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السنة الثانية

تقنية المعلومات
اليوم
السبت

المادة
الزمن 6030-4030
أساليب الرمجة 1

المـــــادة
الزمن 4030-2030
اإلحصاء واإلحتماالت

األحد
األثنين

عملي
أساسيات تقانة المعلومات

الهياكل المتقطعة

الثالثاء
األربعاء

عملي

الخميس

عملي
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السنة الثالثة

تقنية معلومات
اليوم

المـــــادة
الزمن 4030-2030

السبت
األحد

تصميم قواعد البيانات

األثنين
الثالثاء

تفاعل االنسان والحاسوب

األربعاء
الخميس

نظم التشغيل

المادة
الزمن 6030-4030
عــــمــلـــي
تطوير تطبيقات الويب
عــــمــلـــي
هندسة البرمجيات
عــــمــلـــي

تبدأ الدراسة يوم 2018/00/11م.
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تصميم وادارة شبكات الحاسوب
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السـنة األولى

تقنية معلومات
اليوم
السبت

المـــــادة
الزمن 4030-2030
اللغة العربية 1

األحد
األثنين

مدخل لعلوم الحاسوب

الثالثاء
األربعاء

اللغة االنجليزية1

المادة
الزمن 6030-4030
ثقافة إسالمية 1
عملي
مباديء اإلدارة
عملي

الخميس

 ملحوظة :القاعة (العمادة الجديدة)

الرياضيات االساسية
عملي
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أولى مختبرات علمية فيزياء
اليوم
السبت

المـــــادة الزمن
4030---------------- 2030
عملي فيزياء
------------------------ 8088
2088-----

الرياضيات األساسية
()RL 8

المادةالزمن
6030--------------- 4030
الميكانيكا والمتجهات
()RL 8

األحد
األثنين

اللغة العربية1
()RL 8

الثقافة االسالمية1
()RL 4

الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة

الحرارة وخواص المادة
()RL 8
عملي فيزياء
-------------------------- 8088
2088---

اللغة االنجليزية1
()RL 8

الكيمياء العامة 1
()RL 8

عملي كيمياء عامة
8088---------------------------------------------------------------------- 8088

ملحوظة 0القاعة ()RL 8
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أولى مختبرات علمية كيمياء
اليوم
السبت
األحد

المـــــادة الزمن
4030---------------- 2030
الفيزياء العامة 1

المادةالزمن
6030--------------- 4030
الرياضيات األساسية

)(LR4

)(LR4

عملي فيزياء
8088-------------------------------------------------------------------------------8088

الثقافة اإلسالمية 1

األثنين

)(LR4

الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة

اللغة العربية1

اللغة األنجليزية1

)(LR4
الكيمياء غير العضوية1
)(LR4

)(LR4

األحياء العامة1
)(LR4

عملي كيمياء غير عضوية  +1عملي االحياء
8088------------------------------------------------------------------------------8088

ملحوظة 0القاعة ()RL 4
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ثانية مختبرات علمية فيزياء
اليوم
السبت
األحد

المـــــادة الزمن
4030---------------- 2030
عملي اهتزازات وامواج

8088-------------------------------------------------------------------------------------------------8088

عملي أجهزة

المعادالت التفاضلية

مدخل الحاسوب

-----------------------------------8088
2088---

()RL 8

()RL 8

طرق وأجهزة المختبرات1

األثنين

()RL 8

الديناميكا الحرارية

الفيزياء الحديثة

()RL8

()RL8

الثالثاء
األربعاء
الخميس

المادةالزمن
6030--------------- 4030

عملي تقنيات معملية
---------------------------------------------------------------------------------------------------------8088
8088-----------------------------------------------

عملي أجهزة

مقدمة علم األجهزة

االهتزازات واالمواج

--------------------------------8088
2088

()RL 1

()RL 1
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ثانية مختبرات علمية كيمياء
اليوم
السبت
األحد
األثنين

المادةالزمن
6030--------------- 4030
الكيمياء الغير عضوية2

المـــــادة الزمن
4030---------------- 2030
طرق وأجهزة المختبرات1
عملي كيمياء فيزيائية

8088--------------------------------------------------------------------------------------------8088

الكيمياء الفيزيائية1

الكيمياء التحليلية2
عملي كيمياء غير عضوية

الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة

---------------------------------------------------------------------------------------------------------8088
8088-----------------------

االحياء العامة2

المعادالت التفاضلية
عملي تحليل وزني

8088-----------------------------------------------------------------------------------8088

عملي تقنيات معملية
8088--------------------------------------------------------------------------------------------8088

ملحوظة 0القاعة ()LR7
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ثالثة مختبرات فيزياء
اليوم
السبت
األحد

المـــــادة الزمن
4030---------------- 2030

المادةالزمن
6030--------------- 4030

عــــمــلـــي الذرية واالطياف
8088--------------------------------------------------------------------------------8088

فيزياء القياسات االشعاعية

االختبارات غير االتالفية

األثنين
الثالثاء
األربعاء

فيزياء الليزر

مبادئ االحصاء

الفيزياء الذرية واالطياف

نظم وادارة المختبرات

LR2

LR2

الخميس
الجمعة

عملي نووية +عملي ليزر
8088-----------------------------------------------------------------------8088

ملحوظة 0القاعة (التربية الشرقية) LR2 +
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السنة الثالثة

ثالثة مختبرات كيمياء
اليوم
السبت
األحد
األثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة

المادة
المـــــادة
الزمن 7038----------------------- 5038
الزمن 5038----------------- 3038
عملي االلكترونيات
8088----------------------------------------------------------------------- 8088
الكيمياء الفيزيائية3
اساسيات االلكترونيات
عملي تشكيل زجاج
8088--------------------------------------------------------------------------------8088

طرق الفصل الكيميائي

الكيمياء العضوية2

عــــمــلـــي الكيمياء الفيزيائية3
8088--------------------------------------------------------------------8088

الكيمياء البيئية

مبادئ االحصاء

عملي طرق الفصل الكيميائي  +عملي الكيمياء العضوية2
8088---------------------------------------------------------------- 8088

ملحوظة 0القاعة (العمادة الجديدة)
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

جامعة الدهدان لمعمهم والتكنهلهجيا

كمية التكنهلهجيا  -قدم الجداول واالمتحانات

المركز :الجناح الغربي
القاعة :المكتبة1

جدول محاضرات الدراسة لمعام الدراسي 2019/2018م

الدنة  :الولي
الزمن

التخصص  :اإلحصاء التطبيقي

الفصل الدراسي:الول

1:3: - 2:3:

6:3: – 1:3:

الدـبت

الثقافة اإلسالمية 1

اللغة العربية 1

االحــد

اللغة اإلنجليزية 1

اليـهم

االثنـين
الثالثـاء
االربعـاء
الخميـس

مباديء احصاء
مدخل حاسهب

رياضيات أساسية
فيزياء عامة

