
2019/ 07 / 08اإلثنين : اليوم االول 
14:00

الرمز

0806أ14

0806أ15

0501أ16

010406أ17

0102أ18

020301أ19

050609األلكتروميكانيكأ22

0201أ23

040701أ24

0401أ25

051007أ26

0504أ27

0304أ28

0401أ29

010807أ30

010405أ31

02أ32

13:30

االختصاص

قياس النظرعلم وظائف العينقياس النظر وصناعة االجهزة البصرية

المرحلة الثالثة

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 LTشهادة اإلجازة الفنية 

   8:009:3010:0011:0011:30

اختصاص :  ادارة االنتاج في الصناعات الغذائية 

المنتوجات النباتية
منتجات الفاكهة والخضار: التصنيع الغذائي 

اختصاص :  ادارة االنتاج في الصناعات الغذائية 

المنتوجات الحيوانية
منتجات األلبان واللحوم: التصنيع الغذائي 

كيمياء منتجات الفاكهة 

والخضار

كيمياء منتجات األلبان واللحوم

القانون التطبيقيعلم الشيخوخة

علم الجراثيم والفيروساتعلم الدم وعلم بنك الدمالعلوم المخبرية الطبية

12:0012:3013:00

إدارة المخاطرالميكانيك الهيدروليكي واآلليات المتحركة

طب الطوارىء واالنعاشالعناية التمريضية

إدارة االنتاجاآللية المساعدةفرع االنتاج الصناعي: الميكانيك

تقنيات حفظ المواد الغذائيةعلم السمومالرقابة الصحية وسالمة الغذاء
التوضيب 

واللصقات

الميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية

األنظمة األلكتروميكانيكية
صيانة االنظمة 

األلكتروميكانيكية
التحكم باألنظمة

حساب وتكنولوجيا وصيانة الدوائر الهوائية
حساب وتكنولوجيا وصيانة الدوائر 

الهيدروليكية

اآلليات المتحركة
الحساسات - االنظمة الكهربائية 

والمشغالت

ميكروكونترولورتقنيات الحركة الذاتيةفرع االتصاالت: االلكترونيك

التحكم باالنظمةفرع االلكترونيك الصناعي:االلكترونيك
تقنيات اإلتصال 

باللغة اإلنكليزية

الطاقة المتجددة
الطاقة الهوائية والمائية 

والمعامل الكهرومائية
الطاقة الشمسية الضوئيةمراقبة وتنظيم أنظمة الطاقة

صيانة الطائرات والعوامل االداريةنظريات محركات الطائراتصيانة الطائرات

مناهج بحوث التسويق ودراسة الحالةاستراتيجية المنظماتاالدارة والتسويق

تخطيط ورقابة االنتاجاستراتيجيات التسويقاستراتيجية وتطوير المنظماتاالدارة والتنظيم

التسويق وعلم السلوك

تقنيات تحويل وتجميل المظهر الخارجيتصميم وتنفيذ األزياء
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201914:00/ 07 / 08اإلثنين : اليوم االول 

الرمز

0506تطوير تطبيقات الهواتف الذكيةأ33

020509أ35

040510أ37

0108أ44

0201أ53

0506أ54

0207أ55

061007أ56

010203أ57

010203أ58

0502أ65

050209أ80

010206أ81

0809أ82

0204أ84

القانون

المرحلة الثالثة

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 LTشهادة اإلجازة الفنية 

12:3013:0013:30

االختصاص

   8:009:3010:0011:00

علم التغذيةادارة االجتماعات والمؤتمراتاالدارة الفندقية
البيئة المستدامة 

في القطاع الفندقي

االدارة الصفيةتيارات معاصرة في التجديد التربويالعلوم التربوية

11:3012:00

ادارة الموارد البشريةمعايير المحاسبة الدوليةالمراجعة والخبرة في المحاسبة

نوافذ التطبيقات وإدارة المواردحماية أجهزة الهواتف وتطبيقاتها

 المتطورةJAVAلغة فرع البرمجيات- المعلوماتية 

JAVA- تطبيق برمجة الشبكاتادارة نظام حماية المعلوماتفرع االنظمة والشبكات- المعلوماتية 

البيولوجيا والوقاية االشعاعيةتقنيات التصوير في الحاالت الطارئةتقنيات التصوير الطبي

االدارة السياحيةالعلوم السياحية

الديناميك الهوائي للسيارة

التفاوض وتقنيات البيعالتراث اللبناني

الحسابات الطوبومتريةالمساحة

التمديدات الكهربائية

الضم والفرز

االعمال االساسية:تكنولوجيا االنشاءالبناء واألشغال العامة: قيادة تنفيذ األشغال

علم النفس االعالنيالتسويق االعالنيالتصوير الفوتوغرافيالفنون االعالنية والغرافيكية

قانون البناءتنظيم الورشطرق االنشاءالهندسة الداخلية-الفنون الزخرفية

جهاز التبريد على الماء وأبراج التبريدالتدفئة العالية القدرةالتبريد والتكييف: الطاقة

أطباق الفكينجسور متحركةوجبة كاملةعلوم مختبرات االسنان

الترميم

نظرية، اقتصاد وبيئة: المحرك الحراري ميكاترونيك السيارات

أنظمة إتخاذ القرار
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201913:3014:00/ 07/ 9الثالثاء : اليوم الثاني 

االختصاصالرمز

040305أ14

040305أ15

0406أ16

050708أ17

04أ18

0608أ19

0403األلكتروميكانيكأ22

0506أ23

0809أ24

07أ25

080201أ26

0103أ27

020508أ28

0603أ29

100506أ30

100702أ31

اآللية المساعدةاالنظمة االوتوماتيكية

اآللية المساعدةتصميم الدوائر الهيدروليكية

التسويق اإلستراتيجي

الميكانيك الهوائي  والصيانة الصناعية

الميكانيك الهيدروليكي واآلليات المتحركة

ديموغرافيااقتصاد الصحةأنظمة الجودةالعناية التمريضية

العلوم المخبرية الطبية
مخاطر المهنة،االخالق المهنية 

ونظام الجودة

الديناميك الحراري

 ومعامل الطاقة الحرارية
مهارات االتصال

12:0012:30

ضبط الغشتقنيات ما بعد الحصادالرقابة الصحية وسالمة الغذاء

9:3010:0010:3011:0011:30

اختصاص :  ادارة االنتاج في الصناعات الغذائية 

المنتوجات النباتية

اختصاص :  ادارة االنتاج في الصناعات الغذائية 

المنتوجات الحيوانية

مبادئ علم األغذية
العمليات وصيانة 

المنشآت

ميكروبيولوجيا 

الغذاء

مبادئ علم األغذية
العمليات وصيانة 

المنشآت

ميكروبيولوجيا 

الغذاء

المرحلة الثالثة

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 LTشهادة اإلجازة الفنية 

   8:00

االدارة المحاسبية للمنظمات

مقاومة اجزاء المحركات والتحكم اآلليأجهزة المالحة للطائراتصيانة الطائرات

النقل الرقميالمعالجة الرقمية لالشارةمركبات الترددات العاليةفرع االتصاالت: االلكترونيك

 وادواتهاCNCمكتب الطرق وال فرع االنتاج الصناعي: الميكانيك

اآلالت الكهربائية والمحوالتالطاقة المتجددة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطةادارة المشتريات والمخازندراسات متخصصةاالدارة والتنظيم

13:00

الصيدلةتقويم النظرقياس النظر وصناعة االجهزة البصرية

ميكروكونترولورالتحكم اآلليفرع االلكترونيك الصناعي:االلكترونيك

ادارة فرق البيع ونماذج تنظيم العملاالدارة والتسويق

ناقل القدرة الميكانيكية واإلرتجاجاتانتاج الطاقة الكهربائية واإلنتاج النظيف
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201913:3014:00/ 07 / 9الثالثاء : اليوم الثاني 

االختصاصالرمز

04تطوير تطبيقات الهواتف الذكيةأ33

0407أ35

0908أ37

0307أ44

040608أ53

0302أ54

0603أ55

050809أ56

0604أ65

030408أ80

0705أ81

020301أ82

0607أ84 التكييف الخاصالشبكات الهيدروليكية والمضخات

الموزع/نظام هيكلية المستخدم

المرحلة الثالثة

10:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00

مراقبة تكاليف الطعام والشراباالشراف وفن القيادةاالدارة الفندقية

االعمال الثانوية: تكنولوجيا االنشاء الطرقالبناء واألشغال العامة: قيادة تنفيذ األشغال

المراجعة والخبرة في المحاسبة

تربية بيئيةالتقييم التربوي في المدرسةالعلوم التربوية

SQL و PHPلغة قواعد المعطيات المتطورةفرع البرمجيات-  المعلوماتية 

االدارة المالية

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 LTشهادة اإلجازة الفنية 

   8:009:30

اإلنشاءات المعدنية والخشبية

تقنيات التصوير الطبية
استقصاء االسنان 

والغدد اللعابية
تقنيات التصوير التدخلي

مستوى متقدم- نظام التشغيل مستوى متقدم- هيكلية الشبكات فرع االنظمة والشبكات- المعلوماتية 

الجودزةالطرقالمساحة

تاريخ لبنان المعاصراالقتصاد والتشريعات السياحيةالسياسة السياحية

تقويم االسنانزرع االسنانعلوم مختبرات االسنان

التبادل الحراريميكاترونيك السيارات

العلوم السياحية

ادارة النوعيةالمواد المركبة

التبريد والتكييف: الطاقة

التدقيق الداخلي

برمجة تطبيقات الهواتف
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2019/ 07/ 10األربعاء : اليوم الثالث 

الرمز

070102أ14

070102أ15

0203أ16

0302أ17

0305أ18

040507أ19

021008األلكتروميكانيكأ22

030409أ23

0302أ24

0603أ25

041203أ26

06أ27

0609أ28

02أ29

0402أ30

0309أ31

التكنولوجيا والصيانة الكهربائيةالتكنولوجيا والصيانة الميكانيكية

الدوائر الهيدروليكية 

(التشخيص والصيانة- التزييت )
اجزاء الدوائر الهيدروليكية واآلالت الحجمية

الكترونيك القدرة

القانون

إستراتيجية الموارد البشريةالتجارة الدولية والعولمةاالدارة والتنظيم

الشبكاتالهاتففرع االتصاالت: االلكترونيك

الرقابة الصحية وسالمة الغذاء
االعتماد، منح الشهادات 

والمطابقة
الموارد البشريةمراقبة المؤسسات

االختصاص

   8:00

طرق اإلنتاج

الطب الوقائيادارة وتنظيم المستشفياتالعناية التمريضية

11:3012:00

فرع االلكترونيك الصناعي:االلكترونيك

المرحلة الثالثة
 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 LTشهادة اإلجازة الفنية 

النقل والتبادل 

الحراري

التجارة الدولية والعولمةاالدارة والتسويق
إدارة االتصال الجماعي

 واالتصال التنظيمي

الطاقة الشمسية الحراريةالطاقة المتجددة

علم الجينات والوراثة 

وعلم البيولوجيا الجزئي

9:3010:0010:3011:00

اختصاص :  ادارة االنتاج في الصناعات الغذائية 

المنتوجات النباتية
ادارة االنتاجتكنولوجيا الغذاء ووحدة التشغيل

ادارة الجودة 

وسالمة الغذاء

اختصاص :  ادارة االنتاج في الصناعات الغذائية 

المنتوجات الحيوانية
ادارة االنتاجتكنولوجيا الغذاء ووحدة التشغيل

ادارة الجودة 

وسالمة الغذاء

مراقبة النوعية

العلوم المخبرية الطبية

تدقيق الطاقة في المباني

أنظمة االتصاالت والمعلوماتية للطائرات

الميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية

علم األمراضالعدسات الالصقةقياس النظر وصناعة االجهزة البصرية

الميكانيك الهيدروليكي واآلليات المتحركة

التحكم اآلليفرع االنتاج الصناعي: الميكانيك

12:3013:00

صيانة الطائرات

تقنيات التواصل 

باللغة اإلنكليزية
المعايير العالمية التمديدات الكهربائية واإلنارة المنزلية
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2019/ 07/ 10األربعاء : اليوم الثالث 

الرمز

0201تطوير تطبيقات الهواتف الذكيةأ33

0601أ35

0607أ37

0205أ44

0705أ53

0407أ54

0405أ55

041211أ56

0103أ65

0106أ80

0304أ81

0607أ82

0105أ84

فوتوغرامتري

المرحلة الثالثة

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 LTشهادة اإلجازة الفنية 

األساسات

نظرية السيارةاالهتزاز والقواعدميكاترونيك السيارات

التبريد والتكييف: الطاقة

11:30

التدقيق الماليالمراجعة والخبرة في المحاسبة

التبادل العزل والمبادالت الحرارية

بناء المناهج

XMLلغة تطبيقات الهواتف الذكيةفرع البرمجيات- المعلوماتية 

علوم مختبرات االسنان

التمويل االدارياالدارة الفندقية
ادارة المدخول 

في القطاع الفندقي

أنظمة التشغيل
تقنيات التواصل 

باللغة اإلنكليزية

   8:009:3010:00

javascript+ برمجة بلغة االنترنت قواعد المعطياتفرع االنظمة والشبكات- المعلوماتية 

علم رسم الخرائطالمساحة

المداواة باالشعة والمعالجة الكوريةتقنيات التصوير الطبية

الصعوبات المدرسية واضطرابات التعلمالعلوم التربوية

12:3013:00

الرقابة االدارية

12:00

االختصاص

11:00

التمديدات الصحية 

والتدفئة والتبريد

مراقبة وضبط االنظمة

التنمية المستدامةالعلوم السياحية

التقنيات الحديثة في التصوير الطبي

سيراميكجسور ثابتة

الخرسانة المسلحةالبناء واألشغال العامة: قيادة تنفيذ األشغال

التعرفة الجوية، النقل البحري والجوي 

(IATA)
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201913:30/ 07/ 11الخميس : اليوم الرابع 

االختصاصالرمز

010711األلكتروميكانيكأ22

0708أ23

0605أ24

0205أ25

090611أ26

02أ27

0107أ28

0507أ29

110903أ30

0608أ31

03تطوير تطبيقات الهواتف الذكيةأ33

0308أ35

010203أ37

0406أ44

0309أ53

0801أ54

01أ55

030201أ56

1007أ80

0504أ82

03أ84

التحكم اآللي في االنظمة 

االوتوماتيكية

محرك الديزل ونقل القدرة 

الهيدروديناميكية

العقود والصفقات

المحاسبة الراقية

دراسة المواقع السياحية

تنظيم الصيانة وادارة المؤسساتالميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية

التشغيل على سرعات مختلفة

المرحلة الثالثة

 األولى2019االمتحانات الرسمية الخطية لدورة عام 

 LTشهادة اإلجازة الفنية 

   8:009:3013:00

المالية العامة

ادارة األزمات 

في القطاع الفندقي

المراسالت 

ومنهجية البحث
إدارة الفنادق الدولية

تسويق األعمال والخدماتاالدارة والتسويق
االدارة االستراتيجة للمنتج وللعالمة التجارية 

واجراءات تطبيق االيزو

إدارة اإلبداع واإلبتكارادارة التفاوض

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الهوائيات والرادار والسواتلفرع االتصاالت: االلكترونيك
اإللكترونيك الضوئي وأنظمة إكتساب 

المعلومات

أنظمة إكتساب المعلوماتشبكات المعلوماتيةفرع االلكترونيك الصناعي:االلكترونيك

الدوائر الهوائيةعلم المعادنفرع االنتاج الصناعي: الميكانيك

إعادة إنتاج الطاقةالبيئة والطاقةالنقل وتوزيع الطاقة وحماية الشبكاتالطاقة المتجددة

12:30

الميكانيك الهيدروليكي واآلليات المتحركة

ديناميك الغازات والضاغطات

اللواقط والكواشفدوائر هيدروليكية وهوائية

تدريس االجتماعياتادارة المؤسسات التربويةالعلوم التربوية

UMLطرائق موجهة الهدف فرع البرمجيات- المعلوماتية 

10:0010:3011:0011:3012:00

JAVA SCRIPTلغة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ومؤسسات متخصصة

االدارة والتنظيم

مقاومة أجزاء هياكل الطائراتصيانة الطائرات

اقتصاد وادارة الورشةالبناء واألشغال العامة:قيادة تنفيذ األشغال

انتاج وانظمة التبريد والتثليجالتبريد والتكييف: الطاقة

قواعد المعطيات

ادارة الموارد البشريةالعلوم السياحية

اآللية المساعدةاالنظمة االوتوماتيكية للسيارةميكاترونيك السيارات

حماية الشبكاتLinuxكيفية دراسة وادارة نظام التشغيل فرع االنظمة والشبكات- المعلوماتية 

المساحةالمساحة

تحضير وقيادة الورشة

االدارة الفندقية
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