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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (ولىال م )الدورة  2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 مهنـة تقنيات الحاسوب

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 (3البرمجة )

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

2 8-10 

 الخميس
13/6/2019 

 10-8 2 اللغة العربية

 االثنين
17/6/2019 

 10-8 2 الرياضيات

 الربعاء
19/6/2019 

 10-8 2 إدارة الشبكات 

 الحد
23/6/2019 

 10-8 2 تصميم مواقع ويب

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 (2الصيانة المادية والبرمجية)

 الثالثاء
25/6/2019 

 9,30-8 1,30 التربية الوطنية

 الخميس
27/6/2019 

 9,30-8 1,30 التربية الدينية

 الحد
30/6/2019 

 10-8 2 الفيزياء والكيمياء

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (ولىل ام )الدورة  2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 صيانة الجهزة الطبية مهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 2تقانة الجهزة الطبية 

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 القياسات الحيوية الطبية 19/6/2019

 الحد
 10-8 2  أسس مهنية طبية 23/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الجهزة الطبية اإلشعاعية 24/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة:
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 برنـامج االمتحــان العـام  
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 /قديم+حديث/ الميكاترونكسمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 PLC 2 8-10التحكم اآللي المبرمج 

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
13/6/2019 

 10-8 2 اللغة العربية

 االثنين
17/6/2019 

 10-8 2 الرياضيات

 الربعاء
19/6/2019 

 10-8 2  التحكم باآلالت الكهربائية

 الخميس
20/6/2019 

 10-8 2 أنظمة التحكم بالسوائل )الهيدروليك(

 الحد
23/6/2019 

 CNC  2 8-10 خراطة وتفريز عادي ومبرمج

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 دارات التحكم اإللكتروني/اآللي

 الثالثاء
25/6/2019 

 9,30-8 1,30 التربية الوطنية

 الخميس
27/6/2019 

 9,30-8 1,30 التربية الدينية

 الحد
30/6/2019 

 10-8 2 الفيزياء والكيمياء

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                               
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 /نظام قديم/ االتصاالتمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 االتصاالت الرقمية

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 االتصاالت المتنقلة 19/6/2019

 الحد
 9,30-8 1,30 الرادار والمواج الميكروية 23/6/2019

 االثنين
24/6/2019 

 9,30-8 1,30 الشبكات الحاسوبية

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                               
 الصناعيــةللشــهادة الثانـويـة المهنيــة 

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 االتصاالت /نظام حديث/مهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 االتصاالت الرقمية

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 االتصاالت المتنقلة والمقاسم الهاتفية 19/6/2019

 الحد
23/6/2019 

الكهرطيسية وتطبيقاتها في الهوائيات 
 10-8 2 والرادار

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 الشبكات الحاسوبية

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                  
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 /قديم+حديث/ التقنيات اإللكترونيةمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 التلفزيون 

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 الهوائيات والمستقبالت الفضائية 19/6/2019

 الحد
 10-8 2 أنظمة الحماية واإلنذار 23/6/2019

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 صيانة الجهزة اإللكترونية

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                  
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 لكهربائيةالتقنيات امهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 (2الرسم المهني الكهربائي )

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 الحماية والقيادة الكهربائية 19/6/2019

 الحد
 11-8 3 (3اآلالت الكهربائية ) 23/6/2019

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 (3اإللكترونيات )

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 مزدوج / –مهني / الميكانيكي تعليمالتصنيع مهنـة 
 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 العربيةاللغة  13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 قطع اللوالب والمسننات  19/6/2019

 الحد
 CNC 2 8-10اآلالت المبرمجة  23/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 مزدوج / –/مهني  اللحام وتشكيل المعادن تعليممهنـة 
 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 11-8 3 تقانة اإلنتاج  19/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة:
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 المركبات ميكانيك وكهرباءمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 ديزل داخليالحتراق االمحركات  19/6/2019

 الحد
 10-8 2 ديزل الوقود حقن أنظمة 23/6/2019

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 أنظمة التحكم في المركبات

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 ميكانيك المركباتمهنـة 

 إلى الساعة –الساعة من  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
13/6/2019 

 10-8 2 اللغة العربية

 االثنين
17/6/2019 

 10-8 2 الرياضيات

 الربعاء
19/6/2019 

 10-8 2 محركات االحتراق الداخلي ديزل

 الخميس
20/6/2019 

 10-8 2 كهرباء السيارات 

 الحد
23/6/2019 

 10-8 2 نظام التغذية في محركات الديزل

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 أجهزة نقل الحركة في المركبات

 الثالثاء
25/6/2019 

 9,30-8 1,30 التربية الوطنية

 الخميس
27/6/2019 

 9,30-8 1,30 التربية الدينية

 الحد
30/6/2019 

 10-8 2 الفيزياء والكيمياء

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                  
 المهنيــة الصناعيــةللشــهادة الثانـويـة 

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 كهرباء وإلكترون المركباتمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 الثالثاء
11/6/2019 

 الجنبيةاللغة 
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 (2إدارة المحرك ) 19/6/2019

 الحد
 10-8 2 الدارات اإللكترونية في وحدة التحكم 23/6/2019

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 التحكم بأنظمة السير

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                  
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 اآلليات والمعدات الزراعيةمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 أجهزة نقل الحركة  19/6/2019

 الحد
 10-8 2 محركات الديزل والمضخات المائية 23/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 النماذج والسباكةمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 11-8 3 تكنولوجيا المعادن وطرائق السباكة  19/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 النسيجمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 آالت النسيجميكانيك  19/6/2019

 الحد
 11-8 3 التراكيب النسيجية وحسابات النساج  23/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 الغزلمهنـة 

 الساعةإلى  –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 حسابات الغزل 19/6/2019

 الحد
 11-8 3 تكنولوجيا آالت الغزل 23/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                               
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 صناعة اللبسة /تعليم مزدوج/مهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 مبادئ إدارة االنتاج

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 الثانـويـة المهنيــة الصناعيــةللشــهادة 

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 نجارة الثاث والزخرفةمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم والتصميم الفني

 الثالثاء
11/6/2019 

 الجنبيةاللغة 
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 تقنيات نجارة الثاث ومقايستها  19/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                  
 الصناعيــةللشــهادة الثانـويـة المهنيــة 

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 /نظام قديم/ التكييف والتبريدمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

الرسم الهندسي الميكانيكي /مهنة 
 11-8 3 التكييف والتبريد

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 أجهزة التكييف  19/6/2019

 الحد
 10-8 2 أجهزة التحكم والحماية والملحقات 23/6/2019

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 أجهزة التبريد

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 االمتحــان العـامبرنـامج 
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 التكييف والتبريد /نظام حديث/مهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

الميكانيكي /مهنة الرسم الهندسي 
 11-8 3 التكييف والتبريد

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 أجهزة التكييف  19/6/2019

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 أجهزة التبريد

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                 
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 قديم//التدفئة والتمديداتمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

الرسم الهندسي الميكانيكي/مهنة 
 11-8 3 التدفئة والتمديدات

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 التدفئة المركزيةأجهزة  19/6/2019

 الحد
 10-8 2 تجهيزات شبكة التدفئة المركزية 23/6/2019

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 أنظمة التدفئة المركزية 

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 والكيمياءالفيزياء  30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 حديث//التدفئة والتمديداتمهنـة 

 إلى الساعة –الساعة من  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

الرسم الهندسي الميكانيكي/مهنة 
 11-8 3 التدفئة والتمديدات

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 شبكات التدفئة المركزية 19/6/2019

 االثنين
24/6/2019 

 10-8 2 منظومات التدفئة المركزية

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 والكيمياءالفيزياء  30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 النسويةللشــهادة الثانـويـة المهنيــة 

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 الحالقة والتجميلمهنـة 

 الساعةإلى  –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 ( 3فن الحالقة )

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 (3التجميل)فن  19/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 التربية الدينية 27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 النسوية للشــهادة الثانـويـة المهنيــة

  (الولىم )الدورة 2019دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 خياطة المالبسمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 الفنون التشكيلية والتطبيقية

 الثالثاء
11/6/2019 

 الجنبيةاللغة 
 10-8 2 اإلنكليزية أوالفرنسية//             

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 13/6/2019

 االثنين
 10-8 2 الرياضيات 17/6/2019

 الربعاء
 10-8 2 التصميم اليدوي  19/6/2019

 الثالثاء
 9,30-8 1,30 التربية الوطنية 25/6/2019

 الخميس
 9,30-8 1,30 الدينيةالتربية  27/6/2019

 الحد
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 30/6/2019

 م. 1/6/2019السبتصبـاح يـوم تبدأ االمتحانات العمليـة  مالحظـة: 

 
 

 



- 25 - 
 

 برنـامج االمتحــان العـام
 التجـــاريـــــةللشــهادة الثانـويـة المهنيــة 

  (ولىال م )الدورة  2019دورة عـام 
 
والتاريخاليـوم   

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 الحد
9/6/2019 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10,30 – 8 2,30 محاسبة المنشآت المالية

 الثالثاء
11/6/2019 

 اللغة الجنبية
 10,30 – 8 2,30 نكليزية أو الفرنسية/اإل /

 األربعاء

12/6/2019 
 10-8 2 محاسبة التكاليف

 الخميس
13/6/2019 

 10– 8 2 اللغة العربية 

 الحد
16/6/2019 

 10 - 8 2 مبادئ التسويق

 االثنين
17/6/2019 

 10-8 2 تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية

 الربعاء
19/6/2019 

 10 – 8 2  المحاسبة الخاصة

 الحد
23/6/2019 

 10,30 – 8 2,30 الرياضيات المالية

 الثالثاء
25/6/2019 

 9,30 – 8 1,30 التربية الوطنية

 الخميس

27/6/2019 
 9,30 – 8 1,30 التربية الدينية

 الحد
30/6/2019 

 10 - 8 2 الرياضيات واإلحصاء 
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 برنـامـج االمتحانـات العمليــة
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة النســويـة

  (ولىال م )الدورة  2019دورة عـام 
 

 اليـوم والتاريخ
 مهنـة خيـاطـة المالبس 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة
 السبت

1/6/2019 

 والتفصيل والخياطة * م الرس
6 8 – 14 

 األحد

2/6/2019 
6 8 - 14 

 االثنين
 11 - 8 3 الكروشيه 3/6/2019

 الثالثاء
 11 - 8 3 الفنون التشكيلية والتطبيقية 4/6/2019

 الربعاء
 11 - 8 3 اليدوي  التصميم 5/6/2019

 
* يتم إجـراء االمتحـان وفـق نمـوذج واحـد علـى يـومين علـى أن يسـلم الطالـب العمـل االمتحـاني فـي اليـوم الول 

 ممهورًا بخاتم المركز االمتحاني ويعاد له إلنهائه في اليوم الثاني.


