
 

 المحافظات الشمالية/ 2021الصيفيةالدورة -المساقات لالمتحان التطبيقي الشاملو التخصصات 
 امتحانات التخصصات ذات الشق النظري فقط.أوال: 

 مالحظات العالمة  التعليمات المساقات التخصص الرقم

 تربية الطفل 1

 سيكولوجية الطفولة. -1
 سيكولوجية اللعب. -2
 تربية االسالمية.صورة الطفولة في ال -3
 اثر وسائل االعالم على الطفل. -4
 التربية الخاصة. -5
 مبادىء التوجيه واالرشاد النفسي.  -6

 دقيقة.  120مدة االمتحان النظري  -
 أسئلة من الوزارة.  -
 100النهاية العظمى  -
 أسئلة موضوعية/ اختيار من متعدد. -

 عالمة 100= نظري 100النهاية العظمى  -

 ارة األعمالاد 2

 االدارة. -1
 التسويق. -2
 اساسيات االدارة المالية. -3
 السلوك التنظيمي. -4
 ادارة المواد البشرية. -5

 دقيقة.  120مدة االمتحان النظري  -
 أسئلة من الوزارة.  -
 100النهاية العظمى  -
 أسئلة موضوعية/ اختيار من متعدد. -

 عالمة 100= نظري 100النهاية العظمى  -

 التسويق وادارة المنتوجات 3

 سلوك المستهلك -1
 الترويج واالعالن -2
 بحوث التسويق. -3
 المؤسسات التسويقية والمصرفية. -4

 دقيقة.  120مدة االمتحان النظري  -
 أسئلة من الوزارة.  -
 100النهاية العظمى  -
 أسئلة موضوعية/ اختيار من متعدد. -

 عالمة 100= نظري 100النهاية العظمى  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :امتحانات التخصصات ذات الشقين النظري والعمليثانيا: 

 الرقم
 مالحظات الجانب العملي الجانب النظري

 العالمة التعليمات المساقات/المهارات العالمة التعليمات المساقات/المهارات التخصص

1 

البرمجيات وقواعد 
 البيانات

 
 
 
 
 
 

 البرمجة خوارزميات ومبادئ -1
 قواعد بيانات -2

مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسددددئلة موضددددوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهايددة العظمددى  -
100 

البرمجدددة خ اختيددداري مدددا بدددين ل دددة  -
C  أوVisual Basic 
قواعددد البياندداتخ اختيدداري مددا بددين  -

MS ACESS   أوOracle 
 3تطبيقددات برمجيددةخ  سددؤال مددن  -

أسددددددددددددئلة اختيدددددددددددداري مددددددددددددا بددددددددددددين 
EXCEL اوFlash    أو

FrontPage. 

 3مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان العملدددددددددددددي  -
 ساعات. 

 أسئلة مركزية من الوزارة.  -
التصحيح ورصد العالمات من  -

 قبل اللجنة الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمى  -
100 

 عالمة 70عملي=
 عالمة 30نظري= 

 اسبة التقنيةالمح 2

 1مبادىء محاسبة  -1
 2مبادىء محاسبة  -2
 محاسبة التكاليف )حسب التعميم( -3
المراجعدددة والمراقبدددة الداخليدددة )حسددددب  -4

 التعميم(

مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسددددئلة موضددددوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهاية العظمى  -
100 

 1ت محاسبية محوسبة تطبيقا -
 2تطبيقات محاسبية محوسبة  -

برنامج محاسبين محوسب )حسب 
 البرنامج المتوفر في الكلية(

 Excelالجداول االلكترونية -
 )حسب المهارات التي تم اعتمادها(

 3مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان العملدددددددددددددي  -
 ساعات. 

 أسئلة مركزية من الوزارة.  -
التصحيح ورصد العالمات من  -

 الفاحصة في الكلية. قبل اللجنة

النهاية العظمى  -
100 

عالمة  30عملي=
 عالمة 70نظري=

اإلدارة المالية  3
 والمصرفية

 2، 1محاسبة -1
 مالية الشركات -2
 الرياضة المالية -3
 ادارة التأمين -4
 2، 1مصارف  -5

مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسددددئلة موضددددوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهاية العظمى  -
100 

 3مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان العملدددددددددددددي  - الحاسوب وتطبيقاته -
 ساعات. 

 أسئلة مركزية من الوزارة.  -
التصددحيح ورصددد العالمددات مددن  -

 قبل اللجنة الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمى  -
100 

عالمة  30عملي=
 عالمة 70نظري=



 الرقم
 مالحظات الجانب العملي الجانب النظري

 العالمة التعليمات المساقات/المهارات العالمة التعليمات المساقات/المهارات التخصص

مساحة ومساحة  4
 ويةج

 (.1مساحة ) .1
 (.2مساحة ) .2
 المساحة العقارية والتشريعات. .3
 مساحة جوية. .4

مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسئلة موضوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهاية العظمى -
100. 

 مدة االمتحان للطالب الواحد ال - المهارات المرفقة والمعتمدة.
 دقيقة.  15تقل عن 

رصد العالمات من قبل اللجنة  -
 الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمى  -
100. 

 عالمة  70عملي=
 عالمة 30نظري=

التكييف والتبريد  5
 والتدفئة

 أنظمة التدفئة المركزية والصحية. .1
 تكنولوجيا التبريد. .2
 تكنولوجيا التكييف. .3

مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان  -
 دقيقة.  120النظري 

 ئلة من الوزارة. أس -
النهاية العظمى  -

100 
أسددددئلة موضددددوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهايددددة العظمددددى -
100. 

مدة االمتحان للطالب الواحد ال  - المهارات المرفقة والمعتمدة.
 دقيقة. 15تقل عن 

رصد العالمات من قبل اللجنة  -
 الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمدى  -
100. 

 عالمة  70عملي=
 عالمة 30ظري=ن

هندسة التركيبات  6
 الكهربائية

 التحكم الصناعي. .1
 االنارة والتركيبات الكهربائية. .2
 االنظمة الكهربائية والسالمة الوقائية. .3

مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسددددئلة موضددددوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهايددددة العظمددددى -
100. 

مدة االمتحان للطالب الواحد ال  - المهارات المرفقة والمعتمدة.
 دقيقة. 15تقل عن 

رصد العالمات من قبل اللجنة  -
 الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمدى  -
100. 

 عالمة  70عملي=
 عالمة 30نظري=



 

 االتمتة الصناعية 7

 .2+  1آالت  كهربائية  .1
 اجهزة الحماية والتحكم الكهربائية. .2
+ وانظمدددددددددددة PLC)3قيدددددددددددادة كهربائيدددددددددددة  .3

 هوائية(.

مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسددددئلة موضددددوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهايددددة العظمددددى -
100. 

 3مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان العملدددددددددددددي  - المهارات المرفقة والمعتمدة.
 ساعات. 

  أسئلة مركزية من الوزارة. -
التصحيح ورصد العالمات من  -

 قبل اللجنة الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمى  -
100 

 عالمة 70عملي=
 عالمة 30نظري= 

 االوتوميكاترونكس 8

 محركات احتراق داخلي. .1
 نظام ادارة محرك الديزل. .2
 نظام ادارة محرك البنزين. .3
 صندوق السرعات االوتوميكانيكي. .4

مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
 أسددددئلة موضددددوعية/ -

 اختيار من متعدد

النهايددددة العظمددددى -
100. 

 3مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان العملدددددددددددددي  - المهارات المرفقة والمعتمدة.
 ساعات. 

 أسئلة مركزية من الوزارة.  -
التصحيح ورصد العالمات من  -

 قبل اللجنة الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمدى  -
100. 

 عالمة  70عملي=
 عالمة 30نظري=

 الهندسة المدنية 9

 ميم المنشات الخرسانية والمعدنية.تص .1
 حساب الكميات. .2
 رسم االبنية. .3
 (1المباني )انشاء  .4
 
 

مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسددددئلة موضددددوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهايددددة العظمددددى -
100. 

طالددب الواحددد ال مدددة االمتحددان لل - المهارات المرفقة والمعتمدة.
 دقيقة.  15تقل عن 

رصددد العالمددات مددن قبددل اللجنددة  -
 الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمدى  -
100. 

 عالمة  70عملي=
 عالمة 30نظري=



 

10 
االتصاالت / هندسة 
االتصاالت/تكنولوجيا 
 هندسة االتصاالت

 مبادئ االتصاالت. .1
 اتصاالت رقمية. .2
 اتصاالت خلوية.. 3

 مدددددددددددددة االمتحددددددددددددان -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسددددئلة موضددددوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهايددددة العظمددددى -
100. 

مدة االمتحان للطالب الواحد ال  - المهارات المرفقة والمعتمدة.
 دقيقة. 15تقل عن 

رصددد العالمددات مددن قبددل اللجنددة  -
 الفاحصة في الكلية.

مى النهاية العظ -
100. 

 عالمة  70عملي=
 عالمة 30نظري=

11 
هندسة التصنيع 

 واالنتاج

 (.1هندسة االنتاج ) .1
 (.2االنتاج )هندسة  .2
 صيانة االالت الميكانيكية. .3

 

مدة االمتحان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسئلة موضوعية/  -

 اختيار من متعدد.

النهاية العظمى -
100. 

 3مدة االمتحان العملي  - المهارات المرفقة والمعتمدة.
 ساعات. 

 أسئلة مركزية من الوزارة.  -
التصحيح ورصد العالمات من  -

 قبل اللجنة الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمى  -
100 

 عالمة 70عملي=
 عالمة 30نظري= 

12 
هندسة الطاقة  

 المتجددة

 ةانظمة تخزين الطاقة الكهربائي-1
 أنظمة تكنولوجيا الطاقة الشمسية. -2
تطبيقات الحاسوب في الطاقة  -3

 المتجددة.
أنظمة الخاليا الكهروضوئية المرتبطة  -5

 بالشبكبة الكهربائية.
 كفاءة وترشيد استهالك الطاقة. -6

مدة االمتحان  -
 دقيقة.  120النظري 

 أسئلة من الوزارة.  -
النهاية العظمى  -

100 
أسئلة موضوعية/  -

 تيار من متعدد.اخ
 

النهايددددة العظمددددى -
100. 

مدة االمتحان للطالب الواحد ال  - المهارات المرفقة والمعتمدة.
 دقيقة. 15تقل عن 

رصددد العالمددات مددن قبددل اللجنددة  -
 الفاحصة في الكلية.

النهاية العظمى  -
100. 

 عالمة  70عملي=
 عالمة 30نظري=

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 : ة المركزيةالتخصصات العمليثالثا: امتحانات 
 مالحظات العالمة التعليمات المساقات/المهارات التخصص الرقم

  100النهاية العظمى  ، وتقوم اللجنة بتصحيح عمل الطالب الحقاساعات 3امتحان مركزي مدته  المهارات الرسمية المعتمدة لدى الكليات مكاتبالأتمتة ادارة و  1

شبكات الحاسوب  2
 واالنترنت

  100النهاية العظمى  ساعات، وتقوم اللجنة بتصحيح عمل الطالب الحقا 3امتحان مركزي مدته  مية المعتمدة لدى الكلياتالمهارات الرس

 
 
 
 

 عملية غير مركزيةالتخصصات الامتحانات رابعا:
 مالحظات العالمة التعليمات المساقات/المهارات التخصص الرقم

  100النهاية العظمى  = = التصميم الداخلي 1
  100النهاية العظمى  = = التصميم الجرافيكي 2
  100النهاية العظمى  = = تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير والويب 3
  100النهاية العظمى  = = تكنولوجيا المعلومات المحوسبة 4
  100النهاية العظمى  = = التجميل وتصفيف الشعر والعناية بالبشرة 5

 
 


