
  
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  

  إدارة االمتحانات
 
 
 
  

 ـــــةوم األساسيـــــــالعل ةــــــثانوي/ ثانوي ال التعليم جدول امتحان شھادة إتمام مرحلة     
  )خارج الجماھيرية(

  }    الثا�ي الدور{ مسيحي 2009ــ   2008 من وفاة الرسول  7137ــ  6137للعام الدراسي          
  نموذج   

 جابةاإل  

   الزمن المحدد           

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم      

  

 التاريخ        

  

 اليوم       
ةإلى الساع من الساعة

    وبـــــالحاس                 8.00    10.00       معد    

ر.و26/7/1377

  

 التربية اإلسالمية              10.30    12.30    معد األحد 

ر.و27/7/1377 الرياضيات العامة            8.00    10.30    معد  االثنين

األدب والنصوص والبالغة والتعبير  8.00     10.00    معد ر.و28/7/1377  الثالثاء

ر.و29/7/1377 اللغة اإلنجليزية              8.00    10.30    معد  األربعاء

   النحو والصرف واإلمالء          8.00    10.00    معد

ر.و30/7/1377

  

  التفاضل والتكامل             10.30     13.00    معد   الخميس

 السبت ر.و1/8/1377 الديناميكـا                 8.00    10.30    معد

 األحد ر.و2/8/1377 الدوائر الكھربائية وااللكترونية      8.00    10.30    معد

 االثنين ر.و3/8/1377 الفيزياء الحديثة              8.00    10.30    معد

  
  
  
  
  

  طبيعي حق المعرفة
 لكل إنسان

جھل سينتھي عندما يقدم إن ال
 كل شيء على حقيقته

                                   يعتمد 
      مولود زايد الطبيب       / د 

 مدير إدارة االمتحانات
  / مالحظات       

 ــ: يحرم الطالب من االمتحان في الحاالت اآلتية                   
  شر دقائـــــــق                                                 إذا زاد تأخر الطالب عن ع  ) أ
 إذا غش أو حاول الغـــــــــــــــــــــــــــش )  ب
 أو محاولة اعتدائه على أحد أعضاء اللجنة  هؤاإذا  ثبت اعتد  ) ج
 إذا أتلف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليمية  ) د

 الزمن حسب توقيت الجماھيرية العظمى  



    
 جماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمىال

  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
 إدارة االمتحانات

 
   اةــــــــــوم الحيـــــــــة علــــــــــثانوي /ثانوي التعليم الجدول امتحان شھادة إتمام مرحلة    

  )خارج الجماھيرية(

  }   الثا�ي  الدور{ مسيحي 2009ــ   2008الرسول من وفاة  7137ــ  6137للعام الدراسي         
  نموذج   

 جابةاإل  

   الزمن المحدد            

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم       

  

 التاريخ        

  

 اليوم       
ةإلى الساع من الساعة 

    وبـــــالحاس                8.00    10.00    معد

ر.و26/7/1377 

  

 التربية اإلسالمية              10.30    12.30    معد األحد 

ر.و27/7/1377  الكيمياء التحليلية              8.00    10.30    معد  االثنين

ر.و28/7/1377  األدب والنصوص والبالغة والتعبير  8.00     10.00    معد  الثالثاء

ر.و29/7/1377  اللغة اإلنجليزية              8.00    10.30    معد  األربعاء

   النحو والصرف واإلمالء         8.00    10.00    معد

ر.و30/7/1377 

  

  علــــم األنسجــــــــة            10.30     13.00    معد  الخميس

 تالسب ر.و1/8/1377   األحياء الدقيقة والطفيليات       8.00    10.30    معد

 األحد ر.و2/8/1377  الكيمياء الصناعية            8.00    10.30    معد

    االثنين ر.و3/8/1377  الكيمياء الحيوية             8.00    10.30    معد

   الثالثاء    ر.و4/8/1377    علم المختبرات              8.00     10.30    معد

  األربعاء   ر.و5/8/1377   ات تركيب الجسم ووظائفهأساسي        8.00     10.30    معد

  
  
  
  

  يعيطب حق المعرفة
 لكل إنسان

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته

          يعتمد   
    مولود زايد الطبيب /  د                  

 مدير إدارة االمتحانات            

  / مالحظات       
 ــ: يحرم الطالب من االمتحان في الحاالت اآلتية                   
لب عن عشر دقائـــــــق                                              إذا زاد تأخر الطا  ) أ
 إذا غش أو حاول الغـــــــــــــــــــــــــــش )  ب
 أو محاولة اعتدائه على أحد أعضاء اللجنة  هؤاإذا  ثبت اعتد  ) ج
 إذا أتلف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليمية  ) د

 الزمن حسب توقيت الجماھيرية العظمى  



  
  الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

   اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

 إدارة االمتحانات
 
 
  

  ةــــــــالجتماعيوم اــــــــة العلـــــــثانوي/ ثانوي التعليم الجدول امتحان شھادة إتمام مرحلة   
  )خارج الجماھيرية(

  }    الثا�ي الدور{ مسيحي 2009ــ   2008من وفاة الرسول  7137ــ  6137للعام الدراسي                
  نموذج   

 جابةاإل  

   الزمن المحدد          

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم       

  

 التاريخ        

  

 اليوم       
ةإلى الساع اعةمن الس

    وبـــــالحاس                8.00    10.30    معد

ر.و26/7/1377 

  

 التربية اإلسالمية              11.00    13.30    معد األحد 

ر.و27/7/1377  التاريــــــــخ                 8.00    10.30    معد  االثنين

بالغة والتعبيراألدب والنصوص وال  8.00     10.30    معد ر.و28/7/1377   الثالثاء

ر.و29/7/1377  اللغة اإلنجليزية              8.00    11.30    معد  األربعاء

   النحو والصرف واإلمالء         8.00    10.30    معد

ر.و30/7/1377 

  

  الفلسفـــــــــة                 11.00     13.30    معد  الخميس

 السبت ر.و1/8/1377  مبادئ العلوم السياسية            8.00    10.30    معد

 األحد ر.و2/8/1377  علم النفس النمو             8.00    10.30    معد

    االثنين ر.و3/8/1377   والتنمية علم السكـان          8.00    10.30    معد

   الثالثاء    ر.و4/8/1377    ــــاالجغرافيــ                8.00     10.30    معد

 
 
 
 

 
مولود زايد الطبيب / د 

 

    يعتمد            
     مولود زايد الطبيب/ د               

     مدير إدارة االمتحانات            

  طبيعي حق رفةالمع
 لكل إنسان

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته

  / مالحظات       
 ــ: يحرم الطالب من االمتحان في الحاالت اآلتية                   

إذا زاد تأخر الطالب عن عشر دقائـــــــق                                               ) أ
 إذا غش أو حاول الغـــــــــــــــــــــــــــش )  ب
 أو محاولة اعتدائه على أحد أعضاء اللجنة  هؤاإذا  ثبت اعتد  ) ج
 ف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليميةإذا أتل  ) د

 الزمن حسب توقيت الجماھيرية العظمى 



  
  الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

 إدارة االمتحانات
  
 

   ةــــــوم االقتصاديـــــــالعل ةــــــثانوي/ وي نثاالتعليم الجدول امتحان شھادة إتمام مرحلة     
  )خارج الجماھيرية(

  }    الثا�ي الدور{ مسيحي 2009ــ   2008من وفاة الرسول  7137ــ  6137للعام الدراسي            
  نموذج  

 جابةاإل 

   الزمن المحدد            

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم     

  

 التاريخ        

  

 اليوم       
ةإلى الساع من الساعة

    وبـــــالحاس                8.00    10.00    معد

ر.و26/7/1377 

  

 التربية اإلسالمية              10.30    12.30    معد األحد

ر.و27/7/1377  اإلدارة الماليــــة               8.00    10.30    معد  االثنين

األدب والنصوص والبالغة والتعبير  8.00     10.00    معد ر.و28/7/1377   الثالثاء

ر.و29/7/1377  اللغة اإلنجليزية              8.00    10.30    معد  األربعاء

ر.و30/7/1377  النحو والصرف واإلمالء         8.00    10.00    معد  الخميس

 السبت ر.و1/8/1377  محاسبة الشركات            8.00    10.30    معد

  األحد ر.و2/8/1377  اإلحصاء االقتصادي           8.00    10.30    معد

 االثنين ر.و3/8/1377  بحوث العمليات              8.00    10.30    معد

  الثالثاء  ر.و4/8/1377   النقود والمصارف               8.00     10.30    معد

  ألربعاءا  ر.و5/8/1377   المحاسبة اإلدارية             8.00     10.30    معد

  
  
  
  
  

  مد يعت 
  مولود زايد الطبيب/  د                    

 مدير إدارة االمتحانات               

  طبيعي حق المعرفة
 لكل إنسان

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته

  / مالحظات       
 ــ: يحرم الطالب من االمتحان في الحاالت اآلتية                   
إذا زاد تأخر الطالب عن عشر دقائـــــــق                                                  ) أ
 ــــــــــــش إذا غش أو حاول الغـــــــــــــــ)  ب
 أو محاولة اعتدائه على أحد أعضاء اللجنة  هؤاإذا  ثبت اعتد  ) ج
 إذا أتلف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليمية  ) د

 الزمن حسب توقيت الجماھيرية العظمى



  
  الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  
  إدارة االمتحانات

 
 
 
  

  ةـــــــــوم الھندسيـــــــــة العلــــثانوي/ ثانوي التعليم الجدول امتحان شھادة إتمام مرحلة      
  )خارج الجماھيرية(

  }    الثا�ي الدور{ مسيحي 9200ــ   2008من وفاة الرسول  7137ــ  6137م الدراسي للعا             
  نموذج  

 جابةاإل  

   الزمن المحدد           

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم     

  

 التاريخ        

  

 اليوم         
ةإلى الساع من الساعة

    وبـــــالحاس                8.00    10.00    معد

ر.و26/7/1377

  

 التربية اإلسالمية              10.30    12.30    معد األحد  

ر.و27/7/1377 الرياضيـات العامة             8.00    10.30    معد  االثنين

األدب والنصوص والبالغة والتعبير  8.00     10.00    معد ر.و28/7/1377  الثالثاء

ر.و29/7/1377 اللغة اإلنجليزية              8.00    10.30    دمع  األربعاء

   النحو والصرف واإلمالء         8.00    10.00    معد

ر.و30/7/1377

  

  انتقــــال الحـــــــرارة             10.30     13.00    معد الخميس

 السبت ر.و1/8/1377  الفيزياء العامة             8.00    10.30    معد

 األحد ر.و2/8/1377  ةالدارات الكھربائية وااللكتروني    8.00    10.30    معد

 االثنين ر.و3/8/1377 ميكانيكا اإلنشاءات             8.00    10.30    معد

                                                                       
  
  
  
  

يعتمد                                    
  مولود زايد الطبيب/ د                           

  مدير إدارة االمتحانات             

  طبيعي حق المعرفة
 لكل إنسان

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته

  / مالحظات       
 ــ: الطالب من االمتحان في الحاالت اآلتية يحرم                   
إذا زاد تأخر الطالب عن عشر دقائـــــــق                                               ) أ
 إذا غش أو حاول الغـــــــــــــــــــــــــــش )  ب
 أو محاولة اعتدائه على أحد أعضاء اللجنة  هؤاإذا  ثبت اعتد  ) ج
 ات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليميةإذا أتلف الممتلك  ) د

 الزمن حسب توقيت الجماھيرية العظمى



  
  يرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمىالجماھ

  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  
 إدارة االمتحانات

  شعبـــــــــة اللغـــــــــة العربيــــــة/  اللغـــات جدول امتحان شھادة إتمام مرحلة ثانوية        
  )خارج الجماھيرية(

  }    الثا�ي الدور{ مسيحي 2009ــ   2008الرسول من وفاة  7137ــ  6137للعام الدراسي            
  نموذج   

 جابةاإل  

   الزمن المحدد           

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم     

  

 التاريخ        

  

 اليوم       
ةإلى الساع من الساعة

    وبـــــالحاس                8.00    10.00    معد

ر.و26/7/1377

  

مبادئ الصوتيات والصرف والكتابة   10.30    13.00    معد األحد 

ر.و27/7/1377 المطالعة واإلنشاء              8.00    10.30    معد  االثنين

ر.و28/7/1377 العروض والقافية            8.00     10.30    معد  الثالثاء

ر.و29/7/1377 غة اإلنجليزيةالل              8.00    10.30    معد  األربعاء

ر.و30/7/1377 األدب والنصوص            8.00    10.30    معد  الخميس

   التفسير اللغوي البياني            8.00    10.30    معد

ر.و1/8/1377 

  

  العقيـــــــــدة                 11.00     13.30    معد السبت

ر.و2/8/1377  النحو والتدريبـــــات            8.00    10.30    معد  األحد

ر.و3/8/1377  البالغة والنقد               8.00    10.30    معد  االثنين

    الثالثاء ر.و4/8/1377   الفقـــــــــــــه                8.00     10.30    معد

 األربعاء       ر.و5/8/1377   السيــرة                    8.00     10.30    معد

  
  
  
  
  

  يعتمد 
                مولود زايد الطبيب / د                  
مدير إدارة االمتحانات                      

  طبيعي حق المعرفة
 لكل إنسان

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته

  / مالحظات       
 ــ: يحرم الطالب من االمتحان في الحاالت اآلتية                   
الب عن عشر دقائـــــــق                                         إذا زاد تأخر الط  ) أ
 إذا غش أو حاول الغـــــــــــــــــــــــــــش )  ب
 أو محاولة اعتدائه على أحد أعضاء اللجنة  هؤاإذا  ثبت اعتد  ) ج
 إذا أتلف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليمية  ) د

 
 الزمن حسب توقيت الجماھيرية العظمى



  
  الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  
 إدارة االمتحانات

 
 
  

  ـــــةشعبــــــة اللغـــــــــة االنجليزيـــ/ اللغـاتجدول امتحان شھادة إتمام مرحلة ثانوية             
  )خارج الجماھيرية(

  }    الثا�ي الدور{مسيحي  2009ــ   2008من وفاة الرسول  7137ــ  6137للعام الدراسي             
  نموذج   

 جابةاإل  

   الزمن المحدد          

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم     

  

 التاريخ        

  

 ومـــالي     
ةإلى الساع من الساعة

    وبـــــالحاس                8.00    10.00    معد

ر.و26/7/1377 

  

 التربية اإلسالمية              10.30    12.30    معد األحد 

ر.و27/7/1377  قواعد اللغـــــــة               8.00    10.30    معد  االثنين

األدب والنصوص والبالغة والتعبير  8.00     10.00    معد ر.و28/7/1377   الثالثاء

ر.و29/7/1377  النطـــــــــــق               8.00    10.30    معد  األربعاء

 الخميس ر.و30/7/1377 النحو والصرف واإلمالء        8.00    10.00    معد

 السبت ر.و1/8/1377  القــــــــــــــراءة              8.00    10.30    معد

 األحد ر.و2/8/1377  المحادثـــــــــــة              8.00    10.30    معد

 االثنين ر.و3/8/1377   الكتابـــــــــــــة              8.00    10.30    معد

             
  
  

 
  
  
  
+  

  يعتمد
     مولود زايد الطبيب/ د               

  مدير إدارة االمتحانات             

  طبيعي حق المعرفة
 لكل إنسان

لجھل سينتھي عندما يقدم إن ا
 كل شيء على حقيقته

  / مالحظات       
 ــ: يحرم الطالب من االمتحان في الحاالت اآلتية                   

إذا زاد تأخر الطالب عن عشر دقائـــــــق                                           )  أ
 إذا غش أو حاول الغـــــــــــــــــــــــــــش )  ب
 أو محاولة اعتدائه على أحد أعضاء اللجنة  هؤاإذا  ثبت اعتد  ) ج
 لف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليميةإذا أت  ) د

 

 الزمن حسب توقيت الجماھيرية العظمى


