
 

قسم علوم الحاسوب  –الجامعة التكنولوجية   

  المرحلة الدراسية االولى 
  البرمجيات نظم المعلومات الذكاء االصطناعي امنية الحاسوب ادارة الشبكات الوسائط المتعددة

)تحميل( برمجة مهيكلة 1مهيكلة برمجة    

 

1برمجة مهيكلة   

 

1برمجة مهيكلة   

 

1برمجة مهيكلة   

 

1برمجة مهيكلة   

 

 االثنين

11/9/2017 

 الثالثاء تركيب الحاسوب تركيب الحاسوب تركيب الحاسوب تركيب الحاسوب تركيب الحاسوب 

12/9/2017 

 English English English English English االربعاء 

13/9/2017 

االحصاءمقدمة الى    الخميس مقدمة الى االحصاء مقدمة الى االحصاء مقدمة الى االحصاء مقدمة الى االحصاء 

14/9/2017 

1رياضيات    

 

1رياضيات   

 

1رياضيات   

 

1رياضيات   

 

1رياضيات   

 

 السبت

16/9/2017  

1هياكل متقطعة  هياكل متقطعة )تحميل(  

 

1هياكل متقطعة   

 

1هياكل متقطعة   

 

1هياكل متقطعة   

 

1هياكل متقطعة   

 

 االحد

17/9/2017  

 نظرية المعلومات 

 

 مبادئ االمنية

 

 مقدمة الذكاء

 

 االثنين اسياسيات تقنيات البرمجة نظم معلومات

18/9/2017  مبادئ ذكاء )تحميل( 

 الثالثاء تصميم منطقي تصميم منطقي تصميم منطقي تصميم منطقي تصميم منطقي 

19/9/2017  

 االربعاء هندسة البرمجيات تكنولوجيا المعلومات لغة برولوك نظرية ارقام مبادئ الشبكات 

20/9/2017  

2برمجة مهيكلة   2برمجة مهيكلة   2برمجة مهيكلة   2برمجة مهيكلة   2برمجة مهيكلة    الخميس 

21/9/2017  

 السبت نظرية احتماالت نظرية احتماالت نظرية احتماالت نظرية احتماالت نظرية احتماالت 

23/9/2017  
2رياضيات     

2رياضيات   

2رياضيات  2رياضيات   2رياضيات    االحد 

24/9/2017  



 

2هياكل متقطعة   2هياكل متقطعة   2هياكل متقطعة   2هياكل متقطعة   2هياكل متقطعة    االثنين 

25/9/2017  

البرمجياتاساسيات تطوير  تقنيات الكترونية تمثيل المعرفة تقنيات الترميز تقنيات الترميز   الثالثاء 

26/9/2017  

 يبدا االمتحان الساعة التاسعة  صباحا

 تكون االجابة بقلم الجاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

قسم علوم الحاسوب –الجامعة التكنولوجية   

 المرحلة الدراسية الثانية
  البرمجيات نظم المعلومات الذكاء االصطناعي امنية الحاسوب ادارة الشبكات وسائط متعددة

مايكروية  عالجاتم

غة التجميعوالبرمجة بل  

 التشفير االنسيابي بروتوكوالت الشبكة

 والمفتاح العام

 االثنين هندسة البرامجيات هندسة البرامجيات المنطق المضبب

11/9/2017 

 البرمجة شيئية

 

 البرمجة شيئية

 

 

 البرمجة شيئية

 

 البرمجة شيئية البرمجة شيئية

 

 البرمجة الشيئية

 

 االربعاء

13/9/2017 

حقوق االنسان 

 والديمقراطية

 

 حقوق االنسان والديمقراطية

 العددي

حقوق االنسان 

 والديمقراطية

 السبت حقوق االنسان والديمقراطية حقوق االنسان والديمقراطية حقوق االنسان والديمقراطية

16/9/2017 

إستراتيجيات وخوارزميات  نظرية معلومات الترميز ونظرية المعلومات نظرية معلومات والترميز

 الذكاء اإلصطناعي

 االثنين  تحليل وتصميم نظم المعلومات

18/9/2017  

واعد بياناتق قواعد بيانات  االربعاء تحليل نظم وتصميم قواعد بيانات قواعد بيانات  نظرية ارقام 

20/9/2017  

الرياضيات المتقدمة 

 والتحليل العددي

 الرياضيات المتقدمة والتحليل

 العددي

الرياضيات المتقدمة 

دديوالتحليل الع  

ياضيات والتحليل العدديالر لرياضيات والتحليل العدديا  الرياضيات المتقدمة والتحليل  

 العددي

 السبت

32/9/2017  

هياكل البيانات 

 والخوارزميات

هياكل البيانات  هياكل البيانات والخوارزميات

 والخوارزميات

والخوارزمياتهياكل البيانات   االثنين هياكل البيانات والخوارزميات هياكل البيانات والخوارزميات 

52/9/2017  

 النظرية االحتسابية

 

 نظرية احتسابية ومترجمات

 

 النظرية االحتسابية

 

 الثالثاء النظرية االحتسابية النظرية االحتسابية النظرية االحتسابية

26/9/2017  

 

التاسعة  صباحايبدا االمتحان الساعة   

 تكون االجابة بقلم الجاف

 



 

قسم علوم الحاسوب  –الجامعة التكنولوجية   

 المرحلة الدراسية الثالثة

  البرمجيات نظم المعلومات الذكاء االصطناعي امنية الحاسوب ادارة الشبكات وسائط متعددة

 شبكات الحاسوب

 

 تقنيات السلكية

 

 شبكات الحاسوب

 

والطرق االنظمة الخبيرة 

 االستكشافية

 الثالثاء شبكات الحاسوب شبكات الحاسوب

12/9/2017 

 قواعد البيانات المتقدمة قواعد البيانات الموزعة قواعد البيانات قواعد البيانات قواعد البيانات الموزعة معالجة صور

معمارية الحاسبة و  ية الحاسبةمعمار معمارية الحاسوب

 المعالجة المايكروية

والمعالجة معمارية الحاسوب

 المايكروية 

معمارية الحاسبة و 

 المعالجة المايكروية

معمارية الحاسبة و 

 المعالجة المايكروية

 الخميس

14/9/2017 

 معالجة االشارة الرقمية

 

 معالجة االشارة الرقمية

 

 معالجة اللغات الطبيعية تعدد الوسائط

 

 ادارة المشاريع

 

 الخوارزميات وتعقيدها

 
امنية الحاسبات  رسوم الحاسوب

 والبيانات

 االحد رسوم الحاسوب رسوم الحاسوب رسوم الحاسوب التشفير الكتلي

71/9/2017  

 امنية تصميم البرمجيات بحوث العمليات هندسة البرمجيات

 

 الثالثاء بحوث العمليات  بحوث العمليات بحوث العمليات

19/9/2017  

 الخميس المترجمات المترجمات المترجمات المترجمات برمجة الشبكات المترجمات

21/9/2017  

تقنيات الذكاء 

 االصطناعي

تقنيات الذكاء 

 االصطناعي

 االحد الذكاء االصطناعي الذكاء االصطناعي تعلم الماكنه الذكاء االصطناعي

42/9/2017  

 

صباحاالتاسعة يبدا االمتحان الساعة   

 تكون االجابة بقلم الجاف



 

قسم علوم الحاسوب –الجامعة التكنولوجية   

 المرحلة الدراسية الرابعة

 

  البرمجيات نظم المعلومات الذكاء االصطناعي امنية الحاسوب ادارة الشبكات وسائط متعددة

 تعدد الوسائط تمييز االنماط

 

 التخطيط واالنسان االلي انظمة ذكية

 

 تطبيقات ذكية انظمة ذكية

 

 

 االثنين

11/9/2017 

 ضغط البيانات

 

التبديل والتوجيه في 

 كةالشب

 

 تشفير متقدم

 

 قواعد بيانات متقدمة مخازن وتنقيب البيانات

 

 االربعاء برمجة نوافذ

13/9/2017 

 السبت محاكاةنمذجة و نظم ادارة المعلومات الرؤيا بالحاسوب معلوماتالاخفاء  اتصاالت نمذجة ومحاكاة

16/9/2017 

 االثنين نظم تشغيل تشغيلنظم  تشغيلنظم  نظم التشغيل االمنة التشغيل الموزعةنظم  نظم تشغيل

18/9/2017  

 
 امنية الوسائط المتعددة

 

 امنية الشبكات

 

 امنية الموبايل والشبكات

 

 بياناتامنية حاسبات و

 

 بياناتامنية حاسبات و

 

 امنية حاسبات وبيانات

 االتصاالت وشبكات شفرة تحليل ادارة الشبكات الصوت والفديو الرقمي

 الحاسوب

 االربعاء معالجة صور معالجة صور

20/9/2017  

 االثنين برمجة مواقع االنترنيتبرمجة مواقع  برمجة مواقع  برمجة مواقع برمجة مواقع برمجة مواقع

52/9/2017  

 

صباحاالتاسعةيبدا االمتحان الساعة   

 تكون االجابة بقلم الجاف


