
 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2020/2021للعام الدراسي  جدول امتحانات الدور الثاني  

بكالوريوس علوم الحاسوب –الدراسات األولية   
 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى  التاريخ  اليوم 

9/  12 االحد   / حضوري2نظم التشغيل / حضوري 1قواعد بيانات  حضوريبرمجة كيانية /  اساسيات برمجة / حضوري 

9/  31 االثنين   ------- ------- معمارية الحاسوب / الكتروني حقوق انسان + ديمقراطية الكتروني 

9/  41 الثالثاء   شبكات الحاسوب/حضوري / حضوري 1مترجمات حضوري/  1احتسابية تركيب الحاسوب / الكتروني 

9/  51 االربعاء   ------- ------- الكتروني /تحليل عددي + منهج البحث العلمي اللغة االنكليزية / الكتروني 

9/  61 الخميس   معالجة الصور/حضوري حضوريذكاء اصطناعي /  تحليل وتصميم نظم / حضوري تفاضل وتكامل / حضوري 

9/  19 االحد   مختبر شبكات/ حضوري التشفير / حضوري / حضوري 1هياكل بيانات تصميم منطقي / حضوري 

9/  20 االثنين   ------- ------- تفاضل وتكامل متقدم / الكتروني / الكتروني 1هياكل متقطعة  

9/  21 الثالثاء   انظمة موزعة / حضوري / حضوري 2مترجمات / حضوري 2هياكل بيانات مبادئ المحاسبة / الكتروني 

9/  22 االربعاء   ------- ------- احتمالية ومتغيرات عشوائية الكتروني الكتروني /لغة عربية + احصاء  

9/  23 الخميس   ------- / حضوري1نظم التشغيل  / حضوري 2احتسابية برمجة متقدمة / حضوري 

9/  26 االحد   ------- ------- برمجة مرئية / حضوري برمجة المواقع / الكتروني 

 

 :مالحظات

 صباحا ويكون التواجد في رابط االجتماع اإللكتروني قبل االمتحان بنصف ساعة ويستمر الى نهاية االمتحان. 10:00يبدأ االمتحان اإللكتروني الساعة  .1

 الحضور قبل االمتحان بنصف ساعة.يكون و اصباح 9:00الساعة  الحضوري يبدأ االمتحان .2

i. الى القاعة االمتحانية (الموبايل) المحمولةهواتف اجهزة ال إدخالال يسمح ب. 

ii. االمتحان.من  األولى ساعةال فيالقاعة االمتحانية  بمغادرة ال يسمح 

iii.  داخل القاعة االمتحانية وال يسمح باالستعارة مستلزمات أداء االمتحان من القرطاسية والحاسبة العلميةة ئتهي كل طالبعلى. 

iv. األزرق ويكتب االسم بقلم الحبر األزرق حصرا حبرص او قلم التكون االجابة عن االسئلة بقلم الرصا. 

v. ي.االمتحاناالرشادات التربوية والمالحظات المكتوبة على ظهر الدفتر  ةعلى الطلبة قراء 

vi.  دخول القاعة االمتحانية. المخالف يسمح للطالبوال كمامة والكفوف والحفاظ على التباعد، الالوقاية الصحية من لبس  بإجراءاتعلى جميع الطلبة االلتزام 

vii.  وقسم الرياضيات عمادة الكليةتكون قاعات االمتحانات في. 


