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0200-0202للفصل الصيفي الهندسة برنامج الدراسة األسبوعي لكلية   

 قسم هندسة العمارة

06:22 

01:02 
02:22 

06:02 
03:42 

02:22 
04:42 

03:22 
02:32 

04:42 
00:32 

02:42 
02:22 

00:32 
0:22 

02:32 
0:22 

0:22 
 الٌوم القاعة

3مرسم بٌئة مبانً ن بٌئة مبانً ن     السبت 
مٌكانٌكٌة نانظمة   0مرسم رسم حر  انظمة مٌكانٌكٌة ن   

2مرسم اظهار معماري ن+ع    
ن 0النقد و التحلٌل المعماري    8ق   

4مرسم مشروع التخرج  
 
 

مدخل الى مٌكانٌك  هٌاكل معدنٌة هٌاكل معدنٌة
 الجسم الصلب

مدخل الى مٌكانٌك 
 الجسم الصلب

6ق  

مسلح نبٌتون  هٌاكل مسطحة ن هٌاكل مسطحة ن  1ق بٌتون مسلح ن  االحدا   

مخبر  تصمٌم بالحاسوب ن تصمٌم بالحاسوب ع تصمٌم بالحاسوب ع  
 حاسوب

6ق مبادئ االنشاء ن مبادئ االنشاء ن هٌاكل اطارٌة ن هٌاكل اطارٌة ن   االثنٌن 
مفاهٌم العمارة و مدخل  

 الى نظرٌاتها ن
مفاهٌم العمارة و 

مدخل الى نظرٌاتها 
 ن

مواقع عتخطٌط   تخطٌط مواقع ن+ع 
 

0مرسم  

تقٌٌم مساكن مأهولة  تقٌٌم مساكن مأهولة ن 
 ن

1ق مساكن كبار السن ن مساكن كبار السن ن  

الحاسوب واالتصاالت والمعلوماتيةقسم هندسة   
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 اليوم القاعة

مخبر  2برمجة   مخبر  2برمجة   مخبر 1برمجة   مخبر 1برمجة   مخبر  

 الحاسوب

 السبت

ن2اللغة العربٌة  ن2اللغة العربٌة  ن1اللغة العربٌة  ن1اللغة العربٌة  4ق   

ن  ادارة شبكات االتصاالت  ن شبكات االتصاالت الالسلكٌة  5ق   

ن لغات البرمجة  ن لغات البرمجة  ن انظمة التشغٌل  ن انظمة التشغٌل  7ق   

ن اقتصاد هندسً اتصاالت رقمٌة اتصاالت رقمٌة  ن اقتصاد هندسً  9ق   

1مشروع تخرج  1مشروع تخرج  ع 1فٌزٌاء  ع 1فٌزٌاء    مخبر الفٌزٌاء 

خوارزمٌات و بنى  

 المعطٌات ع
 مخبر

خوارزمٌات و بنى 

 المعطٌات ع
 مخبر

 مبادئ البرمجة ع

 مخبر

 مبادئ البرمجة ع

 مخبر

 مخبر حاسوب

منظومة  

االتصاالت 
باستخدام االلٌاف 

ن 1ق البصرٌة  

منظومة االتصاالت 

باستخدام االلٌاف 
 البصرٌة ن

1ق  

منظومة االتصاالت 

باستخدام االلٌاف 
 البصرٌة ع محبر

 

منظومة 

االتصاالت 
باستخدام االلٌاف 

 البصرٌة ع مخبر

 مخبر الٌاف

معالجة اشارة  
 رقمٌة ع مخبر

 معالجة اشارة رقمٌة
 ع مخبر

معالجة اشارة 
 رقمٌة ن

معالجة اشارة 
 رقمٌة ن

3ق  

 مبادئ البرمجة 
 ن

 مبادئ البرمجة
 ن

خوارزمٌات و بنى 
 المعطٌات ن

خوارزمٌات و بنى 
 المعطٌات ن

2ق  
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ن 2انكلٌزي  ن 2انكلٌزي  1ق   االحد 

 المعالجات الصغرٌة ع

 مخبر

3ق المعالجات الصغرٌة ن المعالجات الصغرٌة ن  

ن  2رٌاضٌات  ن  2رٌاضٌات  2ق   

االتصاالت عبر االقمار 
 االصطناعٌة ن

االتصاالت عبر االقمار 
 االصطناعٌة ن

2مرسم   

ن 1فٌزٌاء  ن 1فٌزٌاء  4ق   

 المنطق الرقمً ن 

 الدارات المنطقٌة

 المنطق الرقمً ن

 الدارات المنطقٌة

5ق  

 قواعد معطٌات ن 
بٌاناتقواعد   

 قواعد معطٌات ن
 قواعد بٌانات

 الرؤٌة الحاسوبٌة ن
 

الرؤٌة الحاسوبٌة 
 ن

6ق  

هندسة امواج   
 مٌكروٌة ع

هندسة امواج 
 مٌكروٌة ن

هندسة امواج 
 مٌكروٌة ن

1مرسم  

ن  1برمجة   ن  1برمجة   ن  2برمجة   ن 2برمجة   1ق   االثنٌن 

مهارات الحاسوب  

 ع

مهارات الحاسوب 

 ع

الحاسوب مهارات 

 ع

مهارات الحاسوب 

 ن

 مخبر حاسوب

 المنطق الرقمً 
الدارات المنطقٌة 

 ع

 المنطق الرقمً
 الدارات المنطقٌة ع

 

 دارات كهربائٌة
 ع

 دارات كهربائٌة
 ن

مخبر الدارات 
 المنطقٌة

4ق الصحة العامة ن الصحة العامة ن     

ن  1رٌاضٌات  ن  1رٌاضٌات  2ق   

الحاسوبٌة نادارة الشبكات   3ق امن الشبكات و النظم الحاسوبٌة ن   

5ق التحلٌل العددي ن التحلٌل العددي ن   

 
 عميد كمية الهندسة
 الدكتور ناصر عثمان

 
 


