
 

 منسق البرنامج                                                                         ة        العمليات األكاديمي

 

 

 اعيةـة العلوم االجتمـكلي
  انًستىي األول -بكانىريىس إدارة أعًـــال يحاضـــراث برنايـــــج جـــدول 

 و9201/2020اندراسي نهعاو  األولانفصم 

           احملاضرة األوىل األيام
03:7- 03:7 

   احملاضرة الثانية
03:7- ::3:7 

 احملاضرة الثالثة
::3:7- :5327 

 احملاضرة الرابعة
:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة
 53:7 - :357 

 األحذ
 نهارات حاشوب

 (أمجموعة)

 (5) حاسوب معمل

 دمحمأحمد أ. عماد الدين 

    

 االثنين

 1رياضيات 

 (أمجموعة)

 (:) ةــقاع

 معتصم كرارأ. 

 1رياضيات 

 (بمجموعة)

 (:) قاعة

  معتصم كرارأ. 

   

     الثالثاء

 نهارات حاشوب

 (أمجموعة)

  (5) حاسوب معمل

 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 األربعاء
English 1 

 (أمجموعة)

 (:) ةــقاع

English 1 

 (بمجموعة)

 (:) ةــقاع

English 2 

 (أمجموعة)

 (:) ةــقاع

English 2 

 (بمجموعة)

 (:) ةــقاع

 

 الخميس
 نهارات حاشوب 

 (بمجموعة)

 (5) حاسوب معمل

 دمحمأحمد أ. عماد الدين 

 نهارات حاشوب

 (بمجموعة)

 (5) حاسوب معمل

  دمحمأحمد أ. عماد الدين

   

 

 
 

  انتانيت:  انبىابت االنكترونيت يىاد يطهىباث انجايعتبتىجد 

 ( يهاراث اندراست انجايعيت+  اندراساث انسىدانيت+  1+ انثقافت االسالييت  1انهغت انعربيت )

 /http://e.merowe.edu.sd  عهً انرابط انتاني:

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


 

 منسق البرنامج                                                                         ة        العمليات األكاديمي

 

 
 اعيةـة العلوم االجتمـكلي

 انًستىي األول - انتربيت انتقنيتبكانىريىس جـــدول يحاضـــراث برنايـــــج 

 و2012/2019انفصم اندراسي انثاني نهعاو 

           احملاضرة األوىل األيام
03:7- 03:7 

   احملاضرة الثانية
03:7- ::3:7 

 احملاضرة الثالثة
::3:7- :5327 

 احملاضرة الرابعة
:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة
 53:7 - :357 

 األحذ
ندخل علم 

 النفس

 (:) قاعة

 أ. أحمد بشارة 

  

 

 

 االثنين
 أصول التربية

 (:) قاعة

 عبدالحفيظد. 

 

  

 

   الثالثاء
 اءـــفيزي

Lab  

    األربعاء

 نهارات حاشوب

 (أمجموعة)

 (5) حاسوب معمل
 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 نهارات حاشوب

 (بمجموعة)

 (5) حاسوب معمل
 دمحمأحمد أ. عماد الدين

   الخميس

ي  اءـــفيز

 (:) قاعة

 أ. مواهب مخلص 

English 1 

 (:) قاعة

English 2 

 (:) قاعة

 
 

 

 
 

  انتانيت:  انبىابت االنكترونيت يىاد يطهىباث انجايعتبتىجد 

 ( يهاراث اندراست انجايعيت+  اندراساث انسىدانيت+  1+ انثقافت االسالييت  1انهغت انعربيت )

 /http://e.merowe.edu.sd  عهً انرابط انتاني:

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


 

 منسق البرنامج                                                                         ة        العمليات األكاديمي

 

 

 

 كلية العلوم االجتماعية
  األولانًستىي  - دبهىو نظى انًعهىياث انًحاسبيتج ـــبرنايـــراث يحاضـــدول ج

 و9201/2020 اندراسي نهعاو األولانفصم 

 األيام
           احملاضرة األوىل

03:7- 03:7 
   احملاضرة الثانية

03:7- ::3:7 

 احملاضرة الثالثة
::3:7- :5327 

 احملاضرة الرابعة
:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة
 53:7 - :357 

      األحذ

  االثنين

 1نحاشبة نالية

 (7:) قاعــة 

 د.نور الدين

 

 نهارات حاشوب 

 (أمجموعة)

 (5) حاسوب معمل

 دمحمأحمد أ. عماد الدين 

English 1 

 (:) قاعــة

   الثالثاء

 1نحاشبة نالية 

 تمارين

 (7:) قاعــة

 نهارات حاشوب

 (بمجموعة)

 (5) حاسوب معمل

  دمحمأحمد أ. عماد الدين

 

 األربعاء
 نهارات حاشوب

 (بمجموعة)

 (5) حاسوب معمل

  دمحمأحمد عماد الدين أ. 

 نهارات حاشوب 

 (أمجموعة)

 (5) حاسوب معمل

  دمحمأحمد أ. عماد الدين

   

      الخميس

 

  انتانيت:  انبىابت االنكترونيت يىاد يطهىباث انجايعتبتىجد 

 ( يهاراث اندراست انجايعيت+  اندراساث انسىدانيت+  1+ انثقافت االسالييت  1انهغت انعربيت )

 /http://e.merowe.edu.sd  انرابط انتاني:عهً 

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

