
القاعةالمدرس اسمالمقرر اسمالوقتالتاريخاليوم

7317اشتيوي.د  

7320الساعدي. د  

المحاضرة قاعةالساعدي. د  الحاسوب ومعمارية تنظيم المحاضرة وقت

7317

7320

حسن الشيخ. م  البيانات قواعد إدارة 

المقوسي.د  الواسعة و المحلية الشبكات 

صالح. د  البرمجيات فحص 

شبيطه. د  متقدمة برمجيات هندسة 

مطر. م  المعلومات تكنولوجيا في المهنية األخالقيات 

7422هـادي. د  

7420حسن الشيخ. م  

7417عيشة أبو. م  

7417العتوم نسرين. د  

7420حسن الشيخ. م  

7317البنا. م  

7320البنا. م  

7422سعادة. د  

7424سعادة. د  

7417عيشة أبو. م  

اشتيوي.د  الحاسوب علم في مختارة مواضيع 

كنزة. د  البرمجيات نماذج إدارة 

7317اشتيوي.د  

7320اشتيوي.د  

10/11/2019االحد

3:00 - 4:00

2:00 - 3:00

المحاضرة وقت

14/11/2019الخميس

المحاضرة وقت

17/11/2019االحد

11/11/2019االثنين

البيانات وتراسل الشبكات الى مدخل 

3:00 - 4:00

2:00-3:00

3:00 - 4:00

3:00 - 4:00

العلمي البحث واساليب تقنية كتابة 

(1) برمجة لغة 

وتصميمها األنظمة تحليل 

الخوارزميات وتحليل تصميم 

(2) برمجة لغة 

التشغيل نظم 

المحاضرة قاعة

االول االمتحان جدول

2:00 - 3:00

12/11/2019الثالثاء

13/11/2019االربعاء

العتوم نسرين. د  

المحاضرة قاعة



عيسى.د.أ  االصطناعي الذكاء 

مطر. م  المعلومات تكنولوجيا مشاريع إدارة 

المقوسي.د  الالسلكية الشبكات 

الساعدي. د  التشفير نظرية 

17/11/2019االحد

المحاضرة قاعةالمحاضرة وقت



حداد. د  البيانات تنقيب 

عيسى.د.أ  الحاسوب تنظيم 

مطر. م  الحاسوب مع اإلنسان تفاعل 

كنزة. د  البرمجيات تصميم منهجيات 

سعادة. د  الشبكات أمن برمجة 

حداد. د  المعلومات إسترجاع نظم 

الفراجي. د  الحوسبة نظرية 

البنا. م  المعلومات  تكنولوجيا  في المستجدات 

شبيطه. د  العمليات وتطوير الجودة إدارة 

7426عمر.د  االنترنت برمجة 

7428عمر.د  االنترنت برمجة 

7317الجمل.د  الحاسوب منطق تصميم 

7318الجمل.د  الحاسوب منطق تصميم 

7320الجمل.د  الحاسوب منطق تصميم 

النشاشيبي. د  الحاسوب معمارية 

شبيطه. د  اإلحتياجات هندسة 

هـادي. د  الشبكات إدارة 

المقوسي.د  اآلمنه األعمال معمارية 

7422سعادة. د  

7424سعادة. د  

7317عمر.د  

7318النشاشيبي. د  

7320حسن الشيخ. م  

7322عيشة أبو. م  

7319الصمادي. د  

النشاشيبي. د  البيانات مستودعات 

الصمادي. د  الحوسبة في مهنية مسائل 

الفراجي. د  للمهندسين البرمجة 

الخليلي.د  البرمجيات هندسة 

20/11/2019االربعاء

المحاضرة وقت

المعلومات تكنولوجيا أساسيات 

والشبكات المعلومات أمن 

المحاضرة وقت

المحاضرة وقت

3:00 - 4:00

2:00-3:00

المحاضرة وقت

21/11/2019 الخميس

18/11/2019االثنين

19/11/2019الثالثاء

المحاضرة قاعة

المحاضرة قاعة

المحاضرة قاعة

المحاضرة قاعة



7419صالح. د  

7422صالح. د  

7424عيشة أبو. م  

7318عرقوب ابو.د  

7317حداد. د  

7320حداد. د  

البيانات تراكيب 24/11/2019االحد

10:00 -11:00

2:00 - 3:00

المرئية البرمجة  23/11/2019 السبت



7317الفراجي. د  

7318

7320

7322الفراجي. د  

7417حسن الشيخ. م  

7419الخفش. م  

7426الخفش. م  

7428البنا. م  

2101عواد. د  

2102عواد. د  

2103عواد. د  

7426صالح. د  

2105عيشة أبو. م  

2106الخفش. م  

2104الصمادي. د  

7420الجمل.د  

7426عمر.د  

7417عرقوب ابو.د  

7428الساعدي. د  

7419كنزة. د  

7422كنزة. د  

2101مطر. م  

2102مطر. م  

2103الخفش. م  

2105الصمادي. د  

7424عواد. د  

2104الخفش. م  

استدراكية-حاسوب مهارات  3:00 - 4:00

(1) البيانات قواعد  3:00 - 4:00

( المعلومات تكنولوجيا كلية لطلبة ) حاسوبية مهارات 

حاسوبية مهارات 2:00 - 4:00

2:00 - 3:00

MIDال امتحان

17/12/2019 الثالثاء

8/12/2019االحد

25/11/2019االثنين


