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ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيميظنت ميسارم

 62٤-11 مقر يسائرلا موـسرــملا مّمـــتيو لّدــعـي ،32٠2 ةنــس ريارـبف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بـجر 61 يف خرؤم 96-32 مقر يسائر موسرم
 هميظنتو داسفلاعمقل يزكرملا ناويدلا ةليــكــشت ددـــحي يذلا 11٠2 ةنــــس ربـــمسيد 8 قفاوملا 33٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤملا

.................................................................................................................................................................................هريس تايـفـيـكو
 ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم ثادحإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف خرؤم ٠7-32 مقر يسائر موسرم

....................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازول

ةّيدرف ميسارم

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ماع لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

 ..ةيئاضق سلاجمل نيماع ءانمأ ماهم ءاهنإ نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
 ةمكوحلا مسقب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب طبضلاو
 ينطولا سلجملاب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا
 ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف خّرؤم يسائر موسرم

.............................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا
.............ةيئاضق سلاجمل نيماع ءانمأ نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............راشب ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................نارهو ةيالو يف
 ..لجيج ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 .سارهأ قوس ةيالو يف تاباغلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................ضيبلا ةيالو يف ءانبلاو
 ةحايسلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو
........نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............فلشلا ةيالو يف ةئيبلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بدتنملا ريزولا حلاصمب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................اقباس – ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل
......مناغتسم ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..ةديعس ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........ةماعنلا ةيالو يف نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيبرتلا ةرازوب يئادتبالا ميلعتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................ةينطولا
................نيتعماجب نيتيلك يديمع نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................................نيينهملا
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 تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ..فراطلا ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ةريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............نيتيالو يف تاباغلل نيظفاحم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف  ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نكسلا ةرازوب نيريدم يبئان نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

.............................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو
 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................ةيديلقتلا
 ...ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يئافشــــتسالا زكرــــملل ماعلا ريدـــــملا نييـــعت نمــــضتي ،32٠2 ةنـــس ريارـــبف ٥ قــفاوـــملا ٤٤٤1 ماع بـــجر ٤1 يف خّرؤــم يذيفنت موسرم

.................................................................................................................................................نارهو ةنيدم يف يعماجلا
.............ناسملت ةيالو يف ةئيبلا ةريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يرـــــحبلا ديـــصلا ةرازوـــب رــــيدم بئان نيــــيعت نمـــضــــتي ،32٠2 ةنس ريارــبف 6 قــفاوـــملا ٤٤٤1 ماع بجر ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميـظــنـــت ددحي ،22٠2 ةنس ربمفون 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج 3يف خرؤـــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
...........................................................................................................................................................................بتاكم يف ةيلاملا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ثاحبألل ينطولا دهعملا فينصت ددحي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خّرؤم كرتشم يرازورارق
...............................................................................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةيباغلا

 قــــــفاوــــــملا 2٤٤1 ماع رــــفــــص 9 يف خرؤـــملا رارـــقلا لدـــعي ،22٠2 ةنـــس ربـــمفون 21 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 71 يف خرؤمرارق
.......................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمتبس 72

 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 31 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمفون 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خرؤمرارق
........موحللاو رضخلل كرتشملا ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا

 ويام 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 81 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤمرارق
.........................................لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1 يف خّرؤم رارق
 ةصاخلا رطخلا تاسارد صحفب ةفّلكملا ةكرتشملا ةيرازولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون ٥2
 ..................................................................................................اهيلع ةقداصملاو ىلوألا ةئفلا نم ةّفنصملا تاسسؤملاب

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤ يف خّرؤم رارق
 يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠2
.........................................................................................................................................................................تايئاملا ةيبرتو

 ربوتكأ 21 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص ٤2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 11 يف خّرؤم رارق
.......ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس

٩٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ١٢
3م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١
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ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٩٠١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١ 4

 ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خرؤــم ٩٦-٣٢ مـــقر يـــسائر موسرم
 موسرملا مّمتيو لّدعي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٧ قفاوملا
 ٣٣٤١ ماع مّرحم ٣١ يف خّرؤملا ٦٢٤-١١ مقر يسائرلا
 ةليــكــشت ددـــحي يذلا ١١٠٢ ةنــــس ربـــمسيد ٨ قفاوملا
 تايفيكو هميظنتو داسفلاعمقل يزكرملا ناويدلا

.هريس

––––––––––––

 ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ةرقفلا( 1٤1و 7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا

 22 يف خرؤــــــملا ٥1-81 مقر يوـــضـــعلا نوـــناــقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ماــــع رـــفـــص 81 يف خرؤــــملا ٥٥1-66 مـــقر رـــمألا ىضـــتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا 6831
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،تابوقعلا نوناق نمـضـــتملاو 6691 ةنــــس وـــيــنوي 8 قـــفاوــــملا
،مّمتملاو لّدعملا

 ماع مّرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةبــساــحـملاب قلـــعــتملاو ٠991 ةنـــس تـــشــغ ٥1 قـــفاوـــملا 11٤1
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

 ماع مّرحـــم 12 يف خرؤــــملا 1٠-6٠ مقر نوناقلا ىضــتقمبو –
 نم ةياقولاب قلعتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا 72٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

 ماع لاّوش ٤ يف خرؤملا 8٠-22 مـقر نوـــناـــقـلا ىضــــتقمبو –
 ةطلسلا ميظنت ددحي يذلا 22٠2 ةنس وـــيام ٥ قفاوـــملا 3٤٤1
 اهليكشتو هتــــحفاـــكمو داســـفلا نم ةياقولاو ةيفافــشلل ايـــلــعلا

،اهتايحالصو

 يف خّرؤملا 62٤-11 مــــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو –
 ددحي يذلا 11٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 33٤1 ماع مّرحم 31
 تايــفيــكو هميــظــنتو داســـفلا عمـــقل يزكرـــملا ناويدلا ةليكــــشت

،لّدعملا ،هريس

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مــقر يـــسائرلا موــــسرـــملا ىضــــتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

 موسرملا ماكحأ ممتيو موسرملا اذه لدعي : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤملا 62٤-11 مقر يسائرلا

 يزكرملا ناويدلا ةليكشت ددحي يذلا 11٠2 ةنس ربمسيد 8
 .هريس تايفيكو هميظنتو داسفلا عمقل

 موسرملا نم ٥2و ٤2و 6و ٥ داوملا ممتتو لدعت  : ٢ ةّداملا
 قفاوملا 33٤1 ماع مّرــحم 31 يف خّرؤملا 62٤-11 مـــــقر يـــسائرلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 11٠2 ةنس ربمسيد 8

 بجومب هب ةطونملا ماهملا راطإ يف ناويدلا فلكي : ٥ ةداملا“
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،لوعفملا يراسلا عيرشتلا

 نع فشكلاب حمست ةمولعم لك لالغتساو ةزكرمو عمج –
،اهتحفاكمو داسفلا لاعفأ

 ةلاحإو داسفلا عئاقو يف تاقيقحتلاب مايقلاو ةلدألا عمج –
،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ اهيبكترم

 اهزجح ضرغب داسفلا تادئاع دجاوت ناكم ديدحتو فشك –
،اهديمجتو

 داسفلا ةحفاكمب ةفلكملا ةينطولا تائيهلا عم قيسنتلا –
،شغلاو لاومألا ضييبتو

 عم كرتشملا لمعلاو تامولعملا لدابتو نواعتلا ةيقرت –
 وأ يئانث راطإ يف يلودلا ىوــــتــسملا ىلع ةلثاـــــمــملا تائـــيـــهلا

،فارطألا ددعتم

 نيفــظوــملل ةيــنــقــتلا فراـــعملاو ةينـــهــملا تاردقلا زيزــــــعت –
،ناويدلاب نيسرامملا نييمومعلا

 هنأــش نم ءارـــجإ لك ةـــصتـــخملا تاــــطلــسلا ىلع حارــــتـــقا –
،اهالوتي يتلا تايرحتلا ريس نسح ىلع ةظفاحـملا

 ءادأ نيسحت لجأ نم تايصوت وأ/و تاحارتقا يأ ميدقت –
 .”لاومألا ضييبتو داسفلا ةحفاكمل ةينطولا ةموظنملا

: نم ناويدلا لكشتي : 6 ةداملا“

،ناويدلا يمدختسم –

 عافدلا ةرازول  ةعباتلا ةيئاضقلا ةطرشلا ناوــــعأو طاــــبض –
،ينطولا

ةيميظنت ميسارم



٩٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ١٢
5م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١

 مرحم 72 يف خرؤــملا ٠6-٤7 مــــقر موـــسرـــملا ىضــــتقمبو – 
 ءاشنإ نمضتملاو ٤791 ةنــس رـــيارـــبف ٠2 قـــفاوـــملا ٤931 ماــــع
 نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم راطإ

 يساــسألا نوناــــقلا دعاوق ديدـــحتو ينـــطولا عاـــفدلا ةرازو يف
،ممتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع قبطملا

:يتأي ام مسري 

 ،ينطولا عافدلا ةرازو ىوتسم ىلع ثدحت : ىلوألا ةداملا
 ىّمستو ،"ق.ش.م" راصتخاب ىعدت ،ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم

." ةيريدملا " صنلا بلص يف

 عاــفدــلا رـــيزو ةـــطـــلـــس تــحت ةـــيرـــيدــملا عـــضوـــت : ٢ ةداملا
.ينطولا

 طباض وأ ديـمع طـــباــض ،ةيرـــيدـــملا ةرادإ ىلوـــــــتي : ٣ ةداملا
 عاــفدــلا ةرازو يف هــب لوــمــعــملا مــيـــظــنـــتــلل اــقـبط نّيـــعـــُي ٍماـــس

.ينطولا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

 حلاــصم نع عاـــفدلاب امــــيس ال ،ةيرــــيدملا فــــلكت : ٤ ةداملا
 ماــــمأ ،اهـــيلع ىعدم وأ ةيعدم اهتــفصب ،يـنـــطولا عافدلا ةرازو
 .ةيئاضقلا تاهجلا لك

 ةرازو يمدختسمل ةينوناقلا ةيامحلا نامضب فلكت امك
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ينطولا عافدلا

 ىواعدلا يف ينطولا عافدلا ريزو ليثمتب فلكي : 5 ةداملا
: نم لك ،ةيئاضقلا

 تاذ ةيئاضقلا تائيهلا مامأ ةينوناقلا نوؤشلا ريدم – 
،ينطولا صاصتخالا

 ايميلقإ صتخملا ةينوناقلا نوؤشلل يوهجلا ريدملا – 
 ضيوفتب ،ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا نم ةيئاضقلا تاهجلا مامأ

.ةينوناقلا نوؤشلا ريدم نم

 رارق بجومب اهميـظنتو ةيريدـــملا ماهم ددــــحت : ٦ ةداملا
 .ينطولا عافدلا ريزو نم

 ةّيـــمـــسّرـــلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي : ٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

                     نوبت ديجملا دبع

 ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا ةيئاضقلا ةطرــشلا ناوعأو طابـــض –
،ةيلخادلاب

 ةحـــفاكم لاـــجم يف ةديــــكأ تاءاـــفك يوذ نيــــيموــــمع ناوعأ –
،داسفلا

 نم ناويدلا فرصت تحت نيعوضوملا معدلا يمدختسم –
.”ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو تارادإلا فرط

 فرـــــصـــب يـــســـيئرلا رــــمآلا وـــه ماـــــعلا رـــيدــــملا : ٤2 ةداــملا“
.”ناويدلا ةينازيم

 ناوعأو طابضو ناوـــيدلا وـــمدـــخـــتسم ديـــفـــتسي : ٥2 ةداملا“
 ةديكألا تاءافكلا ووذ نويمومعلا ناوعألاو ةيئاضقلا ةطرشلا

 نوــــعوـــضوــملا مـــعدلا وـــمدـــختـــسمو داــــســـفلا ةـــحـــفاـــكم لاـــجـــم يف
 اذه نم 6 ةداملا يف مهيلع صوصنملا ناويدلا فرصت تحت

 ددحت ناويدلا ةينازيم باسح ىلع تاضيوعت نم ،موسرملا
.”صاخ صن بجومب

 ّةيـــــمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف  موـــــسرـــملا اذــــه رـــشـــنــــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رـيارـــبف 7 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع بـــجر 61 يف رئازـــــجلاب رّرـــــح
.32٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

––––––––––H–––––––––––

 ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خرؤم ٠٧-٣٢ مقر يسائر موسرم
 ةيريدم ثادحإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٧ قفاوملا
 .ينطولا عافدلا ةرازول ةينوناقلا نوؤشلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و )7و 1( 19 ناتداملا اميــــس ال روــــتـــسدلا ىلع ءانــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماــع رفـــص 81 يف خرؤــملا 6٥1-66 مـــقر رـــمألا ىــضــتـــقمبو –
 ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا 6831
 ،هنم 6٤1و ٤٤1 ناتداملا اميس ال،ممتملاو لدعملا

 72٤1 ماع مرحم 92 يف خرؤملا 2٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 يساسألا نوناقلا نــمــضــتــملاو 6٠٠2 ةــنس رــياربـــف 82 قـفاوــملا
،ممتملاو لدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مـقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو – 
 نوــناــق نــمــضــتــملاو 8٠٠2 ةنس رــيارــبـــف ٥2 قـــفاوـــملا 92٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٩٠١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١ 6

 ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماع لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنــــس ريارــــبف
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بــــــــجر 61 يف خّرؤـــــــم يـــسائر موـــسرم بــــجوـمب
 يفــناــج 13 نـــم ءادــــتــــبا ىهـــنــت ،32٠2 ةنــــس رياربف 7 قــــفاوــملا

 اماع الصنق هتفــصب ،نيــمألا جاـــحلا دّيـــسلا ماـــهــم ،32٠2 ةــنـــس
 ســيراــبب ةّيـــبعّشلا ةّيطارـــــقميّدلا ةّيرئازــــجلا ةّيروهـــــمـــجلل
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع بـــجر ٦١ يف ناــــخّرؤم ناــيـــسائر ناـــموــــسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٧ قفاوملا
.ةيئاضق سلاجمل نيماع ءانمأ

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر 61 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرـــم بــــجوــــمب
 ةــيـــتآلا ةداـــسلا ماــــهــم ىهـــنـــت ،32٠2 ةــــنـــس رـــيارـــبـــف 7 قــــفاوـــملا
 ،ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملل نيماع ءانمأ مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةنتابب ،يسيوعل هـللا دبع –
،ةريوبلاب ،يلدع رداقلا دبع –
.سابعلب يديسب ،ساسمه نيدلا رون –

–––––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،مـــهؤاـــمــسأ ةـــيــتآلا ةداـــسلا ماهـــم ىهـــنت ،32٠2 ةـــــنـــس ريارـــبـــف 7
: ةيتآلا  ةيئاضقلا سلاجملل نيماع ءانمأ مهتفصب

،ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةسبتب ،يرومق يفطل –

،هبلط ىلع ءانب ،فيطسب ،ةنش لامج –

.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةديعسب ،يكلام هـللا بيبح–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
 يـــنـــطولا سلـــــجــملاب طـــبـــضلاو ةـــمـــكوـــحلا مـــســـــقـــب
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع بــجر 61 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرـــم بــــجوـــمب
 ،ةراــطــشوب يدــهم ّديـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،32٠2 ةـــنــس رـــيارـــبـــف 7

 طـــبــــضلاو ةـــمـــكوــــحلا مـــــــســـــقب تاــــساردــــلل ارــــيدــــم هتفـــــصب
 ءانب ،يئــــيبلاو يعاــمـــتجالاو يداصـــــتقالا ينـــطولا ســلجــملاب
.هبلط ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
 يــــعاـــمـــتـــجالاو يداــــصـــتـــقالا يــــنــطوـــلا سلــــجـــملاـــب
.يئيبلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 61 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرـــم بــــجوــــمب
 ،جاحلب ةنمآ ةّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا

 ينطولا سلجملاب ةكارــشلاو نواعـــتلل رـــيدم ةـــبئان اهـــتفـــصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم ةبئان نيــيــعت نمـــضـــتي ،٣٢٠٢ ةنــــس رـــيارـــبــــف
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع بــجر 61 يف خّرؤــــم يــسائر موـــسرم بـــجوــــمب
 ،جاــــحلب ةنــمآ ةدّيـــــسلا نّيــــعت ،32٠2 ةنــــس رياربف 7 قــــفاوــملا

.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خّرؤم يسائر موــسرم
 نيــماع ءانــمأ نيــيــعت نمـــضـــتي ،٣٢٠٢ ةنــــس رـــيارـــبــف

.ةيئاضق سلاجمل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع بــــجر 61 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرـــم بــــجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملل نيماع ءانمأ

،فيطسب ،يسيوعل هـللا دبع –

،ةديعسب ،يلدع رداقلا دبع –

.نارهوب ،ساسمه نيدلا رون –

ةّيدرف ميسارم



٩٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ١٢
7م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف

.راشب ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر ٤1 يف خّرؤـــم يذيـــــفــنت موـــسرم بجومب
 ساـبـع ّديــــسلا ماـــهم ىـهـــنـت ،32٠2 ةــــنـــس رــــيارـــبـــف ٥ قــــفاوـــــــملا

 ةيالو يف ةـــقاـــطلل ارـــيدم هتـــــــفـــــصب ،روـــعــشوب فــــيــــــطللا دـــبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راشب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.نارهو ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع بــــجر ٤1 يف خّرؤــــم يذـــيـــفـــنت موـــسرـــم بـــجومب
 نايزمأ دنحم ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا

 ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،ةلاضف
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نارهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرـــيدـــم ماـــهــم ءاــهــنإ نـــمــضـــتــي ،٣٢٠٢ ةـــنـــس رـــيارـــبــــف
.لجيج ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةليضف ةدّيـــسلا ماـــهم ىهــنت ،32٠2 ةنـــس رـــياربـــف ٥ قــــفاوــــملا

 ،لجيج ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل ةريدم اهتفصب ،يدنرف
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ظفاــحم ماـــهم ءاـــهنإ نمــضـــتي ،٣٢٠٢ ةنـــس ريارـــبـــف
.سارهأ قوس ةيالو يف تاباغلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،لوحلب يدوراب ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا

 هفــيلــكتل ،سارــــهأ قوـــس ةـــيالو يف تاباـــــغلل اظـــفاحـــم هتـــفـــصب
.ىرخأ ةفيظوب

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.ضيبلا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بــجر ٤1 يف خّرؤـــم يذيــــفـــنت موـــسرم بـــجوــــمب
 ،يبازع دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا

 ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ضيبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع بـــجر ٥1 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب
 ،غاز ايسآ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس ريارـــبف 6 قـــفاوــملا

 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب نواعتلل ريدم ةبئان اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةيديلقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نـــيرــيدــم ماـــهم ءاـــهــــنإ نـــمــضـــتي ،٣٢٠٢ ةـــنـــس رـــيارــــبف
.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع بـــجر ٤1 يف خّرؤــــم يذـــيفـــنــت موـــسرـــم بــــجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماــهم ىهــــنت ،32٠2 ةـــنــس رـــيارـــبــف ٥ قــــفاوـــملا
 نيتيالولا يف ناكسلاو ةحـصلل نيرـــيدم امهــــتفــصب ،امـــهامـــسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا

،ةديلبلا ةيالو يف ،يعمج دمحأ –

.ضيبلا ةيالو يف ،يحاط فيرش –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةئيبلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف

.فلشلا ةيالو يف
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةقيفر ةدّيسلا ماــهم ىهـــنت ،32٠2 ةنـــس رـــيارـــبــف 6 قــــفاوــــملا

 اهفيلكتل ،فلــشلا ةيالو يف ةئــــيــبلل ةرـــيدـــم اهــــــتفـــصب ،جاـــــحلب
.ىرخأ ةفيظوب



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٩٠١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١ 8

 ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعت نانـــمــضتي ،٣٢٠٢ ةنـــس رـــيارـــبف 5 قـــفاوــــملا

.نيتعماجب نيتيلك يديمع
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بــجر ٤1 يف خّرؤـــــم يذيــــفنـــت موــــسرم بجومب
 ،ةبقروب يقوـــش دّيــــسلا نّيعي ،32٠2 ةنس ريارـبـــف ٥ قفاوملا

 رييــستلا مولعو ةيراــــجتلاو ةيداــــصــتقالا مولعلا ةيلكل اديمع
.1 فيطس ةعماجب

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ملاوس نايفس دّيــــسلا نّيعي ،32٠2 ةنـــس ريارـــبف ٥ قـــفاوـملا

 قوــــس ةــعـماــجــب ةـيـساـيــسـلا موـــلـعـلاو قوــقـحلا ةـيــلــكـــل ادـــيــــمــع
.سارهأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدـــم بئان نيــــيــعت نمــــضـــتــي ،٣٢٠٢ ةنـــس رـــيارــــبف
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ىــــفــــطـــصـم دـــّيــــسـلا نــّيـــــعــي ،32٠2 ةـنــــس رـــــيارــــبـف ٥ قــــــفاوــــــملا

 ميــلـــعتلاو نـــيوــكتلا ةرازوب ةيــــــنازيـــملل رــــيدم بئان ،ةواڤ نب
.نيينهملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان نييــعت نمـــضـــتي ،٣٢٠٢ ةنـــس رــيارــبـــف
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع بـــجر ٤1 يف خّرؤــــم يذيـــفــنت موـــسرـــم بـــجومب
 بئان ،يمع دـمحم ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا

 ةيكلسلا تالصاوملاو ديرـــبلا ةرازوــــب ةماـــعلا لئاــــسولل ريدـــــم
.ةيكلساللاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 حلاصملا ةريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.فراطلا ةيالو يف ةيحالفلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بــجر ٤1 يف خّرؤــــم يذــــيفــــنت موــــسرـــم بــــجوــــمب
 ،يدنرف ةليضف ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل ةريدم

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف

 ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب
.اقباس – ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماــــع بــــجر ٤1 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بجومب

 اهتفصب ،يلغاب ىده ةّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف ٥
 ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب راكتبالل ريدم ةبئان
 ،اقباس – ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا ،لوألا

.اهبلط ىلع ءانب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 كالـــمأ رـــيدم نيـــيــعت نمـــضـــتي ،٣٢٠٢ ةنـــــس ريارـــــبف
.مناغتسم ةيالو يف ةلودلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــع بــجر ٥1 يف خّرؤــــم يذيـــــفــنت موـــسرم بــــجومب

 ،يخيش يحتف دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا
.مناغتسم ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةقاـــطلا رـــيدــم نيـــيــعت نمـــضــتي ،٣٢٠٢ ةنــــس رـــيارـــبـــف
.ةديعس ةيالو يف مجانملاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماـــع بــــجر ٤1 يــف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موـــسرــم بـجوــمب

 فيطللا دبع ساـبـع دـّيسلا نـّيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا
.ةديعس ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم ،روعشوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.ةماعنلا ةيالو يف

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر ٤1 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرم بــــجومب

 ،يحاي قيدصلا دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنـــس رـــيارــبف ٥ قـــفاوـــملا
.ةماعنلا ةيالو يف نيدهاجملل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ميلعتلا ريدم نييعت نمــضتي ،٣٢٠٢ ةنــــس رـــيارـــبـــف
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يئادتبالا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر ٥1 يف خّرؤــــم يذيـــفــنت موـــسرـــم بـــجوــــمب
 ،هـللا فيض دـمحما ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يئادتبالا ميلعتلل اريدم



٩٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ١٢
9م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١

  5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيـــظـــفاــحم نيــيـــعــت نـــمــضـــتي ،٣٢٠٢ ةــــنــس رـــيارـــبــــف
.نيتيالو يف تاباغلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر ٤1 يف خّرؤــــم يذـــيفــنت موـــسرم بـــجوــــمب
 يتآلا دّيسلاو  ةدّيسلا نّيــعت ،32٠2 ةنـــس رــيارــبـــف ٥ قـــفاوــــملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف تاباغلل نيظفاحم ،امهامسا

،ةسبت ةيالو يف ،ةينيشب ءامسأ –

.سادرموب ةيالو يف ،لوحلب يدوراب –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع بـــجر ٤١ يف ناـــــخّرؤم نايذـــــيفنت ناموــــسرم
 نيـــيــعت نانــــمــضتي ،٣٢٠٢ ةنـــس رـــيارــبف 5 قــفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيريدم يبئان

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــع بــجر ٤1 يف خّرؤــــم يذــيفــنت موــسرــم بــــجومب
 بئان ،يبازع دارم دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا

 نارمعلاو نكــسلا ةرازوــــب تاـــساردلا بـــتاــكم ةعـــباتـــمل رـــيدـــم
.ةنيدملاو

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر ٤1 يف خّرؤـــــم يذيــــفــنت موـــسرم بـــــجوـــمب
 ،هلوك نيــساي ّديــــسلا ّنيــــعي ،32٠2 ةـــنـــس رـــيارـــبـــف ٥ قـــفاوــــملا

 نكسلا ةرازوب ةدوجوملا ةجسنألا يف تالـــخدـــتلل رـــيدـــم بئاــــن
.ةنيدملاو نارمعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدـــم ةــبئاــــن نيـــيــعت نـــمــضـــتـــي ،٣٢٠٢ ةنــــس ريارـــبــــف
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر ٥1 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موـــسرم بـــجومب

 ةبئان  ،غاز ايسآ ةّديسلا ّنيعت ،32٠2 ةنس رياربف 6 قــفاوـــملا
 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب يقيبطتلا ثحبلاو نيوكتلل ريدم
.ةيديلقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيــــفـــنت موسرم
 تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع بــجر ٤1 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
 ،نيدموب كوربم ّديسلا ّنيـــعي ،32٠2 ةنـــس رـــيارــبــف ٥ قــــفاوـــملا

.ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.نيتيالو يف ناكسلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بـجر ٤1 يف خّرؤــــم يذــيـــفـــنـــت موـــسرــــم بـــجوـــمب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

،ةديلبلا ةيالو يف ،يحاط فيرش –

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يعمج دمحأ –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع بـــــجر ٤١ يف خّرؤـــــــم يذيــــفـــنت موسرم
 ماعلا ريدملا نييعت نمــضــتي ،٣٢٠٢ ةنـــس رـــيارـــبـــف 5
.نارهو ةنيدم يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع بـــجر ٤1 يف خّرؤـــم يذـــيـــفـــنت موـــسرـــم بـــجوـــمب
 ،رمعم دــمحم ّديسلا ّنيــــعي ،32٠2 ةنـــس رـــيارــبـــــــــف ٥ قــــــفاوـــــملا

 ةـــنـــيدـــم يف يعــــماــــجلا يئاــــــفـــشـــتـــسالا زــــكرــــملل اــــماــــع ارـــــيدـــــم
.نارهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر 5١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةئيــــبلا ةرـــيدم نيـــيــعت نمــــضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف

.ناسملت ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــــع بـــجر ٥1 يف خّرؤـــم يذيـــفـــنت موـــسرم بــــجومب
 ،جاحلب ةقــيفر ةّديــسلا ّنيـــعـت ،32٠2 ةنــس رــيارــبف 6 قـــفاوـــملا

.ناسملت ةيالو يف ةئيبلل ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر 5١ يف خّرؤم يذيـفــنت موـــسرم
 رـــيدــم بئاـــن نييـــعت نمـــضـــتي ،٣٢٠٢ ةـــنــس رـــيارــــبف
.ةيديصلا تاــــجتنــملاو يرـــحــبلا ديـــصلا ةرازوـــب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بــجر ٥1 يف خّرؤـــم يذيــــفــنت موـــسرم بــــجومب
 ،ةفيلخ نب حتاف دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف 6 قفاوــملا

 يرحبلا ديصلا ةرازوب ةينهملاو ةيعامتجالا ةيقرتلل ريدم بئان
.ةيديصلا تاجتنملاو
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ةيلاملا ةرازو
 ماـــع ىلوألا ىداـــمج ٣يف خرؤـــم كرــــتشم يرازو رارـــــق

 ميـظــنـــت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٧٢ قفاوملا ٤٤٤١
.بتاكم يف ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 يذ 91 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا
،لوألا ريزولا

 يف خرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥ يف خرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددــحي يذـــلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا 2٥2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـمضتملاو 12٠2 ةنس وـينوي 6 قـفاوملا 2٤٤1 ماـع لاوــش ٥2
 ٤1 ةداـملا اـميس ال ،ةـيلاملا ةرازوــل ةـــيزكرملا ةرادإلا مــيظنت
،هنم

 ٤2 يف خرؤــــملا كرــــتشملا يرازوـــلا رارـــقلا ىـــضتقمبو –
 نــمضتملاو 9٠٠2 ةـنس رــبوتكأ 31 قــفاوملا ٠3٤1 ماــع لاوـــش
،بتاكم يف ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام ناررقي

 موـــسرملا نــــم ٤1 ةداــــملا ماـــكـــحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش ٥2 يف خرؤملا 2٥2–12 مقر يذيفنتلا

 ىلإ رارـقلا اذـه فدـــهـي ،هالـــعأ روــــكذملاو 12٠2 ةـــنس وــــينوي 6
.بتاكــم يف ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ديدحت

 مظـنتو ،تاــسايــسلاو رــيدــقـتلل ةماـــعلا ةيرــيدـــملا : ٢ ةداملا
: يتأي امك

: مضتو ،يلكلا داصتقالا ريدقت ةيريدم .١

 ةــــعبرأ نـــــم نوــــكتتو ،رـــــيدقتلل ةـــيعرفلا ةـــــيرــــــيدــملا •
: بتاكم )٤(

،ةمألا تامادختساو دراوم تانزاوت ريدقت بتكم –أ

  ،يدقنلاو يلاملا عاطقلا عيماجم ريدقت بتكم – ب

 ريرقت  دادـــعإو يلكلا داــــصتقالا رــــيطأت دــــيحوت بــــتكم – ج
،ةيلاملا نيناوق ميدقت

.ةينازيملا تانزاوت ريدقت بتكم – د

 نوــــكتتو ،يفرظلا لـــيلحتلل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نــــم

 تالداــبتلاو يلودلا يداـصتقالا عـــضولا ةـــعباتم بــــتكم –أ
 ،رئازجلل ةيجراخلا

 تارــشؤملاو يـــقيقحلا عاـــطقلا لــــيلحتو ةـــــعباتم بـــــتكم –ب
،ةيعامتجالا

.يلاملا عاطقلا ليلحتو ةعباتم بتكم –ج

 نوكتتو ،ةيلاملا تايلمعلا ليلحتل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةيلاملا تايلمعلا لوادج بتكم –أ

 ،ةيلاملا تاقفدتلا ليلحتو ةعباتم بتكم –ب

 .يلاملا عباطلا تاذ تاساردلا بتكم –ج

 ،تاروـــــــــصتلاو رــــــــيدقتلا جذاـــــــمنل ةــــيعرفلا ةــــــيرــيدــملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ماعلا نزاوتلا جذامن بتكم –أ

   ،تاروصتلاو ةيسايقلا ةيداصتقالا تاريدقتلا بتكم –ب

 .جذامنلل يلآلا مالعإلا تاقيبطت بتكم –ج

: مضتو ،ةيئاصحإلا تامولعملا ةيريدم .٢

 نوكتتو ،يلاملا عاطقلا تايئاصحإل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةماعلا ةيلاملا تايئاصحإ بتكم –أ

،ةيلاملاو ةيدقنلا تايئاصحإلا بتكم –ب

 ةــــــيلحملا تاـــــعامجلل ةــــيلاملا تاــــيئاــصحإلا بـــــتكم –ج
.يعامتجالا نامضلا تاسسؤمو

 ،يـــقيقحلا عاــــطقلا تاــــيئاصحإل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ةيداصتقالا تاباسحلا بتكم –أ

،ةيعامتجالا تاعاطقلا تايئاصحإ بتكم –ب

.ةيداصتقالا تاعاطقلا تايئاصحإ بتكم –ج

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: مضتو ،ةينازيملا تاسايسلا ةيريدم .٣

 نوكتتو ،ةينازيملا تانزاوتل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةينازيملا تاسايس ةعباتم بتكم –أ

،ةينازيملا تاسايسلا راثآ مييقت بتكم –ب

 .ةيمومعلا ةيلاملا ةمادتساو ةيفافش ليلحت بتكم –ج

 يعامتجالاو يداصتقالا طاـشنلل ةــيعرفلا ةـــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةلودلل

 ،ةلودلل يداصتقالا طاشنلا مييقتو ةعباتم بتكم –أ

.ةلودلل يعامتجالا طاشنلا مييقتو ةعباتم بتكم –ب

 : مضتو ،ةيئابجلا تاسايسلا ةيريدم .٤

 لــــــيخادملل ةـــــيئابجلا تاـــــسايسلل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،راخدالاو كالهتسالاو

،تاسسؤملا لخدو صاخشألا لخد ةيابج بتكم –أ

،كالهتسالا ةيابج بتكم –ب

 .راخدالا ةيابج بتكم –ج

 نوكتتو ،ةيعامتجالا ةمظنألل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم

،ةيعامتجالا ةمظنألل ةيابجلا بتكم –أ

   .ةيعامتجالا ةمظنألل ةيئابجلا هبش بتكم –ب

 نوــــكتتو ،ةـــصاخلا ةـــيابجلل ةيـــعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نـــم

،ةيوقاطلا ةيابجلا بتكم –أ

   ،ةيئيبلا ةيابجلا بتكم –ب

 .ةيئانثتسالا ةيابجلا بتكم –ج

: يتأي امك مظنتو ،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا  : ٣ ةداملا

: ةيرشبلا ةيمنتلل جماربلا تاينازيم مسق *

 باــــبشلاو ةـــــيبرتلل جـــــماربلا تاــــينازيم ةـــــيريدم .١
: مضتو ،ةضايرلاو

 ،ةــيبرتلل جــماربلا تاينازيمل ةــــيعرفلا ةـــــيرـــيدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،طسوتملاو يئادتبالا جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،يوناثلا ميلعتلل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

 لئاسولاو ةيساردلا ةايحلل جماربلا تاينازيم بتكم –ج
،ةيجوغاديبلا

.ةماعلا ةرادإلل جماربلا تاينازيم بتكم –د

 باــــبشلل جـــــماربلا تاـــــينازيمل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةضايرلاو

،بابشلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،ةضايرلل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

.ةماعلا ةرادإلل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

 ،ينهملاو يلاعلا ميلعتلل جماربلا تاينازيم ةيريدم .٢
: مضتو

 يلاعلا ميلعتلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،يملعلا ثحبلاو

،يلاعلا ميلعتلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،يملعلا ثحبلل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

،بلاطلا فورظ نيسحتل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

.ةماعلا ةرادإلل جماربلا تاينازيم بتكم –د

 مــــيلعتلل جــــماربلا تاـــــينازيمل ةــــــيعرفلا ةــــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،نيينهملا نيوكتلاو

،ينهملا نيوكتلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،ينهملا ميلعتلل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

.ةماعلا ةرادإلل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

 ةــــيامحلاو ةــــحصلل جـــــــماربلا تاــــــينازيم ةــــــــيريدم .٣
: مضتو ،ةيعامتجالا

 ،ةــــــحصلل جــــماربلا تاــــينازيمل ةــــــيعرفلا ةــــــيرــيدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةياقولل ةيمومعلا ةسايسلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

 ةيمومعلا تاسسؤملاو جالعلل جماربلا تاينازيم بتكم –ب
،ةيئافشتسالا

،ةينالديصلا ةعانصلل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

.ةحصلا ةرازول ةماعلا ةرادإلل جماربلا تاينازيم بتكم –د

 ليغشتلاو لمعلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،يعامتجالا نامضلاو

،جامدإلاو لمعلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،يعامتجالا نامضلل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

،لمعلل ةماعلا ةيشتفملل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

.ةماعلا ةرادإلل جماربلا تاينازيم بتكم –د

 ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالا جماربلا تاينازيم ةيريدم .٤
: مضتو
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 نيدهاجملل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،نماضتلاو

،قوقحلا يوذو نيدهاجملل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيامحلل جماربلا تاينازيم بتكم – ب

 تاجايتحالا يوذ صاخشألل جماربلا تاينازيم بتكم –ج
،ةصاخلا

.يعامتجالا كسامتلاو ةلوفطلل جماربلا تاينازيم بتكم –د

 ةــــفاقثلل جــــماربلا تاــــينازيمل ةـــــيعرفلا ةـــــيرـــيدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةينيدلا نوؤشلاو

 يفاـــقثلا ثارـــتلاو جاتنإلل جــــماربلا تاينازيم بــــتكم –أ
،نونفلاو

،ةفاقثلا ةرازول ةماعلا ةرادإلل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

 ةـــفاقثلاو ينيدلا هـــيجوتلل جماربلا تاـــينازيم بــــتكم –ج
،ينآرقلا ميلعتلاو ةيمالسإلا

 نوؤشلا ةرازوـــــل ةماعلا ةرادإلل جماربلا تاينازـــيم بتكم –د
.ةينيدلا

 يـــــــعامــتــجالا رـــــيوــــطــتلل جـــــمارــــبلا تاــــيـــنازــــــيـــم مـــــــســــق *
: يداصتقالاو

: مضتو ،ةئيبلاو نكسلل جماربلا تاينازيم ةيريدم .١

 ،نـــــكسلل جــــــماربلا تاــــينازيمل ةــــــيعرفلا ةـــــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،نكسلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،نارمعلاو ةئيهتلل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

،ةيمومعلا تازيهجتلل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

 باــــطقألاو ةدـــيدجلا ندــــملل جـــماربلا تاـــينازيم بـــتكم –د
.ةيرضحلا

 ،ةــــئيبلل جــــماربلا تاــــــينازيمل ةـــــيعرفلا ةـــــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ةئيبلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

 ريغتلاو يجولويبلا عونتلل جماربلا تاينازيم بتكم –ب
،يخانملا

.ةمادتسملا ةيمنتلل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

 ،يداــــصتقالا رــــيوطتلل جـــــماربلا تاـــــينازيم ةــــــيريدم .٢
: مضتو

 ةـــعانصلل جـــماربلا تاـــينازيمل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةحايسلاو

،ةعانصلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،رامثتسالل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

،ةحايسلل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل جماربلا تاينازيم بتكم –د

 ةـــــقاطلل جـــــماربلا تاــــــينازيمل ةـــــــيعرفلا ةـــــــيريدملا •
 ةــــــطشنألاو ةددـــــجتملا تاـــــقاطلاو يوــــــقاطلا لاـــــقتنالاو
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةيجارختسالا

،ةقاطلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،ةيجارختسالا ةطشنألل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

،رحبلا هايم ةيلحتل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

 تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالل جماربلا تاينازيم بتكم –د
.ةددجتملا

 ةحالفلاو ةيئاملا دراوملل جماربلا تاينازيم ةيريدم .٣
: مضتو ،يرحبلا ديصلاو

 دراوــــملل جـــــماربلا تاـــــينازيمل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةيئاملا

،برشلا هايمب ديوزتلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

،ةيئاملا دراوملا ةئبعتل جماربلا تاينازيم بتكم –ب

،يحالفلا يرلل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

 ةــئيبلا ةـــيامحو رــــيهطتلل جــــماربلا تاـــــينازيم بـــــتكم –د
.ةيعيبطلا

 ةـــــحالفلل جــــماربلا تاــــينازيمل ةــــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،يرحبلا ديصلاو

،ةحالفلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ

 تاــــجتنملا راــــعسأ مـــــعدل جــــماربلا تاـــــينازيم بـــــتكم –ب
،ةيحالفلا

،تاباغلل جماربلا تاينازيم بتكم –ج

 ةيبرتلاو يرحبلا ديصلا عاطقل جماربلا تاينازيم بتكم –د
.ةيئاملا

 لاـــــــغشألاو لــــــــقـــنلل جـــــــماربلا تاــــــينازــــيــم ةـــــــيرــــيدــــم .٤
: مضتو ،ةيمومعلا

 نوكتتو ،لقنلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،يربلا لقنلل جماربلا تاينازيم بتكم –أ
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،يرحبلاو يئانيملا لقنلل جماربلا تاينازيم بتكم -ب

.يوجلا لقنلل جماربلا تاينازيم بتكم -ج

 لاــــغشألل جــــماربلا تاــــينازيمل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ثالث نم نوكتتو ،ةيمومعلا

،قرطلل جماربلا تاينازيم بتكم -أ

،ةيرحبلا ةيدعاقلا تآشنملل جماربلا تاينازيم بتكم -ب

.تاراطملل ةيدعاقلا تآشنملل جماربلا تاينازيم بتكم -ج

 تاعاطقو ةينطولا تاسسؤملل جماربلا تاينازيم مسق *
: طبضلاو ةدايسلا

: مضتو ،ةدايسلا تاعاطقل جماربلا تاينازيم ةيريدم .١

 تاعاطـقـل جمارـبـلا تاـيـنازـيمل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةيلخادلاو عافدلا

،عافدلل جماربلا تاينازيم بتكم )أ

 ةيلخادلا ةرازول ةماعلا ةرادإلل جماربلا تاينازيم بتكم )ب
،ميلقإلا ةئيهتو

،ةيلحملا ةرادإلل جماربلا تاينازيم بتكم )ج

 ةيندملا ةيامحلاو ينطولا نمألل جماربلا تاينازيم بتكم )د
.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

 تاـــعاطقل جــــماربلا تاــــينازيمل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةيلاملاو لدعلا

،ةيئاضقلا حلاصملل جماربلا تاينازيم بتكم )أ

،نوجسلا تاسسؤمل جماربلا تاينازيم بتكم  )ب

 كالمأو كرامجلاو بئارضلا ةرادإل جماربلا تاينازيم بتكم )ج
،ةلودلا

.ىرخألا ةيلاملا حلاصملل جماربلا تاينازيم بتكم  )د

 تاــــعاطقل جـــماربلا تايــنازيمل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ىرخألا ةدايسلا

،ةسائرلا حلاصمل جماربلا تاينازيم بتكم -أ

،لوألا ريزولا حلاصمل جماربلا تاينازيم بتكم -ب

.ةيجراخلا نوؤشلا عاطقل جماربلا تاينازيم بتكم -ج

 ةينطولا تاسسؤملل جماربلا تاينازيم ةيريدم .٢
: مضتو ،طبضلا تارادإو

 تاسسؤملل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةينطولا

،ةيروتسدلا تاسسؤملل جماربلا تاينازيم بتكم -أ

،ةيراشتسالا تائيهلل جماربلا تاينازيم بتكم -ب

.ةباقرلا تاسسؤمل جماربلا تاينازيم بتكم -ج

 لاــــصتالل جــــماربلا تاــــينازيمل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
 نم نوكتتو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاو
: )2( نيبتكم

،لاصتالل جماربلا تاينازيم بتكم -أ

 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل جماربلا تاينازيم بتكم -ب
.ةيكلساللاو

 طبضلا تارادإل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ىرخألا

،ةراجتلا حلاصمل جماربلا تاينازيم بتكم -أ

.تايئاصحإلاو ةنمقرلل جماربلا تاينازيم بتكم -ب

: يتاينازيملا صيخلتلاو ةنرصعلا مسق *

: مضتو ،يتاينازيملا صيخلتلا ةيريدم .١

 قــــــئاثولاو ماـــــجحألا عـــــيمجتل ةــــــيعرفلا ةــــــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةيتاينازيملا

،ةيتاينازيملا ماجحألا ريضحت بتكم -أ

،يتاينازيملا صيخلتلا بتكم -ب

.ةيتاينازيملا قئاثولا رشن بتكم -ج

 ةعباتمو ةيلاملا تادامتعالا عضول ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ذيفنتلا

،ةينازيملا قئاثو بتكم -أ

،ةينازيملا ذيفنت ةعباتم بتكم -ب

.ةيتاينازيملا تايطعملا عمج بتكم -ج

 نوكتتو ،ةينازيملا زيمرت تاءارجإل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةينازيملا قئاثو سيياقم طبض بتكم -أ

،ةينازيملا زيمرت فييكت بتكم -ب

.ةينازيملا مييقتو ليلحت بتكم -ج

 مــــــيـــيـــقــتلاو تارــــــــشؤــــملاو تاـــــــيئاـــــصــــحإلا ةـــــــيرـــــيدـــــم .٢
: مضتو ،يتاينازيملا
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 ةــــــيتاينازيملا تاـــــــيئاصحإلل ةــــــيعرــــفلا ةــــــيرـــيدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،تارشؤملاو

،اهرشنو ةيئاصحإلا ةيقاطبلا دادعإ بتكم –أ

 ةيلاملاو ةيداصتقالا ةيعضولا مييقت تانايب بتكم – ب
.تاعاطقلل

 ،تاروشنملاو ةيئاصحإلا ةيقاطبلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيلحملاو ةيوهجلا ةيمنتلا ةعباتمو مالعإلا ماظن بتكم –أ

.ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةمولعملا رشنو ةيقرت بتكم – ب

 يفارــشتسالاو يـــعجرلا مييـــقتلل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةينازيملل

،يتاينازيملا يفارشتسالاو يعجرلا مييقتلا ةعباتم بتكم –أ

.ةيئاصحإلا لسالسلا تانايب بتكم –ب

: مضتو ،ةيتاينازيملا ةمظنألا ةنرصع ةيريدم .٣

 نوكتتو ،ةديدجلا تاءارجإلا ذيفنتل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم

،تانّودملاو ةجمربلا بتكم –أ

.ةديدجلا تاءارجإلا ميمعت بتكم –ب

 تاــــحالصإ ةــــقفارمو قـــــيسنتلل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةينازيملا

،يلخادلا قيسنتلاو ةقفارملا بتكم –أ

.يجراخلا قيسنتلاو ةقفارملا بتكم – ب

 حالصإلاب ةقلعتملا تاميمصتلل ةــيعرفلا ةـــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،يتاينازيملا

،تاقيبطتلا ذيفنتو ريوطت بتكم –أ

 حالصإلل ةيتامولعملا ةمظنألا ةنايصو ةعباتم بتكم – ب
.يتاينازيملا

: مضتو ،ةيتامولعملا ةمظنألا ةيريدم .٤

 ،ةــجمدملا ةــيتاينازيملا ةـمظنألل ةــيعرفلا ةــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،تامولعملا ماظن ميمصتو تاسارد بتكم –أ

،يلآلا مالعإلا عيراشم رشنو ذيفنت بتكم – ب

 ريوطت ماظن ذيفنت ةطشنأ قيسنتو طيطخت بتكم – ج
.يلآلا مالعإلا

.ةيمقرلا تانايبلا ةدعاق ةرادإو لالغتسا بتكم–د

 ةـثالث نم نوـكتتو ،تاــكبشلل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا •
: بتاكم )3(

،تاكبشلا ريوطتو ميمصت بتكم –أ

،تانايبلا دعاوق ةرادإ بتكم – ب

.يلآلا مالعإلا نمأ بتكم –ج

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةنايصلل ةيعرفلا ةيريدملا •

،جماربلاو ةزهجألا ةنايص بتكم –أ

.يلآلا مالعإلا تاودأ تاجايتحا ديدحت بتكم – ب

 تاـــقفصلاو ةــــباقرلاو يــــتاينازيملا مـــيظنتلا مــــسق *
: ةيمومعلا

 ،ةينوناقلا تاساردلاو يتاينازيملا ميظنتلا ةيريدم .١
: مضتو

 تاسسؤملاو ةلودلا ةينازيم ميظنتل ةيعرفلا ةيريدملا •
 )3( ةــــــثالث نــــم نوــــــــكتتو ،يـــــــتاــيــنازـــيــملا اـــهـــطــيــحمل ةــــيموـــــمـــعلا

: بتاكم

 تاـــباســـحلاو ةـــلودلل ةـــماـــعلا ةـــيـــنازـــيملا مـــيـــظــنت بــــــتــــكم –أ
،ةنيزخلل ةصاخلا

 اهطيحمل ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيم ميظنت بتكم – ب
،يتاينازيملا

.ةيتاينازيملا ةينوناقلا صوصنلا رشنو قيثوت بتكم –ج

 ةيلحملا تاعامجلا ةينازيم ميظنتل ةيعرفلا ةيريدملا •
 ةثالث نم نوكتتو ،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو
: بتاكم )3(

 نماضتلاو ةيلحملا تاعامجلا ةينازيم ميظنت بتكم –أ
،يلحملا يلاملا

 تحت ةيمومعلا تاـسسؤملا ةــينازيم ميـــظنت بـــتكم – ب
،ةيلحملا تاعامجلا ةياصو

 تاعامجلل ةيتاينازيملا ةيئاصحإلا تامولعملا بتكم –ج
.ةيلحملا

 نوــكتتو ،ةــــينوناقلا تاــساردلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةينوناقلا صوصنلا تاسارد بتكم –أ

،ةينوناقلا ريبادتلا دادعإو ليلحت بتكم –ب

.فرصلاب نيرمآلا ليهأت تاررقم بتكم –ج
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 ةــــيمومعلا دوـــــقعلاو ةـــــيمومعلا تاــــقفصلا ةــــيريدم .٢
: مضتو ،ىرخألا

 ،ةــيمومعلا تاـــقفصلا مــــيظنتل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت بتكم –أ

 تاقفصلاب ةـــــقلعتملا صـــــيخالتلاو تاــــساردلا بـــــتكم–ب
.ةيمومعلا

 ،ىرخألا ةيمومعلا دوقعلا ميظنتل ةيعرفلا ةيريدملا•
:)2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةصاخلا ةيمومعلا ةكارشلا دوقع ميظنت بتكم–أ

.ماعلا قفرملا ضيوفت دوقع ميظنت بتكم–ب

 ةنمقرو طورشلا رتافد ديحوتل ةيعرفلا ةيريدملا•
 )3( ةـثالث نــم نوــكتتو ،ةـــيـموـــمعلا تاـــبلـــطلا ماربإ ماـــظــــن
: بتاكم

 ةــيجذومنلا طاـــمنألاو طورـــشلا رـــتافد دـــيحوت بـــتكم–أ
،تاقفصلل

،ةيمومعلا تابلطلا ماربإ ماظن ةنمقر بتكم–ب

 تابلطلاب ةـقلعتملا تاــمولعملا رـــشنو عـــيزوت بـــتكم–ج
.ةيمومعلا

 تاــــــبلطلا مــــــييقتو ةــــــعباــتمل ةـــــيعرفلا ةــــــيرـــــيدــملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيمومعلا

،ةيمومعلا تابلطلا جمارب ةعباتم بتكم –أ

.ةيمومعلا تابلطلا ليلحتو مييقت بتكم –ب

: مضتو ،ةيساسألا نيناوقلاو بتاورلا ةمظنأ ةيريدم .٣

 نوكتتو ،حنملاو بتاورلا ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةيمومعلا ةفيظولا يف بتاورلا ةمظنأ بتكم –أ

 تاــــــئيهلاو تاــــــسسؤملا يف بـــــتاورلا ةـــــمظنأ بـــــتكم – ب
،ةيمومعلا

.تاشاعملاو عويرلاو حنملا ةمظنأ بتكم –ج

 ،تافينصتلاو ةيساسألا نيناوقلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

 ناوـــــــعألاو نيــــــفظوــــــملل ةـــــيــــساـــسألا نيـــــناوــــــقلا بـــــــتـــــكـــم –أ
،نييـــمومعلا

 بـــــصانـــمو ةـــــيموــــمعلا تاـــسسؤــــملا فــــينــــصت بــــتــــكـــم –ب
،ةيمومعلا لغشلا

.ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف لكايهلا ميظنت بتكم –ج

 ،نيمدختسملل يتاينازيملا دادعتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،يتاينازيملا دادعتلا ليلحت بتكم –أ

.ةيتاينازيملا تادادعتلا رييست سيياقم طبض بتكم –ب

: مضتو ،ةيتاينازيملا ةباقرلا ةيريدم .٤

 ةـــــــباـــقرـــــلا حــــــلاصم رــــيطأتل ةـــــيعرـــــــفلا ةــــــيرــــــيدـــــملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةيتاينازيملا

،ةيتاينازيملا ةباقرلا حلاصم ريطأت رييست بتكم –أ

 مزتلملا تاقفنلا تايئاصحإ صيخلتو عيمجت بتكم – ب
،اهب

 ةــــباـــقرـــلا حـــــلاــــصم ةـــــكبش طـــــيشنتو قـــــيسنت بـــــتكم –ج
.ةيتاينازيملا

 تاـطاشن مــييقتو تاعزاـــنملل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةيتاينازيملا ةباقرلا

 تاررـــقمو ضـــفرلا تارــــكذمو نوــــعطلا ةــــسارد بــــتكم –أ
،يضاغتلا

،ةيتاينازيملا ةباقرلا حلاصم شيتفت بتكم –ب

.يصيخلتلا ريرقتلاو تاطاشنلا مييقت بتكم –ج

 ةماعلا ةيريدملا لمتشت ،هالعأ ةروكذملا ماسقألا ىلع ةدايز
 ،ماعلا ريدملا ىلإ ةرشابم نيتعبات )2( نيتيريدم ىلع ةينازيملل
 : يتآلا وحنلا ىلع نيتمظنم

: مضتو ،ةلودلا تاناعإو معد حالصإو ةعباتم ةيريدم .١

 حالـــــصإ ةــــيجيتارتسا ميــــــمصتل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةلودلا تاناعإو معد

 حالصإ ةيجيتارتسا ذيفنتلا زيح عضو ةعباتم بتكم –أ
،ةلودلا تاناعإو معد

،ةلودلا تاناعإو معدل ينوناقلا راطإلا  ةعباتم بتـــكـــم – ب

.ةلودلا تاناعإو معد ةباقرو ةعباتم بتكم –ج

 ةكبش قــــيسنتو دراوــــملا رـــييستل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
 نوكتتو ،يدقنلا ضيوعتلا جمانرب يف ءاكرشلا نيلعافلا

: بتاكم )3( ةثالث نم

،دراوملا رييست بتكم –أ

،تايئاصحإلا بتكم – ب

 ضيوعتلا جمانرب يف ءاكرشلا نيلعافلا قيسنت بتكم –ج
.يدقنلا
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: مضتو ،ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ةيريدم .٢

 نوكتتو ،نيمدختسملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييست بتكم -أ

،ةيجراخلا حلاصملا يمدختسم رييست ةعباتم بتكم -ب

،نيمدختسملا دادعت طبضو ةعباتم بتكم -ج

.يعامتجالا طاشنلاو تاعزانملا بتكم -د

  ،ىوــــتسملا نيــــسحـتو نـــــيوكتلل ةــــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،جماربلا دادعإو تاجايتحإلا ليلحت بتكم -أ

 نيــــســـــحتو نــيوـــــكــتلا تارود ميــــيــــــقتو زاـــجنإ بـــتـــــــكـــم -ب
.ىوتسملا

 نوكتتو ،لـــئاسولاو ةــــينازيملل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةبساحملاو ةينازيملا بتكم -أ

،ةماعلا لئاسولا بتكم -ب

،ةيدعاقلا تآشنملا ةعباتمو تازيهجتلا بتكم -ج

.فيشرألاو قئاثولا بتكم -د

 يبـــساـــحملا ريـــيستلاو ةـــنيزــــخلل ةماــــــــعلا ةــــيرــــيدـــملا : ٤ ةداملا
: يتأي امك مظنتو ،ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل

: ةنيزخلاو ةيلاملا تايلمعلا رييست مسق *

: مضتو ،ةيمومعلا ةينويدملا ةيريدم .١

 : ةــيلخادلا ةـــيمومعلا ةـــينويدملل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،ةلودلا ميق بتكم -أ

،ةيمومعلا ميقلا بتكم -ب

.ةلودلا تامازتلا بتكم -ج

 ،ةيجراخلا ةيمومعلا ةينويدملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،ةينويدملا رييست بتكم -أ

،ءاضمإلاب تامازتلالا بتكم -ب

.عاجرإلا تايقافتا بتكم -ج

: مضتو ،ةلودلا ةنيزخ ةيريدم .٢

 نوــــكــتتو ،ةــــيلاـــملا تالــــــخدـــتلل ةــيـــعرــــفلا ةـــيرــــيدــــملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةنيزخلل ةيلاملا تامازتلالا ذيفنتو ةعباتم بتكم -أ

،ةنيزخلا ضورقو تاقيبستلا رييست بتكم -ب

 كالمأو ةبيرضلا نع ةجراخلا نويدلا ليصحت بتكم -ج
،ةلودلا

.عفدلا تالاوح بتكم -د

 نوكتتو ،ةــــنيزخلا رــــييستل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةنيزخلا تايلمعل ةصخلملا ةيعضولا دادعإ بتكم -أ

،ةيئاصحإلا تايطعملا رشنو دادعإ بتكم -ب

،ةنيزخلا تاقفدت ةعباتمو تاريدقتلا بتكم -ج

.ةينازيملا ذيفنت ةعباتمو ليلحت بتكم -د

: ةيلاملا ةطشنألا مسق *

: مضتو ،ةيلاملا قوسلاو ةيمومعلا كونبلا ةيريدم .١

 نوكتتو ،ةــــيكنبلا تاــــسسؤملل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

 كوـنـبـلاـب قـلـعـتملا لـماشلا مـيـيـقـتـلاو لـيـلـحـتـلا بتـكـم -أ
،ةيمومعلا كونبلا ةمكوح ةعباتمو

،ةيمومعلا كونبلا ةنرصع عيراشم ةعباتم بتكم -ب

،ةيمالسإلا ةفريصلا ةعباتم بتكم -ج

.ةيمومعلا كونبلل ةماعلا تايعمجلا بتكم -د

 ةثالث نم نوــكتتو ،ةيلاملا قوسلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3(

،ةيميظنتلاو ةينوناقلا نوؤشلا بتكم -أ

،يلاملا قوسلا ريسو ةطشنأ ةعباتم بتكم -ب

.ةيلاملا قوسلا ةنرصع عيراشم ةعباتم بتكم -ج

 نوــكتتو ،اهجامدإو قاوسألا ةنرصعل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،داصتقالا ليومت طورش ليلحت بتكم -أ

،يكنبلا ريغ عاطقلا ةنرصع ةعباتم بتكم -ب

.ةيكنبلا ريغ ليومتلا تايلآو تاسسؤم ةعباتم بتكم -ج

: مضتو ،تامهاسملا ةيريدم .٢
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 ،يعانصلا عباطلا تاذ تامهاسملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،تامهاسملا مييقتو عيمجتلاو ةعباتملا بتكم – أ

،ةكارشلاو ةصصوخلا تايلمع بتكم – ب

.ةلكيهلا ةداعإ تايلمع بتكم – ج

 عـــباـطــلا تاذ تاـــمــهاسمــلــل ةـــيــعرــفــلا ةـــــيرــيدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،يعانصلا رـــيغ

،تامهاسملا مييقتو عيمجتلاو ةعباتملا بتكم – أ

 ريغ عاطقلل ةعباتلا ةــيمومعلا تاـــسسؤملا بـــتكم – ب
،يعانصلا

.ةكارشلاو ةصصوخلا تايلمع بتكم – ج

 نوكتتو ،يلاملا مييقتلاو ليلحتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةيلاملاو ةيداصتقالا تامولعملا لثامتو عمج بتكم – أ

،ةيداصتقالاو ةيلاملا تامولعملا ليلحتو لالغتسا بتكم – ب

.تامولعملا رشنو صيخلت بتكم – ج 

 نوكتتو ،ةيجراخلا تامهاسملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم

،ةيجراخلا تامهاسملا رييست بتكم –أ

                          .ةيجراخلا تامهاسملا ليلحتو ةعباتم بتكم –ب

: مضتو ،تانيمأتلا ةيريدم .٣

 )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم

،ةينوناقلا نوؤشلا بتكم – أ

،مهل نمؤملا عم تاقالعلاو تاعزانملا بتكم – ب

،نيمأتلا ةداعإ وأ /و نيمأتلا تاكرش تادامتعا بتكم – ج

.نيمأتلا ءاطسو تادامتعا بتكم –د

 نوـكـتتو ،ليـــلحتلاو ةعباــتملل ةيــــعرفلا ةـــــيرــيدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،راطخألا ةيزكرم بتكم – أ

،راطخألا ةفيرعت سيياقم بتكم – ب

،تاساردلاو ءاصحإلا بتكم – ج

.نيمأتلا ةداعإ بتكم – د

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةبقارملل ةيعرفلا ةيريدملا •

،نيمأتلا ةداعإ وأ /و نيمأتلا تاكرش ىلع ةباقرلا بتكم – أ

.نيمأتلا ءاطسو ىلع ةباقرلا بتكم – ب

 ةنيزخلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلا مسق *
 : ةيمومعلا

 ،تاينازيملل يـبساحملا ذـــيفنتلاو مـــيظنتلا ةـــــيريدم .١
: مضتو

 ،ةــــلودلل يــــبساحملا مـــــيظنتلل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

 ةـــيتاينازيملا تاـــيلمعلل يـــبساحملا مـــــيظنتلا بـــــتكم – أ
،ةلودلل

 تاباسحلاو ةنيزخلا تايلمعل يبساحملا ميظنتلا بتكم – ب
،ةصاخلا

،ةيبساحملا قئاثولا بتكم – ج

.ةيبساحملا تاءارجإلا قيبطت ةعباتم بتكم – د

 تاــعامجلل يــبساحملا مــيظنتلل ةــيعرفلا ةـــيريدملا •
 يرادإلا عــــباـــطلا تاذ ةـــــيــــموــــمعلا تاـــســــسؤملاو ةـــــــيرادإلا

: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةلثامملا تائيهلاو

 تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل يبساحملا ميظنتلا بتكم – أ
،ةلثامملا تائيهلاو يرادإلا عباطلا

،ةيرادإلا تاعامجلل يبساحملا ميظنتلا بتكم – ب

،ةيبساحملاو ةيلاملا صيخالتلا بتكم – ج

 ةرداـــصــملاو قيــقدــتلا ريراقت لالغــــتساو ةعـــباـــتم بــــتــــكم – د
.نييمومعلا نيبساحملا نع ةرداصلا

 نوكتتو ،ةينازيملا طبض نوناقل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،صيخلتلاو عيمجتلا بتكم – أ

،ةيتاينازيملاو ةيبساحملا ةجلاعملا  بتكم – ب

.ءادألا تارشؤم بتكم – ج

 ةعبرأ نـم نوـــكتتو ،تاــــعزانملل ةيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )٤(

 تاقفصلا ذيفنتب ةطبترملا تاعزانملا ةجلاعم بتكم – أ
،ةيمومعلا

،يبساحملا ريهطتلا ةعباتم بتكم – ب

 تارارقلا ذيفنتب ةطبترملا تاعزانملا ةجلاعم بتكم – ج
،ىرخألا ةيلاملا تايلمعلاو ةيئاضقلا

 نـم ءاــفعإلا تاــبلط ةـــجلاعمو باـــسحلا يـــقاوب بـــــتكم – د
.يناجملا ءاربإلاو ةيلوؤسملا
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 ،ةـيبساحملا ســيياقملا دــــيحوتو ةــــنرصع ةــــيريدم .٢
: مضتو

 ةبساحم سيياقم ديحوتو ةنرصعل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةلودلا

،ةلودلا ةبساحم ةنرصع بتكم – أ

.ةلودلا ةبساحم سيياقم ديحوت بتكم – ب

 ســـــيياقم دـــــــيحوـــتو ةـــــــنرــــصعل ةـــــيعرــــفلا ةـــــــيرــــيدــــملا •
 عباطلا تاذ ةيمومعلا تاســسؤـــملاو ةـــيرادإلا تاــــعاــمــــجلا
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةلثامملا تائيهلاو يرادإلا

 ةيتاينازيملاو ةيبساحملا ةمظنألا ديحوتو ةنرصع بتكم – أ
،ةيرادإلا تاعامجلل  يبساحملاو  يلاملا رييستلاو

 ةـــــــيبساحملا ةـــــــمظنألا دـــــيحوتو ةــــــنرصع بـــــــتكم – ب
 تاسسؤمـلـل يبساحملاو يلاملا رـيـيستـلاو ةـيـتاــيــنازــيملاو
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

 ةـــــــيــبساحملا ةـــــــمــظــنألا دـــــــيــحوـــتو ةـــــــنرصع بـــــــــتـــكـــم – ج
.ةلثامملا تائيهلل يبساحملاو يلاملا رييستلاو ةيتاينازيملاو

 ةـــــبساحملا ســـــيياقم دـــــيحوتل ةــــــيعرفلا ةـــــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيراجتلا

،ةيبساحملا ةمظنألاو دعاوقلا ديحوت بتكم – أ

.بساحملا نهم ميظنت بتكم – ب

: مضتو ،يلاملاو يبساحملا ديحوتلا ةيريدم .٣

 يلاـــــملاو يــــبساحملا دـــــيحوتلل ةـــــيعرفلا ةــــــيرــــيدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةلودلل

 ةيلاملا صيخالتلا ليلحتو تامولعملا ةجلاعم بتكم – أ
،ةلودلل ةيبساحملاو

.ةلودلل ةيلاملاو ةيبساحملا تايعضولا عيمجت بتكم – ب

 يلاــــملاو يــــبساحملا دــــيحوتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
 عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيرادإلا تاعامجلل
 نــــم نوــــكتتو ،ةـــصاــــــخلا ةـــيموــــــــمعلا تاــــئيهلاو يرادإلا

: )2( نيبتكم

 ةيلاملا صيخالتلا ليلحتو تامولعملا ةجلاعم بتكم – أ
،ةيرادإلا تاعامجلل ةيبساحملاو

 ةيلاملا صيخالتلا ليلحتو تامولعملا ةجلاعم بتكم – ب
 يرادإلا عـــــباطلا تاذ ةـــــيمومعلا تاـــــسسؤملل ةـــــيبساحملاو
.ةصاخلا ةيمومعلا تائيهلاو

 ،ةيمومعلا ةيلاملا تايئاصحإلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

 ةيلاملل ةدحوملا تايئاصحإلاو تايطعملا ةدعاق بتكم –أ
،ةيمومعلا

،تالمتشملاو مئاعدلا ديحوت بتكم – ب

.ةيمومعلا ةيلاملا صيخالتو ليلحتلا بتكم – ج

 يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا لمتشت
 ،هالعأ ةروكذملا ماسقألا ىلع ةدايز ،ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل
 ةمظنم ،ماعلا ريدملل ةرشابم ةعبات تايريدم )3 ( ثالث ىلع
: يتآلا وحنلا ىلع

: مضتو ،تامولعملا ةمظنأ ةيريدم .١

 تآشنملاو يلآلا مالعإلا تاكبشل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةيجولونكتلا ةيدعاقلا

   ،ةيجولونكتلا ةيدعاقلا تآشنملا رييست بتكم – أ

 ةـــــكبشل ةـــــيدعاقلا تآـــــشنملا ةرادإو ةـــــعباتم بـــــتكم – ب
،ةنيزخلا

.ةيجولونكتلا ةظقيلاو نمألا بتكم – ج

 نوكتتو ،مالعإلا ةمظنأ رييستل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةنيزخلا تامولعم ماظن ةنايصو رييست بتكم – أ

،تاقيبطتلا رشنو ريوطت بتكم – ب

.ةنمقرلا عيراشم ذيفنت بتكم – ج

: مضتو ،ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ةيريدم .٢

 ةعبرأ نم نوكتتو ،نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤(

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييست بتكم – أ

،ةيجراخلا حلاصملا يمدختسم رييست ةعباتم بتكم – ب

،نيمدختسملا دادعت طبضو ةعباتم بتكم – ج

.يعامتجالا طاشنلاو تاعزانملا بتكم – د

 نوــكتتو ،ةـــينازيملاو لــــئاسولل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةينازيملا تاريدقت بتكم – أ

،ةيمومعلا تاقفصلاو ةبساحملا بتكم – ب

،ةماعلا لئاسولا بتكم – ج

.فيشرألا رييستو قيثوتلا بتكم – د

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا •

،جماربلا دادعإو تاجايتحا ليلحت بتكم – أ

.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود مييقتو زاجنإ بتكم – ب
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: مضتو ،عفدلا لئاسو ةيريدم . ٣

  ،ةينورتكلإلا ةــصاقملا تاــينقتل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،عفدلاب مالعإلا ماظن ةرادإ بتكم  -أ

 ةيلخادلا تاقالعلاو مدختسملا لوخد ةطقن ةرادإ بتكم -ب
.ةيجراخلاو

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيدقنلا ةيعرفلا ةيريدملا •

،يدقنلا لالغتسالا بتكم -أ

.يدقنلا ريوطتلا بتكم -ب

: يتأي امك مظنتو ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا : 5 ةداملا

 نوؤـــــــشلاو نييـــــئابجلا مـــــيظنتلاو عـــــيرشتلا مـــــسق *
: ةينوناقلا

: مضتو ،نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلا ةيريدم .١

 نوكتتو ،ةيلاملا نيناوق ريضحتل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةيلاملا نيناوق لامعأ ةعباتمو قيسنت بتكم -أ

،ةيئابجلا ريبادتلا تاحرتقم ليلحتو مييقت بتكم -ب

،ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ بتكم -ج

.ةيئابجلا تاميلعتلاو ريشانملا عيمجتو دادعإ بتكم -د

 نوكتتو ،ةرــشابملا ةــيابجلل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،نييونعملا صاخشألل ةرشابملا ةيابجلا بتكم -أ

،نييعيبطلا صاخشألل ةرشابملا ةيابجلا بتكم -ب

،ةيراقعلا ةيابجلا بتكم -ج

.ةيلحملا ةيابجلا بتكم -د

 نوكتتو ،ةرشابملا ريغ ةيابجلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا بتكم -أ

،لامعألا مقر ىلع ةصاخلا موسرلا بتكم -ب

،ةرشابملا ريغ بئارضلا بتكم -ج

.ةيئابجلا هبش موسرلا بتكم -د

 نوكتتو ،ةصاخلا ةيئابجلا ةمظنألل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،عباطلاو ليجستلا ةيابج بتكم -أ

،تاقورحملاو ةيمجنملا ةيابجلا بتكم -ب

،ةددجتملا تاقاطلاو ةيجولوكيإلا ةيابجلا بتكم -ج

.ةيئابجلا ايازملا بتكم -د

: مضتو ،ةيلودلا ةيئابجلا تاقالعلا ةيريدم .٢

 ،ةــــيلودلا ةــــيئابجلا تاـــــساردلل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،ةيلودلا ةيابجلا ليلحتو ةعباتم بتكم -أ

 نييئابجلا برهتلاو شغلا ةحفاكم تايلآ تاسارد بتكم -ب
،دودحلل نيرباعلا

.نيميقملا ريغ ةيابج بتكم -ج

 ،ةـــيلودلا ةـــيئابجلا تاـــيقافتالل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيلودلا ةيئابجلا تايقافتالا عيراشم دادعإ بتكم -أ

.تايقافتالا ماكحأ ريسفت بتكم -ب

 ،ةيلودلا ةيئابجلا تافالخلا ةيوستل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيدولا تاءارجإلا بتكم -أ

.تافالخلا ةيوست تايلآ ةعباتم بتكم -ب

 نوــكتتو ،يلودلا يئابجلا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تاءافعإلا رييست بتكم -أ

،ةلدابتملا ةيرادإلا ةدعاسملا بتكم -ب

.يلودلا يئابجلا نواعتلا ةطشنأ بتكم -ج

: مضتو ،ةيئابجلا تاعزانملا ةيريدم .٣

 ،ةيئابجلا تاـــباقرلا تاــــعزانمل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،ةيبساحملا تاقيقحتلا تاعزانم بتكم -أ

،قئاثولا ىلع ةباقرلا تاعزانم بتكم -ب

 ةـيـعضوـلا يف ةـقـمـعملا تاـقـيـقـحـتـلا تاـعزاـنــم بتــكــم -ج
.ةلماشلا ةيئابجلا

 لـــيصحتلاو ءاــــعولا تاــــعزانمل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
 نوكتتو ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ضورق دادرتساو
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

 موسرلاو ةرــشاــبملا بئارـــضلا ءاـــعو تاــــعزاـــنم بــــتـــكم -أ
،ةلثامملا

 بئارضلاو لامعألا مقر ىلع موسرلا تاعزانم بتكم -ب
،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ضورق دادرتساو ةرشابملا ريغ
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،عباطلاو ليجستلا قوقح تاعزانم بتكم -ج

.ليصحتلا تاعزانم بتكم -د

 ةعبرأ نم نوكتتو ،نعطلا ناجلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤(

،نعطلل ةيزكرملا ةنجلل ةمدقملا نوعطلا ةسارد بتكم – أ

،نعطلل ةيزكرملا ةنجللا ةنامأ بتكم – ب

،نعطلل ةيلحملا ناجللا ةعباتم بتكم – ج

.ةيقيفوتلا ناجللا ةعباتم بتكم – د

 نــم نوـــكتتو ،يئالولا ملظتلل ةيعرفلا ةـــــيرـــــــيدــملا •
: )2( نيبتكم

،يئالولا ملظتلا رييست ةعباتم بتكم –أ

.طورشملا ضيفختلا ءارجإ ةعباتم بتكم – ب

 نوكتتو ،ةيئاضقلا تاــــعزانملل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاعزانملا بتكم – أ

،ةيئاضقلا ماكحألا لالغتساو ةعباتم بتكم – ب

.ةيئازجلا تاعزانملا بتكم – ج

 ةــــــنرصعو يـــــئابجلا لــــــيصحتلاو رـــــــييستلا مــــــسق *
: ةينهملا تاموظنملا

: مضتو ،يئابجلا رييستلا ةيريدم .١

 ،نييـــعيبطلا صاـــخشألا ةــــيابجل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

 ةيعانصلاو ةيراجتلا تاطاشنلا ةيابج ةعباتم بتكم – أ
،ةيفرحلاو ةيحالفلاو

،تامدخلاو ةرحلا نهملا ةيابج ةعباتم بتكم – ب

،تاسسؤملا لاغشأو تاراقعلا ةيابج ةعباتم بتكم – ج

.تاكلتمملاو يلامجإلا لخدلا ةيابج ةعباتم بتكم –د

 نوــــكــتتو ،تاـــكرــــشلا ةـــيابـــجل ةـــيـــعرــــفلا ةــــيرــــيدــــملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نــم

 تاـــنيمأتلاو كوــنبلا تاـــطاشن ةـــيابج ةـــعباتم بـــتكم – أ
،تامدخلاو ةيلاملا تاسسؤملاو

 ءانبلاو ةراجتلاو ةعانصلا عاطق ةيابج ةعباتم بتكم – ب
،ىرخألا تاطاشنلاو ةيمومعلا لاغشألاو

،ةيبنجألا تاسسؤملا ةيابج ةعباتم بتكم – ج

 ةــميقلا ىلع مـسرلا ضورـــق عاـــجرتسا ةــــعباتم بــــتكم – د
.ةفاضملا

 تاطاشنلاو تاقورحملا ةيابجل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةيجارختسالا

،تاقورحملل عبنملا ةطشنأ ةيابج ةعباتم بتكم – أ

،تاقورحملل بصملا ةطشنأ ةيابج ةعباتم بتكم – ب

،ةيمجنملا ةطشنألا ةيابج ةعباتم بتكم – ج

.صيخلتلاو ليلحتلا بتكم – د

 ةـــــيئابجلا ةــــمظنألاو ناـــــمضلل ةــــــيعرفلا ةـــــيرـــــيدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةصاخلا

،ةنيمثلا نداعملا نم تاغوصملل نامضلا ةعباتم بتكم – أ

،ةلثامملا داوملاو لوحكلاو غبتلا ةيابج ةعباتم بتكم – ب

،تايقاطبلاو ثيراوملاو ليجستلا ةيابج ةعباتم بتكم – ج

.ةتباثلا ميقلاو عباطلا ةيابج ةعباتم بتكم – د

 نوكتتو ،ةيئابجلا ايازملا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ماعلا نوناقلل ةيئابجلا تازايتمالا ةعباتم بتكم – أ

 ةيمنتو معدو رامثتسالا ةيقرت تاءارجإ ةعباتم بتكم – ب
،ةيتالواقملا

.ةيئابجلا تاقفنلا مييقت بتكم – ج

 ،ةـــيلحملا ةـــيئابجلا دراوــــملاو لــــيصحتلا ةـــــيريدم .٢
: مضتو

 نم نوكتتو ،ليصحتلا تاءارجإل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث

،ليصحتلل ةيبساحملا تاءارجإلا بتكم – أ

 ،ليصحتلا تاطاشن ةعباتم بتكم – ب

.ليصحتلل ةيئابجلا تاريدقتلاو تايطعملا عيمجت بتكم – ج

 ،تاباسحلا ةيفصتو تاقحالملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،يرسقلا ليصحتلا تاءارجإ بتكم – أ

،تانياعملاو ةيفصتلا تايلمع ةعباتم بتكم – ب

.بئارضلا تاضابق رييست مييقتو ةعباتم بتكم – ج
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 ،ةــــــيلحملا ةــــــيئابجلا دراوـــــملل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ةيلحملا ةيئابجلا دراوملا ليلحت بتكم – أ

،ةيلحملا ةيئابجلا تازاجنإلاو تاريدقتلا ةعباتم بتكم – ب

.موسرلاو بئارضلا عيزوت ةعباتم بتكم – ج

 ،ةداــــيقلاو ةــــينهملا تاــــموظنملا ةــــنرصع ةـــــيريدم .٣
: مضتو

 ،ةـــنرصعلا ةـــيجيتارتسا ةداــــيقل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ةنرصعلا  جماربل راكتبالاو فارشتسالا بتكم – أ

،ةنرصعلا عيراشم ةعباتم بتكم – ب

.ةنرصعلا تايلمع ةيقرتو رييغتلا ةرادإ بتكم – ج

 نوــكــتتو ،نــهــملا عم تاـــقالـــعلل ةــيـــعرــفلا ةـــيرـــيدــــملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،نهملا عم تاقالعلا رييست بتكم – أ

،قيثوتلاو ةينهملا عجارملا ريوطت ةعباتم بتكم – ب

.ةيفيظولا تاءارجإلاو تايلمعلا ةسدنه ةداعإ بتكم – ج

 جــــــهانملاو ســــيياقملا دـــــيحوتل ةــــــيعرفلا ةــــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،تاءارجإلا ديحوتو طيسبت بتكم –أ

،يتايلمعلا رييستلا جهانم بتكم – ب

.ةيئابجلا حلاصملا ميظنت ةعباتمو مييقت بتكم – ج

 ،ةــــعاجنلا مييـــــقتو تارـــــيدقتلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،تاريدقتلاو تايئاصحإلا عيمجت بتكم – أ

،ةعاجنلا قيرط نع رييستلا ماظن بتكم – ب

.ةعاجنلا جئاتن صيخلتو ليلحت بتكم – ج

: ةيئابجلا تاقيقحتلاو ةباقرلا مسق *

: مضتو ،ةيئابجلا ةباقرلا ةيريدم .١

 نوــكتتو ،تاءارـــــجإلاو رــــيياعملل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،جهانملاو ريياعملا بتكم – أ

،ةيئابجلا تاباقرلا تاءارجإ بتكم – ب

.ةيئابجلا تاباقرلا تادنتسم بتكم – ج

 )3( ةثالث نم نوــكتتو ،ةـــجمربلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم

،ةيناكملا تاباقرلا ةجمرب بتكم – أ

 ةباقرلاو تالماعملا ىلع تاباقرلا جمارب ةعباتم بتكم – ب
،قئاثولا ىلع

.ةيئابجلا تاباقرلا جمارب ذيفنت ةعباتم بتكم – ج

 ةــــــيئابجلا ةـــــــباقرلا ةــــــعباتمل ةـــــيعرفلا ةــــيرـــــيدــــملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،تاسسؤملل

،ةيناكملا ةباقرلا ةعباتم بتكم – أ

،قئاثولا ىلع ةباقرلا ةعباتم بتكم – ب

.تاسسؤملل ةيئابجلا ةباقرلا طيشنت بتكم – ج

 ةـيئابجلا ةـــباـــقرلا ةـــعباــــتمل ةــــيعرـــفلا ةــــيرــــيدــــملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،تاكلتمملاو لخدلا ىلــع

 ةيئابجلا ةيعضولل ةقمعملا تاقيقحتلا ةعباتم بتكم – أ
،ةلماشلا

،قئاثولا ىلع ةباقرلا ةعباتم بتكم – ب

،ةيراقعلاو ةلوقنملا تالماعملا ىلع ةباقرلا ةعباتم بتكم – ج

 لـــــــيخادملا ىلــــــع ةـــــيئابجلا تاــــــباقرلا طــــــيشنت بــــــتكم –د
.تاكلتمملاو

 ،ةيئابجلا تاــقيقحتلاو تاــمولعملا ةرادإ ةـــــيريدم .٢
: مضتو

 ،تايطعملا دــعاوقو تاـــيقاطبلل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،تامولعملا عمجو ثحبلا بتكم – أ

 نيــفلكملا مـــئاوق رـــييستو مـــيقرتلاو زـــــيمرتلا بــــتكم – ب
،ةبيرضلاب

،تانايبلا دعاوق عيمجتو رييست بتكم – ج

.تامولعملا عمج تاونق ميظنت بتكم –د

 ةــــــمولعملا لــــــيلحـتو ةـــــجلاعمل ةـــــيعرــــفلا ةــــــيرــيدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةيئابجلا

،تامولعملا عيزوتو ةجلاعمو ميظنت بتكم – أ

،تامولعملا ليلحتو تاساردلا بتكم – ب

.تامولعملا لالغتسا ةعباتمو قيسنتلا بتكم – ج

 ،ةــيئابجلا تاـــقيقحتلاو تالــــخدتلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو
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،لخدتلا قرطو تاءارجإلا ديحوت بتكم -أ

 تاقيـــقــحتلاو لخدــــتلا تاـــيلــمع ةدــــناــســمو مـــعد بـــتـــكـــم -ب
،ةيئابجلا

 ،تاقيقحتلاو لخدتلا تايلمع قيسنتو لدابتلا بتكم -ج

.تاقيقحتلاو تايرحتلا ريراقت ةعباتم بتكم -د

 ،نييئابجلا برهتلاو شغلا ةحفاكمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،نييئابجلا برهتلاو شغلا تاسرامم ليلحت بتكم -أ

 تافلاخملا يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا ةرادإ بتكم -ب
،ةيسيلدتلا

 .ةباقرلل ةطلتخملا قرفلا ةطشنأ ةعباتمو قيسنتلا بتكم -ج

 ةروكذملا ماسقألا ىلع ةدايز بئارضلل ةماعلا ةيريدملا لمتشت
 مظنتو ،ةدناسملاو معدلاب فلكت تايريدم )٤( عبرأ ىلع ،هالعأ
: يتأي امك

: مضتو ،ةيتامولعملا ةمظنألا ةيريدم .١

 نوكتتو ،تاريوطتلاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،يلآلا مالعإلا ةمظنأ تادادعإ بتكم -أ

،ةصصختملا تاريوطتلا بتكم -ب

،ةيقيبطتلا ةسدنهلا بتكم -ج

.جهانملاو ريياعملاو تاساردلا بتكم -د

 ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأو ةمكوحلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةيتامولعملا ةمظنألا ةمكوح بتكم -أ

،عيراشملا مييقتو فارشتسالا بتكم -ب

،عيراشملا ةبيقح رييست بتكم -ج

.يلآلا مالعإلا ةموظنم نمأ بتكم -د

 نوكتتو ،لولحلا رشنو لالـــغتسالل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،تانايبلا دعاوقو ةمظنأ ةرادإ بتكم -أ

،تامولعملا تايجولونكت لولح رشن بتكم -ب

،ةيمقرلا حلاصملا رييست بتكم -ج

.نيمدختسملا معد بتكم -د

 ،ةنايصلاو ةكبشلاو تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،يلآلا مالعإلا تازيهجت رييست بتكم -أ

،يلآلا مالعإلا تازيهجت نمأو ةكبشلا رييست بتكم -ب

.يلآلا مالعإلا ةريظح رييست بتكم -ج

 : مضتو ،نيوكتلاو نيمدختسملا ةيريدم .٢

 ةعبرأ نم نوكتتو ،نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤(

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييست بتكم -أ

،ةيجراخلا حلاصملا يمدختسم رييست ةعباتم بتكم -ب

،تاعزانملا بتكم -ج

.يعامتجالا طاشنلا بتكم -د

 ،ىوــــتسملا نيــــسحـتو نــــيوكتلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،جماربلا دادعإو تاجايتحالا ليلحت بتكم -أ

 نيـســحتو نيوـــكــتلا تارود ميــــيقــتو زاـــجـــنإ بــــتــكـــم -ب
،ىوتسملا

.تاقباسملاو تاناحتمالا بتكم -ج

 راسملا ةعباتمو تاءاــفكلا نيــمثتل ةــيعرفلا ةـــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو ،ينهملا

،ةيرشبلا دراوملل يؤبنتلا رييستلاو فارشتسالا بتكم -أ

،ينهملا راسملا ةعباتم بتكم -ب

.تاءافكلا مييقتو نيمثت بتكم -ج

 تاـــيلمعو ةـــيدعاقلا تآـــشنملاو لــــئاسولا ةــــيريدم .٣
: مضتو ،ةينازيملا

 نم نوكتتو ،ةـــــماعلا لئاـــسولل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ

،ةماعلا لئاسولا بتكم -أ

،تانيومتلا بتكم -ب

،فيشرألا رييستو تاعوبطملا ةعباتم بتكم -ج

.ةيمومعلا تاقفصلا بتكم -د

 ،تازيهجتلاو ةيدعاقلا تآشنملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

 تآشنملا تازاجنإ تاسارد ةعباتمو ةجمربلا بتكم -أ
،ةيدعاقلا
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،ةيدعاقلا تآشنملا زيهجتو ديحوتلا بتكم -ب

.نمألاو ةيراقعلا تاكلتمملا رييست بتكم -ج

 نوكتتو : ةينازيملا تايلمعل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةينازيملا تاريدقتلا بتكم -أ

،زيهجتلا ةينازيم بتكم -ب

،ةبساحملا بتكم -ج

.ةينازيملا ذيفنت ةعباتم بتكم -د

: مضتو ،لاصتالا ةيريدم .٤

 ةعبرأ نم نوكتتو : لاـــــصتالل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )٤(

،مالعإلاو لاصتالا ةيجيتارتسا بتكم -أ

،مالعإلا لئاسو عم ةماعلا تاقالعلا بتكم -ب

،ةمدخلا ةيعون ةعباتمو ةيقرت بتكم -ج

.يمقرلا لاصتالا بتكم -د

 تادـــــــنتــسملاو تاروـــــــشنملل ةــــيعرـــــــفلا ةـــــــيرــــــيدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو : ةيئابجلا

،يئابجلا نينقتلا بتكم -أ

،تاروشنملا بتكم -ب

،يقئاثولا ديصرلا رييست بتكم -ج

.ىواكشلاو تامولعملا تابلط رييست بتكم -د

 ةمظنأو ةيتامولعملاو ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا : ٦ ةداملا
: يتأي امك مظنتو ،ةيداصتقالا تامولعملا

: مضتو ،مالعإلا ةمظنأ ةيريدم .١

 ،مالعإلا ةمظنأ ليلحـتو مـيظنتلل ةــيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،عيراشملا ىلع فارشإلا يف ةدعاسملاو ليلحتلا بتكم -أ

،ةيجولونكتلا ةظقيلاو مالعإلا ةمظنأ ةسدنه بتكم -ب

.تايلمعلا نيسحتو سيياقملا ديحوت بتكم -ج

 ،ةيضارتعالا تاـقيــبــطتلا ريوــطــتل ةيـعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،ريوطتلا ةعباتمو تاساردلا  بتكم -أ

،رارقلا ذاختال مالعإلا ةمظنأ بتكم -ب

.تايطعملا لالغتسا بتكم -ج

 ةيـــتاــموـــلعــملا تازـــيـــهــجـتلل ةــيــعرــفلا ةـــيرـــيدــــملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو ،ةكرتشملا

،ينقتلا معدلاو ةنايصلا بتكم -أ

،يلآلا مالعإلا ةمظنأل ةيتحتلا ىنبلا بتكم -ب

.يلآلا مالعإلا ةمظنأ عيمجت بتكم -ج

 ،ةــــنرصعلا عــــيراشم ةــــعباتمو قــــيسنتلا ةـــــيرـــيدم .٢
: مضتو

 نـم نوــكـتـتو ،رـــيــيــغــتــلا ةرادإل ةـــيــعرــفــلا ةــــيرـــيدملا •
: بتاكم )3( ةثالث

،تاحالصإلا ةعباتم بتكم -أ

،رييغتلا بيلاسأو تاودأ بتكم -ب

.رطاخملا ليلحت بتكم -ج

 ،ةـــــنمقرلا عـــــيراشم قـــــيسنتل ةـــــــيعرفلا ةـــــيرــيدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةنمقرلا عيراشم ةعباتم بتكم -أ

.عيراشملا قرف ريطأت بتكم -ب

 يف نواـعـتـلا جمارـب ةـعـباــتمل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةنرصعلا لاجم

،ءاكرشلا عم دوقعلاو نواعتلا جمارب ةعباتم بتكم -أ

.تاعزانملاو ينوناقلا ليلحتلا بتكم -ب

: مضتو ،تاــكبشلاو تاــمولعملا نمأ ةيريدم .٣

 ،ةكرتشملا فئاظولاو تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوــكتتو

،ةكبشلا سيياقم ديحوتو ةرادإ بتكم -أ

،ةكرتشملا تامدخلا ةعباتم بتكم -ب

.نيمدختسملل ةدعاسملا بتكم -ج

 نم نوــكتتو ،تاـــمولعملا نـــــمأل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث

،يتامولعملا نمألا تاءارجإو ريياعم بتكم -أ

،نامألا تاداهش رييست بتكم -ب

.ةيجولونكتلا ةظقيلاو يتامولعملا نمألا قيقدت بتكم -ج

 ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا : ٧ ةداملا
: يتأي امك مظنتو ،ةيجراخلا
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 ةددــعتملا ةـــيلاملاو ةـــيداصتقالا تاــــقالعلا ةــــيريدم .١
  : مضتو ،فارطألا

 ةيلاملا تاسسؤملا عم تاقالعلل ةيعرفلا ةيريدملا •
 : بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةيلودلا

 ةيلودلا ةسسؤملاو ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا بتكم –أ
،ةيمنتلل

 يلودلا زكرـــملاو ةـــيلودلا ليوـــــمــتلا ةســـسؤــم بـــتــــكم – ب
 رامثـــتــسالا نامـــض ةلاــــكوو رامـثــــتــسالا تاـــعزاــنم ةــيوــــستل
،فارطألا ددعتملا

.يلودلا دقنلا قودنص بتكم –ج

 ةيلاملا تاسسؤملا عم تاقالعلل ةيعرفلا ةيريدملا •
 : بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةيميلقإلا

،يقيرفإلا داحتالاو ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا بتكم –أ

 يبوروألا كنبلاو رامثتسالل يبوروألا كنبلا بتكم – ب
 ىنبلا يف راــمثتسالل يوــــيسآلا كـــــنبلاو رــــيمعتلاو ءاـــــشنإلل
،ةيتحتلا

.ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا بتكم –ج

 ةيلاملا تاسسؤملا عم تاقالعلل ةيعرفلا ةيريدملا •
 : بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةيبرعلا

،يبرعلا دقنلا قودنص بتكم –أ

 ءامنإلا قودنص( ةيبرعلا ةيلاملا تاسسؤملا بتكم – ب
 ةيداصتقالا ةيمنتلل يبرعلا فرصملاو يعامتجالاو يداصتقالا

 يعارزلا ءامنإلاو رامثتسالل ةيبرعلا ةئيهلاو ،ايقيرفإ يف
،)تارداصلا نامتئاو رامثتسالا نامضل ةيبرعلا ةسسؤملاو

 تاــسسؤملاو راـــمثتسالل ةـــيبرعلا ةـــسسؤملا بـــتكم –ج
.ىرخألا ةيبرعلا ةيلاملا

 ةيلاملا تاسسؤملا عم تاقالعلل ةيعرفلا ةيريدملا •
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةصصختملا

،ةدحتملا ممألا ماظنل ةعباتلا تاسسؤملا بتكم –أ

 قودـــنــصو ةيــــعارزلا ةيـــمــنــتلل يلودلا قودــــنـــصلا بتـــــــكم – ب
 تاسسؤملاو لورتبلل ةرّدصملا لودلا ةمظنمل ةيلودلا ةيمنتلا
.ىرخألا ةصصختملا ةيلاملا

 ،ةيئانثلا ةـيلاملاو ةـــيداصتقالا تاــــقالعلا ةـــــيريدم .٢
: مضتو

 نوكتتو ،ابوروأ لود عم نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
 : بتاكم )3( ةثالث نم

،ابوروأ بونج لود عم تاقالعلا بتكم –أ

،ابوروأ لامش لود عم تاقالعلا بتكم – ب

.ةيقرشلا ابوروأ لود عم تاقالعلا بتكم –ج

 ،اكيرمأو ايسآ لود عم نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ايسآ لود عم تاقالعلا بتكم –أ

.اكيرمأ لود عم تاقالعلا بتكم – ب

 ةـــــيبرعلا لودـــــلا عــــم نواـــــعتلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيقيرفإلاو

،ةيبرعلا لودلا عم تاقالعلا بتكم –أ

.ةيقيرفإلا لودلا عم تاقالعلا بتكم – ب

 ةيداصتقالا تاعومجملا عم نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ةينوناقلا نوؤشلاو

،ةيداصتقالا تاعومجملا عم تاقالعلا بتكم –أ

،ةينوناقلا نوؤشلا بتكم – ب

.يبوروألا داحتالا بتكم –ج

 مــــظنتو ،ةـــــينطولا كالـــــمألل ةـــماعلا ةــــيرـــيدملا : ٨ ةداملا
: يتأي امك

: ةلودلا كالمأ مسق *

: مضتو ،ةلودلا كالمأ رييست ةيريدم .١

 نوكتتو ،ةلودلا كالمأ تايلمعل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةلودلا كالمأل ةيديلقتلا تايلمعلا بتكم –أ

،ةلودلا كالمأ تايلمع زاجنإ ةعباتم بتكم – ب

،ةيمومعلا كالمألا بتـــكم – ج

.ةلودلل ةعباتلا كالمألا لامعتسا ةعباتم بتكم –د

 ةــعباتلا تاــيكلملل ماـعلا درـــجلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةينطولا كالمألل

،ةينطولا كالمألل ةعباتلا تاراقعلل ماعلا درجلا بتكم –أ

 تايكلمل ماعلا لودــجلل يـــتامولعملا ريـــيستلا بــــتكم – ب
.ةينطولا كالمألا

 نوكتتو ،تالوـقـــنــملا رــيــيــســـتل ةـــيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدــــملا •
: )2( نيبتكم نم

،تالوقنملا رييست بتكم –أ

.ةيرادإلا تارايسلا رئاظح بتكم – ب
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 : مضتو ،ةلودلل ةعباتلا كالمألا نيمثت ةيريدم .٢

 نوكتتو ،ةيراقـــعلا تاـــيلـــمعلل ةيــــعرـــفلا ةيرــــيدــــملا •
: )2( نيبتكم نم

،ةيراقعلا تايلمعلا ةعباتم بتكم –أ

.ةلودلا تاكلتمم ريهطت بتكم – ب

 ،ةيحالفلا ةيمومعلا تاكلتمُملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيحالفلا ةيمومعلا تاكلتمملا ريهطتو نيمثت بتكم –أ

 تاكلتمملل تارـبخلاو تامييــقتلاو درجلا تايلمع بتكم – ب
.ةيحالفلا ةيمومعلا

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،راقعلل ةيعرفلا ةيريدملا •

،رامثتسالل هجوملا ةلودلل عباتلا راقعلا نيمثت بــتكم –أ

 تايلمعل هـجوملا ةــلودلل عــباتلا راــقعلا نيــمثت بــتكم – ب
.ةيراقعلا ةيقرتلا

: يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم مسق *

: مضتو ،يضارألا حسم تايلمع ةيريدم .١

 تاقالعلاو يضارألا حسم ةطشنأل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،ءاكرشلا عم

،ةنرصعلاو فارشتسالا بتكم –أ

،ةيحسملا قئاثولا حيحصتو ديدجت بتكم – ب

.ءاكرشلا عم تاقالعلا بتكم –ج

 لاـغشأ ةـعـباـتـمو طـيـطـخـتـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،يضارألا حسم

،مييقتلاو ةعباتملاو يضارألا حسم لاغشأ طيطخت بتكم –أ

،يطئارخلاو يسايقلا ريوصتلا جاتنإ بتكم – ب

.يضارألا حسم تانايب لالغتساو رييست بتكم –ج

 يــضارألا حــسم ةـــمولعم نيـــمثتل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
 : بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،طبضلاو

،ةيحسملا تامولعملا نيمثت بتكم –أ

 ةينايبلا تاـــططخملاو ةـــيطئارخلا تادنسلا بــــتكم – ب
،ةيمومعلا تائيهلا فرط نم ةجتنملا

.ريياعملاو ةدوجلا ةيجهنم بتكم –ج

 نوكتتو ،يضارألا حسم نييحتل ةيعرفلا ةيريدملا •
 : بتاكم )3( ةثالث نم

،امهقفاوتو ماعلا لودجلاو ةيراقعلا ةيقاطبلا نييحت بتكم –أ

،نييحتلا تاءارجإ ذيفنتو ينقتلا معدلا بتكم – ب

.ةطاسولاو تاصنإلا تاطاشن ةعباتم بتكم – ج

 : مضتو ،ةيراقعلا ةظفاحملا ةيريدم .٢

 ةثالث نم نوكتتو ،يراقعلا رهشلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3(

،يراقعلا رهشلا تاءارجإ ديحوت بتكم –أ

،يراقعلا لجسلا طبضو تايئاصحإلا بتكم – ب

.ةيراقعلا ةيكلملا قح ةنياعم بتكم –ج

 نوكتتو ،ةيراقعلا تاميقرتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،يراقعلا ميقرتلا تايلمع بتكم –أ

،يضارألا حسم عم يراقعلا لجسلا قفاوت بتكم – ب

.يراقعلا ميقرتلا تايئاصحإ بتكم –ج

 تاــــــظفاحملا تاــــمدخ ةـــــعباتمل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيراقعلا

،تامدخلا قرط بتكم –أ

.تامولعملا ميلست ةعباتم بتكم – ب

 ماسقألا ىلع ةدايز ،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا لمتشتو
 ىلإ ةرــشابم ةـــعبات تاــــيريدم )٤( عـــبرأ ىلـــع ،هالــــعأ ةروــــكذملا
: ماعلا ريدملا

: مضتو ،تاعزانملاو نينقتلا ةيريدم .١

 )3( ةثالث نم نوكتتو ،نينقتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
 : بتاكم

،ةلودلا كالمأ ميظنتو عيرشت بتكم –أ

،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ميظنتو عيرشت بتكم – ب

.ةيميظنتلاو ةينوناقلا تاساردلا بتكم –ج

 نوكتتو ،ةلودلا كالمأ تاعزانمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

 ةلودلا كالمأ تاعزانم يف نوعطلا دادعإو ةسارد بتكم –أ
،ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا مامأ

،ةلودلا كالمأ تاعزانم ةعباتم بتكم – ب

 ةلودلا كالمأ تاعزانم اياضق ةجلاعم قيسنت بتكم –ج
،ةيجراخلا حلاصملا عم

 ةقلعتملا ةيئاضقلا تارارقلاو ماكحألا ذيفنت ةعباتم بتكم –د
.ةلودلا كالمأ تاعزانمب
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 ،راقعلاو يضارألا حسم تاعزانمل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

 حـــــسم تاــــعزانم يف نوـــــعطلا دادـــــعإو ةــــسارد بــــــتكم –أ
،ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا مامأ يراقعلا ظفحلاو يضارألا

،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم تاعزانم ةعباتم بتكم – ب

 يضارألا حسم تاعزانم اياضق ةجلاعم قيسنت بتكم –ج
،ةيجراخلا حلاصملا عم يراقعلا ظفحلاو

 ةـــيئاضقلا تارارــــقلاو ماــــكحألا ذــــيفنت ةــــعباتم بـــــتكم –د
.يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم تاعزانمب ةقلعتملا

: مضتو ،جهانملاو تايئاصحإلاو ليصحتلا ةيريدم .٢

 )3( ةــثالث نــم نوــكتتو ،لــيصحتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
 : بتاكم

 ليخادمو تاجوتنم ناونعب ةينازيملا تاريدقت بتكم –أ
،اهذيفنت ةعباتمو ةينطولا كالمألا

 ةينطولا كالمألا لـيخادمو تاــــجوتنم دــــيدحت بـــــتكم – ب
 ،تاليصحتلا نيسحتو

.ةينطولا كالمألا ةرادإ يضباق ةبساحم ةعباتم بتكم –ج

 نوكتتو ،صيخلتلاو تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم

،ةيئاصحإلا ةمولعملا رشنو ليلحت بتكم –أ

.ةيبساحملاو ةيلاملا تايلمعلا صيخلت بتكم –ب

 ،قـــئاثولاو فيشرألاو جهانملل ةــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،اهبيصنتو ةينطولا كالمألا حلاصم ميظنت بتكم –أ

،تالجسلاو تاعوبطملا ةنودمو جهانملا بتكم – ب

،ةيجراخلا حلاصملا ريس مييقتو ةعباتم بتكم –ج

.فيشرألاو قئاثولا بتكم –د

: مضتو ،لاصتالاو تامولعملا ةمظنأ ةيريدم .٣

 ةيتامولعملا تاقيبطتلا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،يلآلا مالعإلا جمارب ذيفنت بتكم –أ

،رييغتلا ةبكاومو معدلا بتكم – ب

.ريياعملا قيبطتو ينقتلا ريطأتلا بتكم –ج

 نوكتتو ،تاــمولــعـملا ةمـــظنأل ةيـــعرـــفــلا ةـــيرــيدـــملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،معدلاو ليلحتلا بتكم –أ

،تايطعملا كونب رييستو ةجذمنلا بتكم – ب

،رشنلاو لاقتنالا بتكم –ج

.مييقتلاو ةبقارملاو ةعباتملا بتكم –د

 نـــــمألاو تاـــــــكبشلا رـــــــيوــــطتل ةــــــيعرـــــفلا ةــــــيرــــيدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،يتامولعملا

،يتامولعملا نمألا بتكم –أ

،ةيتامولعملا مظنلا بتكم – ب

،ةكبشلاب ةصاخلا ةيضرألا بتكم –ج

.ةيتامولعملا ماظن ةنايص بتكم –د

 ةـثالث نــم نوــكتتو ،لاــــصتالل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3(

،ةماعلا تاقالعلاو لاصتالا بتكم –أ

،رشنلاو مالعإلا بتكم –ب

.ةيدقاعتلا تامازتلالاو ينقتلا ريرحتلا بتكم –ج

: مضتو ،ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ةيريدم .٤

 ةعبرأ نم نوكتتو ،نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤(

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييست بتكم –أ

،ةيجراخلا حلاصملا يمدختسم رييست ةعباتم بتكم – ب

،نيمدختسملا دادعت طبضو ةعباتم بتكم –ج

.يعامتجالا طاشنلاو تاعزانملا بتكم –د

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا •

،جماربلا دادعإو تاجايتحالا ليلحت بتكم –أ

.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود مييقتو زاجنإ بتكم – ب

 نوـــكتتو ،ةــينازيملاو لـــئاسولل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم

،اهذيفنت ةعباتمو ةينازيملا دادعإ بتكم –أ

،ةبساحملا بتكم – ب

.ةماعلا لئاسولا بتكم –ج

 مـــــعدلاو ةــــــيدــــــعاقلا تآــــــشنملل ةــــــيعرفلا ةــــــيرــيدملا •
 : بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،يتسيجوللا
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،ةيرادإلا تارقملا نمأو ةيدعاقلا تآشنملا بتكم –أ

،ةيمومعلا تاقفصلاو زيهجتلا بتكم – ب

.يتسيجوللا معدلا بتكم –ج

: يتأي امك مظنتو ،فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا : ٩ ةداملا

 ،ةيفارشتسالا ةيداصتقالا ليلاحتلاو جهانملا ةيريدم .١
: مضتو

 نوكتتو ،ةيفارشتسالا جهانملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم

،ةيداصتقالا تاكاحملاو ةجذمنلا بتكم –أ

.ةيداصتقالا تاسايسلا رثأ سايق بتكم –ب

 يداــــصتقالا عوــــنتلا تاــــساردل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيجيتارتسالا ةظقيلاو

،يداصتقالا عونتلا ليلحتو ةعباتم بتكم –أ

.ةجيتارتسالا ةظقيلا بتكم – ب

 يداـــــصتقالا طــــيحملا ةــــعباتمل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،يلودلا

،ةيلودلا ةراجتلا تارشؤم ةعباتم بتكم –أ

.يلودلا فرظلا ةعباتم بتكم – ب

 ةـــيداصتقالا تاــسايسلا مييــقتل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيمومعلاو

،ةيداصتقالا تاسايسلا قسانت مييقت بتكم –أ

.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا جمارب ةعباتم بتكم – ب

: مضتو ،ةيعامتجالا ليلاحتلاو تاساردلا ةيريدم .٢

 لـــمعلا قوـــس لــــيلحـتو ةعباتمل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،لخدلاو

،لمعلا قوسو ليغشتلا ةسايس ليلحتو ةعباتم بتكم –أ

 ةيئارشلا ةردقلاو ينطولا لخدلا ليلحتو ةعباتم بتكم – ب
.رسألل

 تاــــــسايسلا لـــــيلحـتو ةــــــعباتمل ةـــــــيعرفلا ةــــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 ةيعامتجالا تاسايسلا مييقتو ةعباتم تارشؤم بتكم –أ
،ةيفاقثلاو

 تاــسايسلا قــسانت لـــيلحت تاودأو جــــهانملا بــــتكم – ب
.ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 مــيلعتلا ماـظن لــيلحـتو ةـــعباتمل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،نيوكتلاو

،ميلعتلا ماظن مييقتو ةعباتم تارشؤم بتكم –أ

 مـــيلعتلا لاـــجم يف ؤــــبنتلاو تاــــكاحملا تاودأ بــــــتكم – ب
.نيوكتلاو

 نوكتتو ،نـكسلا ةــسايس لـــيلحتل ةيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم

،نكسلا ليومت تايلآ مييقت بتكم –أ

.نكسلا ةسايس ليلحتو ةعباتم تارشؤم بتكم – ب

 ،ةيرشبلا ةيمنتلاو يفارغوميدلا ليلحتلا ةيريدم .٣
: مضتو

 نوكتتو ،ةيفارغوميدلا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم

،ةيفارغوميدلا ةيعضولا ليلحتو ةمولعملا بتكم –أ

 ةيفارغوميدلا لوح ةــيفارشتسالا تاـــــساردلا  بــــــتكم – ب
.ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع اهرثأو

 نوــكتتو ،ةـــيرشبلا ةـــيمنتلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نـم

،ةيرشبلا ةيمنتلا تارشؤم ةعباتم بتكم –أ

.يشيعملا راطإلا تارشؤم ةعباتم بتكم – ب

 نوــكتتو ،ةـــيرشبلا تاردقــلل ةــيعرفلا ةـــيريدملا •
: )2( نيبتكم نــم

،ةيرشبلا تاردقلا تانوكم نيسحتل تاساردلا بتكم –أ

 ةيمنتلا يف ةيرشبلا تاردقلا ةمهاسم لــيلحت بــتكم – ب
.ةيداصتقالا

 ،ةــــمادتسملا ةـــيميلقإلا ةــــيمنتلا تاــــسارد ةــــيريدم .٤
: مضتو

 نوكتتو ،ةيميلقإلا ةيمنتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم

،ميلقإلا ىلع ةيمنتلا جمارب رثأ مييقتو ةعباتم بتكم –أ

 تاــيكيمانيدلا لوـــح ةـــيفارشتسالا تاساردلا بـــتكم – ب
.ةيميلقإلا

 نم نوكتتو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم

 ةــمادتسملا ةــــيمنتلا ةـــسايس مــــييقتو ةـــــعباتم بــــتكم –أ
،ميلقإلل

 ةـــيمنتلا ىلـــــع راــــمثتسالا جــــمارب رــثأ ةــــسارد بــــتكم – ب
.ميلقإلل ةمادتسملا
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 نزاوـــــتلاو ةــــيئاضفلا ةــــيمنتلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،يوهجلا

 تاعامجلاو ةلودلا نيب ةكارشلا تاودأ ريوطت بتكم –أ
،ةيلحملا

 ىلـــــع ةـــــيميلقإلا عــــباـــــط ءاــــــــفضإل تاــــساردلا بـــــتكم – ب
.ةيمومعلا تاسايسلا

 ةـــينبلاو يــــعيبطلا لاــمسأرلل ةــــيعرفلا ةــــــيرـــيدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيتحتلا

  لامسأرلا تانوكم لوح ةيفارشتسالا تاساردلا بتكم –أ
،اهنيسحتو ،ةيتحتلا ةينبلاو يعيبطلا

 يـــعيبطلا لاـــمسأرلا ماــــهسإ ساــــيقو لـــــيلحت بـــــتكم – ب
.يداصتقالا ومنلا يف ةيتحتلا ةينبلاو

: مضتو ،تامولعملا ةمظنأ ةيريدم .5

 ،ةنايصلاو ةيتامولعملا تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،يلآلا مالعإلا ةمظنأ ةنايص بتكم –أ

.يلآلا مالعإلا ةموظنم نمأ بتكم – ب

 تاقيبطتلاو تاـــــنايبلا دــــعاوقل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةينواعتلا

،تانايبلا دعاوق ةرادإو ميظنت بتكم –أ

.ةينواعتلا تاقيبطتلا بتكم – ب

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةنمقرلل ةيعرفلا ةيريدملا •

،قئاثولل ينورتكلإلا رييستلا بتكم –أ

.تامولعملا رشن بتكم – ب

 ،ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولاو ةيلاملا ةيريدم : ٠١ ةداملا
 : يتأي امك مظنتو

 ،تاقفصلاو ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةينازيملا تايلمعو تاريدقتلا بتكم – أ

 تاــــــــــقفن رـــــــييستو ةــــــيبساـــــحملا تاـــــــيلـــمعلا بـــــــتكم – ب
،نيـــمدختسملا

،ةيمومعلا تاقفصلل ةيرازولا ةنجللا ةنامأ بتكم – ج

.ةيزكرملا ةرادإلاب ةقلعتملا ةيمومعلا تاقفصلا بتكم – د

 ،ةــــــينقتلا تازـــــيهجتلا ةـــــنايصل ةــــــيعرفلا ةــــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةينقتلا ةزهجألا ةنايصو حالصإ بتكم – أ

،ةيئابرهكلا ةزهجألا ةنايصو حالصإ بتكم – ب

،ىنبملل ةينقتلا تاكبشلا ةنايصو حالصإ بتكم – ج

 تانيومتلا رييستو ةنايصلا تاـيلمع قــيسنت بــــتكم – د
.تانوزخملاو

 نوكتتو ،قئاثولاو رييستلا لئاسول ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،درجلاو نيومتلا بتكم – أ

،تاودنلاو تارمتؤملا بتكم – ب

،ةماعلا لئاسولا بتكم – ج

.فيشرألاو قئاثولا بتكم – د

 ،عقوملا طيحمو ةيدعاقلا تآشنملل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،عيراشملا قيسنتو ةعباتم بتكم – أ

،ةيدعاقلا تآشنملا عيراشم جمارب بتكم – ب

،عقوملا طيحم ةيامحو ةنايص بتكم – ج

 تآشنملاب ةقلعتملا دوقعلاو طورشلا رتافد دادعإ بتكم – د
.عقوملا طيحمو ةيدعاقلا

: يتأي امك مظنتو ،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم : ١١ ةداملا

 ةرادإلا يــــــمدختسم رــــــــييستل ةــــيعرــــفلا ةـــــــــيرــــيدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةيزكرملا

 ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست بتكم – أ
،تاعزانملاو

،تاقباسملاو تاناحتمالاو فيظوتلا بتكم – ب

،يعامتجالا طاشنلا بتكم – ج

 ةيرشبلا دراوملل ةيئاصحإلا تايطعملا ةجلاعم بتكم – د
.ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم دادعت طبضو

 ،تاءاــفكلاو تاراـــطإلا رــــييستل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ةيزكرملا ةرادإلا تاراطإل ينهملا راسملا رييست بتكم – أ

 حــــــلاصملا  تاراــــطإل يـــنهملا راــــسملا رــــييست بــــتكم – ب
،ةيجراخلا

.تاءافكلل ةيرازولا ةقاطبلا بتكم – ج
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،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا

 )3( ةثالث نم نوكتتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم

،تاجايتحالا ليلحتو ديدحت بتكم –أ

،نيوكتلا تاطاشن زاجنإو دادعإو طيطختلا بتكم – ب

 ةعوضوملا نيوكتلا تاسسؤم ةعباتمو مييقتلا بتكم –ج
.ةياصولا تحت

 نوكتتو ،ةيرشبلا دراوملا نيمثتل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةيفارشتسالا تاساردلاو  طيطختلا بتكم –أ

،يلخادلا قيقدتلاو ةعباتملاو مييقتلا بتكم – ب

،لدابتلاو نواعتلا بتكم –ج

.ةيلاملا ةرازو يمدختسم دادعت طبضو ةعباتم بتكم – د

: مضتو ،ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ةيريدم : ٢١ ةداملا

 حلاصملاو ةلودلا لاومأ ىلع ظافحلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةزكرمملا ريغ

،ةصتخملا مكاحملا راطخإ بتكم –أ

،ةيئاضقلا تاءارجإلا بتكم – ب

،ينطولا داصتقالا سمت يتلا ىربكلا اياضقلا بتكم –ج

.ةرداصملا تاكلتمملاو لاومألا ليصحت ةعباتم بتكم – د

 حلاصملاو ةلودلا ناوــعأ ةـــيامحل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةزكرمملا ريغ

،يدسجلا ساسملا نم ةيامحلا بتكم –أ

،يونعملا ساسملا نم ةيامحلا بتكم – ب

 فرط نم ةــلودلا ناوـــعأل ةـــيئاضقلا تاــــعباتملا بــــتكم –ج
،ريغلا

.ليصحتلاو ةيوستلا بتكم –د

 نوـــكتتو ،ةـــيندملا اـــياضقلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نــم

،ةدايسلا تاعاطق تاعزانم بتكم –أ

،ةلودلل ىرخألا تاعاطقلا تاعزانم بتكم – ب

،رربملا ريغ تقؤملا سبحلا نع تاضيوعتلا بتكم –ج

 تادـــنسلاو ةــيدولا ةــــيوستلا تاءارـــــجإ ةـــــعباتم بـــــتكم –د
.ةيذيفنتلا

 نوـــكتتو ،ةــــينوناقلا تاــساردلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،ةينوناقلا تاراشتسالا بتكم –أ

،ةحلاصملا تابلط بتكم – ب

،ةينوناقلا صوصنلا ةسارد بتكم –ج

.يلودلا ميكحتلا بتكم –د

 نوــــكتتو ،ةــــماعلا اـــــياضقلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا •
: بتاكم )٤( ةعبرأ نــم

،ةيلوؤسملا نم ءافعإلا تافلم رييست بتكم –أ

،نيدلا نم ءافعإلا تافلم رييست بتكم – ب

،نيماحملا تافلم رييست بتكم –ج

.ىرخألا ةماعلا اياضقلا تافلم رييست بتكم –د

: يتأي امك مظنتو ،لاصتالا ةيريدم : ٣١ ةداملا

 ،لاصتالا جهانم ديحوتو مالعإلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

 تاـــــيجيتارـــــتسا ةــــعباتمو ميـــمصتو مالــــعإلا بــــتكم – أ
،لاصتالا

.يمقرلا لاصتالا بتكم – ب

 نم نوكتتو ،فيشرألاو رـــشنلل ةيعرفلا ةيريدملا •
: )2( نيبتكم

،فيشرألاو رشنلا بتكم –أ

.ةماعلا تاقالعلا بتكم – ب

 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا  ماكحأ ىغلت : ٤١ ةداملا
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ربوتكأ 31 قفاوملا ٠3٤1 ماع لاوش ٤2
.بتاكم يف ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 5١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 72 قـــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج 3 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس ربمفون
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ماع يناثلا عيبر 5٢ يف خّرؤم كرتشم يرازورارق
 فينصت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١
 قاحتلالا طورشو ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 71 يف خرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 ايلعلا بــصانـــملا يلغاـــشل ةيلالدتـــسالا ةداـــيزلا حـــنم تايـــفــــيك

 ،هنم 31 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
،لدعملا

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 8 يف خرؤملا ٠2٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمسيد ٠2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ةدعقلا يذ

 ةيمومع ةسسؤم ىلإ ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملا ليوحت
،يجولونكتو يملع عباط تاذ

 11 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مرحم
 ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا

،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

 يف خرؤملا ٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةـــنس وـــياــــم 3 قــــــفاوملا 92٤1 ماــع يناــثـــلا عـــيـــبر 72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

 يف خرؤملا 131-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةـــنس وـــياــــم 3 قــــــفاوملا 92٤1 ماــع يناــثـــلا عـــيـــبر 72
،مئادلا ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

 يف خرؤملا 693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ 82
 تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

 يف خرؤملا 3٤٤-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةنس ربمسيد 62 قفاوملا 33٤1 ماع رفص لوأ
 كالـــسأل نيـــمـــتــنملا نيـــفـــظوـــملاب صاـــخلا يـــساـــسألا نوـــناــــقلا

،ثحبلا معد يمدختسم

 2 يف خرؤملا 392-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر
 يـــجولوـــنــكتلاو يملـــعلا ثـــحـــبلل ةكرـــتـــشملا حلاــــصــــملا ماــــهم
،اهريسو اهميظنتو

 81 يف خرؤملا 77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 ٥ خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 لاوش 91 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلا ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس وينوي 11 قفوملا 1٤٤1 ماع
،ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملل يلخادلا

: يتأي ام نوررقي

 موــسرـــملا نم 31 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقـــيبــــطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا

 ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92
 طورشو ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملا فينصت ديدحت

.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

 يف ةيباـغلا ثاــــحبألل يــنـــطولا دهــــعـــــملا فّنصُي : ٢ ةداملا
.1 مسقلا ،"أ" فنصلا

 ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت : ٣ ةداملا
 هذــهب قاـــحتلالا طورــشو ةـــيباـــغلا ثاـــحبألل يـــنـــطولا دهــــعـــملل
: يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا
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 ىلع ،"ب" مسق ،ثحب ذاتسأ –
 ةيمدقأ تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا

،فظوم ةفصب
 ىلع ،"ب" مسق ،رضاحم ذاتسأ –

 ةيمدقأ تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا
.فظوم ةفصب



 ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم –
 سمخ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا
 هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥(
،ةفصلا

 ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم –
 ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

 ةمدخلا نم تاونس )٠1( رشع تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا



 ىلع ،"ب" مسق ،ثحب ذاتسأ –
،مسرم ،لقألا

 ىلع ،"ب" مسق ،رضاحم ذاتسأ –
.مسرم ،لقألا



 ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم –
 ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب

 تبثي ،لقألا ىلع ثحب سدنهم –
 هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس

،ةفصلا
 ثحبلا معدل يسيئر سدنهم –

 يملعلا مالعإلاب يسيئر فلكم وأ
 ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يجولونكتلاو
 ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم –
 مالعإلاب فلكم وأ ةسدنهلا قحلم
 ىوتسملا نم يجولونكتلاو يملعلا
 ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

 ةمدخلا نم تاونس )7( عبس تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ريدملا






 ريدملا
دعاسملا











ماعلا نيمألا
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 ،لـقألا ىلع ،ثحـبـلاـب قــحــلــم –
 ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب

 ،لـــقألا ىلع ،ثحـــب سدـــنـــهـــم –
 ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب

 ،ثحبلا معدل يسيئر سدنهم –
 تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا ىلع

 هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس
،ةفصلا

 وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم –
 ،ةـلداـعـم ةـبـتر وأ ةسدـنـهـلا قـحــلــم
 ةمدخلا نم تاونس )7( عبس تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم –
 ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب

 ىلع ،"ب" مسق ،دعاسم ذاتسأ –
 ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي ،لقألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 ،لـــقألا ىلع ،ثحـــب سدـــنـــهـــم –
 ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب

 ثحبلا معدل يسيئر سدنهم –
 يـــملــعلا مالـــعإلاب يســــيئر فلـــــكم وأ

 ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يجولونكتلاو
 ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم –
 مالعإلاب فلكم وأ ةسدنهلا قحلم
 ىوتسملا نم يجولونكتلاو يملعلا
 ،ةلداعم ةبتر وأ ،لوألا وأ يناثلا

 ةمدخلا نم تاونس )7( عبس تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم –
 نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(

 ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم –
 ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

 ةمدخلا نم تاونس )7( عبس تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا







 ةطحم ريدم
ةيبيرجت
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 تبثي لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم –
 ةــفصب ةــيــمدــقأ تاوــنس )3( ثالـــث
،فظوم

 تبثي ،لقألا ىلع ،ثحب سدنهم –
 ةــفصب ةــيــمدــقأ تاوــنس )3( ثالـــث
،فظوم

 وأ ثحبلا معدل يسيئر سدنهم –
 يـــملـــعلا مالـــــعإلاب يــســـيئر فــــلــــكــم
 يسيئر فرصتم وأ يجولونكتلاو
 ،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،ثحبلل
 ةـيـمدــقأ تاوــنس )3( ثالــث تبــثــي
،فظوم ةفصب

 قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم –
 يملعلا مالعإلاب فلكم وأ ةسدنهلا

 يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
 نم ثحبلا فرصتم وأ لوألا وأ
 ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا ىوتسملا

 نم تاونس )٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا


 تبثي ،لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم –
 ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث
.فظوم


 تبثي ،لقألا ىلع ،ثحبلاب قحلم –
 ةــفصب ةــيــمدــقأ تاوــنس )3( ثالـــث
،فظوم

 تبثي ،لقألا ىلع ،ثحب سدنهم –
 ةــفصب ةــيــمدــقأ تاوــنس )3( ثالـــث
،فظوم

 وأ ثحبلا معدل يسيئر سدنهم –
 يـــمـــلـــعلا مالـــعإلاـــب يــســــيئر فــــلــــكــم
 ةبتر وأ ،لـــقألا ىلع ،يــــجولوـــنكــــتلاو
 تاوـــنـــس )3( ثالــــث تــبـــثي ،ةـــلداـــــعم
،فظوم ةفصب ةيمدقأ

 قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم –
 يملعلا مالعإلاب فلكم وأ ةسدنهلا

 يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
 عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ
 هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤(
.ةفصلا
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 وأ ثــــحبلا معدل يســيئر سدنهم –
 يـــمــــلـــعلا مالــــعإلاــب يـــســـيئر فـــلـــكــــم
 ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يجولونكتلاو
 ةيمدقأ تاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم
،فظوم ةفصب

 قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم –
 يملعلا مالعإلاب فلكم وأ ةسدنهلا

 يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
 عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ
 هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤(
.ةفصلا



 ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم –
 ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقأ تاونس )3(

 ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم –
 ،ةــلداــعــم ةــبـــتر وأ لوألا وأ يناـــثـــلا

 ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا



 مّسرم ،لقألا ىلع ،ثحب سدنهم –
 ةـــفــصــــب ةـــيــمدـــقأ )2( نيــــتــــنــس تبثي
،فظوم

 ىلع ،ثحبلا معدل يسيئر سدنهم –
 تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ مّسرم ،لقألا

،فظوم ةفصب ةيمدقأ )2( نيتنس

 قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم –
 ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ةسدنهلا
 هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3(
.ةفصلا
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35م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧١ يف خرؤمرارق
 رفص ٩ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون
 نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنس ربمتبس ٧٢ قفاوملا ٢٤٤١ ماع
 ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 71 يف خروم رارق بجومب
 ماع رفص 9 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمفون 21
 نيـــيــعــت نــمــضـــتملاو ٠2٠2 ةـــنــس ربمتبس 72 قــــفاوــــملا 2٤٤1
 ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ
:  يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،ةيفيرلا

)ىتح رييغت نودب(............................................................."

 ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،نزازلوب نمؤملا دبع –
،اسيئر ،ةيفيرلا

.".............................)رييغت نودب يقابلا(............................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٢٢ يف خرؤمرارق
 ٣١ يف خرؤـملا رارـــقلا لدـــعـــي ،٢٢٠٢ ةنـــس رــــبــمـــفوــــن
 ةنس يفناج ٦١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
 ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٢٢٠٢
.موحللاو رضخلل كرتشملا ينهملا ينطولا

––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22 يف خرؤم رارق بجومب
 ىدامج 31 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمفون 71

 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا
 كرتشملا ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
:  يتأي امك ،موحللاو رضخلل

)ىتح رييغت نودب(..........................................................."

 ،ةـيـفـيرـلا ةـيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلا رــيزو ةــلــثمم ،حالــم ةــيــكز –
،ةسيئر

.".............................)رييغت نودب يقابلا(............................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر 5٢ يف خرؤمرارق
 ٨١ يف خرؤـملا رارـــقلا لدـــعي ،٢٢٠٢ ةنس رـــبــمـــفوـــــن

 ٢٢٠٢ ةــــنــس وـــياـــم ٩١ قـــفاوـــملا ٣٤٤١ ماــــع لاوــــش
 ناوــيدــلا ةرادإ سلــجــم ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتملاو
.لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتل ينطولا

––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤم رارق بجومب
 ماع لاوش 81 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠2
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس ويام 91 قفاوملا 3٤٤1
 ،لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم
:  يتأي امك

)ىتح رييغت نودب(.............................................................."

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،يشكيبع يزوف –
،اسيئر

.".............................)رييغت نودب يقابلا(............................

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

 ٨ قــفاوـــملا ٤٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامـــــج ٤١ يف خّرؤـــــم رارق
 ٩ يف خّرؤـــملا رارــــقلا لّدـــعي ،٢٢٠٢ ةـــــنــس رــبــمــــسيد
 ةنس ربمفون 5٢ قـــفاوــملا ٢٤٤١ ماـــع يناـــثلا عيـــبر
 ةــيرازولا ةــــنـــّجللا ءاــــضـــعأ نيـــيــعت نمـــضتــــملاو ٠٢٠٢
 ةصاخلا رطخلا تاسارد صحفب ةّفلكملا ةكرتشملا
 ةقداصملاو ىلوألا ةئفلا نم ةفّنصملا تاسسؤملاب
.اهيلع

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1 يف خّرؤم رارق بجومب
 يناثلا عيبر 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 8
 نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون ٥2 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 تاسارد صحفب ةفّلكملا ةكرتشملا ةيرازولا ةنجّللا ءاضعأ

 نولـغــشي نـــيذلا نوـــفــظوــملا يـــمــتـــنــي نأ بـــــجي : ٤ ةداملا
 تايحالــصل ةقـــفاوم اهـــماهم نوـــكت بـــتر ىلإ ايــــلع بصاـــنم
.ةينعملا لكايهلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٠2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمفون

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو


ينه ظيفحلا دبع دـمحم

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو





يرادب لامك

،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٩٠١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١ 36

 ىلوألا ةئـــفلا نم ةفّنــــصملا تاســــسؤــملاب ةــــصاـــخلا رـــطــــخلا
: يتأي امك ،اهيلع ةقداصملاو

 )ىتح رييغت نودب( ....................................................... “

: ةيندملا ةيامحلاب فّلكملا ريزولا ولثمم

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

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

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

،دشارب بيط دّيسلل افلخ ،ةتخب نيساي دّيسلا –

،موركعلب ريذن دّيسلل افلخ ،يزرات نب ةميعن ةدّيسلا –

 .“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

يرحبلا ديصلا ةرازو
ةيديصلا تاجتنملاو

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٤ يف خّرؤم رارق
 ٧١ يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدـــعــي ،٢٢٠٢ ةنــــس ربــــمــفوـــن
 ةنس يفناج ٠٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
 سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا ٢٢٠٢
 ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملا ةرادإ
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤ يف خّرؤم رارق بـجومب
 ىدامج 71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمفون 82
 دّدحي يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا
 ثـحـبلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا

: يتأي امك ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةـيـمـنتـلاو

)ىتح رييغت نودب( ....................................................... “

 يرحبلا ديصلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يديبعل ةبيسن –
،ةسيئر ،ةيديصلا تاجتنملاو

)ىتح رييغت نودب( ..........................................................

،اوضع ،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يملاغ ءامسأ –

)ىتح رييغت نودب( ..........................................................

،اوضع ،لقنلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ةنينرق بيكش –

)ىتح رييغت نودب( ..........................................................

 ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملا ريدم ،حيلفوب ليبن –
،اوضع ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف

 زــكرــملل يملـــعلا سلـــجملا ســـيئر ،حاـــنـــجوــب ىفـــطــــصم –
 ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا

،اوضع

 .“ ........................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ١١ يف خّرؤم رارق
 ٤٢ يف خّرؤــــملا رارـــقلا لّدـــعي ،٢٢٠٢ ةنـــــس ربــــمـــسيد

 ٠٢٠٢ ةــنــس رـــبوـــتــكأ ٢١ قـــفاوـــملا ٢٤٤١ ماــــع رـــفـــص
 تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
 تاـــجتــنــملاو يرــحـــبلا دــيـــصلا ةرازول ةيـــــموـــمـــعلا
.ةيديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 11 يف خّرؤم رارق بـجومب
 ماع رفص ٤2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٥
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا 2٤٤1
 يرحبلا ديصلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا

: يتأي امك ،لّدعملا ،ةيديصلا تاجتنملاو

 ديصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،شابح ةزمح دّيسلا – “
،اسيئر ،يرحبلا

 دــيصلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،شمرد رــمــعـــم دـــّيسلا –
.سيئرلل ابئان ،يرحبلا

: نومئادلا ءاضعألا

 ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،دـمحم يواطيركوب ةيماس ةّديسلا –
،يرحبلا ديصلاب

 دــيصلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،يلدــبــع دـمــحــم دــّيسلا –
،يرحبلا

)ىتح رييغت نودب( ............................................................

: نوفلختسملا ءاضعألا

 ديصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةتسوب نب داعس ةدّيسلا –
،يرحبلا

 ديصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،موداقوب ةينوم ةدّيسلا –
،يرحبلا

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


