
 كلية الصفوة الجامعة

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 جدول امتحانات الفصل الثاني 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االوىل التاري    خ اليوم 

 معالجة االشارة  اسس الهندسة الكهربائية 2022-5-7 السبت 
 الرقمية 

 

 وسائط متعددة   اتصاالت   2022-5-8 االحد 

  السيطرةهندسة   تركيب الحاسوب 2022-5-9 االثني   

 اتصاالت متنقلة   2برمجة   200-5-10  الثالثاء

ونيك رقمي  2022-5-11 االربعاء    محاكيات  الكتر

 بروتوكوالت   رياضيات   2022-5-14 السبت 

ي   1برمجة 2022-5-15 االحد 
   زمن حقيقر

 االلياف الضوئية   تطبيقات الحاسوب   2022-5-16 االثني   

  اسس شبكات   الرسم الهندسي  2022-5-17  الثالثاء

 ادارة مشاري    ع   اجهزة وقياسات   2022-5-18 االربعاء 

ي  2022-5-21 السبت 
ون    قواعد بيانات  رياضيات الكتر

 نظرية معلومات   معالجات  2022-5-22 االحد 

ي  2022-5-23 االثني   
ون  ية الكتر   تحليالت هندسية  اللغة االنكلت  

ونيك   2022-5-24  الثالثاء  امنية حاسوب   الكتر

ي  2022-5-25 االربعاء 
ون    اتصاالت رقمية   اللغة العربية الكتر

ي  2022-5-28 السبت 
ون   حقوق االنسان الكتر

ية  اللغة االنكلت  
ي  
ون   الكتر

ية   اللغة االنكلت  
ي 
ون   الكتر

ية   اللغة االنكلت  
ي 
ون   الكتر
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