
 

 

The Republic of Sudan 

Abdulatif Al-HamadUniversity of 
TechnologyMEROWE 

Faculty of Engineering 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 جمهىريت السىدان

جامعت عبد اللطيف الحمد 

 التكنىلىجيت مروي

 إدارة العملياث األكاديميت

 

 كلٌة العلوم والتكنولوجٌا  - األول  المكثف لألسبوعجدول مهارات الحاسوب 

 (4)معمل ودبلوم تقانة المعلومات سبكالورٌو األولالمستوي 

 األوليالمحاضرة  األٌام

03:7- 03:7 

 المحاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 المحاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 المحاضرة الرابعة

:377-53:7 

 المحاضرة الخامسة

53:7-:357 

 األحد
 مهارات حاسوب

تقانة  سبكالورٌو

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 تقانة سبكالورٌو

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
  دبلوم تقانة

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
  دبلوم تقانة

 المجموعة الثانٌة
 

 األثنٌن
 مهارات حاسوب

  دبلوم تقانة
 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
  دبلوم تقانة

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 تقانة سبكالورٌو

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 بكالرٌوس تقانة

 المجموعة الثانٌة
 

 الثالثاء
 مهارات حاسوب

 تقانة سبكالورٌو
 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 تقانة سبكالورٌو

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
  دبلوم تقانة

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
  دبلوم تقانة

 المجموعة الثانٌة
 

 األربعاء
 مهارات حاسوب

  دبلوم تقانة
 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
  دبلوم تقانة

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
  تقانة سبكالورٌو

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 تقانة سبكالورٌو

 المجموعة الثانٌة
 

 الخمٌس
 مهارات حاسوب

 تقانة سبكالورٌو
 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 تقانة سبكالورٌو

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 دبلوم تقانة 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
  دبلوم تقانة

 المجموعة الثانٌة
 

 

 (4)معملكل المحاضرات بمجمع كرٌمة كلٌة الهندسة سابقا
 

 

 

 

 

 



 

The Republic of Sudan 

Abdulatif Al-Hamad University of 
TechnologyMEROWE 

Faculty of Engineering 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 جمهىريت السىدان

جامعت عبد اللطيف الحمد 

 التكنىلىجيت مروي

 إدارة العملياث األكاديميت

 

  العلوم االجتماعٌةكلٌة  -جدول مهارات الحاسوب المكثف لألسبوع  األول 

  (+ تربٌة تقنٌة إدارة اإلعمال سبكالورٌو)المستوي األول 

 األوليالمحاضرة  األٌام

03:7- 03:7 

 المحاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 المحاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 المحاضرة الرابعة

:377-53:7 

 المحاضرة الخامسة

53:7-:357 

 األحد
 مهارات حاسوب

 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب

 إدارة أعمال سبكالورٌو

 لثالثةاالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 أعمال إدارة سبكالورٌو

 +تربٌة تقنٌة
 الرابعةالمجموعة 

 

 االثنٌن

 مهارات حاسوب

إدارة  سبكالورٌو
 أعمال

 لثالثةالمجموعة ا

 مهارات حاسوب
 أعمال إدارة سبكالورٌو

 +تربٌة تقنٌة
 الرابعةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة الثانٌة
 

 الثالثاء
 مهارات حاسوب

 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة الثانٌة

 حاسوبمهارات 

 إدارة أعمال سبكالورٌو

 لثالثةالمجموعة ا

 مهارات حاسوب
 أعمال إدارة سبكالورٌو

 +تربٌة تقنٌة
 الرابعةالمجموعة 

 

 األربعاء
 مهارات حاسوب

 إدارة أعمال سبكالورٌو

 لثالثةالمجموعة ا

 مهارات حاسوب
 إعمال إدارة سبكالورٌو

 +تربٌة تقنٌة
 الرابعةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة الثانٌة
 

 الخمٌس
 مهارات حاسوب

 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 إدارة أعمال سبكالورٌو

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب

 إدارة أعمال سبكالورٌو

 لثالثةالمجموعة ا

 مهارات حاسوب
 أعمال إدارة سبكالورٌو

 +تربٌة تقنٌة
 الرابعةالمجموعة 

 

 

 مجمع ابودوم 3كل المحاضرات بالقاعة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The Republic of Sudan 

Abdulatif Al-Hamad University of 
TechnologyMEROWE 

Faculty of Engineering 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 جمهىريت السىدان

عبد اللطيف الحمد  جامعت

 التكنىلىجيت مروي

 إدارة العملياث األكاديميت

 

 ؛والهندسةكلٌة العلوم االجتماعٌة  -جدول مهارات الحاسوب المكثف لألسبوع  األول 

 ( مٌكانٌكٌة-كهرباء-ٌةمدن-+بكالورٌوس تقنى هندسةالمستوي األول )دبلوم نظم معلومات محاسبٌة

 األوليالمحاضرة  األٌام

03:7- 03:7 

 المحاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 المحاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 المحاضرة الرابعة

:377-53:7 

 المحاضرة الخامسة

53:7-:357 

 األحد
 مهارات حاسوب

 دبلوم نظم معلومات

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 هندسة تقنً سبكالورٌو

 ولًاألالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 دبلوم نظم معلومات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 تقنً هندسة سبكالورٌو

 ثانٌةالمجموعة ال

 مهارات حاسوب
 دبلوم نظم معلومات

 لثالثةالمجموعة ا

 االثنٌن
 مهارات حاسوب

 دبلوم نظم معلومات

 الثالثةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 تقنً هندسة سبكالورٌو

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 دبلوم نظم معلومات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 تقنً هندسة سبكالورٌو

 ثانٌةالمجموعة ال

 مهارات حاسوب
 دبلوم نظم معلومات

 األولًالمجموعة 

 الثالثاء
 مهارات حاسوب

 دبلوم نظم معلومات

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 تقنً هندسة سبكالورٌو

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 دبلوم نظم معلومات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 تقنً هندسة سبكالورٌو

 ثانٌةالمجموعة ال

 مهارات حاسوب
 دبلوم نظم معلومات

 لثالثةالمجموعة ا

 األربعاء
 مهارات حاسوب

 دبلوم نظم معلومات

 الثاثلثةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 تقنً هندسة سبكالورٌو

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 دبلوم نظم معلومات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 تقنً هندسة سبكالورٌو

 ثانٌةالمجموعة ال

 مهارات حاسوب
 دبلوم نظم معلومات

 األولًالمجموعة 

 الخمٌس
 مهارات حاسوب

 دبلوم نظم معلومات

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 تقنً هندسة سبكالورٌو

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 دبلوم نظم معلومات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 تقنً هندسة سبكالورٌو

 ثانٌةالمجموعة ال

 مهارات حاسوب
 نظم معلومات مدبلو

 لثالثةالمجموعة ا

 

 مجمع ابودوم(2كل المحاضرات بالمعمل )

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The Republic of Sudan 

Abdulatif Al-Hamad University of 
TechnologyMEROWE 

Faculty of Engineering 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 جمهىريت السىدان

جامعت عبد اللطيف الحمد 

 التكنىلىجيت مروي

 إدارة العملياث األكاديميت

 

 كلٌة الهندسة  -جدول مهارات الحاسوب المكثف لألسبوع  األول 

 (+دبلوم شبكات المدنٌة-الصناعٌة–الهندسةبكالورٌوس برنامج المستوي األول )

 األوليالمحاضرة  األٌام

03:7- 03:7 

 المحاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 المحاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 المحاضرة الرابعة

:377-53:7 

 المحاضرة الخامسة

53:7-:357 

 األحد
 مهارات حاسوب

 بكالورٌوس صناعٌة

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 دبلوم شبكات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 بكالورٌوس صناعٌة

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 

 االثنٌن
 مهارات حاسوب

 بكالورٌوس صناعٌة

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 دبلوم شبكات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 بكالورٌوس صناعٌة

 األولًالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 األولًالمجموعة 

 الثالثاء
 مهارات حاسوب

 بكالورٌوس صناعٌة

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 دبلوم شبكات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 بكالورٌوس صناعٌة

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 

 األربعاء
 مهارات حاسوب

 بكالورٌوس صناعٌة

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 دبلوم شبكات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 بكالورٌوس صناعٌة

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 الخمٌس
 مهارات حاسوب

 بكالورٌوس صناعٌة

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 دبلوم شبكات

 المجموعة الثانٌة

 مهارات حاسوب
 بكالورٌوس صناعٌة

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 مدنٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 

 

 مجمع ابودوم(3كل المحاضرات بالمعمل )

 

 

 

 

 

 



 

The Republic of Sudan 

Abdulatif Al-Hamad University of 
TechnologyMEROWE 

Faculty of Engineering 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 جمهىريت السىدان

اللطيف الحمد جامعت عبد 

 التكنىلىجيت مروي

 إدارة العملياث األكاديميت

 

 كلٌة الهندسة  -جدول مهارات الحاسوب المكثف لألسبوع  األول 

 (كهربائٌة+المٌكانٌكٌة–برنامج بكالورٌوس الهندسةالمستوي األول )

 األوليالمحاضرة  األٌام

03:7- 03:7 

 المحاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 المحاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 المحاضرة الرابعة

:377-53:7 

 المحاضرة الخامسة

53:7-:357 

 األحد
 مهارات حاسوب

 مٌكانٌكٌةبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 مٌكانٌكٌة بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 
 

 االثنٌن
 مهارات حاسوب

 مٌكانٌكٌة بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 مٌكانٌكٌةبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ
 

 الثالثاء
 مهارات حاسوب

 مٌكانٌكٌةبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 مٌكانٌكٌة بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 
 

 األربعاء
 مهارات حاسوب

 مٌكانٌكٌة بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 مٌكانٌكٌةبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ
 

 الخمٌس
 مهارات حاسوب

 مٌكانٌكٌةبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 مٌكانٌكٌة بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 كهربائٌةبكالورٌوس 

 الثانٌةالمجموعة 
 

 

 مجمع ابودوم(4كل المحاضرات بالقاعة)

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The Republic of Sudan 

Abdulatif Al-Hamad University of 
TechnologyMEROWE 

Faculty of Engineering 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 جمهىريت السىدان

جامعت عبد اللطيف الحمد 

 التكنىلىجيت مروي

 إدارة العملياث األكاديميت

 

  الطب والعلوم الصحٌة –جدول مهارات الحاسوب المكثف لألسبوع  األول 

 (التمرٌضوعلوم الطب والجراحة+ برنامج بكالورٌوس المستوي األول )

 األوليالمحاضرة  األٌام

03:7- 03:7 

 الثانيةالمحاضرة 

03:7-::3:7 

 المحاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 المحاضرة الرابعة

:377-53:7 

 المحاضرة الخامسة

53:7-:357 

 األحد
 مهارات حاسوب

 الطب بكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 التمرٌضبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 الطببكالورٌوس 

 لثانٌةاالمجموعة 
 

 حاسوبمهارات 
 التمرٌض بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 الطببكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 

 االثنٌن
 مهارات حاسوب

 الطب بكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 التمرٌضبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 الطببكالورٌوس 

 لثانٌةالمجموعة ا
 

 مهارات حاسوب
 التمرٌض بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 الطببكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 

 الثالثاء
 مهارات حاسوب

 الطب بكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 التمرٌضبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 الطببكالورٌوس 

 لثانٌةالمجموعة ا
 

 مهارات حاسوب
 التمرٌض بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 الطببكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 

 األربعاء
 مهارات حاسوب

 الطب بكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 التمرٌضبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 الطببكالورٌوس 

 لثانٌةالمجموعة ا
 

 مهارات حاسوب
 التمرٌض بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 مهارات حاسوب
 الطببكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 

 الخمٌس
 مهارات حاسوب

 الطب بكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 التمرٌضبكالورٌوس 

 ولًالمجموعة األ

 مهارات حاسوب
 الطببكالورٌوس 

 لثانٌةالمجموعة ا
 

 مهارات حاسوب
 التمرٌض بكالورٌوس

 الثانٌةالمجموعة 

 حاسوبمهارات 
 الطببكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 

 

 ( مجمع ابودوم1كل المحاضرات معمل )

 

 

 

 

 



 

 

The Republic of Sudan 

Abdulatif Al-Hamad University of 
TechnologyMEROWE 

Faculty of Engineering 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 جمهىريت السىدان

جامعت عبد اللطيف الحمد 

 مرويالتكنىلىجيت 

 إدارة العملياث األكاديميت

 

  الطب والعلوم الصحٌة –جدول مهارات الحاسوب المكثف لألسبوع  األول 

 (برنامج بكالورٌوس الطب والجراحة+ التمرٌضالمستوي األول )

 األوليالمحاضرة  األٌام

03:7- 03:7 

 المحاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 المحاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 الرابعةالمحاضرة 

:377-53:7 

 المحاضرة الخامسة

53:7-:357 

 األحد
 مهارات حاسوب

 مختبراتبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 مختبرات بكالورٌوس

 ةالثانٌ المجموعة

 مهارات حاسوب
 مختبراتبكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 
 

  

 االثنٌن
 مهارات حاسوب

 مختبراتبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 مختبرات بكالورٌوس

 ةالثانٌ المجموعة

 مهارات حاسوب
 مختبراتبكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 
 

  

 الثالثاء
 مهارات حاسوب

 مختبراتبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 مختبرات بكالورٌوس

 ةالثانٌ المجموعة

 مهارات حاسوب
 مختبراتبكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 
 

  

 األربعاء
 مهارات حاسوب

 مختبراتبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 مختبرات بكالورٌوس

 ةالثانٌ المجموعة

 مهارات حاسوب
 مختبراتبكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 
 

  

 الخمٌس
 مهارات حاسوب

 مختبراتبكالورٌوس 

 المجموعة األولً

 مهارات حاسوب
 مختبرات بكالورٌوس

 ةالثانٌ المجموعة

 مهارات حاسوب
 مختبراتبكالورٌوس 

 الثالثةالمجموعة 
 

  

 

 مجمع ابودوم(1كل المحاضرات بالقاعة)

 

 

 

 

 


