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 قائمة الثانويات ومؤسسات التكوين

 المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي 

 



 قائمة الثانويات ومؤسسات التكوين املؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي
 

 
 مدٓزٓ٘ الغؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياسعات 2 مصلح٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليغز

  6191مجادٚ األّىل  9صادر يف  31.069مقزر لْسٓز الرتبٔ٘ الْطئ٘ رقه 

 ( بتحدٓد قاٜن٘ الجاىْٓات ّمؤصضات التك2.69ًْٓمارظ  61)

.، كنا ّقع تغٔريِاملؤٍل٘ لتحضري عَادٗ التقين العالٕ 
1

 

=========== 

  الرتبٔ٘ الْطئ٘،ّسٓز 

( مبجاب٘ .33.ْٓلْٔ  .3) 32.0مجادٚ األّىل  2الصادر يف  23.20.2.بياٛ علٙ املزصْو رقه 

 اليظاو األصاصٕ اخلاص مبؤصضات الرتبٔ٘ ّالتعلٔه العنْمٕ، كنا ّقع تغٔريِ ّتتنٔنُ؛

نرب ىْف 2.) 3202مً حمزو  33الصادر يف  .320323ّعلٙ قزار ّسٓز الرتبٔ٘ الْطئ٘ رقه 

 ميُ؛ .( ٓتعلق بإعادٗ تيظٔه عَادٗ التقين العالٕ، ّال صٔنا املادٗ .33.

 قزر ما ٓلٕ : 

 املادٗ  األّىل

حتدد كنا ٓلٕ قاٜن٘ الجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ ّمؤصضات التكًْٓ املؤٍل٘ لتحضري عَادٗ 

 التقين العالٕ:

 : 2.69-2.62 باليضب٘ للنْصه الدراصٕ-(6

 األمري مْالٖ عبد اهلل بضٔدٖ قاصه؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ ْٓصف بطيج٘؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 مْالٖ إمساعٔل مبكياظ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اللٔنٌْ بالزباط؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 أجناد؛-املغزب العزبٕ بْجدٗ  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اخلْارسمٕ بالدار البٔضاٛ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 الزاسٖ باجلدٓدٗ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اخليضاٛ بالدار البٔضاٛ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 حمند الضادظ مبزاكػ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 حمند اخلامط بالصْٓزٗ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

                                                 

  2.69ماٖ  3بتارٓخ  .161جزٓدٗ الزمسٔ٘ (   1
 



 قائمة الثانويات ومؤسسات التكوين املؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي
 

 
 مدٓزٓ٘ الغؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياسعات 9 مصلح٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليغز

 اإلدرٓضٕ بأكادٓز ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اإلماو الغشالٕ بتطْاٌ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً صٔيا بالقئطزٗ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 عبد املالك الضعدٖ بالقئطزٗ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 مْالٖ رعٔد بكلنٔه؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اخلْارسمٕ بآصفٕ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 لضاٌ الدًٓ بً اخلطٔب بالعٌْٔ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 حمند اخلامط ببين مالل ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 احلضً الجاىٕ مبزاكػ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 الفزابٕ بضال ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘ بفاظ؛ -

 بالزعٔدٓ٘؛الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘  -

 الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘ بضطات ؛ -

 املزكش اجلَْٖ ملًَ الرتبٔ٘ ّالتكًْٓ بضطات؛-

 الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘ بغٔغاّٗ؛ -

 ابً اهلٔجه بْرساسات؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ْٓصف بً تاعفني بأكادٓز؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اّت ٓقلع٘ الضزاغي٘؛تاص  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 املَدٖ بً بزك٘ بْجدٗ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً صٔيا بتاّىات؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 بتاسٗ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘  -

 البادصٕ باحلضٔن٘؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 اخلْارسمٕ بغفغاٌّ؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 املزجعٔ٘ لال خدجي٘ بالداخل٘؛-التأٍٔلٔ٘الجاىْٓ٘  -

 املضريٗ اخلضزاٛ بتٔشىٔت .  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -



 قائمة الثانويات ومؤسسات التكوين املؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي
 

 
 مدٓزٓ٘ الغؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياسعات 1 مصلح٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليغز
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 األمري مْالٖ عبد اهلل بضٔدٖ قاصه؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 مْالٖ ْٓصف بطيج٘؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 مْالٖ إمساعٔل مبكياظ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اللٔنٌْ بالزباط؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 أجناد؛-املغزب العزبٕ بْجدٗ  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اخلْارسمٕ بالدار البٔضاٛ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 الزاسٖ باجلدٓدٗ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اٛ؛اخليضاٛ بالدار البٔض  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 حمند الضادظ مبزاكػ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 حمند اخلامط بالصْٓزٗ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اإلدرٓضٕ بأكادٓز ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اإلماو الغشالٕ بتطْاٌ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً صٔيا بالقئطزٗ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 بكلنٔه؛ -التقئ٘الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 اخلْارسمٕ بآصفٕ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 لضاٌ الدًٓ بً اخلطٔب بالعٌْٔ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 حمند اخلامط ببين مالل ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 احلضً الجاىٕ مبزاكػ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 بضال ؛ -الفزابٕ  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 بفاظ؛ -الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘ -

 بالزعٔدٓ٘؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘  -

 بضطات ؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘  -

 الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘ بغٔغاّٗ؛ -

                                                 
 3152نوفمبر  4بتاريخ  1315عذد جريذة رسمية  – 3152سبتمبر  4بتاريخ  31.7952مقرر لوزير التربية الوطنية رقم (   2



 قائمة الثانويات ومؤسسات التكوين املؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي
 

 
 مدٓزٓ٘ الغؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياسعات 1 مصلح٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليغز

 ابً اهلٔجه بْرساسات؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ْٓصف بً تاعفني بأكادٓز؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 تاصاّت ٓقلع٘ الضزاغي٘؛  –ىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ الجا -

 املَدٖ بً بزك٘ بْجدٗ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 ابً صٔيا بتاّىات؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 بتاسٗ ؛  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ التقئ٘  -

 البادصٕ باحلضٔن٘؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 اخلْارسمٕ بغفغاٌّ؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 املزجعٔ٘ لال خدجي٘ بالداخل٘؛-الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ -

 املضريٗ اخلضزاٛ بتٔشىٔت .  –الجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘  -

 

 املادٗ الجاىٔ٘

 ٓيغز ٍذا القزار باجلزٓدٗ الزمسٔ٘.

 

 (2.69مارظ  61) 6191مجادٚ األّىل  9ّحزر بالزباط يف 

 اإلمضاٛ: حمند الْفا                                                                  



 قائمة الثانويات ومؤسسات التكوين املؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي
 

 
 مدٓزٓ٘ الغؤٌّ القاىْىٔ٘ ّاملياسعات  مصلح٘ التْثٔق القاىْىٕ ّاليغز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقررات األصلية





 

 
 

 

 

 




