
جدول االمتحانات النھائیة لفصل الخریف 2020

الفترة الثانیةالفترة األولىالیوم/ التوقیت

(1) السبت

 ITSE312 (قواعد البیانات المتقدمة)ITIS311 (تطویر التطبیقات) 

 ITIS325 (قواعد البیانات المتقدمة) ITNT311 (اتصال بیانات) 

 ITWT313 (قواعد البیانات المتقدمة)

(2)  األحد

 ( التفاعل بین اإلنسان والحاسوب)
ITIS312 (نظم التطویر المتكاملة ) ITWT415 

 ( التفاعل بین اإلنسان والحاسوب)
ITNT302  (إدارة العملیة التجاریة) ITIS405 

ITSE301(برمجة المنطق) 
 ITMC323  (تطویر التطبیقات باستخدام 

(المنصات المتعددة

 (الشبكات االجتماعیة)  ITIS421 ITMC413 (النظم المؤسساتیة)

ITWT311 (برمجة االنترنت المتقدمة)

ITWT311 (برمجة االنترنت المتقدمة)

ITSE412 (برمجة االنترنت المتقدمة)

(3) اإلثنین

 ITNT321 (الشبكات المترامیة)ITWT420 (القرصنة األخالقیة)

 (إدارة إستراتیجیات نظم المعلومات)
ITIS422 (الشبكات المترامیة) ITWT309 

 ITSE321 (بناء البرمجیات) 
ITMC321 (التصمیم التفاعلي في األجھزة 

(المتنقلة

   ITIS313 (إدارة البیانات والمعلومات) 

ITNT422 ( شبكات السرعات العالیة) 

 (أخالقیات ھندسة البرمجیات)
ITSE414 



(4) الثالثاء

 ITIS404 (تنقیب البیانات) ITSE407 (خدمات اإلنترنت) 

 ITWT301 (تنقیب البیانات)ITWT411 (خدمات اإلنترنت)

 (تحلیل متطلبات برمجیات) ITIS411ITSE311 (البنیان المؤسساتي)

(5) اإلربعاء

 ITNT304 (السیاسة األمنیة)

ITWT317 (السیاسة األمنیة)

 ITSE411 (تصمیم وھیكلة البرمجیات)

ITIS412 (األمن وإدارة المخاطر)

(6) الخمیس

 (بروتوكوالت وبرمجیات الشبكات)
ITNT322 (تطویر التطبیقات المتنقلة) ITMC311 

 (مقدمة في الذكاء االصطناعي)
ITIS413 

 ITSE304 (تطویر التطبیقات المتنقلة) 

ITWT308 (معالجة الصور) 
 ITNT421 (جودة خدمات الشبكات) 
 ITWT422 (تطویر التطبیقات المتنقلة) 

(7) السبت
ITST111 (اإلحصاء واالحتماالت) 

 ITMC305  (مواضیع مختارة برمجة 
(االنترنت 2

ITNT314 (خورازمیات و بروتوكوالت 
(التشفیر

(8)  األحد

ITEL111 (1 لغة انجلیزیة)ITAR121 (2 - عربي)  

 ITGS303 (إدارة المشاریع)ITAR111 (1 - عربي)

(نقل الوسائط المتعددة عبر الشبكات) 
ITNT405

(9) اإلثنین
ITGS222 (أساسیات نظم المعلومات)ITMM111 (1 - ریاضة)

ITGS220 (تراكیب البیانات)



(10) الثالثاء
ITGS219 (التحلیل العددي)ITMM122 (2 - ریاضة)  

ITNT323 (اإلتصاالت الرقمیة)

(11) اإلربعاء
ITGS217 (التراكیب المنفصلة) ITGS124 (تحلیل وتصمیم نظم)

 ITNT403 (أساسیات الحوسبة في كل 
( مكان 

(12) الخمیس
ITGS223 (معماریة الحاسوب)

ITMC301 (المعالج الدقیق أي أر أم) 

(13)  السبت

ITGS302 (نظم تشغیل)ITGS126 (تصمیم الدوائر منطقیة)

 (الفیزیاء االلكترونیة والمغناطیسیة) 
ITPH111

( نظم تشغیل األجھزة  المتنقلة) 
 ITMC313

ITSE308 ( نظم تشغیل األجھزة  المتنقلة) 

(14)  األحد
ITNT412 ( تصمیم و إدارة الشبكات)ITGS304 (كتابة التقاریر العلمیة)

ITEL121 (2 لغة انجلیزیة)

(15) اإلثنین
ITGS213 (مقدمة في ھندسة البرمجیات)ITGS111 (مقدمة في تقنیة المعلومات)

ITNT312 ( الشبكات المحلیة )(األمن في الحوسبة المتنقلة) ITMC411

(16) الثالثاء

ITGS228 (مقدمة في قواعد البیانات) ITGS113 (الحلول التقنیة)

 (مقدمة في برمجة االنترنت)
ITGS226 

 ITMC322(قواعد البیانات المتنقلة وغیر 
(متجانسة

ITNT411 ( النظم الموزعة)



(17) اإلربعاء

ITGS301 (تصمیم وتحلیل الخوارزمیات)ITGS122 (مقدمة في البرمجة)

ITGS211 (االبرمجة الشیئیة)

ITMC414 (برمجة الشبكات) 
ITNT313(لرمجة الشبكات)

(18) الخمیس

 (مقدمة في شبكات الحاسوب) 
ITGS215  

 (اإلتصاالت الالسلكیة والمحمولة)
ITMC312 

 ITGS224 (امن المعلومات)
 (اإلتصاالت الالسلكیة والمحمولة)

ITNT324 

 ITMC412 (شبكات المنطقة 
(الشخصیة

 ITNT401 (شبكات المنطقة الشخصیة)


