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 ايعت انبصسة ج

 كهٍت االدازة واالقخصاد 

 قسى االقخصاد

    انثاٍَتانًسحهت اسخًازة سعً 
 اندزاساث انصباحٍت  

  2022-2023نهعاو اندزاسً  - االولانكىزس 
 

 (11 عدد انصفحاث : )  (  11انصفحت : ) 
 

 انىحداث : )     (                        يدزس انًادة :  عدد                                         انًادة :  
  

 حىقٍع اسخاذ انًادة :                 حىقٍع زئٍس انقسى    .يالحظت : حعخبس هرِ اندزجاث َهائٍت بعد حسهًٍها وال ٌجىش حغٍٍسها اطالقا 

 ...........................................دققج يٍ قبم

 

 ث

 

 اســــى انطانـــب
 انثاًَاندوز  اندوز االول انســـــــعـً

اندزجت  اندزجــــت كخابـــت

 زقًا
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 االيخحاٌ 
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االيخحاٌ 
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 (11 عدد انصفحاث : )  (  11انصفحت : ) 
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 ...........................................دققج يٍ قبم
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اندزجت  اندزجــــت كخابـــت
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