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٠2 يف خّرؤملا٠٤١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤١٠2 ةــنس لـــيربأ٠2 قـــفاوملا٥3٤١ ماــــع ةــيناثلا ىداـــمج
يــــنهملا نــــيوكتلا زـــــكارمل يــــجذومنلا يــــساسألا نوــــناقلا ددـــــحي
،نيهمتلاو

9 يف خّرؤـــــملا٦٧١-٦١ مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
ددــــــحي يذـــــلا٦١٠2 ةـــــنس ويــنوي٤١ قــــفاوملا٧3٤١ ماـــــع ناــــضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرملا نــــــم9١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
33٤١ ماع ةيناثلا ىداــمج3 يف خّرؤـــملا٤9١-2١ مـــقر يذـــيفنتلا
مــــيظنت تاــــيفيك ددـــــحي يذـــــلا2١٠2 ةــــنس لــــيربأ٥2 قـــــفاوملا
تاسسؤملا يف ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو تاـــقباسملا

دــــيدحت ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــهي ،اــــهئارجإو ةــــيمومعلا تارادإلاو
ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق
ةـــينهملا تاــــناحتمالاو تاراــــبتخالا ساــــسأ ىلــــع تاـــــقباسملا
.ثحبلا معد يمدختسم كالسأل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل

تايلكلا ىلإ ينهملا ناحتمالا ءارجإ ميظنت دنسي :2 ةداملا
: ةيتآلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا ماسقألا وأ

موـــــــــلعلل نـــــيدموب يراوـــــه ةــــعماجل ةـــــعباتلا تاـــــيلكلا –
،ايجولونكتلاو

،نارهو ايجولونكتلاو مولعلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةديلبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ناسملت ةعماج ةعباتلا تايلكلا –

تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملل ةعباتلا ماسقألا –
.رئازجلا

: ةبترب قاحتلالل

.ثحبلا معدل نيسدنهملا سيئر *

ساــــسأ ىلــــع تاـــــقباسملا ءارـــــجإ مـــــيظنت دـــــنسي :٣ ةداملا
ماـــــــــسقألا وأ تاــــيلكلا ىلإ ةــــينهملا تاـــــناحتمالاو تاراــــبتخالا
: ةيتآلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا

موـــــلعلل نـــــيدموب يراوـــــه ةـــــعماجل ةـــــعباتلا تاــــــيلكلا –
     ،ايجولونكتلاو

،١ ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                            ،وزو يزيت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

تــــشغ٨2 قــــفاوملا0٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ72 يفخّرؤـــم رارـــق
ةـــــــيموـــمعلا تاــــــسسؤـــملا ةــــــــمئاـــق ددـــــــــحي ،٩١02 ةـــــــنس

ساـــسأ ىلـــع تاــــقباسملا مـــــيظنتل ةـــلهؤملا نــــيوكتلل
بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
.ثحبلا معد يمدختسم كالسأل ةيمتنملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

ماع رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب –
رشنو ريرحتب قلعتملاو٦٦9١ ةنس وينوي2 قـفاوملا٦83١
مـهت يتلا يدرــفلا وأ يـــميظنتلا عـــباطلا تاذ تارارـــقلا ضــــعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

يف خّرؤملا١١١-9١ مـــقر يـــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو9١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لوأ يف خّرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قـــــــلعتملاو٠99١ ةــــنس سراــــم٧2 قــــفاوـــــــملا٠١٤١ ماــــــع ناــــضمر
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

٤2 يف خّرؤملا9٧2-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا3٠٠2 ةـــنس تــــشغ32 قــــفاوملا٤2٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج
،اــهريسو اـــهميظنتب ةــــصاخلا دـــــعاوقلاو ةــــعماجلا ماــــهم ددـــــحي
،مّمتملاو لّدعملا

لّوأ يف خّرؤملا3٤٤-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١١٠2 ةــــنس رــــبمـسيد٦2 قــــــفاوملا33٤١ ماـــــــع رفـــــص

كالــــــسأل نيــــمتنملا نيــــــــفظوــــــملاب صاــــــــخلا يـــــساسألا نوــــــناــــقلا
 ،ثحبلا معد يمدختسم

٦2 يف خّرؤملا٥2١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس سرام9١ قفاوملا33٤١ ماع يناثلا عيبر
يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،ينهملا نيوكتلا

3 يف خّرؤــملا٤9١-2١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذــلا2١٠2 ةــنس ليربأ٥2 قـــفاوملا33٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج
صوـــحفلاو تاــــناحتمالاو تاــــقباسملا مــــيظنت تاــــيفيك ددــــحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

8١ يف خّرؤملا٧٧-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا3١٠2 ةنس يفناج٠3 قفاوملا٤3٤١ ماع لوألا عيبر
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي
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،2 رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،3 رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،وزو يزيت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةياجب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 ةديلبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                              ،طاوغألا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،فلشلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ةفلجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                             ،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،١ نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،2 نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ناسملت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                                  ،راردأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،سابعلب يديس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،مناغتسم ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،ةركسب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،راشب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،2 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  .3 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

: ةبترب قاحتلالل

،راشتسم يجولونكتلاو يملعلا مالعإلاب فلكم *

،يجولونكتلاو يملعلا مالعإلاب يسيئر فلكم *

ىوـــــتسملا نــــم يـــجولونكتلاو يــــملعلا مالــــعإلاب فـــــلكم *
،يناثلا

ىوـــــتسملا نــــم يــــجولونكتلاو يــــملعلا مالــــعإلاب فـــــلكم *
،لوألا

 .يجولونكتلاو يملعلا مالعإلا دعاسم *

،ةياجب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةديلبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                              ،طاوغألا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةدكيكس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،فلشلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ةفلجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                             ،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

              ،نارهو ايجولونكتلاو مولعلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،١ نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ناسملت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةملاق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                                  ،راردأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                          ،سابعلب يديس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،ةركسب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،راشب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،2 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،3 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملل ةعباتلا ماسقألا –
      ،رئازجلا

تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملل ةعباتلا ماسقألا –
.نارهو

: ةبترب قاحتلالل

،ثحبلا معدل يسيئر سدنهم *

،ثحبلا معدل ةلود سدنهم *

،ةسدنهلا قحلم *

.ثحبلا معدل ٍماس ينقت *

ساـــسأ ىلـــع تاـــقباسملا ءارــــجإ مــــيظنت دـــــنسي:٤ ةداملا
ماـــسقألا وأ تاـــيلكلا ىلإ ةـــينهملا تاــــناحتمالاو تاراـــبتخالا
: ةيتآلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا

،١ رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –
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  ،ثحبلا رييستل يسيئر دعاسم *

 ،ثحبلا رييست دعاسم *

 ،ثحبلل يرادإ بساحم *

 .ثحبلل يسيئر يرادإ بساحم *

ساـــسأ ىلع تاـــقباسملا ءارــــجإ مـــيظنت دـــنسي:٦ ةداملا
ةــــينطولا دــــــهاعملا ىلإ ةــــينهملا تاــــناحتمالاو تاراــــبتخالا
: هاندأ ةروكذملا ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يـــــنهملا نـــــيوـــــكتلا يف صصـــــــــختملا يــــنطوـــــلا دــــــــهعملا –
،رئازجلا )نونكع نب(

رييستلل ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –
،ةديلبلا

،ةياجب ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

،ةيدملا ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

،ةنيطنسق )يلجنم يلع( ينهملا نيوكتلا دهعم –

شوديد( يــنهملا نـــيوكتلا يف صصـــختملا يـــنطولا دهـــعملا –
،ةبانع )دارم

)٠٠٥( يــنهملا نـــيوكتلا يف صصــــختملا يــنطولا دـــهعملا –
،فيطس

يـــــــنهملا نـــــيوكتلا يف صصـــــختملا يـــنطوــــلا دــــــهعملا –
،ترايت )مساقلب ةداق(

)ةروصنم( ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –
،ناسملت

،١ ةلقرو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

دمحأ( ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –
،طاوغألا )ريبوز نب

دمـــحم( ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –
،ةيادرغ )ةيدعاسم فيرش

،راشب ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

،2 راردأ ينهملا نيوكتلا يف صصختملا ينطولا دهعملا –

يــــــــنهملا نـــــيوـــكتلا يف صصــــــختملا يـــــنطوـــــلا دــــــــهعملا –
.ةركسب )بانوب يناسح(

: ةبترب قاحتلالل

،ثحبلا معدل ينقت *

،ثحبلا معدل ينقت نواعم *

،يجولونكتلاو يملعلا مالعإلا نواعم *

،يجولونكتلاو يملعلا مالعإلل ينقت نوع *

،ثحبلا رييست نواعم *

.ثحبلا رييستل ينقت نوع *

ساـــسأ ىلـــع تاــــقباسملا ءارــــجإ مــــيظنت دــــنسي:٥ ةداملا
ماـــسقألا وأ تاـــيلكلا ىلإ ةـــينهملا تاـــناحتمالاو تاراـــبتخالا
: ةيتآلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصتخملا

،١ رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،3 رئازجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                            ،وزو يزيت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةنايلم سيمخ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةريوبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةياجب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 ةديلبلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                              ،طاوغألا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،فلشلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،ةبانع ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ةفلجلا ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                             ،سادرموب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،١ ةنتاب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،2 نارهو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

،2 فيطس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                               ،ناسملت ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                                  ،راردأ ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

                          ،سابعلب يديس ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،مناغتسم ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

 ،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،ةركسب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،راشب ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  ،2 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

  .3 ةنيطنسق ةعماجل ةعباتلا تايلكلا –

: ةبترب قاحتلالل

،راشتسم ثحبلا فرصتم ةبتر *

،ثحبلل يسيئر فرصتم ةبتر *

،يناثلا ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم *

،لوألا ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم *



٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع بجر٦
19م0202 ةنس سرام لّوأ

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قفاوملا١٤٤١ ماـــــــــــع ىلوألا ىداـــــمـــــــــج2 يفخّرؤـــــــم رارــــــــق
خّرؤــــملا رارــــــــــقــــلا لّدــــــــــعي،9102 ةــــــــنس ربمسيد٩2

ليربأ٨١ قـــفاوملا٣٣٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج٦2 يف
لاــــــــــــــــغشألا ةـــــــــمـــــئاـــق ددـــــــــــــحــــــي يذـــــــــــــلا2١02 ةـــــــــنس
موـــــقـــت نأ نـــــكـــمــــي يـــتــــلا تاـــمدخلاو تاـــطاشنــــلاو
عــــــباــــــطلا تاذ ةــــــيموـــــــــمـــعلا تاـــــــــــسسؤــــــــملا اــــــــــهــــــب
مــــــــيلــعتلاو نـــــــــيوــــــكتلا عاــــــــــطقل ةـــــــــعباـــــتلا يرادإلا
تايفيكو ،ةيسيئرلا اهماهم ىلع ةدايز ،نيينهملا
.اهب ةلصتملا تادئاعلا صيصخت

````````````````````

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ّنإ

ماــــــع رفــــــص٦١ يف خّرؤــملا٧٠-8٠ مــــقر نوناقلا ىــــــضتقمب–
نوناقلا نــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــنس رـــــياربف32 قـــــفاوـــــملا92٤١
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

يف خّرؤـــملا١١١-9١ مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
نمضتملاو9١٠2 ةنس سرام١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2١٤-89 مــــقر يذيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
ددحي يذلا899١ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا9١٤١ ماع نابعش8١
لاغشألاو تامدخلا نع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيك
اـــهتمهم ىلع ةداــــيز ،ةــــيمومعلا تاــــسسؤملا اــــهب موـــــقت يـــــتلا
 ،ةيسيئرلا

03 يف خّرؤملا78-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3002 ةنس سراـم3 قـــفاوملا3241 ماـــع ةّجــــحلا يذ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا392-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا92٤١ ماع ناضمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

٦2 يف خّرؤملا39-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤١ ماع رفص

كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

٧١ يف خّرؤملا٦١3-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نوناقـــــلا ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربوتكأ٦ قفاوملا٠3٤١ ماع لاوش

،نيينهملا مــــــيلعتلاو نـــيوـــــكتلل ينـــطولا دـــــهعملل يساسألا

2 يف خّرؤملا99-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠١٠2 ةنس سرام8١ قفاوملا١3٤١ ماع يناثلا عيبر
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ساـــسأ ىلــــع تاــــقباسملا ءارــــجإ مـــيظنت دـــــنسي:7 ةداملا
ينهملا نيوكتلا زكارم ىلإ ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا

: هاندأ ةروكذملا نيهمتلاو
)روــــــفغلـــب حـــبار( نيـــــــــهمتلاو يـــنهملا نـــــــيوـــــكتلا زـــــكرــــم –

،رئازجلا –١ شارحلا
،رئازجلا )١ ةعيرزوب( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،ةديلبلا )ةعموصلا( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،ةياجب )روكذ( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،فلشلا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،ةيدملا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
)تاصاصتخالا ددعتم( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –

،ةنيطنسق
،ةبانع )مساقلب ديعلب( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،فيطس )راليب روكذ( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،١ ترايت )ةدع ينادمح( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،١ ناسملت نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،3 نارهو )روكذ( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،١ ةلقرو نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،طاوغألا )١ يــــنانيل دــــمحأ( نيــــهمتلاو يـــنهملا نـــيوكتلا زــــكرم –
،١ يداولا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
،ةيادرغ )طلتخملا( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
)ةـــــكرابم طيــــطش( نيـــــهمتلاو يــــنهملا نـــــيوكتلا زـــــكرم –

،راشب
،3 راردأ نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –
)ةياطول ىسيع يريمع( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكرم –

  .ةركسب
: ةبترب قاحتلالل
،يجولونكتلاو يملعلا مالعإلل ينقت نواعم *
،ثحبلا رييست نوع *
،ثحبلا رييست بتاك *
،يناثلا ىوتسملا نم ةمدخلاو ةنايصلا نوع *
،ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخلاو ةنايصلا نوع *
.عبارلا ىوتسملا نم ةمدخلاو ةنايصلا نوع *
نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا يريدم نكمي:٨ ةداملا

لكو ،ةجاحلا دنع ،ررقم بجومب ،اوئشني نأ ،هالعأ ةروكذملا
.ةقحلم ناحتما زكارم ،هصخي اميف

ةــفيظولاب ةــفلكملا ةــطلسلا ىلإ ررـــقملا نـــم ةــخسن غــّـلبت
ءادتبا ،مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

.هئاضمإ خيرات نم
ةـــــــّيمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــه رــــــشني :٩ ةداملا

.ةيبـعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل
82 قــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ٧2 يف رـــــئازــجلاب ررــــح

.9١٠2 ةنس تشغ
ديزوب بيطلا
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