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 جدول المحاضرات االسبوعية
 الدراسة الصباحية

 المرحلة الثانية المرحلة االولى
 الرمز المادة الوقت اليوم الرمز المادة الوقت اليوم

 السبت
 6m3b5r3 اسس الهندسة الكهربائية 0099

 السبت
 grja2wv والقياسات االجهزة 0099

 xbrm4as (2برمجة الحاسوب ) oo7amna 00099 االلكترونيك الرقمي 00099
0099   0099   

 االحد
 vmk4vy7 الرياضيات 0099

 االحد
 5iy4ck3 االلكترونيك 0099

 fiyai3x اسس االتصاالت cpax2a6 00099 الرسم الهندسي 00099
   wxg2d3u 0099 الورش والمعامل 0099

 االثنين
 43ed243 برمجة الحاسوب 0099

 االثنين
 rwt7o6r تطبيقات الحاسوب 0099

 a7csba5 معمارية المعالجات الدقيقة owolqrs 00099 تركيب حاسبة 00099
 dtigacm (2الرياضيات ) 0099   0099

  الثالثاء
 المحاضرات العملية

  الثالثاء 
 المحاضرات العملية

 

   االربعاء   االربعاء
 اتصاالت شبكات الحاسوب -الثالثة المرحلة  الكترونيات الحاسوب -الثالثة المرحلة 

 الرمز  المادة الوقت اليوم الرمز المادة الوقت اليوم

 السبت
 fa45jm2 معالجة االشارة الرقمية 0099

 السبت
 fa45jm2 معالجة االشارة الرقمية 0099

 puikjv2 محاكيات الشبكات juuvxse 00099 االلكترونيكمحاكيات  00099
 nh4ymcc مسيطرات رقمية nh4ymcc 0099 مسيطرات رقمية 0099

  االحد
 المحاضرات العملية

  االحد 
 المحاضرات العملية

 

   االثنين   االثنين

 الثالثاء
 uyw4csv االتصاالت الرقمية 0099

 الثالثاء
 uyw4csv االتصاالت الرقمية 0099

 gqrqtff اسس هندسة السيطرة gqrqtff 00099 اسس هندسة السيطرة 00099
 gwzbifp منظومات الزمن الحقيقي gwzbifp 0099 منظومات الزمن الحقيقي 0099

 االربعاء
 trbobed التحليالت الهندسية 0099

 االربعاء
 trbobed التحليالت الهندسية 0099

 6sro756 الكترونيك القدرة ttrbmia 00099 اسس شبكات الحاسوب 00099
0099   0099   

 اتصاالت شبكات الحاسوب -الرابعة المرحلة  الكترونيات الحاسوب -الرابعة المرحلة 
 الرمز المادة الوقت اليوم الرمز المادة الوقت اليوم
  السبت

 المحاضرات العملية
  السبت 

 المحاضرات العملية
 

   االحد   االحد

 االثنين
 ztknccn نمذجة االنظمة الذكية 0099

 االثنين
 khmpe7m نظرية المعلومات والترميز 0099

 3zuhjfj امنية الحاسبات وشبكاتها dzdgtxi 00099 تكنلوجيا الحاسوب المتقدم 00099
 recelbd انظمة االتصاالت المتنقلة eti5g2c 0099 شبكات الحاسوب 0099

 الثالثاء
 6a5espc المشاريع ادارة 0099

 الثالثاء
 6a5espc ادارة المشاريع 0099

 lnx4t7b االلياف الضوئية hyoh66z 00099 االلكترونيات الرقمية المتقدمة 00099
 qdicdyy مشروع بحث qdicdyy 0099 مشروع بحث 0099

 7rgloda شبكات البروتوكوالت  0099 االربعاء gqeho45 دوائر موائمة الحاسوب 0099 االربعاء
 q4g2vbj حوسبة الوسائط المتعددة q4g2vbj 00099 حوسبة الوسائط المتعددة 00099
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 جدول المحاضرات االسبوعية
 المسائيةالدراسة 

 المرحلة الثانية المرحلة االولى
 الرمز المادة الوقت اليوم الرمز المادة الوقت اليوم

 السبت
 6m3b5r3 اسس الهندسة الكهربائية 0099

 السبت
 grja2wv االجهزة والقياسات 0099

 xbrm4as (2برمجة الحاسوب ) oo7amna 0099 االلكترونيك الرقمي 0099
0099   0099   

 االحد
 vmk4vy7 الرياضيات 0099

 االحد
 5iy4ck3 االلكترونيك 0099

 fiyai3x اسس االتصاالت cpax2a6 0099 الرسم الهندسي 0099
   wxg2d3u 0099 الورش والمعامل 0099

 االثنين
 43ed243 برمجة الحاسوب 0099

 االثنين
 rwt7o6r تطبيقات الحاسوب 0099

 a7csba5 معمارية المعالجات الدقيقة owolqrs 0099 تركيب حاسبة 0099
 dtigacm (2الرياضيات ) 0099   0099

  الثالثاء
 المحاضرات العملية

  الثالثاء 
 المحاضرات العملية

 

   االربعاء   االربعاء
 اتصاالت شبكات الحاسوب -الثالثة المرحلة  الكترونيات الحاسوب -الثالثة المرحلة 

 الرمز  المادة الوقت اليوم الرمز المادة الوقت اليوم

 السبت
 fa45jm2 معالجة االشارة الرقمية 0099

 السبت
 fa45jm2 معالجة االشارة الرقمية 0099

 puikjv2 محاكيات الشبكات juuvxse 0099 االلكترونيكمحاكيات  0099
 nh4ymcc مسيطرات رقمية nh4ymcc 0099 مسيطرات رقمية 0099

  االحد
 المحاضرات العملية

  االحد 
 المحاضرات العملية

 

   االثنين   االثنين

 الثالثاء
 uyw4csv االتصاالت الرقمية 0099

 الثالثاء
 uyw4csv االتصاالت الرقمية 0099

 gqrqtff اسس هندسة السيطرة gqrqtff 0099 اسس هندسة السيطرة 0099
 gwzbifp منظومات الزمن الحقيقي gwzbifp 0099 منظومات الزمن الحقيقي 0099

 trbobed التحليالت الهندسية 0099 االربعاء trbobed التحليالت الهندسية 0099 االربعاء
 6sro756 الكترونيك القدرة ttrbmia 0099 اسس شبكات الحاسوب 0099

 اتصاالت شبكات الحاسوب -الرابعة المرحلة  الكترونيات الحاسوب -الرابعة المرحلة 
 الرمز المادة الوقت اليوم الرمز المادة الوقت اليوم
  السبت

 المحاضرات العملية
  السبت 

 المحاضرات العملية
 

   االحد   االحد

 االثنين
 ztknccn نمذجة االنظمة الذكية 0099

 االثنين
 khmpe7m نظرية المعلومات والترميز 0099

 3zuhjfj امنية الحاسبات وشبكاتها dzdgtxi 0099 تكنلوجيا الحاسوب المتقدم 0099
 recelbd انظمة االتصاالت المتنقلة eti5g2c 0099 شبكات الحاسوب 0099

 الثالثاء
 6a5espc ادارة المشاريع 0099

 الثالثاء
 6a5espc ادارة المشاريع 0099

 lnx4t7b االلياف الضوئية hyoh66z 0099 االلكترونيات الرقمية المتقدمة 0099
 qdicdyy مشروع بحث qdicdyy 0099 مشروع بحث 0099

 7rgloda شبكات البروتوكوالت  0099 االربعاء gqeho45 دوائر موائمة الحاسوب 0099 االربعاء
 q4g2vbj حوسبة الوسائط المتعددة q4g2vbj 0099 حوسبة الوسائط المتعددة 0099

 


