
  2019/07/1اإلثنين :  اليوم األول

االختصاصالرمز

52002

5210304

5220507

52603

5270403

5280304

5300305

5320305

5330305

  2019/07/2الثالثاء : اليوم الثاني

االختصاصالرمز

5200603

5210508

5220604

5260605

5270706

5280502

5300607

53206

5330607

12:30

النجارة واألعمال الخشبية

البيع- الفنون الفندقية 

ميكانيك السيارات

اإلنتاج- الفنون الفندقية 

   8:009:30

رياضيات تطبيقية

تقنية اآلالت

11:30

الميكانيك الصناعي

ميكانيك اإلنشاءات المعدنية والصيانة

البيع- الفنون الفندقية 

انتاج الحلويات- الفنون الفندقية 

التسويق والبيع

الرياضيات المالية

النجارة واألعمال الخشبية

رياضيات تطبيقية

الكهرباء الصناعية

اللغة الفرنسية

رياضيات تطبيقية

اللغة اإلنكليزية

11:00

12:00

رسم تقنيتكنولوجيا 

انتاج الحلويات- الفنون الفندقية 

اإلنتاج- الفنون الفندقية 

اللغة األجنبية

الكهرباء الصناعية

التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية

الميكانيك الصناعي

ميكانيك السيارات

اللغة األجنبية

اللغة األجنبية

اللغة الفرنسيةاللغة اإلنكليزية

تقنيات المواد

المرحلة األولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 (النظام المزدوج  )شهادة الثانوية المهنية 

   8:009:30           10:00    11:0011:30

اللغة األجنبية

رياضيات تطبيقية

التسويق والبيع تنظيم وإدارة اإلنتاج

12:30

إدارة وتنظيم

التكنولوجيا الفندقية والتنظيم الفندقي

اللغة األجنبية

اآلالت الكهربائية

أنظمة التدفئةالتمديدات الصحية

التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية

اللغة اإلنكليزية التقنيةتقنيات التحكم والتعيير

تقنية اإلنشاءات إنشاءات معدنية ميكانيك اإلنشاءات المعدنية والصيانة

أنظمة التبريد

الكهرباء العامة

تكنولوجيا السيارات
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 2019/07/3األربعاء : اليوم الثالث

االختصاصالرمز

5200405

5210706

5220203

5260204

5270205

530020908

5320207

5330208

 2019/07/4الخميس :  اليوم الرابع

االختصاصالرمز

5210209

5300410

5320408

5330409

12:00

التواصل التقني

التواصل التقني

التواصل التقني

المرحلة األولى

   8:009:3011:00 9:00

الكهرباء الصناعية

التدفئة والتبريد والتمديدات الصحية

   8:009:3010:00

إنتاج ، نقل وتوزيع

تقنيات المواد

11:0011:30

اإلنتاج- الفنون الفندقية 

البيع- الفنون الفندقية 

انتاج الحلويات- الفنون الفندقية 

تكنولوجيا المهنة

تكنولوجيا المهنة

تكنولوجيا اإلنتاج

الوقاية الصحية والغذائية

علم الصحة

الوقاية الصحية والغذائية

اللغة اإلنكليزية التقنيةالتدفئة والتبريد والتمديدات الصحية التواصل التقني

انتاج الحلويات- الفنون الفندقية 

اإلنتاج- الفنون الفندقية 

قانون العمل والضمان 

اإلجتماعي والتشريع الفندقي
الجغرافيا السياحية

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 (النظام المزدوج  )شهادة الثانوية المهنية 

ميكانيك اإلنشاءات المعدنية والصيانة

اإللكترونيك الصناعي

تقنية التحكم والتنظيم

الجغرافيا السياحية

قانون العمل والضمان 

اإلجتماعي والتشريع الفندقي

تكنولوجيا المواد الغذائية وعلم الخمور

تكنولوجيا الغذاء

الميكانيك الصناعي

تقنية اإلنتاج والمراقبةميكانيك السيارات

تقنية اإلنتاج والمراقبة

اإلنتاج الغذائي البيع- الفنون الفندقية 

تقنية التحكم والتنظيم
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