
 

  
2022�2023اما�ن امتحانات نها�ة الفصل الدرا� الثا��                                  

لع012ة ( انتظام و ان+ساب )شع&ة اللغة ا لوائح قد�مة ةالرا�عالفرقة               
قسم الشئون العامة                

                                                                                          
  (شع&ة اللغة الع012ة) نظام السنوات الدراس0ة –محاس&ة  – الرا�عة الفرقة            

01ة(                                                                                                                   )>ل0ة ال;:

  ب0ان تفص0@  م?ان اللجنة �ال=ل0ة  م
  رقم الجلوس

  مالحظات
  اF  من

01ة  1   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12050 12001 315قاعة  - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  2   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12085 12051 316قاعة  - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  3   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12120 12086 316قاعة  - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  4   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12155 12121 324قاعة   - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  5   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12195 12156 324قاعة  - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  6   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12225 12196 الطرقة الطQRلة - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  7   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12255 12226 الطرقة الطQRلة - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  8   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12290 12256 الطرقة الطQRلة - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  9   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12320 12291 الطرقة الم12عة  - الدور الثالث  >ل0ة ال;:

01ة  10   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12350 12321 الطرقة الم12عة  - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  11   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12400 12351 طرقة أمام المعمل  - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  12   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12450 12401 طرقة أمام المعمل  - الدور الثالث  >ل0ة ال;:
01ة  13   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12490 12451 427قاعة   -الدور الرابع  >ل0ة ال;:
01ة  14   2015الئحة  –محاس&ة انتظام  12534 12491 427قاعة   -الدور الرابع  >ل0ة ال;:
01ة  15   2013الئحة  –محاس&ة انتظام  12672 12621 428قاعة   -الدور الرابع  >ل0ة ال;:
01ة  16   2013الئحة  –محاس&ة انتظام  12713 12673 428قاعة   -الدور الرابع  >ل0ة ال;:
01ة  17   2009الئحة  –محاس&ة انتظام  12797 12741 428طرقة أمام  -الدور الرابع  >ل0ة ال;:
01ة  18   2009الئحة  –محاس&ة انتظام  12822 12798 طرقة جان0Xة -الدور الرابع  >ل0ة ال;:
01ة  19  طرقة م12عة  -الدور الرابع  >ل0ة ال;:

 93الئحة   -شع&ة محاس&ة انتظام  
01ة  20  طرقة طQRلة -الدور الرابع  >ل0ة ال;:
01ة  21   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14482 14401 طرقة طQRلة -الدور الرابع  >ل0ة ال;:
01ة  22   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14510 14483 طرقة طQRلة -الدور الرابع  >ل0ة ال;:
01ة  23   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14540 14511 طرقة طQRلة  - الدور الخامس  >ل0ة ال;:
01ة  24   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14570 14541 طرقة طQRلة  - الدور الخامس  >ل0ة ال;:
01ة  25   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14600 14571 طرقة طQRلة  - الدور الخامس  >ل0ة ال;:
01ة  26   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14630 14601 طرقة م12عة  - الدور الخامس  >ل0ة ال;:
01ة  27   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14670 14631 طرقة جان0Xة الطQRلة - الدور الخامس  >ل0ة ال;:
01ة  28   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14715 14671 527قاعة  - الدور الخامس  >ل0ة ال;:
01ة  29   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14740 14716  528قاعة  - الدور الخامس  >ل0ة ال;:
01ة  30   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14770 14741 طرقة طQRلة   - الدور السادس  >ل0ة ال;:
01ة  31   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14800 14771 طرقة طQRلة  - الدور السادس  >ل0ة ال;:
01ة  32   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14830 14801 طرقة طQRلة  - الدور السادس  >ل0ة ال;:
01ة  33   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14870 14831 طرقة جان0Xة الطQRلة  - الدور السادس   >ل0ة ال;:
01ة  34   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14900 14871 م12عةطرقة  - الدور السادس  >ل0ة ال;:
01ة  35   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14935 14901 627قاعة  - الدور السادس  >ل0ة ال;:
01ة  36   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14970 14936 628قاعة  - الدور السادس  >ل0ة ال;:
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  (شع&ة اللغة الع012ة) نظام السنوات الدراس0ة –محاس&ة  – الرا�عة الفرقة            
̂� الق&@ )    >ل0ة االداب                                                                                                                          ( المب

  ب0ان تفص0@  م?ان اللجنة �ال=ل0ة  م
    رقم الجلوس

  مالحظات

  ا�  من

a الق&@a  - األداب  37
�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  14995 14971 الم12ــع  - قسم التارQــــخ  - الدور األول  المب

a الق&@a  - األداب  38
�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15030 14996 العطفة - قسم التارQــــخ  - الدور األول  المب

a الق&@a  - األداب  39
�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15055 15031 الطرقة - قسم التارQــــخ  - الدور األول  المب

a الق&@a  - األداب  40
�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15080 15056  الطرقة - قسم التارQــــخ  - الدور األول   المب

a الق&@a  - األداب  41
�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15105 15081 الطرقة - قسم التارQــــخ  - الدور األول  المب

a الق&@a  - األداب  42
�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15135 15106 26مدرج  - قسم التارQــــخ  - الدور األول  المب

a الق&@a  - األداب  43
�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15165 15136 26مدرج  - قسم التارQــــخ  - الدور األول  المب

a الق&@a  - األداب  44
�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15195 15166 22مدرج  - قسم التارQــــخ  - األول الدور  المب

a الق&@a  - األداب  45
�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15225 15196 22مدرج  - قسم التارQــــخ  - الدور األول  المب

a الق&@a  - األداب  46
�̂ a  المب

  2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15250 15226 الم12ــع  -قسم الجغراف0ا  - الدور الثا��
a الق&@a  - األداب  47

�̂ a  المب
  2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15275 15251 الطرقة-قسم الجغراف0ا  - الدور الثا��

a الق&@a  - األداب  48
�̂ a  المب

  2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15300 15276 الطرقة  -قسم الجغراف0ا  - الدور الثا��
a الق&@a  - األداب  49

�̂ a  المب
  2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15320 15301 الطرقة  -قسم الجغراف0ا  - الدور الثا��

a الق&@a  - األداب  50
�̂ a  المب

  2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15350 15321 56مدرج  -قسم الجغراف0ا  - الدور الثا��
a الق&@a  - األداب  51

�̂ a  المب
  2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15380 15351 56مدرج  -الجغراف0ا  قسم - الدور الثا��

a الق&@a  - األداب  52
�̂ a  المب

  2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15420 15381 58مدرج  -قسم الجغراف0ا  - الدور الثا��
a الق&@a  - األداب  53

�̂ a  المب
  2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15465 15421 62مدرج  -قسم الجغراف0ا  - الدور الثا��

a الق&@a  - األداب  54
�̂ a  المب

  2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15511 15466 62مدرج  -قسم الجغراف0ا  - الدور الثا��
a الق&@a  - األداب  55

�̂   2015الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15535 15512 الم12ــع - قسم الفلسفة   - الدور الثالث  المب
a الق&@a  - األداب  56

�̂   2013الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15793 15721 الطرقة - قسم الفلسفة   - الدور الثالث  المب
a الق&@a  - األداب  57

�̂   2013الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15825 15794 العطفة   - قسم الفلسفة   - الدور الثالث  المب
a الق&@a  - األداب  58

�̂   2013الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15858 15826 الطرقة  - قسم الفلسفة   - الدور الثالث  المب
a الق&@a  - األداب  59

�̂   2013الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15890 15859 الطرقة  - قسم الفلسفة   - الدور الثالث  المب
60 
61 

a الق&@a  - األداب 
�̂    78مدرج  - قسم الفلسفة   - الدور الثالث  المب

  2013الئحة  –محاس&ة ان+ساب  15900 15891
  2009الئحة  –محاس&ة ان+ساب   16040  15961

a الق&@a  - األداب  62
�̂   2009الئحة  –محاس&ة ان+ساب  16075 16041 78مدرج  - قسم الفلسفة   - الدور الثالث  المب

63 
64 

a الق&@a  - األداب 
�̂  80مدرج  - قسم الفلسفة   - الدور الثالث  المب

  2009الئحة  –محاس&ة ان+ساب  16085 16076
 93الئحة  –محاس&ة ان+ساب   16140  16121

a الق&@a  - األداب  65
�̂  93الئحة  –محاس&ة ان+ساب  16153 16141 الم12ــع  -قسم األثار   -الدور الرابع  المب

a الق&@a  - األداب  66
�̂  الطرقة -قسم األثار   -الدور الرابع  المب

 ال&اقون من دور سXتم;h محاس&ة انتظام
a الق&@a  - األداب  67

�̂  ) 101مدرج ( -قسم األثار   -الدور الرابع  المب
a الق&@a  - األداب  68

�̂  ) 102مدرج (   -قسم األثار   -الدور الرابع  المب

 ال&اقون من دور سXتم;h محاس&ة ان+ساب
a الق&@a  - األداب  69

�̂  الم12ــع - قسم اإلجتماع    - الدور الخامس  المب
a الق&@a  - األداب  70

�̂  الطرقة - قسم اإلجتماع    - الدور الخامس  المب
a الق&@a  - األداب  71

�̂  الطرقة- قسم اإلجتماع    - الدور الخامس  المب
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̂� ال&حرى ) >ل0ة االداب                                                                                                       ( المب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب0ان تفص0@  م?ان اللجنة �ال=ل0ة  م
  رقم الجلوس

  مالحظات
  ا�  من

a ال&حري - األداب  38
�̂    2015الئحة  – شع&ة جمارك انتظام  13671 13631 مدرج الع&ادي   المب

̂� ال&حري  - األداب  39    2015الئحة  – شع&ة جمارك انتظام  13691 13672 مدرج الع&ادي   المب
a ال&حري - األداب  40

�̂  ) جمارك انتظام 93 – 2009 – 2013لوائح (  مدرج الع&ادي   المب
̂� ال&حري  - األداب  41    2015الئحة  –  ان+ساب شع&ة جمارك  17640 17571 مدرج الع&ادي   المب
̂� ال&حري  - األداب  1 ق0ة  المب noقاعات اللغات ال �p2015الئحة  –  ان+ساب شع&ة جمارك  17665 17641 )1قاعة ( - الدور االر   
̂� ال&حري  - األداب  2 ق0ة  المب noقاعات اللغات ال �p2015الئحة  –  ان+ساب شع&ة جمارك  17705 17666 )1قاعة ( - الدور االر   
̂� ال&حري  - األداب  3 ق0ة  المب noقاعات اللغات ال �p2015الئحة  –  ان+ساب شع&ة جمارك  17725 17706 ) 2قاعة ( - الدور االر   
̂� ال&حري  - األداب  4 ق0ة  المب noقاعات اللغات ال �p2015الئحة  –  ان+ساب شع&ة جمارك  17754 17726 ) 3قاعة ( - الدور االر   
̂� ال&حري  - األداب  5 ق0ة  المب noقاعات اللغات ال �p2015الئحة  –  ان+ساب شع&ة جمارك  17774 17755 )3قاعة (  - الدور االر   
̂� ال&حري  - األداب  6 ق0ة  المب noقاعات اللغات ال �p2015الئحة  –  ان+ساب شع&ة جمارك  17794 17775 ) 3قاعة (  - الدور االر   
̂� ال&حري  -ألداب  7 ق0ة  المب noقاعات اللغات ال �p2015الئحة  –  ان+ساب شع&ة جمارك  17821 17795 ) 3قاعة ( - الدور االر   
̂� ال&حري  - األداب  8    2013الئحة  –  ان+ساب شع&ة جمارك  18015 17951 الم12ــع  - قسم علم النفس  - الدور األول  المب
a ال&حري - األداب  9

�̂  الطرقة  - علم النفس  قسم - الدور األول  المب
 ) جمارك ان+ساب 93 – 2009 – 2013لوائح ( 

̂� ال&حري  - األداب  10  الطرقة  - قسم علم النفس  - الدور األول  المب
̂� ال&حري  - األداب  11  ال&اقون من دور سXتم;h جمارك انتظام وان+ساب  الطرقة  - قسم علم النفس  - الدور األول  المب

a ال&حري - األداب  12
�̂  18مدرج  - علم النفس  قسم - الدور األول  المب

  لوائح قد�مة معتمدة +ساعات  –شع&ة احصاء �ال=امل 
 + اقتصاد + علوم س0اس0ة

̂� ال&حري  - األداب  18 a   المب
  نظم معلومات لوائح قد�مة شع&ة   الطرقة  - قسم اللغة الع012ة  - الدور الثا��
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̂� االمتحانات)                                                                                                                                                                                                                             (مب

  مالحظات  ا�  من  ب�ان تفص��  �ال�ل�ةمان اللجنة   م

̂� اإلمتحانات - >ل0ة التجارة    14  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال انتظام  13125 13101 شمال 95حجرة  –الدور الثالث  مب

̂� اإلمتحانات - >ل0ة التجارة    15 �  96حجرة  –الدور الثالث  مب tu2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال انتظام  13150 13126 �م 

̂� اإلمتحانات - >ل0ة التجارة    16  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال انتظام  13180 13151 شمال 96حجرة  –الدور الثالث  مب

̂� اإلمتحانات - >ل0ة التجارة    17 �  97حجرة  –الدور الثالث  مب tu2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال انتظام  13203 13181 �م 

̂� اإلمتحانات -    >ل0ة التجارة 18  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال انتظام  13241 13204 شمال 97حجرة  –الدور الثالث  مب

̂� اإلمتحانات - >ل0ة التجارة    19  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال انتظام  13291 13242 اماvالطرقة الطQRلة  –الدور الثالث  مب

̂� اإلمتحانات - >ل0ة التجارة    20   2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16751 16706  خل�w الطرقة الطQRلة  –الدور الثالث   مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  21  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16455 16391 )1,3( قاعة  -الدور الرابع   مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  22  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16485 16456 )1,3( قاعة  -الدور الرابع   مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  23  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16510 16486 ) 2قاعة (   - الدور الرابع    مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  24  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16535 16511 )4قاعة ( –الدور الرابع  مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  25  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16559 16536 )5قاعة ( –الدور الرابع  مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  26  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16604 16560 )6قاعة ( –الدور الرابع  مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  27  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16629 16605 )7قاعة ( –الدور الرابع  مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  28  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16654 16630 )8قاعة ( –الدور الرابع  مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  29  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16680 16655 الطQRلة الطرقة -الدور الرابع  مب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  30  الطQRلة الطرقة -الدور الرابع  مب

 2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16705 16681

  2015الئحة  – شع&ة ادارة اعمال ان+ساب  16780 16752

  انتظام وان+ساب 2015من سXتم;h الئحة  ال&اقون
  

̂� اإلمتحانات ->ل0ة الحقوق  390  تمQRل واس+ثمار )93- 2009- 2013-2015(لوائح   ) (وسط) 5مدرج (  مب
̂� اإلمتحانات ->ل0ة الحقوق  391  ال&اقون من دور سXتم;h تمQRل واس+ثمار  ) (شمال) 5مدرج (  مب
̂� اإلمتحانات ->ل0ة الحقوق  383 Qةموارد   مدرج ( أ ) (شمال) مب no| قد�مة + ال&اقون لوائح  

331  a}األ~اد� �̂   �سQRق لوائح قد�مة انتظام + ان+ساب  (الطرقة)الدور الخامس  >ل0ة الحقوق المب
2015  +2013  +2009  +1993  

 + ال&اقون من دور سXتم;h �سQRق انتظام وان+ساب
332  a}األ~اد� �̂   (الصالة)الدور الخامس  >ل0ة الحقوق المب
333  a}األ~اد� �̂  (طرقة المح?مة)الدور الخامس  >ل0ة الحقوق المب

̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  342  )9حجرة ( - الدور األول    مب
+  وان+ساب ) انتظام 93 – 2009 – 2013ادارة اعمال لوائح (

 h;تمXال&اقون من س 
̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  343  )9حجرة ( - الدور األول    مب
̂� اإلمتحانات –>ل0ة الحقوق  345  الطرقة الطQRلة –الدور األول  مب



 

 

 

2022�2023اما�ن امتحانات نها�ة الفصل الدرا� الثا��                       
)ة و الفر&س$ة لوائح قد�مةالرا�عة الفرقة             � شع/ة اللغة االنجل*(    

قسم الشئون العامة                 

  المب�6 التعل$5 الجد�د                                                                                           

  بيان تفصيلى  مكان اللجنة بالكلية  م
  ا9  من

  مالحظات
    

   2015الئحة  –مسار تمC)ل واسAثمار  10835 10801 يمين )1(مدرج  –الدور الثاني  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  28

   2015الئحة  –مسار تمC)ل واسAثمار  10859 10836 وسط امامى )1(مدرج  –الدور الثاني  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  29

   2015الئحة  –مسار تمC)ل واسAثمار  10881 10860 وسط خلفى  )1(مدرج  –الدور الثاني  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  30

   2015الئحة  –مسار تمC)ل واسAثمار  10925 10882 شمال)1(مدرج  –الدور الثاني  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  31

   2015الئحة  –مسار تمC)ل واسAثمار  10974 10926 يمين) 402(حجرة  –الدور الثالث  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  33

 شمال) 402(حجرة  –الدور الثالث  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  34
   2015الئحة  –مسار تمC)ل واسAثمار  11012 10975

  ) + ال/اقون من دور سKتم*J مسار تمC)ل 93- 2009- 2013لوائح ( 

   2015الئحة  – OسC)قمسار  10768 10701 شمال) 406(حجرة  –الدور الثالث  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  38

 ) + ال/اقون من دور سKتم*J مسار OسC)ق93- 2009- 2013لوائح (  )407(حجرة  –الدور الثالث  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  39

)ة93- 2009- 2013لوائح (  الطويلة خلفىالطرقة  –الدور الثالث  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  41 PQR مسار موارد J*تمKال/اقون من دور س + ( 
                                                                                                 

  2015 الئحة – ادارة اعمال  10430 10401  ) يمين 506حجرة (  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  45

  2015الئحة  – ادارة اعمال  10467 10431  ) شمال  506حجرة (  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  46

 2015الئحة  – ادارة اعمال  10520 10468 الطرقة الطويلة أمامي - الرابع الدور ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  47

 2015الئحة  – ادارة اعمال  10572 10521 الطرقة الطويلة خلفي - الرابع الدور ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  48

 2015الئحة  – ادارة اعمال  10597 10573 امام المصعد   – الرابعالدور  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  

 2015الئحة  – ادارة اعمال  10623 10598 يمين) 2،3(أمام مدرج  - الرابع الدور ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  49

 ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  50
) 2،3(أمام مدرج  - الرابع الدور
 شمال

 ادارة اعمال) + ال/اقون من دور سKتم*J 93- 2009- 2013لوائح ( 

 ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  54
 شمال) 2(مدرج  –الدور الرابع 

  ) + ال/اقون من دور سKتم*J 93- 2009- 2013لوائح ( 
 معلوماتنظم 

  ) + ال/اقون من دور سKتم*J 93- 2009- 2013لوائح (  وسط امامى)3(مدرج –الدور الرابع  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  56
 وسط خلفى)3(مدرج –الدور الرابع  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  57 شعب ( جمارك + احصاء + اقتصاد ) 

 شع/ة احصاء �ال\امل (ساعات معتمدة ) شمال)3(مدرج  –الدور الرابع  ) نور .  مبنى  د( كلية التجارة  58

  مب�6 المدرجات
   2015الئحة  –  محاس/ة  10050 10001 (شمال) خل�c  الحقوق ال`ب*( مدرج  مب�6 المدرجات المش̂*ك  -  التجارة[ل$ة  96

) اماe مدرج الحقوق الصغ*(  مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة التجارة  97 � )f2015الئحة  –  محاس/ة  10075 10051 (�م   

)خل�c  مدرج الحقوق الصغ*(  مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة التجارة  98 � )f2015الئحة  –  محاس/ة  10105 10076 (�م   

   2015الئحة  –  محاس/ة  10130 10106 (وسط) اماe مدرج الحقوق الصغ*(  مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة التجارة  99

   2015الئحة  –  محاس/ة  10162 10131 (وسط) خل�c  مدرج الحقوق الصغ*(  مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة التجارة  100

   2015الئحة  –  محاس/ة  10187 10163 (شمال) اماe مدرج الحقوق الصغ*(  مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة التجارة  101

   2015الئحة  –  محاس/ة  10212 10188 (شمال) خل�c  مدرج الحقوق الصغ*(  مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة التجارة  102

مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة الحقوق  103  
   2015الئحة  –  محاس/ة  10232 10213 مدرج الحقوق ال`ب*( ساحة مدخل ال

مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة الحقوق  104  
   2015الئحة  –  محاس/ة  10281 10233 مدرج الحقوق ال`ب*( ساحة مدخل ال

 ال/اقون من دور سKتم*J شع/ة محاس/ة درج الحقوق ال`ب*( المصh  امام مدخل م مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة الحقوق  105

106 
 الصغ*( مدرج الحقوق ساحة مدخل ال مب�6 المدرجات المش̂*ك  - [ل$ة الحقوق 

  ) 93- 2009- 2013لوائح ( 
 شع/ة محاس/ة  

    


