كلية العلوم والتكنولوجيا
جدول المحاضرات لبرنامج بكالوريوس تقانة المعلومات – المستوي األول
الفصل الدراسي الثاني – للعام الدراسي 2019 / 2018م
األيام
األحد

االثنين

احملاضرة الثالثة
11:50 –11:10

احملاضرة الرابعة
1:04 –1044

احملاضرة األوىل
9:10 – 7:30

احملاضرة الثانية
11:10 –9:30

Physics

English 2

قاعة – 11

قاعة – 11
أ.مبارك أبوبكر

Linear Algebra
)(Tut
قاعة – 11

أ .هناء جابر
Probability and
Statistics
قاعة – 11

Linear Algebra
قاعة – 11
أ .والء عبدهللا

أ .والء عبدهللا

الثالثاء

األربعاء

Introduction to
Computing and
Programming
قاعة – 11
أمي عبدهللا
أ .ر
Introduction to
Computing and
Programming
قاعة – 11
أمي عبدهللا
أ .ر

الخميس

Probability and
Statistics
)(Tut
قاعة – 11

Discrete
Mathmatics 2
قاعة – 11

Introduction to
Computing and
Programming
مجموعة B
معمل 4

Introduction to
Computing and
Programming
مجموعة B
معمل 4

Discrete
Mathmatics 2
( (Tut
قاعة – 11

Introduction to
Computing and
Programming
مجموعة A
معمل 4

Introduction to
Computing and
Programming
مجموعة A
معمل 4

Physics

Physics

مجموعة A
الفيياء
معمل ر
مجمع النقل النهري

مجموعة B
الفيياء
معمل ر
مجمع النقل النهري

حسي
أ .دمحم
ر

احملاضرة اخلامسة
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جدول المحاضرات لبرنامج بكالوريوس تقانة المعلومات  -المستوي الثاني
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األيام

األحد

االثنين

احملاضرة األوىل
9:10 – 7:30

احملاضرة الثانية
11:10 –9:30

احملاضرة الثالثة
11:50 –11:10

احملاضرة الرابعة
1:04 –1044

Operating
systems
مجموعة A
معمل – 3

Operating
systems
مجموعة B
معمل – 3

Principles of
Economics
د.عبدالمنعم
قاعة – 3

Principles of
Economics
)(Tut
قاعة – 3

جممع أبودوم

جممع أبودوم

جممع أبودوم

جممع أبودوم

Operating
systems

Operations
Research

قاعة – 12

قاعة – 33
أ.رنا عادل

أ.عماد الدين دمحم احمد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

Computer
& Organization
Architecture
مجموعة A
معمل – 4

Data
Data
communication communication
مجموعة B
مجموعة A
معمل – 4
معمل – 4
Database
Fundamentals

Database
Fundamentals

قاعة – 34
أ.عائشة

مجموعة A
معمل – 4

Data
communication
قاعة – 33
أ .دمحم احمد عثمان

Operations
Research
)(Tut
R -11
Introduction to
information
systems

Computer
& Organization
Architecture
قاعة – 33
أ .دمحم احمد عثمان

احملاضرة اخلامسة
0014-1004

Computer
& Organization
Architecture
مجموعة B
معمل – 4

Database
Fundamentals
مجموعة B
معمل – 4

قاعة – 33
أ.صديق حسن
Introduction to
information
systems
مجموعة A
معمل – 3

Introduction to
information
systems
مجموعة B
معمل – 3

جممع أبودوم

جممع أبودوم

كلية العلوم والتكنولوجيا
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األيام

األحد

االثنين

الثالثاء

احملاضرة األوىل
9:10 – 7:30

احملاضرة الثانية
11:10 –9:30

احملاضرة الثالثة
11:50 –11:10

احملاضرة الرابعة
1:04 –1044

احملاضرة اخلامسة
0014-1004

Systems
Integration

Human
Computer
Interaction
مجموعة ()A
معمل – 4

Human
Computer
Interaction
مجموعة ()B
معمل – 4

Platform Based
Development
مجموعة ()A
معمل – 4

Platform Based
Development
مجموعة ()B
معمل – 4

Systems
Integration
مجموعة ()A
معمل – 3

Systems
Integration
مجموعة ()B
معمل – 3

Software
Engineering 2
مجموعة ()A
معمل – 3

Software
Engineering 2
مجموعة ()B
معمل – 3

جممع أبودوم

جممع أبودوم

جممع أبودوم

جممع أبودوم

Project
Management

Research
Methodology

قاعة – 11

قاعة – 14
أ.خالد خليفة
Human
Computer
Interaction

قاعة – 11
مي عبد هللا
أ.أ ر

أ.دمحم عبدالمنعم

األربعاء

Business
Intelligence and
Data Mining

قاعة – 11
متعاون
Business
Intelligence and
الخميس
Data Mining
مجموعة ()A
معمل – 4

قاعة – 11
أ.عائشة

Software
Engineering 2
قاعة – 11
أ.دمحم احمد عثمان

Platform Based
Development
قاعة – 11
متعاون
Business
Intelligence and
Data Mining
مجموعة ()B
معمل – 4
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األيام

المحاضرة الثانية
11:10 –9:30

المحاضرة الثالثة
11:50 –11:10

المحاضرة األولى
9:10 – 7:30

English 2

مبادئ اإلدارة

قاعة – 11

قاعة – 12

أ.مبارك أبوبكر

أ.يوسف اسماعيل

اساسيات الربدلة

اساسيات الربدلة

اساسيات الربدلة

واالنرتنت

واالنرتنت

واالنرتنت

االحد

االثنين

الثالثاء

مجموعة ()A
معمل – 4

إحصاء واحتماالت
قاعة – 11
أ.إجالل

االربعاء

الخميس

نظم رقمية

أ .رشف الدين
قاعة – 11

قاعة – 11
أمي عبدهللا
أ .ر

المحاضرة الرابعة
1:04 –1044

أساسيات الربدلة
واالنرتنت

قاعة – 11
أمي عبدهللا
أ .ر

مجموعة ()B
معمل – 4

إحصاء واحتماالت

رياضيات 1

رياضيات 1

(تمارين)
قاعة – 11

قاعة – 11

تمارين
قاعة – 11

نظم رقمية

نظم رقمية

مجموعة ()A

مجموعة ()B

أساسيات الربدلة

أساسيات الربدلة

واالنرتنت

واالنرتنت

مجموعة ()A
معمل – 1

مجموعة ()B
معمل – 1

مجمع أبودوم

مجمع أبودوم

أ.إجالل

المحاضرة الخامسة
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األيام

احملاضرة األوىل

احملاضرة الثانية

احملاضرة الثالثة

احملاضرة الرابعة

9:10 – 7:30

11:10 –9:30

11:50 –11:10

1:04 –1044

شبكـــات احلاســـوب
األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

شبكـــات احلاســـوب شبكــــات احلاســـوب

واالتصــــاالت

قاعة – 11
أ.عثمان الحاج
مجمع أبودوم

إدارة املشاريع
قاعة – 11
أ .رن ـ ـ ـ ــا عادل

معمارية احلاسوب
قاعة – 11
خي
أ.أحمد دمحم ر

أساسيات قواعد البيانات أساسيات قواعد البيانات
مجموعة ()B
مجموعة ()A
معمل – 1
معمل – 1
مجمع أبودوم

مجمع أبودوم

هندسة بردليات

هندسة بردليات

واالتصـــــاالت

واالتصــــاالت

مجموعة ()A
معمل – 1

مجموعة ()B
معمل – 1

مجمع أبودوم

مجمع أبودوم

أساسيات قواعد البيانات
قاعة – 11
أ.عائشة

نظم التشغيل

نظم التشغيل

مجموعة ()A
معمل – 1

مجموعة ()B
معمل – 1

مجمع أبودوم

مجمع أبودوم

معمارية احلاسوب معمارية احلاسوب

مجموعة ()A
معمل – 1

مجموعة ()B
معمل – 1

مجموعة ()A
معمل – 1

مجموعة ()B
معمل – 1

مجمع أبودوم

مجمع أبودوم

مجمع أبودوم

مجمع أبودوم

هندسة الربدليات

نظم التشغيل

قاعة – 11
خي
أ.أحمد دمحم ر

قاعة – 11

أ.عثمان الحاج

احملاضرة اخلامسة
0014-1004

