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 2019/2018 الصيفي جدول محاضرات الفصل 

 الســــــــــــــــــــــــبــــــت

 0210-1:00 1:00-0:80 0:80-0:00 0:00-01:00 01:00-00:10 00:10-00:00 00:00-04:90 04:90-05:80 القاعات/الفترة

 2التحليل الرياض ي  2التحليل الرياض ي  تراسل املعطيات تراسل املعطيات 6 قاعة 

 النظم الخبيرة النظم الخبيرة نظم التشغيل املوزعة نظم التشغيل املوزعة 7 قاعة 

 مقدمة في الذكاء الصنعي مقدمة في الذكاء الصنعي هندسة بمساعدة الحاسوب هندسة بمساعدة الحاسوب 8 قاعة 

 1إدارة الشبكات الحاسوبية وبروتوكوالتها ف إدارة الشبكات الحاسوبية وبروتوكوالتها 1البرمجة إلاجرائية ف 1البرمجة إلاجرائية ف 1 مخبر

 الجامعة متطلبات 2 مخبر

 الطب البشري  3 مخبر

 1الخوارزميات والبرمجة ف مقدمة في 1ف 1خوارزميات وبنى معطيات  برمجة التطبيقات الشبكية برمجة التطبيقات الشبكية 9 مخبر
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 2019/2018 صيفيالدول محاضرات الفصل ج

 حدلا 

 0210-1:00 1:00-0:80 0:80-0:00 0:00-01:00 01:00-00:10 00:10-00:00 00:00-04:90 04:90-05:80 القاعات/الفترة

 والاحتماالتإلاحصاء  إلاحصاء والاحتماالت نظرية املعلومات نظرية املعلومات 6 قاعة 

 بنيان الحواسيب بنيان الحواسيب التحليل العددي التحليل العددي 7 قاعة 

 رياضيات متقطعة رياضيات متقطعة نظم الوسائط املتعددة نظم الوسائط املتعددة 8 قاعة 

 1أسس الالكترونيات ف الالكترونياتأسس  1إدارة الشبكات الحاسوبية وبروتوكوالتها ف إدارة الشبكات الحاسوبية وبروتوكوالتها 1 مخبر

 الجامعة متطلبات 2 مخبر

 لغات البرمجة لغات البرمجة 1الدارات املنطقية ف 1الدارات املنطقية ف 3 مخبر

 خوارزميات بحث الذكية 1ف 1قواعد بيانات   2الفيزياء  1ف 2الفيزياء  9 مخبر
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 2019/2018 صيفيجدول محاضرات الفصل ال

 نثنن إلا

 0210-1:00 1:00-0:80 0:80-0:00 0:00-01:00 01:00-00:10 00:10-00:00 00:00-04:90 04:90-05:80 القاعات/الفترة

 تصميم صفحات ومواقع ويب تصميم صفحات ومواقع ويب التحليل العددي التحليل العددي 01 قاعة 

 في الخوارزميات والبرمجة مقدمة البرمجة إلاجرائية الدارات املنطقية الدارات املنطقية 6 قاعة 

 هندسة برمجيات هندسة برمجيات تراسل املعطيات تراسل املعطيات 7 قاعة 

 بنيان الحواسيب بنيان الحواسيب نظم استرجاع بيانات نظم استرجاع بيانات  8 قاعة 

 1فالبرمجة إلاجرائية  1البرمجة إلاجرائية ف أسس الالكترونيات  1أسس الالكترونيات ف 1 مخبر

 الجامعة متطلبات 2 مخبر

 برمجة التطبيقات الشبكية 1ف 1قواعد بيانات  خوارزميات بحث الذكية 3 مخبر
 برمجة التطبيقات الشبكية

 م. محمد عثمان

 تطبيقات انترنت  تطبيقات انترنت  هندسة بمساعدة الحاسوب هندسة بمساعدة الحاسوب 9 مخبر
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 2019/2018 صيفيجدول محاضرات الفصل ال

 ثالنثاءال

 0210-1:00 1:00-0:80 0:80-0:00 0:00-01:00 01:00-00:10 00:10-00:00 00:00-04:90 04:90-05:80 القاعات/الفترة

 نظم التشغيل املوزعة نظم التشغيل املوزعة النظم الخبيرة النظم الخبيرة 01 قاعة 

   1التحليل الرياض ي  1التحليل الرياض ي  01 قاعة 

 2التحليل الرياض ي  2التحليل الرياض ي  خوارزميات بحث ذكية خوارزميات بحث ذكية 6 قاعة 

 مقدمة في الخوارزميات والبرمجة البرمجة إلاجرائية نظرية املعلومات نظرية املعلومات 7 قاعة 

 إلاحصاء والاحتماالت إلاحصاء والاحتماالت 1قواعد بيانات  1خوارزميات وبنى معطيات  8 قاعة 

 1ف 1خوارزميات وبنى معطيات  1مقدمة في الخوارزميات والبرمجة ف 1لغات البرمجة ف 1ف لغات البرمجة 1 مخبر

 الجامعة متطلبات 2 مخبر

 1هندسة برمجيات ف 1هندسة برمجيات ف 1نظم الوسائط املتعددة ف 1نظم الوسائط املتعددة ف 0مخبر 

 1تصميم صفحات ومواقع ويب ف 1صفحات ومواقع ويب فتصميم  1ف 2الفيزياء   2الفيزياء  9 مخبر
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 2019/2018 صيفيجدول محاضرات الفصل ال

 برععاءلا 

 0210-1:00 1:00-0:80 0:80-0:00 0:00-01:00 01:00-00:10 00:10-00:00 00:00-04:90 04:90-05:80 القاعات/الفترة

 1قواعد بيانات  1خوارزميات وبنى معطيات  مقدمة في الذكاء الصنعي مقدمة في الذكاء الصنعي 6 قاعة 

 رياضيات متقطعة رياضيات متقطعة 1نظم استرجاع بيانات ف 1نظم استرجاع بيانات ف 7 قاعة 

 1التحليل الرياض ي  1التحليل الرياض ي  الدارات املنطقية الدارات املنطقية 8 قاعة 

 1تطبيقات انترنت ف 1تطبيقات انترنت ف   1 مخبر

 الجامعة متطلبات 2 مخبر

     0 مخبر

     9 مخبر

 

 


