
  

 الٌوم المستوى االول المستوى الثانً المستوى الثالث المستوى الرابع

 

 تطبٌقات موباٌل عملً
 معمل البرمجة

عائشة الحاج ا.  

 مكتبة 

تصمٌم منطقً 

) ن+ع( 1ورقمً  

( 2)م.  

 معمل الحاسوب
 د.محمد االشول

انظمة تشغٌل 
 وصٌانة )ع(

(1) م.  
ةمعمل الشبك  

 أ.اروى الشرجبً

 السبت

8 – 11  8 - 11  8 - 11  الوقت 

2برمجة مواقع انترنت  

 عملً
برمجهمعمل ال  
 أ.اروى الشرجبً

تصمٌم منطقً 

) ن+ع( 1ورقمً  

( 1)م.  
 معمل الحاسوب
 د.محمد االشول

انظمة تشغٌل 
 وصٌانة )ع(

(2) م.  

ةمعمل الشبك  
 أ.عائشة الحاج 

 السبت

11 - 12  01 - 01  11 - 2  11 - 1  الوقت 

 

 مكتبة

بٌانات وخوارزمٌاتهٌاكل   

(1)م.  
 معمل الشبكات
 د.محمد االشول

2معمارٌة الحاسوب  

(2)م.  

 معمل البرمجة
 م.امٌن الٌتٌم

 انظمة تشغٌل وصٌانة

11ق .  

 د.خالد الوصابً

 االحد

8 – 11  8 - 11  8- 11  8 – 11  الوقت 

 تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
 معمل الحاسوب
 د.خالد الوصابً

وخوارزمٌات هٌاكل بٌانات  

(2)م.  
 معمل الشبكات
 د.محمد االشول

2معمارٌة الحاسوب  

(1)م.  
 معمل البرمجة
 م.امٌن الٌتٌم

 رٌاضٌات متقطعة

11ق.  
 د.صالح الصباري

 االحد

11 – 12  11 – 2  11 – 1  11 - 1  الوقت 

 انظمة وسائط متعددة
 )ن + ع(

 معمل الشبكة
 م. روٌدا العامري

 نظرٌة حوسبة
 معمل الحاسوب

فٌصل العباسً د.  

نظري 2قواعد بٌانات   

 معمل البرمجة
 م. امٌن الشرٌف

 ثقافة اسالمٌة

11ق .  
 د.رفعت عبوره

 االثنٌن

8 - 11  8 – 11  8 – 11  8 – 11  الوقت 

 مكتبة 

 تطبٌقات موباٌل

13ق  

 م. فٌصل العباسً

2قواعد بٌانات  
 عملً

 معمل الشبكات

(2)م.  

مٌن الشرٌفام.  

برمجةلغة  عملً   

( 1) م.  
برمجهمعمل ال  

 أ .ساره امٌن

112انجلٌزي   

11ق .  
 أ.دعاء الشرعبً

 االثنٌن

11 -12  11 – 12  11 - 12  11 – 12  الوقت 

 

2قواعد بٌانات  

 عملً
 معمل الشبكات

(1)م.  
 م.امٌن الشرٌف

 لغة برمجة عملً 

( 2) م.  

برمجهمعمل ال  
 أ .ساره امٌن

 ثقافة وطنٌة

11ق .  
 د.محمد السنفً

 االثنٌن

11- 1  12 - 2  12 - 2  12 - 2  الوقت 

 ذكاء اصطناعً
( ع+ ن)  

 معمل البرمجة
 د .هشام  الجعدي

 تحلٌل وتصمٌم نظم
 معمل الشبك

 د.محمد االشول 

نظري 2لغة برمجة   

 معمل البرمجة
 د.هشام الجعدي

 

 الثالثاء

8 - 11  8 – 11  الوقت 

 مهارات اتصال
 معمل الحاسوب

االحمدي عبدالقويد.  

ساسٌات المحاسبةا  

13ق .  

 أ.محمد حسن 
 الثالثاء

11 - 1  00 - 0  11 - 12  الوقت 

 اخالقٌات الحاسوب

13ق  
عادل الشمٌريد.  

 معمارٌة البرمجٌات
 معمل الحاسوب 
 د.محمد االشول

 

2معمارٌة الحاسوب   

 معمل البرمجة
فٌصل العباسً د. 2رٌاضٌات    

 علً حسن 

  11.ق
  

 االربعاء

8 – 11  8 - 11  8  - 01  الوقت 

 ادارة مشارٌع

13ق  
 م.امٌن الشرٌف

2برمجة مواقع انرنت  
 نظري

 معمل الحاسوب
 د.عادل الشمٌري

1شبكات الحاسوب   

 معمل الشبكات

( 1)م.  

 د.محمد االشول

 االربعاء

11 – 12  11 - 12  11 - 1  الوقت  1 -11 

  

 مبادئ احصاء

13ق .   

 د. حسان مثنى

ثقافة بٌئٌة وصحٌة   

11ق .  

 د.سلٌمان سحاري

 الخمٌس

8 – 11  8 – 11  الوقت  

1شبكات الحاسوب   

 معمل الشبكات

( 2)م.  

 د.محمد االشول

مكتبة    الخمٌس 

11 - 2  11 - 12  الوقت  

 الجمهىرية اليمنية

 جـامـعـة الـيـمـن

 كلية الهندسة والحاسىب
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