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 انًظرٕٖ األٔل انًظرٕٖ انصاَي انًظرٕٖ انصانس

ٕو انقظى
ني

ا
 1-3 11-1 

11-

11 
11-11 9-11 8-9 1-4 1-1 11-1 11-11 11-11 9-11 8-9 1-4 1-1 11-1 11-11 11-11 9-11 8-9 

 
 يعانعاخ االشارج انزقًيح 

 411د. عثذ انعشيش انٓرار  ق 

 يعاالخ كٓزٔيغُاطيظيح

 413د. عثذانعشيش انٓرار ق

 

 
 

 ذًاريٍ دٔائز كٓزتائيح 

د. عثذانقذٔص  و. ْيصى  

 112ق

 ذًاريٍ اؼرًاالخ ٔاؼصاء

 د. أؼًذ انَظايعي  أ.يظزٖ 

 111ق 

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء 

 ciscoق  د. أؼًذ انَظايعي      
  

 Iذًاريٍ رياضياخ 

 113ق  أ. أٔطاٌ  د. ظًيم  

 111نغح عزتيح 

 عثذانُاصز االشٕري         د.

 يذرض ْائم

 

COM 

د
ظث

ان
 

  
 نغح انعافا

 111د. يؽًذ عثذانعهيم ق  

 يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي

 411ق         د. 
 

  IIIذًاريٍ رياضياخ 

 د. عثذانغُي   أ.  رْاو   

 414ق 

 اَعهيشي ذقُيح

 111د.  يؽًذ األصثؽي      ق   

 ذًاريٍ اؼرًاالخ ٔاؼصاء

 111د. رياض      أ. يظزٖ ق 
  

  1يط  عًهي فيشياء

 نيُاأ.   د. فارٔق 

  1عًهي فيشياء يط 

 نيُا.  د. فارٔق أ
IT 

 1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

 3و.أؼًذ يٓيٕب يعًم طيفعثذِ  د.

 د.  1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط 

 3يف   و. أؼًذ   يعًمعثذِ ط

 
 يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي

 411ق      طالل   .أ

 نغح انعافا

 111ذانعهيم  ق د. يؽًذ عث 
  

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء 

 ciscoق  د. أؼًذ انَظايعي      

 اَعهيشي ذقُيح

 111د.  يؽًذ األصثؽي     ق   
   

 111نغح عزتيح 

  عثذانُاصز االشٕري  د.

 يذرض ْائم

SE 

    
 اَعهيشي ذقُيح

 111د.  يؽًذ األصثؽي      ق   
 

 يثادئ ُْذطح كٓزتائيح 

 414د. عثذانرٕاب ق

اخ عًهي

  Iصُاعيح

 يؽًٕد طعيذ  و.

   

 Iذًاريٍ رياضياخ 

أٔطاٌ  د. ظًيم  أ. 

 113ق

IMSE 

 

  IIذًاريٍ انكرزَٔياخ 

 د. َشٕاٌ   و. ٔنيذ   

 405 ق

  1يط IIعًهي انكرزَٔياخ 

 د. َشٕاٌ و. ٔنيذ 

 1يط IIعًهي انكرزَٔياخ 

 د. َشٕاٌ  و. ٔنيذ  
  

 III ذًاريٍ رياضياخ

 د. عثذانغُي  

 113ٌ ق أ. أٔطا

 ذطثيقاخ ؼاطٕب 

 207و. سْيز  ق 

 دٔائز كٓزتائيح 

 207 د. أييٍ  ق
    MRE 

 1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 6د. درْى و. ضياء يعًم  

 1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 6د. درْى و. ضياء يعًم  

 ذُظيى انكًثيٕذز 

د. عثذِ طيف 

 416ق 

 
 يقذيح شثكاخ

 415ق د. يعية انؽكيًي 
  

 ًاالخ ٔاؼصاء اؼر

 111ق  رياض د. 

 1عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 د.  أييٍ       و. ْيصى

 1عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 د.  أييٍ     و. ْيصى  
  

 يقذيح ؼاطٕب 

    عثذِ طيف. د

 406ق 

 Iرياضياخ 

 114رياض     ق   د.
CND 

 1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 2د. ؼظية    و.     يعًم 

 1م تياَاخ يطعًهي ْياك

 2د. ؼظية   و.     يعًم 

 

ذًاريٍ دٔائز 

 انكرزَٔيح 

 د. انًزيش 

 و. ٔنيذ 

 
 ُْذطح َظى ذؽكى

 413د. غاسي ق  
  

 1مجعملي دوائر منطقية 
 م. منصور

 دوائر منطقية 

 414و. يُصٕر      ق 
  

 شقافح اطالييح

 أ. ظًيم صانػ

 يذرض ْائم 

 فيصم د.    ذًاريٍ فيشياء

   114 ق    أؼًذ عهيو.  
COM 

ؼذ
أل
ا

 

 

ذًاريٍ ًَذظّ 

 ٔيؽاكاِ  

 د.  ْشاو

 و. يزٖٔ 

د. يؽًذ   1عًهي ظافا يط

 1عثذانعهيم   و. عصًاء يعًم 

  

 1عًهي ظافا يط

 1د. يؽًذ عثذانعهيم  و. عصًاء يعًم
 

 يثادئ انكرزَٔياخ

  415د. يؽًذانًزيش ق 

 تؽٕز عًهياخ

 406 ق     د.       
 

 ب يقذيح ؼاطٕ

 113ق    عثذِ طيف. د

 111نغح عزتيح 

 عثذانُاصز االشٕري        د.

 يذرض انخٕارسيي 

IT 

 

ذًاريٍ 

ًَذظّ 

 ٔيؽاكاِ  

 د. ْشاو  

 و. يزٖٔ

 

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 1يعًم شثكاخ و. أفُاٌ   د.      

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 1يعًم شثكاخ   و. أفُاٌ  د.      
 

 تؽٕز عًهياخ

 406 ق         الل أ. ط

 يثادئ انكرزَٔياخ

 415د. يؽًذانًزيش ق 
  

 يزٔاٌ د.   ذًاريٍ فيشياء 

 114أؼًذ عهي   ق    و. 

 شقافح اطالييح

 أ. ظًيم صانػ

 ْائميذرض  

SE 
 د. يؽًذ عثذانعهيم 1عًهي ظافا يط

 2يعًمو. خٕنّ 

د. يؽًذ عثذانعهيم و. خٕنّ   1عًهي ظافا يط

 2يعًم

  

 َظزيح اآلالخ

 112د. يخرار ق 
 

 III ذًاريٍ رياضياخ

 د. عثذانغُي  

 111أ. أٔطاٌ ق 

 1عًهي ذصًيى تًظاعذج انؽاطٕب يط

 3د. يؽًذانزتيػ و. ضياء يعًم

 1عًهي ذصًيى تًظاعذج انؽاطٕب يط

 3د. يؽًذ انزتيػ و. ضياء يعًم

 
 فيصم  د.    ذًاريٍ فيشياء

 114أؼًذ عهي    ق    و. 
 111يح نغح عزت

 االشٕري    عثذانُاصز  د.

 يذرض انخٕارسيي   

IMSE 

د.عثذانرٕاب  1عًهي يثادئ ُْذطح كٓزتائيح يط

 و. ْيصى

 1عًهي يثادئ ُْذطح كٓزتائيح يط

 د.عثذانرٕاب و. ْيصى

 
 َظزيح اآلالخ

 112د. يخرار   ق 
 

   IIانكرزَٔياخ

 411د. َشٕاٌ ق 
   

  1عًهي ذطثيقاخ ؼاطٕب يط

 و. سْيز   يعًم انًعانعاخ

  1عًهي ذطثيقاخ ؼاطٕب يط

  و. سْيز   يعًم انًعانعاخ
 111نغح اَعهيشيح 

 111رياص  ق  أ.
MRE 

  1عًهي انًٕائع ٔانؽزارج يط

 د.      و.     )انٕرشح(

د.      و.       1عًهي انًٕائع ٔانؽزارج يط

 )انٕرشح(

  

 2عًهي ذقُيح ٔية يط

5. عايز و. َٕراٌ   يعًمد  

 1عًهي ذقُيح ٔية يط

 5د. عايز و. َٕراٌ   يعًم 
    

ذًاريٍ رياضياخ 

III  

 د. رياض  أ.  رْاو    

 111ق 

 تزيعح انكائُاخ انًٕظّٓ

 115د.    ق  
  

 شقافح اطالييح

 ْائم يذرض   أ. ظًيم صانػ

 111نغح عزتيح 

 عثذانُاصز االشٕري        د.

 يذرض انخٕارسيي 

CND 
   1عًهي يقذيح شثكاخ يط

 6د. يعية    و. تشزٖ  يعًم 

 د. يعية   1عًهي يقذيح شثكاخ يط

 6و. تشزٖ  يعًم 

 

ذًاريٍ 

انكرزَٔياخ 

رقًيح و. 

ْيصى ق 

116 

 1عًهي انكرزَٔياخ رقًيح يط

 و. ْيصى     يعًم انكٓزتاء  

 1عًهي انكرزَٔياخ رقًيح يط

 انكٓزتاء و. ْيصى       يعًم 
  

 اَعهيشي ذقُيح

 411د. يؽًذ األصثؽي   ق   

  1ذؽهيم دٔائز كٓزتائيح 

 413د. عثذانقذٔص    ق 
 

 يقذيح ؼاطٕب

عثذِ طفياٌو.   

 Cisco ق 

  1عًهي فيشياء يط 

 نيُا د. فيصم       أ. 

  1عًهي فيشياء يط 

  نيُا د. فيصم     أ. 

COM 

ٍ
ُي

الش
ا

 

 1طعًهي يقذيح ؼاطٕب ي

 3و. عثذِ طفياٌ  و.أؼًذ يٓيٕب يعًم

و.  1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط 

 عثذِ طفياٌ 

3و.أؼًذ يٓيٕب يعًم  
 

 

 

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

1د. عايز و. أفُاٌ  يعًم  

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 1و. أفُاٌ  يعًم     د. 
  

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء 

 115ق  رياض  د. 
 

 IIIرياضياخ 

 114ٓي   ق د. عثذانغُي انُٕي
  

 ذًاريٍ فيشياء    د. فارٔق 

 يذرض انخٕارسيي         يعقٕب و.  

 Iرياضياخ 

 113ظًيم اآلَظي ق  د.
IT 

  

  1عًهي يعانعاخ دقيقح يط

 و. ؼًذي     د. 

 1عًهي يعانعاخ دقيقح يط

 و. ؼًذي        د.

    يعًم انًعانعاخ

ذًاريٍ يثادئ 

 انكرزَٔياخ 

 د. يؽًذ انًزيش

 111ق و. ٔنيذ 

   2عملي مبادئ الكترونيات مج
 وليد    معمل االلكترونياتم.   د. المريش 

   1عملي مبادئ الكترونيات مج
 وليدم.  د. المريش 

  معمل االلكترونيات 

 

 111نغح اَعهيشيح 

 111رياص  ق  أ.

 يقذيح ؼاطٕب

عثذِ طفياٌو.   

 cisco ق   

SE 

 1عًهي ذقُيحٔية يط

 5عًمو. طهيًاٌ يد. عثذِ طيف  

 1عًهي ذقُيح ٔية يط

 5و. طهيًاٌ يعًم  عثذِ طيف د. 

 د. ْشاو 1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 1و. صالغ يعًم

  1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 1د.ْشاو  و. صالغ يعًم 

 

ذًاريٍ ذصًيى 

 عًهي 

و. يطٓز  ق 

415 

 ذصًيى عًهي 

 415ق   و. يطٓز
  

 ذًاريٍ شزيٕديُاييك 

 د. عثذانغُي  

 ؽًذو. ي

 1عًهي شزيٕديُاييك يط

 د. عثذانغُي 

 و. يؽًذ عثذانعشيش    انٕرشح

 1عًهي شزيٕديُاييك يط

 د. عثذانغُي 

 و. يؽًذ عثذانعشيش    انٕرشح
  

 يقذيح ؼاطٕب

  ciscoق  عثذِ طفياٌو. 

 111نغح اَعهيشيح 

 111أ. رياص  ق 
IMSE 

 

ذًاريٍ اآلخ 

 كٓزتائيح 

 د. أييٍ 

 و. ٔطيى  

 112ق 

 د. أييٍ  1اآلخ كٓزتائيح يط عًهي

 و. ٔطيى )انٕرشّ(

 1عًهي اآلخ كٓزتائيح يط

 د. أييٍ  و. ٔطيى )انٕرشّ(

 
 IIIرياضياخ 

 114د. عثذانغُي انُٕيٓي   ق 
 

 اَعهيشي ذقُيح

 115د. يؽًذ األصثؽي   ق   
 

 Iرياضياخ 

 113ظًيم اآلَظي   ق  د.
 

 ذًاريٍ فيشياء   د. فيصم 

يذرض       يعقٕب و. 

 سيي   انخٕار

MRE 
 1عًهي َظزيح اآلالخ يط

 د. يخرار و.         )انٕرشح( 

 1عًهي َظزيح اآلالخ يط

 د. يخرار و.        )انٕرشح( 

 

 
 1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 د. درْى و. ضياء  

 1يعًم شثكاخ  

 1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 1د. درْى و. ضياء يعًم شثكاخ  
  

  1عًهي دٔائز يُطقيح يط

 د. يعية و.  

  1عًهي دٔائز يُطقيح يط

 د. يعية و. 

   CND 
  1عًهي تزيعح انكائُاخ انًٕظٓح يط

 2د.     و. ُْادي     يعًم

  1عًهي تزيعح انكائُاخ انًٕظٓح يط

 2د.     و. ُْادي     يعًم
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 انًظرٕٖ األٔل انًظرٕٖ انصاَي انًظرٕٖ انصانس

ٕو انقظى
ني

ا
 1-3 11-1 

11-

11 
11-11 9-11 8-9 1-4 1-1 11-1 11-11 11-11 9-11 8-9 1-4 1-1 11-1 11-11 11-11 9-11 8-9 

 
 دٔائز انكرزَٔيح 

 415د. يؽًذ انًزيش ق 

 دقيقح ٔانزتط انثيُي يعانعاخ

 411د. عثذانعهيم ق 

 

 

 

 
 

 IIIرياضياخ 

 يذرض ْائم       أؼًذ انظايعي  د.
   

 Iرياضياخ 

 113ظًيم اآلَظي    ق   د.
COM 

ء
شا

ال
نص

ا
 

 

 ذقُيح ٔية

 د.  عثذِ طيف   

 115ق   

 1عًهي ذقُيحٔية يط

 1و. طهيًاٌ يعًم د. عثذِ طيف  

 1عًهي ذقُيح ٔية يط

 1و. طهيًاٌ يعًم   د. عثذِ طيف 
 

عًهي دٔائز يُطقيح 

 1يط

د. يعية  و. 

 يُصٕر

 ذًاريٍ يثادئ انكرزَٔياخ 

 د. يؽًذ انًزيش

 111ق ٔنيذ و. 

   2عملي مبادئ الكترونيات مج
 وليدم.   د. المريش 

   1عملي مبادئ الكترونيات مج
  وليدم.  د. المريش 

  
 111نغح اَعهيشيح 

 111رياص    ق أ.  

 Iاضياخ ذًاريٍ ري

 د. ظًيم   أ. أٔطاٌ 

 يذرض انخٕارسيي

IT 
  1عًهي يعانعاخ دقيقح يط

 و. ؼًذي د. عثذانعهيم  

 1عًهي يعانعاخ دقيقح يط

 يعًم انًعانعاخ ؼًذي عثذانعهيم و.د. 

  1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 4د. ؼظية      و. صالغ يعًم

 1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 4د. ؼظية      و. صالغ يعًم

 
 قٕاعذ تياَاخ 

115د.       ق   

 ذقُيح ٔية

 115د.  عثذِ طيف     ق 
   

 ْياكم تياَاخ 

 416د. ْشاو   ق 
 

 Iذًاريٍ رياضياخ 

 111د. درْى    أ. َعالء   ق 

 و. يؽًذ ْائم 1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

3و.أؼًذ يٓيٕب يعًم  

1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط  

3و.أؼًذ يٓيٕب يعًم  
SE 

1عًهي فيشياء يط   

نيُا د. يزٔاٌ   أ.  

1عًهي فيشياء يط   

نيُا د. يزٔاٌ   أ.  

 
 ييكاذزَٔيك 

 411و. ْيصى    ق 

 ذًاريٍ طيطزج ٔذخطيط   د. عثذانغُي 

 112و.                ق 
 

ذًاريٍ يثادئ 

 ُْذطح كٓزتائيح

 د. عثذانرٕاب

 111ْيصى ق  و.

 ذًاريٍ ييكاَيك ُْذطيح   

 و.  يؽًذ عثذانعشيش   د. يخرار 

 112ق  

 تؽٕز عًهياخ  

 414د. يخرار  ق 
 

 Iرياضياخ 

 113ظًيم اآلَظي    ق   د.
 

 1رطى ُْذطي

 1د. يؽًذ طيف يزطى
IMSE 

 
 ذصًيى اظشاء انًاكيُاخ

 414د. يخرار ق 
 

 ذؽهيم عذدي

 116د. درْى   ق 
 

 ذًاريٍ اطراذيكا

 د. يخرار    و.     

 112ق    

 

 2مجمنطقية عملي دوائر 
 م. منصور

 1مجعملي دوائر منطقية 
 م. منصور

 

 

 يقذيح ؼاطٕب

416ق  عثذِ طفياٌو.   

 

 

 1رطى ُْذطي

 1د. يؽًذ طيف يزطى

 Iذًاريٍ رياضياخ 

د. ظًيم  أ. َعالء   

 111ق

MRE 
 1يط Iعًهي دٔائز كٓزتائيح 

 د. أييٍ طيف و. أؼًذ عهي 

 1يط Iعًهي دٔائز كٓزتائيح 

 طيف و. أؼًذ عهي د. أييٍ 

 

 ذؽهيم عذدي 

 116د. درْى     ق  

 

 قٕاعذ تياَاخ 

 413د. عايز طالو ق 
  

 IIIرياضياخ 

 114رياض    ق  د.  

 

 

 ذًاريٍ فيشياء   د. يزٔاٌ 

يذرض و.  أؼًذ عهي     

 انخٕارسيي

 Iذًاريٍ رياضياخ 

 111د. رياض   أ.  َعالء  ق

 111نغح اَعهيشيح 

 111ق       رياص أ.
CND 

  
 انكرزَٔياخ رقًيح 

 411و. ْيصى     ق  
  

 ْياكم تياَاخ 

 416د. ؼظية  ق 

  IIIذًاريٍ رياضياخ 

 د. أؼًذ انَظايعي     أ.  رْاو    

 111ق 

  
 111نغح اَعهيشيح 

 111ق    رياصأ. 

 Iفيشياء

 114ق فيصم   د.
COM 

ء
عا

رت
ال
ا

 

 

 

 ًَذظّ ٔيؽاكاج 

 411د. ْشاو   ق 
   

 تياَاخ  ْياكم

 416د. ؼظية  ق 
 

 دٔائز يُطقيح

 411د.َشٕاٌ ق  
   

 Iفيشياء 

يذرض     د. فارٔق 

 انخٕارسيي

IT 

  
 ًَذظّ ٔيؽاكاج 

 411د. ْشاو   ق 
 

  1عًهي دٔائز يُطقيح يط

 د. يعية و. يُصٕر
 

 دٔائز يُطقيح

 413ق  يعية انؽكيًي   د. 
    SE 

 

 1عًهي ييكاذزَٔيك يط

 يُصٕر و. ْيصى     و. 

 1عًهي ييكاذزَٔيك يط

 و. ْيصى     و. يُصٕر

   
 ذصًيى تًظاعذج انؽاطٕب 

 5د. يؽًذ طيف يعًم

 شزيٕديُاييك

 112ق د. عثذانغُي  
 

 Iفيشياء

 114قد.فيصم     

 1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

 عثذِ طفياٌ و.

 3و. أؼًذ  يعًم

 1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

 عثذِ طفياٌ و.

 3و. أؼًذ  يعًم

IMSE 

 1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 1د. درْى و. ضياء يعًم  

 1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 1د. درْى و. ضياء يعًم  

  
   Iاآلالخ كٓزتائيح 

 116د. أييٍ   ق 
 

 دٔائز يُطقيح 

 411د. َشٕاٌ انخهيذي   ق 
 

 عهى انًٕائع ٔانؽزارج

 415ق   صالغ انشيثاَي  .  و
 

1عًهي فيشياء يط   

  نيُا د. فيصم      أ.

 Iءفيشيا

 114ق فيصم    د.
 MRE 

 

 1عًهي َظى ذشغيم شثكيح يط

د. ؼظية    و.  صفاء    

 2يعًم

 1عًهي َظى ذشغيم شثكيح يط

2د. ؼظية    و. صفاء       يعًم  
 

 ذؽهيم دٔائز كٓزتائيح  

 116د. أييٍ طيف    ق

 ْياكم تياَاخ 

 416د. ؼظية  ق 

 

 
 

1عًهي فيشياء يط   

  نيُاد. يزٔاٌ   أ.  

1اء يط عًهي فيشي  

  نيُا د. يزٔاٌ   أ. 

CND 
 1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

 4عثذِ طيف    و.  رعيٍ      يعًمد. 

عًهي يقذيح ؼاطٕب 

 عثذِ طيف   د. 1يط

 4يعًم    و. رعيٍ   
 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

1د. عايز و. َٕراٌ  شثكاخ  

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 1د. عايز و. َٕراٌ   شثكاخ

 

 1دٔائز انكرزَٔيح يطعًهي 

 د. انًزيش و. ٔنيذ

 1دٔائز انكرزَٔيح يطعًهي  

 د. انًزيش و. ٔنيذ

 
 2عملي دوائر منطقية مج

 م. منصور

 1عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 د. عثذانقذٔص    و. ْيصى

 1عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 د. عثذانقذٔص    و. ْيصى 
    COM 

ض
ًي

خ
ان

 

انزتط انثيُي عًهي يعانعاخ دقيقح ٔ

   د. عثذانعهيم   و.    1يط

 يعًم انًعانعاخ 

عًهي يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي 

     د.  عثذانعهيم   و.    1يط

 يعًم انًعانعاخ
 د. ؼظية 1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 6و. صالغ يعًم 

  1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 6د.ؼظية و. صالغ يعًم

 
 طيةأذًرّ ؼٕا

 116د. عثذِ طيف   ق 

 قٕاعذ تياَاخ  

411ق       د.   
 

 ذًاريٍ اؼرًاالخ ٔاؼصاء

 113د.        أ.يظزٖ ق  

 2عملي دوائر منطقية مج
 م. منصور

 1عملي دوائر منطقية مج
 م. منصور

    IT 

   
 أذًرّ ؼٕاطية  

 116د. عثذِ طيف  ق  
 

  III ذًاريٍ رياضياخ

 د. عثذانغُي 

 ciscoأ. أٔطاٌ ق 

 
 IIIرياضياخ 

 111ق  عثذانغُي انُٕيٓي د. 
 

 1فيشياء

111ق د. يزٔاٌ  
 

 Iرياضياخ 

 114درْى    ق  د.
SE 

 
 ذؽهيم عذدي

114 د. درْى  ق   

 طيطزج ٔذخطيط اإلَراض 

 414د. عثذانغُي ق 
 

 

  IIIرياضياخ 

 111د. عثذانغُي انُٕيٓي ق 

 

 يكاَيك ُْذطيح  

 د.  يخراار انعًزاَي  

 انخٕارسيييذرض  

 

 

 1يط 1عًهي رطى ُْذطي

 د. يؽًذ انزتيػ 

 1أطايّ انكًاني  يزطى و. 

 

د.  1يط 1عًهي رطى ُْذطي

 يؽًذ انزتيػ

 IMSE 1أطايّ انكًاني يزطىو. 

 
1عًهي فيشياء يط   

  نيُاد. فيصم     أ. 

1عًهي فيشياء يط   

   نيُا د. فيصم    أ.

     

  Iذًاريٍ دٔائز كٓزتائيح 

 و. أؼًذ عهي  د. أييٍ 

  415ق   

 

 د. يخرار انعًزاَي   يذرض انخٕارسيي

 اطراذيكا 

 

 

 
 

1عًهي فيشياء يط   

  نيُا د. فيصم         أ.

  1عًهي يقذيح ؼاطٕب يط

 1و. كزيًّ       يعًم   و . عثذِ طفياٌ

عًهي يقذيح ؼاطٕب 

 و. عثذِ طفياٌ  1يط

 MRE 1يعًم  و. كزيًّ  
  1عًهي رطى ُْذطي يط

 د. يؽًذ انزتيػ  

 1و. عادل     يزطى

 1عًهي رطى ُْذطي يط

 د. يؽًذ انزتيػ  

 1و. عادل      يزطى

   
 ذقُيح ٔية

 411د.عايز ق

 أَظًح ذشغيم شثكيح 

 411د. ؼظية   ق 

 

 

 

 

ذًاريٍ دٔائز 

 كٓزتائيح 

 د. أييٍ  و. ْيصى  

 414ق 

 ذًاريٍ اؼرًاالخ ٔاؼصاء

 113د. رياض    أ.يظزٖ ق  

 منطقية دوائر
 112قد. مجيب الحكيمي 

  
  1فيشياء

 111د. يزٔاٌ   ق
 CND 

 


