
2019/07/8االثنين : اليوم االول

االختصاصالرمز

6110702

6130604

6160503

619070406

626060205

628080107

630010807

631010907

6320106

633010607

634010607

635010708

636010705

637010805

638010605

639010805

640010507

641010507

642010409

6430104

الرياضيات المالية

التجارةتنظيم المكتباللغة العربيةمستكتب مختزل

علم الصحةاللغة العربيةأمين خدمة في المطعم

التجارة والمراسالتاللغة العربيةمحاسب مساعد

مواد وأدوات وأكسسواراتتنظيم المهنةاللغة العربيةخياطة للنساء

(فيزياء وكيمياء)العلوم أجهزة سمعية بصريةاللغة العربيةمصلح راديو ومصلح تلفزيون

سالمة الغذاءعلم الصحةاللغة العربيةطاه

سالمة الغذاءعلم الصحةاللغة العربيةحلواني

(فيزياء وكيمياء)العلوم اآلالت الكهربائيةاللغة العربيةكهربائي ابنية وكهربائي ماكينات

(فيزياء وكيمياء)العلوم تقنيات السيارةاللغة العربيةميكانيكي محركات

(فيزياء وكيمياء)العلوم الرسماللغة العربيةنجار موبيليا

الرسم الفنيعلم الصحة وعلم الجلد والتشريحاللغة العربيةأخصائي في التجميل

المرحلة الثالثة

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BPشهادة التكميلية المهنية  

   8:009:3010:3011:0011:3012:0012:30

الميكانيكاللغة العربيةميكانيكي آليات

الميكانيكاللغة العربيةطباع أوفست

العناية التمريضية باألم والطفلاللغة العربيةمساعد ممرض

علم التربية والرياللغة العربيةاإلرشاد الزراعي

تربية مدنية وإجتماعياتمدخل الى علم اإلجتماعاللغة العربيةالتنشيط اإلجتماعي

تربية الدواجن والمواشي وتربية األسماك والنحل

الهندسة الوصفية والتخطيط الميكانيكاللغة العربيةحداد صفائح

الرسم الفنيعلم الصحة وعلم الجلد والتشريحاللغة العربيةالتزيين

صحة وتغذيةعلم نفس النمواللغة العربيةرعاية الطفل

علوم الحياةاللغة العربيةالتربية البدنية
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 2019/07/9الثالثاء  : اليوم الثاني

االختصاصالرمز

611041108

613090507

616080406

619100508

626030107

628110209

630020405

631020405

632020304

633020304

634020304

635020305

636020308

637020306

638020307

639020306

640020304

641020304

642020305

6430207

القانونالتربية المدنيةاللغة االجنبيةمحاسب مساعد

المرحلة الثالثة

12:30

القانونالتربية المدنيةاللغة االجنبيةمستكتب مختزل

القانونالتربية المدنيةاللغة االجنبيةأمين خدمة في المطعم

القانونالتربية المدنيةاللغة االجنبيةخياطة للنساء

الكترونيك رقميالتربية المدنيةاللغة االجنبيةمصلح راديو ومصلح تلفزيون

القانونالتربية المدنيةاللغة االجنبيةطاه

القانونالتربية المدنيةاللغة االجنبيةحلواني

االخشابالتربية المدنيةاللغة االجنبيةنجار موبيليا

(فيزياء وكيمياء)العلوم التربية المدنيةاللغة االجنبيةأخصائي في التجميل

االنارةالتربية المدنيةاللغة االجنبيةكهربائي ابنية وكهربائي ماكينات

مبادئ كهرباء السيارةالتربية المدنيةاللغة االجنبيةميكانيكي محركات

(فيزياء وكيمياء)العلوم التربية المدنية

أدب االطفالالتربية المدنيةاللغة االجنبيةرعاية الطفل

اللغة االجنبيةالتزيين

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BPشهادة التكميلية المهنية  

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

اللغة االجنبيةالكهرباءالفيزياء والكيمياءميكانيكي آليات

اللغة االجنبيةالكهرباءالفيزياء والكيمياءطباع أوفست

اللغة االجنبيةالقانونالتشريح والفيزيولوجيامساعد ممرض

اللغة االجنبيةالمشاتل وتكاثر النباتالفيزياء والكيمياءاإلرشاد الزراعي

اللغة االجنبيةالتنشيط اإلجتماعيالصحة والتغذيةالتنشيط اإلجتماعي

اللغة االجنبيةالكهرباءالفيزياء والكيمياءحداد صفائح

التربية المدنيةاللغة االجنبيةالتربية البدنية
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2019/07/109:00االربعاء  : اليوم الثالث

االختصاصالرمز

611090310

6130803

6160702

6190903

626090408

628100304

6300306

631030806

6320507

6330508

6340508

6350406

6360406

6370407

6380408

6390407

640090608

641090608

642060807

643030605

المرحلة الثالثة

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BPشهادة التكميلية المهنية  

التسويق والبيعاألجهزة ،تقنيات التجميل ،كيمياء المستحضراتأخصائي في التجميل
تقنيات المكياج وتقليم 

األظافر

تكنولوجيا وكيمياء المستحضراتالتسويق والبيعتقنيات التزيينالتزيين

تواصل تقنيالرياضياتميكانيكي محركات

األمان- األجهزة - أدوات الرياضياتنجار موبيليا

الكترونيك تماثليالرياضياتمصلح راديو ومصلح تلفزيون

الكهرباء العامةالرياضياتكهربائي ابنية وكهربائي ماكينات

الرسمالرياضياتخياطة للنساء

مبادئ مهنيةالرياضيات الماليةأمين خدمة في المطعم

تكنولوجيا االنتاجالرياضيات الماليةطاه

الرياضيات الماليةحلواني

الرسم الفنيالرياضيات

التاريخ والجغرافياالصحة العامة واألوبئة والجراثيمالرياضياتمساعد ممرض

12:0012:30    8:009:3010:3011:0011:30

االرشاد الزراعيوقاية النباتالرياضياتاإلرشاد الزراعي

المحاسبة العامةالرياضياتمحاسب مساعد

المحاسبة العامةالمراسالتالرياضياتمستكتب مختزل

استكشاف الرياضياتالتربيةتيقظ علميرعاية الطفل

تكنولوجيا الحلويات

الفيزياءالصحة العامةالرياضياتالتربية البدنية

التربية العامةعلم النفس اإلجتماعيالرياضياتالتنشيط اإلجتماعي

الرسم الصناعيالرياضياتحداد صفائح

الرسم الصناعيالرياضياتميكانيكي آليات

طباع أوفست
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2019/07/11الخميس  : اليوم الرابع

االختصاصالرمز

6110506

6280506

المرحلة الثالثة

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BPشهادة التكميلية المهنية  

   8:009:3011:0011:30

إنتاج الخضرواتإنتاج الفاكهة  وإنتاج المحاصيل الحقليةاإلرشاد الزراعي

العناية الصحية والجراحيةعلم نفس المريض والسلوك المهنيمساعد ممرض

Page27


