
2019 / 07 / 1األثنين  : اليوم االول

14:00

االختصاصالرمز

80103090411

80203090411

80303110410

050406(نظام قديم)التجميل الداخلي 804

050409(نظام قديم)فنون اإلعالن 805

806051103

8070905

8080609

809040702

811070604

814031107

816031007

818031008

8190307

8200304

822081009

8230708

824041110

120805السياحة والسفر825

الكيمياء المعدنيةالكيمياء الصناعية

علم الخرائط

العلوم(نظام قديم)الطباعة واإلنتاج الغرافيكي 

التجهيزات الصحية وتكييف الهواءاللغة األجنبيةتاريخ العمارةالعلوم(نظام قديم)الرسم المعماري 

التجهيزات الصحية وتكييف الهواءاللغة األجنبيةاألشغال العامةالعلومالبناء واألشغال العامة

اللغة األجنبيةالجيومورفولوجيا

اللغة األجنبية

القانونالعلوم اإلجتماعيةتاريخ الفن

تاريخ الفن واألزياءالمواد واألدوات واإلكسسواراتفنون األزياء

العلوماإللكتروتكنيك

اللغة األجنبيةتاريخ الفنالعلوم(نظام قديم)  صناعة الحلى وصياغة المجوهرات

الفيزياءتقنيات إدارة المصانعمقاييس الجودةفرع التصنيع الغذائي: الصناعات الغذائية

العلوم(نظام قديم)المساحة 

القانونالعلوم اإلجتماعيةتاريخ الفن

المواد األولية المستهلكة

التعدين الكهربائي

المرحلة االولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BTشهادة البكالوريا الفنية  

   8:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30

رسم كهربائيالعلومالكهرباء

الرسم التقنيالعلوم(نظام قديم)تكييف الهواء 

الرسم الصناعياآلالت الكهربائية األساسيةالعلوم(نظام قديم)الميكانيك الصناعي 

الرسم الصناعياألنظمة الكهربائية في السيارةالعلوم(نظام قديم)ميكانيك السيارات 

اآلالت الكهربائية األساسية

اللغة األجنبية التقنية

كهرباء وإلكترونيك أجهزة الطائراتتكنولوجيا الطائراتالمالحة الجويةميكانيك الطائرات

التلفزيونإتصاالت تماثلية ورقميةالعلوم(نظام قديم)اإللكترونيك 

إدارة محاسبيةتاريخ الفن والحضاراتالنقل وقطع التذاكر

تاريخ الموسيقى والتحليل الموسيقيتقنية الصوت وعلم اآلالت الموسيقية(نظام قديم)الموسيقى 
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2019 / 07 / 1األثنين  : اليوم االول

14:00

االختصاصالرمز

8260501

828100204

090711االيواء- الفنون الفندقية829

090711الحلويات- الفنون الفندقية830

8310702

090501امانة السّراإلدارية833

090501البيع والعالقات التجارية834

090501المحاسبة والمعلوماتية835

090711البيع- الفنون الفندقية836

090711اإلنتاج- الفنون الفندقية837

050403(نظام جديد)التجميل الداخلي 838

839050403

840090601

841090208

842030510

843030509

844030506

8460908

علم النفس العيادي والعناية 

بالصحة النفسية والعقلية 
الكيمياءاللغة األجنبية

علم الصحةالرياضيات الماليةتكنولوجيا المواد الغذائية وعلم الخمور والمشروبات

العناية التمريضية

اللغة العربيةالعلومالتحليل التجاري للسوق

تكنولوجيا المواد الغذائية وعلم الخمور والمشروبات

اللغة العربيةتكنولوجيا الحاسوبالبرمجة(نظام قديم)تكنولوجيا المعلوماتية 

اللغة العربية

علم الصحةالرياضيات الماليةتكنولوجيا المواد الغذائية وعلم الخمور والمشروبات

(نظام جديد)فنون اإلعالن 

العلومالمحاسبة التحليلية والتقديرية

علم الصحةالرياضيات الماليةتكنولوجيا المواد الغذائية وعلم الخمور والمشروبات

اللغة العربيةالعلوماإلتصاالت المهنية

اللغة االجنبيةتغذية الرياضيالتربية البدنية

العلوم اإلجتماعية القانون

العلوم اإلجتماعيةتاريخ الفن القانون

علم الصحةالرياضيات المالية

اللغة األجنبيةمفاهيم إنسانيةالتنشيط اإلجتماعي

المرحلة االولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BTشهادة البكالوريا الفنية  

   8:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30

رسمالتربية الحضانية

الطاقة المتجددة واألثر البيئي

تاريخ الفن

(نظام جديد)مراقب صحي 

علم الصحةاللغة االجنبية 

مكافحة األمراض السارية والحشرات والقوارض

قواعد السيارة

الرسم الصناعي

القانون

القانون

الفيزياء(نظام جديد)تكييف الهواء 

(نظام جديد)الميكانيك الصناعي 

الفيزياء (نظام جديد)ميكانيك السيارات 

الفيزياء

القانون

الملوثات الساّمة والخطرة والفضالت السائلة والجافة
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2019 / 07 / 1األثنين  : اليوم االول

14:00

االختصاصالرمز

847030702

848030802

8490302

0210ماكياج وتقليم األظافر: الحلقة األولى850

0205مرشدة تجميل: الحلقة الثانية851

0209التجميل والعناية بالبشرة: الحلقة الثالثة852

8540706

8550806

856040502

857100701

858030506

8770908

اللغة األجنبيةالفوتوغرامتريالفيزياء(نظام جديد)المساحة 

BTشهادة البكالوريا الفنية  

13:30    8:009:3010:0010:3011:0011:30

المرحلة االولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

تاريخ الموسيقىعلم اآلالت الموسيقية(نظام جديد)الموسيقى 

إدارة وتسويق(نظام جديد)  صناعة الحلى وصياغة المجوهرات

اللغة العربية(نظام جديد)تكنولوجيا المعلوماتية  تجميع الحاسوبالبرمجة

ادارة اإلنتاجطرق الطباعة وعملياتها(نظام جديد)الطباعة واإلنتاج الغرافيكي 

12:0012:3013:00

ل
مي

ج
لت

 ا
ن

و
كيمياء مستحضرات التجميلاللغة العربيةفن

علم األحياءاللغة العربية

مستحضرات التجميلاللغة العربية

اللغة األجنبيةأمانة السّر واإلدارةمساعدة طبية لألسنان

اللغة األجنبيةتاريخ العمارةالفيزياء(نظام جديد)الرسم المعماري 

األنظمة السمعية والبصريةالقانونالفيزياء(نظام جديد)اإللكترونيك 

(نظام قديم)مراقب صحي 
مكافحة األمراض السارية

والحشرات والقوارض

الملّوثات السامة والخطرة

والفضالت السائلة والجافة

اللغة األجنبيةتاريخ الفن
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2019/ 07 / 2الثالثاء  : اليوم الثاني

االختصاصالرمز

801020810

802020810

803020712

0302(نظام قديم)التجميل الداخلي 804

0302(نظام قديم)فنون اإلعالن 805

8060610

8070402

8080208

8090308

8110210

8140209

8160208

8180207

8190208

8200205

8220206

8230203

8240106

090703السياحة والسفر825

آلية نقل القدرة في السيارة وقواعد السيارةالرياضيات العامة

   8:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30

أنظمة وأجهزة التدفئة

الرياضيات العامة

(نظام قديم)ميكانيك السيارات 

الكهرباء

BTشهادة البكالوريا الفنية  

إنتاج ، نقل وتوزيع الطاقة الكهربائيةالرياضيات العامة

اللغة األجنبيةالرياضيات العامة

اللغة األجنبيةالرياضيات العامة

تقنيات األشغال والخرسانة في البناءالرياضيات العامة

تقنيات األشغال الخرسانية في البناءالرياضيات العامة

المرحلة االولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

13:0013:3014:00

اللغة اإلنكليزية

(نظام قديم)الميكانيك الصناعي 

هياكل الطائرات

الحسابات الطوبومتريةالرياضيات العامة

التخصيص وعملية اإلنتاجالرياضيات العامة

اللغة األجنبيةالرياضيات

الكيمياء التطبيقيةالرياضيات العامة

علم المعادنالرياضيات العامة

مراحل وطرائق التحضيررياضيات تطبيقية

الرياضيات العامة

(نظام قديم)الرسم المعماري 

البناء واألشغال العامة

(نظام قديم)المساحة 

(نظام قديم)الطباعة واإلنتاج الغرافيكي 

فنون األزياء

الكيمياء الصناعية

(نظام قديم)  صناعة الحلى وصياغة المجوهرات

فرع التصنيع الغذائي: الصناعات الغذائية

(نظام قديم)تكييف الهواء 

القانون واالدارةالرياضيات العامةاإللكتروتكنيك

الرياضيات العامةميكانيك الطائرات

اللغة العربيةالرياضيات العامة(نظام قديم)الموسيقى 

اإللكترونيك الرقميالرياضيات (نظام قديم)اإللكترونيك 

السياحة البيئيةاإلستقبال السياحي

القانون

القانون

القانون

علم المواد
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2019/ 07 / 2الثالثاء  : اليوم الثاني

االختصاصالرمز

8260203

828121109

100502االيواء- الفنون الفندقية829

100502الحلويات- الفنون الفندقية830

8310603

1002امانة السّراإلدارية833

100211البيع والعالقات التجارية834

0802المحاسبة والمعلوماتية835

100502البيع- الفنون الفندقية836

100502اإلنتاج- الفنون الفندقية837

0102(نظام جديد)التجميل الداخلي 838

8390102

840080207

841070611

8420106

8430110

8440109

846011004

العناية بالصحة العامة والوقايةاإلدارة وتنظيم المهنة واألخالق المهنية

10:30

االقتصاد الرياضيالرياضياتالتربية البدنية

العناية التمريضية

اللغة األجنبيةطرائق الصيانة

القانونتاريخ التيارات التربويةأدب األطفال والطفل في األدب

الرياضيات

الرياضيات

التشريع الطبي واإلجتماعي

التنشيط اإلجتماعي

(نظام جديد)فنون اإلعالن 

التكنولوجيا الفندقية والتنظيم الفندقي

التكنولوجيا الفندقية والتنظيم الفندقي

تجانس العمل التجاري

تقنيات المحاسبة

المجموعات وتنشيطهامراحل نمو الطفل

اللغة األجنبيةاألعمال اإلدارية

(نظام قديم)تكنولوجيا المعلوماتية 

سالمة األغذيةمبادىء اإلحصاء الحيوية(نظام جديد)مراقب صحي 

(نظام جديد)تكييف الهواء 

(نظام جديد)الميكانيك الصناعي 

األنظمة الكهربائية واإللكترونية في السيارة(نظام جديد)ميكانيك السيارات 

التربية الحضانية

الرياضيات

أنظمة وأجهزة التدفئة

12:3013:00

اللغة العربيةوالجغرافيا السياحية العلوم اإلجتماعية 

اللغة العربيةوالجغرافيا السياحية العلوم اإلجتماعية 

إدارة الشراء والبيعاللغة األجنبية

اللغة األجنبية

الرياضيات

الرياضيات

اللغة األجنبية

اللغة األجنبية

تجميع الحاسوب والتطبيق على أنظمة اإلستثمار

الصحة العامة والتوعية الصحية

المرحلة االولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BTشهادة البكالوريا الفنية  

   8:009:009:3010:0011:0011:3012:00

الدوائر الهوائية والهيدروليكية

13:3014:00

اللغة العربيةوالجغرافيا السياحية العلوم اإلجتماعية التكنولوجيا الفندقية والتنظيم الفندقي

اللغة العربيةوالجغرافيا السياحية العلوم اإلجتماعية التكنولوجيا الفندقية والتنظيم الفندقي
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2019/ 07 / 2الثالثاء  : اليوم الثاني

االختصاصالرمز

8470106

848010705

84906

0903ماكياج وتقليم األظافر: الحلقة األولى850

0603مرشدة تجميل: الحلقة الثانية851

0803التجميل والعناية بالبشرة: الحلقة الثالثة852

8540208

8550201

856010603

857090306

8580107

877041003

العلوم اإلجتماعية

العلوم التطبيقية والكيمياء الفيزيائيةالتغذية وسالمة األغذيةمبادىء اإلحصاء الحيوية(نظام قديم)مراقب صحي 

(نظام جديد)الطباعة واإلنتاج الغرافيكي 

(نظام جديد)الموسيقى 

(نظام جديد)  صناعة الحلى وصياغة المجوهرات

(نظام جديد)تكنولوجيا المعلوماتية 

(نظام جديد)اإللكترونيك 

تقنيات األشغال في البناء ومواد البناءالرياضيات(نظام جديد)الرسم المعماري 

المرحلة االولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BTشهادة البكالوريا الفنية  

11:3012:0012:3013:0013:3014:00

التخصيص وعملية اإلنتاجالرياضيات

علم األمراض وعالج األسنان

تقنيات تقليم االظافر وإزالة الشعر

11:00

الحسابات الطوبومتريةالرياضيات(نظام جديد)المساحة 

مساعدة طبية لألسنان

ل
مي

ج
لت

 ا
ن

و
فن

القانون العقاري

اللغة األجنبية 

اللغة األجنبية كيمياء مستحضرات التجميل

اللغة األجنبية تقنيات التجميل

   8:009:009:3010:0010:30

اللغة العربيةالرياضيات

تكنولوجيا الحاسوباللغة األجنبيةطرائق الصيانة

 علم األحجار الكريمة الرياضيات

اإللكترونيك الرقمي الرياضيات
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2019/ 07 / 3األربعاء  : اليوم الثالث

االختصاصالرمز

8010506

8020506

803050806

0712(نظام قديم)فنون اإلعالن 805

8060409

8070306

8080407

8090605

8110508

814050810

8160509

8180506

8190509

820060809

8220503

823051004

824030709

021006السياحة والسفر825

المرحلة االولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

12:00

تكنولوجيا القماشالعلوم اإلجتماعيةفنون األزياء

BTشهادة البكالوريا الفنية  

10:0010:3011:0011:3012:30

مقاومة الموادالعلوم االجتماعية(نظام قديم)الرسم المعماري 

مقاومة الموادالعلوم االجتماعيةالبناء واألشغال العامة

13:00    8:00   9:009:30

المساحةالفوتوغرامترياالعلوم االجتماعية(نظام قديم)المساحة 

السينما والتصوير الفوتوغرافيتكنولوجيا األوساط اإلعالنية

طرق الطباعة وعملياتهاالعلوم اإلجتماعية(نظام قديم)الطباعة واإلنتاج الغرافيكي 

العلوم اإلجتماعية(نظام قديم)الميكانيك الصناعي 

الكيمياء العضويةالعلوم اإلجتماعيةالكيمياء الصناعية

إدارة وتنظيم المهنةالعلوم اإلجتماعية(نظام قديم)  صناعة الحلى وصياغة المجوهرات

علم الصحة وعلم الميكروبات

أنظمة وأجهزة التبريدالتحكم بأنظمة التكييف

عدانة عامة

العلوم اإلجتماعية(نظام قديم)تكييف الهواء 

صيانة التجهيزاتفرع التصنيع الغذائي: الصناعات الغذائية

(نظام قديم)ميكانيك السيارات 

العلوم اإلجتماعيةالكهرباء

اإللكتروتكنيك

العلوم اإلجتماعية

علم الفيزيولوجيا البشرية والفيزياء والكيمياءالعلوم اإلجتماعية

اللغة اإلنكليزية التقنيةالعلوم اإلجتماعيةميكانيك الطائرات

اللغة اإلنكليزية

أنظمة سمعية وبصريةاإللكترونيك الصناعي

الجغرافيا السياحيةتسويق وبيع المنتجاللغة الفرنسية

المرحلة االولى

(نظام قديم)الموسيقى 

(نظام قديم)اإللكترونيك 

المعدات الكهربائية الثانوية في السيارةالعلوم اإلجتماعية

كهرباء صناعية

التحكم اآلليالتحويل الكهربائياآلالت الكهربائية
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2019/ 07 / 3األربعاء  : اليوم الثالث

االختصاصالرمز

826060704

828030506

131206االيواء- الفنون الفندقية829

131206الحلويات- الفنون الفندقية830

8310408

040611امانة السّراإلدارية833

040612البيع والعالقات التجارية834

040610المحاسبة والمعلوماتية835

131206البيع- الفنون الفندقية836

131206اإلنتاج- الفنون الفندقية837

839060708

8400410

8410305

842040907

843040807

8440407

846050702

أنظمة وأجهزة التبريدالتنظيم والتحكم اآللي

اللغة االجنبية

(نظام جديد)ميكانيك السيارات 

التربية في مرحلة الروضة

المصنفة  الصحة المهنية والمؤسسات 

المرحلة االولى

(نظام جديد)مراقب صحي 

علم المعادنالعلوم اإلجتماعية

علوم تطبيقيةالقانون والتشريعات الفندقيةتكنولوجيا البيع

علوم تطبيقيةالقانون والتشريعات الفندقيةتكنولوجيا اإلنتاج

والرياضيات المالية اإلدارة المحاسبية اإلقتصاد العام والمؤسساتالعلوم اإلجتماعية

اإلقتصاد العام والمؤسساتالعلوم اإلجتماعية

علوم تطبيقيةالقانون والتشريعات الفندقيةتكنولوجيا الحلويات

العلوم اإلجتماعيةالعناية التمريضية

(نظام قديم)تكنولوجيا المعلوماتية 

العلوم اإلجتماعية (نظام جديد)تكييف الهواء 

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BTشهادة البكالوريا الفنية  

تكنولوجيا اإلعالن (نظام جديد)فنون اإلعالن 

العلوم اإلجتماعية التربية الحضانية

   9:009:30

إدارة محرك الديزلنقل القدرةالعلوم اإلجتماعية

12:3013:00

العناية الجراحيةالعناية الصحية

التصوير الفوتوغرافي

الشبكات واإلنترنتالعلوم اإلجتماعية

الرياضيات المالية

مهارات حياتية وإدارية
منهجية البحث وطرقه 

وادواته

المعلوماتية التطبيقيةاإلقتصاد العام والمؤسساتالعلوم اإلجتماعية

تكنولوجيا اإليواء

10:0010:3011:0011:3012:00

السالمة، اإلصابات الرياضيةعلم وظائف االعضاء 

   8:00

علم النفس التطبيقيالتربية البدنية

التنشيط اإلجتماعي

علوم تطبيقيةالقانون والتشريعات الفندقية

اإلدارة الصحية واإلصحاح في الموانىء والمطارات

(نظام جديد)الميكانيك الصناعي 

الطباعة والخط العربي والالتيني
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2019/ 07 / 3األربعاء  : اليوم الثالث

االختصاصالرمز

847040908

848041006

8490508

060704ماكياج وتقليم األظافر: الحلقة األولى850

0409مرشدة تجميل: الحلقة الثانية851

0406التجميل والعناية بالبشرة: الحلقة الثالثة852

854040903

855040705

857041112

858040809

877060702

مقاومة الموادالعلوم اإلجتماعية

(نظام جديد)تكنولوجيا المعلوماتية 

العلوم اإلجتماعية

المعلوماتية التطبيقية

القانونالتحليل الموسيقيالعلوم اإلجتماعية

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BTشهادة البكالوريا الفنية  

   8:00   9:009:3010:0010:3011:0011:3012:00

(نظام جديد)الرسم المعماري 

(نظام جديد)المساحة 

مساعدة طبية لألسنان

ل
مي

ج
لت

 ا
ن

و
فن

الشبكات واالنترنتالعلوم اإلجتماعية

القانونعلم التشريح والفيزيولوجيا

علم النفسالرسم الفنيالتشريح والفيزيولوجيا

التشريع واألخالق المهنية(الكهرباء)الفيزياء 

التغذية واإلسعافات األولية- علم األحياء (تقنيات اآلالت والمعدات الكهربائية)الفيزياء 

اللغة األجنبيةالمواد األولية المستهلكةالعلوم اإلجتماعية

التجهيزات الصحية وتكييف الهواء

12:3013:00

(نظام جديد)الطباعة واإلنتاج الغرافيكي 

(نظام جديد)الموسيقى 

االتصاالتالكترونيك القدرة واللواقطالعلوم اإلجتماعية

الصحة المهنية والمؤسسات 

المصنفة والنظم والقوانين الصحية
اللغة االجنبيةاإلصحاح في الموانئ والمطارات

(نظام جديد)اإللكترونيك 

(نظام قديم)مراقب صحي 

المساحةعلم رسم الخرائط
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2019/ 07 / 4الخميس  : اليوم الرابع

االختصاصالرمز

8011307

8021307

8031409

1106(نظام قديم)فنون اإلعالن 805

806020708

807010708

8080305

8110309

8140406

8160406

8180409

819041006

820100711

8220407

8230906

824020508

010411السياحة والسفر825

   8:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30

(نظام قديم)اإللكترونيك 

المساحة

الجيوديزياالكيل(نظام قديم)المساحة 

مكونات اآلالتاللغة األجنبية 

صيانة محركات اإلحتراق الداخلياللغة األجنبية (نظام قديم))ميكانيك السيارات 

الكيل

ميكانيك الطائرات

تكنولوجيا اإلرسال والهاتفاإللكترونيك التماثلي

اللغة األجنبية 

البناء واألشغال العامة

األحداث اإلعالنيّةالطباعة والخط والعربسة

(نظام قديم)الطباعة واإلنتاج الغرافيكي 

فنون األزياء

فرع التصنيع الغذائي: الصناعات الغذائية

المرحلة االولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BTشهادة البكالوريا الفنية  

14:00 13:0013:30

فن التصويرتسويق وتنظيماللغة العربية

الكيمياء العامة والتحليليةاللغة األجنبية 

تنظيم الرحالتقانون وتشريعات سياحية

الكيمياء الصناعية

المساحةالكيل(نظام قديم)الرسم المعماري 

اإللكتروتكنيك

ماكنات كهربائية الكترونيك صناعياللغة األجنبية الكهرباء

اإلنارةالتمديدات الكهربائية والتوزيعدوائر وشبكات كهربائية

(نظام قديم)الموسيقى 

اللغة العربية

اللغة الفرنسية والفلسفة

التعابير الغرافيكيةاللغة العربية

الكيمياء الحياتية

مشروع التدفئةاللغة األجنبية (نظام قديم)تكييف الهواء 

(نظام قديم)الميكانيك الصناعي 

اللغة األجنبية 

محركات الطائراتاللغة األجنبية 

هارموني

إدارة اإلنتاج
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2019/ 07 / 4الخميس  : اليوم الرابع

االختصاصالرمز

01070813العناية التمريضية828

040803اإليواء- الفنون الفندقية829

040803الحلويات- الفنون الفندقية830

0105التنشيط اإلجتماعي831

030807امانة السّراإلدارية833

030807البيع والعالقات التجارية834

031107المحاسبة والمعلوماتية835

040803البيع- الفنون الفندقية836

040803اإلنتاج- الفنون الفندقية837

031105تكنولوجيا المعلوماتية840

010410التربية الحضانية841

0208(نظام جديد)تكييف الهواء 842

0206(نظام جديد)ميكانيك السيارات 843

0208(نظام جديد)الميكانيك الصناعي 844

061103(نظام جديد)مراقب صحي 846

المرحلة االولى

اللغة العربية

   8:00   9:009:3010:00

العناية بالطفل وحديثي الوالدةالتوليد واألمراض النسائية

القانونالمعلوماتية التطبيقية

اللغة األجنبية

و اإلحصاء الرياضيات العامة 

اللغة األجنبيةمدخل الى علم االدارة

النظم الصحية وقوانين الصحة 

العامة والصحة الدولية
إصحاح المياه

اللغة األجنبيةمدخل الى علم االدارةالرياضيات العامة

 وتنسيق األنشطة اعداد نشاط ال صفي وبرمجةاللغة العربية

المحرك

علم النفس التربوي

اللغة األجنبية

القانونفنون التنظيم و اإلحصاء الرياضيات العامة

القانوناألعمال التجاريةو اإلحصاء الرياضيات العامة 

القانونالمعلوماتية التطبيقيةو اإلحصاء الرياضيات العامة 

مدخل الى علم االدارةالرياضيات العامة

مدخل الى علم االدارةالرياضيات العامة

14:00

عناصر اآلالت اللغة األجنبية

اللغة العربية

الرياضيات العامة

علوم طبيعية

(كيمياء وكيمياء الحياة) 

الرياضيات في مرحلة الروضة

مشروع التدفئة والتمديداتاللغة األجنبية

اللغة األجنبية

10:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30

معايير أنظمة الجودة 

والنوعية ونظام اإلعتماد

المرحلة االولى

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BTشهادة البكالوريا الفنية  
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2019/ 07 / 4الخميس  : اليوم الرابع

االختصاصالرمز

1005(نظام جديد)الرسم المعماري 847

1109(نظام جديد)المساحة 848

0407مساعدة طبية لألسنان849

0805ماكياج وتقليم األظافر: الحلقة األولى850

0708مرشدة تجميل: الحلقة الثانية851

0705التجميل والعناية بالبشرة: الحلقة الثالثة852

0105(نظام جديد)الطباعة واإلنتاج الغرافيكي 854

0309(نظام جديد)الموسيقى 855

020805(نظام جديد)تكنولوجيا المعلوماتية 857

0210(نظام جديد)اإللكترونيك 858

051211(نظام قديم)مراقب صحي 877

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

BTشهادة البكالوريا الفنية  

13:3014:00

تعريف المراقب الصحي 

والتوعية واإلدارة الصحية
اصحاح المياه

األحياء الدقيقة 

والتشريح 

والفيزيولوجيا

القانون

تكنولوجيا اإلرسال والهاتفاللغة األجنبية

التعابير الغرافيكيةاللغة العربية

هارمونياللغة األجنبية

تطبيق على أنظمة اإلستثمارالرياضيات

ل
مي

ج
لت

 ا
ن

و
فن

التسويق والبيعتقنيات فن التجميل

التشريح- علم األحياء علم البشرة: علم األحياء 

   8:009:3010:00

الكيل

الجيوديزياالكيل

قانون البناء

علم الصحةتقنيات الماكياج

علم الصيدلةوعلم نفس الطفل علم النفس العام 

10:3011:0011:3012:0012:3013:00
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