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ص1.6.2017مص31.5.2017مص30.5.2017مص29.5.2017مص28.5.2017ص21.5.2017مص18.5.2017مص17.5.2017مص16.5.2017مص15.5.2017مص14.5.2017الفصل

2فاالنتاج واالالت
اجهزة القياس 

الميكانيكية
12صب المعادن0الميكانيكا12ميثالورجيا المعادن10الكهرباء التطبيقية11

9انتقال الحرارة15الميكانيكا13الديناميكا الحرارية10الكهرباء التطبيقية2فالتكييف والتبريد والتدفئة

4فالتكييف والتبريد والتدفئة
انظمة تحكم في التكييف 

والتبريد
3دراسات14

2فالسيارات
 الموائع واالالت 

الهيدروليكية
71الميكانيكا60ديناميكا حرارية70علم السيارات76

الميكانيكا والحرارة 

والضوء
7

56هيدروليك المركبات4فالسيارات
الصيانة وتشخيص 

األعطال
13دراسات54

128(1)ريادة االعمال 142علم الجمال2فالتصميم الداخلي

4فالتصميم الداخلي
حساب الكميات 

ديكور/ والمواصفات 
99

مقدمة في المهن 

الهندسية
67التنمية في الوطن العربي108

االنارة والتمديدات 

الكهربائية
106

54النشاط الرياضي48(1)ريادة االعمال 154مساحة56(1)إنشاء مباني 2فالهندسة المعمارية

36قوانين وتشريعات40عقود ومواصفات48ادارة مشاريع0لغة عربية4فالهندسة المعمارية
التكييف والتمديدات 

الصحية
56

االنارة والتمديدات 

الكهربائية
55

251الكترونيات 30(1)ريادة االعمال 152القياددة الكهربائية46الكهرباء والمغناطيسية149االالت الكهربائية 341الكترونيات 2فاالتمتة الصناعية
االشراف والتنظيم 

الصناعي
45النشاط الرياضي49الرياضيات التطبيقية46

21دراسات25التنمية في الوطن العربي38(3)القيادة الكهربائية 0لغة عربية4فاالتمتة الصناعية

االلكترونيات والتحكم 

المحوسب
10إلكترونيات رقمية0لغة عربية2ف

أسس المحوالت واالالت 

الكهربائية
21الكترونيات القدرة12برمجة الحاسوب17(1)ريادة االعمال 9المجسات وتقنيات التحكم11

االلكترونيات والتحكم 

المحوسب
19تكنولوجيا المعالج4ف

الكترونيات صناعية 

متقدمة
19النشاط الرياضي16الرياضيات 23اشراف وتنظيم صناعي0التنمية في الوطن العربي21

4فاالتصاالت
ورشة االتصاالت 

المتنقلة و المقاسم
4السلوك الوظيفي4

مواضيع مختارة في 

االتصاالت الحديثة
0التنمية في الوطن العربي4

شبكات االتصال 

المحوسبة
4

2فاألنظمة الذكية في المباني
 أساسيات أنظمة 

التحكم وإدارة المباني
9إلكترونيات رقمية12

أسس اآلالت الكهربائية 

والمحوالت
11النشاط الرياضي6الرياضيات التطبيقية9برمجة و شبكات حاسوب11قياسات و مجسات14

20دراسات11اشراف وتنظيم صناعي0التنمية في الوطن العربي10إدارة الطاقة في المباني10تكنولوجيا الطاقة البديلة0لغة عربية4فاألنظمة الذكية في المباني

إدارة وتكنولوجيا الحجر 

والرخام
4ف

صيانة الماكينات 

الكهروميكانيكية
7حساب الكميات والتكاليف7+1

نظم معلومات لمنشات 

الحجر
6

االمن الصناعي 

والسالمه العامه
1+7المقاييس والجودة6 صيانة وترميم الحجر7+8البيئه ومعالجه المخلفات7

51اللغة االنجليزية106تحليل انشاءات75(1)ريادة االعمال 195مساحة93خواص الحرسانة2فالهندسة المدنية

63هندسة  ورسم الطرق86قوانين وتشريعات73عقود ومواصفات65انظمة صحية64ادارة مشاريع4فالهندسة المدنية
ميكانيكا التربة 

واالساسات
65

2فالمساحة
نظم المعلومات 

GISالجغرافية 
35

حساب الكميات 

والمواصفات المساحية
26دراسات8هندسة  الطرق228مساحة 29(1)ريادة االعمال 33الجبر ونظرية األخطاء22

30التنمية في الوطن العربي34الجبر ونظرية األخطاء232التصوير الجوي 0لغة عربية4فالمساحة

نظم تحديد الموقع 

بأألقمار الصناعية 

GPS

33النشاط الرياضي31

0190048604374403047532721363024302790226162المجموع الكلي

فترةفترة

(تم اجراء بعض التعديالت على النسخة االولية)النسخة النهائية من برنامج االمتحانات النهائية 

كلية املهن التطبيقية 

Aمن الساعة الحادية عشرة والنصف وتعقد جميع األمتحانات في مباني (م)من الساعة الثامنة والنصف والفترة المسائية  (ص)  األمتحانات فترة صباحية2017-2016برنامج األمتحانات النهائية للفصل الثاني من العام األكاديمي   , A + ,Cفي واد الهرية لجميع التخصصات  

التخصص
فترةفترةفترةفترةفترةفترةفترة


