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 عًهي َظى اذصاالخ 

 د. عثذانرٕاب   و. أدًذ َاظى 

 يعًم االذصاالخ
 

 َظشيح انًعهٕياخ ٔانرشييض

 ؽذادد. سضٕاٌ  

 

COM 

د
غث

ان
 

 
 يعانجح صٕس

 نضسلّأَصاف اد. 

 عًهي يعانجح صٕس

 1و. أعايّ عثذهللا    يعًم    أَصاف انضسلّد. 

 ركاء صُاعي 

 403و.  ٔنيذ عثذهللا          ق 
 

 ذمُيح َظشيح انرؾفيش 

 د. سضٕاٌ ؽذاد     

  2عًهي َظى اذصاالخ يج

 د. عثذانرٕاب   و. أدًذ َاظى 

 يعًم االذصاالخ

  1عًهي َظى اذصاالخ يج

 . أدًذ َاظى د. عثذانرٕاب   و

 يعًم االذصاالخ
IT 

 ) يعانجح صٕس( Iاخرياسي 

 أَصاف انضسلّد. 
 

 ركاء صُاعي 

 403و. ٔنيذ عثذهللا     ق 

 ) يعانجح صٕس( Iاخرياسي عًهي 

 أَصاق انضسلّد. 

 1و. أعايّ عثذهللا    يعًم

 
 ذصًيى تشيجياخ 

 د. يجية يصهخ

 2يج رٕصيع انًرٕافكانَظى عًهي 

 د. يجية يصهخ 

2و. أيجاد             يعًم  

 رٕصيع انًرٕافكانَظى عًهي 

 د. يجية يصهخ  1يج

 2و. أيجاد            يعًم 
SE 

 

 ذكُٕنٕجيا انرصُيع

 207ق   و. يذًٕد ععيذ 

 

     IMSE 

 

 

   
 نٓيذسٔنيكاذصًيى أَظًح ذًاسيٍ 

 202ق  و. أعايّ عثذانثاعط  

 نٓيذسٔنيكاذصًيى أَظًح 

 202ق  ثاعط  و. أعايّ عثذان

ذصًيى أَظًح عًهي 

 نٓيذسٔنيكا
 و. أعايّ عثذانثاعط  )انٕسؽح(
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 عًهي ًَزجّ ٔيذاكاِ

402و. أكشو انؾًيشي          ق   

 ًَزجّ ٔيذاكاِ

402و. أكشو انؾًيشي   ق   
CND 

 

  
 اذصاالخ انًٕتايم

 205د. عثذانمذٔط ق  
  

ذًاسيٍ دٔائش 

 الخ اذصا

 و. ْيثى    

  IIيعًاسيح داعٕب 

 202و. عشفاخ      ق 

 َظى اذصاالخ 

 404د. عثذانرٕاب   ق 
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 َظى يعهٕياخ 

 207ق عثذِ عفياٌ           . و

 ذطٕيش انٕاجٓاخ انرفاعهيح 

 406ق  عثذِ عفياٌ  . و

 رٕصيع انًرٕافك انَظى 

      يجية يصهخ د.

 ciscoق  

IT 
 

 
     

 رٕصيع انًرٕافك انَظى 

 ciscoق يجية يصهخ          د. 

 ذطٕيش انٕاجٓاخ انرفاعهيح 

 406ق  عثذِ عفياٌ  . و
SE 

 

   
 دساعح انعًم 

 206ق ضياء    و. 
 

 ذذهيم االلرصاد ُْذعي  

 406د. عاييّ انًمطشي ق 
 IMSE 

 
  

  
 I (CAM/CAD)اخرياسي

 و. صالح طاسػ 
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 عًهي دٕعثح ركيح

د. انًشيؼ      و. صياد    

2يعًم ؽثكاخ  

 عًهي ؽثكاخ العهكيح 

د. يجية انذكيًي و. عفشاء 

2يعًم ؽثكاخ   
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 2عًهي ؽثكاخ انذاعٕب يج

 6د. عثذانمذٔط      و. فٕصي   يعًم 

 1عًهي ؽثكاخ انذاعٕب  يج

 6د. عثذانمذٔط      و. فٕصي   يعًم 
   

 دٔائش اذصاالخ 

 و. ْيثى   يعًم االذصاالخ

 عًهي دٔائش اذصاالخ 

 و. ْيثى    يعًم االذصاالخ
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 يعانجاخ اإلؽاسج انشلًيح 

 402د. يجية انذكيًي             ق 
  

  رٕصيع انًرٕافكانَظى عًهي 

 د. يجية يصهخ 

 2و. أيجاد            يعًم 

 Iؽثكاخ انذاعٕب 

 406 قسعذ انصهٕي    د.
IT 

 

  

 

   
 Iؽثكاخ انذاعٕب 

 406 قسعذ انصهٕي    د.
 SE 

 

     

ذًاسيٍ ُْذعح 

انعٕايم 

 انثؾشيح 

 و. يذًٕد 

 ُْذعح انعٕايم انثؾشيح 

   و. يذًٕد ععيذ 

 َظى االياٌ ٔانُٓذعح انًعٕنيح 

 IMSE    و. يذًٕد ععيذ 

       
 َظى يذيجح

202نيذ عثذهللا    ق ٔ. و  
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 َظى يذيجح

202ٔنيذ عثذهللا         ق . و  
 

 دٕعثح ركيح

 د. يذًذ انًشيؼ

 206ق       
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 إداسج ٔالرصاد 

 205أ. عثذانعضيض      ق 

 ؽثكاخ انذاعٕب 

 403د. عثذانمذٔط           ق 
     

ذًاسيٍ  اذصاالخ 

 سلًيح

 د. عثذانمذٔط  

 206و. تهميظ ق 

 عًهي اذصاالخ سلًيح

 د. عثذانمذٔط   و. تهميظ

 يعًم االذصاالخ 
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 عًهي ركاء صُاعي 

 5و. ٔنيذ     و. أٔعاٌ   يعًم 

 إداسج ٔالرصاد 

  202أ. عثذانعضيض   ق 
   

 َظى اذصاالخ

 404د. عثذانرٕاب   ق 
IT 

   
 إداسج ٔالرصاد 

 202أ. عثذانعضيض      ق 

 عًهي ركاء صُاعي 

 5و. ٔنيذ     و. أٔعاٌ   يعًم 
  

 2عًهي ذصًيى تشيجياخ يج

 و. أعايّ عثذهللا             د. يجية يصهخ

 2يعًم 

 1عًهي ذصًيى تشيجياخ  يج

 و. أعايّ عثذهللا         د. يجية يصهخ 

 SE 2يعًم  
 1يج Iعًهي ؽثكاخ انذاعٕب 

 6د. سعذ و. فٕصي يعًم 

 2يج Iؽثكاخ انذاعٕب عًهي 

 6د. سعذ و. فٕصي يعًم 

 
 

        IMSE 

 

    
 ستٕذاخ ٔأذًرّ 

 401و. يذًذ عثذانشدًٍ        ق 
 

 سٔتٕذاخ

 و.  صْيش يذًذ            
  

  َظى يذيجحعًهي 

 3و. ٔنيذ عثذهللا    يعًم 
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 َظى انٕلد انذميمي 

 401ق عثذِ عيف         د.

 II   (Wireless Advanced   )اخرياسي

 402ق         يجية انذكيًي  د.
  

  َظى يذيجحعًهي 

 3و. ٔنيذ عثذهللا    يعًم 

 

 WANؽثكاخ 

206د. سعذ انصهٕي ق       
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 اذصاالخ سلًيح

 403ق د. عثذانمذٔط  
 COM 
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 اخرياسي )ذُمية انثياَاخ( 

 402و. عُاء      ق 

 اخرياسي )ذُمية انثياَاخ( عًهي

 3و. عُاء      يعًم
     IT 

         
 لشاس االعرثًاس ٔانُظى انًانيح 

 101أ. عثذانعضيض  ق 
SE 

     
 عيًُاس 

 202د. أييٍ    ق 
    IMSE 

  
  PLCانًرذكًاخ انًُطميح انماتهح نهثشيجح 

 405ق   و. ٔضاح    

عًهي انًرذكًاخ انًُطميح انماتهح 

 و. صالح      PLCثشيجح نه

 و. ٔضاح       يعًم انرذكى 

 
 الرصاد ُْذعي  

 101أ. عثذانعضيض     ق 
  MRE 

       
 دٕعثح يرٕاصيح 

206د. عثذِ عيف ق   

 ؽثكاخ العهكيح

401ق د. يجية انذكيًي    
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 ) ٔعائط يرعذدج ( Iخرياسيا

 د. سضٕاٌ ؽذاد  

 اذصاالخ ضٕئيح

     ؽذادد. سضٕاٌ 
  

 لياعاخ انكرشَٔيح

 و. ْيثى      يعًم انمياعاخ 

 عًهي لياعاخ انكرشَٔيح 

 و. ْيثى  يعًم انمياعاخ
COM 

ظ
ًي

خ
ان

 

        
  Iعًهي ؽثكاخ انذاعٕب 

 6د. سعذ و. فٕصي  يعًم 

عًهي ذطٕيش ٔاجٓاخ 

 ذفاعهيح

و. عثذِ عفياٌ و. ياعًيٍ   

 6يعًم

IT 

      

 عًهي ذطٕيش ٔاجٓاخ ذفاعهيح 

 و. عثذِ عفياٌ و. ياعًيٍ    2يج

  1يعًم  

 عًهي ذطٕيش ٔاجٓاخ ذفاعهيح 

و. عثذِ عفياٌ و. ياعًيٍ     1يج

 1يعًم

 SE 

      
 انرصُيع تًغاعذج انذاعٕب 

 406و. صالح     ق 
 IMSE 

  
 ) أٔذٕذشَٔكظ(  IIاخرياسي 

 401و. إتشاْيى انؾيثاَي    ق 

 Iذصًيى أَظًح ييكاذشَٔيك 

        ثذانثاعط و. أعايّ ع

 401ق   

   

 ذًاسيٍ سٔتٕذاخ و. صْيش

و. أعايّ انمصيص     

202ق  
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 َظى انٕلد انذميميعًهي 

 2د. عثذِ عيف    و. عفشاء     يعًم ؽثكاخ 

 أخاللياخ انكًثيٕذش 

 405و. ْاؽى  ق 
  

 WANعًهي 

 7د. سعذ  و. صفاء  يعًم  

 عًهي دٕعثح يرٕاصيح

فشاء  د. عثذِ عيف و. ع 

 7يعًم 
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