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 2019/2020 يعماجلا ماعلل ةيداشرتسالا ةيساردلا ةطخلا
 

  يعانطصالا ءاكذلا :صصخت                              بوساحلا ملع :مسق                تامولعملا ايجولونكت :ةيلك
 

 

 ىلوألا ةنسلا
 يناثلا يساردلا لصفلا  لوألا يساردلا لصفلا

 قباسلا بلطتملا تاعاسلا ددع ةداملا مسا ةداملا مقر  قباسلا بلطتملا تاعاسلا ددع ةداملا مسا ةداملا مقر

 0401120 3 نوثياب ةغلب ةجمربلا 0403120  - 3 بوساحلا ةجمرب تايساسأ 0401120

 0401113 3 يمقرلا قطنملا 0401131  - 3 ةعطقتم تايضاير 0401113

 0401120 3  ةينونيكلا ةجمربلا 0401124  - 3 )1( تايضاير 0106101

 0401124 1  ةينونيكلا ةجمربلا ربتخم 0401125  - 3 يرايتخا ةعماج بلطتم -

 0106101 3 ءاصحإلاو تالامتحالا 0106201  - 3 يرابجا ةعماج بلطتم -

 - 3 يرايتخا ةعماج بلطتم -  - - - -

 ةعاس 16 :عومجملا  ةعاس 15 :عومجملا

 

 ةيناثلا ةنسلا
 يناثلا يساردلا لصفلا  لوألا يساردلا لصفلا

 قباسلا بلطتملا تاعاسلا ددع ةداملا مسا ةداملا مقر  قباسلا بلطتملا تاعاسلا ددع ةداملا مسا ةداملا مقر

 0403120 3  توبورلا ةجمرب 0403241  0403120 3 نوثياب ةغلب ةلآلا ملعت 0403240

 0401217 3 تايمزراوخلا ليلحتو ميمصت 0401216  0401131 3 ةفرعملاو كاردإلا ملع 0403242

 0401124 3 مظنلا ميمصتو ليلحت 0401260  0401124 3 تانايبلا بيكارت 0401217

 0401232 3 ليغشتلا مظن 0401233  0401217 1 تانايبلا بيكارت ربتخم 0401218

 - 3 يرابجا ةعماج بلطتم -  0401131 3 بوساحلا ميظنتو ميمصت 0401232

 - 3 يرابجا ةعماج بلطتم -  - 3 يرايتخا ةعماج بلطتم -

 ةعاس 18 :عومجملا  ةعاس 16 :عومجملا

 

 ةثلاثلا ةنسلا
 يناثلا يساردلا لصفلا  لوألا يساردلا لصفلا

 قباسلا بلطتملا تاعاسلا ددع ةداملا مسا ةداملا مقر  قباسلا بلطتملا تاعاسلا ددع ةداملا مسا ةداملا مقر

 0401333 3 ءايشألا تنرتنإ 0403343  0401216 3 بوساحلا تاكبش 0401333

 0401333 3 تامولعملا نمأ 0401363  0403240 3 ةينوبصعلا تاكبشلا 0403341

 0401124 3 بيولا تاقيبطت ءانب 0401321  0401260 3 تانايبلا دعاوق مظن 0401361

 0401361 3 تانايبلا بيقنت 0403342  0401216 3 يعانطصإلا ءاكذلا ئدابم 0403340

 0401124 3 ةيئرملا ةجمربلا 0401324  0106101 3 يطخلا ربجلا 0106305

 - 3 يرايتخا صصخت بلطتم -  - 3 يرابجا ةعماج بلطتم -

 ةعاس 18 :عومجملا  ةعاس 18 :عومجملا

 

 ةعبارلا ةنسلا
 يناثلا يساردلا لصفلا  لوألا يساردلا لصفلا

 قباسلا بلطتملا تاعاسلا ددع ةداملا مسا ةداملا مقر  قباسلا بلطتملا تاعاسلا ددع ةداملا مسا ةداملا مقر

 0403340 3 ةيعيبطلا تاغللا ةجلاعم 0403441  0403341 3 بوساحلا ةيؤر 0403442

 0403491 2 )2( جرخت عورشم 0403492  0403342 3 تانايبلا ملع 0403440

 ةعاس 90 زايتجا 1 يناديم بيردت 0403490  ةعاس 90 زايتجا 1 )1( جرخت عورشم 0403491

 - 3 يرايتخا صصخت بلطتم -  - 3 يرايتخا صصخت بلطتم -

 - 3 يرايتخا صصخت بلطتم -  - 3 يرايتخا صصخت بلطتم -

 - 3 يرابجا ةعماج بلطتم -  - 3 يرابجا ةعماج بلطتم -

 ةعاس 15 :عومجملا  ةعاس 16 :عومجملا
 

 )2018/2019-07/17( :ةيلكلا سلجم رارق

 1/09/2019 :دامتعالا خيرات


