
 عميد الكلية                                                                              إعداد                                                                              رئيس الكنترول        
 د./ أمين سيف            أمين سيف                                                                 د./        م./ دعاء غالب                                                                     

  

         جدول كلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات المتحانات الدور التكميلي ودور أكتوبر للعام الجامعي 2222/2221م            حرر بتاريخ: 2222/11/2م

 اليوم
 
 الشبكات البرمجيات تقنية المعلومات االتصاالت الصناعية ميكاترونيك 

 السبت

5/11/2222 
124 

 121لغة انجليزية . 

 IIرسم هندسي. 
 . اآلالت والقياسات

 II. دوائر كهربائية 

  II. الكترونيات 

 . دوائر منطقية

 121لغة انجليزية . 

 Iرسم هندسي. 

 IIرسم هندسي. 

 II. بحوث عمليات 

 . الديناميكا الحرارية

 
 . انتشار موجات

 IIكهربائيةر.تحليل دوائ

 121لغة انجليزية . 

 رسم هندسي. 
 . دوائر منطقية

 II. لغة عربية 

 . تنقيب بيانات
 . أتمته حواسيب

 121لغة انجليزية . 

 رسم هندسي. 

 II. تكنولوجيا الويب 

. إدارة الجودة 
 البرمجية

 . أتمته حواسيب

 121لغة انجليزية . 

 رسم هندسي. 
 تحليل دوائر كهربائية. 
 

 األحد

6/11/2222 
124 

 . ثقافة إسالمية

 I. الكترونيات 

 . تطبيقات حاسوب
 . تحليل عددي

 II. اآلت كهربائية 

 . علم الروبوتات
 . علم الموائع والحرارة

 II. لغة انجليزية

 إسالميةثقافة . 
 . نظرية اآلالت

 I. عمليات تصنيع 
. مبادئ هندسة 

 كهربائية

 االتصاالت. نظم 
 . هياكل بيانات
 . تحليل عددي

. أجهزة القياسات 
 اإللكترونية

. مبادئ هندسة 
 كهربائية

 . ثقافة إسالمية
 . نظم االتصاالت

. تقنيات ونظريات 
 الترميز

 . نظم تشغيل
 . هياكل بيانات
 . تحليل عددي

 II. لغة انجليزية 

 

 إسالميةثقافة . 
 . نظم تشغيل

 . هندسة برمجيات
 تحليل عددي. 

. مبادئ هندسة 
 كهربائية

 إسالميةثقافة . 

 VLSIتصميم . 

 . تحليل عددي
 I. رياضيات

]اك

تب 
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وقت الاختبار يبدا من الساعة 11 صباحا
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 االثنين

7/11/2222 
124 

 I. رياضيات

 . اشارات ونظم
. التصميم بمساعدة 

 الحاسوب
 . مقدمة ميكاترونيات

 

 I. رياضيات

. إدارة المشاريع 
 الهندسية

 . التحكم اآللي
 . علم المواد

 

 ونظم . إشارات

  I. رياضيات

. مجاالت 
 كهرومغناطيسية

 . هوائيات
. معالجة اإلشارة 

 الرقمية

 . إشارات ونظم

 I. رياضيات

 . إدارة المشاريع

 IIفيزياء . 

 . نظم معلومات
 . مبادئ الكترونيات

. معالجة اإلشارة 
 الرقمية

 I. رياضيات
 II. فيزياء 

 

 

 II. فيزياء 

 I. لغة عربية 

 

 الثالثاء

8/11/2222 
124 

 I. فيزياء 
 . األنظمة المضمنة

 IIII. رياضيات 

 I. فيزياء 
 . احتماالت واحصاء

 I. فيزياء 
 . احتماالت واحصاء
 .معمارية حاسوب

 . رياضيات متقطعه
 . هندسة الموجات
 . اتصاالت رقمية

 I. فيزياء 
 . احتماالت واحصاء

 I. شبكات الحاسوب

 II. شبكات الحاسوب

 معمارية حاسوب. 
 . رياضيات متقطعه

 I. فيزياء 
 . احتماالت واحصاء
 . معمارية حاسوب

 I. فيزياء 

 . مبادئ تراسل بيانات
 . معمارية حاسوب

 

 األربعاء

9/11/2222 
124 

 IIرياضيات  .

 . استاتيكا
 مقاومة مواد. 

 I. اآلت كهربائية 

 . استاتيكا
 . سالسل امداد

 . نظرية اتصاالت
 الموبايل. اتصاالت 

. تحليل دوائر 

 Iكهربائية

 II. رياضيات 

 . الكترونيات رقمية
 . قواعد بيانات

 

 II. رياضيات 

 . الكترونيات رقمية
 . قواعد بيانات

 II. رياضيات 
. دوائر وأجهزة 

 الكترونية
 . الشبكات الخلوية

 الخميس

12/11/2222 
124 

 III. رياضيات 

 . أساسيات البرمجة
 . معالجات دقيقة

 

 III. رياضيات 

 . أساسيات البرمجة
 

 III. رياضيات 

 . أساسيات البرمجة
. اتصاالت باألقمار 

 الصناعية
 . هندسة نظم تحكم

 . معالجات دقيقة

 III. رياضيات 

 . أساسيات البرمجة
 . هندسة نظم تحكم

 . معالجات دقيقة

 III. رياضيات 

 . أساسيات البرمجة

 . معالجات دقيقة

 III. رياضيات 

 أساسيات البرمجة. 

 السبت

12/11/2222 
   I.دوائر كهربائية 104

. مبادئ هندسة 
 كهربائية

 . الكترونيات تماثلية
 

. مبادئ هندسة 
 كهربائية

 األحد

13/11/2222 
 . ديناميكا 104

 . ديناميكا
 . االقتصاد الهندسي

 

تصميم األنظمة . 
 باعتماد المعالج الدقيق
. برمجة الكائنات 

 الموجهة

 . إدارة واقتصاد  
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