برنامج الفصل األول للعام الدراسي  2020 – 2019في قسم الهندسة المعلوماتية
الجمعة
ق BC-12

10:00 – 8:00
الشبكات العصبونية

12:00 – 10:00
بحوث العمليات

14:00 – 12:00
الخوارزميات الوراثية

ق BC-13

الفيزياء ش1

الفيزياء ش2

االحتماالت واإلحصاء

ق BC-14

نظم قواعد المعطيات

شبكات /1/

أعمال إلكترونية

أعمال إلكترونية عملي

مخبر BL - 28

البرمجة  /2/عملي

الرسومات الحاسوبية عملي

أمن المعلومات عملي

مخبر BL - 31

الشبكات العصبونية عملي

تطبيقات ويب

الخوارزميات الوراثية عملي

مخبر BL - 33

هندسة البرمجيات /2/

خوارزميات  /1/عملي ف1

خوارزميات  /1/عملي ف2

مخبرفيزياء BL - 11

الفيزياء عملي
ش 2ف1

الفيزياء عملي
ش 1ف1

الفيزياء عملي
ش 1ف2

الفيزياء عملي
ش 2ف2

السبت
ق BC-12

10:00 – 8:00
نظم وسائط متعددة

12:00 – 10:00
الرسومات الحاسوبية

14:00 – 12:00
معالجة إشارة

16:00 – 14:00

ق BC-13

البرمجة  /1/ش1

نظم التشغيل /1/

نظم الزمن الحقيقي

البرمجة  /1/ش2

البرمجة الغرضية التوجه

تحليل /1/

هندسة البرمجيات /1/

نظم تشغيل  /1/عملي

معالجة اشارة عملي

ق BC-14
مخبر BL - 28

شبكات  /1/عملي

مخبر BL – 31

البرمجة غرضية التوجه

البرمجة غرضية التوجه
عملي
بنيان الحواسيب المنقدم
عملي

بنيان الحواسيب وتنظيمها
عملي

مخبر BL - 33
األحد
ق BC-12

أمن المعلومات

ق BC-13

البرمجة /2/

10:00 – 8:00

12:00 – 10:00
تحليل /2/

16:00 – 14:00

14:00 – 12:00
دارات منطقية

بنيان الحواسيب وتنظيمها

16:00 – 14:00

بنيان الحواسيب المتقدم

ق BC-14

رياضيات /1/

مخبر BL - 28
مخبر BL – 31

البرمجة  /1/عملي

مخبر BL - 33

دارات منطقية عملي

االثنين
ق BC-12

10:00 – 8:00
رياضيات متقطعة

ق BC-13

البرمجة التفرعية

رياضيات /1/

دارات إلكترونية عملي

دارات إلكترونية عملي

البرمجة  /1/عملي

نظم قواعد المعطيات عملي

البرمجة  /1/عملي
دارات منطقية عملي

14:00 – 12:00

12:00 – 10:00
التحليل العددي

16:00 – 14:00
دارات الكترونية

خوارزميات /1/
شبكات /2/

ق BC-14
مخبر BL - 28

نظم وسائط متعددة

هندسة البرمجيات /2/
عملي

هندسة البرمجيات /1/
عملي

تطبيقات ويب

مخبر BL – 31

رياضيات  /1/عملي

البرمجة التفرعية عملي

رياضيات  /1/عملي

رياضيات  /1/عملي

شبكات  /2/عملي

نظم الزمن الحقيقي عملي

مخبر BL - 33

