كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قظى َظى شثكاخ انحاطىب
جذول يحاضزاخ انًظرىي انصاَي– انذفعح ( )11يذَييٍ
الفصل الدراسي االول للعام 2222 –2222م

األيـاو

 0288ــــــــــــــ 08288

 08208ــــــــــــــــــ 03208

 03208ــــــــــــــــــ 3208

دوائز يُطقيح
د.ياطز انحاض
انقاعح ()00

األحذ

 3208ـــــــــــــ 0208
أطانية تزيجح
أ.دمحم يصذق
انقاعح ()00

األشُيٍ

ذحهيم وذصًيى انُظى
أ.اشزف دمحم
انقاعح ()00

قضايا أخالقيح ويهُيح
أ.د .خانذ أحًذ
انقاعح ()00

يراتعح تحىز انعًهياخ
ا.طالفح عثذانزحًٍ
انقاعح ()01

يعًم ذحهيم وذصًيى انُظى
ا.عثذانحفيع تاتكز
يعًم ()0

انصالشاء

تحىز عًهياخ
ا.طالفح عثذانزحًٍ
انقاعح ()00

طزق انثحس
د .رشاد ذاض انذيٍ
انقاعح ()00

يعًم أدارج وذُظيى انًهفاخ
أ .عثذانحفيع تاتكز
يعًم ()3

يعًم أطانية تزيجح
أ .دمحم اَىر اطًاعيم
يعًم ()0

األرتعاء

دراطاخ طىداَيح
(كهيح اآلداب)
انقاعح ()00

أدارج وذُظيى انًهفاخ
أ.د .خانذ أحًذ
انقاعح ()00

يعًم دوائز يُطقيح
أًَ .ارق يعقىب
يعًم ()3

انخًيض

د.حظٍ عثذانزحًٍ دمحم
رئـيض قـظى َظـى انشثكاخ

يهحىظح 2
ـ تذايح انذراطح  00طثرًثز3833و .

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قظى َظى شثكاخ انحاطىب
جذول يحاضزاخ انًظرىي انصانس– انذفعح ( )11يذَييٍ
الفصل الدراسي االول للعام 2222 –2222م

األيـاو

 0288ــــــــــــــ 08288

 08208ــــــــــــــــــ 03208

 03208ــــــــــــــــــ 3208

 3208ـــــــــــــ 0208

األحذ

يعًم ذحهيم وذصًيى انخىارسيياخ
أ .انفاضم احًذ انفكي
يعًم ()0

ذطثيقاخ االَرزَد
أ.أَىر عثذهللا
انقاعح ()01

يعًم قىاعذ تياَاخ )(DB
أ .اشزف دمحم عثاص
يعًم ()3

يراتعح انرحهيم انعذدي
د .انجيهي عثذهللا
انقاعح ()00

األشُيٍ

ذزاطم انثياَاخ
أ.صهية عهي
انقاعح ()01

قىاعذ تياَاخ )(DB
أ.دمحم خهيفح
انقاعح ()01

ذحهيم عذدي
د.انجيهي عثذهللا
انقاعح ()00

يعًم ذزاطم انثياَاخ
(كهيح انهُذطح)

انصالشاء

ذحهيم وذصًيى انخىارسيياخ
د.حذيفح آدو
انقاعح ()01

أطاطياخ انكهزتاء وإالنكرزوَياخ
(كهيح انهُذطح)
انقاعح ()38

يعًاريح انحاطىب
د .فيصم دمحم
انقاعح ()01

يعًم يعًاريح انحاطىب
أ .اطزاء تاتكز
يعًم ()3

األرتعاء

انخًيض

يعًم أطاطياخ انكهزتاء وإالنكرزوَياخ
(كهيح انهُذطح)

يعًم ذطثيقاخ االَرزَد
أ .حظٍ يكي
يعًم ()0

د.حظٍ عثذانزحًٍ دمحم
رئـيض قـظى َظـى انشثكاخ

يهحىظح 2
ـ تذايح انذراطح  00طثرًثز3833و .

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قظى َظى شثكاخ انحاطىب
جذول يحاضزاخ انًظرىي انزاتع– انذفعح ( )9يذَييٍ
الفصل الدراسي االول للعام 2222 –2222م

األيـاو

 0288ــــــــــــــ 08288

األحذ

 08208ــــــــــــــــــ 03208

 03208ــــــــــــــــــ 3208

 3208ـــــــــــــ 0208

َظى ذشغيم انشثكاخ
د .حظٍ عثذانزحًٍ
انقاعح ( )

أَظًح انًعهىياخ انًىسعح
د .حظٍ عثذانزحًٍ
انقاعح ()38

يعًم أَظًح انًعهىياخ انًىسعح
أ .حظٍ يكي
يعًم ()5

األشُيٍ

انصالشاء

ذصًيى وإدارج انشثكاخ
د .حظٍ عثذانزحًٍ
انقاعح ()00

انًُذجح وانًحاكاج
دَ .ثيم انطية
انقاعح ()00

األرتعاء

تزيجح انُظى
أ .حًشِ عهىاٌ
انقاعح ()00

يعًم انًُذجح وانًحاكاج
أ .وائم عثذهللا صانح
يعًم ()0

انخًيض

يعًم ذصًيى وإدارج انشثكاخ
أ .انفاضم احًذ انفكي
انقاعح ( )

يعًم َظى ذشغيم انشثكاخ
أ .حظٍ يكي
انقاعح ()00
يعًم تزيجح انُظى
أ .حًشِ عهىاٌ
يعًم ()0

يشــــــــــــــاريع انرخزضI
نجُح يشاريع انرخزض+انًشزفيٍ

د.حظٍ عثذانزحًٍ دمحم
رئـيض قـظى َظـى انشثكاخ

يهحىظح 2
ـ تذايح انذراطح  00طثرًثز3833و .

