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 انًغرٕٖ انشاتع انًغرٕٖ انخايظ

غى
نم

ا
 

ٕو
ني

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 

  
 إداسج ٔالرصاد 

 216أ. عثذانعضيض      ق 

 اذصاالخ انًٕتايم

 216د. عثذانمذٔط ق  
  

 َظشيح انًعهٕياخ ٔانرشييض

 215د. سضٕاٌ   ق 

 

COM 

د
غث

ان
 

      
 ُيح َظشيح انرشفيش ذم

 215د. سضٕاٌ     ق 

 1عًهي َظى انرٕصيع انًرٕافك يح

 2د. صياد و. عصًاء  يعًم 

عًهي َظى انرٕصيع انًرٕافك 

 د. صياد و. عصًاء   2يح

 IT 2يعًم 
 2عًهي ذطٕيش ٔاخٓاخ ذفاعهيح يح

 1د. عثذِ عفياٌ   و. يشٖٔ يعًم 

 1عًهي ذطٕيش ٔاخٓاخ ذفاعهيح يح

 1ثذِ عفياٌ   و. يشٖٔ يعًمد. ع

  
 

 
 

 ) يعاندح صٕس( Iاخرياسي 

 يصهر د. يدية 
   

 ذصًيى تشيدياخ 

 د. يدية يصهر 

 Iشثكاخ انساعٕب 

 415 ق يدية انسكيًي د.
SE 

 

 ذكُٕنٕخيا انرصُيع

 و. يسًٕد ععيذ يذسج انخٕاسصيي

 

   
 الرصاد ُْذعي  

 114د. عاييّ انًمطشي ق 

 يح ُْذعح انعٕايم انثشش

 و. يسًٕد ععيذ يذسج انخٕاسصيي
IMSE 

    
 ستٕذاخ ٔأذًرّ 

 411و. يانك      ق 
   

 عًهي َظى يذيدح 

 و. شاكش        د.

 يعًم انًعانداخ

  CAM/CAD  عًهي

 MRE د. يخراس و.   )انٕسشح(

      

 2عًهي شثكاخ ٔايشنظ يح

 د. يدية       و.  ُْادي   

 2يعًم شثكاخ

 1نظ يحعًهي شثكاخ ٔايش

 د. يدية       و. ُْادي    

 2يعًم شثكاخ
CND 

  2يح WANعًهي 

 5د. زغية  و.   صفاء   يعًم

  1يح WANعًهي 

د. زغية  و. صفاء     

 5يعًم

        

 2عًهي لياعاخ انكرشَٔيح يح

 و. ْيثى    و.  

 يعًم انمياعاخ

 1عًهي لياعاخ انكرشَٔيح يح

 و. ْيثى    و.      

 COM م انمياعاخيعً

زذ
أل
ا

 

 1عًهي دٔائش االذصاالخ يح

 و. ٔنيذ  يعًم االنكرشَٔياخ

 2عًهي دٔائش االذصاالخ يح

 و. ٔنيذ  يعًم االنكرشَٔياخ

  
 ركاء صُاعي 

 412ق  عثذِ عيفد. 

 اخرياسي )ذُمية انثياَاخ(

 412ق     د. 
   

 رٕصيع انًرٕافك انَظى 

 ciscoد. صياد ق 
IT 

    
 ركاء صُاعي 

 212ق  عثذِ عيفد. 
  

 رٕصيع انًرٕافك انَظى 

 ciscoد. صياد ق 
 SE 

    
 انمياعاخ ٔأخٓضج انمياط 

 411و. صالذ انشيثاَي   ق
     IMSE 

     
 ذًاسيٍ ذصًيى أَظًح انٓيذسٔنيك

 216و. عادل ق 

 نٓيذسٔنيكاذصًيى أَظًح 

 216و. عادل ق 

عًهي ذصًيى أَظًح 

 انٓيذسٔنيك

 . عادل ) انٕسشّ(و
MRE 

  

 2عًهي اخاللياخ انكًثيٕذش يح

 4د. زغية   و.    يعًم

 1عًهي اخاللياخ انكًثيٕذش يح

 4د. زغية  و.    يعًم
    CND 

 1عًهي َظى انٕلد انسميمي يح

 1يعًم     سعيٍ د. عثذانًهك و. 

 2عًهي َظى انٕلد انسميمي يح

 1يعًم     سعيٍد. عثذانًهك  و. 

       
 َظى اذصاالخ 

 414د. عثذانرٕاب ق 
COM 

ٍ
ُي

إلث
ا

 

      

 2عًهي شثكاخ انساعٕب يح 

 6د. سعذ  و. فٕصي يعًم 

  1عًهي شثكاخ انساعٕب يح

 6د. سعذ     و. فٕصي يعًم 

IT 1عًهي َظى اذصاالخ يح 

 د. عثذانرٕاب 

 و.     يعًم االذصاالخ

 2عًهي َظى اذصاالخ يح

 ٕاب د. عثذانر

 و.    يعًم االذصاالخ

     
 2عًهي ذصًيى تشيدياخ يح

 5د. يدية يصهر و. يشٖٔ يعًم 

 عًهي ذطٕيش ٔاخٓاخ ذفاعهيح 

 و. عثذِ عفياٌ   

 4و. عصًاء       يعًم 

 عًهي َظى انرٕصيع انًرٕافك 

 د. صياد انشتير    

 4و. عصًاء      يعًم 
SE 

        
 نيح َظى االياٌ ٔانُٓذعح انًعٕ

 212ق  و. يسًٕد ععيذ 
IMSE 

    
  PLCانًرسكًاخ انًُطميح انماتهح نهثشيدح 

 412ق   انشيثاَي و. صالذ 
   

 َظى انرسكى انسذيثح 

411د. غاصي ق   
MRE 

  
 َظى انٕلد انسميمي 

 212ق عثذانًهك        د.
  

 ًَزخّ ٔيساكاج

 216عثذانًهك   ق  د.  

 شثكاخ ٔايشنظ

216ق   د. يدية انسكيًي  

 زٕعثح يرٕاصيح 

216ق د. عثذِ عيف   
CND 
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 انًغرٕٖ انشاتع انًغرٕٖ انخايظ

غى
نم

ا
 

ٕو
ني

ا
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 2عًهي شثكاخ انساعٕب يح

 6د. صياد  و. فٕصي يعًم

 1عًهي شثكاخ انساعٕب يح

 6د. صياد  و. فٕصي يعًم
  

 II يعًاسيح زاعٕب

 412د. عثذاندهيم ق  
 COM 

ء
ثا

ال
نث

ا
 

  
 يعاندح صٕسج 

 416د.      ق  

 إداسج ٔالرصاد 

  111أ. عثذانعضيض   ق 
  

 ذطٕيش انٕاخٓاخ انرفاعهيح 

 416ق  عثذِ عفياٌ  . و

 َظى يعهٕياخ 

 ciscoد. صياد انشتير ق 
IT 

   
 إداسج ٔالرصاد 

 111أ. عثذانعضيض      ق 
    

 ذطٕيش انٕاخٓاخ انرفاعهيح 

 416ق  عثذِ عفياٌ  . و
SE 

          IMSE 

        MRE 

       

 د. عثذاندهيم  2َظًح يذيدح يحعًهي أ

 2و.  ُْادي    يعًم 

 1عًهي أَظًح يذيدح يح

د. عثذاندهيم  و. ُْادي      

 2يعًم
CND 1عًهي ًَزخح ٔيساكاج يح  

 د. عثذانًهك   و. سعيٍ     

 2يعًم شثكاخ 

 2عًهي ًَزخح ٔيساكاج يح

 د. عثذانًهك      و. سعيٍ        

 2يعًم شثكاخ

   
 ثكاخ انساعٕب ش

 ciscoق   د. صياد 
 

 لياعاخ انكرشَٔيح 

 413و.  ْيثى    ق 

 اذصاالخ سلًيح

 413ق د. عثذانمذٔط  
COM 

ء
عا

ست
أل
ا

 

         
 َظى اذصاالخ 

 414د. عثذانرٕاب ق 
IT 

   
 يعاندح صٕس  عًهي 

  6و.عثذانفراذ     يعًم     يدية يصهر  د. 

 ركاء صُاعي عًهي 

و.عثذانفراذ     د. عثذِ عيف  

  5يعًم 

    
 عًهي شثكاخ انساعٕب  

 6د. يدية   و. فٕصي يعًم 
SE 

   
 ذًاسيٍ دساعح انعًم 

 212و. يطٓش ق 

 دساعح انعًم 

 212ق يطٓش  و. 
 

 انرصُيع تًغاعذج انساعٕب 

 415ق      د. يخراس 
 IMSE 

      
 َظى يذيدح

 215ق          د. 

CAM/CAD 

 415ق      د. يخراس
MRE 

 
 )شثكاخ العهكيح يرمذيح( IIاخرياسي

 212ق        د. 
    

 2أَظًح يٕصعح

 ق      د. 

 أَظًح يذيدح   

 215د. عثذاندهيم    ق 
CND 

 
  Iخرياسيا

 212د. سضٕاٌ   ق   

 اذصاالخ ضٕئيح

 212د. سضٕاٌ     ق 
 

 دٔائش اذصاالخ 

 215و. ٔنيذ عهي   ق 

 2يح IIيعًاسيح زاعٕبعًهي 

 5عثذاندهيم و.     يعًم د.
 

 IIيعًاسيح زاعٕبعًهي 

 د. عثذاندهيم  و.    1يح

 COM 5يعًم 

ظ
ًي

خ
ان

 

 1عًهي اذصاالخ سلًيح يح

 د. عثذانمذٔط و.

 يعًم االذصاالخ

 2عًهي اذصاالخ سلًيح يح

 د. عثذانمذٔط و.

 يعًم االذصاالخ

   

 عًهي يعاندح صٕس ج

 د.       و. عثذانفراذ

 4يعًم  

 عًهي ركاء صُاعي 

 د. عثذِ عيف     و. عثذانفراذ 

 4يعًم 
    

 Iشثكاخ انساعٕب 

 416 ق سعذ انصهٕي د.
IT 

    
 عيًُاس 

 ciscoد. صياد   ق 
   

 لشاس االعرثًاس ٔانُظى انًانيح 

 413أ. عثذانعضيض  ق 
SE 

      
  1عًهي انرصُيع تًغاعذج انساعٕب يح

 2د. يخراس و.     يعًم

نرصُيع تًغاعذج انساعٕب عًهي ا

  1يح

 2د. يخراس و.     يعًم
IMSE 

   
 عًهي ذصًيى أَظًح ييكاذشَٔيك 

 415د. غاصي  و. أزًذ عهي  ق 

 ذصًيى أَظًح ييكاذشَٔيك 

 215د. غاصي ق 
 

 الرصاد ُْذعي  

 413أ. عثذانعضيض     ق 
 

 ذًاسيٍ َظى انرسكى انسذيثح 

 د. غاصي و. أزًذ عهي 

 415ق 
MRE 

   
 أخاللياخ انكًثيٕذش 

 411ق   زغية   د.
  

WAN 

 411ق  زغية  د. 

  1عًهي زٕعثح يرٕاصيح يح

 د. عثذِ عيف   و.     

 2يعًم

  2عًهي زٕعثح يرٕاصيح يح

د. عثذِ عيف    و.         

 CND 2يعًم 

 2يح2عًهي أَظًح يٕصعح

 2د.     و.      يعًم شثكاخ

 1يح2عًهي أَظًح يٕصعح

 2و.      يعًم شثكاخ  د.  

 


