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 والعملية الخطيةلإلختبارات  ةببالمواد المطلو جدول 

 
 
 

المواد المطلوبة  لغة وضع المسابقة المواد المطلوبة لإلختبار الخطي اإلختصاص
 مالحظات لإلختبار العملي

 "العناية التمريضية"
 ((BT 

 العناية الصحية والجراحية. -
 العناية بالصحة العامة والوقاية. -
طب  -العناية بالطفل واألم )علم الوالدة -

 األطفال واألمراض النفسية(.
علم النفس العيادي والعناية بالصحة النفسية  -

 والعقلية والشيخوخة.

عربي أو انكليزي 
 أو فرنسي

جميع مواد 
 اإلختصاص

 

المنهاج الرسمي 
المعتمد حاليًا 
 للشهادة المذكورة.

 معلوماتية
 ((BT 

 وب.تكنولوجيا الحاس -
 البرمجة. -
 المعلوماتية التطبيقية. -
 الشبكات واالنترنت. -

  الكترونيك
((BT 

 اإلتصاالت الرقمية والتماثلية. -
 تكنولوجيا اإلرسال والهاتف. -
 األنظمة السمعية والبصرية. -
 اإللكترونيك الرقمي والتماثلي. -

 مساحةال
 ((BT 

 المساحة. -
 الحسابات الطوبومترية. -
 الجيوديزيا. -
 .فوتوغرامتريا -

 السيارات ميكانيك
 ((BT 

 المعدات الكهربائية الثانوية في السيارة.-
 األنظمة الكهربائية في السيارة.-

 صيانة محركات اإلحتراق الداخلي. -

 آلية نقل القدرة في السيارة وقواعد السيارة.-

 فندقية
BT)) 

لخمور تكنولوجيا المواد الغذائية وعلم ا -
 والمشروب.

 التكنولوجيا الغذائية والتنظيم الفندقي. -

 علم الصحة. -

تكنولوجيااا اإلنتاااج أو اإليااوال أو الحلوياااات أو  -
البيااااع علااااا اا يختااااار المرةاااا  مااااادة واحاااادة 

 منها بما يتناسب وإختصاصه

 أو صناعي ميكانيك عام
 ((BT 

 مكونات االآلت. -

 الرسم الصناعي. -
 علم المواد. -

 عامة. عدانة -

 الطائراتميكانيك 
 ((BT 

 محركات الطائرات. -
 هياكل الطائرات. -
 كهربال والكترونيك أجهزة الطائرات. -
 تكنولوجيا الطائرات. -



 -2- 

 
لغة وضع  المواد المطلوبة لإلختبار الخطي اإلختصاص

 المسابقة
مواد المطلوبة ال

 مالحظات لإلختبار العملي

 البنال و األةغال العامة
(BT) 

 مقاومة المواد. -
 المساحة. -
 األةغال العامة. -
عربي أو انكليزي  تقنيات األةغال الخرسانية في البنال. -

 أو فرنسي
جميع مواد 
 اإلختصاص

 

المنهاج الرسمي 
المعتمد حاليًا 
 للشهادة المذكورة.

 

 يكالكتروتكن
 ((BT 

 اآلالت الكهربائية. -
 التمديدات الكهربائية والتوزيع. -
 التحكم اآللي والتحويل الكهربائي. -
 االنارة والدوائر والشبكات الكهربائية. -

 "تقني صيدلة
 )إجازة(
 

- Chimie Générale 1 
- Chimie Générale 2 
- Chimie Organique 1 
- Chimie Inorganique 1 
- Chimie Organique 2 
- Chimie Analytique 1 

انكليزي أو 
 فرنسي

 محاسبة أموال
 ((BT 

 الرياضيات المالية -
 تقنيات المحاسبة -
 المحاسبة التحليلية والتقديرية -
 المعلوماتية التطبيقية -
 اإلقتصاد العام والمؤسسات -

عربي أو انكليزي 
 أو فرنسي

- 

  البيع والعالقات التجارية 
BT)) 

 اإلقتصاد العام والمؤسسات. -
 األعمال التجارية. -
 إدارة الشرال والبيع. -
 االدارة المحاسبية والرياضيات المالية. -
 تجانس العمل التجاري. -

 اإلدارية أمانة سر
(BT) 

 اإلقتصاد العام والمؤسسات. -
 فنوا التنظيم. -
 االتصاالت المهنية. -
 االعمال االدارية. -
 ة التطبيقية.يالمعلومات -

 حقوق 
 )إجازة(
 

 قانوا القضال العسكري. -
 قانوا العقوبات العام. -
 قانوا أصول المحاكمات الجزائية. -
 قانوا التنظيم القضائي. -
 .والذخائر قانوا االسلحة -
 قانوا المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف. -

 عربي

المة المعامل وعتحدد و  ،اللغة األجنبية )فرنسي أو إنكليزي(اللغة العربية و  ادتيبم ةخطي اتيخضع جميع المرةحين إلختبار  -2
 إلختبارات الخطية والعملية وفقًا لما يلي:الرسوب 

 عالمة الرسوب مستوى اإلختبار المعامل اإلختصاص مواد اإلختبارات
 إختبار لغة أجنبية
 4/22دوا ال ثالث متوسط %8 رقيب إختصاصي )فرنسي أو إنكليزي(
 6/22دوا ال ثالث متوسط %12 رقيب إختصاصي إختبار لغة عربية

إختبار في 
 اإلختصاص 

 رقيب إختصاص "أمانة سر"
 "محاسبة أموال" و"بيع وعالقات تجارية" و"حقوق" -

إختبار خطي 
 %66فقط 

 BTبكالوريا فنية 
في ما خص إختصاص "أمانة 
سر" ، "محاسبة أموال" و"بيع 
وعالقات تجارية" وإجازة في 
الحقوق في ما خص 

 إختصاص الحقوق 

 12/22دوا ال 
 

إختبار في 
 اإلختصاص

 إختصاصيرقيب 
 (اإلختصاصاتلباقي )

إختبار خطي 
42% 

لباااااااااااااقي  BTبكالوريااااااااااااا فنيااااااااااااة 
بإساااااااااااااااااتثنال  اتاإلختصاصااااااااااااااااا

إختصاااااااااااص تقنااااااااااي صاااااااااايدلي 
 ةز يخضع له ضمن اإلجا

 12/22دوا ال 
إختبار عملي  

26% 
 
 
 األخيرةالصفحة 


