جاهعت الجزيرة الخاصت  -برناهج الدوام األسبىعي  /قسن الهندست الوعلىهاتيت (الفصل الثاني ) 2019- 2018
انجمعح
ق11
انسثد
ق 11

10:00 – 8:00

12:00 – 10:00

14:00 – 12:00

16:00- 14:00

10:00 – 8:00
تحىز عمهٍاخ ((د.فراش انحهثً))

12:00 – 10:00
وظم قىاعذ تٍاواخ ((د.فراش انحهثً))

14:00 – 12:00
ذحهٍم عذدي ((د .عثذهللا انعمر))

اذصاالخ مرىقهح ((د .عٍذ انعثىد))
وظم مىزعح عمهً
10:00 – 8:00
هىذسح ترمجٍاخ () 2
((د .تاسم قصٍثح))
داراخ انكررووٍح عمهً
أعمال إنكررووٍح عمهً
10:00 – 8:00
رٌاضٍاخ () 2
((د .هىاش انسانم))
هىذسح انثرمجٍاخ () 1
((د .تاسم قصٍثح))
ركاء صىعً عمهً
10:00 – 8:00
وظم انرعهٍم اإلنكررووً
((د .أحمذ انمحمذ  +د .تاسم قصٍثح))

انرسىماخ انحاسىتٍح ((د .عٍذ انعثىد))
ذحهٍم ((( ) 2د .عثذ هللا انعمر))
12:00 – 10:00
وظم مىزعح
((د .تاسم قصٍثح))
خىارزمٍاخ 2
وظم قىاعذ انمعرفح عمهً
12:00 – 10:00
رٌاضٍاخ ( ) 2عمهً
((د .هىاش انسانم))
أوذىماخ و نغاخ صىرٌح
((د .تاسم قصٍثح  +د.تاسم صقىر))
ترمجح  / 2/عمهً
12:00 – 10:00
داراخ انكررووٍح
((د .فاٌس أحمذ))
هىذسح ترمجٍاخ  2عمهً

معانجح إشارج
وظم زمه حقٍقً ((د.خىنح انعهً))
14:00 – 12:00
وظم ذشغٍم () 2
((د .فاٌس أحمذ  +د.تاسم صقىر))
مشروع () 1
تىٍان حىاسة و ذىظٍمها عمهً
14:00 – 12:00
رٌاضٍاخ ( ) 2عمهً
((د .هىاش انسانم))

18:00- 16:00
16:00- 14:00
تىٍان حىاسة و ذىظٍمها
((د .جثر انرمحٍه))
إحصاء واحرماالخ ((د.فراش انحهثً))
وم رجح ومحاكاج ((د.خىنح انعهً))
18:00- 16:00
16:00 – 14:00
مهاراخ حاسىب () 2
((د .تاسم صقىر  +د.سعذ هللا اتراهٍم))
مشروع () 1
شثكاخ ( ) 1عمهً
وظم ذشغٍم  2عمهً
18:00- 16:00
16:00 – 14:00
رٌاضٍاخ ( ) 1عمهً
رٌاضٍاخ () 1
((د .هىاش انسانم))
((د .هىاش انسانم))
شثكاخ () 1
أعمال إنكررووٍح
((د .فراش عٍسى))
((د .فراش عٍسى))
انرسىماخ انحاسىتٍح عمهً
اذصاالخ مرىقهح عمهً
18:00- 16:00
16:00 – 14:00
مهاراخ انهغح االوكهٍسٌح () 2
مهاراخ انهغح االوكهٍسٌح () 1

مخثرحاسىب
األرتعاء
ق 11

مهاراخ حاسىب ( ) 2عمهً

مهاراخ حاسىب ( ) 1عمهً

خىارزمٍاخ  2عمهً

ق 12

انذاراخ انكهرتائٍح عمهً

ترمجح () 2
((د .فاٌس أحمذ  +د.تاسم صقىر))
وظم زمه حقٍقً عمهً

مخثرحاسىب

ترمجح  / 2/عمهً

ترمجح  / 1/عمهً

ق 12
مخثرحاسىب
األحذ
ق 11
ق 12
مخثرحاسىب
االثىٍه
ق 11
ق 12
مخثرحاسىب
انثالثاء
ق 11

18:00- 16:00

20:00- 18:00

انفٍسٌاء

ق 12

وظم قىاعذ تٍاواخ عمهً
14:00 – 12:00
وشاطاخ انكهٍاخ
وانجامعح
وظم انرعهٍم اإلنكررووً عمهً

مهاراخ حاسىب () 1
((د .تاسم صقىر  +د.سعذ هللا اتراهٍم))
وظم قىاعذ انمعرفح عمهً

وظم قىاعذ معرفح
((د .فراش انسٌه))
هىذسح ترمجٍاخ  1عمهً

ترمجح () 1
((د .فراش انسٌه))
إدارج شثكاخ حاسىتٍح عمهً

ركاء صىعً
((د .فراش انسٌه))
انذاراخ انكهرتائٍح
((د .فاٌس أحمذ))
معانجح إشارج عمهً

إدارج شثكاخ حاسىتٍح
((د .فراش عٍسى))
مهاراخ حاسىب ( ) 1عمهً

20:00- 18:00

