
 

 

 

 8102-8102للعام الدراسي التكميلي الدور  ينللكورس لقسم هندسة الحاسوب جدول االمتحانات النهائية

 

 ت اليوم التاريخ المرحلة المادة

 االولى Iرياضيات 

 0 االربعاء 6/11/9112
 الثانية IIدوائر المنطق الرقمي 

 ةالثالث Iشبكات حاسوب 

 الرابعة بالحاسبة سيطرة

 االولى فيزياء

 8 الخميس 7/11/9112
 الثانية ألكترونيك

 ةالثالث II – تشغيل نظم

 الرابعة متوازية معالجة

C++I  االولى 

 3 السبت 2/11/9112
 الثانية وتصميمها VLSI دوائر

 ةالثالث الرقمية الصور معالجة

 الرابعة االصطناعي الذكاء

 االولى المنطقمبادىء أنظمة 

 4 االحد 11/11/9112
 الثانية االتصاالت مبادئ

 ةالثالث الهندسية الحسابات

 الرابعة معلومات وأمنية تشفير

 االولى Iدوائر كهربائية

 5 االثنين 11/11/9112
 الثانية هياكل البيانات

 ةالثالث السيطرة نظرية

 الرابعة شبكات الحاسوب

C++II  رياضياتو II االولى 

19/11/9112 

 

 الثالثاء

 
6 

 الثانية I تطبيقية رياضيات

 ةالثالث العددية التحليالت

 الرابعة حسابات هندسية )تحميل سنوي(



 االولى IIدوائر كهربائية

 الثانية I حاسوب معمارية 7 االربعاء 11/11/9112

 بالحاسبة السيطرة

 

 

 

 

 ةالثالث

 الثانية برامجيات هندسة

 ةالثالث االنترنيت مواقع تصميم 2 الخميس 11/11/9112

 الرابعة اتصاالت )تحميل سنوي(

 الثانية Java بلفة الشيئية البرمجة
 2 السبت 16/11/9112

 ةالثالث رقمية اتصاالت

  الثانية II تطبيقية رياضيات

17/11/9112 

 

 

 االحد

 

01 
 ةالثالث II – متقدمة رقمية نظم

 00 االثنين 11/11/9112 الثانية II حاسوب معمارية

 08 الثالثاء 12/11/9112 الثانية الدقيق المعالج برمجة

 03 االربعاء 91/11/9112 الثانية البيانات قواعد انظمة

 04 الخميس 91/11/9112 الثانية  I تشغيل انظمة

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8102/8102ة السنة للعام الدراسي يمات الوزارية الخاصة بامتحانات نهايلعتلا
 

. حضور الطالب قبل الموعد المحدد لالمتحان بساعة للتأكد من وجود اسمه في لوحة االعالن في الكلية }والقسم{ لمعرفة القاعة 1

 االمتحانية.

 الطالب لهويته الجامعية النافذة، وال يسمح مطلقا بأداء االمتحان بدونها.. ضرورة إحضار 2

 . عند الدخول إلى القاعة االمتحانية يجب ابراز الهوية الجامعية النافذة.3

 دقيقة تحت أي ظرف من الظروف. 3۳. ال يسمح بدخول القاعة االمتحانية ألداء االمتحان بعد مرور 4

السوفت الحبر }االزرق أو االسود فقط{ لكتابة اسم الطالب والمادة الدراسية وباقي البيانات الموجودة على . يستعمل اقالم الجاف او 5

 غالف الدفتر االمتحاني.

. يجب على الطالب التأكد من وجود ختم اللجنة االمتحانية على الدفتر االمتحاني ويتم ابالغ مسؤول القاعة في حالة استبدال الدفتر 6

 أخر مختوم واال فانه سيتم اهمال تصحيح أي دفتر امتحاني ال يحتوي علي ختم اللجنة االمتحانية.االمتحاني ب

 . في حال التأخر عن االمتحان ال يتم تعويضه باي وقت إضافي لمدة االمتحان ويتم اكمال ما تبقى من وقت االمتحان.7

 ني.. يجب على الطالب التأكد من سالمة أوراق وغالف الدفتر االمتحا8

. يجوز للطالب استعمال القلم الجاف أو السوفت }االزرق أو االسود فقط{ وال يجوز استعمال باقي االلوان مثل االحمر أو األخضر 9

 أو غيرها او استعمال الحبر األبيض بدل شطب الكتابة أو مسحها.

نية وفي حال مخالفة الطالب لذلك يتم الغاء االمتحان . ال يسمح للطالب بإدخال أو استخدم الموبايل منعا باتا داخل القاعة االمتحا1۳

 له.

 . يجب وضع الهاتف الجوال ) الموبايل على الصامت أو إغالقه ثم تسليمه إلى الموظف المسؤول قبل دخول القاعة االمتحانية .11

 . ال يسمح التدخين أو إدخال علبة سكائر داخل القاعة االمتحانية.12

 لمنضبط واالمتناع منعا باتاً عن أي عمل من شأنه اإلخالل بالنظام وحسن سير أداء االمتحان.. االلتزام بالسلوك ا13

. ال يسمح حمل الطالب أثناء تأديته االمتحان كتب أو مذكرات دراسية، أو أي وسائل مساعدة وخاصة الهاتف المحمول، أو أي 14

 غش.أوراق أو أي أجهزة الكترونية أخرى ألنه سيتم اعتباره حالة 

. يسمح بإدخال الطالب للحاسبة اليدوية في حال كانت توصيات التدريسي المسؤول عن المادة الدراسية بالسماح بذلك كضرورة 15

 في اداء االمتحان.

 . يمنع منعاً باتاً التحدث مع أي طالب أثناء تأدية االمتحان، وفي حال حصول ذلك ستعد حالة غش.16

 ال عدم توقيع الطالب في سجل الحضور قبل مغادرة القاعة االمتحانية.. يعتبر االمتحان ملغي في ح17

في حالة حصول عطلة رسمية في اي يوم من ايام االمتحانات فيؤجل االمتحان الى مابعد اخر امتحان ضمن مالحظة مهمة : 

 .8102-8102جدول االمتحانات الخاصة بالكورس الثاني لسنة 


