
جدول االمتحانات النهائية للفصل الدراسي  الثاني العام الجامعي ٢٠١٨-٢٠١٩ 
(البرامج الخاصة)

من ١١:٣٠ص إلى ١:٣٠ممن ٩:٠٠ ص إلى ١١:٠٠ صالتاريخاليوم

11/05/2019Selected Topics-2:NIT462السبت
موضوعات محتارة-2
قاعة 15 (9 طالب)

Knowledge Engineering:CS 465
هندسة المعرفة

قاعة 23 (27 طالبا)

Structured Programming:SCS112
برمجة هيكلية

قاعة 32، قاعة 35 (56 طالبا)
Programming Languages-1:CS112

لغات برمجة-1
قاعة 42 (2 طالب)

Programming-1:BCS112
برمجة –  1

قاعة 23، قاعة 42 (63 طالبا)

12/05/2019Genetic Algorithms:BIO452األحد
الخوارزميات الجينية
قاعة 35 (3 طالب)

Distributed Networks:NIT451
الشبكات الموزعة

قاعة 35 (18 طالبا)
Theory of Computations:CS 323

نظرية الحاسبات
قاعة 32 (32 طالبا)

Data Structure:NCS215
هياكل البيانات

قاعة 35 (14 طالبا)
Data Structure:CS214

هياكل البيانات
قاعة 32، قاعة 35 (55 طالبا)

Data Structures:BCS214
هياكل البيانات

قاعة 23، قاعة 42 (57 طالبا)

14/05/2019Software security:CS459الثالثاء
امن البرمجيات

قاعة 23 (27 طالبا)
Selected Labs in Networks & Internet

Technology-2:NLB432 
معامل مختارة فى تكنولوجيا الشبكات واالنترنت-2

قاعة 15 (9 طالب)

Marketing & Sales:SHU132
تسويق ومبيعات

قاعة 32، قاعة 35 (55 طالبا)
Marketing & Sales:NHU242

تسويق ومبيعات
قاعة 35 (1 طالب)

Marketing and Sales:DS123
تسويق ومبيعات

قاعة 32 (5 طالب)
Fundamentals of Economics:BDS121

مبادئ االقتصاد
قاعة 23، قاعة 42 (60 طالبا)

15/05/2019Artificial Intelligence:CS 361األربعاء
الذكاء االصطناعى

قاعة 32 (34 طالبا)
Information and Computer Networks

Security-1:NIT441 
تأمين شبكات الحاسبات و المعلومات-1

قاعة 35 (17 طالبا)
Biological Sequence Analysis:BIO456

تحليل السلسلة الحيوية
قاعة 35 (4 طالب)

Signals and Systems:NIT231
إشارات ونظم

قاعة 15 (11 طالبا)
Math-3:BMA214

رياضة-3
قاعة 32، قاعة 35 (55 طالبا)

Software Quality Assurance & 18/05/2019السبت
Testing:CS 456

ضمان جودة البرمجيات وطرق اإلختبار
قاعة 32 (35 طالبا)

 Network Routing and
Switching:NLB312

معمل التوجية والتبديل فى الشبكات
قاعة 35 (16 طالبا)

Organic Chemistry-2:BIO262
الكيمياء العضوية-2

قاعة 23، قاعة 42 (65 طالبا)
Logic Design:SCS221

تصميم منطقى
قاعة 32، قاعة 35 (57 طالبا)
Logic Design:CS 221

تصميم منطقى
قاعة 35 (1 طالب)



من ١١:٣٠ص إلى ١:٣٠ممن ٩:٠٠ ص إلى ١١:٠٠ صالتاريخاليوم

Software Process management:CS 19/05/2019األحد
460

ادارة تطوير البرمجيات
قاعة 23 (27 طالبا)

Wireless Sensor Networks:NIT427
شبكات اإلستشعار الالسلكية

قاعة 15 (10 طالب)

Computer Networks-1:NIT222
شبكات الحاسب-1

قاعة 15 (10 طالب)
Computer Networks:IT222

شبكات الحاسبات
قاعة 32، قاعة 35 (56 طالبا)

Computers Networks:BIT222
شبكات الحاسبات

قاعة 35 (3 طالب)
Operating Systems:BCS241

نظم التشغيل
قاعة 23، قاعة 42 (55 طالبا)

Software Engineering Approach to 22/05/2019األربعاء
Human Computer:CS 453

 اسلوب هندسة البرمجيات فى طرق اتصال االنسان
قاعة 23 (32 طالبا)

Optical Networks:NIT425
الشبكات الضوئية

قاعة 32 (10 طالب)
Bioinformatics:BIO455

المعلوماتية الحيوية
قاعة 32 (3 طالب)

 Advanced Topics in Software
Engineering:CS466

مواضيع متقدمة فى هندسة البرمجيات
قاعة 35 (27 طالبا)

Probability and Statistics-1:ST121
إحصاء واحتماالت -1
قاعة 35 (2 طالب)

Probability and Statistics-1:SST121
إحصاء واحتماالت -1

قاعة 32، قاعة 35 (56 طالبا)
Probability and Statistics-1:NST111

إحصاء واحتماالت -1
قاعة 35 (1 طالب)

Biology-1:BIO251
علم االحياء-1

قاعة 23، قاعة 42 (62 طالبا)

23/05/2019Biochemistry:BIO316الخميس
الكيمياء الحيوية

قاعة 23، قاعة 42 (55 طالبا)
Database System:NIS211

نظم قواعد البيانات
قاعة 35 (14 طالبا)

Database Systems:IS211
نظم قواعد البيانات

قاعة 32، قاعة 35 (56 طالبا)

Network Performance and 25/05/2019السبت
Evaluation:NIT426

أداء وتقيم الشبكة
قاعة 15 (9 طالب)

 Software Design & Architecture:CS
457

تصميم وعمارة البرمجيات
قاعة 23 (33 طالبا)

Fundamentals Management:SHU233
أساسيات اإلدارة

قاعة 32، قاعة 35 (53 طالبا)
Fundamentals Management:NHU241

أساسيات اإلدارة
قاعة 35 (9 طالب)

 Fundamentals of Management:DS
122

أساسيات اإلدارة
قاعة 35 (3 طالب)

 Fundamentals of
Management:BDS122

أساسيات اإلدارة
قاعة 23، قاعة 42 (63 طالبا)
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26/05/2019Probability and Statistics-2:BST122األحد
احصاء واحتماالت-2

قاعة 32، قاعة 35 (54 طالبا)
Software Engineering – 1:NCS331

هندسة البرمجيات 1
قاعة 15، قاعة 18 (17 طالبا)

Software Engineering-1:CS251
هند سة البرمجيات 1

قاعة 23، قاعة 42 (57 طالبا)
Software Engineering:BCS251

هندسة البرمجيات
قاعة 42 (4 طالب)

Introduction to Decision Support 28/05/2019الثالثاء
Systems:NDS311
مقدمة فى نظم دعم القرار

قاعة 23 (2 طالب)
 Introduction to Decision Support

Systems:DS211
مقدمة فى نظم دعم القرار

قاعة 23 (14 طالبا)

29/05/2019Math-1:BMA111األربعاء
رياضة 1

قاعة 32، قاعة 35 (62 طالبا)
Math-2:SMA113

رياضة 2
قاعة 23، قاعة 42 (57 طالبا)

Math-2:MA113
رياضة 2

قاعة 42 (1 طالب)
Network Fundamentals Lab:NLB211

معمل أساسيات الشبكات
قاعة 15 (10 طالب)

30/05/2019Molecular & Cell Biology:BIO352الخميس
علم االحياء الجزيئية والخلوية
قاعة 23، قاعة 42 (56 طالبا)

Computer Architecture:NIT314
عمارة الحاسبات

قاعة 15، قاعة 18 (17 طالبا)
Computer Architecture:CS322

عمارة الحاسبات
قاعة 32، قاعة 35 (55 طالبا)

Computer Architecture:BCS322
عمارة الحاسبات

قاعة 35 (4 طالب)

Critical Thinking:SHU000
التفكير النقدي

قاعة 32، قاعة 35 (57 طالبا)
Critical Thinking:BHU000

التفكير النقدى
قاعة 23، قاعة 42 (61 طالبا)

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب


