
 

 منسق البرنامج                   العمليات األكاديمية                                                              
 

 ( 2+ الثقافة االسالمية  2اللغة العربية ) التالية:  البىابة االلكترونية مىاد مطلىبات الجامعةبتىجد 

 /http://e.merowe.edu.sd  على الرابط التالي:

 كلية العلوم والتكنولوجيا

  بكالوريوس تقانة المعلوماتجدول المحاضرات لبرنامج 

 )الجدد( المستوي األول 

 م2020/  2019للعام الدراسي  – الفصل الدراسي الثاني

 األيام
 المحاضرة األولى

8:00- 9:40 

 المحاضرة الثانية
10:00- 11:40 

 الثالثةالمحاضرة 
11:40- 1:20 

 الرابعةالمحاضرة 
1:30- 3:10 

 الخامسةالمحاضرة 
3:10- 4:50 

 األحذ
Physics 

11 –قاعة   

 أ. هناء جابر 

 

English 2 

11 –قاعة   

 أ.مبارك أبوبكر

Linear Algebra 
(Tut) 

11 –قاعة   

 

 االثنين

Discrete 
Mathmatics 2 

11 –قاعة   

 أ. دمحم حسي   

Introduction to 
Computing and 
Programming 

11 –قاعة   

  أ.أمي  عبدهللا

 

Probability 
and Statistics 

 (Tut) 

11 –قاعة   

 

 الثالثاء

Probability and 
Statistics 

11 –قاعة   
والء عبدهللاأ.   

Linear Algebra 

  11 –قاعة 
والء عبدهللاأ.   

Introduction to 
Computing and 
Programming 

 Bمجموعة 
 4معمل 

Introduction to 
Computing and 
Programming 

 Bمجموعة 
  4معمل 

 

 األربعاء

Introduction to 
Computing and 
Programming 

11 –قاعة   

  أ.أمي  عبدهللا

Discrete 
Mathmatics 2 

(Tut ( 

11 –قاعة   

Introduction to 
Computing and 
Programming 

 Aمجموعة 

1 – معمل  

Introduction to 
Computing and 
Programming 

 Aمجموعة 

1 – معمل  

 

   الخميس

Physics 
 Aمجموعة 

ياء   معمل الفي  
 مجمع النقل النهري

Physics 
 Bمجموعة  

ياء   معمل الفي  
 مجمع النقل النهري

 

 

 

 

 

 

http://e.merowe.edu.sd/


 

 منسق البرنامج                   العمليات األكاديمية                                                              
 

 ( 2+ الثقافة االسالمية  2اللغة العربية ) التالية:  البىابة االلكترونية مىاد مطلىبات الجامعةبتىجد 

 /http://e.merowe.edu.sd  على الرابط التالي:

 كلية العلوم والتكنولوجيا
 دبلوم تقانة المعلوماتجدول المحاضرات لبرنامج 

   )الجدد( المستوي األول 

 م2020/  1920للعام الدراسي  -الفصل الدراسي الثاني  

 األيام
 المحاضرة األولى

8:00- 9:40 

 المحاضرة الثانية
10:00- 11:40 

 الثالثةالمحاضرة 
11:40- 1:20 

 الرابعةالمحاضرة 
1:30- 3:10 

 الخامسةالمحاضرة 
3:10- 4:50 

  االحذ

English 2 

 11 –قاعة 

 أ.مبارك أبوبكر

 مبادئ اإلدارة
 12 –قاعة 

 رنا عادلأ. 

  

 االثنين

اساسيات الربجمة 
 واالنرتنت 

 11 –قاعة 

 عبدهللاأمي  أ. 

اساسيات الربجمة 
 واالنرتنت
 (Aمجموعة )

  1 – معمل

اساسيات الربجمة 
 واالنرتنت
 (Bمجموعة )

  1 – معمل

  

 الثالثاء

 إحصاء واحتماالت
 11 –قاعة 

 إجاللأ. 

  1رياضيات 
 11 –قاعة 

  إجالل . أ

 إحصاء واحتماالت
 )تمارين( 

 11 –قاعة 

  1 رياضيات
 تمارين

 11 –قاعة 

 

 االربعاء

 نظم رقمية
ف الدينأ.   شر

 كلية الهندسة

 
 نظم رقمية

 (Aمجموعة )

 نظم رقمية

 (Bمجموعة )
 

 الخميس

أساسيات الربجمة 
 واالنرتنت

 11 –قاعة 

 أمي  عبدهللاأ. 

ساسيات الربجمة أ
 واالنرتنت
 (Aمجموعة )

  1 – معمل

ساسيات الربجمة أ
 واالنرتنت
 (Bمجموعة )

  1 – معمل

  

 

 

http://e.merowe.edu.sd/

