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الثالثاءاألحدالسبتالخمٌساألربعاءالثالثاءاألحدالخمٌساألربعاءالثالثاء

مص2.1.2018مص31.12.2017مص30.12.2017 مص28.12.2017مص27.12.2017مص26.12.2017مص24.12.2017مص21.12.2017مص20.12.2017مص19.12.2017الفصل

0النشاط الرٌاض11ًالرٌاضٌات 5المٌكانٌكا والحرارة والضوء2المواد الهندسٌة وخواصها0اللغة العربٌة1االشراف والتنظٌم الصناع1ًفالتكٌٌف والتبرٌد والتدفئة

11تكٌٌف المبان13ًالتبرٌد9مبادىء الطاقة19الكترونٌات 8تدفئة وانظمة صحة المبان0ًاللغة االنجلٌزٌة3فالتكٌٌف والتبرٌد والتدفئة

0النشاط الرٌاض190ًالرٌاضٌات 106المٌكانٌكا والحرارة والضوء93المواد الهندسٌة وخواصها120اللغة العربٌة104االشراف والتنظٌم الصناع1ًفالسٌارات

64محركات احتراق داخل64ًكهرباء المركبات68نظرٌة االالت65مقاومة المواد2الموائع واالالت الهٌدرولٌكٌة0اللغة االنجلٌزٌة3فالسٌارات

0النشاط الرٌاض10ًالرٌاضٌات 3المٌكانٌكا والحرارة والضوء2المواد الهندسٌة وخواصها0اللغة العربٌة5االشراف والتنظٌم الصناع1ًفاالنتاج واالالت

7مناولة المواد0نظرٌة االالت8مقاومة المواد0الموائع واالالت الهٌدرولٌكٌة0اللغة االنجلٌزٌة3فاالنتاج واالالت

170تكنولوجٌا الخامات والنجارة158مبادىء التصمٌم136اللغة العربٌة195تارٌخ الفن الموجز1فالتصمٌم الداخلً
دراسات فً الفكر 

العربً واالسالمً
0النشاط الرٌاض176ًتارٌخ االثاث190

122التكٌٌف والتمدٌدات الصحٌة73اللغة االنجلٌزٌة3فالتصمٌم الداخلً

67مقدمة فً المهن الهندسٌة71مبادىء التصمٌم المعماري67تارٌخ العمارة70االشراف والتنظٌم الصناع1ًفالهندسة المعمارٌة
دراسات فً الفكر 

العربً واالسالمً
173الرٌاضٌات 0

44حساب الكمٌات44(2)إنشاء مبانً 169المساحة 16اللغة االنجلٌزٌة3فالهندسة المعمارٌة

87مقدمة فً المهن الهندسٌة94(1)إنشاء مبانً 96اللغة العربٌة84االشراف والتنظٌم الصناع1ًفالهندسة المدنٌة
دراسات فً الفكر 

العربً واالسالمً
90استاتٌكا ومقاومة المواد182الرٌاضٌات 71

32التكٌٌف والتمدٌدات الصحٌة70حساب الكمٌات81(2)إنشاء مبانً 13مساحة 90المساحة المدنٌة79مواد البناء3فالهندسة المدنٌة
تصمٌم المنشات الخرسانٌة 

والمعدنٌة
88

147الرٌاضٌات 47القٌاسات الكهربائٌه146الكترونٌات 48مبادىء الدوائر الكهربائٌة34اللغة االنجلٌزٌة1فاالتمتة الصناعٌة

3فاالتمتة الصناعٌة
اجهزة الحماٌة والتحكم 

الكهربائٌة
45الكترونٌات القدرة42نظرٌة االالت242القٌادة الكهربائٌة 249االالت الكهربائٌة 43

17الرٌاضٌات 8القٌاسات الكهربائٌه18الكترونٌات 8مبادىء الدوائر الكهربائٌة0اللغة االنجلٌزٌة1فااللكترونٌات والتحكم المحوسب

7قٌادة المحركات الكهربائٌة8إلكترونٌات صناعٌة متقدمة7تكنولوجٌا ال PLC 10(النظائر)تقنٌات التماثل 24المتحكمات الدقٌقة11االشراف والتنظٌم الصناع3ًفااللكترونٌات والتحكم المحوسب
دراسات فً الفكر 

العربً واالسالمً
4تكنولوجٌا المعالج0

0اللغة االنجلٌزٌة1فإدارة وتكنولوجٌا الحجر والرخام
الجٌولوجٌا ومصادر الحجر 

الطبٌعً
11مبادىء اداره12

دراسات فً الفكر 

العربً واالسالمً
11الرٌاضٌات26

131الرٌاضٌات 39(1)المساحة 39الجٌولوجٌا32اللغة االنجلٌزٌة1فالمساحة

28رسم الخرائط28هندسة الطرق0االشراف والتنظٌم الصناع3ًفالمساحة
المساحة العقارٌة والتشرٌعات 

واالفراز
36(1)التصوٌر الجوي 31

5الكترونٌات6دوائر كهربائٌة0اللغة االنجلٌزٌة1فاالتصاالت
دراسات فً الفكر 

العربً واالسالمً
6رٌاضٌات تقنٌة

28الرٌاضٌات التطبٌقٌة20قٌاسات و مجسات21الكترونٌات0اللغة العربٌة19مبادىء الدوائر الكهربائٌة41اللغة االنجلٌزٌة1فاألنظمة الذكٌة فً المبانً

3فاألنظمة الذكٌة فً المبانً
إدارة وبرمجة أنظمة التحكم 

فً المبانً المتقدمة
14

تكنولوجٌا المتحكمات 

PLCالقابلة للبرمجة 
10تكٌٌف12قٌادة و تحكم كهربائ12ً

81استدراكً رٌاضٌات81استدراكً فٌزٌاء0اللغة العربٌةاالستدراكً

19659204140362055311562056304780576056600المجموع الكلً

:مالحظات
(A,A+,C)جمٌع االمتحانات تعقد فً مبانً وادي الهري 

من الساعة الحادٌة عشرة والنصف (م)من الساعة الثامنة والنصف والفترة المسائٌة  (ص)األمتحانات فترة صباحٌة

12/12/2017حتى موعد اقصاه اإلثنٌن  (مبنى ابو رمان)هدى مرار .و أ     (مبنى وادي الهرٌة)فاتن الشرٌف. أ:    على جمٌع الطلبة الذٌن لدٌهم اكثر من امتحانٌن فً نفس الفترة مراجعة سكرتارٌة الدوائر

فترةفترةفترة فترة فترةفترة

كلية املهن التطبيقية

2018-2017ن برنامج األمتحانات النهائية للفصل األول من العام األكاديمي مندخة اولية 

التخصص
فترةفترةفترةفترة


