
المادةالمادةالمادةالمادة

ة8:30 اح ةالص ائ ه اسس الهندسة ال
https://meet.google.com/lookup/czxbhtoew
r

ة الت هندس انظمة االتصاالتتحل

ة10:30 اح ةالص ائ ه يj3rbwmcاسس االتصاالتاسس الهندسة ال ل ةان ة الحاس امن

ة12:30 اح اتالص اض اساتhttps://meet.goole.com/lookup/edeajwlbbnال كة)https://meet.google.com/lookup/ciyxf5k2f3(اجهزة وق ات الش https://meet.google.com/lookup/c7محا
3nahxra3

ة2:30 ةالمسائ ائ ه https://meet.google.com/lookup/czxbhtoewاسس الهندسة ال
r

ة الت هندس انظمة االتصاالتتحل

ة4:00 ةالمسائ ائ ه يj3rbwmcاسس االتصاالتاسس الهندسة ال ل ةان ة الحاس امن

ة5:30 اتالمسائ اض اساتhttps://meet.goole.com/lookup/edeajwlbbnال كة)https://meet.google.com/lookup/ciyxf5k2f3(اجهزة وق ات الش محا
https://meet.google.com/lookup/c7
3nahxra3

ة ة الحاس امن

ة7:00 اتالمسائ اض اساتال كةاجهزة وق ات الش محا

Offبرمجة(عم )8:30

10:30Off

12:30
اسس الهندسة 

ة(عم ) ائ ه ال
Off

Offبرمجة(عم )2:30

4:00
اسس الهندسة 

ة(عم ) ائ ه ال
Off

5:30Off
7:00Off

ة8:30 اح رسم هند الص
https://meet.google.com/lookup/e7gr5erkv
d?hs=179

ة ةمعمار ك رق متقدممعالجة االشارة الرقم ون ال

ة10:30 اح برمجةالص
https://meet.google.com/lookup/huczc5j5b
u?hs=179

ات الحاسوبhttps://meet.google.com/lookup/h4bk72orj5برمجة كةش بروتوكوالت الش

ة12:30 اح ةالص ب الحاس قات الحاسوبhttps://meet.google.com/lookup/awybe35b4u?hs=179ترك تطب
https://meet.google.com/lookup/gkpgok5vej?hs=1
اء االصطنا 79 يhttps://meet.google.com/lookup/gw76d7lajkالذ ل ان

ة2:30 https://meet.google.com/lookup/e7gr5erkvرسم هند المسائ
d?hs=179

ة ةمعمار ك رق متقدممعالجة االشارة الرقم ون ال

ة4:00 https://meet.google.com/lookup/huczc5j5bبرمجةالمسائ
u?hs=179برمجةhttps://meet.google.com/lookup/h4bk72orj5ات الحاسوب كةش بروتوكوالت الش

ة5:30 ةالمسائ ب الحاس قات الحاسوبhttps://meet.google.com/lookup/awybe35b4u?hs=179ترك ?https://meet.google.com/lookup/gkpgok5vejتطب
hs=179

اء االصطنا  يhttps://meet.google.com/lookup/gw76d7lajkالذ ل ان

ة7:00 ةالمسائ ب الحاس قات الحاسوبترك اء االصطنا تطب يالذ ل ان

ة8:30 اح ة(عم )الص ب الحاس Offترك

ة9:30 اح ك رق (عم )الص ون Offال

ة10:30 اح Offرسم هند (عم )الص
ة12:30 Offالورشالمسائ

ة4:00 ة(عم )المسائ ب الحاس Offترك

ة5:30 Offرسم هند (عم )المسائ
ة7:00 Offالورشالمسائ

ة8:30 اح كOffالص ون ال

ة10:30 اح Offالص
ة12:30 اح ةOffالص معمار

ة2:30 كOffالمسائ ون ال

ة4:00 Offالمسائ
ة5:30 ةOffالمسائ معمار

ة7:00 Offالمسائ

ة8:30 اح سانالص كحقوق اال ون ةال ة الوسائطاتصاالت رقم حوس

ة10:30 اح يالص ل اتان اض طرةر اسس الس
https://meet.google.com/lookup/fk
tv2ojotw

ـــع ـ txynx52ادارة مشار

ة12:30 اح ك رق الص ون يال ل م انظمة الزمن الحق ان ة ال )https://meet.google.com/lookup/arol5h572p(نظ
ة2:30 سانالمسائ كحقوق اال ون ةال ة الوسائطاتصاالت رقم حوس

ة4:00 يالمسائ ل اتان اض طرةر اسس الس
https://meet.google.com/lookup/fk
tv2ojotw

ـــع ـ txynx52ادارة مشار

ة5:30 ك رق المسائ ون يال ل م انظمة الزمن الحق ان ة ال )https://meet.google.com/lookup/arol5h572p(نظ
ة7:00 ك رق المسائ ون يال ل م انظمة الزمن الحق ان ة ال نظ
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