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 اٌّظرٜٛ األٚي اٌّظرٜٛ اٌصأي اٌّظرٜٛ اٌصاٌس
يٛ اٌمظُ

اٌ َ
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عٍّي ذصّيُ األٔظّح 

  5تاٌّعاٌط اٌذليك ِط 

د. عثذاٌعٍيً َ. أؼّذ 

 اٌعثظي  ِعًّ اٌّعاٌعاخ

 

 5ي ٔظزيح اذصاالخ ِطعٍّ

د. عثذاٌرٛاب َ. أؼّذ اٌعثظي ِعًّ 

 االذصاالخ

 2عٍّي ٔظزيح اذصاالخ ِط

د. عثذاٌرٛاب َ. أؼّذ اٌعثظي ِعًّ 

 االذصاالخ

  

ذّاريٓ ذؽٍيً 

دٚائز وٙزتائيح 

 5وٙزتائيح 

 د.أِيٓ

 425َ. ٘يصُ ق 

 5عٍّي ٔثائط اٌىرزٚٔيح  ِط

 د. ِؽّذ اٌّزيغ  

 ٌىرزٚٔياخَ. أطاِٗ يٛطف ِعًّ اال

 2عٍّي ٔثائط اٌىرزٚٔيح ِط

 د. ِؽّذ اٌّزيغ 

 َ. أطاِٗ يٛطف ِعًّ االٌىرزٚٔياخ

 

 ذّاريٓ فيشياء

 د. اٌخطية  َ. أؼّذ عٍي  

 225ق  

 
 أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح 

 223عثذاٌمذٚص ق  د.

 

COM 

د
ظث

اٌ
 

 

عٍّي ِعّاريح ؼاطٛب 

 2ِط

د. عثذاٌعٍيً َ. ؼّذي  

 3ِعًّ 

  5ب ِطعٍّي ِعّاريح ؼاطٛ

 د. عثذاٌعٍيً َ. ؼّذي 

 3ِعًّ 

  5ظافا 

 د. ِؽّذ عثذاٌعٍيً 

 222ق

  

د. ٘ؼاَ 5ِط 5عٍّي ٘ياوً تيأاخ  

5َ. صالغ ِعًّ   

  2ِط 5عٍّي ٘ياوً تيأاخ

 د. ٘ؼاَ

5َ. صالغ ِعًّ      

 د. فارٚق   3عٍّي فيشياء ِط

 أ. ٍِىٗ

 2عٍّي فيشياء ِط

 د. فارٚق  أ. ٍِىٗ 

IT 
  5ي أطاطياخ تزِعح ِط عٍّ

 3د. ؼظية َ. ؼّذي ِعًّ 

 5عٍّي ذؽٍيً عذدي ِط

 4د. درُ٘ َ. ضياء ِعًّ  

 2عٍّي ذؽٍيً عذدي ِط

 4د. درُ٘ َ. ضياء ِعًّ 

 5عٍّي رطُ ٕ٘ذطي ِط 

 2د. ِؽّذ طيف َ. عادي ِزطُ 

  3عٍّي رطُ ٕ٘ذطي ِط

 2د. ِؽّذ طيف َ. عادي ِزطُ 

  

  5ظافا 

 ّذ عثذاٌعٍيً د. ِؽ

 222ق

 تزِعح األؼذاز اٌّظالح 

 425قد. عثذٖ طيف 
   

 رياضياخ ِرمطعح

 ِذرض ٘ائً د. ٌٚيذ األ٘عزي  
 

 رطُ ٕ٘ذطي

 2َ. عادي اٌّٙاظزي  ِزطُ  

  5عٍّي أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح ِط

 د. عثذاٌرٛاب َ. ٘يصُ 

عٍّي أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح 

  2ِط

 د. عثذاٌرٛاب َ. ٘يصُ 
SE 

  2عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 2د. رِشي          َ. ِالن  ِعًّ

  5عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 د. رِشي       َ. ِالن 

 2ِعًّ 

  
 اإلدارج اٌصٕاعيح 

ِذرض اٌخٛارسِيَ. ِؽّٛد طعيذ   
   

 ذّاريٓ إؼصاء ٚاؼرّاالخ

 224د. أؼّذ اٌّعا٘ذ    أ. يظزٜ    ق 

 اؼصاء ٚاؼرّاالخ 

 422ؼّذ اٌّعا٘ذ     ق د. أ
  

 ذّاريٓ فيشياء

 د. اٌخطية  َ. أؼّذ عٍي  

 225ق  

  IIعٍّياخ ذصٕيع 

َ. ِؽّٛد طعيذ ِذرض 

 اٌخٛارسِي

IMSE 

 
 ّٔذظح ِٚؽاواج 

 423 َ. ِاٌه    ق

 5ِط  5عٍّي اآلخ وٙزتائيح 

 د. أِيٓ َ. ٚطيُ      اٌٛرػح

 2ِط  5عٍّي اآلخ وٙزتائيح 

 ٌٛرػحد. أِيٓ َ. ٚطيُ    ا
 

 IIدٚائز وٙزتائيح 

 525قد. أِيٓ   
 

 ِعاٌعاخ دليمح 

 425 د. عثذاٌعٍيً      ق 
   

 II رياضياخ

 225ظّيً   ق  د.
MRE 

 2عٍّي ّٔذظح ِٚؽاواج ِط

 5َ. ِاٌه ِعًّ  

 5عٍّي ّٔذظح ِٚؽاواج ِط

 5َ. ِاٌه ِعًّ 

 

إِٔيح اٌثيأاخ 

 ٚاٌؼثىاخ 

 525ق  د. ؼظية 

 
د. ؼظية  َ. رتا  2خ ِطٚاٌؼثىا

  6ِعًّ 
    

 ِعاٌعاخ دليمح 

 425ق     د. عثذاٌعٍيً

 ذزاطً تيأاخِثادئ 

 426قد. ِعية اٌؽىيّي  
 

ِثادئ ذّاريٓ 

ٕ٘ذطح وٙزتائيح 

 د. ِعية 

 َ. ٘يصُ

 ِثادئ ٕ٘ذطح وٙزتائيح

 426د. ِعية اٌؽىيّي ق 
 

 ذّاريٓ فيشياء

 د. ِزٚاْ َ. أؼّذ عٍي 

  225ق  

CND 

  

 5ٍي ِعاٌعح صٛر  ِطعّ

 3د. اٌّزيغ َ.أؼّذ ايٛطف ِعًّ

 2عٍّي ِعاٌعح صٛر  ِط

 3د. اٌّزيغ َ.أؼّذ يٛطف ِعًّ

 

 ذّاريٓ اػاراخ ٚٔظُ 

د. اٌٙرار     َ. أطاِٗ يٛطف 

 426ق

 
 اػاراخ ٚٔظُ 

 د. عثذاٌعشيش  اٌٙرار  
 

 IIفيشياء 

 224د. ِؽّذ اٌخطية ق 

  225ٌغٗ عزتيح 

 د. عثذإٌاصز األشٛري 

 ِذرض ٘ائً 

 COM 

ؼذ
أل
ا

 

  2عٍّي ذصّيُ ٔظُ اٌرؽىُ ِط

 د. غاسي َ. أطاِٗ يٛطف

 ِعًّ اٌرؽىُ 

 5عٍّي ذصّيُ ٔظُ اٌرؽىُ ِط

 د. غاسي َ. أطاِٗ يٛطف  

 ِعًّ اٌرؽىُ

   
 2ِعّاريح ؼاطٛب

 526ق د. عثذاٌعٍيً ردِاْ 
  

 اٌىرزٚٔياخ ذّاشٍيح 

 522ق      عثذاٌمذٚص د. 

5تيأاخ ٘ياوً   

424ق ٘ؼاَ    د.    
 

أطاطياخ ذّاريٓ 

 ٕ٘ذطح وٙزتائيح

َ. ٘يصُ  د. أِيٓ  

 223ق 

 أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح

 424 د. أِيٓ طيف ق  

  225ٌغٗ عزتيح 

 د. عثذإٌاصز األشٛري 

 ِذرض ٘ائً

IT 

 
 ٌعح االػارج اٌزلّيح ِعا

 522ق د. ِعية اٌؽىيّي 

 د. ِؽّذ عثذاٌعٍيً 5ِط 5عٍّي ظافا

 5َ. خٌٛٗ ِعًّ 

د. ِؽّذ عثذاٌعٍيً  2ِط 5عٍّي ظافا

 5َ. خٌٛٗ ِعًّ 
  

د. ٘ؼاَ  َ. صالغ  2ِط 5عٍّي ٘ياوً تيأاخ

5ِعًّ  

5ِط 5عٍّي ٘ياوً تيأاخ  

5د. ٘ؼاَ  َ. صالغ ِعًّ   
  

  225ٌغٗ عزتيح 

 د. عثذإٌاصز األشٛري 

 ِذرض ٘ائً 

 ذّاريٓ فيشياء

د. ِزٚاْ  َ. أؼّذ عٍي  

 222ق

SE 
 د. سياد  5عٍّي ٕ٘ذطح اٌثزِعياخ ِط

 6َ. عصّاء  ِعًّ 

  2عٍّي ٕ٘ذطح اٌثزِعياخ ِط

 6د. سياد َ. عصّاء  ِعًّ 

 َ. ِٕصٛر 5عٍّي اٌىرزٚٔياخ رلّيح ِط

 ِعًّ إٌّطميح 

َ. ِٕصٛر  2عٍّي اٌىرزٚٔياخ رلّيح ِط

 ِعًّ إٌّطميح

  
 ّٔذظح ِٚؽاواج 

 دج اٌصٕاعيح ضثط اٌعٛ  422َ. عثذاٌزلية ق

 525ق د. عثذاٌغٕي 
       

 IIفيشياء 

 224د. ِؽّذ اٌخطية ق 

 225ٌغٗ عزتيح 

 د. عثذإٌاصز األشٛري

 ِذرض ٘ائً

IMSE 

    
 5يح اآلخ وٙزتائ

 422  د. أِيٓ   ق 
    

  5ذّاريٓ دٚائز وٙزتائيح

 د. أِيٓ َ. أؼّذ عٍي 

 223ق 

 Iاٌىرزٚٔياخ 

 522 ق    ؼٛاْ  د. ٔ
 

 أطاطياخ تزِعٗ 

 222َ. عثذٖ طفياْ   ق 

  225ٌغٗ عزتيح 

 د. عثذإٌاصز األشٛري

 ِذرض ٘ائً  

 IIفيشياء 

 224د. ِؽّذ اٌخطية ق 
MRE 

 

  2عٍّي إػاراخ ٚٔظُ  ِط

د. ِعية اٌؽىيّي َ. طٕاء 

 2ِعًّ 

  5عٍّي إػاراخ ٚٔظُ  ِط

 2د. ِعية اٌؽىيّي َ. طٕاء ِعًّ 

 5اريح ؼاطٛب ِطعٍّي ِعّ

 د. عثذاٌعٍيً َ. ٘ياَ ِعًّ اٌّعاٌعاخ

 2عٍّي ِعّاريح ؼاطٛب ِط

 VLSIذصّيُ َ. د.

 423 ق   عثذاٌمذٚصد. 
 ٘ياَ ِعًّ اٌّعاٌعاخ

  

ذّاريٓ دٚائز 

 ٚأظٙشج اٌىرزٚٔيح

 د. رِشي َ. ٘يصُ   

 526ق 

   5عٍّي ِثادئ ذزاطً تيأاخ ِط

 2د. ِعية اٌؽىيّي َ. أؼّذ ظّاي ِعًّ

   2ي ِثادئ ذزاطً تيأاخ ِطعٍّ

 2د. ِعية اٌؽىيّي َ. أؼّذ ظّاي ِعًّ
 

 2ِط  IIعٍّي فيشياء 

 د. ِزٚاْ     أ. ٌيٕا

 5ِط  IIعٍّي فيشياء  

 د. ِزٚاْ    أ. ٌيٕا 

 225ٌغٗ عزتيح 

 د. عثذإٌاصز األشٛري

 ِذرض ٘ائً

CND 
 2عٍّي دٚائز أظٙشج اٌىرزٚٔيح ِط

 ِعًّ االٌىرزٚٔياخ  د. رِشي       َ. ٘يصُ

 5عٍّي دٚائز أظٙشج اٌىرزٚٔيح ِط

 د. رِشي     َ. ٘يصُ ِعًّ االٌىرزٚٔياخ 

    
 ٔظزيح اذصاالخ 

 424د. عثذاٌرٛاب ق
 

 تزِعح اٌىائٕاخ اٌّٛظٙح

 522صالغ ق َ.  

  5عٍّي تزِعٗ ِٛظٙٗ ِط

 2َ. صالغ ِعًّ

  2عٍّي تزِعٗ ِٛظٙٗ ِط

 2َ. صالغ ِعًّ

 
  225يح ٌغح أعٍيش

 222ظالي       ق  أ.

 5ِط  IIعٍّي فيشياء 

 د. اٌخطية     أ. ٌيٕا

 2ِط  IIعٍّي فيشياء  

 د. اٌخطية     أ. ٌيٕا 

COM 

ٓ
ٕي

إلش
ا

 

 2ِط 5عٍّي ذؽٍيً دٚائز وٙزتائيح

 د. أِيٓ َ. ٘يصُ

  5ِط 5عٍّي ذؽٍيً دٚائز وٙزتائيح

 د. أِيٓ َ. ٘يصُ

 2عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 ؼظية َ. فٛسي    ِعًّ اٌّعاٌعاخ د. 

 5عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 د. ؼظية َ. فٛسي      

 ِعًّ اٌّعاٌعاخ 

  
 اػاراخ ٚٔظُ 

 422اٌؽىيّي ق ةد. ِعي 

 تزِعح األؼذاز اٌّظالح 

 425ق  د. عثذٖ طيف 
  

 ٔظُ ذؼغيً 

 د. سياد اٌزتيػ   ق طيظىٛ

 ذؽٍيً عذدي

 522د. درُ٘ ق  
  

 II رياضياخ

 223ق   درُ٘د.  

 IIذّاريٓ رياضياخ 

 223د. درُ٘ أ. أٚطاْ ق 
IT 

  

 5عٍّي تزِعح األؼذاز اٌّظالح ِط

 5د. عثذٖ طيف َ. عصّاء ِعًّ

 2عٍّي تزِعح األؼذاز اٌّظالح ِط

 5د. عثذٖ طيف َ. عصّاء ِعًّ
 

 ٔظُ ذؼغيً 

 د. سياد اٌزتيػ   ق طيظىٛ

 5عٍّي ذؽٍيً عذدي ِط

 3د. درُ٘ َ. ضياء ِعًّ 

 2عٍّي ذؽٍيً عذدي ِط

  3د. درُ٘ َ. ضياء ِعًّ 
  

ذّاريٓ  أطاطياخ 

 ٕ٘ذطح وٙزتائيح

 د.عثذاٌرٛاب  

 224َ. ٘يصُ  ق 

 
 II رياضياخ

 ظّيً        ِذرض ٘ائً  د.
SE 

 5عٍّي ِعّاريح ؼاطٛب ِط

 4دعثذاٌعٍيً َ. ؼّذي  ِعًّ 

 2عٍّي ِعّاريح ؼاطٛب ِط

 4دعثذاٌعٍيً َ. ؼّذي  ِعًّ 

 2ي ٔظُ ذؼغيً  ِطعٍّ

 5د. سياد َ. طٍيّاْ ِعًّ

 5عٍّي ٔظُ ذؼغيً  ِط

 5د. سياد َ. طٍيّاْ ِعًّ 

  
 صيأح ٕ٘ذطيح 

 526د. ِخرار 

 5تؽٛز عٍّياخ 

 526د. ِخرار ق  

 

   
 ذؽىُ آٌي

 525د. ِؽّذ تعاع ق
  

 225ٌغح أعٍيشيح 

 225أ. رِاص  ق 

   5رطُ ٕ٘ذطي 

 2ِزطُ د. عثذاٌغٕي 
IMSE 

  

ذّاريٓ 

ِمذِح 

 رتٛذاخ 

َ. أطاِٗ 

 425ق 

  خرٚتٛذا ِمذِح

 425 طاِٗ اٌعثظي   قأَ. 

 ذّاريٓ ٔظُ ذؽىُ

 ٔظُ ذؽىُ

 423ق     د. غاسي

   

 IIIرياضياخ 

 د. ٌٚيذ األ٘عزي  

 222 ق 

  

 ذّاريٓ فيشياء

 د. ِؽّذ اٌخطية  

   222ق    َ. أؼّذ عٍي

 225ٌغح أعٍيشيح 

 225أ. رِاص  ق 
MRE 

    
 اػاراخ ٚٔظُ 

 422اٌؽىيّي ق ةد. ِعي 
  

 أعٍيشي ذمٕيح 

 224ق  أ.  ظالي        
  

 II رياضياخ

 ظّيً       ِذرض ٘ائً د.
 

 225ٌغح أعٍيشيح 

 224أ. ظالي ق 
CND 
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 اٌّظرٜٛ األٚي اٌّظرٜٛ اٌصأي اٌّظرٜٛ اٌصاٌس
يٛ اٌمظُ

اٌ َ
 

3-5 5-3 2-5 25-2 22-25 22-22 9-22 8-9 5-4 2-5 25-2 22-25 22-22 9-22 8-9 5-3 2-5 25-2 22-25 22-22 9-22 8-9 

  
 ذصّيُ األٔظّح تاٌّعاٌط اٌذليك

 422ق د. عثذاٌعٍيً  

 ِعّاريح ؼاطٛب

 د. عثذاٌعٍيً ردِاْ

 422ق  

  
 ذؽٍيً عذدي

 522د. درُ٘ ق  

 

 رياضياخ ِرمطعح

 525 د. ٌٚيذ األ٘عزي ق

 
 II رياضياخ

 ظّيً   ِذرض ٘ائً د.

أطاطياخ ذّاريٓ 

 ٕ٘ذطح وٙزتائيح

 د. عثذاٌمذٚص  

 222َ. ٘يصُ ق 

 رطُ ٕ٘ذطي  

 2د. ِؽّذ طيف ِزطُ
COM 

ء
شا
ال

ٌص
ا

 

 

 
 

 ٕ٘ذطح تزِعياخ 

 د. سياد ق طيظىٛ

  5ذىٌٕٛٛظيا اٌٛية

 423د. عاِز ق 
 

 تزِعح اٌىائٕاخ اٌّٛظٙح

 423َ.عشاٌذيٓ اٌذعيض ق   

  5عٍّي تزِعٗ ِٛظٙٗ ِط

 5َ.عشاٌذيٓ اٌذعيض ِعًّ

  2عٍّي تزِعٗ ِٛظٙٗ ِط

 5َ.عشاٌذيٓ  اٌذعيض ِعًّ
 

 ذّاريٓ فيشياء

 د. فارٚق   

   223ق     َ. أؼّذ عٍي

 225 ٌغح أعٍيشيح 

 223أ. رِاص   ق 

 II فيشياء

 223 ق    فارٚقد. 
IT 

د. سياد َ. طٍيّاْ  2عٍّي ٔظُ ذؼغيً ِط

 4ِعًّ 

 د. سياد 5عٍّي ٔظُ ذؼغيً ِط

 4َ. طٍيّاْ ِعًّ  

 
 ٕ٘ذطح تزِعياخ 

 د. سياد ق طيظىٛ

  5ذىٌٕٛٛظيا اٌٛية

 423د. عاِز ق 
   

 اٌىرزٚٔياخ رلّيح 

 522ق   َ. ِٕصٛر

 ذؽٍيً عذدي

 522 د. درُ٘ ق 
  

 أطاطياخ تزِعح

 225  ق     رِشي   . د 

 225 ٌغح أعٍيشيح 

 225أ. رِاص   ق 
SE 

 عٍُ اٌّٛاد        

 526 د. عثذاٌغٕي ق
 

 أطاطياخ تزِعح

 225  ق        د. رِشي 
 

 II رياضياخ

 ظّيً   ِذرض ٘ائً د.
IMSE 

  
 ذّاريٓ ا٘رشاساخ 

 522د.      َ. ٚطيُ  ق 
   

 5ِط 5عٍّي دٚائز وٙزتائيح 

 د. أِيٓ َ. أؼّذ عٍي 

 2ِط 5عٍّي دٚائز وٙزتائيح 

 د. أِيٓ َ. أؼّذ عٍي 

  

  5عٍّي فيشياء ِط

 د. اٌخطية أ. ٍِىٗ

  2عٍّي فيشياء ِط

 د. اٌخطية أ. ٍِىٗ

MRE 
 د. ٔؼٛاْ َ. أؼّذ اٌعثظي  2عٍّي اٌىرزٚٔياخ  ِط 

 خِعًّ اإلٌىرزٚٔيا 

 د. ٔؼٛاْ   5غٍّي اٌىرزٚٔياخ  ِط 

 َ. أؼّذ اٌعثظي

 خىرزٚٔياِعًّ اإلٌ 

 2عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

َ.  عثذٖ طفياْ     َ.  ِالن        

 2ِعًّ 

 5عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

َ. عثذٖ طفياْ   َ  ِالن     

 2ِعًّ

  

 2ِط Iعٍّي أٔظّح ِٛسعح 

 2د. ٘ؼاَ        َ. تؼزٜ    ِعًّ

 5ِط Iعٍّي أٔظّح ِٛسعح 

 2د. ٘ؼاَ       َ. تؼزٜ    ِعًّ
   

 ٚأظٙشج اٌىرزٚٔيحدٚائز 

 525ق  اٌعاتزي  د. رِشي 
 

 2ِثادئ ٕ٘ذطح وٙزتائيح  ِطعٍّي 

رطُ ٕ٘ذطي د. ِؽّذ طيف  د. ِعية َ. ٘يصُ

 2ِزطُ
 CND 

 2ِط TCP/IPعٍّي 

 5د. عاِز    َ. ٔٛراْ    ِعًّ 

  5ِط TCP/IPعٍّي 

 5د. عاِز     َ. ٔٛراْ  ِعًّ

 5عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 2ٔٛراْ ِعًّد. ؼظية َ. 

  

 ِعاٌعح صٛر 

 د. ِؽّذ اٌّزيغ    

 5ِعًّ  

 أرؼار ِٛظاخ 

 426د. عثذاٌمذٚص     ق 
  

ٔثائط ذّاريٓ 

 اٌىرزٚٔيح 

 د. ِؽّذ اٌّزيغ 

َ. أأؼّذ يٛطف 

 425ق 

 
 ٔثائط اٌىرزٚٔيح 

 425د. ِؽّذ اٌّزيغ ق
 

 أطاطياخ تزِعح

 223 د. ؼظية ق 

 5عٍّي أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح ِط

 د. عثذاٌمذٚص َ. ٘يصُ

عٍّي أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح 

 د. عثذاٌمذٚص َ. ٘يصُ 2ِط

COM 
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 2عٍّي رطُ ٕ٘ذطي ِط

 د. ِؽّذ طيف      َ. 

 5عٍّي رطُ ٕ٘ذطي ِط

 د. ِؽّذ طيف     َ.       

  

د. ِؽّذ عثذاٌعٍيً  5ِط 5عٍّي ظافا

 2َ. خٌٛٗ ِعًّ 

ِؽّذ عثذاٌعٍيً د.  2ِط 5عٍّي ظافا

 2َ. خٌٛٗ ِعًّ 

   

 

 رياضياخ ِرمطعح

 225ق د. ٌٚيذ األ٘عزي  

 

 عٍّي أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح

 د. أِيٓ َ. ٘يصُ 3ِط
 أطاطياخ تزِعح

 223ق د. ؼظية  

رطُ ٕ٘ذطي د. ِؽّذ طيف 

 5ِزطُ
IT 2عٍّي ٕ٘ذطح اٌثزِعياخ ِط  

 د. سياد  

 4َ. عصّاء  ِعًّ 

  5اخ ِطعٍّي ٕ٘ذطح اٌثزِعي

 4د. سياد َ. عصّاء  ِعًّ 

 د. فارٚق   2عٍّي فيشياء ِط

 أ. ٍِىٗ

  
 2ِعّاريح ؼاطٛب

 422قد. عثذاٌعٍيً ردِاْ 
  

 تزِعح اٌىائٕاخ اٌّٛظٙح

 423َ.عشاٌذيٓ اٌذعيض ق   

  5عٍّي تزِعٗ ِٛظٙٗ ِط

 2َ.عشاٌذيٓ اٌذعيض ِعًّ 

  2عٍّي تزِعٗ ِٛظٙٗ ِط

 2عًّ َ.عشاٌذيٓ  اٌذعيض ِ
   

 أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح 

 424د. عثذاٌرٛاب ق 
SE 

      
 أطاطياخ إٌٙذطح اٌصٕاعيح 

 425د. ِخرار ق

 ويّياء ٕ٘ذطيح

 423د. فارٚق عثذاٌؽّيذ ق 
  

  5عٍّي فيشياء ِط

 د. اٌخطية أ. ٍِىٗ

  2عٍّي فيشياء ِط

 د. اٌخطية أ. ٍِىٗ
IMSE 

   
 لياطاخ ٚأظٙشج لياص 

 525 ق د. ٔؼٛاْ    
 

 

 

  

 

 ِماِٚح ِٛاد 

 425 د. ِخرار        ق
   

رطُ ٕ٘ذطي د. ِؽّذ طيف 

 5ِزطُ
 MRE 

    
 ِعّاريح ؼاطٛب

 422ق  د. عثذاٌعٍيً  
  

 5عٍّي ٔظُ ذؼغيً د. ٘ؼاَ   ِط

 5َ. ٔٛراْ ِعًّ ػثىاخ

 2عٍّي ٔظُ ذؼغيً  ِط

  5د. ٘ؼاَ   َ. ٔٛراْ ِعًّ ػثىاخ 

 
 

 
 

 أطاطياخ تزِعح

 223ق  د. ؼظية 
CND 

 2عٍّي ِعاٌعاخ دليمح ِط

 د. عثذاٌعٍيً َ. رتا ِعًّ اٌّعاٌعاخ 

 5عٍّي ِعاٌعاخ دليمح ِط

 د. عثذاٌعٍيً َ. رتا ِعًّ اٌّعاٌعاخ 

  423ق ذصّيُ ٔظُ ذؽىُ د. غاسي    

 رياضياخ ِرمطعحذّاريٓ 

 أ. عّادد. ٌٚيذ األ٘عزي  

 222ق   

 
 5 ذؽٍيً دٚائز وٙزتائيح

 525ق     د. أِيٓ طيف 
     COM 
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 2عٍّي تزِعح األؼذاز اٌّظالح ِط

 3د. عثذٖ طيف َ. أفٕاْ ِعًّ

 5عٍّي تزِعح األؼذاز اٌّظالح ِط

 3د. عثذٖ طيف َ. أفٕاْ ِعًّ
 

 اٌىرزٚٔياخ رلّيح

 َ. ِٕصٛر 

 َ. ِٕصٛر 2عٍّي اٌىرزٚٔياخ رلّيح ِط َ. ِٕصٛر 5عٍّي اٌىرزٚٔياخ رلّيح ِط

 
 2عٍّي رطُ ٕ٘ذطي ِط

 2د. ِؽّذ طيف  َ. عادي ِزطُ

 عٍّي أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح

 د. أِيٓ َ. ٘يصُ  3ِط

 عٍّي أطاطياخ ٕ٘ذطح وٙزتائيح

 د. أِيٓ َ. ٘يصُ  2ِط

IT 5عٍّي اٌىرزٚٔياخ ذّاشٍيح  ِط 

 د. اٌّزيغ 

 َ. أؼّذ اٌعثظي ِعًّ اٌىرزٚٔياخ

 2عٍّي اٌىرزٚٔياخ ذّاشٍيح  ِط

 د. اٌّزيغ 

 َ. أؼّذ اٌعثظي ِعًّ اٌىرزٚٔياخ

 2عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 2د. ؼظية َ. ؼّذي ِعًّ 

 3عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 2د. ؼظية َ. ؼّذي ِعًّ 
 2ِط  5عٍّي ذىٌٕٛٛظيا اٌٛية

 4د. عاِز َ. طٕاء ِعًّ 

 5ِط 5عٍّي ذىٌٕٛٛظيا اٌٛية

 4د. عاِز َ. طٕاء ِعًّ 

  
  2ِط 5ي ذىٌٕٛٛظيا اٌٛيةعٍّ

 5د. عاِز َ. ٔٛراْ ِعًّ 

  5ِط 5عٍّي ذىٌٕٛٛظيا اٌٛية

 5د. عاِز َ. ٔٛراْ ِعًّ 
  

 رياضياخ ِرمطعحذّاريٓ 

 222أ. عّاد  ق د. ٌٚيذ األ٘عزي  

5٘ياوً تيأاخ   

525ق  ٘ؼاَ   د.    
 

 II فيشياء 

 225ِزٚاْ ق  د.

 5عٍّي فيشياء ِط

 د. ِزٚاْ أ. ٌيٕا

 2ياء ِطعٍّي فيش

 د. ِزٚاْ أ. ٌيٕا
SE 

 2عٍّي رطُ ٕ٘ذطي ِط

 2د. ِؽّذ طيف  َ. عادي ِزطُ

 5عٍّي رطُ ٕ٘ذطي ِط

 2د. ِؽّذ طيف  َ. عادي ِزطُ

   

 ذّاريٓ ضثط اٌعٛدج اٌصٕاعيح 

د. عثذاٌغٕي َ. ِؽّذ عثذاٌعشيش 

 526ق 

 
 ديٕاِيىا  د. ِؽّذ تعاع

 ِذرض اٌخٛارسِي

   5ذّاريٓ ديٕاِيىا

 د. ِؽّذ تعاع َ. ِؽّذ عثذاٌعشيش

 526ق  
   

 5عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 6د. رِشي         َ. فٛسي    ِعًّ

 2عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 6د.  رِشي     َ.  فٛسي     ِعًّ
IMSE 

 2عٍّي رطُ ٕ٘ذطي ِط

 د. عثذاٌغٕي     َ. 

 5عٍّي رطُ ٕ٘ذطي ِط

 د. عثذاٌغٕي   َ.       

    
 ا٘رشاساخ

 422 قَ.         
 

 ذّاري

5 

عٍّي ِعاٌعاخ 

  5دليمح ِط 

 د. عثذاٌط 

 

 اػاراخ ٚٔظُ

 522 ق  ِعية اٌؽىيّي د. 

 ديٕاِيىا  د. ِؽّذ تعاع

 ِذرض اٌخٛارسِي
    MRE 

  
  Iٔظُ ِٛسعٗ 

 525د. ٘ؼاَ   ق  

 TCP/IPتزِعح 

 425د. عاِز ق
 

 ٔظُ ذؼغيً

 525ق  ٘ؼاَ     د.  
 

 ياخ ِرمطعحرياض

 ِذرض ٘ائً د. ٌٚيذ األ٘عزي 
 

 5ِثادئ ٕ٘ذطح وٙزتائيح  ِطعٍّي 

 د. ِعية َ. ٘يصُ

 

 IIفيشياء 

 225ِزٚاْ      ق  د.

 

 

 CND 
 2عٍّي أطاطياخ تزِعح ِط

 2د. ؼظية َ. ٔٛراْ ِعًّ

 


