
 المادة مدرسالقاعةالمادة المادة مدرسالقاعةالمادة المادة مدرسالقاعةالمادة

9  الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10من

12 الى 11 من

1 الى 12 من

2 الى 1 من

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى10 من

12 الى 11 من

1 الى  12 من

2 الى  1 من

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10 من

12 الى  11 من

1 الى 12 من

2 الى 1 من

3 الى 2 من

4 الى 3 من

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10 من

12 الى 11 من

1 الى 12 من

2 الى 1 من

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10 من

12 الى 11 من

1 الى 12من

2 الى 1 من 

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10 من

12 الى 11 من

1 الى 12من

2 لى1 من

  

الحاسوب وعلوم الهندسة كلية

سمر/م+  الزبدي منصور/د(1) تنفيذية رسومات

 2017 - 2016 المعماري للقسم األول الدراسي الفصل محاضرات جدول

الزمن

 
وم
ـــ
ـي
 ثاني مستــــــــــوىال

مباني انشاء

المشرعي عمر/م15قوتكييف تدفئة

عريج ابو عبدالغني/أ

اجـــــــــــــــــــــازة

المشرعي عمر/م15ق3d اآللي بالحاسب رسم

معماري جمال وعلم نقد

اجـــــــــــــــــــــازة

15ق

التركي عبدالوهاب/د15ق

العبسي ايهاب/م4مومواصفات كميات

مذكور علي/م4مبناء اقتصاديات

مذكور علي/م4مالتاريخية المباني على الحفاظ

التركي عبدالوهاب/د15قداخلية عمارة

رابع مستوى

15قاسكان

 ثالث مستـــــــــوى

اجـــــــــــــــــــــازة

(4) معماري تصميم

بيئية عمارة

البناء وائل/د

البناء وائل/د

15ق

15ق  السبت

عريج ابو عبدالغني/أ 15ق

الكوكباني نادية/د 4م

الخميس

 االربعاء

األحد

 االثنين

 الثالثاء

العبسي ايهاب/م4م(1) عمارة نظرية

العبسي ايهاب/م4ممدن تخطيط نظرية

الكوكباني نادية/د 4م

األكاديمي المسؤول

الكوكباني نادية/د 4/م (3) معماري تصميم

(2) معماري نصميم

اجـــــــــــــــــــــازة

(2) عمارة تاريخ

17/10/2016

الكلية عميد المعماري القسم رئيس  

هشام+صالح أحمد/م ( عملي) مساحة

صالح أحمد/م 3ق  مساحة

ناشر خليل/د4متخرج مشروع برمجة(4) معماري تصميم

ناشر خليل/د4محضري تصميم

البناء وائل/د

اجـــــــــــــــــــــازة

الشراعي نجيب/د6م(1) خرسانة

البناء وائل/د15قبيئي تحكم انظمة

الهاللي هشام/ممكتبة( تمارين)(1) خرسانة

Republic of Yemen 
 

ALNASSER UNIVERSITY 
 

Faculty of Engineering & Computer 
Sciences 
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