
 

 

 

 

امعة   لية املنصور ا

اسوب ونظم املعلوماتقسم    علم ا

(   (املرحلة االو

اية الكورس األول اجدول    ٢٠١٩-٢٠١٨للعام الدرا متحانات 

  

خ االواملرحلة   اليوم التار

 االحد ١٧/٢/٢٠١٩ برمجة

ن ١٨/٢/٢٠١٩ -  االثن

 الثالثاء  ١٩/٢/٢٠١٩ معلوماتية

عاء ٢٠/٢/٢٠١٩ -  األر

س  ٢١/٢/٢٠١٩ - م   ا

ت ٢٣/٢/٢٠١٩ تصميم منطقي  الس

 االحد ٢٤/٢/٢٠١٩ -

سان ن ٢٥/٢/٢٠١٩ حقوق اال  االثن

 الثالثاء ٢٦/٢/٢٠١٩ -

اضيات عاء ٢٧/٢/٢٠١٩ ر  األر

  

  

  أتبد
ً
  االمتحانات الساعة التاسعة صباحا

  ثالث ساعاتمدة االمتحان 

  

  

  



 

 

 

  

امعة   لية املنصور ا

اسوب ونظم املعلوماتقسم    علم ا

(   (املرحلة االو

) جدول  اية الفصل الدرا االول (العم   ٢٠١٩-٢٠١٨للعام الدرا امتحانات 

  

ت  أسم التدر خ املادة  رقم ا  اليوم التار

 االحد  ١٧/٢/٢٠١٨ برمجة  ١١م   أ.م.د. عب سالم

  

 ٣٠:١٢تبدأ االمتحانات الساعة (
ً
را   ) ظ

 

 

 

ت  أسم التدر خ  املادة  رقم ا   اليوم  التار

م ت  ٢٣/٢/٢٠١٩ التصميم املنطقي ٦م  م. ندى عبد الكر  الس

  

 ١٢تبدأ االمتحانات الساعة (
ً
را   ) ظ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

امعة   لية املنصور ا

اسوب ونظم املعلوماتقسم   علم ا

  حاسوب) -(املرحلة الثالثة 

  ٢٠١٩-٢٠١٨للعام الدرا النظام السنوي  امتحانات نصف السنةجدول 

خ حاسوب - املرحلة الثالثة  اليوم التار

 االحد ١٧/٢/٢٠١٩ ندسة برمجيات

ن ١٨/٢/٢٠١٩ -  االثن

اء اصطنا  الثالثاء  ١٩/٢/٢٠١٩ ذ

عاء ٢٠/٢/٢٠١٩ لغة جافا   األر

س  ٢١/٢/٢٠١٩ - م   ا

ات ت ٢٣/٢/٢٠١٩ شب  الس

 االحد ٢٤/٢/٢٠١٩ رسم

جمات ن ٢٥/٢/٢٠١٩ م  االثن

 الثالثاء ٢٦/٢/٢٠١٩ -

ة عاء ٢٧/٢/٢٠١٩ معمار  األر

 

  أتبد
ً
  االمتحانات الساعة التاسعة صباحا

  ساعتانمدة االمتحان 

 

 



 كلية المنصور الجامعة

 قسم علم الحاسوب ونظم المعلومات

 

 للمرحلة الرابعة ) حاسوب / نظم ( ( ) الفصل االول االمتحان العمليجدول 

 2019 – 2018للعام الدراسي 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 أ.م.د. عبير سالم جميل              

 رئيس القسم                    
 

 اليوم والتاريخ
 الرابعة ) نظم ( الرابعة / حاسوب

 رقم المختبر االستاذ المادة رقم المختبر االستاذ المادة

 9م  عالء ابراهيم  مستودع البيانات - - - 18/2/2019االثنين    

 Ciscoم  أ.م.د.عبير سالم تطوير تطبيقات المواقع Ciscoم  أ.م.د.عبير سالم حوسبة موزعة 19/2/2019الثالثاء   

 - - - 15م  م.د. عادل عباس معالجة صور 20/2/2019االربعاء  

 1م  م.د. سعد حميد حوسبة النقال 9م  ابراهيمعالء  .DDB 23/2/2019السبت   

 11م  م.د. مي كامل  امنية الحاسوب 11م  م.د. مي كامل  امنية الحاسوب 24/2/2019االحد    

 اولية مناقشة مشاريع اولية مناقشة مشاريع 25/2/2019االثنين   

 اولية مناقشة مشاريع اولية مناقشة مشاريع 26/2/2019الثالثاء   

 11م  علي عبيد ضغط البيانات 11م  م.د. سعد حميد نظم تشغيل 27/2/2019االربعاء  


