جدول إمتحانات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1022/1027م للتخصصات
الوقـ ــت و المستوى
اليوم و التأريخ
السبت 2212/21/22

12 – 9
المستوى االول

الكترونيات ()CoE( )2
الكترونيات()CE) )1
Data Struct.&Algorithms IS +CN
تاريخ عمارة وفنونArcE+IntDE 1

األربعاء 2212/21/22

Digital Design CN
Web Design IS
احصاء واحتماالت() CE)+)CoE
طرق البحث العلمي ArcE+IntDE

Arabic Language
IS+1CNE+Arc+IntDE+CoE

دوائر الكترونية متكاملة ()CE
الحفاظ

تصميم منطقي ))CNE

تاريخ عمارة وفنون)ArcE+IntD(2
نظم تحكم و سيطرة )(CoEE

English Language
IS+CNE+Arc+IntE+CoE

أمن الشبكات CNE
الحفاظ المعماري
محاسبة حكومية IS
اتصاالت رقمية()CoE( )2
نقل بيانات ()CE
منشاءات معدنية () ArcE
نظرية االتصاالت()CoE

إضاءة وصوتيات()ArcE+IntD
صيانة حواسيب وشبكات CN
تجارة إلكترونية IS

الرياضيات ()Co+CE) )2
تركيب مباني )ArcE+IntD(1

األحد 2212/21/22

شبكات الحاسوب(IS+CE+CoE )1
إدارة الشبكات CNE
تصميم حضري)ArcE(1

Computer Networking Fundamentals IS

Web Technology CN
االثنين 2212/21/29

Islamic Culture
IS+CNE+Arc+IntE+CoE

تخطيط مدن)ArcE(1
اصول(طرق)البحث العلمي ()CNE+CoE+IS
لغة (CE+ +CoE( C++
Data Communication CN
Information Systems Management
IS

الثالثاء 2212/21/22
الدوائر الكهربائية ()CoE( )1
األربعاء 2212/21/21

السبت 2212/22/22

معالجة صور رقمية)(CoEE
نظريات عماره)ArcE(2
شبكات حاسوب (CNE )1
نظم تشغيل IS
انتشار موجات ()CoE

)Statistics & Probabilities(IS +CN
فيزياء بناء ArcE+IntE

الخميس 2212/22/21

المعماري()ArcE

لغة الجافــــــــــــــا ()IS

دوائر منطقية ()CoE( )1
دوائر كهربائية()CE) )2
Accounting IS
Differential Equations CN
ظل ومنظور ()ArcE+IntD

الخميس 2212/21/22

السبت 2212/21/22

نظم اتصاالت()CoE
معالجة اشارة رقمية ((CNE+CE
دراسة الجدوى اإلقتصادية ()IS
علم الجمال والنقد الفني()IntDE
إسكان ()ArcE
الكترونيات تماثلية ورقمية ()CoE
تحليل وتصميم نظم IS
اتصال تراسل بيانات CN
سيسلوجيا وسيكولوجيا التصميم ()ArcE+IntD

Calculus IS +CN
Math(1) ArcE+IntDE+CoE

الثالثاء 2212/21/22

12-9
المستوى الرابع

12-9
المستوى الخامس

Oracle (1) IS+ CN
نقل اشارة()CoE
نظرية إنشاءات +(ArcE) 2تصميم
اثاث(IntDE)1

Introduction to Computer
CNE+Arc+IntDE+CoE+IS

األحد 2212/21/21

االثنين 2212/21/22

12 – 9
المستوى الثاني

12-9
المستوى الثالث

IS+CE+CNE+ArcE+IntDE+CoE

مجاالت كهرومغناطيسية()CoE
)Database 1 (IS +CN

نظم سيطرة حاسوبية ()CE
رسم بالحاسوب IS
نظم تشغيل الشبكات ((CN

General physics CN+CoE
الرسم الهندسي )) Arc

تنبيه هام  :على الطالب الذين لديهم تعارض(لدى الطالب في نفس اليوم امتحانيين) التسجيل لدى مسؤلي االقسام حتى تاريخ 1022/02/00م.

علم الجمال والنقد
الفني()ArcE

