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الثالثاءاألحدالسبتالخميساألربعاءالثالثاءاألحدالخميساألربعاءالثالثاء

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

50رياضيات االعمال45ممدمة في الحاسوب44االدارة142المحاسبة 53اللغة االنجليزية1فادارة وأتمتة مكاتب

24(1)ريادة االعمال 20مراسالت تجارية باللغة االنجليزية21اعمال المكاتب والسكرتاريا19مبادئ االحصاء المحوسب28اللغة العربية2فادارة وأتمتة مكاتب

40مراسالت تجارية باللغة العربية18االلتصاد3فادارة وأتمتة مكاتب
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
38إدارة الموارد البشرية0

0النشاط الرياضي14مبادىء العاللات العامة12السلون التنظيمي18انظمة المعلومات االدارية4فادارة وأتمتة مكاتب

65علم االحياء الدليمة166السجالت الطبية65ممدمة في الحاسوب84االدارة66علم التشريح ووظائف االعضاء70اللغة االنجليزية1فالسكرتاريه والسجل الطبي

15نظم معلومات صحية16اخالليات المهن الطبية20االحصاء36اللغة العربية216السجالت الطبية 2فالسكرتاريه والسجل الطبي

0النشاط الرياضي64اعمال المكاتب والسكرتاريا63المراسالت باللغة العربية67الصحة العامة66المصطلحات الطبية3فالسكرتاريه والسجل الطبي

19النشاط الرياضي25مدخل إلى علم المانون19ممدمة في الحاسوب0االدارة48اللغة العربية4اللغة االنجليزية1فالسكرتاريه والسجل المانوني

30لانون العمل والعمال3االحصاء31لانون العموبات30أخالليات المهنة3فالسكرتاريه والسجل المانوني
أصول الصياغة المانونية باللغة 

العربية
23النشاط الرياضي2المالية العامة والضرائب29المراسالت باللغة االنجليزيه33

0النشاط الرياضي38الرياضيات المالية36ممدمة في الحاسوب37االدارة44االلتصاد139المحاسبة 40اللغة االنجليزية1فاالدارة المالية المحوسبة

30(1)ريادة االعمال 9ممدمة في لواعد البيانات20االحصاء2فاالدارة المالية المحوسبة

224االدارة 22اسواق ماليه24التؤمين وإدارة الخطر0اللغة العربية30انظمة المعلومات االدارية3فاالدارة المالية المحوسبة

4فاالدارة المالية المحوسبة
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
3التصاد إسالمي42

75النشاط الرياضي144الرياضيات المالية134االدارة133االلتصاد1137المحاسبة 132اللغة االنجليزية1فالمحاسبة التمنية

17ممدمة في الحاسوب24مبادئ االحصاء المحوسب2فالمحاسبة التمنية

102محاسبة التكاليف104محاسبة الشركات53اللغة العربية105المحاسبة الضريبية3فالمحاسبة التمنية

4فالمحاسبة التمنية
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
0

35اللغة االنجليزية1فبرمجيات ولواعد البيانات
الخوارزميات ومبادىء 

البرمجة
72النشاط الرياضي110لواعد البيانات 11ممدمة في الحاسوب10االدارة14

5لواعد بيانات متمدمة7البرمجة الشيئية6ممدمه في هندسة البرمجيات3فبرمجيات ولواعد البيانات
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
0

37اللغة العربية0اللغة االنجليزية1فتصميم وتطوير صفحات الويب
الخوارزميات ومبادىء 

البرمجة
11ممدمة في لواعد البيانات7ممدمة في الحاسوب9

25(1)ريادة االعمال 8اللغة االنجليزية الفنية9مبادىء شبكات الحاسوب9لواعد بيانات متمدمة6االتصال الفعّال19برمجة ويب2فتصميم وتطوير صفحات الويب

41اللغة العربية0اللغة االنجليزية1فشبكات الحاسوب واالنترنت
الخوارزميات ومبادئ 

البرمجة
97النشاط الرياضي12مراسالت فنية114مبادىء الشبكات14ممدمة في الحاسوب0

17مواضيع خاصة220إدارة الشبكات 18تحليل وإدارة المشاريع3فشبكات الحاسوب واالنترنت

72نظرية األلوان1فتكنولوجيا الوسائط المتعددة
الخوارزميات ومبادىء 

البرمجة
84مبادىء التصميم71ممدمة في الحاسوب80

3فتكنولوجيا الوسائط المتعددة
تحليل وتصميم نظم الوسائط 

المتعددة
0النشاط الرياضي46مبادئ التصوير و اإلخراج47 مبادئ اإلبداع`0اللغة العربية50

12النشاط الرياضي1علم التشريح ووظائف االعضاء14ممدمة في التدريب الرياضي12ممدمة في الحاسوب23االدارة13مبادئ االحصاء المحوسب10المحاسبة 0اللغة االنجليزية1فإدارة االمشات الرياضية

3فإدارة االمشات الرياضية
االدارة االستراتيجية في 

المنشآت الرياضية
5تخطيط البرامج الرياضية6االصابات الرياضية5

االدارة المالية في المجال 

الرياضي
5إدارة الموارد البشرية6

21ممدمة في الحاسوب0االدارة26مبادئ االحصاء المحوسب132المحاسبة 32اللغة االنجليزية1فإدارة المشاريع
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
65

3فإدارة المشاريع
إدارة الشراء  و المخازن 

والعطاءات والعمود
23

لانون األعمال والشركات 

والجمعيات
31

أخالليات المهنة والسلون 

التنظيمي
24مواضيع خاصة4

كتابة ممترحات المشاريع وتجنيد 

األموال
23

36النشاط الرياضي36ممدمة في الحاسوب46االدارة37االلتصاد137المحاسبة 56اللغة االنجليزية1فالتسويك والمبيعات

16إدارة الموارد البشرية17بحوث التسويك16ادارة لنوات التوزيع14مهارات االتصال الفعال12إدارة المواد والمشتريات3فالتسويك والمبيعات

162النشاط الرياضي0ممدمة في الحاسوب1تكنولوجيا الحاسوب ف

42204600441243579049605610352107479037404960المجموع الكلي

:مالحظات

كلية املهن التطبيقية

2018-2017من برنامج األمتحانات النهائية للفصل األول من العام األكاديمي  ندخةنهائية

التخصص
فترةفترةفترةفترةفترةفترةفترةفترةفترةفترة

(A,A+,C)جميع االمتحانات تعقد في مباني وادي الهري 

من الساعة الحادية عشرة والنصف (م)من الساعة الثامنة والنصف والفترة المسائية  (ص)األمتحانات فترة صباحية


