
 و02/0/0202انتاريخ:    عمهي ( –تمارين  -و  )محاضرات0202/0202ندراسي انثاني نهعاو انجامعي انجدول األسبىعي نهفصم ا               كهية انسعيد نههندسة وتقنية انمعهىمات                   –معة تعز جا  

 

عميد انكهية                                    اننائب االكاديمي                                                

 

 الوطرْٓ الراتغ الوطرْٓ الخاهص

طن
لم

ا
 

ْم
لي

ا
 2-4 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 2-4 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 

  
  1اخرياري 

 414 د. رضْاى غذاد ق

 أهي االذصاالخ

 212د. زطية ق 
   

 ُـ. هْخاخ دليمح

 414د. ػثذالرْاب ضيف ق

 

COM 

د
طث

ال
 

      
 أهٌيح غثكاخ

 212د. زطية ق 
 

 الرضن تالساضْب

 212د. ػثذٍ ضيف ق 
IT 

   

 2ػولي غثكاخ ػصثيح هح

د. الوريع م. ػثذالفراذ  

 5هؼول

 1ػولي غثكاخ ػصثيح هح

د. الوريع م. ػثذالفراذ  

 5هؼول

 

 ذواريي دارج الوػاريغ الثرهديح 

 216د. هدطي هصلر م. صالذ ق

 216ق د. هدية هصلر م. صالذ

 الرضن تالساضْب

 216ضيف قد. ػثذٍ  

 إدارج الوػاريغ الثرهديح 

 د. هدية هصلر ق
SE 

         
 إدارج الوػاريغ الٌِذضيح ػولي  

 413م. ػثذالرلية م. هسوذ ػثذالؼسيس ق

 ػولي المياضاخ ّأخِسج المياش 

 413د. هسوذ تداظ م. هسوذ ػثذالؼسيس ق
IMSE 

   
  2هح PLCػولي 

 م.      هؼول الرسكن

  1هح PLCػولي 

 هؼول الرسكن     م. 
  

 الكررًّياخ المذرج

215ق  د. اهيي ضيف    
MRE 

       

 2ػولي ذصوين ّذسليل الػثكاخ هح

 2د. زطية    م. ًْراى    هؼول

 1ػولي ذصوين ّذسليل الػثكاخ هح

 2د. زطية    م. ًْراى    هؼول
CND 

 1ػولي إدارج ًظن ّغثكاخ هح

 2ثكاخد. ُػام    م. رّاى    هؼول غ 

 2ػولي إدارج ًظن ّغثكاخ هح

 2د. ُػام    م. رّاى    هؼول غثكاخ 

    
 غثكاخ االذصاالخ ّالرثذيل

 413د. رضْاى ق  

 ضيوٌار

 ق ضيطكْ     د. زياد الرتير   
 COM 

زذ
أل
ا

 

    415غثكاخ ػصثيح د. هسوذ الوريع ق 
 ضيوٌار

 د. زياد الرتير     ق ضيطكْ  
 IT 416ق غازي  ٌُذضح الرسكن الي  د.

 SE      415غثكاخ ػصثيح د. هسوذ الوريع ق  

          
  خذخطيط الورافك ّالوٌػآ

 212م. ػثذالرلية   ق 
IMSE 

    
 اخرياري 

    112م. أضاهَ الؼثطي  ق 
 

 اخرياري 

 212م. ػثذالفراذ    ق 

 همذهح هيكاذرًّيكص  

 111م. زُير   ق 
MRE 

  
 ذذرية صٌاػي 

 412هر ق د. ػا
    

 إدارج ًظن غثكيح

215د. ُػام   ق   

 زْضثح ركيح

412د. ػاهر ق    
CND 

 
 غثكاخ الضلكيح 2اخرياري 

 414ق د. رضْاى غذاد 
   

 ُْائياخ 

 212د. ػثذالؼسيس الِرار   ق

 الوار صٌاػيح

 416ق   د. ػثذالمذّش
COM 

ي
ٌي

إلث
ا

 

   
 اخرياري

 215د. ُػام             ق 
    IT 

 
 ريارياخ

 215د. ُػام             ق 
     SE 

 
 ضالضل االهذاد

 م. هسوْد ضؼيذ هذرج الخْارزهي  
     

 ادارج الدْدج الػاهلح

 ضؼيذ  هذرج الخْارزهيم. هسوْد 
IMSE 

   
  2ذصوين هيكاذرًّيكص

 413د. غازي 
     MRE 

      

  2ػولي زْضثح ركيح هح

 6د. ػاهر م. ػثذالفراذ هؼول 

  1ػولي زْضثح ركيح هح

 6د. ػاهر م. ػثذالفراذ هؼول 

CND 

 1هح IIػولي ًظن هذهدَ 

  2د.      م. رّاى   هؼول غثكاخ 

 2هح IIػولي ًظن هذهدَ 

  2د.      م. رّاى   هؼول غثكاخ 
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لم
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لي

ا
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 ذراضل الثياًاخ 

 412د. رػذ    ق 
COM 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

      
 هؼالداخ اإلغارج الرلويح 

 216د. هدية السكيوي ق 
 IT 

       
ادارج الدْدج الثرهديح د. هدية 

  414ق هصلر 

  2ػولي الرضن تالساضْب هح

 4م. صالذ هؼولد. ػثذٍ ضيف  

د. ػثذٍ ضيف  1ػولي الرضن تالساضْب هح

 4م. صالذ هؼول
SE 

  1هح 2ػولي غثكاخ

 6د. ػاهرم. فْزي هؼول

  2هح 2ػولي غثكاخ

 6د. ػاهرم. فْزي هؼول

            IMSE 

       
 ضيوٌار 

 د. أهيي ضيف   
 MRE 

414ق هٌاُح تسث د. اهيي ضيف            CND 

   
 إدارج ّالرصاد

 212أ. ػثذالؼسيس   ق  
   

 ٌُذضح ترهدياخ

 ق ضيطكْ د. زياد  

 ذواريي ُْائياخ د. الِرار 

 416م. أزوذ الؼثطي ق 
COM 

ء
ؼا

رت
أل
ا

 

   
 هػرّع ذخرج

 د. هدية السكيوي
   

  2هح 2ػولي غثكاخ

 6د. ػاهرم. فْزي هؼول

  1هح 2ػولي غثكاخ

 6د. ػاهرم. فْزي هؼول
IT 

  1ولي الرضن تالساضْب هحػ

 2د. ػثذٍ ضيف م. أزوذ يْضف      هؼول  

 2ػولي الرضن تالساضْب هح

 2د. ػثذٍ ضيف م. أزوذ يْضف     هؼول  

         
 الثرهدح الوٌطميح الْظيفيح 

 414د.  ػثذٍ ضيف         ق 
SE 

          
 المياضاخ ّأخِسج المياش

 111د.                ق  
IMSE 

    
  

 
   

 دراضح الدذّٓ 

 212أ, ػثذالؼسيس   ق 

 رتْخ 

 212 م. هالك ق 
MRE 

    
 ذذرية صٌاػي

 د. هدية السكيوي 
  

  IIًظن هذهدح 

 216د.                 ق 

 إدارج ّالرصاد 

 216د. ضاهيَ الومطري ق
CND 

      
 2ػولي ٌُذضح ترهدياخ  هح

 5د. زياد    م. ػصواء هؼول 

 1ذضح ترهدياخ  هحػولي ٌُ

 5د. زياد    م. ػصواء هؼول 
COM 

ص
وي

خ
ال

 

  

 2ػولي غثكاخ ػصثيح هح

 د. الوريع م. ػثذالفراذ  

 2هؼول غثكاخ 

 1ػولي غثكاخ ػصثيح هح

 د. الوريع م. ػثذالفراذ  

 2هؼول غثكاخ 

 
   2غثكاخ الساضْب

 412د. ػاهر ق

 2ػولي أهٌيح غثكاخ هح

 2د. زطية م. تػرٓ هؼول 

  1أهٌيح غثكاخ هحػولي 

 2د. زطية م. تػرٓ هؼول 
IT 

      
  2غثكاخ الساضْب 

 412د. ػاهر ق

 ضيوٌار

 د. زياد الرتير  ق ضيطكْ
SE 

       
 إدارج الوػاريغ الٌِذضيح

 414م. ػثذالرلية ق  
IMSE 

          MRE 

       
 ذصوين ّذسليل الػثكاخ

 212د. زطية ق 
CND 

 


