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االمتحان التطبيقي الشامل للعام  2020الدورة الشتوية
 )1برنامج التدريب الرياضي:
طبيعة االمتحان
الجزء النظري

التاريخ
االثنين 2021/1/22

المكان
جامعة بوليتكنيك فلسطين

الثالثاء 2021/1/23
الجزء العملي

االربعاء 2021/1/24

الخميس 2021/1/25

الوقت
جلسة اولى 11:00 - 9:00
جلسة ثانية 14:00 – 12:00

جامعة الخليل

15:00 – 9:00

مساقات االمتحان النظري %60 ..

االمتحان العملي %40 ..

 .1مبادىء التدريب الرياضي

 .1اللياقة البدنية

 .2مدخل الى التربية الرياضية

 .2السباحة

 .3اللياقة البدنية

 .3كرة الطائرة

 .4التنظيم واالدارة في المجال الرياضي
 .5مدخل الى علم التشريح

 .4كرة السلة

 .6فسيولوجيا التدريب الرياضي

 )2برنامج تكنولوجيا الهواتف النقالة:
طبيعة االمتحان
الجزء النظري
الجزء العملي

التاريخ

الوقت

المكان

االثنين 2021/1/22

جامعة بوليتكنيك فلسطين جلسة اولى 11:00 - 9:00

الثالثاء 2021/1/23

جلسة ثانية 14:00 – 12:00

االربعاء 2021/1/24

جامعة الخليل

15:00 – 9:00

الخميس 2021/1/25
مساقات االمتحان النظري %60 ..

االمتحان العملي %40 ..
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 .1اساسيات تكنولوجيا االتصاالت
 .2تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة

 .1تطبيقات ( 1،2،3صيانة الهواتف النقالة :تشخيص
اعطال ،قراءة خرائط ،صيانة  ،تغيير قطع ،صيانة

برمجيات ،ضبط برمجيات )

 .3اساسيات الكهرباء

 .4برمجيات محمول 2 + 1

 .2برمجة محمول Java & Android ( 1،2

 .6هوائيات وانتشار الموجات

 .3الرسم التقني والدوائر المطبوعة ( استخدام

)Studio

 .5علم الرقميات

 Multisim 14لرسم وتحليل ومحاكاة وتحويل
الدوائر المطبوعة  PCBفي بيئة ويندوز)

 )3برنامج اللغة العبرية:
التاريخ

طبيعة االمتحان
الجزء النظري

االثنين 2021/1/22

الجزء العملي

االربعاء 2021/1/24

الثالثاء 2021/1/23
الخميس 2021/1/25

مساقات االمتحان النظري %70 ..
 .1اساسيات اللغة العبرية

الوقت

المكان

جامعة بوليتكنيك فلسطين جلسة اولى 11:00 - 9:00
جلسة ثانية 14:00 – 12:00

جامعة الخليل

15:00 – 9:00

االمتحان العملي %30 ..
 .1مهارات المحادثة باللغة العبرية

 .2مبادىء الكتابة باللغة العبرية

 .2مهارات القراءة باللغة العبرية

 .3قواعد اللغة العبرية 1

 .3مهارات الكتابة باللغة العبرية

 .4قواعد اللغة العبرية 2
 .5نصوص مختارة 1
 .6نصوص مختارة 2

مرفق كذلك تعليمات الو ازرة التفصيلية بخصوص االمتحان للعام ( 2020الرابط)

