
   

عميد الكلية                              رئيس القسم                                                                        د/   
د/ ابراهيم سيالن                                                                                       88-9-82 عمر الفخري  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة اليمنية األردنية

 كلية الهنذسة

 

    Republic of Yemen 

 Ministry of Higher Education & Scientific Research   
 

Yemeni Jordanian University 

 

  م8288/8283للعام الجامعي  (ديكورجدول المحاضرات االسبوعي لقسم الهندسة )

االولللفصل الدراسي   

 مستوى اول اليوم

 السبث

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

0كبرى   اللغة العربية 02 2    الفقية د. بنذر 

(0)رياضيات   0 02 0كبرى    ا. سوسن 

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

8مرسم  رسم حر و تشكيل 11 8  ا. فاطمة الشرعبي 

8مرسم  الهندسة الوصفية 4 11  م. عمار العريفي 

 االثنين

 المقررأستاذ  القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

8مرسم  اسس تصميم 12 8  د. عبدالكريم المعمري 

0اللغة اإلنجليزي   8  08  0كبرى     ابو هادي د. كمال 

  
 

  

 الثالثاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

 معمل الحاسوب  مهارات حاسوب 08   02
امين الشريف. م  

 

8مرسم  رسم تعبير معماري 4 12 اروى عبدالجبارد.    

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

     

 الخميس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

     
 



   

 29 -9-2222  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اليمىية األردويةالجامعة   

 كلية الهىذسة

 

    Republic of Yemen 

 Ministry of Higher Education & Scientific Research   
 

Yemeni Jordanian University 

 

 جدولالمحاضراتاألسبوعيلقسم/الهندسةالمدني

 المستىي األول اليىم

 السبث

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

1رياضيات  11  8  22ق  رو الىىن. د    

22ق  اللغة العربية 1  11    الفقية د. بىذر 

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

     

 االثىيه

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

1اللغة اإلوجليزي   12  8  1كبري    د.كمالابوهادي 

3مرسم رسمهندسي 1 10  م.عبدهللاالذوادي 

 الثالثاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-من الوقت

 معمل الحاسىب مهارات حاسىب 10  8
اميه الشريف. م  

 

11ق ميكانيكاهندسية 2 11  د.محمدالذيباني 

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

هندسية  1  11  11ق فيزياء   د.محمدالذيباني 

عمليفيزياء   3 1    معمل الطبية 

 الخميس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

     

 

 

 

 

 

 

 



   

2222-9-29 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجاهعة الُوٌُة األردًُة

 كلُة الهٌذسة

 

    Republic of Yemen 

 Ministry of Higher Education & Scientific Research   
 

Yemeni Jordanian University 

 

2022/2022للفصل االول للعام  هعذات طبُةهٌذسة  جذول الوحاضرات األسبىعٍ لقسن    

 الوستىي األول الُىم

 السبث

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(1)رَاضُات    11  8 22ق   الٌىى رو. د    

22ق   اللغة العربُة 1  11    الفقُة د. بٌذر 

 االحذ
 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

 

 االثٌُي

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

1اللغة اإلًجلُزٌ   12  8  1كبري     ابو هادي د. كمال 

الوعذات الطبُةهقذهة الٍ هٌذسة   12 12  11ق    إبراهُن سُالى. د    

( عملي1دوائر كهربائية ) 3 1  م. يونس حباجة معمل االلكترونيات 

 

 الثالثاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

 هعول الحاسىب ههارات حاسىب 10  8
اهُي الشرَف. م  

 

     

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

(1دوائر كهربائية ) 11 8 الهندسة الطبيةمعمل    م. حامد طاهر 

11ق  فُزَاء  1  11   د. محمد الذيباني 

   هبًٌ الطبُة فُزَاء عولٍ 3  1

 الخوُس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

     

          

 



   

  رئيس القسم                                                                                                        عميد الكلية
د/ ابراهيم سيالن                                                                 8288-9-82                   عمر الفخريد/   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة اليمنية األردنية

 كلية الهنذسة

 

    Republic of Yemen 

 Ministry of Higher Education & Scientific Research   
 

Yemeni Jordanian University 

 

  م8288/8283للعام الجامعي (عمارةجدول المحاضرات االسبوعي لقسم الهندسة )

االولللفصل الدراسي   

 مستوى اول اليوم

 

 السبث

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

0كبرى   اللغة العربية 02 2    الفقية د. بنذر 

(0)رياضيات   0 02 0كبرى    ا. سوسن 

 االحذ

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

8مرسم  الهندسة الوصفية 11 8  م. عمار العريفي 

8مرسم  رسم حر و تشكيل 2 11  ا. فاطمة الشرعبي 

 االثنين

 المقررأستاذ  القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

0اللغة اإلنجليزي   02  2  0كبرى     ابو هادي د. كمال 

8مرسم  رسم تعبير معماري 4 12 اروى عبدالجبارد.    

 الثالثاء

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

 معمل الحاسوب مهارات حاسوب 2  12
امين الشريف. م  

 

     

 األربعاء

 أستاذ المقرر القاعة الدراسيالمقرر  الي-الوقت من

     

     

 الخميس

 أستاذ المقرر القاعة المقرر الدراسي الي-الوقت من

8مرسم  اسس تصميم 4 12  د. عبدالكريم المعمري 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


