
2016/06/25انسبج : انٍىو االول

االخخصاصانزيش

8010208

8020208

8030206

8060711

807050203

8080208

8090308

8110211

8140209

8160208

8180207

8190208

8200205

8220206

8230203

8240106

849050804

0903ياكٍاج وحقهٍى األظافز: انحهقت األونى850

0603يزشذة حجًٍم: انحهقت انثاٍَت851

0803انخجًٍم وانعُاٌت بانبشزة: انحهقت انثانثت852

877041011

12:30

تمُيبث األشغبل وانخزسبَت في انبُبءانزيبضيبث انؼبيتانزسى انًعًاري

انطباعت واإلَخاج انغزافٍكً

فُىٌ األسٌاء

انزيبضيبث انؼبيت

انزيبضيبث

انبُاء واألشغال انعايت

انًساحت

انزيبضيبث انؼبيت

انزيبضيبث انؼبيت

تمُيبث األشغبل وانخزسبَت في انبُبء

انًسبدت

انًزحهت انثاٍَت 

 األونى2016االيخحاَاث انزسًٍت انخطٍت نذورة عاو 

BTشهادة انبكانىرٌا انفٍُت  

   8:009:3010:0010:3011:0011:3012:00

انتخصيص وػًهيت االَتبج

انًٍكاٍَك انصُاعً

يٍكاٍَك انسٍاراث

انزيبضيبث انؼبيت

انزيبضيبث انؼبيت

فزع انخصٍُع انغذائً: انصُاعاث انغذائٍت

حكٍٍف انهىاء

ريبضيبث تطبيميت

انزيبضيبث انؼبيت

انكًٍٍاء انصُاعٍت

صُاعت انحهى وصٍاغت انًجىهزاث

انزيبضيبث انؼبيت

انزيبضيبث انؼبيت

انهغت االجُبيت انثبَيت انهغت االجُبيت األونً

انكيًيبء انتطبيميت

ػهى انًؼبدٌ

يزادم وطزائك انتذضيز

أَظًت وأجهشة انتذفئت

ػهى انًىاد

آنيت َمم انمذرة في انسيبرة ولىاػذ انسيبرة

يٍكاٍَك انطائزاث

انًىسٍقى

انزيبضيبث انؼبيت

انهغت انؼزبيتانزيبضيبث انؼبيت

انكهزباء

اإلنكخزوحكٍُك

انزيبضيبث انؼبيت

انزيبضيبث انؼبيت

إَتبج ، َمم وتىسيغ انطبلت انكهزببئيت

انمبَىٌ واالدارة

هيبكم انطبئزاث

يساعذة طبٍت نألسُاٌ

اإلنكتزوَيك انزلًيانزيبضيبث اإلنكخزوٍَك

يزاقب صّحً
انتغذيت وساليت 

االغذيت

االديبء انذليمت 

وانتشزيخ وانفيشيىنىجيب
يببديء اإلدصبء انذيىيت

م
ًٍ

ج
نخ

 ا
ٌ

ى
فُ

انهغت األجُبيت تمُيبث انتجًيم

انهغت األجُبيت 

انهغت األجُبيت 

تمُيبث تمهيى االظبفز وإسانت انشؼز

كيًيبء يستذضزاث انتجًيم

أيبَت انسّز واإلدارة ػهى انصيذنتػهى انُفس انؼبو وػهى َفس انطفم
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2016/06/27اإلثٍٍُ : انٍىو انثاًَ

االخخصاصانزيش

8010309

8020309

803031110

8060609

8071006

8080609

8090407

8110807

814031108

8160310

8180310

8190306

820030409

8220810

82307

8240411

8490203

0210ياكٍاج وحقهٍى األظافز: انحهقت األونى850

0205يزشذة حجًٍم: انحهقت انثاٍَت851

0209انخجًٍم وانعُاٌت بانبشزة: انحهقت انثانثت852

8770908

ػهى انخزائط

انتذكى بأَظًت انتكييف

انتذكى اآلني

يزاقب صحً
يكبفذت االيزاض انسبريت

وانذشزاث وانمىارض

انًهّىثبث انسبيت وانخطزة

وانفضالث انسبئهت وانجبفت

انًزحهت انثاٍَت 

 األونى2016االيخحاَاث انزسًٍت انخطٍت نذورة عاو 

انزسى انًعًاري

BTشهادة انبكانىرٌا انفٍُت  

   8:009:3010:0010:3011:0011:30

تبريخ انؼًبرةانؼهىو

12:30

انطباعت واإلَخاج انغزافٍكً

انًىاد واألدواث واإلكسسىاراثفُىٌ األسٌاء

انبُاء واألشغال انعايت

انًساحت

انؼهىو

انؼهىو

انؼهىو

األشغبل انؼبيت

انجيىيىرفىنىجيب

ادارة االَتبج

تبريخ انفٍ واألسيبء

فزع انخصٍُع انغذائً: انصُاعاث انغذائٍت

حكٍٍف انهىاء

انكًٍٍاء انصُاعٍت

صُاعت انحهى وصٍاغت انًجىهزاث

انكيًيبء انًؼذَيت

انؼهىو

يمبييس انجىدة

انؼهىو

تمُيبث إدارة انًصبَغ

اآلالث انكهزببئيت األسبسيت

انتؼذيٍ انكهزببئي

تبريخ انفٍ

انكهزباء

اإلنكخزوحكٍُك

انًٍكاٍَك انصُاعً

يٍكاٍَك انسٍاراث

انؼهىو

انؼهىو

انؼهىو

انؼهىو

اآلالث انكهزببئيت األسبسيت

األَظًت انكهزببئيت في انسيبرة

يبكُبث كهزببئيت

انهغت االجُبيت انتمُيت

يٍكاٍَك انطائزاث

انًىسٍقى

اإلنكخزوٍَك

تمُيت انصىث وػهى اآلالث انًىسيميت

تكُىنىجيب انطبئزاث

اتصبالث تًبثهيت ورلًيت انؼهىو

انًالدت انجىيت

م
ًٍ

ج
نخ

 ا
ٌ

ى
فُ

انهغت االجُبيت االونًيساعذة طبٍت نألسُاٌ

انهغت انؼزبيت

انهغت انؼزبيت

انهغت انؼزبيت

انهغت االجُبيت انثبَيت

كيًيبء يستذضزاث انتجًيم

ػهى األديبء

يستذضزاث انتجًيم
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 2016/06/28انثالثاء : انٍىو انثانث

االخخصاصانزيش

8010506

8020506

8030507

806050304

8070407

8080407

809060502

8110609

8140510

8160509

8180506

8190509

8200608

8220503

823051004

8240307

84907

060704ياكٍاج وحقهٍى األظافز: انحهقت األونى850

0409يزشذة حجًٍم: انحهقت انثاٍَت851

0405انخجًٍم وانعُاٌت بانبشزة: انحهقت انثانثت852

877060702

انهغت االَكهيشيت

ػهى األيزاض وػالج األسُبٌ

ػهى انُفس انزسى انفُي

انتشزيغ واألخالق انًهُيت

أَظًت وأجهشة انتبزيذ

انهغت األجُبيت انثبَيت

ػذاَت ػبيت

انًؼذاث انكهزببئيت انثبَىيت في انسيبرة

كهزببء صُبػّيت

انتذىيم انكهزببئي

10:0011:00

انًزحهت انثاٍَت
 األونى2016االيخحاَاث انزسًٍت انخطٍت نذورة عاو 

BTشهادة انبكانىرٌا انفٍُت  

انًساحت

انطباعت واإلَخاج انغزافٍكً

انزسى انًعًاري

انبُاء واألشغال انعايت

صُاعت انحهى وصٍاغت انًجىهزاث

11:3012:0012:30

يمبويت انًىاد

يمبويت انًىاد

انؼهىو االجتًبػيت

انؼهىو االجتًبػيت

انؼهىو االجتًبػيت

انؼهىو االجتًبػيت

انؼهىو االجتًبػيت

انذسبببث انطىبىيتزيت

انهغت األجُبيت األونً

تكُىنىجيب انمًبش

   8:009:009:30

فزع انخصٍُع انغذائً: انصُاعاث انغذائٍت

فُىٌ األسٌاء

انكيًيبء انؼضىيتانكًٍٍاء انصُاعٍت انؼهىو اإلجتًبػيت

انؼهىو االجتًبػيت

صيبَت انتجهيشاث

ادارة وتُظيى انًهُت

ػهى انصذت وػهى انًيكزوببث

انهغت االجُبيت

يٍكاٍَك انسٍاراث

انكهزباء

حكٍٍف انهىاء

انًٍكاٍَك انصُاعً

انؼهىو اإلجتًبػيت

انؼهىو اإلجتًبػيت

انؼهىو اإلجتًبػيت

انؼهىو اإلجتًبػيت

اإلنكخزوحكٍُك

يٍكاٍَك انطائزاث

ػهى انفيشيىنىجيب انبشزيت 

وانفيشيبء وانكيًيبء

اآلالث انكهزببئيت

انؼهىو اإلجتًبػيت

انؼهىو اإلجتًبػيت انًىسٍقى

انؼهىو اإلجتًبػيت اإلنكخزوٍَك

يزاقب صحً

انهغت االَكهيشيت انتمُيت

انتشزيخ وانفيشيىنىجيب

(انكهزببء)انفيشيبء 

اإلنكتزوَيك انصُبػي

يساعذة طبٍت نألسُاٌ

م
ًٍ

ج
نخ

 ا
ٌ

ى
فُ

انتشزيخ- ػهى األديبء 

االصذبح في انًىاًَء وانًطبراث

تمُيبث اآلالث )انفيشيبء 

(وانًؼّذاث انكهزببئيت

انصذت انًهُيت وانًؤسسبث

انًصُفت وانُظى وانمىاَيٍ انصذيت
انهغت االجُبيت
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 2016/06/29األربعاء : انٍىو انزابع

االخخصاصانزيش

801071211

802071110

803090812

8060208

807010809

8080305

8110304

8140406

8160406

8180409

8190410

820100711

8220407

8230906

824020508

8490609

0805ياكٍاج وحقهٍى األظافز: انحهقت األونى850

0708يزشذة حجًٍم: انحهقت انثاٍَت851

0706انخجًٍم وانعُاٌت بانبشزة: انحهقت انثانثت852

877051203

انًزحهت انثاٍَت

 األونى2016االيخحاَاث انزسًٍت انخطٍت نذورة عاو 

انزسى انًعًاري

BTشهادة انبكانىرٌا انفٍُت  

   8:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3014:00

انتجهيشاث انصذيت وتكييف انهىاء انمبَىٌانًسبدت

انبُاء واألشغال انعايت

انًساحت

انتجهيشاث انصذيت وتكييف انهىاء انًسبدت

انفىتىغزايتزيبانجيىديشيب

انكًٍٍاء انصُاعٍت

انمبَىٌ

انمبَىٌ

فزع انخصٍُع انغذائً: انصُاعاث انغذائٍت

انطباعت واإلَخاج انغزافٍكً

فُىٌ األسٌاء

انهغت انؼزبيت

انهغت انؼزبيت

انهغت االجُبيت 

انهغت االجُبيت االونً

فٍ انتصىيز

انكيًيبء انؼبيت وانتذهيهيت

انتؼببيز انغزافيكيت

تسىيك وتُظيى

انهغت االجُبيت انثبَيت

اإلَبرة

يٍكاٍَك انسٍاراث

انكهزباء

حكٍٍف انهىاء

انًٍكاٍَك انصُاعً

انهغت االجُبيت 

انهغت االجُبيت 

انهغت االجُبيت 

انهغت االجُبيت 

دوائز وشبكبث كهزببئيت

يكىَبث اآلالث

صيبَت يذزكبث اإلدتزاق انذاخهي

انكتزوَيك صُبػي

يشزوع انتذفئت

انًىسٍقى

اإلنكخزوٍَك

اإلنكخزوحكٍُك

يٍكاٍَك انطائزاث

اإلنكتزوَيك انتًبثهي

انهغت االجُبيت 

هبريىَي

انهغت االجُبيت 

يذزكبث انطبئزاث

انهغت انفزَسيت وانفهسفت

انتًذيذاث انكهزببئيت وانتىسيغ

تكُىنىجيب اإلرسبل وانهبتف

يزاقب صحً

يساعذة طبٍت نألسُاٌ

م
ًٍ

ج
نخ

 ا
ٌ

ى
فُ

انمبَىٌ

انتغذيت- ػهى األديبء 

 واإلسؼبفبث األونيت

تؼزيف انًزالب انصذي وانتىػيت 

واإلدارة انصذيت
إصذبح انًيبِ

انتسىيك وانبيغ

انؼهىو انتطبيميت 

وانكيًيبء انفيشيبئيت

ػهى انتشزيخ وانفيشيىنىجيب

تمُيبث انًبكيبج

تمُيبث فٍ انتجًيم

ػهى انبشزة: ػهى األديبء 

ػهى انصذت

Page 9



2016/06/30انخًٍس : انٍىو انخايس

االخخصاصانزيش

8010104

8020104

8030104

8061210

8110510

81407

81607

81808

81907

82209

82308

8240910

12:30

انزسى انًعًاري

انًزحهت انثاٍَت

 األونى2016االيخحاَاث انزسًٍت انخطٍت نذورة عاو 

BTشهادة انبكانىرٌا انفٍُت  

   8:009:3010:0011:0011:30

انهغت االجُبيتانكيم

انهغت االجُبيت

انهغت االجُبيت

انًىاد األونيت انًستههكت

انفيشيبء

طزق انطببػت وػًهيبتهب

انكيًيبء انذيبتّيت

انكيم

انكيم

انبُاء واألشغال انعايت

انًساحت

انكهزباء

يٍكاٍَك انطائزاث

انتهفشيىٌأَظًت سًؼّيت وبصزيتاإلنكخزوٍَك

كهزببء وانكتزوَيك أجهشة انطبئزاث

تبريخ انًىسيمً وانتذهيم انًىسيمي

انطباعت واإلَخاج انغزافٍكً

فزع انخصٍُع انغذائً: انصُاعاث انغذائٍت

انًىسٍقى

حكٍٍف انهىاء

انًٍكاٍَك انصُاعً

يٍكاٍَك انسٍاراث

انزسى انتمُي

انزسى انصُبػي

انزسى انصُبػي

رسى كهزببئي
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