
 على الطالب االلتزام بالتعليمات التالية:

 .احضار البطاقة الجامعية 

 .عدم التأخر عن االختبار ألكثر من نصف ساعة وعدم المغادرة قبل مضي نصف الوقت 

  فوضى عند مغادرة القاعات بعد االنتهاء.االلتزام بالهدوء أثناء االختبار وعدم إثارة أي 

 .اخراج كل ماهو متعلق باالختبار خارج قاعة االمتحان 

 .احضار الطالب لجميع األدوات التي سوف يحتاج إليها في االختبار وعدم  تبادل هذه األدوات بين الطالب 

  غير مسؤول عن فقدان البطاقة الجامعية(.تسليم البطائق للمراقب المسؤول وأخذها عند االنتهاء من االختبار) الكنترول 

 .إغالق الهواتف أثناء فترة االختبار وفي حالة تم امساك أي طالب لم يلتزم بالقوانين يعتمد له محضر غش 

 .عدم التوقيع في كشوفات التحضير بالقلم الرصاص 

  القاعة.التزام الطالب بالقاعات المحددة حسب تقسيم الكشوفات والتأكد من االسم قبل دخول 

 .)في حالة حدوث غش يعتبر الطالب راسب في هذه المادة باإلضافة الى مادتين ) مادة قبل ومادة بعد 

  وخالل المدة التي يحددها الكنترول.على الطالب تسليم االجازات المرضية الى الكنترول الكائن في مبنى العمادة 

                                                                                                                                                                              

 لكنتــــــرول  ا                                                                                                                                                                                
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 جدول مادة مقدمة الحاسوب لطالب المستوى األول في مركز الحاسوب

 

 

 

 

 

 

 

 الزمن المعمل المادة القسم التاريخ-اليوم
 (12-8) (2مج-1)مج 1معمل مقدمة حاسوب برمجيات م2022-12-17الست 

 (12-8) (2مج-1)مج2معمل مقدمة حاسوب الصناعية م2022-12-18االحد

 (12-8) (2مج-1)مج2معمل مقدمة حاسوب ميكاترونيك م2022-12-19االثنين

 (2-8) (3مج-2)مج 1معمل -(   1)مج 3معمل مقدمة حاسوب تقنية المعلومات م2022-12-19االثنين

 (2مج 2-12) -(  1مج 10-8) 2معمل مقدمة حاسوب الشبكات م2022-12-20الثالثاء

 (12-8) (2مج-1)مج3معمل مقدمة حاسوب االتصاالت م2022-12-21االربعاء
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 المستوى األول

 صباحا 9:00يبدأ الساعة 
COM IT SW IMSE MRE CND 

202 402 403 404 405 406 104 103 101 102 205 206 

 السبت

 م31-12-2022
 I فيزياء

 الثالثاء

 م3-1-2023
 ثقافة اسالمية

 السبت

 م7-1-2023
 Iانجليزي

 الثالثاء

 م10-1-2023
 101لغة عربية 

 السبت

 م14-1-2023
 Iرياضيات Iرسم هندسي Iرياضيات 

 الثالثاء

 م17-1-2023
  Iهندسيرسم  Iعمليات صناعية   

 السبت

 م21-1-2023
   Iرياضيات   Iرياضيات
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 المستوى الثاني

 صباحا 9:00يبدأ 

COM IT SW IMSE MRE CND 

 206 205 102 101 سيسكو 402 401 404 403 207

 االحد

 م1-1-2023
 معادالت تفاضلية

 االربعاء

 م4-1-2023
 برمجة الكائنات الموجهه انجليزي تقني

 االحد

 م8-1-2023
 هياكل بيانات استاتيكا هياكل بيانات

 االربعاء

 م11-1-2023
 احتماالت واحصاء تطبيقات الحاسوب التصميم بمساعدة الحاسوب احتماالت واحصاء

 االحد

 م15-1-2023
 تحليل دوائر كهربائية تحليل دوائر كهربائية مبادى هندسة كهربائية دوائر الكترونية Iكهربائية تحليل دوائر

 االربعاء

 م18-1-2023
 دوائر منطقية علم الموائع والحراريات الديناميكا الحرارية بحوث عمليات دوائر منطقية

 االحد

 م22-1-2023
  دوائر منطقية  دوائر منطقية 
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 المستوى الثالث

 صباحا 9:00تبدأ الساعة 

COM IT SW IMSE MRE CND 
202 403 404 401 402 101 102 104 405 

 االثنين

 م2-1-2023

مجاالت 

 كهرومغناطيسية
 

 تحليل عددي أتمتة وحواسيب

 الخميس

 م5-1-2023
 قواعد بيانات IIالكترونيات  سيطرة وتخطيط االنتاج جافا نظم تحكم

 االثنين

 م9-1-2023
DSP نظرية االالت نظرية االالت نمذجة ومحاكاة 

أساسيات شبكات 

 الحاسوب

 الخميس

 م12-1-2023
 تقنية ويب Iاآلالت كهربائية بحوث عمليات Iويب الكترونيات تماثلية

 االثنين

 م16-1-2023
 ميكاترونيك معالجات دقيقة والربط البيني

معالجات دقيقة والربط 

 البيني
 نظم تشغيل شبكية

 الخميس

 م19-1-2023
 تصميم تجريبي قواعد بيانات الكترونيات رقمية

 تصميم أجزاء ماكينات

 
 كمبيوترتنظيم 
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 المستوى الرابع

 صباحا 9:00يبدأ الساعة 

COM IT SW IMSE MRE CND 

202 103 405 104 406 406 

 االحد
 م1-1-2023

 Iنظم مدمجة نظم مدمجة نظم األمان والهندسة المعولية قرار واستثمار نظم اتصاالت

 االربعاء
 م4-1-2023

 نمذجة ومحاكاة بمساعدة الحاسوبالتصنيع    والترميز المعلومات نظرية

 االحد
 م8-1-2023

 شبكات السلكية تصميم أنظمة الهيدروليك التصنيع بمساعدة الحاسوب تصميم برمجيات نظم معلومات أجهزة وقياسات

 االربعاء
 م11-1-2023

معمارية 

 2حاسوب
 حوسبة متوازية  هندسة العوامل البشرية تطوير واجهات تفاعلية

 الخميس

 م12-1-2023
  اقتصاد هندسي   

 االحد
 م15-1-2023

 WAN  اقتصاد هندسي Iشبكات دوائر اتصاالت

 االربعاء
 م18-1-2023

 حوسبة ذكية روبوتكس  نظم توزيع اتصاالت رقمية
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 المستوى الخامس

 صباحا 9:00يبدأ الساعة 

COM IT SW IMSE MRE CND 

205 406 206 103 Cisco 207 

 االثنين

 م2-1-2023
 وايرلس متقدمة PLC تكنولوجيا التصنيع معالجة صور اتصاالت الموبايل

 الخميس

 م5-1-2023
 نظم الزمن الحقيقي اوتوترونكس سيمنار  تنقيب بيانات وسائط متعددة

 االثنين

 م9-1-2023
  روبوتات وأتمتة  ذكاء صناعي اتصاالت ضوئية

 الخميس

 م12-1-2023
 دراسة الحركة والوقت واقتصادادارة  ادارة واقتصاد

تصميم أنظمة 

 Iميكاترونيك
 أخالقيات الكمبيوتر

 االثنين

 م16-1-2023
 DSP     

                   

                   

                   


