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٢٠١٣/٢٠١٤دراسى األول للعامللفصل الةھائیة المجمعات النجدول اإلمتحان
النظام القدیمالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانىالمستوى األول

وقت انعقاد اإلمتحان
من الساعة الثانیة 
عشرة ظھراً حتى 
الثانیة بعد الظھر

من الساعة الثانیة 
عشرة ظھراً حتى 
الثانیة بعد الظھر

اعة التاسعة من الس
صباحا حتى الحادیة 

 ً عشرة صباحا
من الساعة التاسعة صباحا 
 ً حتى الحادیة عشرة صباحا

من الساعة التاسعة 
ة ثانیصباحا حتى ال

ظھراعشرة 

مبادىء اإلدارة٢٠١٣دیسمبر ٣١الثالثاء

نظم قواعد المعرفة

التنقیب فى البیانات

الشبكات الالسلكیة 
والمتحركة 
التحكم اآللى

التنقیب فى البیانات
مراقبة المخزون و إدارة 

اإلنتاج
الوسائط المتعددة٢٠١٤ینایر ١األربعاء

البرمجة الخطیة و ٣-ریاضة ٢٠١٤ینایر ٢الخمیس
الصحیحة

البرمجة الخطیة و 
الصحیحة

٢٠١٤ینایر ٣الجمعة

تحلیل وتصمیم نظم ١ریاضة ٢٠١٤ینایر ٤السبت
١-المعلومات 

تحلیل وتصمیم نظم 
١-المعلومات 

نظم المعلومات 
الجغرافیة

-احصاء واحتماالت٢٠١٤ینایر ٥األحد
٢

معالجة االشارات تنظیم الحاسبات تنظیم الحاسبات 
الرقمیة معالجة االشارات 

میة معالجة االشارات الرقالرقمیة 

أدوات واسالیب دعم لغة انجلیزیة٢٠١٤ینایر ٦األثنین
القرار

أدوات واسالیب دعم 
القرار

٢٠١٤ینایر ٧الثالثاء
٢٠١٤ینایر ٨األربعاء
نمذجة ومحاكاة متقدمة١-ھندسة برمجیات ٢-برمجة ٢٠١٤ینایر ٩الخمیس
٢٠١٤ینایر ١٠الجمعة

١-الكترونیات٢٠١٤ینایر ١١السبت

خوارزمیات جینیة
تصمیم واجھات النظم
التجارة اإللكترونیة

امثلیة الشبكات

أساسیات نظم تصمیم منطقى٢٠١٤ینایر ١٢األحد
المعلومات

٢٠١٤ینایر ١٣األثنین
٢٠١٤نایر ی١٤الثالثاء
٢٠١٤ینایر ١٥األربعاء

مقدمة فى النظم و ٢٠١٤ینایر ١٦الخمیس
تكنولوجیا االنترنت دعم القرار

٢٠١٤ینایر ١٧الجمعة

أساسیات علوم ٢٠١٤ینایر ١٨السبت
تكنولوجیا االتصاالتالحاسب

٢٠١٤ینایر ١٩األحد
١-نظم التشغیل تراسل بیانات ٢٠١٤ینایر ٢٠األثنین

تطبیقات االنترنت تراكیب محددة٢٠١٤ینایر ٢١الثالثاء
عمارة الحاسب

٢٠١٤ینایر ٢٢األربعاء
مفاھیم لغات الحاسب٢٠١٤ینایر ٢٣الخمیس

عمید الكلیة لتعلیم والطالب وكیل الكلیة لشئون ا
ریم محمد رضا بھجت٠د٠أإسماعیلعلى ثروت إیمان٠د٠أ
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نظام الساعات المعتمدة بھا طالب واحدمقررات

المـــــادةالتاریخالیوم
لغات الحاسب للنمذجة٢٠١٤ینایر ٢الخمیس

فى مركز المكفوفین صباحا ١١صباحاً حتي الساعة ٩من الساعة المقرر إمتحانعقدی*ملحوظة :
)٢٠٠٨٠٢٢٦طالب محمد إبراھیم سلیمان (لل

مقررات النظام القدیم 

المعلومات ( نظام قدیم )تكنولوجیا الفرقة الرابعة قسم 

مكان عقد اإلمتحانالمـــــادةالتاریخالیوم
١٠مدرج معالجة االشارات الرقمیة٢٠١٤ینایر ٥األحد

الفرقة الرابعة قسم نظم المعلومات ( نظام قدیم )

مكان عقد اإلمتحانالمـــــادةالتاریخالیوم

وسطالجانب األالمدرج الكبیرالتنقیب فى البیانات٢٠١٣دیسمبر ٣١الثالثاء
فى الخلف

١٠مدرج نظم المعلومات الجغرافیة٢٠١٤ینایر ٤السبت

دیمتخلفات و إمتحانات رابعة نظام قدیمعقدت*ملحوظة : اعة النظام الق ن الس اعة ٩م ي الس باحاً حت ص
.ظھراً ١٢

عمید الكلیة وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 
ریم محمد رضا بھجت     ٠د٠أإسماعیلعلى ثروت إیمان٠د٠أ

ة: * الب الكلیملحوظ ع ط ات لجمی ع االمتحان د جمی انى الكلیةتعق ل مب نوات داخ ع الس د ةجمی وال توج
امتحانات بمبنى التعلیم الجدید بالمدینة الجامعیة.


