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 2 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 
 والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهنيوالصغرى العظمى النهايات 

 2023-2022 للعام الدراسيالنسوي(  –التجاري –الصناعي )
 

 نسوي( –تجاري –مواد الثقافة العامة )صناعي النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات -4
 :نسوي( –تجاري –)صناعيمواد العلوم المهنية التخصصية  اتالمتحانالزمنية النهايات العظمى والصغرى والمدة -2

 تقنيات الحاسوب 2-4
 قنيات اإللكترونية تال 2-2
 االتصاالت 2-3
 كسالميكاترون 2-4
 /تعليم مزدوج/الميكاترونكس 2-3
 التقنيات الكهربائية 2-6
 والتبريد التكييف 2-7
 التدفئة والتمديدات 2-8
 والسباكةالنماذج  2-9
 ميكانيك وكهرباء المركبات 2-40
 اآلليات والمعدات الزراعيةميكانيك  2-44
 النسيج 2-42
 الغزل 2-43
 اللحام وتشكيل المعادن 2-44
 اللحام وتشكيل المعادن/ تعليم مزدوج 2-43
 التصنيع الميكانيكي 2-46
 التصنيع الميكانيكي/ تعليم مزدوج 2-47
 نجارة األثاث والزخرفة 2-48
 صيانة األجهزة الطبية 2-49
 مزدوجصناعة األلبسة/ تعليم  2-20
 خياطة المالبس 2-24
 الحالقة والتجميل 2-22
 التجاري  2-23
+ عملي/وفق  نظري/المهنية التخصصية مالعلو  مواديتم تنفيذ االمتحان العام للشهادة الثانوية المهنية لكافة مالحظة: 

 .امتحانيةبرنامج االمتحان العام الذي تصدره الوزارة لكل دورة 
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 لتعليم الصناعيا -لمواد الثقافة العاّمة النهايات العظمى والصغرى  4-4

 الصف األول الثانوي
 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المادة

  1 82 022 التربية الدينية 1
  1 82 022 التربية الوطنية 0
  0 112 022 اللغة العربية 3
  0 102 322 نكليزية اللغة اإل 0
  عملي 82 022 الرياضيةالتربية  5
  0 112 022 الرياضيات 1
  0 112 022 الفيزياء والكيمياء 7

 + عملي40 840 2400 المجموع
 الصف الثاني الثانوي
 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المادة

  1 82 022 التربية الدينية 1
  1 82 022 التربية الوطنية 0
  0 112 022 العربية اللغة 3
  0 102 322 اللغة اإلنكليزية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5
  0 112 022 الرياضيات 1
  0 112 022 الفيزياء والكيمياء 7

 + عملي 40 840 2400 المجموع
 الصف الثالث الثانوي
 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المادة

  1332 82 022 التربية الدينية 1
  1332 82 022 التربية الوطنية 0
  0 112 022 اللغة العربية 3
  0 102 322 اللغة اإلنكليزية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5
  0 112 022 الرياضيات 1
  0 112 022 الفيزياء والكيمياء 7

 + عملي 44 840 2400 المجموع



 4 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 مهنة )صناعة األلبسة / تعليم مزدوج( -والصغرى لمواد الثقافة العاّمة  العظمىالنهايات  4-2
 الصف األول الثانوي
 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المادة

  1 82 022 التربية الدينية 1
  0 112 022 اللغة العربية 0
 النسويمشترك مع  0 102 322 اللغة اإلنكليزية 3
  1 82 022 التربية الوطنية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5
  0 112 022 الرياضيات 1
  0 112 022 الفيزياء والكيمياء 7

 + عملي40 840 2400 المجموع
 الصف الثاني الثانوي
 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المادة

  1 82 022 التربية الدينية 1
  0 112 022 اللغة العربية 0
 مشترك مع النسوي 0 102 322 اللغة اإلنكليزية 3
  1 82 022 التربية الوطنية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5
  0 112 022 الرياضيات 1
  0 112 022 الفيزياء والكيمياء 7

 + عملي 40 840 2400 المجموع
 الصف الثالث الثانوي
 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المادة

  1332 82 022 التربية الدينية 1
  0 112 022 اللغة العربية 0
 مشترك مع النسوي 0 102 322 اللغة اإلنكليزية 3
  1332 82 022 التربية الوطنية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5
  0 112 022 الرياضيات 1
  0 112 022 الفيزياء والكيمياء 7

 + عملي44  840 2400 المجموع



 5 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 لتعليم التجاري ا -لمواد الثقافة العاّمة النهايات العظمى والصغرى  4-3
 الصف األول الثانوي
 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المادة

  1 82 022 التربية الدينية 1
  0 112 022 العربيةاللغة  0
  0 112 022 اللغة اإلنكليزية 3
  1 82 022 التربية الوطنية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5

 + عملي 6 360 4400 المجموع
 الصف الثاني الثانوي
 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المادة

  1 82 022 التربية الدينية 1
  0 112 022 اللغة العربية 0
  0 112 022 اللغة اإلنكليزية 3
  1 82 022 التربية الوطنية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5

 + عملي 6 360 4400 المجموع
 الصف الثالث الثانوي
 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المادة

  1332 82 022 التربية الدينية 1
  0 112 022 اللغة العربية 0
  0332 002 122 اللغة اإلنكليزية 3
  1332 82 022 التربية الوطنية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5

 + عملي 7330 640 4600 المجموع
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 (+ الحالقة والتجميلمهنتي )خياطة مالبس -النهايات العظمى والصغرى لمواد الثقافة العامة  4-4
 الصف األول الثانوي 

 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المواد الدراسية
  1 82 022 التربية الدينية 1
  0 112 022 اللغة العربية 0
  0 102 322 اللغة اإلنكليزية 3
  1 82 022 التربية الوطنية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5
  0 112 022 الرياضيات 1
  0 112 022 الفيزياء والكيمياء 7

 + عملي40 840 2400 المجموع
 الصف الثاني الثانوي

 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المواد الدراسية
  1 82 022 التربية الدينية 1
  0 112 022 اللغة العربية 0
  0 102 322 اللغة اإلنكليزية 3
  1 82 022 التربية الوطنية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5
  0 112 022 الرياضيات 1
  0 112 022 الفيزياء والكيمياء 7

 + عملي40  840 2400 المجموع
 الصف الثالث الثانوي

 مالحظات مدة االمتحان /سا/ النهاية الصغرى النهاية العظمى المواد الدراسية
  1332 82 022 التربية الدينية 1
  0 112 022 اللغة العربية 0
  0 102 322 اللغة اإلنكليزية 3
  1332 82 022 التربية الوطنية 0
  عملي 82 022 التربية الرياضية 5
  0 112 022 الرياضيات 1
  0 112 022 الفيزياء والكيمياء 7

 + عملي44 840 2400 المجموع



 7 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 مهنة تقنيات الحاسوب- للمرحلة الثانوية المهنية الصناعيةالعظمى والصغرى النهايات  2-4
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 0 312 122 (1البرمجة ) 1
 + عملي 0 312 122 (1أنظمة التشغيل ) 0
 + عملي 0 312 122 *ياتاإللكترونالكهرباء و مبادئ  3
 + عملي 0 002 022 الدارات المنطقية 0
 + عملي 1332 002 022 بنية الحواسيب 5

 عملي+  9330   4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي+  0 312 122 (0)البرمجة  1
 + عملي 0 312 122 (1)الصيانة المادية والبرمجية 0
 + عملي 0 322 522 يةاإللكترونالدارات  3
 + عملي0  322 522 الدارات الرقمية 0
 + عملي 0 002 022 الشبكات الحاسوبية 5

 عملي + 40 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 0 002 722 352 175 175 (3البرمجة ) 1
 عملي + 0 002 722 352 175 175 (0الصيانة المادية والبرمجية ) 0
 عملي + 0 312 122 322 152 152 تصميم مواقع ويب  3
 عملي + 0 312 122 322 152 152 إدارة الشبكات 0

 عملي + 8 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 

 في الفصل الثاني. ةدرس الوحدتان األولى والثانية في الفصل األول والوحدتان الثالثة والرابعت  * 
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 ةاإللكتروني التقنيات مهنة –النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-2
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 0 002 722 الثنائيات والترانزستورات 1
 + عملي 0 002 722 والمتناوبدارات التيار المستمر  0
 + عملي 0 312 122 الدارات المنطقية 3

0 
 رسم الدارات اإللكترونية

 باستخدام الحاسوب وتصنيعها
 + عملي 0 312 122

 + عملي 8 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 االمتحان /ساعة/مدة  النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 0 002 722 الدارات الرقمية 1
 + عملي 0 002 722 الدارات اإللكترونية 0
 + عملي 0 312 122 مبادئ االتصاالت  3
 عملي + 0 312 122 إلكترونيات القدرة  0

 عملي + 8 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي 

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 0 002 722 352 175 175 التلفزيون 1
 + عملي 0 002 722 352 175 175 يةاإللكترونصيانة األجهزة  0
 + عملي 0 312 122 322 152 152 الهوائيات والمستقبالت الفضائية 3
 + عملي 0 312 122 322 152 152 أنظمة الحماية واإلنذار 0

 عملي + 8 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
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 االتصاالت مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-3
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى التخصصيةمواد العلوم المهنية 
 + عملي 0 002 722 الثنائيات والترانزستورات 1
 + عملي 0 002 722 دارات التيار المستمر والمتناوب 0
 + عملي 0 312 122 الدارات المنطقية 3

0 
رسم الدارات اإللكترونية باستخدام 

 الحاسوب وتصنيعها
 عملي + 0 312 122

 + عملي 8 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 0 002 722 الدارات الرقمية 1
 + عملي 0 002 722 الدارات اإللكترونية 0
 + عملي 0 312 122 مبادئ االتصاالت 3
 + عملي 0 312 122 أساسيات الماتالب 0

 + عملي 8 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي 

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
 أعمال /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 + عملي 0 002 722 352 175 175 المتنقلة والمقاسم الهاتفيةاالتصاالت  1
 + عملي 0 002 722 352 175 175 الكهرطيسية وتطبيقاتها في الهوائيات والرادار  0
 + عملي 0 312 122 322 152 152 االتصاالت الرقمية 3
 عملي + 0 312 122 322 152 152 الشبكات الحاسوبية 0

 + عملي 8 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
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 الميكاترونكس مهنة –النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-4
 الصف األول الثانوي

مدة االمتحان/ساعة/  النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي + 0 002 722 دارات التيار المستمر والمتناوب 1 /ساعة/

 الثنائيات والترانزستورات 0
 

 عملي + 0 002 722
 الرسم المهني االختصاصي 3

 
 عملي + 0 312 122

 عملي + 0 312 122 الدارات المنطقية 0
 + عملي 8 4360 2600 المجموع العام

 الصف الثاني الثانوي
 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية

 عملي + 0 002 722 الدارات اإللكترونية 1
 عملي + 0 002 722 الدارات الرقمية 0

 عملي + 0 312 122 برمجة المتحكمات الصغرية 3 + 
 عملي + 0 312 122 أنظمة التحكم بالهواء المضغوط 0

 + عملي 8 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي 

 العلوم المهنية التخصصيةمواد 
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + PLC 152 152 322 122 312 0 التحكم اآللي المبرمج 1
 عملي + 0 312 122 322 152 152 التحكم باآلالت الكهربائية 0
 عملي + 0 322 522 052 105 105 ي/اآللياإللكتروندارات التحكم  3
 عملي + 0 322 522 052 105 105 )الهيدروليك( أنظمة التحكم بالسوائل 0
 CNCومبرمج  يوتفريز عادخراطة  5

 
 عملي + 0 002 022 022 122 122

 + عملي 40 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
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 /تعليم مزدوج/ مهنة الميكاترونكس -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية 3 -2
 الصف األول الثانوي

مدة االمتحان/ساعة/  النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي + 0 002 722 الثنائيات والترانزستورات 1 /ساعة/

 عملي + 0 002 722 المستمر والمتناوبدارات التيار  0
 عملي + 0 312 122 الدارات المنطقية 3
 عملي + 0 312 122 الرسم المهني االختصاصي 0

 + عملي 8 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 

النهاية  مواد العلوم المهنية التخصصية
 العظمى

نظري / 
مؤسسة 
 تعليمية

عملي / 
مؤسسة 
 تعليمية

عملي / 
مؤسسة 
 تدريبية

النهاية 
 الصغرى

مدة 
االمتحان 
 /ساعة/

 عملي + 0 002 005 125 352 722 الدارات الرقمية 1
 عملي + 0 002 005 125 352 722 الدارات اإللكترونية 0
 عملي + 0 312 012 02 322 122 برمجة المتحكمات الصغرية 3
 عملي + 0 312 012 02 322 122 أنظمة التحكم بالهواء المضغوط 0

 عملي + 8 4360  2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي 

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية

 عملي + PLC 022 002 0 التحكم اآللي المبرمج 1
 عملي + 0 002 022 التحكم باآلالت الكهربائية 0
 عملي + 0 182 322 دارات التحكم اإللكتروني/اآللي 3
 عملي + 0 182 322 )الهيدروليك( أنظمة التحكم بالسوائل 0
 CNCعادي ومبرمج  خراطة وتفريز 5

 
 عملي + 0 102 022

  960 4600 المجموع 
 عملي 122 1222 التدريبات العملية 1

 + عملي 40 4360 2600 المجموع العام
  دير الدرجة(.التدريبات العملية المتحان الشهادة الثانوية المهنية الصناعية باعتماد درجة االمتحان النهائي فقط )ال تدخل درجة أعمال السنة في تقتقدر درجة 
  30وللمؤسسة التدريبية  %70في كل من المؤسسة التدريبية والتعليمية بنسبة تكون درجة التدريبات العملية للطالب في الصف الثاني% 

للمؤسسة التعليمية3 وي جمع الناتجان للحصول على عالمة القسم العملي3 وتكون الدرجة النهائية الحاصلة هي مجموع درجات القسم العملي 
 والقسم النظري.



 02 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 التقنيات الكهربائية مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-6
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى العلوم المهنية التخصصية مواد
 عملي + 0 002 722 أسس الكهرباء  1
 عملي + 0 002 722 (1)اإللكترونيات  0
 عملي + 0 312 122 (1)الرسم المهني الكهربائي 3
 عملي + 0 312 122 التمديدات الكهربائية 0

 عملي + 8 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي + 0 002 722 ( 1)اآلالت الكهربائية  1
 عملي + 0 002 722 (0اإللكترونيات ) 0
 عملي + 0 312 122 التمديدات الكهربائيةو الحماية 3
 عملي + 0 312 122 (0)الرسم المهني الكهربائي  0

 عملي + 8 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 3 122 1222 522 052 052 (0)اآلالت الكهربائية  1
 عملي + 0 312 122 322 152 152 والتحكم اآللي القيادة  0
 عملي + 3 322 522 052 105 105 (3)الرسم المهني الكهربائي  3
 عملي + 0 322 522 052 105 105 (3)يات اإللكترون 0

 عملي + 40 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 
 

 
 
 



 03 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 والتبريد فمهنة التكيي -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-7
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 0 122 1222 أساسيات التكييف والتبريد 1
 + عملي 0 122 1222 دارات التبريدأعمال  0
 3 312 122 الرسم الهندسي الميكانيكي 3

 + عملي 7 1512 0122 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد  العلوم المهنية التخصصية

1 
العناصرررررر الميكانيكيرررررة األساسرررررية فررررري 

 والتبريددارات التكييف 
 عملي  + 0 502 022

 عملي  + 0 502 022 أجهزة التكييف والتبريد البسيطة 0
 عملي + 3 082 822 الميكانيكي الرسم الهندسي 3

 عملي+  7 4360 2600 العام المجموع
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 0 502 022 052 005 005 أجهزة التبريد 1
 عملي + 0 502 022 052 005 005 أجهزة التكييف 0

3 
مهنررررررررررة الميكانيكي/ الرسررررررررررم الهندسرررررررررري

 عملي + 3 082 822 022 022 022 التكييف والتبريد

 + عملي 7 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 



 04 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 التدفئة والتمديدات مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-8

 الصف األول الثانوي
 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد  العلوم المهنية التخصصية

 عملي + 0 122 1222 والتمديداتمهارات وأعمال التدفئة  1
 عملي + 0 122 1222 مبادئ األساسية في الحرارة والتدفئةال 0
 3 312 122 الرسم الهندسي الميكانيكي 3

 عملي+  7 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني  الثانوي

 /ساعة/مدة االمتحان  النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد  العلوم المهنية التخصصية

1 
األعمررررررال الصررررررحية وشرررررربكات الميرررررراه 

 والصرف الصحي
 عملي+  0 502 022

 عملي+  0 502 022 أسس التدفئة وأنظمة تسخين المياه 0
 عملي + 3 082 822 الرسم الهندسي الميكانيكي 3

 + عملي 7 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي+  0 502 022 052 005 005 التدفئة المركزيةمنظومات  1
 عملي+  0 502 022 052 005 005 ة المركزيةئالتدفشبكات  0

3 
مهنرررررررة الميكانيكي/الرسرررررررم الهندسررررررري 
 التدفئة والتمديدات

 عملي + 3 082 822 022 022 022

 + عملي 7 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 
 

 

  



 05 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 النماذج والسباكة مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-9

 الصف األول الثانوي
 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية

1 
 المهارات األساسية

 عملي + 0 782 1322 مادة واحدة
 النماذج الخشبية

 عملي + 0 002 722 مواد التصنيع وصهر المعادن  0
 3 312 122 الرسم الهندسي الميكانيكي  3

 عملي  + 7 4360 2600 المجموع العام
 الثانويالصف الثاني 

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد  العلوم المهنية التخصصية
 عملي+  0 502 022 طرائق السباكة  1
 عملي+  0 502 022 النمذجة والقوالب الرملية 0
 عملي+  3 082 822 الرسم الهندسي الميكانيكي 3

 عملي + 7 4360 2600 المجموع العام
 الثالث الثانويالصف 

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي+  3 1282 1822 022 052 052 تكنولوجيا المعادن وطرائق السباكة 1
 عملي + 3 082 822 022 022 022 الميكانيكي الرسم الهندسي 0

 عملي + 6 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 

 

 

  



 06 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 ميكانيك وكهرباء المركبات مهنة -للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية العظمى والصغرى النهايات  2-40
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي+  0 122 1222 ميكانيك المركبات 1
 عملي+  0 122 1222 كهرباء المركبات 0
 3 312 122 الرسم الهندسي الميكانيكي 3

 عملي + 7 4360 2600 المجموع العام
 الثانويالصف الثاني 

 االمتحان/ساعة/مدة  النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد  العلوم المهنية التخصصية
 عملي+  0 312 122 محركات البنزين 1
 عملي+  0 312 122 نقل الحركة 0
 عملي+  0 312 122 كهرباء السيارات 3
 عملي+  3 082 822 الرسم الهندسي الميكانيكي 0

 + عملي 9 4360 2600 المجموع العام
 الثانوي الثالثالصف 

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 العمليةالتدريبات 

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 0 312 122 322 152 152 ديزل داخليالتحترا  االمحركات  1

 عملي + 0 312 122 322 152 152 أنظمة تحقن وقود ديزل 0

 عملي + 0 312 122 322 152 152 أنظمة التحكم في المركبات 3

 عملي + 3 082 822 022 022 022 يالهندسي الميكانيكالرسم  0
 عملي + 9 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام

 
 

  



 07 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 اآلليات والمعدات الزراعيةميكانيك  مهنة -مرحلة الثانوية المهنية الصناعيةللالعظمى والصغرى النهايات  2-44
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية

 *الزراعية اتياآلل 1
 دارات محرك الديزل

 عملي + 0 122 1222
 آليات جني المحاصيل 

 الزراعية** المعدات 0
 معدات تهيئة التربة ومعدات البذار

 عملي + 0 122 1222
 المزروعاتمعدات خدمة 

 3 312 122 الميكانيكي الرسم الهندسي 3
 عملي + 7 4360 2600 المجموع العام

 الصف الثاني الثانوي
 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية

 عملي +  0 082 822 محرك الديزل وداراته األساسية 1
 عملي + 1332 312 122 معدات جني المحاصيل 0
 عملي + 1 002 022 معدات خدمة المزروعات 3
 عملي + 3 082 822 الرسم الهندسي الميكانيكي 0

 + عملي 307, 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 0 122 1222 522 052 052 المضخات المائيةو محركات الديزل  1

 عملي + 0 082 822 022 022 022 أجهزة نقل الحركة 0

 عملي + 3 082 822 022 022 022 الميكانيكي الرسم الهندسي 3
 عملي + 7 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام

 

 .آليات جني المحاصيل أواًل ثم كتابدارات محرك الديزل * يدرس كتاب 
 ** يدرس كتاب معدات تهيئة التربة ومعدات البذار أواًل ثم كتاب معدات خدمة المزروعات.

 
 
 
 
 



 08 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 النسيج مهنة -للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية العظمى والصغرى النهايات  2-24
 األول الثانويالصف 

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 0 002 022 المواد األولية )الخامات( 1
 + عملي 0 002 022 تراقيم الخيوط )النسيج( 0
 + عملي 0 312 122 التراكيب النسيجية 3
 + عملي 0 312 122 اآلالت والتجهيزات 0
 3 312 122 الرسم الهندسي الميكانيكي 5

 عملي + 44 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 0 312 122 تشغيل وصيانة آالت النسيج 1
 + عملي 0 312 122 التراكيب النسيجية 0
 + عملي 0 312 122 حسابات النساج 3
 عملي + 3 082 822 الرسم الهندسي الميكانيكي 0

 عملي + 9 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 + عملي 0 002 722 352 175 175 التراكيب النسيجية 1
 + عملي 0 082 822 022 022 022 ميكانيك آالت النسيج 0
 + عملي 0 182 322 152 75 75 حسابات النساج 3
 عملي + 3 082 822 022 022 022 الميكانيكي الرسم الهندسي 0

 عملي + 9 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 
 
 

  



 09 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 الغزل مهنة -للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية العظمى والصغرى النهايات  2-34
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 0 082 822 وتراقيم الخيوط  المواد األولية 1
 + عملي 0 312 122 مراحل عمليات الغزل 0
 + عملي 0 312 122 (1ميكانيك آالت الغزل) 3
 3 312 122 الرسم الهندسي الميكانيكي 0

 + عملي 9 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 3 122 1222 (0) ميكانيك آالت الغزل 1
 + عملي 0 002 022 حسابات الغزل 0
 + عملي 0 002 022 مخبر الغزل ومراقبة الجودة 3
 عملي + 3 082 822 الرسم الهندسي الميكانيكي 0

 عملي + 40 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 3 702 1022 122 322 322 آالت الغزل تكنولوجيا 1
 + عملي 0 312 122 322 152 152 حسابات الغزل  0
 عملي + 3 082 822 022 022 022 يالهندسي الميكانيكالرسم  3

 عملي + 8 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 
 

  



 21 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 اللحام وتشكيل المعادن مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-44
 الصف األول الثانوي

 االمتحان/ساعة/مدة  النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 المهارات األساسية 1

 + عملي 0 122 1222 *مادة واحدة
 تشكيل المعادن 0
 + عملي 1 322 522 اللحام بالقوس الكهربائي  3
 + عملي 1 322 522 اللحام بالغاز 0
 3 312 122 الرسم الهندسي الميكانيكي 5

 + عملي  7 4360  2600 المجموع العام
 الثانويالصف الثاني 

 مدة االمتحان/ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي MIG – MAG –TIG 122 312 1اللحامات الحديثة  1
 + عملي 1 312 122 لحام المعادن الالحديدية 0
 + عملي 1 312 122 منجور األلمنيوم 3
 عملي + 3 082 822 الميكانيكي الرسم الهندسي 0

 عملي+  6 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 3 1282 1822 022 052 052 اإلنتاجتقانة  1
 عملي + 3 082 822 022 022 022 الميكانيكي الرسم الهندسي 0

 عملي + 6 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 في الفصل الثاني. تشكيل المعادنوكتاب في الفصل األول  المهارات األساسية* يدرس كتاب 

 
 

  



 20 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 اللحام وتشكيل المعادن/تعليم مزدوج مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-34

 الصف األول الثانوي
 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية

 المهارات األساسية 1
 عملي + 0 122 1222 مادة واحدة*

 تشكيل المعادن 0
 عملي + 1 322 522 اللحام بالقوس الكهربائي 3
 عملي + 1 322 522 اللحام بالغاز 0
 3 312 122 الميكانيكي الرسم الهندسي 5

 عملي  + 7 4360  2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
النهاية 
 العظمى

/ نظري
مؤسسة 
 تعليمية

/ عملي
مؤسسة 
 تعليمية

/ عملي
مؤسسة 
 تدريبية

النهاية 
 الصغرى

مدة 
االمتحان 
 /ساعة/

 عملي + MIG – MAG –TIG 122 322 02 012 312 1اللحامات الحديثة  1
 عملي + 1 312 012 02 322 122 لحام المعادن الالحديدية 0
 عملي + 1 312 012 02 322 122 منجور األلمنيوم 3
 عملي + 3 082  822 الميكانيكي الرسم الهندسي 0

 عملي+  6 4360  2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 3 312 122 اإلنتاجتقانة  1
 عملي + 3 082 822 **الميكانيكي  الرسم الهندسي 0

  802 1022 المجموع
 عملي 702 1022 التدريبات العملية 3

 عملي + 6 4360 2600 المجموع العام
 ** مالحظة

 المادة
االمتحان  التدريبات العملية

 النظري
النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
 االمتحان العملي أعمال السنة /ساعة/

 عملي + 3 082 822 022 022 022 الميكانيكي الرسم الهندسي

 في الفصل الثاني. تشكيل المعادنوكتاب في الفصل األول  المهارات األساسيةيدرس كتاب * 
  للمؤسسة التعليمية  %30للمؤسسة التدريبية  و %70تكون درجة التدريبات العملية للطالب في الصف الثاني في كل من المؤسسة التدريبية والتعليمية بنسبة

 عالمة القسم العملي3 وتكون الدرجة النهائية الحاصلة هي مجموع درجات القسم العملي والقسم النظري.ويجمع الناتجان للحصول على 
 لسنة في تقدير الدرجة(.تقدر درجة التدريبات العملية المتحان الشهادة الثانوية المهنية الصناعية باعتماد درجة االمتحان النهائي فقط )ال تدخل درجة أعمال ا 

  



 22 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 التصنيع الميكانيكي مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-64
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة  النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي + 0 702 1022 آالت التشغيل 1

 + عملي 0 082 822 المهارات اليدوية 0

 3 312 122 الرسم الهندسي الميكانيكي 3
 + عملي 7 4360 2600 المجموع العام

 الصف الثاني الثانوي
 مدة االمتحان/ساعة النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية

 + عملي 1 182 322 المواد المستخدمة في التصنيع ولحامها 1
 + عملي 0 002 722 عمليات الخراطة 0
 + عملي 0 082 822 عمليات التفريز والتجليخ 3
 + عملي 3 082 822 الرسم الهندسي الميكانيكي 0

 + عملي 8 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

االمتحان مدة 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 + عملي 0 502 022 052 005 005 قطع اللوالب والمسننات 1
 + عملي CNC 005 005 052 022 502 0اآلالت المبرمجة  0
 + عملي 3 082 822 022 022 022 الميكانيكيالرسم الهندسي  3

 + عملي 7 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 
 
 
 
 
 
 



 23 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 مزدوج تعليم/التصنيع الميكانيكي مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-74
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة  النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 + عملي 1 002 722 المهارات األساسية 1
 + عملي 1 182 322 آالت النشر وآالت القشط 0
 عملي + 1 322 522 آالت الثقب وآالت الخراطة 3
 عملي + 1 322 522 آالت التفريز 0
 3 312 122 الرسم الهندسي الميكانيكي 5
 عملي 1222 122 (CAD–CNC–مخابر ) كهرباء وتحكم  1

 + عملي 7 2460 3600 المجموع العام
 الثانويالصف الثاني 

 مواد العلوم المهنية التخصصية
النهاية 
 العظمى

/ نظري
مؤسسة 
 تعليمية

/ عملي
مؤسسة 
 تعليمية

/ عملي
مؤسسة 
 تدريبية

النهاية 
 الصغرى

مدة 
االمتحان 
 /ساعة/

 عملي 1222 - 1222 - 122 (CAD–CNC–مخابر ) كهرباء وتحكم 1
 عملي + 1 082 082 102 022 822 التشغيل على آالت الخراطة 0
 عملي + 1 082 082 102 022 822 التشغيل على آالت التفريز 3
 عملي + 1 102 72 32 122 022 لحام المعادن 0
 عملي + 3 082  822 الميكانيكي الرسم الهندسي 5

 عملي+  6 2460  3600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مدة االمتحان/ساعة  النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 CNC 322 182 0اآلالت المبرمجة  1
 0 182 322 قطع اللوالب والمسننات 0
 عملي + 3 082 822 *الميكانيكي الرسم الهندسي 3

  802 1022 المجموع
 عملي 702 1022 قطع اللوالب / CNC التدريبات العملية 0

 عملي+  7 4360 2600 المجموع العام
 مالحظة *

 المادة
االمتحان  التدريبات العملية

 النظري
النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
 االمتحان العملي أعمال السنة /ساعة/

 عملي+  3 082 822 022 022 022 الميكانيكي الرسم الهندسي
  للمؤسسة التعليمية  %30للمؤسسة التدريبية  و %70تكون درجة التدريبات العملية للطالب في الصف الثاني في كل من المؤسسة التدريبية والتعليمية بنسبة

 النظري.ويجمع الناتجان للحصول على عالمة القسم العملي3 وتكون الدرجة النهائية الحاصلة هي مجموع درجات القسم العملي والقسم 
 لسنة في تقدير الدرجة(.تقدر درجة التدريبات العملية المتحان الشهادة الثانوية المهنية الصناعية باعتماد درجة االمتحان النهائي فقط )ال تدخل درجة أعمال ا 



 24 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 نجارة األثاث والزخرفة مهنة -العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  النهايات 2-84
 األول الثانويالصف 

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
1 

 مادة واحدة
 1/ ف العدد اليدوية

 + عملي 0 312 122
 0/ ف اآلالت 0
 + عملي 0 702 1022 تقنيات النجارة العامة 3
 + عملي 3 082 822 الرسم والتصميم الفني * 0

 + عملي 7 4360 2600 العام المجموع
 الصف الثاني الثانوي

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي + 3 082 822 الرسم والتصميم الفني * 1

 + عملي 0 312 122 التجهيزات والمعدات 0
 عملي+  0 702 1022 تقنيات نجارة األثاث والزخرفة 3

 + عملي 7 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 3 312 122 322 152 152 الرسم والتصميم الفني 1
 عملي + 0 1022 0222 1222 522 522 مقايستهااألثاث و نجارة تقنيات  0

 عملي + 3 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 

 الثانوي. والثاني األول ينلوحدة الرسم والتصميم بواسطة الحاسوب في الصف 800من أصل  200تعطى درجة * 
 
 

  



 25 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 صيانة األجهزة الطبية مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-94
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي + 0 312 122 دارات التيار المستمر والمتناوب 1
 عملي+  0 312 122 والترانزستوراتالثنائيات  0
 عملي+  0 312 122 الدارات المنطقية 3
 عملي+  0 002 022 والفيزيولوجيا التشريح 0
 0 002 022 التطبيقات الطبية 5

 عملي+  40 4360 2600 المجموع العام
 الثاني الثانوي الصف

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي+  0 312 122 1 تقانة األجهزة الطبية 1
 عملي+  0 322 522 أنظمة الهواء المضغوط 0
 عملي+  0 322 522 يةاإللكترونالدارات  3
 عملي+  0 322 522 الدارات الرقمية 0

5 
ية باستخدام اإللكترون اراترسم الد

 وتصنيعها الحاسوب
 عملي+  0 322 522

 عملي+  40 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 مواد العلوم المهنية التخصصية
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي + 0 082 822 022 022 022 0 تقانة األجهزة الطبية 1
 عملي + 0 002 722 352 175 175 اإلشعاعيةالطبية  األجهزة 0
 عملي + 0 312 122 322 152 152 الطبية القياسات الحيوية 3
 0 322 522 522 - - طبيةمهنية  أسس 0

 عملي + 8 4360 2600 4330 323 323 المجموع العام
 
 
 



 26 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 صناعة األلبسة/ تعليم مزدوج مهنة -النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية الصناعية  2-20
 الصف األول الثانوي

 /ساعةمدة االمتحان / النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 0 102 022 تكنولوجيا النسيج   1
نشاء القوالب حاسوبيًا تصميم  0  عملي 0+  1 312 122 األزياء وا 
مادة  3

امتحانية 
 واحدة

 عملي 0+  0 082 822 والتجهيزات اآلالت
 عملي 1 122 1222 الخياطةومهارات إنشاء القوالب  0

 عملي42+  3 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 /ساعةمدة االمتحان / النهاية الصغرى العظمىالنهاية  مواد العلوم المهنية التخصصية
 0 102 022 تكنولوجيا النسيج وتصنيع األلبسة 1
 عملي 0 002 022 تصميم األزياء 0
 عملي 0+  1 002 022 إنشاء القوالب حاسوبياً  3
مادة  0

امتحانية 
 واحدة

 عملي 0+  0 002 022 الت والمهاراتاآل

 + التعليمية عملي بالمؤسسة 1 702 1022 *إنشاء القوالب ومهارات الخياطة 5
 عملي بالمؤسسة التدريبية 10

 عملي 26+  3 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 /ساعةمدة االمتحان / النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 0 002 022 وجودته إدارة اإلنتاج 1
مواد  0

التدريبات 
 *العملية*

 022 إنشاء القوالب حاسوبياً 

 عملي 12 1302 0022
مادة امتحانية 

 3 واحدة
نشاء القوالب ومهارات اآلالت و  ا 
 1022 الخياطة

 022 تصميم األزياء 0
 عملي 40 + 2 4360 2600 المجموع العام

 مؤسسة تدريبية. %60تعليمية ومؤسسة  %40*ينفذ امتحان مادة إنشاء القوالب ومهارات الخياطة بنسبة 
نشاء القوالب ومهارات الخياطة اآلالت و  -إنشاء القوالب حاسوبيًا ) الموادالتدريبات العملية وفق نموذج واحد يضم مادة ينفذ امتحان ** ا 

 وتصميم األزياء(.
 
 
 



 27 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 خياطة المالبس مهنة -للمرحلة الثانوية المهنية النسوية النهايات العظمى والصغرى 2-42

 الصف األول الثانوي 
 /ساعةمدة االمتحان / النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية

 عملي + 4 420 200 اآلالت  4
 عملي+  4 480 300 (4) التطريز 2
 عملي+  4 480 300 (4) الكروشيه 3
 + عملي 4 240 400 مبادئ التصميم 4
 + عملي 4  240 400 التشكيلية والتطبيقيةمدخل للفنون  3
 + عملي 4 600 4000 فن التفصيل والخياطة 6

 عملي + 6 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي 

 /ساعةمدة االمتحان/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي + 4 600 4000 التفصيل والخياطةفن  4
 عملي + 4 420 200 تصميم األزياء 2
 عملي + 4 240 400 باستخدام الحاسوب األزياءتصميم  3
 عملي + 4 480 300 (2) التطريز 4
 عملي + 4 480 300 (2) الكروشيه 3
 عملي + 4 240 400 الفنون التشكيلية والتطبيقية 6

 عملي + 6 4360 2600 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي

 العلوم المهنية التخصصية مواد
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  مالحظات /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

  + عملي 2 600 4000 300 230 230 التفصيل والخياطة*فن  4
 مادة امتحانية واحدة عملي+  2 360 600 300 430 430 (3) الكروشيهو  التطريز 2
 مادة امتحانية واحدة + عملي 2 420 700 330 473 473 تصميم األزياء 3
  + عملي 2 480 300 430 73 73 الفنون التشكيلية والتطبيقية 4

  + عملي 8 4360 2600 4300 630 630 المجموع العام
 

ساعات( على أن يسلم الطالب العمل  6ساعات واليوم الثاني  6يتم إجراء االمتحان وفق نموذج واحد على يومين )في اليوم األول  *
 االمتحاني في اليوم األول ممهورًا بخاتم المركز االمتحاني ويعاد له في اليوم الثاني إلنهائه.

 



 28 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 الحالقة والتجميل مهنة -النسوية المهنيةالنهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية  2-22
 الصف األول الثانوي

 /ساعةمدة االمتحان / النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 1 102 022 الصحة التجميلية 1
 عملي+  1 702 1022 (1فن الحالقة ) 0
 عملي+  1 702 1022 (1فن التجميل ) 3

 عملي+  3 4360 2600 المجموع العام
 الثانوي لثانيالصف ا

 /عةمدة االمتحان /سا النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 عملي+  1 782 1322 ( 0فن الحالقة ) 1
 عملي+  1 782 1322 (0فن التجميل ) 0

 عملي + 2 4360 2600 المجموع العام
 الثانوي الثالث الصف

 العلوم المهنية التخصصيةمواد 
 التدريبات العملية

االمتحان 
 النظري

النهاية 
 العظمى

النهاية 
 الصغرى

مدة االمتحان 
أعمال  /ساعة/

 السنة
االمتحان 
 العملي

 عملي+  0 782 1322 152 305 305 (3)فن الحالقة 1
 عملي+  0 782 1322 152 305 305 (3)فن التجميل 0

 + عملي 4 4360 2600 4300 152 152 المجموع العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 صفحة م2220-2222للعام الدراسي  النهايات العظمى والصغرى والمدة الزمنية المتحانات مواد التعليم المهني
 

 النهايات العظمى والصغرى للمرحلة الثانوية المهنية التجارية 2-32
 الصف األول الثانوي

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 0332 322 122 أساسيات المحاسبة 1
 1332 022 022 والسكرتاريامبادئ اإلدارة   0
 1332 152 322 مبادئ القانون المدني والتجاري 3
 0 022 022 الرياضيات المالية 0
 0 022 022 اإلحصاء 5
 عملي 022 022 تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية* 1

 + عملي 9330 4230 2300 المجموع العام
 الصف الثاني الثانوي

 /ساعة/مدة االمتحان النهاية الصغرى النهاية العظمى التخصصيةمواد العلوم المهنية 
 0332 322 122 أساسيات المحاسبة )التسويات الجردية( 1
 0 022 022 المحاسبة الضريبية 0
 1332 022 022 إدارة المشتريات والمخازن 3
 1332 022 022 مبادئ االقتصاد 0
 0332 322 122 الرياضيات المالية 5
 0 022 022 اإلحصاء 1
 عملي 022 022 تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية* 7

 + عملي 42 4600 3200 المجموع العام
 الصف الثالث الثانوي 

 مدة االمتحان /ساعة/ النهاية الصغرى النهاية العظمى مواد العلوم المهنية التخصصية
 0332 002 122 ماليةالمنشآت ال محاسبة 1
 0 112 022 الخاصةالمحاسبة  0
 0 112 022 محاسبة التكاليف 3
 0 112 022 الرياضيات واإلحصاء 0
 0332 002 122 الرياضيات المالية 5
 0 112 022 مبادئ التسويق 1

7 
تطبيقات الحاسب في العلوم 

 *التجارية
 نظري

022 
002 

112 
0 

 عملي 112 عملي
 عملي + 43 4280 3200 المجموع العام

 .* تقسم الشعبة  إلى فئتين


