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51/80/7852التاريخ:   

 

  7102بيقي الشامل التط برنامج االمتحان
 أعزائي الطلبة،،

 

 كاالتي:  7852نود إعالمكم بأن برنامج االمتحان التطبيقي الشامل 

 

حسب  صباحا  80:88في تمام الساعة  75/80/7852االثنين الموافق  يوم  االمتحان النظري

  -:سارة عين  –، علمًا بأن موقع المدارس الخليل الجدول ادناه

 

 

 علما بأن موقع المدارس: الخليل، عين سارة 

 

حسب الجدول  80:88في تمام الساعة  77/80/7852االمتحان العملي يوم الثالثاء الموافق 

  -المرفق ادناه: 

 مكان االمتحان التخصص

 مدرسة بركات االساسية للبنات ادارة المشاريع

 (7محمد علي المحتسب الثانوية للبنات ) إدارة المنشآت الرياضية 

 (5محمد علي المحتسب الثانوية للبنات ) االدارة المالية المحوسبة

 مدرسة بركات االساسية للبنات التسويق والمبيعات

 المحاسبة التقنية
 مدرسة المازنية االساسية للبنات

 البرمجيات وقواعد البيانات

 مدرسة بركات االساسية للبنات االتصاالت

 (5محمد علي المحتسب الثانوية للبنات ) السكرتارية والسجل الطبي

 االتمتة الصناعية

 مدرسة بركات االساسية للبنات

 المحوسب والتحكم االلكترونيات

 والتدفئة والتبريد التكييف

 السيارات

 المساحة

 الهندسة المدنية
 (7محمد علي المحتسب الثانوية للبنات )

 الهندسة المعمارية
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 الموقع المختبر اسم التخصص

 ابو رمان / مركز فوزي كعوش Lab 190 ادارة المشاريع

 مكاتب هوأتمت ادارة
، 5البيروني الخوارزمي، 

7البيروني   
 Cواد الهرية / مبنى 

 +Aو  Aواد الهرية / مبنى  A212, A+018 المحوسبة المالية االدارة

 أبو رمان مختبر التسويق والمبيعات

 Cواد الهرية / مبنى  مختبر الرازي القانوني والسجل ةالسكرتاري

 Aواد الهرية / مبنى  A308, A312, A319, A326 التقنية المحاسبة

 Aواد الهرية / مبنى  A214 البيانات وقواعد برمجيات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Aواد الهرية / مبنى  A214 الويب صفحات وتطوير تصميم

 ابو رمان / مركز فوزي كعوش Lab 160 واالنترنت الحاسوب شبكات

 Bواد الهرية / مبنى  مختبر االتصاالت االتصاالت

 Aواد الهرية / مبنى  A314 الحاسوب تكنولوجيا

 Aواد الهرية/ مبنى  A012 , A014 تكنولوجيا الوسائط المتعددة

الحجر والرخام مختبر فحص إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام  Aواد الهرية / مبنى + 

7، مرسم5مرسم الداخلي التصميم  ابو رمان 

 Aواد الهرية / مبنى  A226 , A219, A220 الطبي والسجل يةالسكرتار

 المبنى الرئيسي  BMSمختبر  األنظمة الذكية في المباني

 Bواد الهرية / مبنى  مختبر القيادة الصناعية االتمتة

 Bواد الهرية / مبنى  مختبر القدرة المحوسب والتحكم االلكترونيات

 Bواد الهرية / مبنى  مشغل التكييف والتبريد والتدفئة والتبريد التكييف

 Bواد الهرية / مبنى  مشاغل السيارات السيارات

 Cواد الهرية / مبنى  مختبر المساحة المساحة

 Cواد الهرية / مبنى  مختبر فحص المواد المدنية الهندسة

4 مرسم، 3مرسم   المعمارية الهندسة  ابو رمان 

 

  لكم بالنجاح والتفوقمع تمنياتنا 

 مكتب عميد كلية المهن التطبيقية


