
وإٌطة االضُ رلُ االِرذاْ

اذّطعاتراه321001ُُ

هراناتراه321002ُُ

دمٍادّذ321003

اٌخاٌمٍادّذ 321004

اٌٍّذٍادّذ ٔجاح321005

زاهرٌادرَص321006

اٌثىعاضٍاضاِح 321007

اٌّهٕاضٍاضّاء321008

ٌعثُطٍاٌرها321009ٍِ

ِىرَذاٌذثُة321010

ِرَذاٌذط321011ٓ

تادطُصاٌذط321012ُٓ

وىزااٌطعذَح321013

اتىضراذٓاٌّصطف321014ً

اٌعذٔأٍاٌّصطف321015ً

اَد اتراَُاٌها321016َ

اٌذّذأٍاِاي321017

ضىفٍاِاي321018

اَد ِىدًإِح321019

اٌثرزاٌٍاُِّح321020

القصبة-  المشور ملحقة: المباراة اجراء مركز     

صباحا الثامنة الساعة على  2019 يوليوز 7و 6و 5  ايام: االختبار وتوقيت تاريخ      

اٌّروس اٌجهىٌ ٌّهٓ اٌررتُح و اٌرىىَٓ 

جهح ِراوع اضفٍ

2019 يوليوز دورة                                                                        الكيمياء: التخصص

جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر                                           

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحين وعلى

  ضٍه  ذذضُرِثارَاخ اٌرثرَس

الئذح اٌّررغذُٓ اٌّمثىٌُٓ الجرُازاالخرثار اٌىراتٍ ٌّثاراج اٌذخىي إًٌ اٌطٕح األوًٌ
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وإٌطة االضُ رلُ االِرذاْ

القصبة-  المشور ملحقة: المباراة اجراء مركز     

صباحا الثامنة الساعة على  2019 يوليوز 7و 6و 5  ايام: االختبار وتوقيت تاريخ      

اٌّروس اٌجهىٌ ٌّهٓ اٌررتُح و اٌرىىَٓ 

جهح ِراوع اضفٍ

2019 يوليوز دورة                                                                        الكيمياء: التخصص

جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر                                           

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحين وعلى

  ضٍه  ذذضُرِثارَاخ اٌرثرَس

الئذح اٌّررغذُٓ اٌّمثىٌُٓ الجرُازاالخرثار اٌىراتٍ ٌّثاراج اٌذخىي إًٌ اٌطٕح األوًٌ

طٕاْا321021ُِٓ

ضراٌإُِح321022

إٌاظراَّاْ 321023

عّراوٌاَّاْ 321024

تهاجاَّاْ 321025

اٌماضٍاَىب321026

اٌذافضٍتذر321027

ِىاوٌتذر 321028

تىخّاجتراه321029ُُ

تىارواْتراه321030ُُ

تٕىرَىعترهاْ اٌذ321031َٓ

فرارتػري321032

اٌطٍٍٍتىتىر321033

ِصٍُخذىرَح321034

تاجىبذىفُك321035

اٌػاتٍجّاي321036

تارٌجىاد321037

أذّادٌدذو321038

غرافٍدطا321039َ

اٌعرتٍدط321040ٓ
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داجٍدٍُّح321041

زراوٌحدّسج321042

ادُّّاخدٕا321043ْ

وىوثٍدٕا321044ْ

غرغادٌدٕاْ 321045

اٌذاٍِدُاج321046

َرُُخذَجح321047

تىورَٓخذَجح321048

ٔجارْخذَجح321049

اوضعذٍٔرجاء321050

اتىاررغُذ321051

ترذاررغُذ321052

اَد اٌمائذزورَاء321053

تٕسورٌزورَاء321054

خُحزورَاء321055

اتروضزهُر321056

اتىخصُةزَٕح321057

اٌذّادٌضارج321058

اَد ٌّمذَضارج321059

عالضعاد321060
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اعرَعضعذ321061

اَد ذٍذاجدضعُذ321062

تهٍىاْضفُا321063ْ

ادرَىجضفُا321064ْ

اوذّايضىُٕح321065

خذروفضىُٕح321066

تٕطٍةضىُٕح321067

ازروايضٕاء321068

عثاشضٕاء321069

ٌذُّرضها321070َ

اٌػرلٍغىل321071ٍ

وافٍصفاء 321072

ِىدرَسطارق321073

اٌطىًَعثذ االال321074ٖ

رزالٍعثذ االال321075ٖ

اٌخػُٓعثذ اٌثار321076

اٌثرنعثذ اٌج321077ًٍُ

وٌعُذعثذ اٌذك321078

تُذوظعثذ اٌخاٌك321079

اٌىُذوٍِعثذ اٌعا321080ٌٍ
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خاضععثذ اٌىر321083َُ

اٌطاٍِعثذ هللا 321084

فارشعثذ اٌّجُذ321085

اَد اٌذاجعثذ اٌّجُذ321086

اضىشعثٍح321087

رتُععثّا321088ْ

اٌىراٍِعثّا321089ْ

اٌسرانع321090ٍٍ

زَّىعّر321091

عسوْعّر321092

ِىابعُاد321093

اٌذجرٌفاطّح321094

رضىاْفاطّح اٌسهراء321095

اٌىدغُرٌفُصً 321096

تاوىظوٍثى321097َ

اٌعسَسٌٌث321098ًٕ

جاترٌث321099ًٕ

اعذوزِذّذ321100
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اٌٍىزِذّذ321104

اِرِىظِذّذ321105

اٌذىدٌِذّذ321106

لصٍِذّذ321107

اٌىدػٍِذّذ321108

اٌغسايِذّذ 321109

زوهُرِراد321110

اٌػىارٌِراد321111

وافٍِروج321112

درٍَّحِر321113َُ

ضىُِٓر321114َُ

رتذىٍِٔر321115َُ

اٌطخاوٌِر321116َُ

جىهرٌِصطف321117ً

اٌعّرٌِعاد 321118

تروأٍِعاد 321119

دفا321120ًٌٍِٕ

Page 6 de 7
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ُِٕأٍٔضاي321123

الُٕحٔعُّح321124

اَد اٌعرتٍٔىر اٌذ321125َٓ

افالنٔىرج321126

اٌغثأٌٍىرج321127

اٌصىفٍهػا321128َ

ددٕاوٌهٕذ321129

اوراَهٕذ321130

اتراهُُه321131ٍٕ

االدرَطٍوفاء321132

ِثرَهَاض321133ُٓ

تٓ ضّاَْذ321134ٍ

اٌغفرأٍَطري 321135

فرخَىضف321136

ٌىسَُّرَىضف321137

اٍَّػٍَىضف321138

 اٌّرىوًَىضف321139

دضرَىضف321140

إٌّطٍَىٔص321141
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