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انًزكش انجهىٌ نًهٍ انرزتُح و انركىٍَ 

جهح يزاكغ اطفٍ

الئحح انًرزػحٍُ انًقثىنٍُ الجرُاساالخرثار انكراتٍ نًثاراج انذخىل إنً انظُح األونً

  طهك  ذحضُزيثارَاخ انرثزَش

2019 يوليوز دورة                                                               الفيزياء: التخصص 

القصبة-  المشور ملحقة: المباراة اجراء مركز          

جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر                                             

االختبار انطالق موعد قبل ساعة نصف الحضور المترشحين وعلى

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