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الثالثاءاألحدالسبتالخمٌساألربعاءالثالثاءاألحدالخمٌساألربعاءالثالثاء

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

50رٌاضٌات االعمال45ممدمة فً الحاسوب44االدارة142المحاسبة 1فادارة وأتمتة مكاتب

24(1)رٌادة االعمال 20مراسالت تجارٌة باللغة االنجلٌزٌة21اعمال المكاتب والسكرتارٌا19مبادئ االحصاء المحوسب28اللغة العربٌة2فادارة وأتمتة مكاتب

40مراسالت تجارٌة باللغة العربٌة18االلتصاد3فادارة وأتمتة مكاتب
دراسات فً الفكر العربً 

واالسالمً
38إدارة الموارد البشرٌة0

0النشاط الرٌاض9ً(فنً  )انجلٌزي تجاري 14مبادىء العاللات العامة12السلون التنظٌم18ًانظمة المعلومات االدارٌة4فادارة وأتمتة مكاتب

65علم االحٌاء الدلٌمة166السجالت الطبٌة65ممدمة فً الحاسوب84االدارة66علم التشرٌح ووظائف االعضاء70اللغة االنجلٌزٌة1فالسكرتارٌه والسجل الطبً

15نظم معلومات صحٌة16اخاللٌات المهن الطبٌة20االحصاء36اللغة العربٌة216السجالت الطبٌة 2فالسكرتارٌه والسجل الطبً

64اعمال المكاتب والسكرتارٌا63المراسالت باللغة العربٌة67الصحة العامة66المصطلحات الطبٌة3فالسكرتارٌه والسجل الطبً

19النشاط الرٌاض25ًمدخل إلى علم المانون19ممدمة فً الحاسوب20االدارة48اللغة العربٌة4اللغة االنجلٌزٌة1فالسكرتارٌه والسجل المانونً

30لانون العمل والعمال3االحصاء31لانون العموبات30أخاللٌات المهنة3فالسكرتارٌه والسجل المانونً
أصول الصٌاغة المانونٌة باللغة 

العربٌة
223المالٌة العامة والضرائب29المراسالت باللغة االنجلٌزٌه33

النشاط الرٌاض38ًالرٌاضٌات المالٌة36ممدمة فً الحاسوب37االدارة44االلتصاد139المحاسبة 1فاالدارة المالٌة المحوسبة

30(1)رٌادة االعمال 9ممدمة فً لواعد البٌانات13اللغة االنجلٌزٌة الفنٌة20االحصاء2فاالدارة المالٌة المحوسبة

24التؤمٌن وإدارة الخطر224االدارة 22اسواق مالٌه0اللغة العربٌة30انظمة المعلومات االدارٌة3فاالدارة المالٌة المحوسبة

4فاالدارة المالٌة المحوسبة
دراسات فً الفكر العربً 

واالسالمً
3التصاد إسالم42ً

75النشاط الرٌاض144ًالرٌاضٌات المالٌة134االدارة133االلتصاد1137المحاسبة 95اللغة االنجلٌزٌة1فالمحاسبة التمنٌة

30االنجلٌزي التجاري17ممدمة فً الحاسوب24مبادئ االحصاء المحوسب2فالمحاسبة التمنٌة

102محاسبة التكالٌف104محاسبة الشركات53اللغة العربٌة105المحاسبة الضرٌبٌة3فالمحاسبة التمنٌة

4فالمحاسبة التمنٌة
دراسات فً الفكر العربً 

واالسالمً
0

35اللغة االنجلٌزٌة1فبرمجٌات ولواعد البٌانات
الخوارزمٌات ومبادىء 

البرمجة
72النشاط الرٌاض110ًلواعد البٌانات 11ممدمة فً الحاسوب10االدارة14

5لواعد بٌانات متمدمة7البرمجة الشٌئٌة6ممدمه فً هندسة البرمجٌات3فبرمجٌات ولواعد البٌانات
دراسات فً الفكر العربً 

واالسالمً
0

37اللغة العربٌة0اللغة االنجلٌزٌة1فتصمٌم وتطوٌر صفحات الوٌب
الخوارزمٌات ومبادىء 

البرمجة
11ممدمة فً لواعد البٌانات7ممدمة فً الحاسوب9

8اللغة االنجلٌزٌة الفنٌة9مبادىء شبكات الحاسوب9لواعد بٌانات متمدمة6االتصال الفعّال19برمجة وٌب2فتصمٌم وتطوٌر صفحات الوٌب
التطور الجرافٌكً ومعالجة 

الصور
25(1)رٌادة االعمال 9

41اللغة العربٌة0اللغة االنجلٌزٌة1فشبكات الحاسوب واالنترنت
الخوارزمٌات ومبادئ 

البرمجة
97النشاط الرٌاض12ًمراسالت فنٌة114مبادىء الشبكات14ممدمة فً الحاسوب0

220إدارة الشبكات 17مواضٌع خاصة21الشبكات الالسلكٌة واالتصاالت120شبكات متمدمة 18تحلٌل وإدارة المشارٌع3فشبكات الحاسوب واالنترنت

72نظرٌة األلوان1فتكنولوجٌا الوسائط المتعددة
الخوارزمٌات ومبادىء 

البرمجة
84مبادىء التصمٌم71ممدمة فً الحاسوب80

3فتكنولوجٌا الوسائط المتعددة
تحلٌل وتصمٌم نظم الوسائط 

المتعددة
47 مبادئ اإلبداع55ممدمة فً برمجة الوسائط`46مبادئ التصوٌر و اإلخراج50

12النشاط الرٌاض1ًعلم التشرٌح ووظائف االعضاء14ممدمة فً التدرٌب الرٌاض12ًممدمة فً الحاسوب23االدارة13مبادئ االحصاء المحوسب10المحاسبة 0اللغة االنجلٌزٌة1فإدارة االمشات الرٌاضٌة

3فإدارة االمشات الرٌاضٌة
االدارة االستراتٌجٌة فً 

المنشآت الرٌاضٌة
5اإلعالم الرٌاض6ًاالصابات الرٌاضٌة5

االدارة المالٌة فً المجال 

الرٌاضً
5تخطٌط البرامج الرٌاضٌة5إدارة الموارد البشرٌة6

21ممدمة فً الحاسوب17االدارة26مبادئ االحصاء المحوسب132المحاسبة 1فإدارة المشارٌع
دراسات فً الفكر العربً 

واالسالمً
65

3فإدارة المشارٌع
إدارة الشراء  و المخازن 

والعطاءات والعمود
23

لانون األعمال والشركات 

والجمعٌات
31

أخاللٌات المهنة والسلون 

التنظٌمً
24مواضٌع خاصة4

كتابة ممترحات المشارٌع وتجنٌد 

األموال
النشاط الرٌاض7ًإدارة المواصفات والجودة23

36النشاط الرٌاض36ًممدمة فً الحاسوب46االدارة37االلتصاد137المحاسبة 56اللغة االنجلٌزٌة1فالتسوٌك والمبٌعات

16إدارة الموارد البشرٌة14مهارات االتصال الفعال12إدارة المواد والمشترٌات3فالتسوٌك والمبٌعات

162النشاط الرٌاض0ًممدمة فً الحاسوب1تكنولوجٌا الحاسوب ف

36503550487243550052205610389107523034405750المجموع الكلً

:مالحظات

فترةفترةفترة

(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

كلية املهن التطبيقية

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

التخصص
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