
  
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  
 إدارة االمتحانات

 
 
 
 

 جدول امتحان شھادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي / ثانويــــــة العلـــــــوم األساسيـــــة

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

 جابةاإل  

   الزمن المحدد           

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم      

  

 التاريخ        

  

 اليوم       
ةإلى الساع من الساعة

معد          وبـــــالحاس                 8.00    10.00   

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

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته

                                  يعتمد    
      مولود زايد الطبيب       / د           

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

 



    
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
االمتحانات إدارة  

 
 جدول امتحان شھادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي / ثانويــــــــــة علـــــــوم الحيــــــــــــاة 

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

 جابةاإل  

   الزمن المحدد            

 حـــــــــــــانتــــــــــــــواد االمم       

  

 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

 السبت 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   أساسيات تركيب الجسم ووظائفه        8.00     10.30    معد  

  
  
  
  

طبيعي حق المعرفة  
 لكل إنسان

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته

          يعتمد   
   مولود زايد الطبيب /  د      

متحاناتمدير إدارة اال             
  / 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
 إذا أتلف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليمية  ) د

 
 



  
ية العظمىالجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراك  

  اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

 إدارة االمتحانات
 
 
 

   جدول امتحان شھادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي / ثانويـــــــة العلــــــــوم االجتماعيــــــــة

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

 جابةاإل  

   الزمن المحدد          

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم       

  

 التاريخ        

  

 اليوم       
ةإلى الساع من الساعة

    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

األدب والنصوص والبالغة والتعبير  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  م النفس النموعل             8.00    10.30    معد

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

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

 
 
 
 

                                    
                                    

مولود زايد / د               

 يعتمد         
     مولود زايد الطبيب/ د               

     االمتحانات مدير إدارة            
                                          

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
 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

 



  
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

  لجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلميال

 إدارة االمتحانات
 
 

  جدول امتحان شھادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي / ثانويــــــة العلـــــــوم االقتصاديــــــة

  }    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 

  

 اإلسالمية التربية              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

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

 
  
  
  
  

مد                             يعت      
  مولود زايد الطبيب /  د                  

ر إدارة االمتحاناتمدي                    

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
 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

 
 



  
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

لبحث العلمي  اللجنة الشعبية العامة للتعليم وا  
 إدارة االمتحانات

 
 
 
 

  جدول امتحان شھادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي / ثانويــــة العلـــــــــوم الھندسيـــــــــة

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

 جابةاإل  

   زمن المحددال           

 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    معد  األربعاء

   صرف واإلمالء النحو وال        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

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

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

             
         

  
  

يعتمد                                  
   مولود زايد الطبيب/ د                

مدير إدارة االمتحانات                
 

طبيعي حق المعرفة  
ل إنسانلك  

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
 ولة اعتدائه على أحد أعضاء اللجنةأو محا  هؤاإذا  ثبت اعتد  ) ج
 إذا أتلف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليمية  ) د

 



  
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  
 إدارة االمتحانات

 جدول امتحان شھادة إتمام مرحلة ثانوية اللغـــات / شعبـــــــــة اللغـــــــــة العربيــــــــة

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

 جابةاإل 

   الزمن المحدد           

 حـــــــــــــانتممــــــــــــــواد اال     

  

 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 نشاءالمطالعة واإل              8.00    10.30    معد  االثنين

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

ر.و29/7/1377 اللغة اإلنجليزية              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                   
                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
 إذا أتلف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج المؤسسة التعليمية  ) د

 



  
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

عليم والبحث العلمي  اللجنة الشعبية العامة للت  
 إدارة االمتحانات

 
 
 

 جدول امتحان شھادة إتمام مرحلة ثانوية اللغـات/ شعبــــــة اللغـــــــــة االنجليزيـــــــــة

  }    لثا�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 نحو والصرف واإلمالء ال       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   
   الطبيب مولود زايد/ 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
 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

 



  
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
 إدارة االمتحانات

    جــــدول امتحــــان شھـــــــادة إتمــــام ثانويــــــــة/ المنـــــــــــارات الشرعيــــــــــــــــــــة 

  }   الثا�يالدور { مسيحي  2009ــ   2008 لمن وفاة الرسو 1377ــ  1376للعام الدراسي              
  نموذج    

 اإلجابة    

   الزمن المحدد             

 مــــــــــــــواد االمتحـــــــــــــان         

  

 خـــالتاري      

  

 ومـــالي       
 من الساعة    إلى الساعة   

ر.و26/7/1377 استذكار القرآن الكريم            8.00      11.00        21   األحد  

   أحكام التالوة                 8.00      10.00        21 

ر.و27/7/1377

 

 االثنين
  التاريخ اإلسالمي             10.30      12.30     21    

   الصــــــرف                8.00      10.00        21    

ر.و28/7/1377

 

 الثالثاء
  الثقافة اإلسالمية             10.30      12.30     21    

ر.و29/7/1377 اللغة اإلنجليزية                8.00      11.00    معد      األربعاء

ر.و30/7/1377 البالغــــــة                 8.00      11.00        21      الخميس

 السبت ر.و1/8/1377   األدب والنصوص             8.00      10.30     21    

   الحديث الشريف              8.00      10.30        21    

ر.و2/8/1377 

 

 األحد
  النحـــــــــو                 11.00      13.00     21    

 االثنين ر.و3/8/1377   الفقه والمواريث                8.00      11.00     21    

   العقيــــــــــــدة                8.00     10.00       21    

 ر.و4/8/1377

 

  الثالثاء
 ـــــــرةالسيـــ                 10.30     12.30    21    

    أصول الفقه                  8.00      10.30     21    

 ر.و5/8/1377

 

  األربعاء
  التفسيـــــــر                  11.00      13.30     21    

  

طبيعي حق المعرفة  
لكل إنسان

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته

  مولود زايد الطبيب/ د           يعتمد            
مدير إدارة االمتحانات                                                               

 



  
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  
دارة االمتحاناتإ  

 

 جدول امتحان دبلوم  المعھد الثانوي للموسيقى/ قسم التمثيل

    } الثا�ي الدور{ مسيحي 2009ــ   2008 لمن وفاة الرسو 1377ــ  1376للعام الدراسي         
  نموذج   

 جابةاإل   

   الزمن المحدد            

 حـــــــــــــانتمــــــــــــــواد االم       

  

 التاريخ        

  

 اليوم       
ةإلى الساع من الساعة

   التربية اإلسالمية              8.00    10.30        21

ر.و26/7/1377 

  

 األحد  
 الفن اإلذاعي                 11.00    13.00        21

   تاريخ الفنون الجميلة             8.00    10.00        21

ر.و27/7/1377 

 

االثنين   
  النصوص المسرحية                10.30     12.30        21  

   اإلخراج المسرحي             8.00     10.00        21

ر.و28/7/1377 

 

الثالثاء   
  تاريخ أدب المسرح             10.30     12.30        21 

ر.و29/7/1377  ر واألدب والنصوصالتعبي      8.00    10.30        21 األربعاء   

   النحو واإلمالء والخط         8.00    10.30        21

ر.و30/7/1377 

 

 الخميس
  النقد والتحليل                  11.00     13.00        21 

 السبت ر.و1/8/1377  التربية وعلم النفس            8.00    10.30        21

 األحد ر.و2/8/1377   حرفية المسرح               8.00    10.00        21

 
 

                                                             

يعتمد  
  مولود زايد الطبيب/ د             

  مدير إدارة االمتحانات             

  

  / مالحظات       
 ــ: يحرم الطالب من االمتحان في الحاالت اآلتية                   
ائـــــــق                                             إذا زاد تأخر الطالب عن عشر دق  ) 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

 

 المعرفة حق طبيعي
  لكل إنسان

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته



 
 الجماھيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  
 إدارة االمتحانات

 
 

 جدول امتحان دبلوم  المعھد الثانوي للموسيقى/قسم الموسيقى

  }   الثا�ي الدور{ مسيحي 2009ــ   2008من وفاة الرسول  1377ــ  1376للعام الدراسي                    
 نموذج   

 اإلجابة   

  الزمن المحدد          

 مــــــــــــــواد االمتحـــــــــــــان     

 

 تاريخال        

 

 اليوم       
إلى الساعة من الساعة

 األحد  ر.و26/7/1377 التربية اإلسالمية              8.00    10.30        21

 االثنين ر.و27/7/1377 تاريخ الموسيقى               8.00    10.30        21

 الثالثاء ر.و28/7/1377 قواعد الموسيقى العامة          8.00     10.00        21

 األربعاء ر.و29/7/1377 التعبير واألدب والنصوص       8.00    10.30        21

 الخميس ر.و30/7/1377 النحو واإلمالء والخط        8.00    10.30        21

 السبت ر.و1/8/1377  التربية وعلم النفس            8.00    10.30        21

 األحد  ر.و2/8/1377   الموسيقى العربية مقامات        8.00     10.30        21    

  
  

                                                                            
  

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

 
 

يعتمد                                  
  مولود زايد الطبيب/ د               

  مدير إدارة االمتحانات               

 المعرفة حق طبيعي
  لكل إنسان

إن الجھل سينتھي عندما يقدم 
 كل شيء على حقيقته


