
 المادة مدرسالقاعةالمادة المادة مدرسالقاعةالمادة المادة مدرسالقاعةالمادةالزمن

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11ال 10من

12 الى 11 من

1 الى 12 من

2 الى1  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

9 الى 8 من

10 الى 9 من

11 الى 10 من

12 الى 11 من

1 الى 12 من

2 الى1 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 الى 1 من

حيدر علي. محاسوب مقدمة 9 ق

اجازه

المخالفي نظمي. د2 قنظري (1) أنشاءات تحليل

هشام. م9 ق(نظري) الورش تكنولوجيا

صنعاء جامعه(عملي) الورش تكنولوجيا

الوظاف يحي. د

المجاهد عبدالكريم. دهيدروليكا 2 ق
اجازه

هشام+  الحداد سامي. م7 قمدني رسم

2 قالموانئ هندسة

الهاللي هشام. م1 ق( تمارين) انشاءات نظرية

حيدر علي. م9 ق

الشراعي نجيب. د2 ق(1) خرسانه

جسار عبده. م2 قالعلمي البحث طرق

الصبان احمد. م1 قهندسي أحصاء

هشام+  صالح احمد. م1 قعملي+  نظري مساحة

عبداالرب صباح. م9 ق بناء فيزياء

انشاء وطرق معدات الشميري اسماعيل. د2 قالشراعي نجيب. د9 قهندسي ميكانيك

االديمي فاطمة. م2 ق(تمارين) (1)أنشاءات  تحليلالشميري اسماعيل. د1 ق بناء مواد

الشامي كمال. د1 ق(3) رياضيات

 االربعاء

 الخميس

 الكلية عميد          المدني القسم رئيسأكاديمي مسؤول

2 قبيئيه هندسةالشراعي نجيب. د1 قانشاءات نظريه

حاسوب مقدمة الثالثاء

 االثنين

محمد احمد.  ا9 قانجليزية لغه

نعمان مختار/  م 9 ق( تمارين) هندسي ميكانيك

األحد

الشامي كمال. د9 ق(1) رياضيات

الشراعي نجيب. د2 ق

الوبر جواد. د

(1) خرسانهفضائل تقيه. د1 قعربي

10/27/2015

اجازه

اجازه

 2016 - 2015 المدني للقسم األول الدراسي الفصل محاضرات جدولالحاسوب وعلوم الهندسة كلية

 
وم
ـــ
لـي
 ثالث مستــــــــــــــــــوى ثاني مستــــــــــــــــــــــــــوى أول مستــــــــــــــــــــوىا

 السبت

هشام+  الشقيري عادل.د7 قهندسي رسم
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