
  قسم علوم الحاسوب –الجامعة التكنولوجية 

  )2016 – 2015(الدور الثاني للعام الدراسي  –األمتحان النھائي 

  االولى المرحلة الدراسية

  وسائط متعددة  ادارة الشبكات  امنية الحاسوب الذكاء االصطناعي  نظم المعلومات  البرمجيات  

++Cالبرمجة المھيكلة   ++Cالبرمجة المھيكلة  ++Cالبرمجة المھيكلة  ++Cالبرمجة المھيكلة    1/9/2016الخميس 
  

++Cالبرمجة المھيكلة++Cالبرمجة المھيكلة 

تركيب الحاسوب   التصميم منطقي 
  لمنطقياوالتصميم 

تركيب الحاسوب 
  لمنطقياوالتصميم 

تركيب الحاسوب   التصميم منطقي
  لمنطقياوالتصميم 

التركيب والتصميم  4/9/2016األحد 
  لمنطقيا

  6/9/2016الثالثاء   الرياضيات  الرياضيات  الرياضيات  الرياضيات  الرياضيات
  

  الرياضيات

مبادئ الذكاء   مبادئ االمنية  مبادئ الشبكات 
  االصطناعي

مبادئ نظم وتكنولوجيا 
  المعلومات

اساسيات تقنيات 
  البرمجة

اساسيات وسائط  8/9/2016الخميس 
  رقمية

المقدمة الى نظرية 
  االحصاء

تركيب الحاسوب 
  والشبكات

المقدمة الى نظرية     نظرية االحتماالت
  االحصاء

 االحتماالت واالحصاء  19/9/2016االثنين 

21/9/2016االربعاء   الھياكل المتقطعة  الھياكل المتقطعة  الھياكل المتقطعة  الھياكل المتقطعة  الھياكل المتقطعة
  

  الھياكل المتقطعة

  اللغة االنكليزية  24/9/2016السبت   اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية  اللغة االنكليزية

  

  

  

  



  قسم علوم الحاسوب –الجامعة التكنولوجية 

  )2016 – 2015(الدور الثاني للعام الدراسي  –األمتحان النھائي 

  الثانية المرحلة الدراسية

  وسائط متعددة  ادارة الشبكات  امنية الحاسوب الذكاء االصطناعي  المعلومات نظم  البرمجيات  

  3/9/2016السبت   البرمجة الشيئية  البرمجة الشيئية  البرمجة الشيئية  البرمجة الشيئية  البرمجة الشيئية
  

  البرمجة الشيئية

ھياكل البيانات  
  والخوارزميات

ھياكل البيانات 
  والخوارزميات

ھياكل البيانات 
  والخوارزميات

ھياكل البيانات 
  والخوارزميات

ھياكل البيانات 
  والخوارزميات

ھياكل البيانات  5/9/2016األثنين 
  والخوارزميات

نظرية احتسابية 
  ومترجمات

  النظرية االحتسابية  7/9/2016األربعاء   النظرية االحتسابية  النظرية االحتسابية  النظرية االحتسابية  النظرية االحتسابية

الرياضايت المتقدمة  
  والتحليل العددي

الرياضايت المتقدمة 
  والتحليل العددي

الرياضايت المتقدمة 
  والتحليل العددي

الرياضيات والتحليل 
  العددي

الرياضايت المتقدمة 
  والتحليل العددي

الرياضايت المتقدمة  18/9/2016 األحد
  والتحليل العددي

إستراتيجيات   نظرية ارقام  قواعد بيانات
وخوارزميات الذكاء 

  االصطناعي

تحليل نظم وتصميم   قواعد بيانات
  بياناتقواعد 

  قواعد بيانات 20/9/2016الثالثاء 

حقوق االنسان  
  والديمقراطية

حقوق االنسان 
  والديمقراطية

حقوق االنسان 
  والديمقراطية

حقوق االنسان 
  والديمقراطية

حقوق االنسان 
  والديمقراطية

االنسان حقوق 22/9/2016الخميس 
  والديمقراطية

التشفير االنسيابي   بروتوكوالت الشبكة 
  والمفتاح العام

معالجات مايكروية  25/9/2016االحد   ھندسة البرامجيات  ھندسة البرامجيات  المنطق المضبب
بلغة والبرمجة 
  التجميع

الترميز ونظرية  
  المعلومات

تحليل وتصميم نظم    27/9/2016الثالثاء   نظرية معلومات
  المعلومات

نظرية المعلومات  
  والترميز

  



  قسم علوم الحاسوب –الجامعة التكنولوجية 

  )2016 – 2015(الدور الثاني للعام الدراسي  –األمتحان النھائي 

  الثالثة المرحلة الدراسية

  وسائط متعددة  ادارة الشبكات  امنية الحاسوب الذكاء االصطناعي  نظم المعلومات  البرمجيات  

قواعد البيانات 
  الموزعة

قواعد البيانات   تعلم الماكنة  التشفير الكتلي
  الموزعة

قواعد البيانات 
  المتقدمة

  معالجة صور  1/9/2016الخميس 

أمنية تصميم   بحوث عمليات
  البرمجيات

  ھندسة البرمجيات  4/9/2016األحد   بحوث عمليات  بحوث عمليات  بحوث عمليات

تقنيات الذكاء  
  االصطناعي

األنظمة الخبيرة   الذكاء االصطناعي
  والطرق االستكشافية

تقنيات الذكاء  6/9/2016الثالثاء   االصطناعيالذكاء   الذكاء االصطناعي
  االصطناعي

امنية الحاسبات 
  والبيانات

معالجة اللغات   شبكات الحاسوب
  الطبيعية

  شبكات الحاسوب  8/9/2016الخميس   شبكات الحاسوب  شبكات الحاسوب

19/9/2016 االثنين  المترجمات  المترجمات  المترجمات  المترجمات  برمجة الشبكات
  

  المترجمات

معمارية الحاسبة   الحاسوبمعمارية 
 والمعالجة المايكروية

معمارية الحاسبة 
 والمعالجة المايكروية

معمارية الحاسبة 
 والمعالجة المايكروية

21/9/2016االربعاء 
  

المعالجة المايكروية 
  ومعمارية الحاسوب

  معمارية الحاسوب

24/9/2016السبت   رسوم الحاسوب  رسوم الحاسوب  رسوم الحاسوب  تعدد الوسائط  تقنيات السلكية 
  

  رسوم الحاسوب

معالجة األشارة  
  الرقمية 

معالجة األشارة  26/9/2016االثنين  الخوارزميات وتعقيدھا  أدارة المشاريع  قواعد البيانات   قواعد البيانات 
  الرقمية

 

   



  قسم علوم الحاسوب –الجامعة التكنولوجية 

  )2016 – 2015(الدور الثاني للعام الدراسي  –األمتحان النھائي 

  الرابعة المرحلة الدراسية

  وسائط متعددة  ادارة الشبكات  امنية الحاسوب الذكاء االصطناعي  نظم المعلومات  البرمجيات  
3/9/2016السبت 

  
  نظم التشغيل نظم التشغيل الموزعة  تظم التشغيل األمنة  نظم التشغيل  نظم التشغيل  نظم التشغيل

التخطيط واألنسان   معالجة صور  معالجة صور  5/9/2016األثنين 
  األلي

الصوت والفديو   أتصاالت  أخفاء المعلومات
  الرقمي

أمنية الحاسوب   7/9/2016األربعاء 
  والبيانات 

أمنية الحاسوب 
  والبيانات 

أمنية الحاسوب 
  والبيانات 

أمنية الوسائط   أمنية الشبكات   تحليل شفرة
  المتعددة

برمجة مواقع والتجارة  برمجة مواقع   18/9/2016األحد 
  األلكترونية 

برمجة مواقع 
  األنترنيت 

  برمجة مواقع  برمجة مواقع   برمجة مواقع 

أمنية الموبايل   الرؤيا بالماكنة   المعلوماتنظم أدارة   النمذجة والمحاكات  20/9/2016الثالثاء 
  والشبكات

التبديل والتوجيه في 
  الشبكة

  نمذجة ومحاكات 

مخازن وتنقيب   قواعد بيانات متقدمة  برمجة نوافذ 22/9/2016الخميس 
  البيانات 

  ضغط البيانات   وسائط متعددة  تشفير متقدم 

األتصاالت وشبكات  أنظمة ذكية   تطبيقات ذكية   25/9/2016االحد 
  الحاسوب

  تمييز األنماط   أدارة شبكات   أنظمة ذكية  

  

  


