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86رياضيات االعمال48التنمية في الوطن العربي78االدارة37مقدمة في الحاسوب79اللغة االنجليزيةف1ادارة وأتمتة مكاتب

0رياضيات االعمال28اعمال المكاتب والسكرتاريا43اللغة العربيةف2ادارة وأتمتة مكاتب

دراسات في الفكر العربي ف3ادارة وأتمتة مكاتب
54إدارة الموارد البشرية26االقتصاد0مراسالت تجارية باللغة العربية133واالسالمي

62النشاط الرياضي22ادارة االفراد والمؤسسات41السلوك التنظيمي62مراسالت تجارية باللغة العربية32انظمة المعلومات االداريةف4ادارة وأتمتة مكاتب

130علم التشريح ووظائف االعضاء128علم االحياء الدقيقة83االدارة96مقدمة في الحاسوب126السجالت الطبية1231اللغة االنجليزيةف1السكرتاريه والسجل الطبي

98الصحة العامة95اعمال المكاتب والسكرتاريا93المصطلحات الطبية101المراسالت باللغة العربية74المحاسبة 1ف3السكرتاريه والسجل الطبي

0النشاط الرياضي47اللغة العربية0االدارة18مقدمة في الحاسوب0اللغة االنجليزيةف1السكرتاريه والسجل القانوني

أصول الصياغة القانونية باللغة 37المالية العامة والضرائبف3السكرتاريه والسجل القانوني
35قانون العمل والعمال28اعمال المكاتب والسكرتاريا34قانون العقوبات32العربية

49النشاط الرياضي80الرياضيات المالية74االقتصاد68االدارة56مقدمة في الحاسوب73المحاسبة 661اللغة االنجليزيةف1االدارة المالية المحوسبة

40االحصاء25التنمية في الوطن العربي22محاسبة 262مقدمة في قواعد البيانات30أساسيات االدارة الماليةف2االدارة المالية المحوسبة

35التأمين وإدارة الخطر41محاسبة إدارية39اسواق ماليه0اللغة العربية42االدارة 552انظمة المعلومات االداريةف3االدارة المالية المحوسبة

206النشاط الرياضي117الرياضيات المالية124االقتصاد133االدارة130المحاسبة 1421اللغة االنجليزيةف1المحاسبة التقنية

36مبادئ االحصاء المحوسب43التنمية في الوطن العربي37محاسبة 242مقدمة في الحاسوب44أساسيات االدارة الماليةف2المحاسبة التقنية

102المحاسبة الضريبية73اللغة العربية118محاسبة الشركات117محاسبة التكاليفف3المحاسبة التقنية

دراسات في الفكر العربي ف4المحاسبة التقنية
محاسبة حكومية ومنظمات غير 51التدقيق ومراجعة الحسابات57واالسالمي

60محاسبة المنشآت المالية50ربحية

الخوارزميات ومبادىء37اللغة االنجليزيةف1برمجيات وقواعد البيانات
0النشاط الرياضي14قواعد البيانات 01االدارة0مقدمة في الحاسوب25البرمجة

دراسات في الفكر العربي8مقدمه في ھندسة البرمجياتف3برمجيات وقواعد البيانات
38التنمية في الوطن العربي9قواعد بيانات متقدمة9البرمجة الشيئية0واالسالمي

الخوارزميات ومبادىء0اللغة االنجليزيةف1تصميم وتطوير صفحات الويب
12مقدمة في قواعد البيانات0اللغة العربية0مقدمة في الحاسوب0البرمجة

دراسات في الفكر العربي15ھندسة البرمجياتف3تصميم وتطوير صفحات الويب
8االتصال الفّعال14الوسائط المتعددة14برمجة ويب03واالسالمي

0التنمية في الوطن العربي0اللغة العربية0مقدمة في الحاسوب1الخوارزميات ومبادئ البرمجة0اللغة االنجليزيةف1شبكات الحاسوب واالنترنت

14إدارة الشبكات 132تحليل وإدارة المشاريع13الشبكات الالسلكية واالتصاالت10مواضيع خاصةف3شبكات الحاسوب واالنترنت

41النشاط الرياضي27الرياضيات 91القياسات الكھربائية53مقدمة في الحاسوب3الخوارزميات ومبادئ البرمجة25مبادىء الدوائر الكھربائية0اللغة االنجليزيةف1تكنولوجيا الحاسوب

27اللغة العربيةف3تكنولوجيا الحاسوب

الخوارزميات ومبادىءف1تكنولوجيا الوسائط المتعددة
50مبادىء التصميم4التسويق والترويج49التطوير الجرافيكي50نظرية األلوان44مقدمة في الحاسوب57البرمجة

تحليل وتصميم نظم الوسائطف3تكنولوجيا الوسائط المتعددة
23النشاط الرياضي52مبادئ التصوير و اإلخراج29اللغة العربية10إدارة مشاريع54المتعددة

دراسات في الفكر العربي42المحاسبة 431اللغة االنجليزيةف1إدارة المشاريع
50مبادئ االحصاء المحوسب46االدارة44مقدمة في الحاسوب0واالسالمي

0النشاط الرياضي39إدارة الموارد البشرية22مبادئ التسويق والعالقات العامة28مقدمة في إدارة المشاريع27اإلدارة المالية للمشاريعف2إدارة المشاريع

كتابة مقترحات المشاريعف3إدارة المشاريع
أخالقيات المھنة والسلوك21مواضيع خاصة21وتجنيد األموال

قانون األعمال والشركات19التنظيمي
إدارة الشراء  و المخازن 22والجمعيات

24والعطاءات والعقود

26مبادئ التسويق57االقتصاد57االدارة18مقدمة في الحاسوب20المحاسبة 201اللغة االنجليزيةف1التسويق والمبيعات

0إدارة الموارد البشرية16إدارة قنوات التوزيع0اللغة العربية17مھارات االتصال الفعال13بحوث التسويق16إدارة المواد والمشترياتف3التسويق والمبيعات

23مقدمة في الحاسوبالتعليم المستمر

510541215502439416575306347512290442315495381المجموع الكلي

فترةفترة

كلية المھن التطبيقية

التخصص

برنامج األمتحانات النھائية للفصل األول من العام األكاديمي 2014-2015 األمتحانات فترة صباحية(ص) من الساعة الثامنة والنصف والفترة المسائية (م) من الساعة الحادية عشرة والنصف

فترة فترة فترة


