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رركم لّوألا لصفلا“
يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا

يندملا ناريطلل ةينطو ةلاكو أشنت:٠١رركم6١ ةداملا
فارشإلاو اهتبقارمو يندملا ناريطلا تاطاشن طبضب ّفلكت
 .يندملا ناريطلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت عضوتو ،اهيلع

يندملا نارــيــطلل ةــيــنطوـلا ةلاـكوـلا:١١رركم6١ ةداملا
ةيصخشلاب عتمتت ،صاخ عباط تاذ ةيمومعةسسؤم
.ةيلاملا ةيلالقتسالاو ةيونعملا

،نوــناــقــلا اذــه يف اــهــيـــلـــع صوصنملا ماـــهملا نـــع الضف
قيرط نع اهريسو اهميظنتو ةلاكولا هذهل ىرخأ ماهم ددحت

.ميظنتلا

ةـــلاــكوــلل ةـيـلاـملا دراوــملا لـكــشــتت:2١رركم6١ ةداملا
: نم يندملا ناريطلل ةينطولا

،ةيوجلا ةحالملا ىواتأ–

لـقـنـلـل ةـيوجلا تاـمدخلا لالـغـتسال زاــيــتــمالا قوــقــح–
،يمومعلا

،اهماهمب ةطبترم ىرخأ تاداريإ–

،ةلودلل ةلمتحـملا تاناعإلا–

.اياصولاو تابهلا–

ةينطولا ةــلاــكوــلا ةـبــساحـم كــسـمت:٣١ رركم6١ ةداملا
يلاملا يبساــحـملا ماــظــنــلا ماــكــحأل اــقـــبـــط يندملا نارـــيـــطـــلـــل
٥١ يف خّرؤملا١١–٧٠ مقر نوناقلا بجومب اهيلع صوصنملا
روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةدعقلا يذ
 .”هالعأ

6٠–8٩ مقر نوناقلا نم٤2١ ةداملا ماكحأ مّمتت :3 ةداملا
ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٣ يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحت ةسداس ةطمب ،هالعأ روكذملاو8٩٩١

،.......................)رييغت نودب(...............:٤2١ ةداملا“

،يحصلا ءالخإلا–

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

ناريطلاب ةفلكملا ةطلسلا“ ةرابع لدبتست:4 ةداملا
عيبر٣ يف خّرؤملا6٠–8٩ مقر نوناقلا ماكحأ لك يف ”يندملا
،هالعأ روكذملاو8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا

.”يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا“ ةرابعب

يــندــملا نارـيــطــلا ةــيرــيدــم يـفــظوــمل نــكــمــي :5 ةداــملا
رايتخا ،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةيوجلا داصرألاو
زواجتي ال لجأ يف يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا يف مهجامدإ

.اهئاشنإ خيرات نم ءادتبا ،ةدحاو ةنس

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

٠44١ ماع ةدعقلا يذ4١ يف خّرؤم4٠–٩١ مقر نوناق
نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا

قفاوملا٩١4١ ماع لّوألا عيبر3 يف خّرؤملا6٠–٨٩ مقر
ةــماــعلا دـــعاوــقــلا ددحـي يذـــلا٨٩٩١ ةــنس وـيـنوــي٧٢
.يندملاناريطلاب ةقلعتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١ داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
٤٤١و )2 ةرقفلا(٣٤١و82-٠٤١و8٣١و )2 ةرقفلا(٧٣١و6٣١و
،هنم

يف خّرؤملا٥١–8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس2 قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع ةــــــجحلا يذ22
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عيبر٣ يف خّرؤملا6٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لّوألا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

يذ٧١ يف خّرؤملا١2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٩2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا

،هنم86 ةداملا امّيس ال ،٥٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يذ٥١ يف خّرؤملا١١–٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةدعقلا
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا ماظنلا

ماع ناضمر6١ يف خّرؤملا١٠–٠١ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠١٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا١٣٤١
،هنم٠6 ةداملا اّميس ال ،لّدعملا ،٠١٠2 ةنسل يليمكتلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

:هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
٩١٤١ ماع لّوألا عيبر٣ يف خّرؤملا6٠–8٩ مقر نوناقلا ماكحأ
ةـماـعـلا دـعاوـقـلا ددـحــي يذــلا8٩٩١ ةـنس وــيــنوــي٧2 قـــفاوملا
.يندملا ناريطلاب ةقلعتملا

خّرؤملا6٠–8٩ مقر نوناقلا ماكحأ نمض جردي:٢ ةداملا
8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لّوألا عيبر٣ يف

ةينطولا ةلاكولا“ هناونع ،رركم لوأ لصف ،هالعأ روكذملاو
١١ رركم6١و٠١رركم6١ داوملا نمضتي ،”يندملا ناريطلل
: يتأي امك ررحتو ،٣١ رركم6١و2١ رركم6١و


