
المجموعذكرانثىالمستوى

113950أولى سنة 800

255883ثانية سنة 800

A400( 400 دورات )94655
45143188

BP1 66715212188المهنية التكميلية

BP2 172637535479المهنية التكميلية
239352747667

BT1 395659819937الفنية البكالوريا

BT2 4678721211890الفنية البكالوريا

BT3 415252429394الفنية البكالوريا
127861843531221

LT 449830787576الفنية االجازة

MS1 1717المهني المشرف

MS2 1414المهني المشرف
3131

TS1 5386552810914الفني االمتياز

TS2 446536768141الفني االمتياز
9851920419055

DS18268276 مزدوج نظام المهنية الثانوية

DS217346363 مزدوج نظام المهنية الثانوية

DS311285296 مزدوج نظام المهنية الثانوية

25254(مزدوج نظام ) المهنية الثانوية شهادة لحملة فنية بكالوريا
38951989

296113711666727المجموع العام

2021-2020، بحسب الشهادات والجنس  في السنة الدراسّية الرسمّيتوّزع الطالب في التعليم المهنّي والتقنّي  : 1-3 جدول 



المجموعذكرانثىالمستوى

2382105أولى سنة 800

56211267ثانية سنة 800

A400( 400 دورات )43120163

122413535

BP1 55811491707المهنية التكميلية

BP2 123722743511المهنية التكميلية

179534235218

BT1 230638176123الفنية البكالوريا

BT2 287446457519الفنية البكالوريا

BT3 312851628290الفنية البكالوريا

83081362421932

LT 8566341490الفنية االجازة

TS1 212127754896الفني االمتياز

TS2 170516723377الفني االمتياز

382644478273

DS11919 مزدوج نظام المهنية الثانوية

DS25656 مزدوج نظام المهنية الثانوية

DS31616 مزدوج نظام المهنية الثانوية

9191

149072263237539المجموع العام

2021-2020 بحسب الشهادات والجنس  في السنة الدراسّية الخاصتوّزع الطالب في التعليم المهنّي والتقنّي  : 2-3جدول 



المجموعذكرانثىالمستوى

34121155أولى سنة 800

81269350ثانية سنة 800

A400( 400 دورات )52166218
167556723

BP1 122526703895المهنية التكميلية

BP2 296360278990المهنية التكميلية
4188869712885

BT1 6262979816060الفنية البكالوريا

BT2 75521185719409الفنية البكالوريا

BT3 72801040417684الفنية البكالوريا
210943205953153

LT 535437129066الفنية االجازة

MS1 1717المهني المشرف

MS2 1414المهني المشرف
3131

TS1 7507830315810الفني االمتياز

TS2 6170534811518الفني االمتياز
136771365127328

DS18287295 مزدوج نظام المهنية الثانوية

DS217402419 مزدوج نظام المهنية الثانوية

DS311301312 مزدوج نظام المهنية الثانوية

25254(نظام مزدوج )بكالوريا فنية لحملة شهادة الثانوية المهنية 
3810421080

4451859748104266المجموع العام

2021-2020، بحسب الشهادات والجنس  في السنة الدراسّية الرسمّي والخاصتوّزع الطالب في التعليم المهنّي والتقنّي  : 3-3  جدول 



المجموعذكورإناثاالختصاص
4905511041وتنظيم تسويق: األعمال إدارة

61151212الفندقية االدارة

153153االتصاالت فرع: االلكترونيك

3279282الصناعي االلكترونيك فرع: االلكترونيك

372764البصرية االجهزة وصناعة البصريات

24738285الغذاء وسالمة الصحية الرقابة

8686المتجددة الطاقة

3333والتكييف التبريد: الطاقة

1947211968التربوية العلوم

11112السياحية العلوم

20838246الطبية المخبرية العلوم

9884191407التمريضية العناية

9252144والغرافيكية االعالنية الفنون

11341154الداخلية الهندسة-  الزخرفية الفنون

5177182الكتروميكانيك

6624441106المحاسبة في والخبرة المراجعة

52290342المساحة

65662والشبكات االنظمة فرع: المعلوماتية

254403657البرمجيات فرع: المعلوماتية

13536الصناعية والصيانة الهوائي الميكانيك

2626المتحركة واآلليات الهيدروليكي الميكانيك

5151الصناعي االنتاج فرع: الميكانيك

16319االزياء وتنفيذ تصميم

6833101الطبي التصوير تقنيات

504898االسنان مختبرات علوم

43108151العامة واألشغال البناء: األشغال تنفيذ قيادة

111111السيارات مكاترونيك

3737الطائرات ميكانيك

535437129066المجموع

الفنية االجازة

2021-2020توّزع الطالب في التعليم المهنّي والتقنّي  بحسب االختصاص والجنس في السنة الدراسّية  : 4-3جدول رقم 



المجموعذكرانثىاالختصاص
367623990والتسوٌق اإلدارة

16192208والشبكات األنظمة

3279731300الفندقٌة االدارة

364342706والتنظٌم االدارة

412566البصرٌة االجهزة وصناعة البصرٌات

139418557العامة واألشغال البناء

2328391071والفنٌة والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة

3183433226واإلبتدائٌة الحضانٌة التربٌة

42611437المختصة التربٌة

58563اإلجتماعٌة الخدمة

743251994الغذاء وسالمة الصحٌة الرقابة

454489(الفروع جمٌع) الرقمً والتسجٌل البصري السمعً

171734الغذائٌة الصناعات

17421السٌاحٌة العلوم

575101676الطبٌة المخبرٌة العلوم

465197المصرفٌة العلوم

330315904893التمرٌضٌة العناٌة

334158492والغرافٌكٌة االعالنٌة الفنون

434195629الداخلٌة الهندسة-  الزخرفٌة الفنون

174174الكترومٌكانٌك

8640648الكترونٌك

811251133الكهرباء

183618113647المحاسبة فً والخبرة المراجعة

78427505المساحة

64016422282اإلدارٌة المعلوماتٌة

2110112الصناعٌة المعلوماتٌة

99الصٌانة-  المٌكانٌك

2178180االنتاجً المٌكانٌك

1158159وتبرٌد تدفئة

161430المجوهرات وصٌاغة الحلً تصمٌم

32739االزٌاء وتنفٌذ تصمٌم

6612البٌئة تكنولوجٌا

142438والغاز النفط وتقنٌات تكنولوجٌا

62834الطبٌة األجهزة صٌانة

153122275االسنان مختبرات علوم

58994مرور

194129323أشعة مصور

5974979السٌارات مٌكانٌك

4102106الطائرات مٌكانٌك

136771365127328المجموع

الفنً االمتٌاز

ة  : 5-3جدول رقم  ٌّ ًّ  بحسب االختصاص والجنس  فً السنة الدراس ًّ والتقن 2021-2020توّزع الطالب فً التعلٌم المهن



المجموعذكرانثىاالختصاص
254179433اإلدارٌة السر أمانة

132495627العامة واألشغال البناء

6428931535التجارٌة والعالقات البٌع

10045811585الداخلً التجمٌل

47516942169البدنٌة التربٌة

4832464878الحضانٌة التربٌة

955100اإلجتماعً التنشٌط

186443629المعماري الرسم

161228الغذائً التصنٌع فرع: الغذائٌة الصناعات

112839الغرافٌكً واالنتاج الطباعة

490228527754التمرٌضٌة العناٌة

192039اإلٌواء: الفندقٌة الفنون

107039725042االنتاج: الفندقٌة الفنون

138223361البٌع: الفندقٌة الفنون

4492136الحلوٌات: الفندقٌة الفنون

1520521الكتروتكنٌك

317801783الكترونٌك

1139043915الكهرباء

4734588010614والمعلوماتٌة المحاسبة

47301348المساحة

492776الجمٌلة الفنون و المسرح

16152168البرمجة:المعلوماتٌة

131326الموسٌقى

3411414الصناعً المٌكانٌك

26727152982المعلوماتٌة تكنولوجٌا

511511الهواء تكٌٌف

9434128سفر و سٌاحة

383371المجوهرات وصٌاغة الحلً صناعة

2137139صٌانة

47249األزٌاء فنون

8013781179االعالن فنون

40211413الحلقات-  التجمٌل فنون

702255957صحً مراقب

362965لألسنان طبٌة مساعدة

533453350السٌارات مٌكانٌك

38689الطائرات مٌكانٌك

210943205953153المجموع

الفنٌة البكالورٌا

ة  : 6-3جدول رقم  ٌّ ًّ  بحسب االختصاص والجنس فً السنة الدراس ًّ والتقن 2021-2020توّزع الطالب فً التعلٌم المهن



المجموعذكرانثىاالختصاص
11111122التجميل في اخصائي

75201276البدنية التربية

86793التزيين

32941اإلجتماعي التنشيط

58203261المطعم في خدمة امين

61118179حلواني

13720للنساء خياطة

87410884الطفل رعاية

44016252065طاه

83139اوفسيت طباعة

1726872704ماكينات وكهربائي ابنية كهربائي

107015082578مساعد محاسب

12127191931ممرض مساعد

103140243مختزل مستكتب

8136144تلفزيون ومصلح راديو مصلح

1330331اليات ميكانيكى

4792796محركات ميكانيكي

15163178موبيليا نجار

4188869712885 المجموع

المهنية التكميلية

2021-2020توّزع الطالب في التعليم المهنّي والتقنّي  بحسب االختصاص والجنس في السنة الدراسّية  : 7-3جدول رقم 



المجموعذكرانثىاالختصاص
7070الصحية والتمديدات التدفئةوالتبريد

3472106االنتاج: الفندقية الفنون

226226الصناعية الكهرباء

6161الصناعي الميكانيك

66الخشبية االعمال و النجارة

4607611السيارات ميكانيك

3810421080المجموع

DS المهنية الثانوية

توّزع الطالب في التعليم المهنّي والتقنّي  بحسب االختصاص والجنس في السنة الدراسّية  : 8-3جدول رقم 

2020-2021



المجموعذكورإناثاالختصاص
1515الصناعية الكهرباء

1616السيارات ميكاترونيك

3131المجموع

المهني المشرف

توّزع الطالب في التعليم المهنّي والتقنّي  بحسب االختصاص والجنس في السنة الدراسّية  : 9-3جدول رقم 

2020-2021


