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ًًوسارج انتؼهٍى انؼانً و انثسث انؼه
 طكٍكـذج- 1955  أوخ20 خايؼح
كهٍح انؼهىو اإلقتصادٌح وانتدارٌح وػهىو
انتظٍٍز
اندذع انًؼتزك

Tronc Commun

ًَ انثا:ً األونى انظذاط:انظُح

ًانتىسٌغ األطثىػ
نهًساضزاخ
واألػًال انًىخهح
2020 - 2019 :انظُح اندايؼٍح

األطاتذج انًكهفٍٍ تانًساضزاخ واألػًال انًىخهح
انًقٍاص

يح( /أ) و(ب)

اقتصاد
خشئً2

طازهً نشهز

يح( /ج) و (د) يح /هـ
طهطاٌ كزًٌح

يذخم إلدارج نخضاري صانر (أ)
األػًال انهاو ػٍهً (ب)
يساطثح تهقاطى كسهىنً
سٌزق طىطٍ
ػايح  2أزالو
نؼىر فزٌذ

انًقٍاص

يح( /أ) و(ب) يح( /ج) و (د) يح /هـ
يقًٍر صثزي طٍار أزظٍ

انضاوي ػهىاٌ

إزصاء2

يقٍطغ زًشج

زًزوع
رٌاضٍاخ2
زظٍٍ

يزٌخً ػثذ
انزساق

إػالو آنً 1تىيؼشج خىنح رزاي فزٌذج

طهطاٌ كزًٌح22 ،21 ،19 :
اقتصاد
خشئً  02ضاوي ػهىاٌ36 ،35 ،34 ،33 :
طازهً نشهز8 ،7 :
تىػُقٍز فتٍسح32 ،31 ،24 ،23 ،16 ،15 :
إزصاء  02زالطً هدٍزج22 ،21 ،18 ،17 :
طهًاخ ػقٍهح34 ،33 ،14 ،13 ،2 ،1 :
يذخم إلدارج
األػًال

ػهى اختًاع
انًُظًاخ

أػزاب يفٍذج اَدهٍشٌح

يح( /ج) و (د)
يح( /أ) و(ب)
رتؼٍح رضىاٌ
يكزتغ طًٍح (أ)
كزياع هاخز
(ج)
نخؼٍٍ أزظٍ (ب)
يكزتغ طًٍح (د)
تىصثغ طهاو

تىَاب ٌاطٍٍ

تىستزج وفاء (أ) قىٌظى فهح
ٌىَض رٌاٌ (ب)

تىنؼثاٌش وفاء22 ،21 ،1 :
تزفاص خًال20 ،19 :
طاٌم ػثذ انزساق18 ،17 :

تىػفار آيال 28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 :ديىع وطٍهح6 ،5 ،2 ،1 :
تىطىطٍ َداج 30 ،29 ،18 ،17 ،16 ،15 :ػىادي يٍادج4 ،3 :
يظٍؼذ يزٌى32 ،31 :
ػزقىب خذٌدح14 ،13 ،10 ،9 :
ػثذ انثاقً أيٍزج6 ،5 :
تىسنٍفح ػهزج12 ،11 :
خانذي زظٍُح8 ،7 :
تزاك زُاٌ26 ،25 ،20 ،19 :
ٌىطفً راضٍح30 ،29 :
كُشج خًال4 ،3 :

تزسوق فٍالنً
ديثزي يٍُزج

نخؼٍٍ ػثٍز34 ،33 ،16 ،15 :
ثىتً ػائذج30 ،29 :
ريضاٌ اًٌاٌ12 ،11 :
تؼاغح يزٌى20 :
ٌىقزوج دٍَا ساد28 ،27 :
هزيىع إًٌاٌ36 ،35 :
يكُاطً أيٍزج10 ،9 :

ػًاري طًٍز36 ،35 ،34 ،33 ،12 ،11 :

َؼًىٌ يزاد28 ،27 ،16 ،15 ،14 ،13 :

تىسَاد دنٍهح26 ،25 ،22 :

طهًٍاٌ تٍغ تٍغ آطٍا32 ،31 ،8 ،7 ،6 ،5 :
نؼىر فزٌذ30 ،29 :

ػظاص يزٌى24 ،23 ،20 ،19 ،4 ،3 :
تىغاسي فزٌذج2 ،1 :

تزاك زُاٌ10 ،9 :
زًشج فطًٍح21 :

رزاي يفٍذج36 ،35 ،24 ،23 :

صهدح فاطًح18 ،17 :

تىقزوع ريٍظاء،11 ،4 ،3 ،2 ،1 :
34 ،33 ،12

تٍ خايغ تظًح14 ،13 :

كاتىٌح اتتظاو22 ،21 ،8 ،7 :

غزص هللا طًاذ28 ،27 ،20 ،19 :

ػهً انؼزَاٌ خذٌدح26 ،25 ،8 ،7 ،2 ،1 :

فززاخ نٍهى24 ،23 ،18 ،17 ،14 ،13 :

قىٌظى فهح،22 ،21 ،20 ،19 ،6 ،5 :

ٌىَض رٌاٌ36 ،35 ،16 ،15 ،10 ،9 :

يخانٍف طُاء4 ،3 :
تىستزج وفاء،29 ،28 ،27 ،12 ،11 :
30

ديثزي يٍُزج34 ،33 ،32 ،31:

إػالو آنً أػزاب يفٍذج32 ،31 ،30 ،29 ،26 ،25 :
01
َىال ػثذ انؼشٌش16 ،15 ،10 ،9 ،6 ،5:
إَدهٍشٌح

قاَىٌ
تىخؼادج انٍاص
تداري

تىػسٍظ راتر انقزود َثٍم

األػًال انًىخهح
طؼذ ػٍظىص ػثذ انؼشٌش 12 ،11 ،8 ،7 ،4 ،3 :تهقاطى كسهىنً أزالو6 ،5 ،2 :
يساطثح
يظٍخ أٌىب 28 ،27 ،26 ،25 ،14 ،13 ،10 ،9:يزٌخً ػثذ انزساق36 ،35 :
ػايح 02
يشٌاًَ َىر انذٌٍ24 ،23 :
يؼزي َاصز32 ،31 :

انًقٍاص

يح /هـ

زًزوع زظٍٍ8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 :
رٌاضٍاخ
تىػسٍظ راتر22 ،21 ،18 ،17 :
02
انقزود َثٍم34 ،33 ،13:

خزتً ػائؼح24 ،23 ،10 ،9 :
غداتً سٌُة36 ،35 ،28 ،27:

طؼذي رَذج18 ،17 :

يىص إنهاو30 ،29 ،26 ،25 :

ضاًَ فاطًح انشهزاء20 ،19 ،14 :

روايً أزالو16 ،15 ،2 ،1:

تىنشاس ػًٍاء32 ،31 ،12 ،11 :

