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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (ولىال م )الدورة  2023دورة عـام 
 اليـوم والتاريخ

 مهنـة تقنيات الحاسوب
 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 10-8 2 (3البرمجة )

 السبت
 10-8 2 تصميم مواقع ويب 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات  18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 (2الصيانة المادية والبرمجية) 21/6/2023

 االثنين
 10-8 2 إدارة الشبكات 26/6/2023

  
 م. 21/1/2023 الربعاءصبـاح يـوم مالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 يــةللشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناع

  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
 

 اليـوم والتاريخ
 صيانة الجهزة الطبية مهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 
 10-8 2 أسس مهنية طبية

 السبت
 10-8 2 األجهزة الطبية اإلشعاعية 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 القياسات الحيوية الطبية 21/6/2023

 االثنين
 10-8 2 (2جهزة الطبية )تقانة ال 26/6/2023

 
 م. 21/1/2023الربعاء مالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

 (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
  

 مزدوج / –تعليم /مهني  الميكاترونكسمهنـة  اليـوم والتاريخ
 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 
 plc  2 8-10التحكم اآللي المبرمج 

 السبت
 10-8 2 التحكم باآلالت الكهربائية 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 االثنين
 10-8 2 (أنظمة التحكم بالسوائل )الهيدروليك 10/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 cnc 2 8-10خراطة وتفريز عادي ومبرمج  21/6/2023

 االثنين
 10-8 2 دارات التحكم االلكتروني /اآللي 26/6/2023

 
 م. 21/1/2023الربعاء مالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة                         

 ( الولىم )الدورة  2023دورة عـام                           

 اليـوم والتاريخ
 االتصاالت مهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 10-8 2 ةم الهاتفياالتصاالت المتنقلة والمقاس

 السبت
 10-8 2 االتصاالت الرقمية 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 كليزيةاللغة اإلن 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 الشبكات الحاسوبية 21/6/2023

 االثنين
26/6/2023 

الكهرطيسية وتطبيقاتها في الهوائيات 
 10-8 2 والرادار

  
 .م 42/5/4242األربعاء مالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 المتحــان العـامبرنـامج ا
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
 

 اليـوم والتاريخ
  التقنيات اإللكترونيةمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 10-8 2 التلفزيون

 السبت
 10-8 2 أنظمة الحماية واإلنذار 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 الهوائيات والمستقبالت الفضائية 21/6/2023

 االثنين
 10-8 2 صيانة األجهزة االلكترونية 26/6/2023

  
 .م 42/5/4242األربعاء يـوم العمليـة صبـاح مالحظـة: تبدأ االمتحانات 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 ـة المهنيــة الصناعيــةللشــهادة الثانـوي

  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
 

 اليـوم والتاريخ
  لكهربائيةالتقنيات امهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 11-8 3 (3الرسم المهني الكهربائي )

 السبت
 11-8 3 (2اآلالت الكهربائية ) 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 02-8 2 (3اللكترونيات )ا 21/6/2023

 االثنين
 10-8 2 القيادة والتحكم اآللي 26/6/2023

  
 م 42/5/4242األربعاء العمليـة صبـاح يـوم مالحظـة: تبدأ االمتحانات 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولى)الدورة م  2023دورة عـام 
 

 اليـوم والتاريخ
 مزدوج / –/مهني  التصنيع الميكانيكي تعليممهنـة 
 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 00-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 السبت
 10-8 2 قطع اللوالب والمسننات 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 لفيزياء والكيمياءا 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 CNC 2 8-10  اآلالت المبرمجة 21/6/2023

  
 م 42/5/4242األربعاء يوم مالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
 

 اليـوم والتاريخ
 مزدوج / –/مهني  ليماللحام وتشكيل المعادن تعمهنـة 
 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 00-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 السبت
 11-8 3 تقانة اإلنتاج 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 
 م. 21/1/2023 الربعاءمالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 ج االمتحــان العـامبرنـام

 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة
  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 المركبات ميكانيك وكهرباءمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 00-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 السبت
 10-8 2 أنظمة التحكم في المركبات 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 محركات االحتراق الداخلي ديزل 21/6/2023

 االثنين
 10-8 2 أنظمة حقن وقود ديزل 26/6/2023

  
 م. 21/1/2023 الربعاءمالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                                         
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
 

 اليـوم والتاريخ
 اآلليات والمعدات الزراعية ميكانيك مهنـة

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 00-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 السبت
 10-8 2 ئيةمحركات الديزل والمضخات الما 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 أجهزة نقل الحركة 21/6/2023

  
 م. 21/1/2023 الربعاءمالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 ـويـة المهنيــة الصناعيــةللشــهادة الثان
 (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 

  

 اليـوم والتاريخ
 النماذج والسباكةمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 السبت
 11-8 3 ن وطرائق السباكةتكنولوجيا المعاد 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 ة الدينيةالتربي 21/6/2023

  
 م. 21/1/2023 الربعاءمالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
  النسيجمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 السبت
 10-8 2 حسابات النساج 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 بية الوطنيةالتر  11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 التراكيب النسيجية 21/6/2023

 االثنين
 10-8 2 ك آالت النسيجميكاني 26/6/2023

 
 م. 21/1/2023 الربعاءمالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام                                                           
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

 (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
  

 وم والتاريخاليـ
  الغزلمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 11-8 3 الرسم الهندسي الميكانيكي

 السبت
 11-8 3 تكنولوجيا آالت الغزل 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 طنية التربية الو  11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 حسابات الغزل 21/6/2023

  
 م. 21/1/2023 الربعاءلعمليـة صبـاح يـوم مالحظـة: تبدأ االمتحانات ا
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

 (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
  

 اليـوم والتاريخ
  صناعة اللبسة /تعليم مزدوج/مهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 10-8 2 إدارة اإلنتاج وجودته

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 يةاللغة اإلنكليز  20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

  
 م. 21/1/2023 الربعاءمالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 يــةللشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناع

 (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
  

 اليـوم والتاريخ
 نجارة الثاث والزخرفةمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 00-8 3 والتصميم الفنيالرسم 
 السبت

 10-8 2 ومقايستها تقنيات نجارة الثاث 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 فيزياء والكيمياءال 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

  
 م. 21/1/2023 الربعاءمالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 ييف والتبريد التكمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

        الهندسي الميكانيكيالرسم 
 00-8 3  //مهنة التكييف والتبريد

 السبت
 10-8 2 أجهزة التكييف 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية  11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 أجهزة التبريد 21/6/2023

  
 م. 21/1/2023 الربعاءانات العمليـة صبـاح يـوم مالحظـة: تبدأ االمتح
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 برنـامج االمتحــان العـام
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة الصناعيــة

  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
 

 اليـوم والتاريخ
 التدفئة والتمديداتمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة ـادةالم

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

       الرسم الهندسي الميكانيكي
 00-8 3 //مهنة التدفئة والتمديدات

 السبت
 10-8 2 منظومات التدفئة المركزية 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية  11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 شبكات التدفئة المركزية 21/6/2023

  
 م. 21/1/2023 الربعاءتحانات العمليـة صبـاح يـوم مالحظـة: تبدأ االم
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 برنـامج االمتحــان العـام                                                           
 النسويةللشــهادة الثانـويـة المهنيــة 

  (الولى)الدورة  م2023دورة عـام 

 اليـوم والتاريخ
 الحالقة والتجميلمهنـة 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 10-8 2 (3فن الحالقة)

 السبت
 10-8 2 (3فن التجميل) 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية 20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 
 م. 21/1/2023 الربعاءمالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم 
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 برنـامج االمتحــان العـام
 النسويةللشــهادة الثانـويـة المهنيــة 

  (الولىم )الدورة  2023دورة عـام 
 خياطة المالبس مهنـة  اليـوم والتاريخ

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 10-8 2 فن التفصيل والخياطة
 السبت

 10-8 2 تصميم األزياء 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفيزياء والكيمياء 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2  اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10-8 2 الرياضيات 18/6/2023

 الثالثاء
 10-8 2 اللغة اإلنكليزية  20/6/2023

 ربعاءال 
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 (3الكروشيه )التطريز و  21/6/2023

 االثنين
 10-8 2 الفنون التشكيلية والتطبيقية 26/6/2023

 
 م. 21/1/2023 الربعاءمالحظـة: تبدأ االمتحانات العمليـة صبـاح يـوم  
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 برنـامج االمتحــان العـام
 التجـــاريـــــةنـويـة المهنيــة للشــهادة الثا
  (ولىال م )الدورة  2023دورة عـام 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة اليوم والتاريخ

 ربعاءال 
7/6/2023 

 8 – 7.30 0.30 التفقــد 

 10.30-8 2.30 محاسبة المنشآت المالية
 السبت

 10-8 2  المحاسبة الخاصة 10/6/2023

 االثنين
 10-8 2 محاسبة التكاليف 12/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الوطنية 11/6/2023

 الخميس
 10-8 2 اللغة العربية 11/6/2023

 الحد
 10.30-8 2.30 الرياضيات المالية 18/6/2023

 االثنين
 10-8 2  تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية 10/6/2023

 الثالثاء
 10.30-8 2.30 نكليزيةاللغة اإل  20/6/2023

 الربعاء
 0.30-8 1.30 التربية الدينية 21/6/2023

 السبت
 10-8 2 مبادئ التسويق 21/6/2023

 االثنين
 10-8 2 واإلحصاء تالرياضيا 26/6/2023
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 برنـامـج االمتحانـات العمليــة
 للشــهادة الثانـويـة المهنيــة النســويـة

  (ولىال م )الدورة  2023دورة عـام 
 

 اليـوم والتاريخ
 مهنـة خيـاطـة المالبس 

 إلى الساعة –من الساعة  المـدة المـادة

 ربعاءال 
 التفصيل والخياطة *فن  42/5/4242

6 8 – 41 

 الخميس

45/5/4242 
6 8 - 41 

 السبت

42/5/4242 

 41 - 8 2 تصميم األزياء
 41-44 3 تصميم الزياء باستخدام الحاسب

 األحد

48/5/4242 

 44 - 8 3 (2التطريز )
 41-42 2 (2الكروشيه )

 االثنين

42/5/4242 
 41 - 8 2 الفنون التشكيلية والتطبيقية

 
* يتم إجراء االمتحان وفق نموذج واحد على يومين على أن يســـــــــلم الطالب العمل االمتحاني في اليوم الول 

 ليوم الثاني.ممهورًا بخاتم المركز االمتحاني ويعاد له إلنهائه في ا
 


