جدول إمتحانات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1027/1026م
الوقـ ــت

والمستوى
اليوم

انسثد 2017/01/14

12 – 9
انًسرىي االول

12 – 9
انًسرىي انصاَي

َظى ذحكى وسيطرج()CoE
ورشح حاسىب )) CE
إذصال و ذراسم تياَاخ CN
ذحهيم وذصًيى َظى IS
سيسهىجيا وسيكىنىجيا انرصًيى

انهغح عرتيح
IS+CE+CNE+ArcE+IntDE+CoE
انكرروَياخ ()CoE( )2
انكرروَياخ()CE) )1
يحاسثحIS 1
طرق انثحس انعهًي ArcE+IntDE

األحذ 2017/01/15

االشُيٍ 2017/01/16

انرياضياخ ()1
IS+CE+CNE+Arc+IntE+CoE
دوائر يُطقيح ()CoE( )1
دوائر كهرتائيح()CE) )2
IS Liunx
ذركية يثاَي 1

شثكاخ انحاسىب(IS+CE+CoE )1
إدارج شثكاخ CN
انحفاظ انًعًاري
َظريح االذصاالخ()CoE
ذصًيى يُطقي ))CE
ذصًيى يُطقي CN
ذجارج إنكرروَيح IS
َظريح اَشاءاخ2
ذصًيى أشاز 1

احصاء واحرًاالخIS+ CNE+CE

فيزياء بناء

ArcE+IntE
انرياضياخ ()Co+CE+CN) )3
قىاعذ تياَاخ((IS) )1
ظم ويُظىر

األحذ 2017/01/22

االشُيٍ 2017/01/23

دوائر انكرروَيح يركايهح ()CE
أيٍ شثكاخ CN
يحاسثح حكىييح IS
إسكاٌ
َقم اشارج()CoE
اوراكم (CE+ IS +CN )1
إضاءج وصىذياخ

انذوائر انكهرتائيح ()CoE( )1
انسثد 2017/01/21

َظى اذصاالخ()CoE
يعانجح اشارج رقًيح ((CN+CE
دراسح انجذوي اإلقرصاديح ()IS
ذصًيى حضري1

احصاء واحرًاالخ() CE)+)CoE
ذاريخ عًارج وفُىٌArcE+IntDE 1

انخًيس 2017/01/19

انصقافح اسالييح
IS+CE+ CNE+Arc+IntE+CoE

اذصاالخ رقًيح()CoE( )2
َقم تياَاخ ()CE
رسى تانحاسىب IS
يُشاءاخ يعذَيح
طرق انثحس انعهًي Co+CE+CN
َظريح عًارج 2

نغح (CE+ IS +CN+CoE( C++

َظى ذشغيم ()CE
َظى ذشغيم انشثكاخ ((CN

انصالشاء 2017/01/24
األرتعاء 2017/01/25

يقذيح في عهىو انحاسىب
IS+CE+CNE+Arc+IntE+CoE

انسثد 2017/01/28

اَرشار يىجاخ ()CoE
انكرروَياخ ()CE) )3
نغح انجافــــــــــــــا ()IS
صياَح حىاسية وشثكاخ CN
ذخطيظ يذٌ1
يجاالخ كهرويغُاطيسيح()CoE
IS VB.net

انخًيس 2017/01/26

عهى انجًال وانُقذ انفُي

انكرروَياخ ذًاشهيح ورقًيح ()CoE
انكرروَياخ رقًيح()CE( )2
شثكاخ حاسىب (CN )1
َظى ذشغيم IS
ذاريخ عًارج وفُىٌ 3

انهغح E
IS+CE+ CNE+Arc+IntE+CoE

انصالشاء 2017/01/17

األرتعاء 2017/01/18

12-9
انًسرىي انصانس

12-9
انًسرىي انراتع

12-9
انًسرىي انخايس

يعانجح صىر رقًيح ()CoE
َظى سيطرج حاسىتيح ()CE

فيزياء (CE+ CNE+CoE )1
انرسى انهُذسي Arc+IntE

تنبيه هام  :على الطالب الذين لديهم تعارض(يوجد لدى الطالب في نفس اليوم امتحانيين) التسجيل لدى سكرتارية العمادة حتى تاريخ 1027/02/00م.

