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 برنـامج االمتحــان العـام

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

0Bالیـوم والتار�خ 
 مهنـة تقنیات الحاسوب

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 )3البرمجة (

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 )2الصیانة الماد�ة والبرمجیة(

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 إدارة الشبكات

 الثالثاء
1/9/2020 

 10-8 2 تصمیم مواقع و�ب

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

1Bالیـوم والتار�خ 
 صیانة األجهزة الطبیة مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 2تقانة األجهزة الطبیة 

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 القیاسات الحیو�ة الطبیة

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 األجهزة الطبية اإلشعاعية

 الثالثاء
1/9/2020 

 10-8 2 أسس مهنیة طبیة

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

2Bالیـوم والتار�خ 
 المیكاترونكس مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 plc  2 8-10التحكم اآللي المبرمج 

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 دارات التحكم االلكتروني /اآللي

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 التحكم باآلالت الكهربائية

 الثالثاء
1/9/2020 

 cnc 2 8-10خراطة وتفر�ز عادي ومبرمج 

 األر�عاء
2/9/2020 

 10-8 2 )أنظمة التحكم �السوائل (الهیدرولیك

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام       

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

3Bلیـوم والتار�خا 
 االتصاالت مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 االتصاالت المتنقلة والمقاسم الهاتفیة

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 االتصاالت الرقمیة

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

الكهرطيسية وتطبيقاتها في الهوائيات 
 10-8 2 والرادار

 الثالثاء
1/9/2020 

 10-8 2 الشبكات الحاسو�یة

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام    

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

4Bالیـوم والتار�خ 
 التقنیات اإللكترونیة مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 التلفز�ون 

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 الهوائیات والمستقبالت الفضائیة

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 صيانة األجهزة االلكترونية

 الثالثاء
1/9/2020 

 10-8 2 أنظمة الحما�ة واإلنذار

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام     

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

5Bوالتار�خالیوم  
 التقنیات الكهر�ائیة (قد�م-حديث)مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

  (حديث))3الرسم المهني الكهر�ائي (
 11-8 3  (قد�م))2الرسم المهني الكهر�ائي (

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 ) (حديث)2اآلالت الكهر�ائیة (
 11-8 3 ) (قديم)3     اآلالت الكهربائية (

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 (حديث) القيادة والتحكم اآللي
 10-8 2  (قديم)الحماية والقيادة الكهربائية

 الثالثاء
1/9/2020 

 ) (حديث)3االلكترونیات (
 10-8 2 ) (قديم)3        االلكترونيات (

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

6Bالیـوم والتار�خ 
  مزدوج /–التصنیع المیكانیكي تعلیم /مهني مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي المیكانیكي

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 CNC 2 8-10اآلالت المبرمجة 

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 قطع اللوالب والمسننات

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

7Bالیـوم والتار�خ 
  مزدوج /–اللحام وتشكیل المعادن تعلیم /مهني مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي المیكانیكي

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 11-8 3 تقانة اإلنتاج

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

8Bالیـوم والتار�خ 
 میكانیك و�هر�اء المر�باتمهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي المیكانیكي

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 محر�ات االحتراق الداخلي ديزل

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 أنظمة حقن وقود ديزل

 الثالثاء
1/9/2020 

 10-8 2 أنظمة التحكم في المر�بات

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام  

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

9Bالیـوم والتار�خ 
 اآللیات والمعدات الزراعیةمهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي المیكانیكي 

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أو الفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 محر�ات الديزل والمضخات المائیة

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 أجهزة نقل الحركة

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

10Bالیـوم والتار�خ 
 النماذج والسباكةمهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي المیكانیكي

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 11-8 3 تكنولوجیا المعادن وطرائق السباكة

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام        

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

11Bالیـوم والتار�خ 
 النسیج (حديث)مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي المیكانیكي 

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 التراكیب النسیجیة

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 ميكانيك آالت النسيج

 الثالثاء
1/9/2020 

 10-8 2 حسا�ات النساج

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام        

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

12Bالیـوم والتار�خ 
 النسیج (قد�م)مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي المیكانیكي 

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 التراكیب النسیجیة وحسا�ات النساج

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 ميكانيك آالت النسيج

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام     

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

13Bالیـوم والتار�خ 
 الغزل (حديث)مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي المیكانیكي

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 11-8 3 تكنولوجیا آالت الغزل

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 حسا�ات الغزل

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام        

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

14Bالیـوم والتار�خ 
 الغزل (قد�م)مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي المیكانیكي

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 تكنولوجیا آالت الغزل

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 حسا�ات الغزل

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام    

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

15Bالیـوم والتار�خ 
 صناعة األلبسة /تعلیم مزدوج/ (قد�م-حديث)مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

  (حديث)   إدارة اإلنتاج وجودته
 10-8 2 (قديم)مبادئ إدارة اإلنتاج 

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 االحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام          

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

16Bالیـوم والتار�خ 
 نجارة األثاث والزخرفةمهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 الرسم والتصمیم الفني
 3 8-11 

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 تقنيات نجارة األثاث ومقايستها

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام      

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

17Bالیـوم والتار�خ 
 التكییف والتبر�د مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

/مهنة الرسم الهندسي المیكانیكي
 11-8 3  التكییف والتبر�د

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 أجهزة التبر�د

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 أجهزة التكييف

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام      

للشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة الصناعیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

18Bالیـوم والتار�خ 
 التدفئة والتمديداتمهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

/مهنة الرسم الهندسي المیكانیكي
 11-8 3 التدفئة والتمديدات

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 منظومات التدفئة المر�ز�ة

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 شبكات التدفئة المركزية

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام        

 النسو�ةللشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

19Bالیـوم والتار�خ 
 الحالقة والتجمیلمهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 )3فن الحالقة(

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 )3فن التجمیل(

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

  م.13/8/2020الخمیس  مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام   

 النسو�ةللشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة 
 (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

20Bالیـوم والتار�خ 
 خیاطة المال�س (حديث)مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 الفنون التشكیلیة والتطبیقیة

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

2 8-10 

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 )3التطر�ز (

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2 )3الكروشیه (

 الثالثاء
1/9/2020 

 10-8 2 تصمیم األز�اء �استخدام الحاسب

 األر�عاء
2/9/2020 

 10-8 2 تصميم األزياء

 الخمیس
3/9/2020 

 10-8 2 فن التفصیل والخیاطة

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام    

 النسو�ةللشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة 
  (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

21Bالیـوم والتار�خ 
 خیاطة المال�س (قد�م)مهنـة 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10-8 2 الفنون التشكیلیة والتطبیقیة

 األحد
23/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10-8 2 الر�اضیات

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10-8 2 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 الفیز�اء والكیمیاء

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2 التصمیم الیدوي 

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التربية الوطنية

  م.13/8/2020الخمیس مالحظـة: تبدأ االمتحانات العملیـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام   

 التجار�ةللشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة 
  (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة الیوم والتار�خ

 السبت
22/8/2020 

 8 – 7,30 0,30 التفقــد 

 10,30-8 2,30 محاسبة المنشآت المالیة
 األحد

23/8/2020 
 9,30-8 1,30 التر�یة الدينیة

 االثنین
24/8/2020 

 10,30-8 2,30 الرياضيات المالية

 الثالثاء
25/8/2020 

 اللغة األجنبیة
 10,30-8 2,30 /اإلنكلیز�ة أوالفرنسیة/

 األر�عاء
26/8/2020 

 10-8 2 المحاسبة الخاصة

 الخمیس
27/8/2020 

 10-8 2 اللغة العر�یة

 السبت
29/8/2020 

 10-8 2  واإلحصاءتالر�اضیا

 األحد
30/8/2020 

 9,30-8 1,30 التر�یة الوطنیة

 االثنین
31/8/2020 

 10-8 2  مبادئ التسو�ق

 الثالثاء
1/9/2020 

 10-8 2 تطبیقات الحاسب في العلوم التجار�ة

 األر�عاء
2/9/2020 

 10-8 2 محاسبة التكالیف
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 االمتحانات العملیةبرنـامج   

 النسو�ةللشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة 
  (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

 

22Bالیـوم والتار�خ 
 (نظام قد�م)مهنـة خیـاطـة المال�س 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة
23Bالخمیس 
13/8/2020 

  والتفصیل والخیاطة *م الرس

6 8 – 14 

33Bالسبت 
15/8/2020 6 8 - 14 

24Bاألحد 
 11 - 8 3 الكروشیه 16/8/2020

25Bاالثنین 
 11 - 8 3 الفنون التشكیلیة والتطبیقیة 17/8/2020

26Bالثالثاء 
 11 - 8 3 التصمیم الیدوي  18/8/2020

 
* يتم إجراء االمتحان وفق نموذج واحد على يومین على أن �سلم الطالب العمل االمتحاني في الیوم األول 

 ممهورًا �خاتم المر�ز االمتحاني و�عاد له إلنهائه في الیوم الثاني.
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 االمتحانات العملیةبرنـامج   

 النسو�ةللشــهادة الثانـو�ـة المهنیــة 
  (دورة ثانیة إضافیة)م  2020دورة عـام 

27Bالیـوم والتار�خ 
 (نظام حديث)مهنـة خیـاطـة المال�س 

 من الساعة – إلى الساعة المـدة المـادة
28Bالخمیس 
13/8/2020 

 التفصیل والخیاطة *فن 

6 8 – 14 

34Bالسبت 
15/8/2020 6 8 - 14 

29Bاألحد 
 10 - 8 2 )3الكروشيه( 16/8/2020

30Bاالثنین 
 10-8 2 تصميم األزياء 17/8/2020

31Bالثالثاء 
 11 - 8 3 )3التطريز( 18/8/2020

32Bاألر�عاء 
 10 - 8 2 الفنون التشكيلية والتطبيقية 19/8/2020

35Bالخميس 
 11 - 8 3 تصميم األزياء باستخدام الحاسب 20/8/2020

 
* يتم إجراء االمتحان وفق نموذج واحد على يومین على أن �سلم الطالب العمل االمتحاني في الیوم األول 

 ممهورًا �خاتم المر�ز االمتحاني و�عاد له إلنهائه في الیوم الثاني.
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