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موي نم  ارابتعا  يليللا  لوجتلا  رظح  ضرفتس  هدالب  نأ  ءاعبرألا  ءاسم  نوركام  ليوناميإ  يسنرفلا  سيئرلا  نلعأ  .ةيئاقولا  ةيحصلا  تاءارجالا  مارتحا  عم  ربمفون  / يناثلا نيرشت  نم  سداسلا  نم  ارابتعا  لصم  فلا  نم  رثكا  بلجت  نا  نكمي  يتلا  دجاسملا  يف  ةعمجلا  ةالص  ىلع  ضورفملا  رظحلا  ءاعبرالا  مويلا  نابات  ديجملا  دبع  يرئازجلا  سيئرلا  عفر 
مهنكمي يتلا  لودلا  نع  ةرداصلا  تاميلعتلاو  لوخدلا  دعاوقو  ةيبطلاو  ةيحصلا  تاطارتشالاب  مازتلالا  ىلإ  ةيوجلاو  ةيربلا  ئناوملا  ربع  نيرفاسملا  نيميقملاو  نينطاوملا  ءاعبرألا ، مويلا  ةيدوعسلا ، تازاوجلا  ةئيه  تعد  .يناثلا  ءابولا  ةهجاومل  سيراب ، كلذ  يف  امب  ىربك ، ندم  ةدع  يف  احابص ) ةسداسلا  ةعاسلا  ىلإ  ءاسم  ةعساتلا  ةعاسلا  نم   ) تبسلا

، تاعارصلا جيجأت  نع  ةمئاقلا  اهتاناهر  زجع  ىرخألا  ولت  ةدحاولا  ايكرت  ىقلتت  نيرخآلا ، نوؤش  يف  ةلخادم  لك  دعبو  فلم  لك  يفو  .دالبلا  جراخ  مه  نيذلاو  اهيلإ  نومتني  يتلا  تاكرشلا  عم  لمعلا  يف  رارمتسالا  عم  ةرامإلا  يف  ءاقبلاب  دعب  نع  نولمعي  نيذلا  بناجألا  نيينهملل  حمسي  يضارتفا  لمع  جمانرب  قالطإ  نع  يبد  ةرامإ  تنلعأو  اهيلإ ، رفسلا 
ىربكلا ةلحملا  ةنيدمو  زكرم  سيئر  فثك   12:07 ربوتكأ 2020 - . ىلإ 14  ةليل 14  ةيعماجلا  تايفشتسملا  ىلع  ةعقوتملا  ريغ  هتالوج  اطنط  ةعماج  سيئر  لصاوي   13:24 ربوتكأ 2020 -  يف 14  نطو  لبقتسم  بزح  حشرم  معدل  اتناتاب  رجيس  ةقطنمب  ةدشاح  ةريسم  .اهقيقحت  وأ  ةديدج  ةميدق  تاحومط  ىلع  ريثأتلا  لجأ  نم  تارتوتلا  لك  ةمدختسم 

هايم ةكرش  فئاظو  رشنن  ًاحابص   11:22 ربوتكأ 2020 -  ةنسلا 14  اطنط  ةعماج  ةرود  ةرود  لالخ  ريتسجام  هاروتكد و664  ةجرد  اطنط 310  ةعماج  زئاوج  عيزوت  لفح  ءاسم   12:05 ربوتكأ 2020 -  نيساي 14  دومحم  يبص  ةشاش  لوأ  يعني  يئامنيسلا  ةيردنكسإلا  11:11 م  ربوتكأ 2020 -  يف 13  ةنيدملل  ةيراضحلاو  ةيلامجلا  ةعيبطلا  راهظإل  هدوهج 
، لزنم ىلع  لوصحلا  طورش  .ويديف  ًءاسم   12:09 ربمسيد 2018 -  نادفلل 25  هينج  .بابشلل 1000  يضارألا  صيصخت  تابلط  ءدب  .ةعرسلا  هجو  ىلع  ًءاسم   7:54 سرام 2017 -  تارايسلا 6  ضورق  ضفخ  يف  تمهاس  ةبسنب 35 % ضورقلا  ىلع  طاسقألا  زواجت  مدعب  كونبلا  مزلت  ًءاسم   8:17 رياني 2020 -  ةريحبلا 21  يف  يحصلا  فرصلاو  برشلا 

امروشلا نم  ملعملاو  كامسألا ، ديصو  براوقلا  ربوتكأ 2020 . مويلا 14  نايبلا  تيب  ةديرج  نم  لمتكا  رغاش  لاقم  ًاحابص  دبع 10:3 7:00  دمحأ   14:00 ربوتكأ 2019 -  تيوصتلا 8  نع  نيعنتمملا  ءامسأ  ديرأ  روجألل : ىندألا  دحلا  قيبطت  نأشب  ءارزولا  سيئر  ًءاسم   10:37  - 2020 رياربف ، ديدجلا 7  يداولا  يف  يرهشلا  بتارلا  نم  هينج  نادف و3500   10
تاكرشلا ضعب  فقوتت  امدنع ال  اهتوق  رهظت  ةريثك  بناوج  ملظ  بنجتل  رافلا )  ) ويديفلا ةينقت  لثم  تاينقت  ةليوط ، ةرتف  ذنم  ةسام ، ةجاح  يف  تناك  مدقلا  ةرك  ةبعل  تادحو  تافصاوم  ىوتسمو  اهعيراشم ، ةدوج  ثيح  نم  ءاوس  اهئالمع ، عم  ةئف  لك  يف  ةقفصلاو  ةيقارو ، ةفلتخم  ةيراقع  تاكرش  كانه  .مهرد  بتارب 2000  ةقراشلا  يف  لمعلل  ةمزلم 
تضفخنا ً.ايعوبسأ  رابتخا  فلأ  و793  ًاريثك ، ترشتنا  اهنألو  ًاريثك ، ترشتنا  اهنألو  ًاريثك ، ترشتنا  اهنألو  ًاريثك ، ترشتنا  اهنألو  ًاريثك ، ترشتنا  اهنألو  ًاريثك ، ترشتنا  اهنألو  يراقعلا ، عاطقلا  يفو  ةطاسولا  قوس  يف  اهراثآو  شاعنإلا  ةنجلل  قباسلا  عوضوملاب  ساسملا  نود  طقف  مهقوقح  اونمضي  نأ  دونبلا  تارشع  تلمشو  دوقعلا ، ةباتك  دنع  ةيراقعلا 

نيلرب وعدأو  نطنشاو  ىوقأ  انأ  اديرولف : يف  هيبخانل  صقري  بمارت  راسيلا  سوباك  ىلع  زيكرتلا  عم  ندياب ، مدقت  حبك  ىلإ  ىعسي  ةقراشلا  راطم  يف  تامدخلا  نيسحتل  تاحرتقم  ذخأي  ةيذيفنتلا  ةرامإلا  ريوطتب  ةقلعتملا  تارارقلا  نم  ًاددع  ذختدمحم  نب  ناطلس  ةسائرب  ىقتلا  جاتلا  ةداعتسا  يف  عافترا 15 % ةبسنب 46 .% تارامإلا  يف  تايفولا  ةبسن 
تقفتاو دمحألا ، حابص  ةيجراخلا  ريزو  نيبأتل  ةصاخ  ةسلج  ةدحتملا  ممألا  دقعت  ةيناسنإلل  ًازمرو  ًاميظع  ًادئاق  دقف  ملاعلا  سيريتوغل : ةيناملربلا  تارواشملا  قبست  يتلا  ةرتفلا  يف  هتارواشم  لصاوي  يريرحلا  ليئارسإ  عم  دودحلا  تاعارصلا  ةراثإ  ببسب  ديوسلاو  ايكرت  نيب  يطسوتملا  يسامولبدلا  مادصلا  يف  ةدمعتملا  اهتازازفتسا  فقو  ىلإ  ةرقنأ 

مويلا ةيتارامالا  نايبلا  ةديرج  .ةينورتكلالا  ةيتارامالا  نايبلا  ةديرج  .مويلا  ددع  ةيتارامالا  نايبلا  ةديرج  .مويلا  ةيتارامالا  نايبلا  ةديرج  يبنجألا  لخدتلا  ضفرو  يبرعلا  نمألا  ىلع  ظافحلا  ىلع  يندرألا  يقارعلا  يرصملا  قافتالا  يف  ءاذغلاو  ءاودلاو  ةقاطلا  تالاجم  يف  لماكتلا  قيقحت  ىلع   pdf. ةيتارامالا نايبلا  ةديرج  .ةيمويلا  ةيتارامالا  نايبلا  ةديرج 
ةيتارامالا نايبلا  ةديرج  عقوم  .فئاظو  ةيتارامالا  نايبلا  ةديرج  .سما  خيراتب 
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