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 نهائيةنسخة 

 المادة الوقت اليوم والتاري    خ 
عدد 
 الطالب

 القاعات مدرس المادة

 
 
 

 االحد 
30 /7 /2017 

جاع المعلومات  11.00 – 9.00  (101(+م)100م) د.جعفر عطوان 49 أنظمة استر

 
 
11.30 – 1.30 

 (301م) د.معاذ الزغول 13 الذكاء االصطناع  

 401 د.باسم الحديدي 20 شبكات الحاسوب

 (101م) د.محمد الوشاح 33 تنقيب البيانات

مجيات  405 د.حمزه الدباس 27 ادارة مشاري    ع التر

مجيات  406 د.باسم الرفاع   24 ادوات بناء التر

مجة الموجهة للكائنات   3.30 – 1.30  (304م)+(301(+م)302(+م)303م) د.مجدي بسيسو 72 التر

 

ن   االثني 
31 /7 /2017 

 
9.00 – 11.00 

 (304(+م)100م) د.جعفر عطوان 52 انظمة ادارة قواعد البيانات 

مجة بلغة جافا   (101م) د.مجدي بسيسو 24 التر

مجيات  (303)م وفاء ضبابات 36 مبادئ هندسة التر

 405+401 د.عمر الزعبر   58 الهياكل والرياضيات المنفصلة  1.30 – 11.30

 
 

 الثالثاء 
1 /8 /2017 

 
 
 

9.00 – 11.00 

مجيات  (302م) وفاء ضبابات 21 هندسة متطلبات التر

مجيات  (305(+م)304م) د.جعفر عطوان 38 االختبار والتحقق من التر

 (303م) د.حسن الرشايدة 34 النظرية االحتسابية 

 (101م) الوشاحد.محمد  26 ( 1أنظمة قواعد البيانات)

 401 د.خلف ختاتنة 26 بحوث العمليات 

 405 د.حابس خريسات 24 برمجة تطبيقات الويب
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 نهائيةنسخة 

غام 45 معالجة الصور   (100م) د.اسامة الضن

 402 د.محمد الحنيط   23 الشبكات الالسلكية

غام  44 (1هياكل بيانات )  1.30 – 11.30  (100م) د.اسامة الضن

 
 

 االربعاء 
2 /8 /2017 

 
 

9.00 – 11.00 

مجيات  (101م) د.محمد الوشاح 25 هندسة التر

ة  401 د.خلف ختاتنة 22 االنظمة الخبت 

 405 د.عمر الزعبر   27 امن الشبكات الالسلكية

 406 أ.د. محمد عبابنة 34 أنظمة التشغيل 

 402 د.باسم الحديدي 28 تنظيم ومعمارية الحاسوب

 (303م) د.حسن الرشايدة 29 (1الخوارزميات)نظرية 

كات  (305م) د.باسم الرفاع   19 تطوير انظمة ومصادر الشر

 (101(+م)100م) د.حابس خريسات 56 تحليل وتصميم النظم 1.30 – 11.30

 (100م) د.محمد عبابنة 45 المنطق الرقم    3.30- 1.30

 لتكنولوجيا المعلوماتعميد كلية األمت  عبد هللا بن غازي 

ن النج    داو الدك   ت  يور نج    اد أم   ي 
 

 

 لمن لديه تعارض مراجعة قسم علم الحاسوب.


