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الطور التحضريي  : 	
السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

001MS2008140.199.81150.00دفرت األنشطة للقراءة العربية

002MS 2008140.199.81150.00دفرت األنشطة للرياضيات

300.00جمموع كتب الطور التحضريي

اإلبتدائي 

السنة األوىل ابتدائي :

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

0101MS ،كتابي يف اللغة العربية، الرتبية اإلسلالمية
الرتبية املدنية

2016233.6416.36250.00

0102MS2016214.9515.05230.00كتابي يف الرياضيات، والرتبية العلمية

0103MS دفرت األنشطة يف اللغة العربية، الرتبية
اإلسلالمية، الرتبية املدنية

2016130.849.16140.00

0104MS2016149.5310.47160.00دفرت األنشطة يف الرياضيات، والرتبية العلمية

780.00جمموع كتب السنة 1 إبتدائي

السنة الثانية ابتدائي :

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

0201MS ،2016233.6416.36250.00كتابي يف اللغة العربية، الرتبية اإلسلالمية

0202MS2016214.9515.05230.00كتابي يف الرياضيات، والرتبية العلمية

0203MS ،دفرت األنشطة يف اللغة العربية، الرتبية اإلسلالمية
الرتبية املدنية

2016168.2211.78180.00

0204MS2016149.5310.47160.00دفرت األنشطة يف الرياضيات، والرتبية العلمية

820.00جمموع كتب السنة 2 إبتدائي
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السنة الثالثة ابتدائي :

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

0301MS 2005224.3015.70240.00القراءة العربية

0302MS2005196.2613.74210.00الرياضيات

0303MS2008140.199.81150.00دفرت التطبيق اللغة عربية

0304MS2005158.8811.12170.00الرتبية املدنية

0305MS2005140.199.81150.00الرتبية االسالمية

0306MS2014149.5310.47160.00الفرنسية

0307MS2005196.2613.74210.00الرتبية العلمية و التكنولوجية

0308MS 2006158.8811.12170.00التاريخ

0309MS2005130.849.16140.00اجلغرافيا

0309/11MS2009149.5310.47160.00اجلغرافيا

0310MS2008140.199.81150.00دفرت التطبيق الرياضيات

09/309 MS200918.691.3120.00ملحق كتاب اجلغرافيا

1.770.00جمموع كتب السنة 3 إبتدائي

السنة الرابعة  ابتدائي:

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

0401MS2006224.3015.70240.00القراءة العربية
0402MS2006196.2613.74210.00الرياضيات
0403MS2006186.9213.08200.00الرتبية العلمية و التكنولوجية
0404MS2006168.2211.78180.00الرتبية املدنية
0405MS2006149.5310.47160.00الرتبية اإلسالمية
0406MS2008205.6114.39220.00الفرنسية
0407MS2012252.3417.66270.00األمازيغية
0408MS 2006149.5310.47160.00التاريخ
0409MS2006130.849.16140.00اجلغرافيا
0410MS2006177.5712.43190.00كراس النشاطات فرنسية
0411MS2006177.5712.43190.00كراس النشاطات اللغوية
0412MS2006177.5712.43190.00كراس النشاطات الرياضيات

2.350.00جمموع كتب السنة 4 إبتدائي	



4

السنة اخلامسة ابتدائي:

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

0501MS2007233.6416.36250.00القراءة العربية

0502MS  2007196.2613.74210.00الرياضيات

0503MS2007196.2613.74210.00الرتبية العلمية والتكنولوجية

0504MS2007168.2211.78180.00الرتبية املدنية

0505MS2007168.2211.78180.00الرتبية االسالمية

0506MS2009224.3015.70240.00الفرنسية

0507MS2013177.5712.43190.00األمازيغية

0508MS 2007168.2211.78180.00التاريخ

0509MS2007186.9213.08200.00اجلغرافيا

0510MS2009177.5712.43190.00كراس النشاطات فرنسية

0511MS2009177.5712.43190.00كراس النشاطات اللغوية

0512MS2009177.5712.43190.00كراس النشاطات الرياضيات

2.410.00جمموع كتب السنة 5 إبتدائي
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السنة االوىل متوسط :

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز
0701MS2016219.6315.37235.00اللغة العربية
0702MS2016238.3216.68255.00الرياضيات
0703MS2016219.6315.37235.00الرتبية االسالمية
0704MS 2016219.6315.37235.00التاريخ
0705MS2016238.3216.68255.00اجلغرافيا
0707MS2016219.6315.37235.00العلوم الطبعية
0708MS2016238.3216.68255.00العلوم الفيزيائية و التكنولوجية
0709MS 2016219.6315.37235.00اللغة الفرنسية
0710MS 2016238.3216.68255.00االجنليزية
0711MS2016219.6315.37235.00الرتبية املدنية
0714MS 2016238.3216.68255.00األمازيغية

2.685.00جمموع كتب السنة 1 متوسط

        السنة الثانية متوسط
السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

0801MS2007233.6416.36250.00الغة العربية  موحد

0801/1MS1 2004116.828.18125.00الغة العربية   ج
0801MS2 2004116.828.18125.00الغة العربية  ج
0802MS  2007233.6416.36250.00الرياضيات موحد

0802/1MS  1 2004116.828.18125.00الرياضيات ج
0816MS 2 2004116.828.18125.00الرياضيات ج
0803MS2004130.849.16140.00الرتبية االسالمية
0804MS2007186.9213.08200.00التاريخ   موحد
0804MS1 2004112.157.85120.00التاريخ   ج

0804/1MS2 200474.775.2380.00التاريخ   ج
0805MS2004144.8610.14155.00اجلغرافيا
0807MS2007233.6416.36250.00العلوم الطبعية
0808MS2004261.6818.32280.00العلوم الفيزيائية و التكنولوجية
0809MS2011186.9213.08200.00الفرنسية
0810MS 2004144.8610.14155.00االجنليزية
0811MS2004126.178.83135.00الرتبية املدنية
0814MS2009261.6818.32280.00االمازيغية

املتوسط
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0819MS- 200993.466.54100.00أدوات اللغة - فرنسية
0820MS2012168.2211.78180.00الرتبية التشكيلية

2.575.00جمموع كتب السنة 2 متوسط

السنة الثالثة متوسط :

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز
0901MS2005214.9515.05230.00اللغة العربية
0902MS 2005266.3618.64285.00الرياضيات
0903MS2005135.519.49145.00الرتبية االسالمية
0904MS2005168.2211.78180.00التاريخ
0905MS2005158.8811.12170.00اجلغرافيا
0907MS2005224.3015.70240.00العلوم الطبيعية
0908MS2005266.3618.64285.00العلوم الفيزيائية و التكنولوجية
0909MS 2012196.2613.74210.00الفرنسية
0910MS 2005196.2613.74210.00إالجنليزية
0911MS2005149.5310.47160.00الرتبية املدنية
0914MS2010252.3417.66270.00االمازيغية

2.385.00جمموع كتب السنة 3 متوسط

      السنة الرابعة متوسط :

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز
1001MS2006214.9515.05230.00اللغة العربية
1002MS2006261.6818.32280.00الرياضيات
1003MS2006149.5310.47160.00الرتبية اإلسالمية
1004MS2006224.3015.70240.00التاريخ
1005MS2006186.9213.08200.00اجلغرافيا

1006MS2006196.2613.74210.00العلوم الطبيعية

1007MS2006224.3015.70240.00العلوم الفيزيائية و التكنولوجية
1008MS2013214.9515.05230.00الفرنسية
1009MS2006214.9515.05230.00اإلجنليزية
1010MS2006177.5712.43190.00الرتبية املدنية

1011MS2011177.5712.43190.00األمازيغية

1012MS2010168.2211.78180.00الرتبية التشكيلية

2.580.00جمموع كتب السنة 4 متوسط

املتوسط
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السنة األوىل ثانوي :

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

1101MS2015191.5913.41205.00املعلوماتية  - كل الفروع

1102MS2005177.5712.43190.00اإلجنليزية - كل الفروع

1103MS2005177.5712.43190.00الرتبية اإلسالمية - كل الفروع

1104MS2005168.2211.78180.00التاريخ - كل الفروع

1105MS2005168.2211.78180.00اجلغرافيا - كل الفروع

1107MS2005261.6818.32280.00الفيزياء - علمي

1108MS2005271.0318.97290.00الرياضيات - علمي

1109MS2005266.3618.64285.00العلوم الطبيعية - علمي

1110MS2005177.5712.43190.00اللغة العربية - علمي

1111MS2005186.9213.08200.00اللغة العربية - أدبي

1112MS- 2005177.5712.43190.00الفرنسية -  كل الغروع

1113MS2005214.9515.05230.00الفيزياء - أدبي

1114MS2005196.2613.74210.00الرياضيات - أدبي

1115MS2005228.9716.03245.00العلوم الطبيعية - أدبي

1116MS2011224.3015.70240.00تكنولـــوجـيــــــا - تقين

1117MS2005196.2613.74210.00االمازيغية - كل الفروع

1118MS201156.073.9360.00تسيري و اقتصاد

السنة الثانية ثانوي :

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

1202MS2006205.6114.39220.00االجنليزية - كل الفروع

1203MS2006168.2211.78180.00الرتبية االسالمية - كل الفروع

1204MS2006186.9213.08200.00التاريخ - كل الفروع

1205MS2006177.5712.43190.00اجلغرافيا - كل الفروع

1206MS2006205.6114.39220.00الفرنسية - كل الفروع

1207MS2006308.4121.59330.00الفيزياء - ع - ر - ت

1208MS2006308.4121.59330.00الرياضيات - ع - ر - ت

الثــانــوي
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1209MS- 2006299.0720.93320.00العلوم الطبيعية - ع - ر

1210MS - 2006186.9213.08200.00اللغة العربية - ع - ر - ت - ت -  إ
1211MS- 2006214.9515.05230.00اللغة العربية - أ - ف - أ - ل
1213MS- 2006214.9515.05230.00الفيزياء - أ - ف

1214MS- 2006280.3719.63300.00الرياضيات - أ - ف - ف - إ

1215MS- 2006196.2613.74210.00العلوم الطبيعية  - أ - ف

1217MS2006177.5712.43190.00االمازيغية - كل الفروع
1218MS- 2006233.6416.36250.00الدروس الفلسفية - أ - ف
1219MS- 2006196.2613.74210.00النصوص الفلسفية - أ - ف

1220MS- 2006224.3015.70240.00االملانية - أ - ل
1221MS- 2008280.3719.63300.00االسبانية - أ - ل
1222MS- 2011261.6818.32280.00التسيري احملاسيب و املالي - ت - إ

1223MS2008196.2613.74210.00اإلقتصاد، التسيري و احلقوق - ت - إ

1224MS2008168.2211.78180.00تكنولوجية  اهلندسة امليكانيكية - تقين

1225MS2008168.2211.78180.00تكنولوجية  اهلندسة املدنية - تقين

1226MS2010168.2211.78180.00تكنولوجية  اهلندسة الكهربائية - تقين

1227MS2010168.2211.78180.00تكنولوجية هندسة الطرائق  - تقين
1228MS2013233.6416.36250.00اال يطالية - لغات

السنة الثالثة ثانوي :

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tسنة النشرعنوان الكتابالرمز

1301MS- 2007224.3015.70240.00الفرنسية - كل الفروع
1302MS- 2007233.6416.36250.00اإلجنليزية - كل الفروع
1303MS- 2009186.9213.08200.00الرتبية اإلسالمية  - كل الفروع
1304MS- 2009224.3015.70240.00التاريخ - كل الفروع
1305MS- 2009186.9213.08200.00اجلغرافيا - كل الفروع
1306MS2007280.3719.63300.00الفيزياء ج1 - علمي رياضي - تقين
1307MS2007233.6416.36250.00الفيزياء ج2- علمي رياضي - تقين
1308MS2007233.6416.36250.00الرياضيات ج1 - علمي رياضي - تقين
1309MS2007233.6416.36250.00الرياضيات ج2 - علمي رياضي - تقين
1310MS- 2007205.6114.39220.00اللغة العربية - علمي تقين رياضي
1311MS- 2007233.6416.36250.00اللغة العربية - أ- ف - أ - ل
1312MS- 2007233.6416.36250.00الرياضيات - تسيري وإقتصاد
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1313MS- 2007233.6416.36250.00الفلسفة دروس ونصوص - أ - ل
1314MS- 2007168.2211.78180.00الرياضيات - أ - ق - أ - ل
1315MS- 2007233.6416.36250.00الفلسفة دروس ونصوص - ع - ر - ت - ت - إ
1316MS- 2007280.3719.63300.00العلوم الطبيعية - علمي
1317MS- 2007205.6114.39220.00العلوم الطبيعية - رياضي
1318MS- 2007280.3719.63300.00الفلسفة دروس - آداب وفلسفة
1319MS- 2007205.6114.39220.00الفلسفة نصوص  - آداب وفلسفة
1320MS- 2009205.6114.39220.00األملانية - لغات
1321MS- 2009233.6416.36250.00اإلسبانية - لغات
1322MS- 2012233.6416.36250.00التسيري احملاسيب واملالي - تسيري
1323MS- 2009233.6416.36250.00اإلقتصاد والتسيري واحلقوق - تسيري
1324MS2009224.3015.70240.00تكنولوجيا اهلندسة امليكانيكية
1325MS2009186.9213.08200.00تكنولوجيا اهلندسة املدنية
1326MS2009261.6818.32280.00تكنولوجيا اهلندسة الكهربائية
1327MS2010168.2211.78180.00تكنولوجيا هندسة الطرائق

1328MS- 2007168.2211.78180.00األمازيغية - كل الفروع

1329MS2010168.2211.78180.00كراس األعمال التطبيقية هندسة الطرائق

1330MS2014261.6818.32280.00األيطالية - لغات
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املطبوعات اإلدارية و املدرسية

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tالتعينيالرمز

6148IA20.00       1.31 18.69الدفرت املدرسي

6149IA25.00       1.64 23.36 دفرت املراسلة

6152IA18.00         16.831.17 الدفرت الصحي

6153IA1.61         0.11 1.50 أوراق الإلمتحان

6154IA)4.50         0.30 4.20 بطاقة نقطة الإلستحسان )العشرة

6155IA)3.270.233.50بطاقة نقطة شهادة التقدير ) الوحدة

6156IA)3.270.233.50بطاقة لوحة الشرف )الوحدة

6157IA)3.270.233.50بطاقة تشجيع )الوحدة

6158IA)3.270.233.50بطاقة تهنيئة )الوحدة

        كتب شبه مدرسية ومطبوعات خمتلفة   

 املعــــــــــــــــاجم

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tعنوان الكتابالرمز

8101DI 30.00    1.96 28.04 اهلند سة الكهربائية
8102DI30.00     1.96 28.04 الفيزياء و الكيمياء
8103DI30.00 1.96 28.04 الرياضيـات
8104DI30.00 1.96 28.04 الكيميـاء
8105DI30.00 1.96 28.04 اهلند سة امليكانيكية
8106DI30.00 1.96 28.04 حماسيب ومـالي
8107DI 30.00 1.96 28.04 مصطلحات اهلند سة املدنية /البناء
8108DI30.00   1.96 28.04 العلـوم الطبيعيـة
8109DI 100.00 6.54 93.46 معجم مصطلحات علمي و تكنولوجي
8110DI100.00 6.54 93.46 قاموس اإلجنليزية
8112DI 120.00  7.85 112.15 معجم صديق  عربي / فرنسي

8113DI120.00   7.85 112.15 معجم صديق فرنسي / عربي
8114DI120.00 7.85 112.15 معجم صديق إجنليزي  / عربي

8115DI120.00 7.85 112.15 معجم صديق  عربي /  إجنليزي

8117DI300.00 19.63 280.37 قاموس عربي/ عربي امليسر
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8120DI)230.00 15.05 214.95 قاموس الروس )طبعة الديوان

8121DI450.00   29.44 420.56 اجملاني املصور
8122DI 11.78180.00 168.22 القاموس املدرسي

8123DI230.00 15.05 214.95 قاموس املرتادفات و االضداد عربي/ فرنسي

       املــــو ســـــوعات 

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tالتعينيالرمز

8201EN)10Ex( 900.00 3       255.14 644.86 3 موسوعة دائرة املعارف العاملية املصورة

8202EN)10Ex( 500.00 7       490.65 009.35 7 موسوعة القرن الواحد و العشرون

8203EN 350.00         22.90 327.10 موسوعة قوة الذهن : سعر الكتاب الواحد

8204EN 350.00         22.90 327.10 موسوعة اإلعتقادات و األساطري سعر الكتاب الواحد

8205EN 350.00         22.90 327.10 موسوعة  أسرار اجملهول : سعر الكتاب الواحد

الوســـــائــــــــل اجلمـــــــاعيـــــــــة

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tالتعينيالرمز

8305MC16.36250.00 233.64 اخلرائط اجلغرافية

8309MC)30.00       1.96 28.04 صور احملادثة ) سعر الصورة الواحدة

8310MC150.00       9.81 140.19 حيونات إفريقية

الكتب والقصص

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tعنوان الكتابالرمز

9001CO9.49145.00 135.51 دليل التشريع املدرسي

9002CO20.00       1.31 18.69 معركة الفيل

9003CO)20.00        1.31 18.69 العفو عند  املقدرة )قديم

9004CO20.00 1.31 18.69 غزوة تبوك

9005CO20.00 1.31 18.69 أصحاب األخدود
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9009CO20.00        1.31 18.69 السحابة الصغرية الفضولية

9010CO 20.00   1.31 18.69 عالء الدين و املصباح العجيب

9011CO20.00        1.31 18.69 عروس البحر

9012CO95.00   6.21 88.79 دليل املنهجي ماقبل املدرسي

9013CO40.00      2.62 37.38 حتسني األداء الرتبوي لدى املدرسني

9014CO155.00   10.14 144.86 احملنة الكربى

9015CO140.00     9.16 130.84 نظم الذر و العقيان يف شرف بين زيان

9016CO20.00      1.31 18.69 الريح الصغرية آليزي

9017CO20.00      1.31 18.69 األمرية احلديقة

9018CO20.00      1.31 18.69 غزوة أحد

9019CO20.00      1.31 18.69 أصحاب الفيل - جديد

9020CO20.00       18.691.31 غزوة بدر

9021CO100.00      6.54 93.46 األناشيد الوطنية

9022CO749.00      700.0049.00 ملحمة قسما عادي

9023CO1.926.00      126.00 1.800.00 ملحمة قسما جملد

9024CA)1AP(   دفرت النشاطات للغة العربية
)Chihab(       ) 103     قديم(

 112.157.85      120.00

9025CA)2AP(   دفرت النشاطات لغة عربية
) 203     قديم(

 168.22 11.78      180.00

9026CA دفرت النشاطات لرتبية العلمية
180.00      11.78 168.22 والتكنولوجية   )2AP(  ) 208     قديم(

9027CA  )1AM(  220.00      14.39 205.61 الرتبية التشكيلية

جمموعة مواضيع و متارين حملولة )3 ثانوي(.

السعر TVAT.T.Cالسعر H.Tالتعينيالرمز

1308AB37.382.6240.00جمموعة مواضيع و متارين حملولة ملادة الفرنسية 3 ثانوي

1309ABجمموعة مواضيع و متارين حملولة ملادة الفرنسية 3 ثانوي
37.382.6240.00 الفصل الثاني

1310AB جمموعة مواضيع و متارين حملولة ملادة التاريخ و اجلغرافيا
337.382.6240.00 ثانوي
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1311ABجمموعة مواضيع و متاريـن حملولة ملادة الرتيـخ و اجلغرافيا
37.382.6240.00 3 ثانوي الفصل الثاني

1312AB37.382.6240.00جمموعة مواضيع و متارين حملولة ملادة اإلجنليزية 3 ثانوي

1313AB جمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة العربيـة وآدابها
337.382.6240.00 ثانوي

1314ABجمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة العربيـة وآدابها
28.041.9630.00 3 ثانوي - الفصل الثاني -

1315ABجمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة الرياضيات
356.073.9360.00 ثانوي

1316ABجمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة الرياضيات
56.073.9360.00 3 ثانوي الفصل الثاني

1317AB جمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة العلوم الفزيائية
356.073.9360.00 ثانوي

1318ABجمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة العلوم الفزيائية
37.382.6240.00 3 ثانوي الفصل الثاني

1319AB جمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة العلوم الطبيعية
56.073.9360.00 و احلياة 3 ثانوي

1320ABجمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة العلوم الطبيعية
37.382.6240.00  و احلياة  3 ثانوي الفصل الثاني

1321ABجمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة االفلسفة
37.382.6240.00 3 ثانوي

1322AB جمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة اهلندسة املدنية
56.073.9360.00 3 ثانوي

1323AB جمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة اهلندسة
37.382.6240.00الكهربائية  3 ثانوي

1324ABجمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة اهلندسة الطرائق
37.382.6240.00  3 ثانوي

1325AB جمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة اهلندسة
56.073.9360.00امليكانيكية  3 ثانوي

1326ABجمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة التسيري احملاسيب
37.382.6240.00اإلقتصاد و املنجمنت  )3 ثانوي(

1327AB37.382.6240.00جمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة األملانية  3 ثانوي
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1328AB28.041.9630.00جمموعـة مواضيـع و متاريـن حملولة ملادة اإلسبانية  3 ثانوي

1330AB140.199.81150.00حوليات الباكلوريا الشعبة - علوم جتربية

1331AB121.508.50130.00حوليات الباكلوريا الشعبة - آداب وفلسفة

1332AB121.508.50130.00حوليات الباكلوريا الشعبة - آداب ولغات أجنبية

1333ABعلوم الطبيعة واحلياة  Bac 201274.775.2380.00

1334ABفيزياء  Bac 2012 84.115.8990.00

1335ABرياضيات  Bac 201265.424.5870.00

1336ABلغة فرنسية  Bac 201237.382.6240.00

1337ABلغة اجنليزية  Bac 201237.382.6240.00

1338ABتسيري واقتصاد  Bac 2012121.508.50130.00

1339ABلغة عربية  Bac 201274.775.2380.00

1340ABفلسفة  Bac 201256.073.9360.00

1341ABتاريخ - جغرافيا  Bac 201274.775.2380.00

1342ABهندسة ميكانيكية  Bac 201274.775.2380.00

1343ABهندسة مدنية  Bac 201265.424.5870.00

1344ABهندسة كهربائية  Bac 201284.115.8990.00

1345ABهندسة الطرائق  Bac 201256.073.9360.00

1346ABأدب وفلسفة Bac 2013 74.775.2380.00

1347ABأدب ولغات أجنبية BAC 201365.424.5870.00

1348ABعلوم جتريبية BAC 2013 84.115.8990.00

1349ABرياضيات BAC 201365.424.5870.00
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1350ABهندسة ميكانيكية BAC 2013112.157.85120.00

1351ABهندسة مدنية BAC 201384.115.8990.00

1352ABهندسة كهربائية BAC 201393.466.54100.00

1353ABهندسة الطرئق BAC 201384.115.8990.00

1354ABتسيري واقتصاد BAC 201393.466.54100.00

1355ABرياضيات - علوم طبيغية - ت - تكنولوجية BEM 201365.424.5870.00

1356ABتاريخ - جغرافيا - ت - إسالمية - ت - مدنية BEM 201356.073.9360.00

1357ABل - عربية - ل - إجنليزية - ل - أمازيغية BEM 201374.775.2380.00




