
2019/07/1513:30االثنين : اليوم األول 

الرمز

202060801

203060804

204030411

2050403

2060302

2070102

2080203

2090607

2110301

2120507

21301

2200503

2210508

2230804

2240906

2260403

2270307

228111012

2290502

2300502

2310305

2320306

انتاج الغاز الطبيعيتكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز استكشاف وانتاج النفط والغاز (االنظمة)تكنولوجيا العمليات الصناعية 

سيكولوجيا الرياضية فيزيولوجيا الجهدالتربية البدنية والرياضية والفنية

ادارة اإلعالنالتسويق اإلعالني

طرق التدخل اإلجتماعي

التربية الحضانية واإلبتدائية

الفنون اإلعالنية والغرافيكية

التسويقتكنولوجيا األقمشةتصميم وتنفيذ األزياء

االلكترونيك الطبي

والتشريح المرضي علم التشريح والفيزيولوجياالبيولوجيا الجزيئي علم الجينات والوراثة وعلم

أطباق الفكينتقويم االسنان

الضرائب التطبيقيّة

المعلوماتية اإلدارية

محاسبة الشركات

محاسبة الشركات

العلوم المخبرية الطبية

التصوير الطبي والشعاعي

الهندسة الداخليّة-الفنون الزخرفية 

علم ووسائل تدريس العلوم 

(رياضيات وعلوم)

تصميم الحلى وصياغة المجوهرات

(تصميم المشاهد)سينوغرافيا التصوير الفوتوغرافيالسمعي البصري والتسجيل الرقمي

البناء واألشغال العامة

الخدمة اإلجتماعية

تكنولوجيا طرق اشغال البناءالطرق و البنى التحتية

تاريخ الفنبيع وتجارة الذهب

علم التربية وتاريخ التيارات التربوية

الثقافة العامة علم التربية التربية المختّصة

علوم مختبرات األسنان

صيانة األجهزة الطبيّة

االنارة والتمديدات الكهربائية الكترونيك القدرة

14:00

اإللكترونيك

الكهرباء

11:3012:0012:3013:00

االختصاص

8:009:3010:0010:3011:00

اآلالت الكهربائية

اللغة االنكليزية التقنيةانظمة سمعية وبصريةانتشار الموجات والهوائيات

الطب الذري مصّور أشعّة

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الضرائب التطبيقيّة

قياس النظر وصناعة األجهزة البصريّة

األنظمة والشبكات

الغوريتم وهيكلية المعطيات

العلوم المصرفية

المرحلة الرابعة

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 TSشهادة اإلمتياز الفنّي  

والمعالجة باالشعة تقنيات االستكشاف االشعاعي

السلوك المهني علم الميكروبات الكيمياء الحيوية

تكنولوجيا الموادتاريخ الفن والمفروشات

JAVAبرمجة موجهة الهدف 

الموزع /  ونظام هيكلية المستخدم  حماية الشبكاتالشبكات
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2019/07/15االثنين : اليوم األول 

الرمز

236070509

237080910

238061009

2390304

2430207

244090504

2540601

255051009

2560809

2570509

258040609

2590805

2600806

07صيانة األنظمة االلكتروميكانيكية2650105

276060703

277090208

2930608

قانون السيرمرور
طرق التدريس المختلفة واشكال 

التقويم المختلفة

الرسم التقنيتكنولوجيا الموادتحضير وتركيب االطراف االصطناعية

تنظيم المؤسساتالجودزة

التحكم اآللي

نظام ادارة سالمة الغذاء

اإلدارة الفندقية

الصناعات الغذائيّة

11:30

الرقابة الصحيّة وسالمة الغذاء

العناية بالطفل وحديثي الوالدة

الدوائرالهيدروليكية والهوائية

الطرق و البنى التحتية

ديناميك، نظريات وآداء المحركات

ادارة الجودة

تكوين االنظمة العملية

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 TSشهادة اإلمتياز الفنّي  

9:3010:0014:00 13:30 10:3011:00 8:00

المرحلة الرابعة

الصحة العامة والصحة والسالمة 

المهنية

13:00

االختصاص

عناصر اآلالتتقنيات االتصال

ميكانيك السيارات

الميكانيك اإلنتاجي

االلكتروميكانيك

التبريد

الصيانة: الميكانيك

صيانة الطائرات

اإلدارة والتسويق

التسويق الفندقي

التكييف

االدارة واالتصاالت

أجهزة الطائرات االلكترونية

المعلوماتية الصناعية

مقاومة المواد

كهرباء والكترونيك السيارة

الكترونيك رقمي

العلوم السياحيّة

اإلدارة والتنظيم

ادارة الطعام والشراب

التدفئة والتبريد

ماكينات التدفئة والتبريد

ادارة وتنظيم المهنة 

واالخالق المهنية

12:30

كفاءة مدير االعمالاستراتيجية التسويق

مراحل وطرائق التصنيع 

الغذائي

الكترونيك

معايير انظمة الجودة 

والنوعية ونظام 

االعتماد

12:00

البيع والسعر المقطوعالجغرافيا السياحيةالتسويق السياحي

المحركات الحراريةالسيّارة

االدارة التجارية

الصحة والسالمة في العمل

المرحلة الرابعة

المساحة

العناية التمريضية

اآلالت الهيدروليكية

اإلدارة النوعيّة
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2019/07/1613:30الثالثاء  : اليوم الثاني 

االختصاصالرمز

2020207

203010709

204010506

2050506

2060401

20703

20801

209010803

2110402

212060301

2130403

220010208

221020301

2230103

2240203

2260807

2270402

228020313

2290408

2300407

2310706

2320402

10:0010:3011:0011:3012:00

 TSشهادة اإلمتياز الفنّي  

12:30

الفنون اإلعالنية والغرافيكية

تصميم وتنفيذ األزياء

ادارة وتسيير الورشةالرياضياتالبناء واألشغال العامة

التصوير الفوتوغرافي

الكهرباء

الهندسة الداخليّة-الفنون الزخرفية 

قانون العمل

والضمان االجتماعي

نظريات وتقنيات الصوت

13:00

الرياضياتاإللكترونيك

تاريخ الفن

اللغة األجنبيةعلم المعادن

   8:009:30

الكترونيك القدرة واللواقط

الرياضيات

ادارة وتمويلالكيل

االدارة الرياضيةاالصابات الرياضيةالتربية البدنية والرياضية والفنية

اجهزة العمليات الصناعيةجيولوجيا البترولالرياضياتتكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز

التحكم اآللي الصناعيالشبكات الكهربائية والحماية

تصميم الحلى وصياغة المجوهرات

األنظمة والشبكات

البحث العمالنيطرائق التحليل

هندسة الحاسوب

العلوم المخبرية الطبية

التربية الحضانية واإلبتدائية

المرحلة الرابعة

علوم مختبرات األسنان

مصّور أشعّة

المراجعة والخبرة في المحاسبة

التربية المختّصة

صيانة األجهزة الطبيّة

السمعي البصري والتسجيل الرقمي

علم النفس

المحاسبة

التحليل المالي

التحليل المالي

المعلوماتية اإلدارية

علم الطفيليات والفطر

علم ووسائل تدريس اللغة العربية
علم ووسائل تدريس العلوم 

(رياضيات وعلوم)
علم ووسائل تدريس اللغة االجنبية

الخدمة اإلجتماعية

العدسات الالصقة

علم الدم

علم ووسائل تدريس 

اللغة األجنبية

علم ووسائل تدريس 

اللغة العربية

قياس النظر وصناعة األجهزة البصريّة

العلوم المصرفية

الكترونيك القدرةالرياضيات

القانون

قياس النظر

تاريخ السينما

تنظيم المؤسسات

اللغة السينمائية

14:00

قانون النقد والتسليف

المحاسبة التقديرية والموازنات

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

تقنيات استكشاف التصوير الصوتي

طقم اسنان أو وجبة كاملةالجسور المتحركة

مبادئ التصويرالطبي

أنظمة استثمار الجهاز
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2019/07/1613:3014:00الثالثاء  : اليوم الثاني 

االختصاصالرمز

236030410

2370406

238040811

2390705

2430105

2440801

2540402

255011211

2560107

257010408

258011110

2590104

2600105

265020903

276010805

277050710

293040701

علم المعادن

اإلقتصاد العام 

وتنظيم المؤسسات

التشريع الطبي واإلجتماعي

اللغة اإلسبانية

الكترونيك القدرة
المعايير وحماية 

المواقع

المساحة الرياضيات

الصيانةالرياضيات

التدفئة والتبريد

الميكانيك اإلنتاجي

الرياضيات

الرياضيات

الرياضيات

التدفئة

المرحلة الرابعة

التحسين العقاري، الضم والفرز

اإلدارة والتنظيم

اإلدارة والتسويق

ميكانيك السيارات

المعلوماتية الصناعية

الصناعات الغذائيّة

العناية التمريضية

اإلدارة المالية والموازنات

اإلدارة الصحيّة 

ومهارات اإلتصال

الرياضيات العامة واإلحصاء علم األحياء الدقيقة الغذائية

اإلعالن

كفاءة مدير األعمال

 TSشهادة اإلمتياز الفنّي  

العلوم السياحيّة

13:00 10:30

ادارة الغرف

تاريخ الحضارات

الصيانة: الميكانيك

اإلدارة الفندقية

الرقابة الصحيّة وسالمة الغذاء

آالت كهربائية

التحكم اآللي

نقل القدرة
انظمة المحركات الحرارية

(بنزين وديزل) 

اإلدارة المالية والموازنات

ادارة الموارد البشرية

ادارة االنتاج

نظم وصيانة المحركات

المظاهر البشرية في المنظمات

تقنيات الغذاء واساسيات

 سالمة الغذاء

12:00 11:30 11:00

صيانة الطائرات

الرياضياتااللكتروميكانيك

 األولى  2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

12:30

المساحة

شبكة الطرق وادارة اساطيل النقل
الرياضيات واالحصاء التطبيقي 

والمعلوماتي

تحضير وتركيب االطراف االصطناعية
علم االمراض والجراحة 

واالعصاب وعلم النفس

الرياضيات

علم النفس وعلم النفس العياديالصحة العامة وعلم األوبئة

الرياضيات

   8:009:3010:00

مرور

اللغة االجنبيةتكنولوجيا المصنع
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2019/07/17االربعاء : اليوم الثالث 

االختصاصالرمز

2020509

2030210

204070809

2050201

2090204

212020804

2130705

22004

22104

2230602

2240405

2260506

22705

228040605

2290701

2300601

2310102

2320105

المواصفات والكيلاالدارة والتمويلالبناء واألشغال العامة

  9:0010:0010:3011:00

علم النفس

علم النفس

ديناميكية الفرق

11:30

البصريات

القانون

القانون

13:00

المنشورات

القوانين اإلداريةاآلالت الطبيّة

الخدمة اإلجتماعية

12:0012:30

التربية الحضانية واإلبتدائية

   8:00

التربية المختّصة

صيانة األجهزة الطبيّة

تربية جنسية

 TSشهادة اإلمتياز الفنّي  

اإلتصاالت الرقمية

9:30

األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

الكيمياء الحياتيةعلم المناعة وعلم بنك الدم

علوم مختبرات األسنان

المرحلة الرابعة

المراجعة والتدقيق

المعلوماتية اإلدارية

التدقيق المصرفي

األنظمة والشبكات

علم الهيدروليكا والهوائيات

الميكانيكا الحيوية

تكنولوجيا العمليات الصناعية 

(العمليات)

اللغة االجنبية

الهندسة البحرية

مصّور أشعّة

سيراميكالجسور الثابتة

العلوم المخبرية الطبية

البث الرقمي لإلشارات

نقل وتوزيع الطاقةادارة وتمويل الكهرباء

المراجعة والخبرة في المحاسبة

قياس النظر وصناعة األجهزة البصريّة

العلوم المصرفية

الشبكاتقواعد المعطيات

اعمال تطبيقية على أنظمة استثمار الجهاز

علوم الكمبيوتر

كتابة نص سينمائي السمعي البصري والتسجيل الرقمي
إدارة، 

محاسبة وتمويل

علم وظائف العين

تقنيات استكشاف التصوير الراداري

التربية البدنية والرياضية والفنية

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز

تقويم النظر

اإللكترونيك
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2019/07/17االربعاء : اليوم الثالث 

االختصاصالرمز

2360102

2370207

2380205

2390206

2430406

2440306

2540903

255020704

256020504

2570207

258020513

2590207

26007

2651006

2760204

2770106

2930209

اآلالت الحرارية

المواد ومقاومة المواد

13:00

الطاقة المتجددة

العلوم السياحيّة

الصناعات الغذائيّة

الصيانة: الميكانيك

الكيمياءفوائد صناعيّة

اإلدارة الفندقية

الرقابة الصحيّة وسالمة الغذاء

المحاسبة الفندقية

اللغة الفرنسية

   8:00

التدفئة والتبريد

الضرائب التطبيقيّة

اإلدارة والتنظيم

التحكم اآللي

ميكانيك السيارات

صيانة الطائرات

االلكتروميكانيك

المعلوماتية الصناعية

االدارة والتمويل

الفيزياء والميكانيكتحضير وتركيب االطراف االصطناعية
خدمات االطراف االصطناعية 

وتقويم العظام

حركة اآلالت واألنظمة الميكانيكية

ادارة وتمويل

المواصفات والكيل

العناية التمريضية

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 TSشهادة اإلمتياز الفنّي  

اللغة اإلنكليزية

11:3012:0013:30

ادارة وتمويل

نظم صيانة واداء الطائرات

12:30

المساحة

الميكانيك اإلنتاجي

مراقبة المؤسسات واساسيات 

المراقبة واإلعتيان

الضرائب التطبيقيّة

مرور
مبادىء وتقنيات القيادة والقيادة البيئية ورخص 

القيادة
مبادىء التأمين

األنظمة اإلدارية

  9:00

المفاوضات التجارية

التنظيم والصيانة والتشخيصادارة وتمويل

مكونات اآلالت

11:00

المرحلة الرابعة

العناية بالصحة العقلية 

وعلم الشيخوخة

تحكم آلي صناعي وأدوات

ميكانيك الموائع

ميكانيك الموائع

القانون 

والتشريعات الفندقية

اإلدارة والتسويق

ادارة وتمويل

ادارة وتمويل

التوليد واألمراض النسائية

التنظيف والتعقيم

9:3010:0010:30
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2019/ 07/ 18الخميس : اليوم الرابع

الرمز

2020403

20303120511

204101202

2090509

2130206

2200706

2210607

2230705

2240708

2260209

2270608

228070908

2290306

230030908

2310408

2320708

المعلوماتية اإلدارية

األنظمة والشبكات

العلوم المصرفية

المراجعة والخبرة في المحاسبة

علوم مختبرات األسنان

اإللكترونيك

الكهرباء

11:0011:30

االختصاص

8:009:00

القانونJAVAبرمجة موجهة الهدف 

الرياضيات المالية

اإلتصاالت التماثلية

علم اجتماع العائلةالتطور الشخصي

الصيدلةعلم االمراض

التقنيات المصرفية

اآللية المساعدة

علم الجراثيم والفيروسات

االنتاج

الخدمة اإلجتماعية

قانون البناء الخرسانة المسلحة ومقاومة البناء

ميكروكونترولر

القانون علم مواد مختبر االسنان

علم االجتماعالطب الخاص

العلوم المخبرية الطبية

علم الجراثيم وعلم المناعة 

والكيمياء الحياتية

12:00

المحاسبة الخاصةالمحاسبة المصرفية

اللغة االنكليزية التقنيةادارة البيانات البتروليةالعمليات البتروليةتكنزلوجيا وتقنيات النفط والغاز

مصّور أشعّة

قياس النظر وصناعة األجهزة البصريّة

التربية الحضانية واإلبتدائية

التربية المختّصة

االلكترونيك الرقمي

التنظيم الصناعي

البناء واألشغال العامة

االلكترونيك الرقمي

الكيمياء

(عامة،عضوية وتحليلية)

القانون

الرياضيات المالية

WEBبرمجة ويب 

القانون والتشريعاتتقنيات استكشاف التصوير المغناطيسي

أجهزة البصريات

المرحلة الرابعة

13:00

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

12:30

 TSشهادة اإلمتياز الفنّي  

10:30 9:3010:00

صيانة األجهزة الطبيّة

أدب االطفال وأدب الشباب الثقافة العامة
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الرمز

2360806

237050301

238070301

2390801

2430803

2440207

254050708

255030806

256030610

2570306

25803070812

2590306

260020403

2650804

2760910

2770304

2930305

الدوائر الهوائية والهيدروليكية

العناية التمريضية

القانون العقاري

اآلالت والصيانة الكهربائية

مكتب الطرق وبرمجة اآلالت ذات التحكم الرقمي

الوقود و الزيوت

قوانين الطيران

حساب المساحة

العلوم السياحيّة

اإلدارة والتنظيم

12:0012:30

تخطيط الورش

المساحة

المعلوماتية الصناعية

صيانة الطائرات

ميكانيك السيارات

اآلالت الكهربائية االلكتروميكانيك

آلية، توازن واداء الطيران

13:00

االختصاص

القانون والتشريعات السياحيةالتعرفة الجوية، النقل البحري والجوي

القانون

القانون

أنظمة المعلومات واالدارة

أنظمة المعلومات واالدارة

8:009:00

التنظيم الصناعي

اآلالت الحرارية

االدارة 

والتنظيم الصناعي

كيمياء حياتية 

وكيمياء حياتية وغذائية

ميكروبيولوجيا الغذاء واالمراض 

المنقولة بالغذاء

الصيانة والفيزياء التطبيقية

التنظيم الصناعي

التنظيم الصناعي

التسويق العالمي والخدماتي

الصيانة: الميكانيك

التدفئة والتبريد

الميكانيك اإلنتاجي

التحكم والتنظيم اآللي

الصناعات الغذائيّة

الرقابة الصحيّة وسالمة الغذاء
تحليل مخاطر المؤسسات 

وانظمة وقوانين الغذاء

االنظمة االوتوماتيكية

في السيارة
الدوائر الهيدروليكية والهوائية

اللغة األجنبية

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام  

TSشهادة اإلمتياز الفنّي  

علم الخمور

اإلدارة والتسويق

التنظيم الصناعي

مرور

التنظيم القانوني واالداري للعمل 

واخالقيات وتنظيم مهن 

االختصاص االختصاص

علم الحوادثالسالمة المرورية

اإلدارة الفندقية

11:30 10:30 9:3010:0011:00

ادارة الموارد البشرية

التشريح والفيزيولوجياتحضير وتركيب االطراف االصطناعية
علم الميكانيك الحيوية واالطراف 

االصطناعية وتقويم العظام

العناية الجراحيةالعناية الصحية

شبكات اتصاالت المعلوماتالتنظيم الصناعي
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