
2016/ 09 / 24السبج  : اليىم األول

الزهش

0203أ16

030208أ17

0305أ18

040507أ19

0206أ23

02أ24

0603أ25

041203أ26

06أ27

0609أ28

02أ29

0402أ30

0309أ31

0608أ35

الوزحلت الثاًيت

 الثاًيت2016االهخحاًاث الزسويت الخطيت لذورة ػام 

صياًت الطائزاث

فزع االحصاالث: االلكخزوًيك

الطاقت الوخجذدة

الزقابت الصحيت وسالهت الغذاء

الويكاًيك الهىائي والصياًت الصٌاػيت

الويكاًيك الهيذروليكي واآللياث الوخحزكت

الؼلىم الوخبزيت الطبيت

فزع االلكخزوًيك الصٌاػي:االلكخزوًيك

االدارة والخسىيق

 LTشهادة اإلجاسة الفٌيت 

اٌزىٕىٌىعُب واٌصُبٔخ اٌُّىبُٔىُخ واٌىهشثبئُخ

اٌذوائش اٌهُذسوٌُىُخ

اٌزحىُ اٌٍِ فزع االًخاج الصٌاػي: الويكاًيك

13:00 12:0012:30

رذلُك اٌطبلخ فٍ اٌّجبٍٔاٌطبلخ اٌؾّغُخ اٌحشاسَخ
إٌمً واٌزجبدي 

اٌحشاسٌ

أٔظّخ االرصبالد واٌّؼٍىِبرُخ ٌٍطبئشاد

اٌؾجىبداٌهبرف

اٌىزشؤُه اٌمذسح

اٌزغبسح اٌذوٌُخ واٌؼىٌّخ
إداسح االرصبي اٌغّبػٍ

 واالرصبي اٌزٕظٍُّ

إعزشارُغُخ اٌّىاسد اٌجؾشَخاٌزغبسح اٌذوٌُخ واٌؼىٌّخ

االخخصاص

ػٍُ األِشاضاٌؼذعبد اٌالصمخقياص الٌظز وصٌاػت االجهشة البصزيت

اٌطت اٌىلبئٍاداسح ورٕظُُ اٌّغزؾفُبدالؼٌايت الخوزيضيت

   8:009:3010:0011:0011:30

دَّىغشافُب

طشق اإلٔزبط

ػٍُ اٌغُٕبد واٌىساصخ 

وػٍُ اٌجُىٌىعُب اٌغضئٍ
اٌمبٔىْ

االػزّبد، ِٕح اٌؾهبداد 

واٌّطبثمخ
اٌّىاسد اٌجؾشَخِشالجخ اٌّؤعغبد

ِشالجخ إٌىػُخ

االدارة والخٌظين

اٌّحبعجخ اٌشالُخاٌزذلُك اٌّبٌٍالوزاجؼت والخبزة في الوحاسبت
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2016/ 09 / 24السبج  : اليىم األول

الزهش

0607أ37

0205أ44

070905أ53

0407أ54

0405أ55

041006أ56

010203أ57

010203أ58

0103أ65

010209أ80

030405أ81

0607أ82

0105أ84

االخخصاص

اٌزّىًَ االداسٌاالدارة الفٌذقيت
اداسح اٌّذخىي 

فٍ اٌمطبع اٌفٕذلٍ

ِشالجخ وضجط االٔظّخاٌزجبدي اٌؼضي واٌّجبدالد اٌحشاسَخ

عغىس صبثزخ

الهٌذست الذاخليت-الفٌىى الشخزفيت

الفٌىى االػالًيت والغزافيكيت

ثٕبء إٌّبهظاٌصؼىثبد اٌّذسعُخ واضطشاثبد اٌزؼٍُالؼلىم الخزبىيت

الخبزيذ والخكييف: الطاقت

ػلىم هخخبزاث االسٌاى

هيكاحزوًيك السياراث

الؼلىم السياحيت

الوساحت

رمىَُ االعٕبْعُشاُِه

ٔظشَخ اٌغُبسحاالهزضاص واٌمىاػذ

JAVA SCRIPTٌغخ رطجُمبد اٌهىارف اٌزوُخ

اٌزشُُِ

 LTشهادة اإلجاسة الفٌيت 

   8:009:3010:0011:0011:3012:0012:3013:00

فزع االًظوت والشبكاث- الوؼلىهاحيت 

البٌاء واألشغال الؼاهت: قيادة حٌفيذ األشغال

الوزحلت الثاًيت

 الثاًيت2016االهخحاًاث الزسويت الخطيت لذورة ػام 

اٌزمُٕبد اٌحذَضخ فٍ اٌزصىَش اٌطجٍاٌّذاواح ثبالؽؼخ واٌّؼبٌغخ اٌىىسَخ

XMLٌغخ 

javascript+ ثشِغخ ثٍغخ االٔزشٔذ لىاػذ اٌّؼطُبد

فىرىغشاِزشٌػٍُ سعُ اٌخشائط

اٌزّذَذاد اٌىهشثبئُخاٌخشعبٔخ اٌّغٍحخ

ػٍُ إٌفظ االػالٍٔاٌزغىَك االػالٍٔاٌزصىَش اٌفىرىغشافٍ

لبٔىْ اٌجٕبءرٕظُُ اٌىسػطشق االٔؾبء

اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ

حقٌياث الخصىيز الطبيت

اٌزفبوض ورمُٕبد اٌجُغاٌزشاس اٌٍجٕبٍٔ

فزع البزهجياث- الوؼلىهاحيت 
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201613:3014:00/ 09 / 26اإلثٌيي  : اليىم الثاًي

االخخصاصالزهش

0406أ16

050704أ17

04أ18

0608أ19

03أ23

05أ24

07أ25

080201أ26

0103أ27

020508أ28

0603أ29

100905أ30

100702أ31

0107أ35

ِخبطش اٌّهٕخ،االخالق اٌّهُٕخ 

ؤظبَ اٌغىدح

ضجط اٌغؼرمُٕبد ِب ثؼذ اٌحصبد

االٔظّخ االورىِبرُىُخ واٌُِخ اٌّغبػذح

رصُُّ اٌذوائش اٌهُذسوٌُىُخ واٌُِخ اٌّغبػذح

 وادوارهبCNCِىزت اٌطشق واي 

اِالد اٌىهشثبئُخ واٌّحىالد

ُِىشووىٔزشوٌىساٌزحىُ اٌٍِ

الؼلىم الوخبزيت الطبيت

الزقابت الصحيت وسالهت الغذاء

فزع االلكخزوًيك الصٌاػي:االلكخزوًيك

الطاقت الوخجذدة

الوزحلت الثاًيت

 الثاًيت2016االهخحاًاث الزسويت الخطيت لذورة ػام 

 LTشهادة اإلجاسة الفٌيت 

   8:009:3010:0010:3011:00

صياًت الطائزاث

الويكاًيك الهىائي  والصياًت الصٌاػيت

الويكاًيك الهيذروليكي واآللياث الوخحزكت

فزع االًخاج الصٌاػي: الويكاًيك

اٌّؤعغبد اٌصغُشح واٌّزىعطخ اداسح اٌّؾزشَبد واٌّخبصْدساعبد ِزخصصخ

االداسح اٌّبٌُخاٌشلبثخ االداسَخ

االداسح اٌّحبعجُخ ٌٍّٕظّبد االدارة والخسىيق

االدارة والخٌظين

الوزاجؼت والخبزة في الوحاسبت

اداسح فشق اٌجُغ ؤّبرط رٕظُُ اٌؼًّ

ػٍُ اٌؾُخىخخ

11:3012:0012:3013:00

ِمبوِخ اعضاء اٌّحشوبد واٌزحىُ اٌٍِأعهضح اٌّالحخ ٌٍطبئشاد

إٌمً اٌشلٍّاٌّؼبٌغخ اٌشلُّخ ٌالؽبسحِشوجبد اٌزشدداد اٌؼبٌُخ

اٌذَٕبُِه اٌحشاسٌ

 وِؼبًِ اٌطبلخ اٌحشاسَخ
ِهبساد االرصبي

فزع االحصاالث: االلكخزوًيك

اٌصُذٌخرمىَُ إٌظشقياص الٌظز وصٌاػت االجهشة البصزيت

الزصبد اٌصحخأٔظّخ اٌغىدحالؼٌايت الخوزيضيت

االداسح االعزشارُغخ ٌٍّٕزظ وٌٍؼالِخ 

اٌزغبسَخ واعشاءاد رطجُك االَضو
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201613:3014:00/ 09 / 26اإلثٌيي  : اليىم الثاًي

االخخصاصالزهش

0908أ37

0307أ44

0408أ53

0302أ54

0603أ55

050809أ56

أ65
06

04

030408أ80

0706أ81

020301أ82

0607أ84

ػلىم هخخبزاث االسٌاى

هيكاحزوًيك السياراث

الخبزيذ والخكييف: الطاقت

حقٌياث الخصىيز الطبيت

الؼلىم السياحيت

الوزحلت الثاًيت

الثاًيت2016االهخحاًاث الزسويت الخطيت لذورة ػام 

البٌاء واألشغال الؼاهت: قيادة حٌفيذ األشغال

 LTشهادة اإلجاسة الفٌيت 

   8:00

االلزصبد واٌزؾشَؼبد 

اٌغُبحُخ
ربسَخ ٌجٕبْ اٌّؼبصش

صسع االعٕبْ

اداسح إٌىػُخاٌّىاد اٌّشوجخاٌزجبدي اٌحشاسٌ

اٌزىُُف اٌخبؿاٌؾجىبد اٌهُذسوٌُىُخ واٌّضخبد

أطجبق اٌفىُٓ

13:00

اعزمصبء االعٕبْ 

واٌغذد اٌٍؼبثُخ
رمُٕبد اٌزصىَش اٌزذخٍٍ

اٌغُبعخ اٌغُبحُخ

9:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30

االؽشاف وفٓ اٌمُبدحاالدارة الفٌذقيت
ِشالجخ رىبٌُف اٌطؼبَ 

واٌؾشاة

رشثُخ ثُئُخاٌزمُُُ اٌزشثىٌ فٍ اٌّذسعخالؼلىم الخزبىيت

SQL و PHPٌغخ لىاػذ اٌّؼطُبد اٌّزطىسحفزع البزهجياث-  الوؼلىهاحيت 

ِغزىي ِزمذَ- ٔظبَ اٌزؾغًُ ِغزىي ِزمذَ- هُىٍُخ اٌؾجىبد فزع االًظوت والشبكاث- الوؼلىهاحيت 

اٌغىدصحاٌطشقالوساحت

اإلٔؾبءاد اٌّؼذُٔخ واٌخؾجُخاالػّبي اٌضبٔىَخ: رىٕىٌىعُب االٔؾبء اٌطشق
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201614:00/ 09 / 27الثالثاء  : اليىم الثالث

الزهش

0501أ16

0106أ17

0102أ18

020301أ19

01أ23

0301أ24

0401أ25

051007أ26

0504أ27

0304أ28

0401أ29

010806أ30

010405أ31

0209أ35

الويكاًيك الهىائي والصياًت الصٌاػيت

الويكاًيك الهيذروليكي واآللياث الوخحزكت

فزع االلكخزوًيك الصٌاػي:االلكخزوًيك

االدارة والخسىيق

االدارة والخٌظين

الوزاجؼت والخبزة في الوحاسبت

فزع االحصاالث: االلكخزوًيك

فزع االًخاج الصٌاػي: الويكاًيك

الطاقت الوخجذدة

الوزحلت الثاًيت

 الثاًيت2016االهخحاًاث الزسويت الخطيت لذورة ػام 

قياص الٌظز وصٌاػت االجهشة البصزيت

الؼٌايت الخوزيضيت

الؼلىم الوخبزيت الطبيت

 LTشهادة اإلجاسة الفٌيت 

13:30 9:3010:0011:0011:3012:0012:3013:00

االخخصاص

لُبط إٌظشػٍُ وظبئف اٌؼُٓ

اٌمبٔىْ اٌزطجُمٍطت اٌطىاسيء واالٔؼبػ

ػٍُ اٌغشاصُُ واٌفُشوعبدػٍُ اٌذَ وػٍُ ثٕه اٌذَ

   8:00

الزقابت الصحيت وسالهت الغذاء

صياًت الطائزاث

إداسح اٌّخبطش

إداسح االٔزبطاٌُِخ اٌّغبػذح

اٌطبلخ اٌهىائُخ واٌّبئُخ 

واٌّؼبًِ اٌىهشوِبئُخ
اٌطبلخ اٌؾّغُخ واٌضىئُخِشالجخ ورٕظُُ أٔظّخ اٌطبلخ

ػٍُ اٌغّىَ

رخطُط وسلبثخ االٔزبطاعزشارُغُبد اٌزغىَكاعزشارُغُخ ورطىَش إٌّظّبد

اٌمبٔىِْؼبَُش اٌّحبعجخ اٌذوٌُخ

صُبٔخ اٌطبئشاد واٌؼىاًِ االداسَخٔظشَبد ِحشوبد اٌطبئشاد

ُِىشووىٔزشوٌىسرمُٕبد اٌحشوخ اٌزارُخ

اٌزحىُ ثبالٔظّخ
رمُٕبد اإلرصبي 

ثبٌٍغخ اإلٔىٍُضَخ

اٌزغىَك اإلعزشارُغٍِٕبهظ ثحىس اٌزغىَك ودساعخ اٌحبٌخاعزشارُغُخ إٌّظّبد

رمُٕبد حفظ اٌّىاد اٌغزائُخ
اٌزىضُت 

واٌٍصمبد

حغبة ورىٕىٌىعُب وصُبٔخ اٌذوائش اٌهُذسوٌُىُخ واٌهىائُخ

اٌُِبد اٌّزحشوخ
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201614:00/ 09 / 27الثالثاء  : اليىم الثالث

الزهش

040510أ37

0108أ44

0601أ53

0506أ54

0207أ55

010712أ56

0502أ65

0510أ80

0102أ81

0809أ82

0204أ84

الؼلىم الخزبىيت

حقٌياث الخصىيز الطبي

البٌاء واألشغال الؼاهت: قيادة حٌفيذ األشغال

فزع االًظوت والشبكاث- الوؼلىهاحيت 

الوساحت

فزع البزهجياث- الوؼلىهاحيت 

الؼلىم السياحيت

ػلىم هخخبزاث االسٌاى

هيكاحزوًيك السياراث

االخخصاص

االدارة الفٌذقيت

اٌزذفئخ اٌؼبٌُخ اٌمذسح

اٌذَٕبُِه اٌهىائٍ ٌٍغُبسح

عهبص اٌزجشَذ ػًٍ اٌّبء وأثشاط اٌزجشَذالخبزيذ والخكييف: الطاقت

ٔظشَخ، الزصبد وثُئخ: اٌّحشن اٌحشاسٌ 

 LTشهادة اإلجاسة الفٌيت 

االداسح اٌصفُخرُبساد ِؼبصشح فٍ اٌزغذَذ اٌزشثىٌ
ٔظبَ هُىٍُخ 

اٌّىصع/اٌّغزخذَ
 اٌّزطىسحJAVAٌغخ 

JAVA- رطجُك ثشِغخ اٌؾجىبداداسح ٔظبَ حّبَخ اٌّؼٍىِبد

الوزحلت الثاًيت

   8:009:3010:0011:0011:3012:0012:3013:0013:30

 الثاًيت2016االهخحاًاث الزسويت الخطيت لذورة ػام 

اداسح االعزّبػبد 

واٌّؤرّشاد
ػٍُ اٌزغزَخ

اٌجُئخ اٌّغزذاِخ 

فٍ اٌمطبع اٌفٕذلٍ

اٌجُىٌىعُب واٌىلبَخ االؽؼبػُخرمُٕبد اٌزصىَش فٍ اٌحبالد اٌطبسئخ

دساعخ اٌّىالغ اٌغُبحُخاالداسح اٌغُبحُخ

عغىس ِزحشوخوعجخ وبٍِخ

االػّبي االعبعُخ:رىٕىٌىعُب االٔؾبء

اٌضُ واٌفشصاٌحغبثبد اٌطىثىِزشَخ

األعبعبداٌؼمىد واٌصفمبد
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2016/ 09 / 28األربؼاء  : اليىم الزابغ

االخخصاصالزهش

0405أ23

04أ24

0205أ25

090611أ26

02أ27

0107أ28

0507أ29

110703أ30

0608أ31

040503أ35

010203أ37

0406أ44

0302أ53

0801أ54

01أ55

030211أ56

0607أ80

0504أ82

03أ84

اٌزغىَك وػٍُ اٌغٍىن
اٌّؤعغبد اٌصغُشح واٌّزىعطخ 

وِؤعغبد ِزخصصخ

أزبط وأظّخ اٌزجشَذ واٌزضٍُظ

فزع االًظوت والشبكاث- الوؼلىهاحيت 

الوساحت

هيكاحزوًيك السياراث

الخبزيذ والخكييف: الطاقت

البٌاء واألشغال الؼاهت:قيادة حٌفيذ األشغال

الؼلىم السياحيت

فزع البزهجياث- الوؼلىهاحيت 

االدارة والخٌظين

الوزاجؼت والخبزة في الوحاسبت

االدارة الفٌذقيت

الؼلىم الخزبىيت

دَٕبُِه اٌغبصاد واٌضبغطبد

االٔظّخ االورىِبرُىُخالويكاًيك الهيذروليكي واآللياث الوخحزكت

اٌذوائش اٌهىائُخػٍُ اٌّؼبدْفزع االًخاج الصٌاػي: الويكاًيك

الوزحلت الثاًيت

 الثاًيت2016االهخحاًاث الزسويت الخطيت لذورة ػام 

 LTشهادة اإلجاسة الفٌيت 

   8:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00

أٔظّخ إوزغبة اٌّؼٍىِبدؽجىبد اٌّؼٍىِبرُخفزع االلكخزوًيك الصٌاػي:االلكخزوًيك

رغىَك األػّبي واٌخذِبداالدارة والخسىيق

إداسح اإلثذاع واإلثزىبساداسح اٌزفبوض

اٌّبٌُخ اٌؼبِخاداسح اٌّىاسد اٌجؾشَخاٌزذلُك اٌذاخٍٍ

إػبدح إٔزبط اٌطبلخاٌجُئخ واٌطبلخإٌمً ورىصَغ اٌطبلخ وحّبَخ اٌؾجىبدالطاقت الوخجذدة

ِمبوِخ أعضاء هُبوً اٌطبئشادصياًت الطائزاث

اٌهىائُبد واٌشاداس واٌغىارًفزع االحصاالث: االلكخزوًيك
اإلٌىزشؤُه اٌضىئٍ وأٔظّخ إوزغبة 

اٌّؼٍىِبد

رٕظُُ اٌصُبٔخ واداسح اٌّؤعغبدالويكاًيك الهىائي والصياًت الصٌاػيت

اٌّغبحخ

رحضُش ولُبدح اٌىسؽخالزصبد واداسح اٌىسؽخ
اٌزّذَذاد اٌصحُخ واٌزذفئخ 

واٌزجشَذ

اٌزؼشفخ اٌغىَخ، إٌمً اٌجحشٌ واٌغىٌ 

(IATA)
اداسح اٌّىاسد اٌجؾشَخ

اٌُِخ اٌّغبػذحاالٔظّخ االورىِبرُىُخ ٌٍغُبسح

اداسح األصِبد 

فٍ اٌمطبع اٌفٕذلٍ

اٌّشاعالد 

وِٕهغُخ اٌجحش
إداسح اٌفٕبدق اٌذوٌُخ

رذسَظ االعزّبػُبداداسح اٌّؤعغبد اٌزشثىَخ

أٔظّخ إرخبر اٌمشاسUMLطشائك ِىعهخ اٌهذف 

حّبَخ اٌؾجىبدLinuxوُفُخ دساعخ واداسح ٔظبَ اٌزؾغًُ 
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