جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

Sudan University of science and Technology
College of Computer Science and Information Technology

جدول امتحانات البدايل و ازالة الرسوب للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020-2019م
السنة االولى:
ملحوظة ( :انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت ):
اليوم

تقانة المعلومات

الزمن

علوم الحاسوب

حاسوب ونظم المعلومات

نظم الحاسوب والشبكات

هندسة البرمجيات

السبت 2021/7/10

11:30 – 8:30

اللغة العربية  + 1الفيزياء

اللغة العربية  + 1الفيزياء

اللغة العربية  + 1الفيزياء

اللغة العربية  + 1الفيزياء

اللغة العربية  + 1الفيزياء

االحد 2021/7/11

11:30 – 8:30

اللغة اإلنجليزية  +1المدخل
لعلوم الحاسوب

اللغة اإلنجليزية  +1المدخل
لعلوم الحاسوب

اللغة اإلنجليزية  +1المدخل لعلوم
الحاسوب

اللغة اإلنجليزية  +1المدخل
لعلوم الحاسوب

اللغة اإلنجليزية  +1المدخل
لعلوم الحاسوب

االثنين 2021/7/ 12

11:30 – 8:30

الثقافة اإلسالمية + 1
الرياضيات االساسية

الثقافة اإلسالمية + 1
الرياضيات االساسية

الثقافة اإلسالمية  + 1الرياضيات
االساسية

الثقافة اإلسالمية + 1
الرياضيات االساسية

الثقافة اإلسالمية + 1
الرياضيات االساسية

مالحظات هامة:
-1
-2
-3

انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت .

االلتزام بالتباعد االجتماعي و اتباع الطرق االحت ارزية للحد من انتشار جائحة كرونا.
االمتحانات ستكون ان شاء هللا داخل الحرم الجامعي بعد ابراز البطاقة الجامعية.

جلنة االمتحاانت

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

Sudan University of science and Technology
College of Computer Science and Information Technology

جدول امتحانات البدايل و ازالة الرسوب للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020-2019م
السنة االولى:
ملحوظة ( :انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت ):
اليوم
السبت
2021/7/10
االحد
2021/7/11
االثنين
2021/7/12
الثالثاء
2021/7/13
االربعاء
2021/7/14
الخميس

2021/7/15

تقانة

الزمن

علوم الحاسوب

حاسوب ونظم المعلومات

نظم الحاسوب والشبكات

هندسة البرمجيات

3- 12

اللغة العربية 2

اللغة العربية 2

اللغة العربية 2

اللغة العربية 2

اللغة العربية 2

3- 12

اللغة اإلنجليزية 2

اللغة اإلنجليزية 2

اللغة اإلنجليزية 2

اللغة اإلنجليزية 2

اللغة اإلنجليزية 2

3-12

الثقافة اإلسالمية 2

الثقافة اإلسالمية 2

الثقافة اإلسالمية 2

الثقافة اإلسالمية 2

الثقافة اإلسالمية 2

3-12

التواصل البشري

التواصل البشري

التواصل البشري

التواصل البشري

التواصل البشري

3 - 12

مبادئ اإلدارة

مبادئ اإلدارة

مبادئ اإلدارة

مبادئ اإلدارة

مبادئ اإلدارة

3-12

الحسبان/رياضيات2

الحسبان/رياضيات2

الحسبان/رياضيات2

الحسبان/رياضيات2

الحسبان

المعلومات

مالحظات هامة:

 -4انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت .

 -5االلتزام بالتباعد االجتماعي و اتباع الطرق االحت ارزية للحد من انتشار جائحة كرونا.
 -6االمتحانات ستكون ان شاء هللا داخل الحرم الجامعي بعد ابراز البطاقة الجامعية.

جلنة االمتحاانت

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

Sudan University of science and Technology
College of Computer Science and Information Technology

جدول امتحانات البدايل و ازالة الرسوب للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020-2019م
السنة الثانية:
ملحوظة ( :انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت ):
الزمن

اليوم

السبت
2021/7/10

11:30 – 8:30

االحد
2021/7/11

11:30 – 8:30

االثنين
2021/7/12

11:30 – 8:30

الثالثاء
2021/7/13

11:30 – 8:30

االربعاء
2021/7/14

11:30 – 8:30

الخميس
2021/7/15

علوم الحاسوب

حاسوب ونظم المعلومات

نظم الحاسوب والشبكات

هندسة البرمجيات

اساليب البرمجة2

اساليب البرمجة2

اساليب البرمجة2

اساليب البرمجة2

االحصاء و االحتماالت

االحصاء و االحتماالت

هياكل البيانات و
الخوارزميات
تفاعل االنسان و

هياكل البيانات و الخوارزميات

 +النظم االكترونية
االحصاء و االحتماالت +
انظمة اتصاالت البيانات
هياكل البيانات و
الخوارزميات

تفاعل االنسان و الحاسوب

 +هندسة متطلبات البرمجيات

المعادالت التفاضلية

++الهياكل

المتقطعة2

المعلومات

11:30 – 8:30

اساليب البرمجة2

االحصاء و االحتماالت
هياكل البيانات و الخوارزميات

هياكل البيانات و الخوارزميات

تفاعل االنسان و الحاسوب

المعادالت التفاضلية

المعلومات

االحصاء و االحتماالت

الحاسوب
االقتصاد  +اساسيات نظم

تقانة

االقتصاد الجزئي

تفاعل االنسان و الحاسوب1

االقتصاد

اساسيات تقانة المعلومات

مالحظات هامة:

 -1انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت .

 -2االلتزام بالتباعد االجتماعي و اتباع الطرق االحت ارزية للحد من انتشار جائحة كرونا.
 -3االمتحانات ستكون ان شاء هللا داخل الحرم الجامعي بعد ابراز البطاقة الجامعية.

جلنة االمتحاانت

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

Sudan University of science and Technology
College of Computer Science and Information Technology

جدول امتحانات البدايل و ازالة الرسوب للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020-2019م
السنة الثالثة:
ملحوظة ( :انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت ):
اليوم

الزمن

علوم الحاسوب

حاسوب ونظم المعلومات

نظم الحاسوب والشبكات

هندسة البرمجيات

التشفير و امن

التشفير و امن

التشفير و امن المعلومات

التشفير و امن المعلومات

السبت
2021/7/10

3- 12

المعلومات

االحد
2021/7/11

3- 12

الرسم بالحاسوب

نظم معلومات المؤسسة

3- 12

نظم قواعد البيانات2

نظم قواعد البيانات2

االثنين

2021/7/12
الثالثاء
2021/7/13

المعلومات  +هندسة
البرمجيات

3- 12

اتصاالت حديثة
معمارية الحاسوب+برمجة
الشبكات

تقانة

المعلومات
التشفير و امن المعلومات
 +هندسة البرمجيات 2

تصميم و معمار
البرمجيات

نظم قواعد البيانات2

نظم قواعد البيانات2

نظم التشغيل

مالحظات هامة:
 -1انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت .

 -2االلتزام بالتباعد االجتماعي و اتباع الطرق االحت ارزية للحد من انتشار جائحة كرونا.
 -3االمتحانات ستكون ان شاء هللا داخل الحرم الجامعي بعد ابراز البطاقة الجامعية.

جلنة االمتحاانت

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

Sudan University of science and Technology
College of Computer Science and Information Technology

جدول امتحانات البدايل و ازالة الرسوب للفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2020-2019م

السنة الرابعة:
ملحوظة ( :انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت ):
اليوم

الزمن

السبت
2021/7/10

11:30 – 8:30

االحد
2021/7/11

11:30 – 8:30

االثنين

2021/7/12

علوم الحاسوب

حاسوب ونظم المعلومات

نظم الحاسوب والشبكات

هندسة البرمجيات

قواعد البيانات3

قواعد البيانات الموزعة و

االنظمة الموزعة

ادارة عمليات االعمال

المتنقلة
تصميم منطقي  +حوسبة
متوازية و موزعة

استراتيجيات و ادارة النظم

ادارة و نصميم الشبكات

ضمان جودة البرمجيات

مفاهيم لغات البرمجة
11:30 – 8:30

 +قضايا مهنية و
اخالقية

قضايا مهنية و اخالقية

قضايا مهنية و اخالقية

قضايا مهنية و اخالقية

مالحظات هامة:
-1
-2
-3

انتبه جيداً للتاريخ و التوقيت .

االلتزام بالتباعد االجتماعي و اتباع الطرق االحت ارزية للحد من انتشار جائحة كرونا.

االمتحانات ستكون ان شاء هللا داخل الحرم الجامعي بعد ابراز البطاقة الجامعية.

جلنة االمتحاانت

جلنة االمتحاانت

