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 القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ
 K501 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب 57:55-07:55 الخميس 50/50/7502

 BK201 مبادئ أمن المعلومات 57:55-07:55 األحد 50/50/7502

 بيسان الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد 57:55-07:55 األحد 50/50/7502
 بيسان لعمليات لتكنولوجيا المعلوماتبحوث ا 57:55-07:55 األحد 50/50/7502
 /K506بيسان مبادئ اإلدارة 00:55-50:55 الثالثاء 05/50/7502

 القدس مقدمة في هندسة البرمجيات 00:55-50:55 الثالثاء 05/50/7502
 K507 إدارة نظم التشغيل 57:55-07:55 الثالثاء 05/50/7502

 صفد اختبار األنظمة البرمجية/ة في نظم المعلومات الحاسوبيةمواضيع خاص 57:55-07:55 األربعاء 00/50/7502
 بيسان برمجة الشبكة العنكبوتية 00:55-50:55 الخميس 07/50/7502
 BK408 (هندسة المتطلبات)تحليل وتصميم النظم اإلدارية  00:55-50:55 الخميس 07/50/7502

 K507 مبادئ المحاسبة 00:55-50:55 السبت 01/50/7502

 بيسان إدارة قواعد البيانات 57:55-07:55 السبت 01/50/7502
 /K506بيسان إحصاء 00:55-50:55 األحد 00/50/7502

 K507 (0)تطوير تطبيقات الوسائط المتعددة 57:55-07:55 األحد 00/50/7502

 K507/K508 (7)برمجة 57:55-07:55 األثنين 01/50/7502

 BK210/BK206 يم المنطقي الرقميالتصم 57:55-07:55 األثنين 01/50/7502

 K506 األعمالإدارة عمليات  00:55-50:55 الثالثاء 02/50/7502

 K506 المونتاج واإلخراج 00:55-50:55 الثالثاء 02/50/7502

 K405 اإلدارة اإلستراتيجية 00:55-50:55 الثالثاء 02/50/7502

 K506 الواقع اإلفتراضي 57:55-07:55 الثالثاء 02/50/7502
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 BK201 (تحليل وتصميم الشيئى)تحليل وتنظيم أنظمة الحاسوب   57:55-07:55 الثالثاء 02/50/7502

 /K506بيسان تراسل البيانات والشبكات 00:55-50:55 األربعاء 00/50/7502

 صفد (0)برمجة 57:55-07:55 األربعاء 00/50/7502
 BK204 (ذكاء اصطناعي)لوم الحاسوب مواضيع خاصة في ع  57:55-07:55 األربعاء 00/50/7502

 /K506بيسان (0)رياضيات 00:55-50:55 الخميس 00/50/7502

 K507 نظم معلومات محاسبية 00:55-50:55 الخميس 00/50/7502

 K402/K401 إدارة الموارد البشرية 57:55-07:55 الخميس 00/50/7502

 K405 (إنجليزي)رةإدارة المشاريع الصغي 57:55-07:55 الخميس 00/50/7502
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