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اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا
.يبملوألا بّكرملا ناويدل ةيداملا تالمتشملا ديدحت ىلإ رارقلا

بّكرملا ناويدل ةيداملا تالمتشملا نّوكتت :٢ ةداملا
: ةيتآلا لكايهلا نم يبملوألا

،هتاقحلمو ةيليوج٥ بعلم–

،قحلملا بعلملا–

،ةيئاملا ةضايرلا بكرم–

،سنتلا ،برضملا ةرك يدان–

،تاضايرلا ةددعتملا ةعاقلا–

،يوسنلا يضايرلا زكرملا–

،ناسح ةشرح ةعاق–

،ويام لوأ حبسم–

،يناتكلا حبسم–

،ةضاير– رئازجلا ةعاق–

.حارج شاب يف ،سنتلا ،برضملا ةرك زكرم–

،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكـــــــحألا عيـــــــــــمج ىغـــــلت :٣ ةداملا
32 يف خّرؤملا كرتــشـــــملا يرازوـــــــلا رارـــــــــقلا ماكـــــــحأ امـــــــيس ال
ددحي يذلا٥991 ةنس ليربأ32 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ
.هلكايهو يبملوألا بكرملا بتكم ماوق طبضيو

ةيمسرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رــــشــنــــــي :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥2 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ21 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس ويلوي

باطح دـمحم

ةراجتلا ةرازو

ويلوي1٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٨ يفخرؤم رارق
ماع رفص٣1 يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،٨10٢ ةنس
ةدم دّدحي يذلا710٢ ةنس ربمفون٢ قفاوملا٩٣٤1

حوـــنـــمملا يراـــجـــتـــلا لـــجسلا جرـــخـــتسم ةـــيــــحالص
.ةطشنألا ضعب ةسراممل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش٧1 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

93٤1 ماـــع رـــفص31 يف خرؤملا رارـــــقــــــلا ىضتــــــقمبو –
ةـيـحالص ةدــم ددــحــي يذــلا٧1٠2 ةـنس رـبـمـفوــن2 قـــفاوملا

 ،ةطشنألا ضعب ةسراممل حونمملا يراجتلا لجسلا جرختسم

: يتأي ام ررقي

ةداــــــــملا نم ىلوألا ةرقــــــــفلا ماــــــكـــــحأ لّدــــــعت : ىلوألا ةداملا
ربمفون2 قفاوملا93٤1 ماع رفص31 يف خرؤملا رارقلا نم6

يراجتلا لجسلا جرختسم ةيحالص ةّدم ددحي يذلا٧1٠2 ةنس
 : يتأي امك ،ةطشنألا ضعب ةسراممل حونمملا

يف ةلجسملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :6 ةداملا“
ةداملا يف ةروكذملا ةطـــــشنألا ةـــــــسراـــــممل يراـــــــجتلا لجــــــسلا

ربوتكأ٥1 خيرات لبق رارقلا اذه ماكحأل لاثتمالا ،هالعأ2
.81٠2 ةنس

.”......................)رييغت نودب يقابلا( .........................

ةّيمسّرلا ةديرـــــــجلا يف رارــــــقـــلا اذــــــــــه رشـــــــــني:٢ ةداملا
                                   .ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــــــــــملا93٤1 ماـــــــع ةدعـــــــقلا يذ8 يف رئازـــــــــجلاب رّرح
.81٠2 ةنس ويلوي12

بالج ديعس

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

ويام٣٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر7يفخرؤم رارق
ةيناثلا ىدامج٣ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،٨10٢ ةنس
نمضتملاو٨10٢ ةنس رياربف٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا93٤1 ماــــــع ناــــــضمر٧ يف خرؤـــم رارق بـجوـــــــمب
ةيناثلا ىدامج3 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،81٠2 ةنس ويام32
نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس رياربف91 قفاوملا93٤1 ماع
ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ

: يتأي امك ،ةددجتملا تاقاطلاو

ةــئيــبــلا ةرــيزو لــثمم ،موــلــب يجارد ةــمــقــلـــع دـــيسلا–“
،بياعلا راون ديسلل افلخ ،اسيئر ،ةددجتملا تاقاطلاو

،............................)رييغت نودب(...............................–

ةئيبلا عاطق لثمم ،موداقوب نامحرلا دبع ديسلا–
،ويوي اضر ديسلل افلخ ،اوضع ،ةددجتملا تاقاطلاو

.”.......................)رييغت نودب يقابلا(.......................–
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