
2016/ 07/ 01الجوعت : اليىم االول

االخخصبصالزهش

2020504

203021009

2060302

2070102

2080203

2090204

2110301

2130405

2200102

22101

2230602

2240405

2260506

22705

228040605

2290207

2300206

12:0012:30

اإلتظبالد اٌتّبثٍٍخاإلتظبالد اٌشلٍّخاإللكخزوًيك

البٌبء واألشغبل العبهت

حصوين الحلى وصيبغت الوجىهزاث

االداسح واٌتّىًٌ

الفٌىى اإلعالًيت والغزافيكيت

حصوين وحٌفيذ األسيبء

الكهزببء

الهٌذست الذاخلّيت-الفٌىى الشخزفيت 

اٌتحىُ اًٌَ اٌظٕبػًٔمً وتىصٌغ اٌطبلخاداسح وتّىًٌ

تىٕىٌىجٍب اٌّىادتبسٌخ اٌفٓ واٌّفشوشبد

اٌتغىٌك اإلػالًٔ

الوزحلت الثبلثت

األولى2016االهخحبًبث الزسويت الخطيت لذورة عبم 

 TSشهبدة اإلهخيبس الفٌّي  

   8:00  9:009:3010:0010:3011:0011:30

اداسح اإلػالْ

اٌتغىٌكتىٕىٌىجٍب األلّشخ

الخزبيت الوخخّصت

صيبًت األجهشة الطبّيت

ػٍُ و وعبئً اٌتذسٌظ

اٌمىأٍٓ اإلداسٌخاَالد اٌطجٍّخ

الخذهت اإلجخوبعيت

الخزبيت الحضبًيت واإلبخذائيت
ػٍُ و وعبئً تذسٌظ 

اٌٍغخ األجٕجٍخ

ػٍُ و وعبئً تذسٌظ 

اٌٍغخ اٌؼشثٍخ

علىم هخخبزاث األسٌبى

هصّىر أشّعت

عٍشاٍِهاٌجغىس اٌثبثتخ

اٌىٍٍّبء اٌحٍبتٍخػٍُ إٌّبػخ وػٍُ ثٕه اٌذَالعلىم الوخبزيت الطبيت

اٌّىاطفبد واٌىًٍ

تبسٌخ اٌفٓثٍغ وتجبسح اٌزهت

تشثٍخ جٕغٍخػٍُ إٌفظ

تمٍٕبد اعتىشبف اٌتظىٌش اٌشاداسي

ػٍُ وظبئف اٌؼٍٓ

اٌضشائت اٌتطجٍمٍّخ

اٌضشائت اٌتطجٍمٍّخ

اٌتذلٍك اٌّظشفً

اٌّشاجؼخ واٌتذلٍك

اٌجظشٌبدتمىٌُ إٌظش

الوزاجعت والخبزة في الوحبسبت

قيبص الٌظز وصٌبعت األجهشة البصزّيت

العلىم الوصزفيت
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2016/ 07/ 01الجوعت : اليىم االول

االخخصبصالزهش

2310102

2320104

236010210

2370204

2380204

2390306

2430407

2440306

255021110

256020504

257020708

258020513

2590207

26007

2651006

2760204

2770102 العٌبيت الخوزيضيت

ِبوٍٕبد اٌتذفئخ واٌتجشٌذاٌتحىُ اًٌَ

ٍِىبٍٔه اٌّىائغاٌطبلخ اٌّتجذدح

ػٍُ اٌّؼبدْ

العلىم السيبحّيت

الصٌبعبث الغذائّيت

الصيبًت: الويكبًيك

اٌىٍٍّبءفىائذ طٕبػٍّخ

اإلدارة الفٌذقيت

الزقببت الصحّيت وسالهت الغذاء

اٌّحبعجخ اٌفٕذلٍخ

اٌٍغخ اإلٔىٍٍضٌخاٌٍغخ اٌفشٔغٍخ
اإللتظبد اٌؼبَ 

وتٕظٍُ اٌّؤعغبد

11:3012:0012:30    8:00  9:009:3010:0010:3011:00

األًظوت والشبكبث

اٌشجىبدلىاػذ اٌّؼطٍبد

أٔظّخ اعتثّبس اٌجهبصاػّبي تطجٍمٍخ ػٍى أٔظّخ اعتثّبس اٌجهبص

الوعلىهبحيت اإلداريت

اٌضشائت اٌتطجٍمٍّخ

اإلداسح اٌّبٌٍخ واٌّىاصٔبد

صيبًت الطبئزاث

االلكخزوهيكبًيك

الوسبحت

هيكبًيك السيبراث

الوعلىهبحيت الصٌبعيت

الخذفئت والخبزيذ

الويكبًيك اإلًخبجي

اداسح وتّىًٌ

ٔظبَ اداسح عالِخ اٌغزاء

الوزحلت الثبلثت

 األولى2016االهخحبًبث الزسويت الخطيت لذورة عبم 

 TSشهبدة اإلهخيبس الفٌّي  

اٌّىاطفبد واٌىًٍ االداسح واٌتّىًٌ

اٌؼٕبٌخ ثبٌطفً وحذٌثً اٌىالدحاٌتىٌٍذ واألِشاع إٌغبئٍخ

ٍِىبٍٔه اٌّىأغ

اَالد اٌحشاسٌخاٌتحىُ اًٌَ

اداسح وتّىًٌ

اداسح وتّىًٌ

اداسح وتّىًٌ

اداسح وتّىًٌ

ٔظُ طٍبٔخ واداء اٌطبئشاد

تحىُ آًٌ طٕبػً وأدواد

اٌتٕظٍُ واٌظٍبٔخ واٌتشخٍض

ِىىٔبد اَالد

اإلداسح اٌّبٌٍخ واٌّىاصٔبد

اداسح اٌّىاسد اٌجششٌخ

ِشالجخ اٌّؤعغبد واعبعٍبد 

اٌّشالجخ واإلػتٍبْ

اإلدارة والخٌظين

اإلدارة والخسىيق

اٌضشائت اٌتطجٍمٍّخ
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2016/07/02السبج : اليىم الثبًي 

االخخصبصالزهش

2020207

2030104

2060401

20703

20801

2090108

2110402

21301

2200403

22102

2230103

2240203

2260807

2270402

228020313

2290403

2300403

الوزحلت الثبلثت

 األولى2016االهخحبًبث الزسويت الخطيت لذورة عبم 

 TSشهبدة اإلهخيبس الفٌّي  

   8:009:3010:0011:0011:3012:00

الكهزببء

الهٌذست الذاخلّيت-الفٌىى الشخزفيت 

12:3013:00

اٌىتشؤٍه اٌمذسح واٌٍىالطاٌشٌبضٍبداإللكخزوًيك

اَالد اٌىهشثبئٍخ اٌشٌبضٍبد

اداسح وتّىًٌاٌىًٍ

حصوين الحلى وصيبغت الوجىهزاث

الخذهت اإلجخوبعيت

الفٌىى اإلعالًيت والغزافيكيت

حصوين وحٌفيذ األسيبء

اداسح وتغٍٍش اٌىسشخاٌشٌبضٍبدالبٌبء واألشغبل العبهت

اٌتظىٌش اٌفىتىغشافً

تبسٌخ اٌفٓ

اٌٍغخ األجٕجٍخػٍُ اٌّؼبدْ

طشق اٌتذخً اإلجتّبػً

العلىم الوخبزيت الطبيت

الخزبيت الحضبًيت واإلبخذائيت

الخزبيت الوخخّصت

صيبًت األجهشة الطبّيت

قيبص الٌظز وصٌبعت األجهشة البصزّيت

العلىم الوصزفيت

اٌىتشؤٍه اٌمذسحاٌشٌبضٍبد

علىم هخخبزاث األسٌبى

هصّىر أشّعت

الوزاجعت والخبزة في الوحبسبت

اٌّحبعجخاٌؼذعبد اٌالطمخلٍبط إٌظش

اٌشٌبضٍبد اٌّبٌٍخ

اٌشٌبضٍبد اٌّبٌٍخ

اٌتحًٍٍ اٌّبًٌ

اٌتحًٍٍ اٌّبًٌ

ػٍُ و وعبئً تذسٌظ اٌؼٍىَ 

(سٌبضٍبد وػٍىَ)
ػٍُ إٌفظ

ػٍُ إٌفظ

ػٍُ اٌذَ ػٍُ اٌطفٍٍٍبد واٌفطش

طمُ اعٕبْ أو وججخ وبٍِخاٌجغىس اٌّتحشوخ

ِجبدئ اٌتظىٌشاٌطجً تمٍٕبد اعتىشبف اٌتظىٌش اٌظىتً

Page 21



2016/07/02السبج : اليىم الثبًي 

االخخصبصالزهش

2310706

2320502

2360304

2370706

238070811

2390807

2430105

2440801

255011204

2560107

2570104

258011110

2590104

2600105

265020903

276010805

277050710

13:00

العٌبيت الخوزيضيت

اٌتحغٍٓ اٌؼمبسي، اٌضُ واٌفشص اٌّغبحخ اٌشٌبضٍبد

اٌّظبهش اٌجششٌخ فً إٌّظّبد

تمٍٕبد اٌغزاء واعبعٍبد

 عالِخ اٌغزاء

اٌتششٌغ اٌطجً واإلجتّبػً

وفبءح ِذٌش األػّبي

اٌّىاد وِمبوِخ اٌّىاد

ٔمً اٌمذسح
أظّخ اٌّحشوبد اٌحشاسٌخ

(ثٕضٌٓ ودٌضي) 

ٔظُ وطٍبٔخ اٌّحشوبد

اٌىتشؤٍه اٌمذسح
اٌّؼبٌٍش وحّبٌخ 

اٌّىالغ
اٌشٌبضٍبد

الوزحلت الثبلثت

األولى  2016االهخحبًبث الزسويت الخطيت لذورة عبم 

 TSشهبدة اإلهخيبس الفٌّي  

الوعلىهبحيت اإلداريت

اإلدارة والخٌظين

اإلدارة والخسىيق

12:0012:30

العلىم السيبحّيت

   8:009:3010:0011:0011:30

األًظوت والشبكبث

اٌجحث اٌؼّالًٔطشائك اٌتحًٍٍ

هٕذعخ اٌحبعىةاٌجث اٌشلًّ ٌإلشبساد

تبسٌخ اٌحضبساد اٌٍغخ اإلعجبٍٔخ

األٔظّخ اإلداسٌخ

اإلػالْاٌتغىٌك اٌؼبًٌّ واٌخذِبتً

الصٌبعبث الغذائّيت

الصيبًت: الويكبًيك

اإلدارة الفٌذقيت

الزقببت الصحّيت وسالهت الغذاء

اٌمبٔىْ 

واٌتششٌؼبد 

اٌفٕذلٍخ

اداسح اٌغشف

اإلداسح اٌظحٍّخ 

وِهبساد اإلتظبي

اٌشٌبضٍبد اٌؼبِخ واإلحظبء ػٍُ األحٍبء اٌذلٍمخ اٌغزائٍخ

اٌظٍبٔخاٌشٌبضٍبد

آالد وهشثبئٍخ اٌشٌبضٍبد

اٌشٌبضٍبد

ػٍُ إٌفظ وػٍُ إٌفظ اٌؼٍبدياٌظحخ اٌؼبِخ وػٍُ األوثئخ

هيكبًيك السيبراث

الوعلىهبحيت الصٌبعيت

الخذفئت والخبزيذ

الويكبًيك اإلًخبجي

اٌشٌبضٍبد

اٌشٌبضٍبد

اٌشٌبضٍبد

اٌتذفئخ

اداسح االٔتبج

الوسبحت

صيبًت الطبئزاث

االلكخزوهيكبًيك
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2016/07/04اإلثٌيي :اليىم الثبلث 

الزهش

2020903

20303120511

2090509

2130206

2200508

2210306

2230705

2240708

2260902

2270608

228070908

2290106

230010908

الوزحلت الثبلثت

 األولى2016االهخحبًبث الزسويت الخطيت لذورة عبم 

 TSشهبدة اإلهخيبس الفٌّي  

13:00

االخخصبص

8:009:009:3010:0010:3012:30

اإللكخزوًيك

الكهزببء

11:0011:3012:00

االٔتبجاٌٍَخ اٌّغبػذح

االٌىتشؤٍه اٌشلًّػٍىَ اٌىّجٍىتش

ٍِىشووىٔتشوٌشاٌتٕظٍُ اٌظٕبػً

البٌبء واألشغبل العبهت

الخذهت اإلجخوبعيت

لبٔىْ اٌجٕبء اٌخشعبٔخ اٌّغٍحخ وِمبوِخ اٌجٕبء

ػٍُ اجتّبع اٌؼبئٍخاٌتطىس اٌشخظً

اٌمبٔىْػٍُ اٌتشثٍخ وتبسٌخ اٌتٍبساد اٌتشثىٌخ

اٌثمبفخ اٌؼبِخ ػٍُ اٌتشثٍخ

صيبًت األجهشة الطبّيت

العلىم الوخبزيت الطبيت

ػٍُ اٌجشاثٍُ وػٍُ إٌّبػخ 

واٌىٍٍّبء اٌحٍبتٍخ
االٌىتشؤٍه اٌشلًّ

ػٍُ اٌجشاثٍُ واٌفٍشوعبد
اٌىٍٍّبء

(ػبِخ،ػضىٌخ وتحٍٍٍٍخ)

ػٍُ ِىاد ِختجش االعٕبْاٌمبٔىْ

الخزبيت الحضبًيت واإلبخذائيت

الخزبيت الوخخّصت

هصّىر أشّعت

قيبص الٌظز وصٌبعت األجهشة البصزّيت

العلىم الوصزفيت

الوزاجعت والخبزة في الوحبسبت

علىم هخخبزاث األسٌبى

اٌمبٔىْ واٌتششٌؼبدتمٍٕبد اعتىشبف اٌتظىٌش اٌّغٕبطٍغً

أجهضح اٌجظشٌبد

اٌمبٔىْ

اٌمبٔىْ

اٌظٍذٌخػٍُ االِشاع

اٌتمٍٕبد اٌّظشفٍخ

اٌّحبعجخ اٌخبطخاٌّحبعجخ اٌّظشفٍخ
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2016/07/04اإلثٌيي :اليىم الثبلث 

الزهش

2310804

2320807

2360806

237010305

238010305

2390409

2430803

2440207

255030806

256030610

2570306

25803070812

2590306

260020403

2650804

2760910

2770304

0

11:30

العٌبيت الخوزيضيت

اٌمبٔىْ اٌؼمبسي

الوعلىهبحيت اإلداريت

األًظوت والشبكبث

اَالد واٌظٍبٔخ اٌىهشثبئٍخ

ِىتت اٌطشق وثشِجخ اَالد راد اٌتحىُ اٌشلًّ

اٌىلىد و اٌضٌىد

لىأٍٓ اٌطٍشاْ

حغبة اٌّغبحخ

العلىم السيبحّيت

اإلدارة والخٌظين

12:0012:30

تخطٍط اٌىسػ اٌتحىُ واٌتٕظٍُ اًٌَ

االٔظّخ االوتىِبتٍىٍخ

فً اٌغٍبسح
اٌذوائش اٌهٍذسوٌٍىٍخ واٌهىائٍخ

الزقببت الصحّيت وسالهت الغذاء

الصٌبعبث الغذائّيت

13:00

االخخصبص

الوزحلت الثبلثت

2016االهخحبًبث الزسويت الخطيت لذورة عبم  األولى

TSشهبدة اإلهخيبس الفٌّي  

8:009:009:3010:0010:3011:00

اإلدارة والخسىيق

ػٍُ اٌخّىساداسح اٌطؼبَ واٌششاة

تحًٍٍ ِخبطش اٌّؤعغبد 

وأظّخ ولىأٍٓ اٌغزاء

ٍِىشوثٍىٌىجٍب اٌغزاء 

واالِشاع إٌّمىٌخ ثبٌغزاء

اٌظٍبٔخ واٌفٍضٌبء اٌتطجٍمٍخ
وٍٍّبء حٍبتٍخ 

ووٍٍّبء حٍبتٍخ وغزائٍخ

اإلدارة الفٌذقيت

الويكبًيك اإلًخبجي

هيكبًيك السيبراث

الصيبًت: الويكبًيك

الخذفئت والخبزيذ

اٌتٕظٍُ اٌظٕبػً

اٌتٕظٍُ اٌظٕبػً

اٌتٕظٍُ اٌظٕبػً

اٌتٕظٍُ اٌظٕبػً

اَالد اٌحشاسٌخ

االلكخزوهيكبًيك

الوسبحت

الوعلىهبحيت الصٌبعيت

صيبًت الطبئزاث

اٌتٕظٍُ اٌظٕبػً

االداسح 

واٌتٕظٍُ 

شجىبد اتظبالد اٌّؼٍىِبد

آٌٍخ، تىاصْ واداء اٌطٍشاْ

اٌذوائش اٌهىائٍخ واٌهٍذسوٌٍىٍخ اَالد اٌىهشثبئٍخ

اٌمبٔىْ

اٌمبٔىْ

WEBثشِجخ وٌت 

JAVAثشِجخ ِىجهخ اٌهذف 

اٌمبٔىْ واٌتششٌؼبد اٌغٍبحٍخاٌتؼشفخ اٌجىٌخ، إٌمً اٌجحشي واٌجىي

اٌمبٔىْ

اٌمبٔىْ

أٔظّخ اٌّؼٍىِبد واالداسح

أٔظّخ اٌّؼٍىِبد واالداسح

اداسح اٌّىاسد اٌجششٌخ

اٌّفبوضبد اٌتجبسٌخ

اٌؼٕبٌخ اٌجشاحٍخاٌؼٕبٌخ اٌظحٍخ
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2016/07/0913:30السبج :اليىم الزابع 

الزهش

202060801

203060807

209060703

2130703

2200706

2210405

2230804

2240906

2260403

2270307

228111012

2290805

2300705

14:00

اإللكخزوًيك

الكهزببء

11:3012:0012:3013:00

االخخصبص

اٌشجىبد اٌىهشثبئٍخ واٌحّبٌخ

8:009:3010:0010:3011:00

الخزبيت الحضبًيت واإلبخذائيت

الخزبيت الوخخّصت

البٌبء واألشغبل العبهت

الخذهت اإلجخوبعيت

تىٕىٌىجٍب طشق اشغبي اٌجٕبءاٌطشق و اٌجٕى اٌتحتٍخ

أدة االطفبي وأدة اٌشجبة اٌثمبفخ اٌؼبِخ

ػٍُ االجتّبعاٌطت اٌخبص

علىم هخخبزاث األسٌبى

صيبًت األجهشة الطبّيت

العلىم الوخبزيت الطبيت

االٌىتشؤٍه اٌطجًاٌتظىٌش اٌطجً واٌشؼبػً

ػٍُ اٌجٍٕبد واٌىساثخ وػٍُ

اٌجٍىٌىجٍب اٌجضٌئً

ػٍُ اٌتششٌح واٌفٍضٌىٌىجٍب

واٌتششٌح اٌّشضً

أطجبق اٌفىٍٓتمىٌُ االعٕبْ

اٌطت اٌزسي

العلىم الوصزفيت

الوزاجعت والخبزة في الوحبسبت

هصّىر أشّعت

قيبص الٌظز وصٌبعت األجهشة البصزّيت

اٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ اٌتمٍٕخأظّخ عّؼٍخ وثظشٌخأتشبس اٌّىجبد واٌهىائٍبد

االٔبسح واٌتّذٌذاد اٌىهشثبئٍخ اٌىتشؤٍه اٌمذسح

لبٔىْ اٌؼًّ

واٌضّبْ االجتّبػً
دٌٕبٍِىٍخ اٌفشق

الوزحلت الثبلثت

 األولى2016االهخحبًبث الزسويت الخطيت لذورة عبم 

 TSشهبدة اإلهخيبس الفٌّي  

تٕظٍُ اٌّؤعغبد

تمٍٕبد االعتىشبف االشؼبػً

واٌّؼبٌجخ ثبالشؼخ

اٌغٍىن اٌّهًٕ ػٍُ اٌٍّىشوثبد اٌىٍٍّبء اٌحٍىٌخ

ِحبعجخ اٌششوبد

ِحبعجخ اٌششوبد

لبٔىْ إٌمذ واٌتغٍٍف

اٌّحبعجخ اٌتمذٌشٌخ واٌّىاصٔبد
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2016/07/09السبج :اليىم الزابع 

الزهش

2310305

2320306

236070509

237080910

238061009

239050102

2430206

244090504

255070905

2560809

2570509

258040609

2590805

2600806

07طٍبٔخ األٔظّخ االٌىتشوٍِىبٍٔىٍخ2650105

276060703

277090608 العٌبيت الخوزيضيت

اداسح اٌجىدح

اَالد اٌهٍذسوٌٍىٍخحشوخ اَالد واألٔظّخ اٌٍّىبٍٔىٍخ

اٌتىٍٍف

اٌّحشوبد اٌحشاسٌخاٌغٍّبسح

تٕظٍُ اٌّؤعغبداٌجىدصحاٌطشق و اٌجٕى اٌتحتٍخ

الصٌبعبث الغذائّيت

الويكبًيك اإلًخبجي

االلكخزوهيكبًيك

اٌتجشٌذ

ِمبوِخ اٌّىاداٌتحىُ اًٌَ

وهشثبء واٌىتشؤٍه اٌغٍبسح

اٌىتشؤٍهاٌىتشؤٍه سلًّ

دٌٕبٍِه ٔظشٌبد وآداء اٌّحشوبدأجهضح اٌطبئشاد االٌىتشؤٍخ

ػٕبطش اَالدتمٍٕبد االتظبي

الوسبحت

اٌظحخ اٌؼبِخ واٌظحخ 

واٌغالِخ اٌّهٍٕخ

االداسح اٌتجبسٌخ

الوعلىهبحيت اإلداريت

اإلداسح إٌىػٍّخ

اٌٍغخ األجٕجٍخ اٌثبٍٔخاٌٍغخ األجٕجٍخ األوٌى

11:30

الزقببت الصحّيت وسالهت الغذاء

اإلدارة والخسىيق

اٌتغىٌك اٌفٕذلً

اٌتٕظٍف واٌتؼمٍُ

10:3011:0012:0012:30 9:3010:0014:00 13:30

اإلدارة الفٌذقيت

العلىم السيبحّيت

اإلدارة والخٌظين

اٌشجىبد
حّبٌخ اٌشجىبد

اٌّىصع/  ؤظبَ هٍىٍٍخ اٌّغتخذَ 

اٌجٍغ واٌغؼش اٌّمطىعاٌجغشافٍب اٌغٍبحٍخاٌتغىٌك اٌغٍبحً

االداسح واالتظبالدتىىٌٓ االٔظّخ اٌؼٍٍّخ

األًظوت والشبكبث

13:00

االخخصبص

الوعلىهبحيت الصٌبعيت

صيبًت الطبئزاث

هيكبًيك السيبراث

الصيبًت: الويكبًيك

الخذفئت والخبزيذ

اٌذوائشاٌهٍذسوٌٍىٍخ واٌهىائٍخ

اٌؼٕبٌخ ثبٌظحخ اٌؼمٍٍخ 

وػٍُ اٌشٍخىخخ

اداسح وتٕظٍُ اٌّهٕخ 

واالخالق اٌّهٍٕخ

ِؼبٌٍش أظّخ 

اٌجىدح وإٌىػٍخ 

ؤظبَ االػتّبد

وفبءح ِذٌش االػّبياعتشاتٍجٍخ اٌتغىٌك

ِشاحً وطشائك

 اٌتظٍٕغ اٌغزائً
اٌظحخ واٌغالِخ فً اٌؼًّ

اٌغىسٌتُ وهٍىٍٍخ اٌّؼطٍبدJAVAثشِجخ ِىجهخ اٌهذف 

الوزحلت الثبلثت

 األولى2016االهخحبًبث الزسويت الخطيت لذورة عبم 

 TSشهبدة اإلهخيبس الفٌّي  

8:00
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