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 2023يناير  12إصدار 

 اليوم
 الفترة الرابعة الفترة الثالتة الفترة التانية الفترة االولي

9:00 - 11:00 11:00 - 13:00 13:00 - 15:00 15:00 - 17:00 

 السبت
2023-01-14 

 ITGS113الحلول التقنية   ITGS224امن المعلومات  
  

 ITIS413 االصطناعيالذكاء  ITST111االحصاء واالحتماالت  

 األحد
2023-01-15 

 

 ITIS404 -تنقيب البيانات  ITWT324أنظمة الصوت والصورة   ITMC412شبكات المنطقة الشخصية  

 ITSE302تنقيب البيانات   ITNT402شبكات التحسس الالسلكية   ITNT401شبكات المنطقة الشخصية  

 ITNT411األنظمة الموزعة   ITIS313إدارة البيانات والمعلومات   

 ITMC321تصميم التفاعلي المتنقلة   ITWT411خدمات اإلنترنت   

 ITWT301التنقيب في البيانات   ITSE407خدمات اإلنترنت   

 اإلثنين

2023-01-16 
 

 ITGS303 إدارة المشاريع ITGS215مقدمة في شبكات الحاسوب   ITGS222أساسيات نظم المعلومات  

 ITGS111 مقدمة في تقنية المعلومات ITWT413تطبيقات اإلنترنت   ITGS124تحليل وتصميم نظم  

 ITNT324اإلتصاالت الالسلكية  ITSE408تطبيقات اإلنترنت   

 ITMC312 المتنقلةمبادئ شبكات  ITNT312الشبكات المحلية   

 الثالثاء
2023-01-17 

 ITSE311متطلبات برمجيات  
 ITWT415نظم التطوير المتكاملة  

 ITNT322بروتوكوالت وبرمجيات الشبكات  

 
 ITIS422إدارة إستراتيجيات نظم المعلومات   ITIS323البنية التحتية لنظم 

 
 ITIS311تطوير التطبيقات  

 ITMC322قواعد البيانات المتنقلة 

 ITSE414أخالقيات هندسة البرمجيات   

 اإلربعاء
2023-01-18 

 

 ITGS226مقدمة في برمجة االنترنت   ITGS211البرمجة الشيئية  

 ITGS122مقدمة في البرمجة  
 ITWT320برمجة الخادم والعميل   ITWT303رسوم الحاسب اآللي  

 ITSE405برمجة الشبكات   

 ITNT313برمجة الشبكات   

 الخميس
2023-01-19 

 

 ITIS405إدارة العملية التجارية   ITNT321الشبكات المترامية  

 

 ITMC414برمجة الشبكات   ITWT309الشبكات المترامية  

 ITSE413التفاعل بين اإلنسان والحاسوب   ITMC403الحوسبة المتوازية 

 ITNT302التفاعل بين اإلنسان والحاسوب   ITIS406أنظمة دعم القرار  

 ITWT315التفاعل بين اإلنسان والحاسوب   ITNT421جودة خدمات الشبكات  

 السبت
2023-01-21 

 ITGS213مقدمة في هندسة البرمجيات   ITGS302نظم التشغيل   ITGS126تصميم الدوائر المنطقية  

 ITSE321بناء البرمجيات   ITGS223معمارية الحاسوب   ITPH111الفيزياء   

 ITWT311برمجة اإلنترنت المتقدمة    

 األحد
2023-01-22 

 ITSE401مبادئ تطوير األلعاب   ITMC411الحوسبة المتنقلة  واألمن  ITSE312قواعد البيانات المتقدمة  

 

 ITWT305تطوير األلعاب   ITIS421النظم المؤسساتية   ITIS325قواعد البيانات المتقدمة  

 ITNT311اتصال بيانات   ITWT420القرصنة األخالقية   ITWT317إجراءات األمان  

  ITNT314خورازميات  التشفير   ITNT304السياسة األمنية  

  ITSE306التشفير وأمن المعلومات   ITMC313نظم تشغيل المتنقلة  

 اإلثنين
2023-01-23 

 
 ITGS228مقدمة في قواعد البيانات   ITMM111  1رياضة 

 ITGS219التحليل العددي  
 ITSE411تصميم وهيكلة البرمجيات   ITMM122  2رياضة 

 الثالثاء
2023-01-24 

 ITMC323التطبيقات المتعددة المنصات   ITMC413الشبكات االجتماعية   ITIS401استرجاع المعلومات  

 

 ITSE304برمجة التطبيقات الجوالة   ITSE409الشبكات االجتماعية   ITSE307استرجاع المعلومات  

 ITMC311التطبيقات المتنقلة   ITNT323اإلتصاالت الرقمية   ITWT302استرجاع المعلومات  

شبكات السرعات العالية   

ITNT422 
 ITWT422تطبيقات اإلنترنت المتنقل   

 اإلربعاء
2023-01-25 

 

 ITGS220تراكيب البيانات  

 ITGS217التراكيب المنفصلة  

 ITAR111  1لغة عربية 

 ITAR121  2لغة عربية  ITMC421الحوسبة في كل مكان  

 ITWT313قواعد البيانات المتقدمة   ITNT403الحوسبة فى كل مكان  

 الخميس
2023-01-26 

 ITIS324نظم الوسائط المتعددة   ITEL121  2لغة انجليزية  ITGS304كتابة التقارير العلمية  
تصميم وتحليل الخوارزميات 

ITGS301 

  ITSE404وسائط متعددة   ITMC301المعالج الدقيق أي أر إم   ITEL111  1لغة انجليزية 

   ITSE412برمجة االنترنت المتقدمة   

   ITWT322تصميم واجهات المستخدم   

 

 2022خريف  –جدول االمتحانات النصفية  


