
صباحاالتاریخ صباحا حتى الساعة ١١ بعد الظھرمن الساعة ٩ ظھرا حتى الساعة ٢ بعد الظھرمن الساعة ١٢ بعد الظھر حتى الساعة ٥ من الساعة ٣

تأمین شبكات الحاسب و المعلومات (٢١)أساسیات علوم الحاسب (٢٠)(أیمن)
(٦٦)(أوسط) قواعد البیانات-١

تصمیم قواعد البیانات (٩)(أیسر - أمام)
تراسل البیانات (١٦)البرمجة الخطیة و الصحیحة (٩)الحسابات الذكیة فى دعم القرار (٩)(أیسر - خلف)

(١٩) إلكترونیات-١
(١٤) نظم التشغیل -١

المعالجة على التوازى (٢)
تخزین و استرجاع البیانات (٦)(أیمن - أمام)
موضوعات مختارة فى ع ح (١)(أیمن - وسط)
خوارزمیات (٤)(أیمن - خلف)
معالجة الكالم (٧)(أیسر - أمام)
لغة إنجلیزیة (١)(أیسر - وسط)
مفاھیم لغات الحاسب (٤)(أیسر - خلف)
الشبكات الالسلكیة و المتحركة (١٢)(أیمن - أمام)
الشبكات ذات السرعة الفائقة (٤)(أیمن - خلف)
(١٣)(أیسر - أمام) تحلیل و تصمیم نظم المعلومات -١

نظریة المباریات (١)
تكنولوجیا اإلتصاالت (١)

(أیمن)
(أوسط)

نمذجة و محاكاة (٩)(أیسر - أمام)
عمارة الحاسب (٦)نظم المعلومات اإلداریة (٤)(أیسر - خلف)

تنظیم الحاسبات (٢٩)

اإلداة اإلسترتیجیة (١)
(أیمن)

(أیسر - أمام)
(٦)(أیسر - وسط) ھندسة البرمجیات-١
النظم المدمجة (٦)(أیسر - خلف)
معالجة اإلشارات الرقمیة (٢٠)(أیمن - أمام)
الشبكات العصبیة (٤)(أیسر - أمام)
مستودعات بیانات (١+٣)(أیسر - خلف)

لغات الحاسب للنمذجة (٥)

(٤٠) ھندسة البرمجیات-٢

(٢٠٠) ریاضة ٢

صالة أ (ألدور الثالث)

معمل ٣

(١٠٩) ریاضة-٣

تنظیم الملفات (١١١)

الوسائط المتعددة (٢٩)

(٧٦) إحصاء و إحتماالت-١

نظم الرسم بالحاسب (٥٦)

المدرج الكبیر
مدرج ٧

مدرج ٨

صالة أ (ألدور الثالث)

صالة ج (ألدور األول)

٢٠١٤ / جدول إمتحانات الفصل الدراسى الصیفى للعام الجامعى ٢٠١٣
المدرج               الوقت

س ٢٠١٤
ت ٢٣أغسط

السب

المدرج الكبیر
مدرج ٧

مدرج ٨

(أیسر - خلف)

(٤١) إحصاء و إحتماالت-٢

تصمیم منطقى (٧٧)

صالة ج (ألدور األول)

س ٢٠١٤
األحد ٢٤أغسط



صباحاالتاریخ صباحا حتى الساعة ١١ بعد الظھرمن الساعة ٩ ظھرا حتى الساعة ٢ بعد الظھرمن الساعة ١٢ بعد الظھر حتى الساعة ٥ من الساعة ٣

(١٠٩) ریاضة-٣

٢٠١٤ / جدول إمتحانات الفصل الدراسى الصیفى للعام الجامعى ٢٠١٣
المدرج               الوقت

س ٢٠١٤
ت ٢٣أغسط

السب

المدرج الكبیر

تراكیب محددة (٢٤)(أیمن - أمام)
أدوات و أسالیب دعم الفرار (٥)(أیمن - خلف)

(٦٣)(أوسط) برمجة ٢
الذكاء اإلصطناعى (٨)(أیسر - أمام)
الواقع اإلفتراضي (٩)(أیسر - خلف)

مبادىء اإلدارة (٣٨)أمثلیة الشبكات (١٢)

(٢٠)(أیمن - أمام) إلكترونیات ٢
صیاغة التقاریر (١٤)(أیمن - خلف)
التعرف على األنماط (١٨)(أیسر - أمام)
نظم دعم القرار و تطبیقاتھا (٩)(أیسر - خلف)
(أیمن - أمام)
الخورزمیات الجینیة (٣)(أیمن - خلف)

مقدمة فى النظم و دعم القرار (٢٠)(أیسر)
(أیمن)
(أوسط)
(أیسر)

(٢٠)(أیمن - أمام) قواعد البیانات-٢
نظم قواعد المعرفة (٢)(أیمن - خلف)
مبادىء اإلقتصاد (١٤)(أیسر - أمام)
التنقیب فى البیانات (٢+٣)(أیسر - خلف)

(أیمن)
(أیسر)

تكنولوجیا اإلنترنت (٦٧)مدرج ٧

تطبقات اإلنترنت (١٧)

(٨٦) ریاضة ١

أساسیات نظم المعلومات (٢٣)

(٢٠٦) إشارات و نظم (١٧٧)برمجة ١

(٩٧) شبكات الحاسب-١
ھیاكل البیانات (١٠٣)

صالة ج (ألدور األول)
صالة أ (ألدور الثالث)

صالة أ (ألدور الثالث)
مدرج ٧

مدرج ٨

صالة ج (ألدور األول)

س ٢٠١٤
الثالثاء  ٢٦أغسط

المدرج 
الكبیر

مدرج ٨

س ٢٠١٤
األثنین ٢٥أغسط

المدرج الكبیر


