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 2018 البكالوريا ةشهادامتحانات نيل 
 شعب ومسالك التعليم العام

 للدورتين العادية واالستدراكية الموحد الوطنيمواقيت االمتحان تواريخ و 
 

 
 األول اليوم
 2018يونيو   5د العادية : 
 2018يوليو  01: د االستدراكية

 اليوم الثاني
 2018يونيو  6 د العادية:
 .2018يوليو  11 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 .2018يونيو  7د العادية : 
 2018يوليو  12 د االستدراكية:

 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

 اللغة العربية وآدابها اآلداب والعلوم اإلنسانية بمسلكيهاشعبة 
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 6س  - 3س 

 الفلسفة 
 6س  - 3س 

 التاريخ والجغرافيا
 11س - 8س 

 

التعليم شعبة 
 األصيل

 األدب مسلك اللغة العربية
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 علوم اللغة
 10س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 التفسير والحديث
 11س  - 8س 

 األدب مسلك العلوم الشرعية
 10س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الفقه واألصول
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 التفسير والحديث
 11س  - 8س 

شعبة العلوم 
 الرياضية

 الفيزياء والكيمياء أ –مسلك العلوم الرياضية 
 12س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 1 2س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم الحياة واألرض
 10س  - 8س 

 الفيزياء والكيمياء ب –مسلك العلوم الرياضية 
 12س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 1 2س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم المهندس
 11س  - 8س 

شعبة العلوم 
 التجريبية

ومسلك  العلوم الفيزيائيةمسلك 
 علوم الحياة  واألرض

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم الحياة واألرض
 11س  - 8س 

 الفيزياء والكيمياء مسلك العلوم الزراعية
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم الحياة واألرض
 11س  -8س 

 العلوم النباتية والحيوانية
 6س  - 3س 

شعبة العلوم 
االقتصادية 

 والتدبير

 المحاسبة مسلك العلوم االقتصادية
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 10س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 العام واإلحصاء االقتصاد
 11س  - 8س 

 االقتصاد والتنظيم اإلداري للمقاوالت
 5س  - 3س 

 المحاسبة والرياضيات المالية مسلك علوم التدبير المحاسباتي
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 10س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 العام واإلحصاء االقتصاد
 10س  - 8س 

 االقتصاد والتنظيم اإلداري للمقاوالت
 6س  - 3س 

 
 الفيزياء والكيمياء بمسلكيهاشعبة العلوم والتكنولوجيات 

 11س  - 8س 
 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 
 الرياضيات

 11س  - 8س 
 الفلسفة

 5س  - 3س 
 علوم المهندس

 12س  - 8س 
 

 

 المحيط فن تصميم الفنون التطبيقيةشعبة  
 12س  -  8س

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 فن تصميم المنتوج
 12س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

فن تصميم التواصل والوسائط 
 المتعددة

 12س  - 8س 
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 2018 البكالوريا ةشهادامتحانات نيل 
 المسالك المهنية

 للدورتين العادية واالستدراكية الموحد الوطنيمواقيت االمتحان تواريخ و 
 

 
 اليوم األول

 2018يونيو   5د العادية : 
 2018يوليو  01: د االستدراكية

 اليوم الثاني
 2018يونيو  6 د العادية:
 .2018يوليو  11 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 .2018يونيو  7د العادية : 
 2018يوليو  12 د االستدراكية:

 رابعاليوم ال
 .2018يونيو  8د العادية : 
 2018يوليو 13د االستدراكية:

  زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

الهندسة شعبة 
 الميكانيكية

مسلك صناعة البنيات 
 المعدنية

 الفيزياء والكيمياء
  11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

 اختبار توليفي في المواد المهنية 
  الجزء األول

 12س  - 8س 

 اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  

التصنيع مسلك 
  الميكانيكي

 الفيزياء والكيمياء
  11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

 اختبار توليفي في المواد المهنية 
  الجزء األول

 12س  - 8س 

 اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  
 

 مسلك صناعة الطائرات
 الفيزياء والكيمياء

   11س  - 8س 
 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 
 الرياضيات

 11س  - 8س 
 التربية اإلسالمية

 د30و 4س -3س

 اختبار توليفي في المواد المهنية
  الجزء األول 
 12س  - 8س 

 اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  

الهندسة شعبة 
  الكهربائية

نيك تكمسلك اإللكترو 
 وأجهزة التواصل

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

5س  - 3س   

  

مسلك التبريد وتكييف 
 الهواء

 الفيزياء والكيمياء
   11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
  الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

5س  - 3س   

  

مسلك صيانة المركبات 
 خيار السيارات :المتحركة

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 األولالجزء 

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

5س  - 3س   

  

 الفيزياء والكيمياء الصيانة الصناعيةمسلك 
   11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
  الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

5س  - 3س   
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  2018 البكالوريا ةشهادامتحانات نيل 

 المسالك المهنية 
 للدورتين العادية واالستدراكية الموحد الوطنيمواقيت االمتحان تواريخ و 

 

 
 اليوم األول

 2018يونيو   5د العادية : 
 2018يوليو  01: د االستدراكية

 اليوم الثاني
 2018يونيو  6 العادية:د 

 .2018يوليو  11 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 .2018يونيو  7د العادية : 
 2018يوليو  12 د االستدراكية:

 رابعاليوم ال
 .2018يونيو  8د العادية : 
 2018يوليو 13د االستدراكية:

  زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

الهندسة شعبة 
 الكهربائية
 )تابع(

مسلك الصيانة 
 المعلومياتية والشبكات

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4 س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

5س  - 3س   

  

مسلك النظم اإللكترونية 
 والرقمية

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س  

  

 

هندسة شعبة 
البناء واألشغال 

  العمومية

مسلك فنون وتقنيات 
 الخشب

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

5س  - 3س   

  

 الفيزياء والكيمياء رسم البناءمسلك 
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4 س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  

 الفيزياء والكيمياء مسلك أوراش البناء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  

 شعبة الخدمات

 اللغة األجنبية الثانية  مسلك فنون الطبخ
 التربية اإلسالمية  6س  - 3س 

 د30و 4 س-3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  

 اللغة األجنبية الثانية  مسلك خدمات الطعامة
6س  - 3س   

 التربية اإلسالمية 
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 
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 2018 البكالوريا ةشهادامتحانات نيل 

 المسالك المهنية
 للدورتين العادية واالستدراكية الموحد الوطنيمواقيت االمتحان تواريخ و 

 

 
 اليوم األول

 2018يونيو   5د العادية : 
 2018يوليو  01: د االستدراكية

 اليوم الثاني
 2018يونيو  6 د العادية:
 .2018يوليو  11 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 .2018يونيو  7د العادية : 
 2018يوليو  12 د االستدراكية:

 رابعاليوم ال
 .2018يونيو  8د العادية : 
 2018يوليو 13د االستدراكية:

  زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

شعبة الخدمات 
 )تابع(

  مسلك التجارة
 اللغة األجنبية الثانية

 6س  - 3س 
 الرياضيات

 10س  - 8س 
 التربية اإلسالمية

 د30و 4س -3س

 اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

 اللغة األجنبية الثانية  مسلك المحاسبة
 6س  - 3س 

 الرياضيات
 10س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الثانيالجزء 

 5س  - 3س 

 
 

 

  اللوجستيكمسلك 
 

 اللغة األجنبية الثانية
 6س  - 3س 

 
 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3 س

 
اختبار توليفي في المواد المهنية 

 الجزء األول
 12س  - 8س 

 
اختبار توليفي في المواد المهنية 

 الجزء الثاني
 5س  - 3س 

 

 

 اللغة األجنبية الثانية  مسلك تصميم األزياء
 6س  - 3س 

 التربية اإلسالمية 
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

5س  - 3س   

 
 

مسلك تسيير ضيعة  شعبة الفالحة
 فالحية

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 التربية اإلسالمية
 د30و 4س -3س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

علوم الحياة 
 واألرض

 11س  - 8س 

 

 


