1
قسى انهُذســــــــخ انطجيخ

كهيـــخ انهُــــذســـــــخ

جـــبيـعــخ انًـُيـــــب

رؤيخ انقسى :انرًُش وانزَادج فٍ يجال انهُذطح انطثُح تيُس َكىٌ انمظى يُثع نهًثذعٍُ انًذركٍُ نذورهى انمُادٌ فٍ انرًُُح وانرطىَز انرمٍُ عهٍ يظرىي انًيهٍ وااللهًٍُ يٍ
خالل األخذ تأحـــــــذز طزق انرعهُى وانرعهى وانثيس انعهًــــــٍ

انجــذول انذراســـــي (انفرقـــخ األونً) نهعـــبو انجبيعي  – 2022/2021 :انفصم انذراسي :االول
انيىو

انزيٍ

األحـــــــــــــذ

11-8
1-11
4-1

االثُـــــــــــيٍ

11-8
11- 11
1-11
4-1

فصـــم 1
اسـى انًــبدح

انًحبضــــر

انقــــبعـــخ

هُذسخ كهرثيخ ( 1يحبضرح)
اختجبراد كهرثيخ ( يحبضرح)

د .جزجض يُصىر
د .جزجض يُصىر

لاعح ( )1طثُح
لاعح ( )1طثُح

ريبضيبد هُذسيخ ( 1تًريٍ)
كتبثخ تقبرير عهًيخ ( يحبضرح )

وَ /ظزا أَىر
أ.دَ /ادر لىرِ

لاعح ( )1طثُح
لاعح ( )1طثُح

انثــالثــــــــبء

11-8
1-11
4-1
5-4

فيزيبء( 1يحبضرح)
فيزيبء ( 1يعًم)
حقىق االَسبٌ ويكبفحخ انفسبد(يحبضرح)

د .يًُ يصطفً

كهُح انعهىو
كهُح انعهىو
لاعح ( )4طثُح

األرثـعــــــــبء

11-8
1-11
3-1
5-4

انخًــيــــــس

11-8
1-11
4-1
5-4

ثيىنىجيب (يحبضرح)
ثيىنىجيب (يعًم)
اختجبراد كهرثيخ (يعًم )

و .طًُزج دمحم

كهُح انعهىو
كهُح انعهىو
معمل االلكترونيات رقم ()101

ريبضيبد هُذسيخ ( 1يحبضرح)
هُذسخ كهرثيخ ( 1تًريٍ)
اختجبراد كهرثيخ (يعًم )

د /اًَاٌ احًذ كايم
و .طًُزج دمحم
و .طًُزج دمحم

كهُح انعهىو
يعًم االنكرزوَُاخ رلى ()11
معمل االلكترونيات رقم ()101

انقبئى ثأعًبل رئيس انقــســــى

وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة

عًيــــذ انكهيـــــخ

َبئت رئيس انجبيعخ نشئىٌ
انتعهيى وانطالة

أ.و.د /دمحم أحًذ يظعىد

أ.د /يصطفٍ ييًىد يصطفٍ

أ.د /ريضاٌ تظُىٍَ دمحم

أ.د .عصاو انذٍَ فزحاخ

رسبنخ انقسى :ذشوَذ لادج انًظرمثم تانخثزج انعهًُح انًركايهح وانًعزفح انعايح وانخاصح واكرظاب يهاراخ انرطثُك فٍ يجال انرخصص نهىصىل انيٍ انًظيرىي انعيانًٍ تيُيس
َكىَىا لادرٍَ عهً االتركار وحم انًشكالخ وذطىَز انثيس انعهًٍ عهً جُىب يصز وكافح يُاطك انذونح

2
قسى انهُذســــــــخ انطجيخ

كهيـــخ انهُــــذســـــــخ

جـــبيـعــخ انًـُيـــــب

رؤيخ انقسى :انرًُش وانزَادج فٍ يجال انهُذطح انطثُح تيُس َكىٌ انمظى يُثع نهًثذعٍُ انًذركٍُ نذورهى انمُادٌ فٍ انرًُُح وانرطىَز انرمٍُ عهٍ يظرىي انًيهٍ وااللهًٍُ يٍ
خالل األخذ تأحـــــــذز طزق انرعهُى وانرعهى وانثيس انعهًــــــٍ

انجــذول انذراســـــي (انفرقـــخ انثبَيخ) نهعـــبو انجبيعي  – 2022/2021 :انفصم انذراسي :االول
انيىو

انزيٍ

األحـــــــــــــذ

9-8
11-9
1-11
4-1
5-4

االثُـــــــــــيٍ

11-8
1-11
3-1

انثــالثــــــــبء

11-8
11-11
1-11
4-1
5-4

األرثـعــــــــبء

11-8
1-11
3-1
5-4

انخًــيــــــس

11-8
11-11
1-11
5-1

فصـــم 1
اسـى انًــبدح
فسيىنىجي ( 1يحبضرح)
فسيىنىجي ( 1تًريٍ)
هُذسخ كيًيبئيخ (تًريٍ)

انًحبضــــر

و .دَُا

انقــــبعـــخ
كهُح انطة
كهُح انطة
لاعح ( )2طثُح

اإلشبراد وانُظى وانشجكبد (يحبضرح)
انُجبئط اإلنكتروَيخ وانذوائر( 1يحبضرح)

د .دمحم يظعىد
دَ .ظزٍَ عثذ انىهاب

لاعح ( )2طثُح
لاعح ( )2طثُح

انُجبئط اإلنكتروَيخ وانذوائر( 1يحبضرح)
انقيبسبد واألجهزح (يعًم)
إحصبء هُذسً (يحبضرح)
اإلشبراد وانُظى وانشجكبد (تًريٍ)

دَ .ظزٍَ عثذ انىهاب
و .ياسٌ َظٍ
د .دمحم طُذ
و .دمحم عثذ انُاصز

لاعح ( )2طثُح
يعًم االنكرزوَُاخ رلى ()11
لاعح ( )2طثُح
يعًم االنكرزوَُاخ رلى ()111

هُذسخ كيًيبئيخ (يحبضرح)
إحصبء هُذسً (تًريٍ)

د .يزوج
و.دمحم صالح

لاعح ( )2طثُح
لاعح ( )2طثُح

انُجبئط اإلنكتروَيخ( 1تًريٍ)

وَ .ظزا أَىر

يعًم االنكرزوَُاخ رلى ()11

انقيبسبد واألجهزح (يحبضرح)

د .حظٍُ اتزاهُى

لاعح ( )2طثُح

انقبئى ثأعًبل رئيس انقــســــى

وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة

عًيــــذ انكهيـــــخ

َبئت رئيس انجبيعخ نشئىٌ
انتعهيى وانطالة

أ.و.د /دمحم أحًذ يظعىد

أ.د /يصطفٍ ييًىد يصطفٍ

أ.د /ريضاٌ تظُىٍَ دمحم

أ.د .عصاو انذٍَ فزحاخ

رسبنخ انقسى :ذشوَذ لادج انًظرمثم تانخثزج انعهًُح انًركايهح وانًعزفح انعايح وانخاصح واكرظاب يهاراخ انرطثُك فٍ يجال انرخصص نهىصىل انيٍ انًظيرىي انعيانًٍ تيُيس
َكىَىا لادرٍَ عهً االتركار وحم انًشكالخ وذطىَز انثيس انعهًٍ عهً جُىب يصز وكافح يُاطك انذونح

3
قسى انهُذســــــــخ انطجيخ

كهيـــخ انهُــــذســـــــخ

جـــبيـعــخ انًـُيـــــب

رؤيخ انقسى :انرًُش وانزَادج فٍ يجال انهُذطح انطثُح تيُس َكىٌ انمظى يُثع نهًثذعٍُ انًذركٍُ نذورهى انمُادٌ فٍ انرًُُح وانرطىَز انرمٍُ عهٍ يظرىي انًيهٍ وااللهًٍُ يٍ
خالل األخذ تأحـــــــذز طزق انرعهُى وانرعهى وانثيس انعهًــــــٍ

انجــذول انذراســـــي (انفرقـــخ انثبنثخ) نهعـــبو انجبيعي  – 2022/2021 :انفصم انذراسي :االول
انيىو

فصـــم 1

انزيٍ

األحـــــــــــــذ

االثُـــــــــــيٍ

11-8
11-11
4-11
12-8
1-11
3-1
4-3
11-8
11-11

انثــالثــــــــبء

اسـى انًــبدح

1-11

انًحبضــــر

انقــــبعـــخ

انهُذسخ االكهيُيكيخ( 1تًريٍ)
ديُبييكب انُظى وانتحكى (يحبضرح)

وَ .ىرِ لاطى
د .اَُاص اطًاعُم

انفسيىنىجيب وانتشريح (يحبضرح)
انفسيىنىجيب وانتشريح (يعًم)
االنكتروَيبد انحيىيخ وانقيبسبد (يحبضرح)

د .دمحم طُذ

كهُح انطة
كهُح انطة
لاعح ( )3طثُح

د .دمحم يظعىد

لاعح ( )3طثُح

د .دمحم طُذ

لاعح ( )3طثُح

و.هذٌ أَىر

معمل حاسب آلي رقم ()2

يقرر اختيبري( 1يحبضرح)
Image processing
االنكتروَيبد انحيىيخ وانقيبسبد (يحبضرح)
يقرر اختيبري( 1تًريٍ)
Image processing

لاعح ( )3طثُح
لاعح ( )3طثُح

4-1

األرثـعــــــــبء

11-8
1-11
3-1
4-3

انخًــيــــــس

11 - 8
11-11
1-11
4-1

االنكتروَيبد انحيىيخ (تًريٍ)
اجهزح انتحبنيم انحيىيخ (يحبضرح)
ديُبييكب انُظى وانتحكى (تًريٍ)

اجهزح انتحبنيم انحيىيخ (يعًم)
انهُذسخ االكهيُيكيخ( 1يحبضرح)

و.دمحم عثذ انُاصز
د .هاجز يصطفً
وَ.ىرِ لاطى

و .طًُزج دمحم
دَ .ىرانهذي يذحد

يعًم االنكرزوَُاخ رلى()111
لاعح ( )3طثُح
لاعح ( )3طثُح

يعًم كًُُاء
لاعح ( )3طثُح

انقبئى ثأعًبل رئيس انقــســــى

وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة

عًيــــذ انكهيـــــخ

َبئت رئيس انجبيعخ نشئىٌ
انتعهيى وانطالة

أ.و.د /دمحم أحًذ يظعىد

أ.د /يصطفٍ ييًىد يصطفٍ

أ.د /ريضاٌ تظُىٍَ دمحم

أ.د .عصاو انذٍَ فزحاخ

رسبنخ انقسى :ذشوَذ لادج انًظرمثم تانخثزج انعهًُح انًركايهح وانًعزفح انعايح وانخاصح واكرظاب يهاراخ انرطثُك فٍ يجال انرخصص نهىصىل انيٍ انًظيرىي انعيانًٍ تيُيس
َكىَىا لادرٍَ عهً االتركار وحم انًشكالخ وذطىَز انثيس انعهًٍ عهً جُىب يصز وكافح يُاطك انذونح

4
قسى انهُذســــــــخ انطجيخ

كهيـــخ انهُــــذســـــــخ

جـــبيـعــخ انًـُيـــــب

رؤيخ انقسى :انرًُش وانزَادج فٍ يجال انهُذطح انطثُح تيُس َكىٌ انمظى يُثع نهًثذعٍُ انًذركٍُ نذورهى انمُادٌ فٍ انرًُُح وانرطىَز انرمٍُ عهٍ يظرىي انًيهٍ وااللهًٍُ يٍ
خالل األخذ تأحـــــــذز طزق انرعهُى وانرعهى وانثيس انعهًــــــٍ

انجــذول انذراســـــي (انفرقـــخ انراثعخ) نهعـــبو انجبيعي  – 2022/2021 :انفصم انذراسي :االول
انيىو

فصـــم 1

انزيٍ

اسـى انًــبدح

االثُـــــــــــيٍ

11-11

يشروع ( تًريٍ )

4-11
5-4

هُذسخ انُظى (يحبضرح)
انُظى االنكتروَيخ (1يحبضرح)
انُظى االنكتروَيخ (1تًريٍ)

11-8
1-11
3-1
4-3
11 - 8
11-11

انثــالثــــــــبء

انًحبضــــر
يشروع ( يحبضرح )

11-8
األحـــــــــــــذ

انًعذاد انطجيخ (عًهي)
يقرر اختيبري(3يحبضرح)
يىضىعبد يتقذيخ في انهُذسخ انطجيخ

1-11
3:31 - 1
4 - 3:31

لاعح ( )4طثُح
لاعح ( )4طثُح

د .اَُاص اطًاعُم
دَ .ظزٍَ عثذ انىهاب
و .ياسٌ َظٍ

يعًم أَظًح يذيجح رلى ()111

و .فاطًح طُذ  +و .ياسٌ َظٍ

معمل المعايرة رقم ()1

د .دمحم َاجٍ

لاعح ( )4طثُح

يقرر اختيبري( 3تًريٍ)

َىرِ لاطى

لاعح ( )3طثُح

تطجيقبد انحبسجبد في انهُذسخ انطجيخ(1يحبضرح)

د .دمحم َاجٍ

لاعح ( )4طثُح

Neural Networks

األرثـعــــــــبء

انقــــبعـــخ

11-8
11-11

هُذسخ انُظى (تًريٍ)
انًعذاد انطجيخ (يحبضرح)

4-11

و .هذي أَىر
د .وائم اتىانىفا

لاعح ( )4طثُح
لاعح ( )4طثُح

5-4

تطجيقبد انحبسجبد في انهُذسخ انطجيخ(1يحبضرح)

د .وائم أتى انىفا

لاعح ( )4طثُح

يقرر اختيبري(3يحبضرح)

دَ .ىر انهذي

لاعح ( )4طثُح

و .فاطًح طُذ

معمل حاسب آلي رقم ()2

تطجيقبد انحبسجبد (تًريٍ)

و .دمحم صالح+و .هذي أَىر

معمل حاسب آلي رقم ()2

انقبئى ثأعًبل رئيس انقــســــى

وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة

عًيــــذ انكهيـــــخ

َبئت رئيس انجبيعخ نشئىٌ
انتعهيى وانطالة

أ.و.د /دمحم أحًذ يظعىد

أ.د /يصطفٍ ييًىد يصطفٍ

أ.د /ريضاٌ تظُىٍَ دمحم

أ.د .عصاو انذٍَ فزحاخ

9:31-8
11-9:31

انخًــيــــــس

11-11

Neural Networks

يقرر اختيبري( 3تًريٍ)
يىضىعبد يتقذيخ في انهُذسخ انطجيخ

1-11
4-1

رسبنخ انقسى :ذشوَذ لادج انًظرمثم تانخثزج انعهًُح انًركايهح وانًعزفح انعايح وانخاصح واكرظاب يهاراخ انرطثُك فٍ يجال انرخصص نهىصىل انيٍ انًظيرىي انعيانًٍ تيُيس
َكىَىا لادرٍَ عهً االتركار وحم انًشكالخ وذطىَز انثيس انعهًٍ عهً جُىب يصز وكافح يُاطك انذونح

