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 انًظرٕٖ األٔل انًظرٕٖ انصاَي انًظرٕٖ انصانس
ني انقظى

ا

ٔو
 1-3 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9 

 يعانعاخ االػارج انزقًيح 

 د. عثذ انعشيش انٓرار  
 

 يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي

 د.يؽًذانًزيغ 
 

  1ياكم تياَاخ يطعًهي ْ

 3ظْٕز          يعًم و.  

   2عًهي ْيال تياَاخ يط

 3يعًمظْٕز     و. 

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء 

 103ق    د.  رياض صانػ
   

 Iرياضياخ 

 CISCOدرْى انعايزي       ق  د.
 

COM 

د
ظث

ان
 

  

 ذقُيح ٔية 

 205و. يؽًذ      ق 

 نغح انعافا

 401د. يؽًذ عثذانعهيم  ق  
 

 1ز يُطقيح يطعًهي دٔائ

 و. يُصٕر و. ػعية     

 2عًهي دٔائز يُطقيح يط

 و. يُصٕر و. ػعية   

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء ذًاريٍ 

 202أ.ريى  ق   رياض  د.  
 

 Iرياضياخ 

 ظًيم اآلَظي             يزض ْائم  د.
 

  Iفيشياء 

 د.  فارٔق     يذرض ْائم  
IT 

   

 نغح انعافا

 د. يؽًذ عثذانعهيم   

 401ق 

 ذقُيح ٔية

 205و. يؽًذ      ق 
 

   1عملي مبادئ الكترونيات مج
 هيثمم.  د. المريش 

  IIIتمارين رياضيات 
 202د. عبدالغني النويهي      أ. ريم     ق 

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء 

 د. عثذهللا يذْغ   

 102ق 

  

2يقذيح ؼاطٕب يط  

 1يعًم أ. ايٍ يؽفٕظ      

 )يزكش انؽاطٕب(

 1يط يقذيح ؼاطٕب

 1يعًم أ. ايٍ يؽفٕظ      

 )يزكش انؽاطٕب(

SE 

   
 ذصًيى عًهي 

 404ق و.  يؽًٕد        
 

ذًاريٍ 

يثادئ 

ُْذطح 

 كٓزتائيح

د.  

عثذانرٕاب 

 و. ْيصى

 
 ذًاريٍ  شزيٕديُاييك

 د. عثذانغُي و. صالغ  

 د. عثذانغُي  2عًهي شزيٕديُاييك يط

 و. صالغ )انٕرػح( 

  1عًهي شزيٕديُاييك يط

ذانغُي و. صالغ د. عث

  Iعًهياخ صُاعيح )انٕرػح(

 و. يؽًٕد طعيذ 

 Iرياضياخ ذًاريٍ  

 ػٕقي         أ. أٔطاٌ انعزيقي    د.

 يذرض انخٕارسيي

  Iفيشياء 

 د. يؽًذ انخطية   

 104ق   

 IMSE 

 1عًهي يثادئ ُْذطح كٓزتائيح يط

 د. عثذانرٕاب و. ْيصى 

عًهي يثادئ ُْذطح 

د.  2كٓزتائيح يط

 عثذانرٕاب و. ْيصى 

 
  IIذًاريٍ انكرزَٔياخ 

 د. َؼٕاٌ   و. ظًال 

 206ق 

   Iاآلالخ كٓزتائيح 

 405د. أييٍ   ق 

 يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي

 206أ طالل            ق  
   

  IIIتمارين رياضيات 
 د. شوقي      أ.ريم     

 202ق   

 ذًاريٍ يثادئ ُْذطح كٓزتائيح

 ييٍ طيفأد. 

 206ق        جمال   و.

 Iدٔائز كٓزتائيح 

 405 د. أييٍ  ق
  

 Iرياضياخ ذًاريٍ  

 ظًيم         أ. أٔطاٌ انعزيقي   د.

 يذرض انخٕارسيي 

  Iفيشياء 

 د. يؽًذ انخطية   

 104ق  

MRE 

 
 َظى ذؼغيم ػثكيح 

 205و. طًيّ  ق  

عًهي َظى ذؼغيم ػثكيح 

 6يعًم   و. طًيّ    2يط

  1َظى ذؼغيم ػثكيح يط عًهي

 6يعًم     و. طًيّ
 

 IIIرياضياخ 

 104د.  رياض                     ق 

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء 

 102د. عثذهللا يذْغ    ق 

 دٔائز يُطقيح

 205و. يُصٕر   ق 
  

 Iرياضياخ 

 101ظًيم اآلَظي             ق   د.
CND 

 1عًهي ذقُيح ٔية يط

 5يعًم  و. يؽًذ و. ديُا 

 2عًهي ذقُيح ٔية يط

 5يعًم   و. يؽًذ و. ديُا 

 
 انكرزَٔياخ رقًيح 

 401و. ْيصى     ق  
    

 1عًهي دٔائز يُطقيح يط

 و. يُصٕر 

 دٔائز يُطقيح     

 403و. يُصٕر     ق 
  

 101نغح عزتيح 

 عثذانُاصز االشٕري        د.

 يذرض ْائم 

  Iفيشياء 

 102قد.خانذ انًقطزي   
COM 

ؼذ
أل
ا

 

 ًَذظّ ٔيؽاكاج 

د. عثذانًهك انؽًيزي                 

 404ق 

 2عًهي ظافا يط

. يؽًذ عثذانعهيم     و. خٕنّ د 

 3يعًم 

 1عًهي ظافا يط

 . يؽًذ عثذانعهيم و. خٕنّ    د 

 3يعًم 
 

ذًاريٍ 

يثادئ 

انكرزَٔياخ  

د. انًزيغ  

 و. ْيصى

 يثادئ انكرزَٔياخ

 405د. يؽًذانًزيغ ق 

 يُطقيح دٔائز

 202و. ػعية    ق 
 

 Iرياضياخ ذًاريٍ  

 ظًيم      أ.  أٔطاٌ انعزيقي   د.

 يذرض انخٕارسيي

 

 101نغح عزتيح 

 عثذانُاصز االشٕري        د.

 يذرض ْائم 

IT 
 1عًهي ذقُيح ٔية يط

   يزٖٔ عثذانًُاٌو. يؽًذ و. 

 1يعًم 

 2عًهي ذقُيح ٔية يط

    يزٖٔ عثذانًُاٌ و. يؽًذ و. 

 1عًم ي

                                     

 2عًهي قٕاعذ تياَاخ يػ

 5يعًم   . أٔطاٌ وو.عثذانزؼًٍ 

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

  5يعًم    و. أٔطاٌو.عثذانزؼًٍ   

 

 دٔائز يُطقيح

 402د.َؼٕاٌ       ق  

 يثادئ انكرزَٔياخ

 405د. يؽًذانًزيغ ق 
  

 101نغح عزتيح 

 انُاصز االشٕري      عثذ  د.

 يذرض ْائم

 Iرياضياخ ذًاريٍ  

 درْى     د.

 أ. أٔطاٌ انعزيقي   

 يذرض انخٕارسيي

SE 
 1عًهي ذقُيح ٔية يط

 2يعًم   و. يؽًذ و. ديُا 

 2عًهي ذقُيح ٔية يط

 2يعًم   و. يؽًذ و. ديُا 

 

 ذؽهيم عذدي

 206د.  درْى        ق 

 ييكاذزَٔيك 

 401ق   و. ْيصى  
     

 IIIرياضياخ 

 101ػٕقي             ق  د. 
 

 101نغح عزتيح 

 عثذانُاصز االشٕري        د.

 يذرض ْائم

2يط  يقذيح ؼاطٕب  

  2أ. يؽفٕظ     يعًم 

 )يزكش انؽاطٕب(

1يط  يقذيح ؼاطٕب  

  2أ. يؽفٕظ      يعًم 

 IMSE )يزكش انؽاطٕب(

 1يط Iء عًهي فيشيا

 ة    أ. نيُا د. انخطي

 2يط Iء عًهي فيشيا

 د. انخطية     أ. نيُا 

      
 IIIرياضياخ 

 101د.   ػٕقي                    ق 

 دٔائز يُطقيح

 402د.َؼٕاٌ       ق  
  

 Iرياضياخ 

 104د.  ظًيم اآلَظي                ق 

 101نغح عزتيح 

 عثذانُاصز االشٕري        د.

 يذرض ْائم 

MRE 

  

 قذيح ػثكاخي

  د. يعية انؽكيًي 

 403ق 

 ذؽهيم عذدي

 207د. درْى       ق 
   

  1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 7يعًمد.عثذِ طيف     و.  ْذيم      

 2عًهي ْياكم تياَاخ يط

 7يعًمد. عثذِ طيف     و.  ْذيم     

 

 101نغح عزتيح 

 عثذانُاصز االشٕري        د.

 يذرض ْائم

 Iرياضياخ ذًاريٍ  

 ظًيم     أ. أٔطاٌ انعزيقي   .د

 102ق 

 CND 
 2عًهي تزيعح انكائُاخ  انًٕظّٓ يط

 6و. فٕسي      يعًم   

 1عًهي تزيعح انكائُاخ  انًٕظٓحيط

 6و. فٕسي      يعًم  

 ُْذطح َظى ذؽكى

 206  ق      و. صالغ  

عًهي يعانعاخ دقيقح ٔانزتط 

  2انثيُي يط

 7يعًم طًيٍ    يا و.د. انًزيغ  

انعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي عًهي يع

 ياطًيٍ و.  د. انًزيغ     1يط

 7يعًم  
  

  1ذؽهيم دٔائز كٓزتائيح 

 403د. عثذانقذٔص    ق 
    

 Iذًاريٍ  رياضياخ 

 د. ػٕقي   أ.  أٔطاٌ  

 CISCOق 

COM 

ٍ
ُي

الش
ا

 

 

يعانعاخ دقيقح 

 ٔانزتط انثيُي

 404أ. طالل     ق 

    
 خ ٔاؼصاء اؼرًاال

 404د. رياض صانػ     ق 
 

 IIIرياضياخ 

 103د.  ػٕقي                     ق 
 

 2يط Iء عًهي فيشيا

 د.فارٔق     أ. نيُا

 1يط Iء عًهي فيشيا

 د. فارٔق    أ. نيُا 

 3يط Iء عًهي فيشيا

 د. فارٔق    أ. نيُا 

IT 3يط يقذيح ؼاطٕب  

  1و. ْاػى      يعًم 

انؽاطٕب( )يزكش  

2يط  يقذيح ؼاطٕب  

 1و. ْاػى      يعًم

 )يزكش انؽاطٕب(

  1يط يقذيح ؼاطٕب

  3و. ْاػى      يعًم

 )يزكش انؽاطٕب(

 

عًهي يعانعاخ دقيقح 

 1ٔانزتط انثيُي يط

     أطايّأ. طالل   و.  

 يعًم انًعانعاخ

ح ٔانزتط عًهي يعانعاخ دقيق

 أ. طالل   2انثيُي يط

  أطايّ انقصيصو.

 يعًم انًعانعاخ

 انعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُييع

 404أ. طالل        ق 
 

 1عًهي دٔائز يُطقيح يط

 د. َؼٕاٌ     و. يُصٕر
 

 IIIرياضياخ 

 101د. عثذانغُي انُٕيٓي                 ق 
 

  Iفيشياء 

 104د. يزٔاٌ    ق  
 

 Iرياضياخ 

 104درْى            ق د.
SE 

 
 َظزيح اآلالخ

 207د.           ق 

 طيطزج ٔذخطيط االَراض  ذًاريٍ

د. عثذانغُي انُقية  و. يؽًذ          

 205ق 

  
 1عًهي ذصًيى تًظاعذج انؽاطٕب يط

 1يعًم   و. ضياء  يؽًذ طيف  د. 

عًهي ذصًيى تًظاعذج انؽاطٕب 

 2يط

 و. ضياء     طيفد. يؽًذ 

 1يعًم

    
  101نغح اَعهيشيح 

 102أ. رياص ق 
IMSE 

 

 ذؽهيم عذدي

       درْىد. 

 104ق  

 
 َظزيح اآلالخ

 207د.          ق 
  

  1انًٕائع ٔانؽزارج يطعهى عًهي 

 )انٕرػح(   طارع   صالغ و.

  2يطعهى انًٕائع ٔانؽزارج عًهي

  )انٕرػح(      و. صالغ طارع

  

   2يقذيح ؼاطٕب يط

 و. عثذِ طفياٌ

)يزكش انؽاطٕب( 2يعًم  

  1يقذيح ؼاطٕب يط 

 و. عثذِ طفياٌ

زكش انؽاطٕب()ي 2يعًم   
MRE 

 2عًهي ذطثيقاخ ؼاطٕب يط

 5و. فطٕو  و. تهقيض    يعًم 

 1عًهي ذطثيقاخ ؼاطٕتًط

 5و. فطٕو و. تهقيض  يعًم 

 1يط Iعًهي رطى  ُْذطي 

 1يزطى      أطايّ انؽًادي  د. يؽًذ  و. 

 2يط Iعًهي رطى  ُْذطي 

     أطايّ انؽًادي د. يؽًذ  و. 

 1يزطى 

  
 انكًثيٕذز  ذُظيى

 206أ. طالل    ق 

 ذقُيح ٔية

 401و. يؽًذ      ق 
 

ذًاريٍ 

ذؽهيم دٔائز 

 كٓزتائيح

 د. أييٍ 

 و. ْيصى  

 1عًهي ذؽهيم دٔائز كٓزتائيح يط

 د. أييٍ و. ْيصى 
 1عًهي دٔائز يُطقيح يط

 و. يُصٕر 

 2عًهي دٔائز يُطقيح يط

 و. يُصٕر 
   

  Iفيشياء 

 405د. خانذ انًقطزي ق  
CND 
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 انًظرٕٖ األٔل انًظرٕٖ انصاَي انًظرٕٖ انصانس
ني انقظى

ا

ٔو
 1-3 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 10-11 9-10 8-9 

  
 دٔائز انكرزَٔيح 

 405د. يؽًذ انًزيغ ق 
  

 2عًهي دٔائز يُطقيح يط

 و. يُصٕر 

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء ذًاريٍ 

 205أ. ريى  ق  د.  رياض 

 اَعهيشي ذقُيح

 102أ. ؼُاٌ انؽًيزي  ق 
    COM 

ء
شا

ال
نص

ا
 

     
 تؽٕز عًهياخ

 406 ق     أ.  طالل           

   2مجعملي مبادئ الكترونيات 
 هيثم    معمل االلكترونياتم.  . المريش د

   1عملي مبادئ الكترونيات مج
 هيثمم.  د. المريش 

   معمل االلكترونيات 

  Iتماريه فيسياء 

 د. فاروق   م. أسامه الحمادي

 مذرج الخوارزمي         
 IT 

  1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 4و.  ظْٕز    يعًم  

 2عًهي ْياكم تياَاخ يط

 4ظْٕز  يعًم و. 

  

 2عًهي ظافا يط

و. خٕنّ د. يؽًذ عثذانعهيم  

  7يعًم 

 1عًهي ظافا يط

و. خٕنّ د. يؽًذ عثذانعهيم  

  7يعًم 

 

ذًاريٍ 

يثادئ 

انكرزَٔيا

خ  د. 

انًزيغ  

 و. ْيصى

   2مجعملي مبادئ الكترونيات 
 هيثم  معمل االلكترونياتم.  د. المريش 

 
 تؽٕز عًهياخ

 406 ق            أ.  طالل    
 

  Iتماريه فيسياء 

د. مروان   م.أسامه الحمادي      

    ciscoق

 2يط Iء عًهي فيشيا

 د. يزٔاٌ     أ. نيُا 

 1يط Iء عًهي فيشيا

 د.  يزٔاٌ   أ. نيُا 
SE 

  
 تؽٕز عًهياخ 

 207و . يؽًٕد طعيذ       ق 

ذًاريٍ 

 ذصًيى عًهي 

 يؽًٕدو. 
  

  IIIتمارين رياضيات 
 102شوقي     أ.  عماد     ق  د.

 اَعهيشي ذقُيح

 102أ. ؼُاٌ انؽًيزي  ق 

 شزيٕديُاييك

 207ق د. عثذانغُي انُقية 
 

 Iرياضياخ 

 103ػٕقي           ق   د.
 

 1رطى ُْذطي

 1د. يؽًذ طيف يزطى
IMSE 

  

 1يطعًهي ذؽهيم عذدي 

 1و. ضياء يعًمد. درْى   
 د. درْى  2عًهي ذؽهيم عذدي يط

 1 اء يعًمو. ضي
 اطراذيكا 

 و. صالغ طارع

 ذًاريٍ اطراذيكا

 402و. صالغ   و. طايز   ق 

 1يط Iعًهي دٔائز كٓزتائيح 

 د. أييٍ طيف    و.  ظًال 

 يعًم انكٓزتاء

 2يط Iعًهي دٔائز كٓزتائيح 

 د. أييٍ طيف    و.  ظًال  

 يعًم انكٓزتاء

  
 1يط Iء عًهي فيشيا

 انخطية    أ. نيُا د.

 1رطى ُْذطي

 1د. يؽًذ طيف يزطى
 MRE  عًهي يعانعاخ دقيقح ٔانزتط

 2يطانثيُي 

     أ. طالل   و.أطايّ انقصيص 

 يعًم انًعانعاخ

عًهي يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي 

 أطايّ انقصيصو.  أ. طالل  1يط

 يعًم انًعانعاخ 

 2عًهي دٔائز يُطقيح يط

 د. َؼٕاٌ     و. يُصٕر 

 1عًهي دٔائز يُطقيح يط

 د. َؼٕاٌ      و. يُصٕر 

       
  IIIتمارين رياضيات 

 102د. رياض    أ.  عماد     ق
 ذؽهيم دٔائز كٓزتائيح  

 205د. أييٍ طيف   ق 
  

2يط  يقذيح ؼاطٕب  

أ. يؽفٕظ  2يعًم   

 )يزكش انؽاطٕب(

 

1يط  يقذيح ؼاطٕب  

أ. يؽفٕظ  2يعًم   

)يزكش انؽاطٕب(   

CND 

 طيظيحيعاالخ كٓزٔيغُا

 د. عثذانعشيش انٓرار 

نكرزَٔياخ رقًيح عًهي ا

 و. ْيصى   2يط

 يعًم انكٓزتاء

 1عًهي انكرزَٔياخ رقًيح يط

 و. ْيصى    يعًم انكٓزتاء 
  

ِwياكم تياَاخ 

 406ق      ظْٕزو. 

  IIIتمارين رياضيات 
 202د. أحمد      أ.  عماد     ق 

دٔائز  ذًاريٍ

كٓزتائيح د. 

 عثذانقذٔص   

 طًز   و. 

 205ق 

  
 101نغح اَعهيشيح 

 د. طؽز انؼزظثي 

 103ق  

  2يط يقذيح ؼاطٕب

 و. ْاػى     3يعًم

 )يزكش انؽاطٕب(

  1يط يقذيح ؼاطٕب

 و. ْاػى     3يعًم

 )يزكش انؽاطٕب(
COM 

ء
عا

رت
أل
ا

 

 1يط Iء عًهي فيشيا

 د. خانذ      أ. نيُا

 2يط Iء عًهي فيشيا

 د. خانذ   أ. نيُا 
 1عًهي دٔائز انكرزَٔيح يط

 د. انًزيغ   و. يُصٕر 

 2عًهي دٔائز انكرزَٔيح  يط

 د. انًزيغ   و. يُصٕر 

  

ذًاريٍ 

ًَذظّ 

ٔيؽاكاِ 

و. صالغ 

 انظياَي

 2عًهي قٕاعذ تياَاخ يػ

 1يعًم   . أٔطاٌ وو.عثذانزؼًٍ 

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 1يعًم    و. أٔطاٌو.عثذانزؼًٍ   

   
  IIIتمارين رياضيات 

د. شوقي      أ. عماد    مدرج 
 الخوارزمي

    IT 
عًهي يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي 

 1يط

  انقصيص أطايّ و. أ. طالل    

 يعًم انًعانعاخ

عًهي يعانعاخ دقيقح ٔانزتط انثيُي 

     أطايّ انقصيصو.  أ. طالل  2يط

 يعًم انًعانعاخ

 ًَذظّ ٔيؽاكاج 

 يزي     د.عثذانًهك انؽً
  

ذًاريٍ 

ًَذظّ 

ٔيؽاكاِ و. 

صالغ 

 انظياَي

  
 2عًهي دٔائز يُطقيح يط

 د. َؼٕاٌ     و. يُصٕر

 ْياكم تياَاخ

 406ق      صالغ انظياَيو. 

 اَعهيشي ذقُيح

 102أ. ؼُاٌ انؽًيزي  ق 
    SE 

 

    
 طيطزج ٔذخطيط االَراض 

 207د. عثذانغُي انُقية           ق 
 

 ُْذطيحييكاَيك ذًاريٍ 

 205ق و. طايز            و. صالغ 

 انرصًيى تًظاعذج انؽاطٕب 

 3د. يؽًذ طيف يعًم

 يكاَيك ُْذطيح  

 404ق و. صالغ طارع
  

  1يط   Iعًهي رطى  ُْذطي 

 2أطايّ انؽًادي      يزطى  د. يؽًذ  و. 

  2يط   Iعًهي رطى  ُْذطي 

أطايّ انؽًادي          د. يؽًذ  و. 

 2يزطى 

IMSE 

 
 اآلخ كٓزتائيح ذًاريٍ 

         د. أييٍ  و. ٔظذي

 ذصًيى اظشاء انًاكيُاخ

 202ق و. صالغ طارع   

   IIانكرزَٔياخ

 402د. َؼٕاٌ ق 
 

 انًٕائع ٔانؽزارج ذًاريٍ عهى 

 202ق     صالغ  طارع و.
 اَعهيشي ذقُيح

 102أ. ؼُاٌ انؽًيزي  ق 
    

  Iتماريه فيسياء 

      401ق  د. الخطيب   م. وجذي    
 101نغح اَعهيشيح 

 103د. طؽز انؼزظثي  ق 
MRE 

 
 قٕاعذ تياَاخ 

 206و. ْاػى      ق 

  1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 5و. ضياء يعًمد.درْى    

   2عًهي ذؽهيم عذدي يط

 5و. ضياء يعًمد. درْى     
 

 2عًهي ذؽهيم دٔائز كٓزتائيح يط

 د. أييٍ و. ْيصى 
 

 ْياكم تياَاخ

 406ق      فد. عثذِ طي
  

 101نغح اَعهيشيح 

 103د. طؽز انؼزظثي  ق 

  Iتماريه فيسياء 

 د. خالذ   م. وجذي

      401ق     

CND 
 2عًهي يقذيح ػثكاخ يط

 6د. يعية    و. فٕسي  يعًم  

 1يطعًهي يقذيح ػثكاخ 

 6د. يعية    و. فٕسي  يعًم  

 

ذًاريٍ 

انكرزَٔيا

خ رقًيح 

 و. ْيصى

ريٍ ذًا

دٔائز 

انكرزَٔ

 يح 

د. 

انًزيغ   

و. 

 يُصٕر 

 
ذًاريٍ َظى ذؽكى 

و. صالغ و. 

 207تهقيض ق
  

 IIIرياضياخ 

 101د.  أؼًذ يؽًذ انظايعي              ق 

 2عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 د. عثذانقذٔص    و. طًز 

 1عًهي دٔائز كٓزتائيح يط

 و.  طًزد. عثذانقذٔص    
  

  Iتماريه فيسياء 

 شقافح اطالييح   404الذ    م. أحالم قد. خ

 د. يؽًذ طُؽاٌ

 يذرض ْائم

COM 

ض
ًي

خ
ان

 

  

 قٕاعذ تياَاخ 

و. عثذانزؼًٍ طعيذ    

 403ق 

 أذًرّ ؼٕاطية  

 206د. عثذِ طيف  ق  
  

 ْياكم تياَاخ

 202ق          و. ظْٕز

 اَعهيشي ذقُيح

 أ. ؼُاٌ انؽًيزي  

 104ق 

  
  101نغح اَعهيشيح 

 103أ. رياص ق 
IT 

 
 أذًرّ ؼٕاطية  

 206د. عثذِ طيف  ق  
 

 قٕاعذ تياَاخ 

 403ق و. عثذانزؼًٍ طعيذ    
 

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء ذًاريٍ 

 202أ.ريى  ق   عثذهللا د.  

  1عًهي ْياكم تياَاخ يط

 4يعًمو.  صالغ انظياَي      

 2عًهي ْياكم تياَاخ يط

 4يعًمو.  صالغ انظياَي     
  

 شقافح اطالييح

 د. يؽًذ طُؽاٌ

 يذرض ْائم

  101نغح اَعهيشيح 

 103أ. رياص ق 
SE 

  

 2عًهي ييكاذزَٔيك يط

 و. ْيصى و. يُصٕر

 1عًهي ييكاذزَٔيك يط

    و. ْيصى و. يُصٕر
 يثادئ ُْذطح كٓزتائيح 

 404د. عثذانرٕاب ق
  

  Iتماريه فيسياء 

 د. الخطيب   أ. أحالم

 404ق 

IMSE 
 .درْىد1عًهي ذؽهيم عذدي يط

 2و. ضياء يعًم

 د. درْى  2عًهي ذؽهيم عذدي يط

 2و. ضياء يعًم

ذصًيى ذًاريٍ 

 اظشاء انًاكيُاخ

 و. صالغ      

 207ق 

 

 أييٍ د. 1يطعًهي اآلخ كٓزتائيح 

 و. ٔظذي      )انٕرػّ(

 د. أييٍ   2عًهي اآلخ كٓزتائيح يط

 و. ٔظذي      )انٕرػّ(

  
 ذطثيقاخ ؼاطٕب 

 402ق      و. فطٕو

 عهى انًٕائع ٔانؽزارج

 و. صالغ انؼيثاَي        

 205ق  

  
 2يط Iء عًهي فيشيا

 أ. نيُا    د. انخطية
MRE   عًهي انكرزَٔياخII 2يط 

د. َؼٕاٌ و. ٔنيذ عهي  

 يعًم االنكرزَٔياخ

  1يط IIعًهي انكرزَٔياخ 

 د. َؼٕاٌ و. ٔنيذ عهي

 يعًم االنكرزَٔياخ  

   
 2عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 5و. أٔطاٌ يعًم و.   ْاػى   

 1عًهي قٕاعذ تياَاخ يط

 5و. أٔطاٌ  يعًم        ْاػى .و
   

 اؼرًاالخ ٔاؼصاء ذًاريٍ 

 205أ.ريى  ق   عثذهللا د.  

 تزيعح انكائُاخ  انًٕظّٓ 

  402و. فٕسي      ق 
 

 2يط Iء عًهي فيشيا

 د. خانذ    أ. نيُا 

 1يط Iء عًهي فيشيا

 د. خانذ    أ. نيُا 

 شقافح اطالييح

 د. يؽًذ طُؽاٌ

 يذرض ْائم

CND 

 


