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45اللغة االنجليزية23مقدمة في الحاسوب138المحاسبة 53مهارات اإلتصال والتواصل27االدارة1فادارة وأتمتة مكاتب

0اللغة العربية7اعمال المكاتب والسكرتاريا17مبادئ االحصاء المحوسب2فادارة وأتمتة مكاتب

23مراسالت تجارية باللغة العربية38االقتصاد20إدارة الموارد البشرية3فادارة وأتمتة مكاتب
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
0

20ريادة أعمال 10انجليزي تجاري9مواضيع خاصة10انظمة المعلومات االدارية10مبادئ عالقات عامة7السلوك التنظيمي4فادارة وأتمتة مكاتب

60النشاط الرياضي68اللغة االنجليزية52مقدمة في الحاسوب43علم االحياء الدقيقة53مهارات اإلتصال والتواصل143السجالت الطبية60االدارة1فالسكرتاريه والسجل الطبي

267ريادة أعمال 54الصحة العامة63المراسالت باللغة العربية59اعمال المكاتب والسكرتاريا59المصطلحات الطبية3فالسكرتاريه والسجل الطبي

0اللغة العربية28مهارات اإلتصال والتواصل4االدارة1فالسكرتاريه والسجل القانوني

133المحاسبة 10قانون العمل والعمال14سجل قانوني الكتروني3فالسكرتاريه والسجل القانوني
أصول الصياغة القانونية باللغة 

العربية
8القانون التجاري14

0اللغة االنجليزية13اللياقة البدنية10المحاسبة 37االدارة1فاالدارة الرياضية

222ريادة أعمال 8االسعاف االولي9اساليب التدريس الرياضي15كرة الطائرة0اللغة العربية8ادارة منشات رياضية6إدارة الموارد البشرية3فاالدارة الرياضية

0اللغة االنجليزية153المحاسبة 51مهارات اإلتصال والتواصل48االقتصاد42االدارة1فإدارة  االعمال والمشاريع

3فإدارة  االعمال والمشاريع
كتابة مقترحات المشاريع 

وتجنيد األموال
18

إدارة الشراء  و المخازن 

والعطاءات والعقود
20ريادة أعمال 28مراسالت لغة انجليزية20مواضيع خاصة39اللغة العربية25

69النشاط الرياضي45اللغة االنجليزية166المحاسبة 27مهارات اإلتصال والتواصل86مبادئ التسويق43االدارة1فالتسويق والمبيعات

36بحوث التسويق32إدارة قنوات التوزيع21مبادئ االحصاء المحوسب13اإلعالن والترويج39األستيراد والتصدير3فالتسويق والمبيعات
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
220ريادة أعمال 0

برمجة تطبيقات الحاسوب 

وصفحات الويب
119ريادة أعمال 39اللغة االنجليزية27مقدمة في الحاسوب39مقدمة في قواعد بيانات34مبادئ شبكات الحاسوب1ف

برمجة تطبيقات الحاسوب 

وصفحات الويب
0اللغة العربية16هندسة البرمجيات3ف

0اللغة االنجليزية21مقدمة في الحاسوب0اللغة العربية14مقدمة في البرمجة113مبادىء الشبكات0تفاعل االنسان والحاسوب1فشبكات الحاسوب واالنترنت

17صيانة حاسوب13تحتليل وادارة المشاريع3فشبكات الحاسوب واالنترنت
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
29إدارة الشبكات 0

169نظرية الوان165مقدمة في الحاسوب165التطوير الجرافيكي172مبادئ التصميم1فتكنولوجيا الوسائط المتعددة

43اللغة العربية3فتكنولوجيا الوسائط المتعددة
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
2130ريادة أعمال 58

122ريادة أعمال 34اللغة االنجليزية25مبادئ الدارات الكهربائية23مقدمة في الحاسوب120الرياضيات 1فتكنولوجيا  هندسة الحاسوب

16مبادئ الكترونيات43اللغة العربية23صيانة حاسوب20تحليل وتصميم النظم3فتكنولوجيا هندسة الحاسوب

19مقدمة في الحاسوب10الرياضيات 30تفاعل االنسان والحاسب1فبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية
دراسات في الفكر العربي 

واالسالمي
31اللغة االنجليزية0

116ريادة أعمال 10هندسة البرمجيات3فبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية

0اللغة االنجليزية23مقدمة في الحاسوب37اللغة العربية23مهارات اإلتصال والتواصل25مدخل رياض االطفال36االدارة1فترياض االطفال

17ادارة صف رياض االطفال17ادب االطفال131محاسبة 17المسرح والدراما35علم نفس العام3فرياض االطفال
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فترة فترةفترة

(Aمبنى وادي الهرية )فاتن الشريف. أ:    على جميع الطلبة الذين لديهم اكثر من امتحانين في نفس الفترة مراجعة سكرتيرة الدوائر

كلية المهن التطبيقية

2023-2022 برنامج األمتحانات النهائية للفصل األول من العام األكاديمي 
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