جدول االمتحانات النهائية للفصل الدراسي خريف 2016
األسبوع األول

2 - 12

الرابع (ش)
أجهزة وقياسات

الرابع (ت)
الحاكمات الدقيقة

الرابع (ب)
تراكيب البيانات

السادس (ش)
CCNA4

السادس (ت)
حاكمات منطقية
2

السادس (ب)
امن االنترنت

2 - 12

الثاني
رياضة 2

الدورة التمهيدية
أسس رياضيات

11 - 9

2017/01/02

الثالث )ش(
معادالت
تفاضلية

الثالث (ت)
معادالت تفاضلية

الثالث )ب(
مقدمة لنظم
معلوماتية

الخامس )ش(
شبكات السلكية

الخامس )ت(
حاكمات

الخامس )ب(
تطوير التطبيقات

11 - 9

االثنين

11 - 9

االحد
2017/01/01

األول
رياضة 1

األول
E1

الخامس (ت)
الخامس (ش)
البرمجة الرسومية البرمجة الرسومية

السابع )ش(
ادارة المشاريع

السابع )ت(
ادارة المشاريع

السابع )ب(
ادارة المشاريع

بكالوريوس ( 2ش)
البرمجة الرسومية
(قاعة )318

الثالثاء

الرابع (ش)
نقل البيانات

الرابع (ت)
دوائر الكترونية 2

الرابع (ب)
البرمجة الشيئية
2

2 - 12

الثاني
لغة السي

11 - 9

الخميس

األول
اسس برمجة

2 - 12

2017/01/05

2 - 12

األربعاء
2017/01/04

الثالث (ش)
دوائر الكترونية
1

الثالث(ت)
دوائر الكترونية 1

الثالث (ب)
إحصاء
واحتماالت

11 - 9

2017/01/03

الثالث (ش)
CCNA1

الخامس (ب)
قواعد البيانات
المتقدمة
السادس (ش)
البنية التحتية
للشبكة

السادس (ت)
منظومات التحكم
الصناعية

السابع (ش)
الصوت عبر
االنترنت

السابع (ت)
نظم التحكم
المضمنة

السابع (ب)
هندسة البرمجيات

السادس (ب)
تفاعل االنسان مع
الحاسوب

الدورة التمهيدية
أساسيات برمجة

الثالث (ت)
المعالجات الدقيقة

الثالث (ب)
البرمجة الشيئية
1

الخامس (ش)
CCNA3

الخامس (ت)
برمجة الحاكمات
المنطقية 1

بكالوريوس ) 2ش(
ادارة المشاريع
(قاعة )322

بكالوريوس ) 2ت(
ادارة المشاريع
(قاعة )332

بكالوريوس ) 2ب(
ادارة المشاريع
(قاعة )321

الخامس (ب)
CCNA1

السابع (ش)
CCNAS

السابع (ت)
التطبيقات
الكهربية

السابع (ب)
نمذجة العمليات

بكالوريوس ( 2ت)
نظم التحكم
المضمنة
(قاعة )332

بكالوريوس ( 2ب)
قواعد البيانات
المتقدمة
(قاعة )318

جدول االمتحانات النهائية للفصل الدراسي خريف 2016
األسبوع الثاني

11 - 9

االحد

الرابع (ش)
أسس االتصاالت

2017/01/08

2 - 12

الثاني
E2

األول
تقنية معلومات

الرابع (ب)
مفاهيم قواعد
البيانات

السادس (ش)
امن شبكات 1

السادس (ت)
تحصيل
واستخالص
البيانات

السادس (ب)
تقنية الوسائط
المتعددة

الثالث (ت)
دوائر كهربية 2

الثالث (ب)
رياضيات منفصلة

الخامس (ش)
اتصاالت الهواتف
الخلوية

الخامس (ت)
إلكترونات القدرة

الخامس (ب)
تحليل وتصميم
النظم

الرابع )ت(
E4

الرابع )ب(
E4

السادس (ش)
شبكات االلياف
الضوئية

السادس (ت)
الحساسات
والمجسات

السادس (ب)
تطبيقات WEB

السابع (ش)
إدارة ومراقبة
الشبكة

السابع (ت)
المنطق الضبابي

السابع (ب)
تطبيقات الهواتف
الذكية
بكالوريوس ( 2ش)
شبكات االلياف
الضوئية
(قاعة )322

الثامن (ش)
مواضيع احترافية
(قاعة )319
الثامن (ت)
مواضيع احترافية
الرؤية الحاسوبية
(قاعة )318

السادس )ش(
E6

السادس )ت(
E6

2 - 12

الثالث (ش)
E3

الثالث (ت)
E3

الثالث (ب)
E3

الخامس (ش)
E5

الخامس (ت)
E5

الرابع (ش)
CCNA2

الرابع (ت)
مبادي أنظمة
التحكم

الرابع (ب)
نظم التشغيل

السادس )ش(
التقارير الفنية 2

السادس )ت(
التقارير الفنية 2

السادس )ب(
التقارير الفنية 2

2 - 12

الخامس (ش)
التقارير الفنية 1
(قاعة )318

الخامس (ت)
التقارير الفنية 1
(قاعة )319

بكالوريوس ( 2ت)
الرؤية الحاسوبية
(قاعة )318

بكالوريوس ( 2ب)
الرؤية الحاسوبية
(قاعة )319

السادس )ب(
E6
الخامس (ب)
E5

الثاني
تنظيم حاسبات

بكالوريوس ( 2ش)
إدارة ومراقبة
الشبكة
(قاعة )322

بكالوريوس ( 2ت)
معالجة اإلشارة
الرقمية
(قاعة )332

بكالوريوس ( 2ب)
الوسائط المتعددة
المتقدمة
(قاعة )312

الدورة التمهيدية
أسس دوائر كهربية

11 - 9

الخميس
2017/01/12

2 - 12

األربعاء
2017/01/11

الرابع )ش(
E4

11 - 9

2017/01/10

11 - 9

الثالثاء

األول
دوائر كهربية 1

2 - 12

2017/01/09

11 - 9

االثنين

الثاني
رقمية 1

الرابع (ت)
إشارات ونظم
(قاعة )321
الثالث (ش)
إشارات ونظم
(قاعة )319

الخامس (ب)
التقارير الفنية 1
(قاعة )321

الثامن (ب)
مواضيع احترافية
الذكاء االصطناعي
(قاعة )322
بكالوريوس ( 2ش)
التقارير الفنية
(قاعة )322
السابع )ش(
طرق بحثية
(قاعة )322

السابع )ت(
طرق بحثية
(قاعة )332

السابع )ب(
طرق بحثية
(قاعة )332-322

بكالوريوس ( 2ت)
التقارير الفنية
(قاعة )322

بكالوريوس ( 2ب)
التقارير الفنية
(قاعة )319

