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 مكان اللجنة الميعاد المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ

 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 42 (2رياضيات ) MATH101 10/10/0100االثنين الموافق 

IT302 022-020-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 34 تحليل وتصميم النظم 

 022-022قاعة  التاسعة صباحا   ساعتان 32 مقدمة في الويب IT201 20/22/0202 الموافق الثالثاء

IT403  022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 29 والروبوتيات االصطناعيالذكاء 

 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 42 اللغة اإلنجليزية U01 22/22/0202 الموافق االربعاء

 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 42 تاريخ وفلسفة العلوم U03 20/22/0202 الموافق السبت

IT301 022-020-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 32 تطوير البرمجيات التطبيقية 

 022-022قاعة  التاسعة صباحا   ساعتان 33 أساسيات التكنولوجيا الرقمية IT202 20/22/0202 الموافق االحد

IT406 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 28 اإلتصاالت الالسلكية والجوالة 

 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 42 حقوق األنسان U02 20/22/0202 الموافق االثنين

IT304 022-020-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 37 تصميم قواعد بيانات 

 022-022قاعة  التاسعة صباحا   ساعتان 48 الكترونيات رقمية PHYS201 20/22/0202 الموافق الثالثاء

 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 35 تطوير الويب المتقدم IT351 22/22/0202 الموافق االربعاء

 022-022قاعة  التاسعة صباحا   ساعتان 39 أساسيات البرمجة IT203 22/22/0202 الموافق الخميس

IT451 022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 14 أمن المعلومات 

 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 42 2حاسب  COMP101 22/22/0202 الموافق السبت

IT303 022-020-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 32 نظم التشغيل 

 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 26 معالجة الصور الرقمية IT458 22/22/0202 الموافق االحد

 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 42 (2كيمياء عامة ) CHEM101 21/22/0202 الموافق االثنين

 022-022قاعة  التاسعة صباحا   ساعتان 34 مقدمة فى قواعد البيانات IT205 20/22/0202 الموافق الثالثاء

IT402 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 28 إدارة مشاريع البرمجيات 

 022-022قاعة  الواحدة ظهرا   ساعتان 44 (2فيزياء عامة ) PHYS101 20/22/0202 الموافق االربعاء
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 مكان اللجنة الميعاد المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ

 022-022قاعة  التاسعة صباحا   ساعتان 35 الرياضيات المتقطعة MATH202 20/22/0202 الموافق الخميس

 

طالب االتصال باألقسام العلمية لمعرفة مواعيد االمتحانات العلمية .العلى  -2 -   مالحظات :  

. الكلية(االمتحان بربع ساعة على األقل مع احضار تحقيق الشخصية )كارنيه  قبل موعدعلى جميع الطالب الحضور  -0-                    

مدة االمتحان تساوى عدد الساعات النظرية وليست المعتمدة لكل مقرر. -2-                    
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