
                 م16/3/2022التاريخ:         قنية المعلوماتكلية السعيد للهندسة وت          عملي ( –تمارين  -)محاضرات م 1202/2202للعام الجامعي   الثانيول األسبوعي للفصل الدراسي الجد                                    جامعة تعز

  

  عميد الكلية                                                                              كاديمي                                                                         النائب اال

د./عامر سالم                                                                                د./أمين سيف                                                                            

   

 المستوى الرابع المستوى الخامس

سم
لق

ا
 

وم
لي

ا
 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 

    
 أمن االتصاالت

 207د. حسيب ق 
  

 عملي هندسة برمجيات 

   2شبكات معمل          عصماءم.     د. زياد 

 تمارين هوائيات

 401ق                م.  د. الهتار  

 

COM 

ت
سب

ال
 

       
 معالجات اإلشارة الرقمية 

 205د. مجيب الحكيمي ق 
IT 

 
 ) تنقيب بيانات( IIاختياري 

 د. مجيب مصلح
   

 عملي البرمجة المنطقية الوظيفية

 د. عبده سيف     م. مروى 

 2معمل 

   2شبكات الحاسوب

 401د. أنصاف   ق 

 الرسم بالحاسوب

 405د. أنصاف   ق  
SE 

       
 سيمنار 

 د. مختار العمراني
  IMSE 

           MRE 

 
 تدريب صناعي

 د. مجيب الحكيمي 

 تدريب صناعي

 د. عامر سالم 
    CND 

    
 شبكات االتصاالت والتبديل

 د. رضوان   

 هـ. موجات دقيقة

 404د. عبدالتواب سيف ق
COM 

حد
أل
ا

 

 
 (              اختياري )

 403ق   د.            

 شبكات عصبية

 405ق      د. محمد المريش 
 

  2شبكات الحاسوب 

 205د. أنصاف      ق 

 الرسم بالحاسوب

 205د. أنصاف  ق  

 سيمنار 

 د. زياد الربيح  

 ق سيسكو
IT 

 
 شبكات عصبية

 405ق      د. محمد المريش  
 

 IIاختياري عملي 

 ) تنقيب بيانات( 

 د. مجيب مصلح م. أسامة 

 4معمل 

 
 ادارة الجودة البرمجية

 د. مجيب مصلح  

 تمارين إدارة المشاريع الهندسية 

 4معمل    د. مجيب مصلح  م. أسامه

  2عملي شبكات

 6د. أنصاف   م. فوزي   معمل
SE 

         
 إدارة المشاريع الهندسية

 406م. ضياء     ق  

 1عملي القياسات وأجهزة القياس مج

 اساتم. صالح طارش  معمل القي
IMSE 

         
 مقدمة ميكاترونيكس 

 402م. صالح طارش    ق 

 دراسة الجدوى 

402أ. عبدالعزيز  ق   
MRE 

    
 عملي تدريب صناعي 

 د. عامر   م. هاشم
  

 WANعملي شبكات 

 7د. رعد    م. صفاء  معمل

 عملي تصميم وتحليل الشبكات 

 7م. هنادي  م. نوران    معمل
CND 

  
  I1اختياري 

 د. رضوان شداد 
 

 هوائيات 

 د. عبدالعزيز الهتار   

 تراسل البيانات 

 402د. رعد    ق 
COM 

ن
ني

إلث
ا

 

       
 التحكم نظم  هندسة

 403ق     د. غازي   
IT 

     
 إدارة المشاريع البرمجية 

 د. مجيب مصلح 
  SE 

       
  تتخطيط المرافق والمنشآ

 م. محمود سعيد    

 دة الشاملةادارة الجو

 مدرج الخوارزمي م. محمود سعيد  
IMSE 

        
 سيمنار

 202ق       د.   
  MRE 

     
  WANشبكات 

 402د. رعد    ق 

  IIنظم مدمجة 

 207د. عبده سيف         ق   

 إدارة واقتصاد 

 207د. ساميه المقطري ق 
CND 
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 المستوى الرابع المستوى الخامس

سم
لق

ا
 

وم
لي

ا
 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 

       
 اقمار صناعية

 205ق   د. عبدالقدوس
COM 

ال
لث

ا
ء
ثا

 

   

 عملي اختياري

  )          ( 

 4م.            معمل

 شبكات عصبيةعملي 

م. أوسان أحمد    المريش د.  

 2معمل

   

تمارين هندسة نظم 

 تحكم  د. غازي 

 403م. سناء ق 

 أمنية شبكات 

 406م.  هاشم      ق 
IT 

  

 شبكات عصبيةعملي 

م. أوسان أحمد    المريش د.  

 2معمل

   
 البرمجة المنطقية الوظيفية 

 202د.  عبده سيف         ق 

 عملي الرسم بالحاسوب 

 4د. عبده سيف    م. سناء  معمل
SE 

          
 2عملي القياسات وأجهزة القياس مج

 م. صالح طارش  معمل القياسات
IMSE 

    
 IIاختياري 

 403م. محمد عبدالرحمن    ق  
 

تمارين الكترونيات 

 القدرة 

  عبدهللام. وليد 

م. يعقوب    

205ق     

 
 تمارين روبوتكس

 402م. زهير   ق 

 روبوتكس 

 402م. زهير  ق 
MRE 

          CND 

       
 هندسة برمجيات 

 سيسكو   ق        د. زياد
COM 

ء
عا

رب
أل
ا

 

           IT 

        
  سيمنار

 سيسكو   ق        د. زياد
 SE 

        
 وأجهزة القياس القياسات 

 206م. صالح طارش    ق 
 

 عملي إدارة المشاريع الهندسية

 202م. ضياء     ق  
IMSE 

    

 Iاختياري 

 (computer- aided- design) 

 206م. صالح    ق  

     MRE 

          
 مناهج بحث 

  405ق           د. امين سيف               
CND 

        

 سيمنار 

 الربيح   د. زياد

 ق سيسكو
COM 

س
مي

خ
ال

 

 
 2مشروع تخرج مج

 د. زياد الربيح

 

 1مشروع تخرج مج

 د. زياد الربيح

 

      
  2عملي شبكات

 6د. أنصاف   م. فوزي   معمل
IT 

 1مشروع تخرج مج

 د. زياد الربيح
  

 

 
     SE 

 
 )اتخاذ القرار( IIاختياري 

 م. محمود سعيد    مدرج الخوارزمي

 (سالسل االمداد) Iاختياري 

 402ق   د. عبدالرقيب غالب
    IMSE 

   
  2تصميم ميكاترونيكس

 405د. غازي 
     

 الكترونيات القدرة  

405م. وليد عبدهللا         ق   
MRE 

    
 حوسبة ذكية

 د.     ق

 تصميم وتحليل الشبكات 

 402م. هنادي ق 

 إدارة نظم وشبكات

 206د. عبدالملك  الحميري  ق 
CND 

 


