
 
 

 الجمهـوريـة اللبنانيـة
 وزارة التربيـة والتعليم العالـي  

 للتربيـة العـامـةالمديريـة   
  دائرة االمتحانات الرسمية

 91 مذكـرة إداريـة رقــم

 4/7/2016تاريخ  87المذكرة اإلدارية رقم  تعديل

      
متحانات اال ، تحديد مواعيد 4/7/2016اريخ ــت 87تعدل المذكرة اإلدارية رقم 

 2016لدورة العام  ،بفروعها األربعة ،المتوسطة وشهادة الثانوية العامة للشهادةالخطية 
 :يتوفقاً للترتيب اآل ،االستثنائية

 

 الشــهادة المتوســطة

 التوقيت المـــادة اليـوم والتـاريخ

 الجمعة
 2016تموز  29

 9.30 – 8.30 اجغرافي

 11.50 – 9.50 رياضيات

 السبت
 2016تموز  30

 9.30 – 8.30 علوم الحياة واألرض

 11.50 – 9.50 لغة عربية

 الثالثاء
 2016آب  2

 9.30 – 8.30 فيزيـاء

 11.50 – 9.50 لغة أجنبية

 األربعاء
 2016آب  3

 9.30 – 8.30 كيمياء

 10.50 – 9.50 تربية

 12.10 –11.10 تاريخ
 

 التاريخ
 ـوم الحيــاةفـرع علـ  فـرع العلــوم العــامة

 التوقيت المادة  التوقيت المادة

 الخميس
آب  4

2016 
 12.00 – 8.00 رياضيات

 9.00 – 8.00 تاريخ 

 11.20 – 9.20 فيزياء 

 الجمعة
آب  5

2016 

 9.00 – 8.00 تربية  9.00 – 8.00 تربية

 11.20 – 9.20 كيمياء  11.20 – 9.20 كيمياء

 السبت
آب  6

2016 

 9.00 – 8.00 جغرافيا   9.00 –8.00  جغرافيا 

 12.20 –9.20 علوم الحياة  12.20 – 9.20 فيزياء

 اإلثنين
آب  8

2016 

 10.30 –8.00 اللغة العربية وآدابها  10.30 – 8.00  اللغة العربية وآدابها

 12.50 –10.50 رياضيات  11.50 – 10.50 تاريخ

 الثالثاء
آب  9

2016 

 10.00 – 8.00 فلسفة وحضارات  10.00 – 8.00 فلسفة وحضارات

 12.50 –10.20 اللغة األجنبية وآدابها  12.50 – 10.20 اللغة األجنبية وآدابها

 

 التاريخ
 فـرع اآلداب واإلنسانيات  فـرع االجتماع واالقتصاد

 التوقيت المادة  التوقيت المادة

 الخميس
آب  4

2016 

 10.00 – 8.00 جغرافيا  9.00 – 8.00 جغرافيا

 13.20 –10.20 اللغة العربية وآدابها  12.20 – 9.20 اقتصاد

 الجمعة
آب  5

2016 

  9.00 – 8.00 تربية
 11.00 – 8.00 اللغة األجنبية وآدابها

  11.50 – 9.20 اللغة األجنبية وآدابها

 السبت
آب  6

2016 

 9.00 – 8.00 رياضيات  10.00 – 8.00 رياضيات

 12.20 – 9.20 فلسفة عربية  12.50 –10.20 االلغة العربية وآدابه

 اإلثنين
آب  8

2016 
 

 

 9.00 – 8.00 علوم الحياة  9.00 – 8.00 علوم الحياة
 10.20 – 9.20 كيمياء  10.20 – 9.20 كيمياء
 11.40 – 10.40 تاريخ  11.40 – 10.40 تاريخ

 13.00 – 12.00 فيزياء  13.00 –12.00  فيزياء



 الثالثاء
آب  9

2016 

  10.00 – 8.00 فلسفة وحضارات
 9.00 – 8.00 تربية

 13.20 – 10.20 اجتماع
 

 12.20 – 9.20 فلسفة عامة 

 المدير العـــــام للتربيةعن       17/7/2016 بيروت، في  
 رئيس اللجان الفاحصة            
 األستاذ عماد األشقر، عن المدير  الخاص رئيس مصلحة التعليم ينوب 

 2016/م/517م ـرار رقـخالل فترة غيابه بناء على القللتربية العـام 

 عماد األشقر                 


