جدول اﻻمتحانات النهائية
الفصل الدراسي الثاني 2022-2021
اليوم

التار ــخ

ﻣﻦ 10ص إ 12م

ﻣﻦ 1م إ 3م

الخم س

2022-06-09

)راضة(3-
)الذ اء الحسا (
)الحسا ات الذك ة(
)تصم م قواعد الب انات(
)المعالجات الدق قة(
)معالجة ال ﻼم(

)راضة(2-
)راضة(0-

الس ت

2022-06-11

)إشارات ونظم(
)إشارات و نظم(
)نظم المعلومات اﻹدارة(
)الرسوم الحاس ة المتحركة(
)تكنولوج ا اﻻن نت(

)راضة(1-
)إحصاء واحتماﻻت(2-

اﻷحد

2022-06-12

)معالجة اللغات الطب ع ة(
)اتخاذ قرار اس ات (
)اﻹدارة اﻹس ات ج ة(
)معالجة اللغات الرسم ة والطب ع ة(
)التنق ب الوسائط المتعددة(
)تط ر تطب قات المحمول للمؤسسات(

)مقدمة هندسة ال مج ات(
)هندسة برمج ات(1-

اﻹثن

2022-06-13

)مستودعات الب انات(
)نظم الرسم الحاسب(
)نظ ات العقل(
)إدارة اﻹنتاج والعمل ات(
)مراق ة المخزون و إدارة اﻹنتاج(

)إحصاء واحتماﻻت(1-

اﻷرعاء

2022-06-15

الخم س

2022-06-16

الس ت

2022-06-18

اﻷحد

2022-06-19

)م.م.

)الم جمات(
)ش ات الحوس ة السحاب ة(
تكنولوج ا المعلومات) 2-الحوس ة السحاب ة((
)التعلم التع زى(
)التجارة اﻹل ون ة(
)نمذجة دينام ك ات النظم(

)تط ر نظم المعلومات المس ندة إ ال ب(
)تطب قات اﻹن نت(
)ال مجة الدينام ك ة والنمذجة العشوائ ة(
)النماذج العشوائ ة(
)ش ات الحاسب متقدم(
)ش ات الحاسب(2-
)مفاه م لغات الحاسب(
)تراسل الب انات(
)نظم الو ﻼء المتعددة ذات ة الح م(

)مقدمة نظم قواعد الب انات(
)قواعد الب انات(1-

)ترا ب محددة(

)برمجة ش ئ ة(
)برمجة حاس ات(2-
)اﻷسس النظ ة لتعلم اﻵلة(
)التنق ب الب انات(
)نظ ة الم ارات(
)نظ ة القرارت و الم ارات(
)معالجة الصور(
)معالجة الصور(1-
)رؤ ة اﻷلة(
)الرؤ ة الحاسب(
)اخت ار ال مج ات و ضمان الجودة(

)ه ا ل الب انات(

التار ــخ

ﻣﻦ 10ص إ 12م

ﻣﻦ 1م إ 3م

اﻹثن

2022-06-20

)نظم ال شغ ل متقدم(
)نظم ال شغ ل(2-
)ال مجة الغ خط ة(
)ال مجة الغ خط ة والدينام ك ة(
)المتح مات الدق قة(
)النظم المدمجة(
)التعلم المراقب(

)برمجة ه ل ة(
)برمجة حاس ات(1-

الثﻼثاء

2022-06-21

)(ERP

)أساس ات علوم الحاسب(

اﻷرعاء

2022-06-22

)نظ ة الحسا ات(
)موضوعات مختارة تكنولوج ا المعلومات(1-
)الش ات ذات ال عة الفائقة(
)إدارة ونمذجة الب انات ال ب ة(
)اﻻقتصاد اﻹداري والتحل ل الما (

)أساس ات اﻹدارة(

الخم س

2022-06-23

)ذ اء إصطنا (
)التعرف ع اﻷنماط(
)اس نتاج و تمث ل المعرفة(
)معالجة الصور(2-

)أساس ات اﻻقتصاد(
)م ادئ اﻻقتصاد(

الس ت

2022-06-25

)مقدمة المنطق(
)لغات الحاسب للنمذجة(
)ضمان جودة نظم المعلومات(

)إل ون ات(
)ال ون ات(1-
)تصم م منط (

اﻷحد

2022-06-26

)إدارة إجراءات اﻷعمال(
)تحل ل وتصم م نظم المعلومات(2-
)اﻷمن السي ا (
)نظ ة القرارات(
)موضوعات مختارة الذ اء اﻹصطنا (2-
)موضوعات مختارة هندسة ال مج ات(

)مقدمة حوث العمل ات ودعم القرار(
)مقدمة النظم ودعم القرار(
)تكنولوج ا ال ب(

اﻹثن

2022-06-27

)معالجة اﻹشارات الرقم ة(
)الحوس ة عال ة اﻷداء(
)المعالجة ع التوازى(
)العلوم اﻹدرا ة الحساب ة(

)اﻷخﻼق والمهن ة(

الثﻼثاء

2022-06-28

)نظم دعم القرار و تطب قاتها(

)تكنولوج ا ش ات الحاسب(
)ش ات الحاسب(1-

اﻷرعاء

2022-06-29

)برمجة متعددة اﻷهداف(
)اس جاع المعلومات(
)تخ ن و اس جاع الب انات(

)التفك النقدي(

اليوم

وك ل ال ل ة لشئون التعل م و الطﻼب

عم د ال ل ة

