
 نابل: المعتمدية 
          

 تطاقح إرشاداخ تطاقح إرشاداخ

 5102002 : انزيش 5102001 : انزيش

 َاتم : انًؼتًذٌح َاتم : انًؼتًذٌح

 َاتم : انؼُىاٌ َاتم : انؼُىاٌ

 1235 : (²و)انًساحح انًغطاج  570 : (²و)انًساحح انًغطاج 

   : َىػٍح انًثُى   : َىػٍح انًثُى

   : سُح اإلَجاس   : سُح اإلَجاس

   : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم   : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم

   : استغالل انًحم ساتقا   : استغالل انًحم ساتقا

 ياء، كهزتاء ،هاتف : انزتط تانشثكاخ ياء، كهزتاء ،هاتف : انزتط تانشثكاخ

 يحم نهكزاء   يالحظاخ يحم نهكزاء : يالحظاخ

 تطاقح إرشاداخ تطاقح إرشاداخ

 5102004 : انزيش 5102003 : انزيش

 َاتم : انًؼتًذٌح َاتم : انًؼتًذٌح

  َاتم8000َهج أو كهثىو  : انؼُىاٌ 8000انًُطقح انصُاػٍح تُاتم  : انؼُىاٌ

 1100 : (²و)انًساحح انًغطاج  3200 : (²و)انًساحح انًغطاج 

   : َىػٍح انًثُى   : َىػٍح انًثُى

   : سُح اإلَجاس   : سُح اإلَجاس

   : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم      : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم

   : استغالل انًحم ساتقا   : استغالل انًحم ساتقا

 ياء، كهزتاء ،هاتف : انزتط تانشثكاخ ياء، كهزتاء ،هاتف : انزتط تانشثكاخ

 يحم نهكزاء   يالحظاخ يحم نهكزاء   يالحظاخ

 تطاقح إرشاداخ تطاقح إرشاداخ

 5102006 : انزيش 5102005 : انزيش

 َاتم : انًؼتًذٌح َاتم : انًؼتًذٌح

 قزب َهج انًغزب انؼزتً تُاتمstegتجاَة : انؼُىاٌ  َاتم4طزٌق تىَس كى : انؼُىاٌ

 230 : (²و)انًساحح انًغطاج  1200 : (²و)انًساحح انًغطاج 

 تُاء ػادي صهة : َىػٍح انًثُى   : َىػٍح انًثُى

   : سُح اإلَجاس   : سُح اإلَجاس

 يكتة ودورج يٍاِ ويخشٌ : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم   : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم



   : استغالل انًحم ساتقا   : استغالل انًحم ساتقا

 ياء،  ،كهزتاء ضغط ػانً : انزتط تانشثكاخ ياء، كهزتاء ،هاتف : انزتط تانشثكاخ

 شهزٌا/د900يحم نهكزاء  : يالحظاخ يحم نهكزاء : يالحظاخ

 تطاقح إرشاداخ تطاقح إرشاداخ

 5102008 : انزيش 5102007 : انزيش

 َاتم : انًؼتًذٌح َاتم : انًؼتًذٌح

 شارع انًغزب انؼزتً : انؼُىاٌ شارع انحثٍة تىرقٍثح َاتم : انؼُىاٌ

 1800 : (²و)انًساحح انًغطاج  1500 : (²و)انًساحح انًغطاج 

 تُاء ػادي صهة : َىػٍح انًثُى تُاء ػادي صهة : َىػٍح انًثُى

 حذٌج انثُاء : سُح اإلَجاس   : سُح اإلَجاس

يكاتة كثٍزج ودورج يٍاِ وقاػتٍٍ نتغٍٍز 6 : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم يكتة ودورج يٍاِ ويطؼى : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم

 انًالتس

إدارج جهىٌح نهتجارج، يصهحح فٍُح  : استغالل انًحم ساتقا

 نثهذٌح َاتم
 يصُغ خٍاطح صُف أول : استغالل انًحم ساتقا

ياء، كهزتاء ،هاتف ،أَتزَاخ ،  : انزتط تانشثكاخ

 تطهٍز وغاس طثٍؼً
ياء، كهزتاء  ضغط ػانً،هاتف، أَتزَاخ  : انزتط تانشثكاخ

 غاس طثٍؼً وتطهٍز

3) : يالحظاخ و500طىاتق، نهكزاء (نكم طاتق 2  يحم نهكزاء ٌىجذ تًُطقح صُاػٍح   يالحظاخ 

 تطاقح إرشاداخ تطاقح إرشاداخ

 5102010 : انزيش 5102009 : انزيش

 َاتم : انًؼتًذٌح َاتم : انًؼتًذٌح

 َهج أَغىال َاٌم1 : انؼُىاٌ انحً انصُاػً تُاتم : انؼُىاٌ

 230 : (²و)انًساحح انًغطاج  990 : (²و)انًساحح انًغطاج 

 تُاء ػادي صهة : َىػٍح انًثُى تُاء ػادي صهة : َىػٍح انًثُى

   : سُح اإلَجاس   : سُح اإلَجاس

 يكتة ودوج يٍاِ وإيكاٍَح إحذاث يطؼى : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم يكتة ودورج يٍاِ : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم

 يؼًم نهثالستٍك : استغالل انًحم ساتقا   : استغالل انًحم ساتقا

ياء، كهزتاء  ضغط ػانً،هاتف ،  : انزتط تانشثكاخ ياء، كهزتاء  : انزتط تانشثكاخ

 اَتزَاخ، تطهٍز وغاس طثٍؼً

 يحم نهكزاء أو انثٍغ أو انشزاكح   يالحظاخ يحم نهكزاء   يالحظاخ

 تطاقح إرشاداخ تطاقح إرشاداخ

 5102012 : انزيش 5102011 : انزيش

 َاتم : انًؼتًذٌح َاتم : انًؼتًذٌح

 َهج غٍٍُا : انؼُىاٌ ػهى انطزٌق انزئٍسٍح تُاتم : انؼُىاٌ

 3000 : (²و)انًساحح انًغطاج  1000 : (²و)انًساحح انًغطاج 



 تُاء ػادي صهة : َىػٍح انًثُى تُاء ػادي صهة : َىػٍح انًثُى

   : سُح اإلَجاس   : سُح اإلَجاس

يكتة ودورج يٍاِ يغ إيكاٍَح إحذاث  : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم

 يطؼى
 يكتة ودورج يٍاِ يغ إيكاٍَح إحذاث يطؼى : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم

 إستؼًم كًؼًم نصُغ انفخار : استغالل انًحم ساتقا إستؼًم كًؼًم نصُغ انفخار : استغالل انًحم ساتقا

ياء،كهزتاء ضغط ػانً،  : انزتط تانشثكاخ

 أَتزَاخ،تطهٍز وغاس طثٍؼً
ياء،كهزتاء ضغط ػانً، أَتزَاخ،تطهٍز  : انزتط تانشثكاخ

 وغاس طثٍؼً

 نهكزاء : يالحظاخ نهكزاء : يالحظاخ

 تطاقح إرشاداخ تطاقح إرشاداخ

 5102014 : انزيش 5102013 : انزيش

 َاتم : انًؼتًذٌح َاتم : انًؼتًذٌح

 َاتم : انؼُىاٌ َهج غٍُا طزٌق تىَس : انؼُىاٌ

 500 : (²و)انًساحح انًغطاج  1800 : (²و)انًساحح انًغطاج 

 حذٌذ يشثك : َىػٍح انًثُى تُاء ػادي صهة : َىػٍح انًثُى

   : سُح اإلَجاس 1990 : سُح اإلَجاس

 يكتة ودورج يٍاِ يغ إيكاٍَح إحذاث يطؼى : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم يكتة ودورج يٍاِ ويطؼى : انتجهٍشاخ انذاخهٍح نهًحم

 إستؼًم كًؼًم نهخشة : استغالل انًحم ساتقا إستؼًم كًؼًم نألحذٌح : استغالل انًحم ساتقا

ياء،كهزتاء ضغط ػانً،  : انزتط تانشثكاخ

 أَتزَاخ،تطهٍز وغاس طثٍؼً
 ياء،كهزتاء ضغط ػانً : انزتط تانشثكاخ

   : يالحظاخ  نكم طاتق2و600 طىاتق3ػذد : يالحظاخ

 


