جدول إمتحانات كلية اهلندسة وتكنولوجيا املعلومات للفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1027/1026م للتخصصات
الوقت
الـ ـ ـ ــيوم
السبت
06/05/2017

املستوى االول 11-9

املستوى الثاين

11-9

نظم المعلومات واتخاذ القرار()IS
الهوائيات()CoE
مواقع االنترنت )(CNE
سيطرة و تحكم ) )CE

)Introduction to programming (IS+CNE

الرياضيات()ArcE+IntDE+ CE+CoE()1

األحد

املستوى الثالث 11-9

CNE+ CE

اللغة االنجليزية التقنية
مقدمة في اإلنترنت والوسائط
المتعددة ()IS
تاريخ عمارة وفنون()1

07/05/2017

االثنين
08/05/2017

مواد و خامات

بحوث

)(CE

)Electronics Physics(CNE

المعادالت التفاضلية ()CoE
الرياضيات() CE ( )4
)IS( C#
اساسيات شبكات الحاسوب CNE
تصوير ضوئي )(ArcE+IntDE

09/05/2015

األربعاء
10/05/2017

الخميس

إدارة مشاريع

)(IntDE

االصطناعي )(IS+CE

الذكاء
نظم االتصاالت المتنقلة()CoE
الشبكات الالسلكية و النقال)(CNE
شبكات الحاسوب1
البرمجة بلغة )IS(Java2
اتصاالت رقمية()CoE ( )2
الخوارزميات و هياكل البيانات()CE
الخراسانة )(ArcE+IntDE

)Business Administration (IS

)(CNE

الدوائرالكهربائية(()2
الدوائرالكهربائية()CoE()2
نظرية اللون )( ArcE+IntDE
( CE

)Electrical Circuits(CNE

11/05/2017

عمليات IS

ادارة نظم هندسية ()CE
نظم شبكات((CNE))1
مساحة() ArcE
هندسة البرمجيات()IS
معالجة اشارة رقمية ()CoE
هندسة صحية() ArcE+IntDE
المعالجات الدقيقة ))CE(+ (CNE

)IS Fundamintals (IS

الثالثاء

كميات ومواصفات

)(IntDE

كميات ومواصفات

)(ArcE

CoE

بناء )( ArcE+IntDE

برامج تطبيقية هندسية

املستوى الرابع 11-9

املستوى اخلامس

11-9

نظم االقمار االصطناعية و الرادار ()CoE

)(ArcE+IntDE

اشارات ونظم

CoE+CE+CNE+IS+ ArcE+IntDE

يف املركز االمتحاين عصر

هيكلة البيانات بــ )IS(C++
الكترونيات ()NE+ CE( )1
الكترونيات () CoE) )3
فنون جرافيكية ((IntDE
نظرية عمارة )(ArcE) (1

اجلدول يتكون من صفحتني و هذه الصفحة رقم 2 :

محاكاة الحاسوب()IS
نظم االتصاالت الضوئية()CoE
االالت الذكية ()CE
برمجة الشبكات)(CNE

إدارة

مشاريع )(ArcE

جدول إمتحانات كلية اهلندسة وتكنولوجيا املعلومات للفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1027/1026م للتخصصات
الوقت
الـ ـ ـ ــيوم
السبت
13/05/2017

املستوى االول 11-9

املستوى الثاين

املستوى الثالث 11-9

11-9

CoE+CE+CNE+IS+ ArcE+IntDE

املستوى الرابع 11-9

(CNE+IS+CE ( Oracle2

اللغة االنجليزية( )1كل التخصصات

هندسة موجات دقيقة ()CoE
نظرية عمارة (( ArcE+IntDE) )3
مبادئ المحاسبة()IS( )1
فن النسيج و المفروشات ()EDE
نظرية انشاءات ()AE

األحد
14/05/2017

القياسات الكهربائية والكترونية + CE

CNE+CoE

االثنين
15/05/2017

فيزياء()CoE+ CE()2
)Discrete Mathematics(CNE+IS

هندسة وصفية
الثالثاء

األربعاء

معمارية

)(ArcE+IntDE

الحاسوب )(CNE+CE

تاريخ عمارة و فنون) ArcE+IntDE( 4

معالجة الصور الرقمية()CoE+CE
أمن نظم المعلومات()IS
النظم الموزعة )(CNE

قواعد بيانات)IS( 2
تركيب مباني ه .عمارة
الكترونيات رقمية CNE + CE
دوائر منطقية CoE 1

16/05/2017

17/05/2017

تصميم برامج تطبيقات محاسبية()IS
اختياري ()CoE()Micocontroller

اتصاالت الكترونية ))CoE
النظام المحاسبي الموحد
نظم تشغيل )(CNE

)Linear Algebra(CNE

الكترونيات ()2

CoE

)(IS

)Communication Skills(is
باالنجليزية)(IS

المراسالت التجارية
برامج تطبيقية هندسية CoE

الخميس
18/05/2017

السبت
20/05/2017

) Engineering Drawing (CoE+CNE

تنبيه هام  :على الطالب الذي لديه تعارض (امتحانني يف نفس اليوم) سرعة التسجيل لدى مديري االقسام حىت تاريخ 1027\04\18م.

اجلدول يتكون من صفحتني و هذه الصفحة رقم 1 :

ادارة الشبكات و انظمتها()CNE
شبكات الحاسوب (CoE )1

يف املركز االمتحاين عصر
املستوى اخلامس

11-9

