
ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800320240200280160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

520

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

الكهرباء الصناعيةإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52001

االالت الكهربائية52002

الكهرباء العامة52003

االلكترونيك الصناعي52004

انتاج، نقل وتوزيع52005

اللغة االجنبية52006

ناجح50014410850161401003 5200001

ناجح60016812050182401160 5200002

ناجح54017613260189681165 5200003

ناجح5001041142014044922 5200004

ناجح50016011475203641116 5200005

ناجح5801449685112361053 5200006

ناجح52013660508456906 5200007

راسب500120784010544887 5200008

ناجح600160114120119441157 5200009

راسب46088846011240844 5200010

ناجح6001687285140481113 5200011

ناجح5601526090112401014 5200012

ناجح58012013285196401153 5200013

راسبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب 5200014

ناجح4201201146519644959 5200015

ناجح52019215645161681142 5200016

راسبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب 5200018

ناجح264020815680182801346 5200019

ناجح460721322020356943 5200021

ناجح1640280216145259921632 5200023



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800320240200280160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

520

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

الكهرباء الصناعيةإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52001

االالت الكهربائية52002

الكهرباء العامة52003

االلكترونيك الصناعي52004

انتاج، نقل وتوزيع52005

اللغة االجنبية52006

ناجح58010415640182601122 5200024

ناجح54017615070168841188 5200025

ناجح620969645175481080 5200026

ناجح520128427016836964 5200027

ناجح6201046065182521083 5200028

ناجح36402248455224561283 5200029

ناجح580128426014048998 5200030

ناجح600886050161761035 5200031

ناجح60018413250168441178 5200032

ناجح6201447865203521162 5200033

ناجح560144602015444982 5200034

ناجح56018413835175561148 5200035

ناجح60017612015161561128 5200036

ناجح500176901516144986 5200037

ناجح4801841261516128994 5200038

ناجح52021610815168441071 5200039

ناجح56018412015168561103 5200040

ناجح6201848430147521117 5200041

راسب520963058412747 5200042

ناجح58020810820168441128 5200043



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800320240200280160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

520

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

الكهرباء الصناعيةإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52001

االالت الكهربائية52002

الكهرباء العامة52003

االلكترونيك الصناعي52004

انتاج، نقل وتوزيع52005

اللغة االجنبية52006

ناجح5602169630168441114 5200044

ناجح56019210830154721116 5200045

ناجح48020014425161281038 5200046

راسب48012072356316786 5200047

ناجح5601608480119241027 5200048

ناجح52016890115119241036 5200049

راسب52011254409828852 5200050

راسب460112542011920785 5200051

راسب5405624101432676 5200052

راسب46056663010520737 5200053

راسبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب 5200054

ناجح5208096018936921 5200055

ناجح500152483514736918 5200058

ناجح62020015635182521245 5200059

راسب320563654972538 5200060

ناجح54080429014072964 5200061

راسب4206442456316650 5200062

راسب40غائبغائبغائبغائبغائب40 5200063

ناجح5407266608484906 5200064

راسب4604030105640636 5200065



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800320240200280160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

520

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

الكهرباء الصناعيةإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52001

االالت الكهربائية52002

الكهرباء العامة52003

االلكترونيك الصناعي52004

انتاج، نقل وتوزيع52005

اللغة االجنبية52006

راسب3805636104964595 5200066



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800160160160160120120160160

010203040506070809 رمز المادة

العالمة القصوى

521

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

التدفئة والتبريد والتمديدات الصحيةإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52101

التواصل التقني52102

التمديدات الصحية52103

انظمة التدفئة52104

انظمة التبريد52105

تقنيات المواد52106

تقنية التحكم والتنظيم52107

رياضيات تطبيقية52108

اللغة االنكليزية التقنية52109

ناجح5401081127276455464961167 5210001

ناجح42096964472545172961001 5210002

ناجح260011210484726357401201252 5210003

ناجح44072886464606340108999 5210004

ناجح54013210088604857441041173 5210005

ناجح5409611676725151721001174 5210006

ناجح4205696686054426884948 5210007

ناجح35601041128068606372721191 5210008

ناجح5601001128068575744961174 5210009

ناجح16001161128868666352961261 5210010

ناجح540729684565148641041115 5210011

ناجح4807610460564851761041055 5210012

ناجح52092806060455744801038 5210013

ناجح5007688486054544864992 5210014

راسب480284028403012836702 5210015

راسب52064443244618860796 5210017

راسب460644836483321856774 5210021

راسب440283628282715836646 5210022

راسب480806836362715832782 5210023



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800160160160160120120160160

010203040506070809 رمز المادة

العالمة القصوى

521

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

التدفئة والتبريد والتمديدات الصحيةإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52101

التواصل التقني52102

التمديدات الصحية52103

انظمة التدفئة52104

انظمة التبريد52105

تقنيات المواد52106

تقنية التحكم والتنظيم52107

رياضيات تطبيقية52108

اللغة االنكليزية التقنية52109

راسب440364828443912868723 5210024

راسبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب 5210025

ناجح4808860285657334852902 5210026

راسب4609648165654151648809 5210027

ناجح500136606064933932681052 5210028

راسب44012080126451244068899 5210029

راسب40052481240422448630 5210030

راسب4407648326057272884852 5210033

ناجح50010460287254273668949 5210034



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800280160200240160160

01020304050607 رمز المادة

العالمة القصوى

522

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

الميكانيك الصناعيإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52201

التواصل التقني52202

تقنية االنتاج والمراقبة52203

تقنية االالت52204

تقنية التحكم والتعيير52205

تقنيات المواد52206

اللغة اإلنكليزية التقنية52207

ناجح520771009010896961087 5220001

ناجح540841329011496601116 5220002

ناجح260015488165186124841401 5220003

ناجح360017596145174112801382 5220004

ناجح5609192170174124721283 5220005

ناجح54011988160174100841265 5220006

ناجح56017596145180100841340 5220007

ناجح166016888150180112841442 5220008

ناجح5608412895102100601129 5220009

ناجح600133124130162104961349 5220010

ناجح62014712810518096641340 5220011

ناجح540154120909680761156 5220012

ناجح520981288513896801145 5220013

ناجح60012611295162108401243 5220014

ناجح540771089012688761105 5220015

ناجح54013392150162104881269 5220016



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800280400160200160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

526

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

ميكانيك السياراتإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52601

التواصل التقني52602

تكنولوجيا السيارات52603

تقنية االنتاج والمراقبة52604

رياضيات تطبيقية52605

اللغة االجنبية52606

ناجح48021021080170361186 5260001

ناجح48014724096140281131 5260002

ناجح5001751407290441021 5260003

ناجح58023130088180601439 5260004

ناجح52014721096160441177 5260005

ناجح540175200104140681227 5260006

ناجح600231240104110601345 5260007

ناجح540210240104100481242 5260008

ناجح50021726092100481217 5260009

ناجح62021029096120641400 5260010

ناجح50022423010475601193 5260011

ناجح58018919010460321155 5260014

ناجح5402101908895401163 5260015

ناجح620238180108170841400 5260017

ناجح5401401309665681039 5260018

ناجح52020316072100641119 5260021

ناجح60021020010475881277 5260022

ناجح58020321096120721281 5260024

ناجح56021720072130761255 5260026

ناجح1620210280104180921486 5260027



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800280400160200160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

526

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

ميكانيك السياراتإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52601

التواصل التقني52602

تكنولوجيا السيارات52603

تقنية االنتاج والمراقبة52604

رياضيات تطبيقية52605

اللغة االجنبية52606

ناجح540203180100115641202 5260028

ناجح5001681908890321068 5260029

ناجح50019621072135681181 5260031

ناجح5002171806040361033 5260034

ناجح56019618072145721225 5260035

ناجح60016815064100641146 5260036

ناجح5401541606890241036 5260037

ناجح48018226088120601190 5260038

ناجح48016120044105481038 5260039

راسب46011210096758851 5260040

راسب4808413088504836 5260041

ناجح480140150108110481036 5260042

ناجح4801331909611581022 5260043

ناجح4801751609690241025 5260044

ناجح480133130687524910 5260045

ناجح500126170100208924 5260046

ناجح460182220104145121123 5260047

ناجح4801332006010520998 5260048

ناجح4601541701044516949 5260049

ناجح4201121701208016918 5260050



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800280400160200160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

526

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

ميكانيك السياراتإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52601

التواصل التقني52602

تكنولوجيا السيارات52603

تقنية االنتاج والمراقبة52604

رياضيات تطبيقية52605

اللغة االجنبية52606

راسب440154180683012884 5260051

راسب420119120883520802 5260052

راسب460126160684512871 5260053

ناجح48016820056115121031 5260054

ناجح48012620011275321025 5260055

راسب40011911096654794 5260056

ناجح4801332201044012989 5260057

راسب440133160724516866 5260058

راسب460112140648012868 5260059

ناجح54011915084145161054 5260060

ناجح520168180104145561173 5260061

ناجح46015418088100321014 5260062

راسب460771209612516894 5260063

ناجح54013318096140321121 5260064

ناجح520189240120165241258 5260065

ناجح4201612006010048989 5260066

ناجح48017523080100401105 5260067

ناجح5009121080105481034 5260068

ناجح480175210120105601150 5260069

ناجح540147140643544970 5260070



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800280400160200160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

526

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

ميكانيك السياراتإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52601

التواصل التقني52602

تكنولوجيا السيارات52603

تقنية االنتاج والمراقبة52604

رياضيات تطبيقية52605

اللغة االجنبية52606

ناجح5602102107655401151 5260071

راسبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب 5260072

ناجح54019625096130521264 5260073

ناجح5401961705260801098 5260074

ناجح500147130245544900 5260075

ناجح5402172405680841217 5260076

ناجح5402242206070401154 5260077

ناجح5802102004030401100 5260078

ناجح540203170721601001245 5260079

ناجح560112160524540969 5260080

راسب58077140523012891 5260081

راسب56098130404028896 5260082

راسب56063170323532892 5260083

ناجح560112140484044944 5260084

ناجح5602101705660641120 5260085

ناجح5601751605260641071 5260086

ناجح5801962205255441147 5260087

ناجح4801471908070521019 5260088

ناجح4801681805660561000 5260089

ناجح6001891504050321061 5260090



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800280400160200160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

526

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

ميكانيك السياراتإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52601

التواصل التقني52602

تكنولوجيا السيارات52603

تقنية االنتاج والمراقبة52604

رياضيات تطبيقية52605

اللغة االجنبية52606

ناجح50016825060160761214 5260091

ناجح60022427060180841418 5260092

ناجح258023830088180881474 5260093

ناجح54016823048175641225 5260094

ناجح60018223072180761340 5260095

ناجح3540238290136180761460 5260096

ناجح50020326080180961319 5260097

ناجح48022422056180841244 5260098

ناجح5601822007290561160 5260099

ناجح60018922080105521246 5260100

ناجح6001891708885361168 5260101

ناجح62017521068100481221 5260102

راسبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب 5260103

راسب480915036258690 5260104

ناجح48015421008028952 5260113

ناجح5002172002880441069 5260114

ناجح480140190683552965 5260115

ناجح50016123080100241095 5260116

ناجح42018922044125561054 5260117

راسب460126170325528871 5260118



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800280400160200160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

526

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

ميكانيك السياراتإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52601

التواصل التقني52602

تكنولوجيا السيارات52603

تقنية االنتاج والمراقبة52604

رياضيات تطبيقية52605

اللغة االجنبية52606

ناجح46016822024110641046 5260119

ناجح60022424036155721327 5260120

ناجح460168230201108996 5260121

ناجح50018219064100481084 5260122

راسب46091150247076871 5260123

ناجح58020322076160801319 5260124

ناجح54016816084160521164 5260125

ناجح5601681505630481012 5260126

راسبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب 5260127

ناجح54011914088115481050 5260128

ناجح54014721048160641169 5260129

ناجح5201751404090401005 5260130

ناجح56098130209528931 5260131

راسبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب 5260153

ناجح520189190104145361184 5260154

ناجح540182240104180881334 5260155

ناجح520161280116130521259 5260156

ناجح58016126080135921308 5260157

ناجح46015419010040681012 5260158

ناجح560196240120140761332 5260159



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

800280400160200160

010203040506 رمز المادة

العالمة القصوى

526

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

ميكانيك السياراتإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52601

التواصل التقني52602

تكنولوجيا السيارات52603

تقنية االنتاج والمراقبة52604

رياضيات تطبيقية52605

اللغة االجنبية52606

ناجح58021029064120761340 5260160

ناجح54018223010475441175 5260161

راسب460561106411544849 5260162

ناجح52014016064125401049 5260163

ناجح50014723013695521160 5260164

ناجح52018222056100681146 5260165

ناجح58023128084200761451 5260166

ناجح500196240120100801236 5260167

ناجح48018222048100721102 5260168

ناجح5202032106480641141 5260169

ناجح560140120563052958 5260170

ناجح5601891302465321000 5260171

ناجح5201681605655481007 5260172

ناجح460154160568028938 5260173

ناجح4801891604870561003 5260174

ناجح52021716040100601097 5260175

ناجح4801891705675441014 5260176



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

760360400320160

0102030405 رمز المادة

العالمة القصوى

528

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

النجارة واالعمال الخشبيةإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية52801

رياضيات تطبيقية52802

تكنولوجيا52803

رسم تقني52804

اللغة االجنبية52805

ناجح1608198330224321392 5280001



ترتيب الطالب 

في االختصاص
مجموع 

عام

نتيجة

7602002008012016016080240

010203040506070809 رمز المادة

العالمة القصوى

533

(النظام المزدوج)الثانوية المهنية لشهادة

اإلنتاج:الفنون الفندقيةإختصاص

الجمهورية اللبنانية

2019 بيان عالمات االمتحانات الرسمية لدورة األولىالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
وزارة التربية والتعليم العالي

االعمال التطبيقية53301

تكنولوجيا الغذاء53302

تنظيم وإدارة اإلنتاج53303

الوقاية الصحية والغذائية53304

التسويق والبيع53305

اللغة اإلنكليزية53306

اللغة الفرنسية53307

قانون العمل والضمان اإلجتماعي والتشريع الفندقي53308

تكنولوجيا اإلنتاج53309

ناجح357013011564723256381681245 5330001

ناجح551558540516412141681040 5330002

ناجح49412015060543648301861178 5330004

ناجح49415014054541636601201124 5330005

ناجح47512012558212852401201039 5330006

ناجح47515514052604040181261106 5330007

ناجح49413011052422448321381070 5330008

ناجح4568513536362852281441000 5330009

ناجح251319517072752436781981361 5330010

ناجح5709510560488036241621180 5330011

ناجح5518011552607648221201124 5330012

راسب551غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب551 5330013

ناجح551556044514844201441017 5330014

ناجح162712012066429284481801379 5330015

ناجح5519511544427660321441159 5330016


