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 -: ةیساردلا تاداھشلا -ً:ایناث
 .١٩٩٠. دادغب ةعماج – نوناقلا ةیلك – نوناقلا يف سویرولاكب -1
 . دادغب ةعماج – دشر نبأ – ةیبرتلا ةیلك – ةیسفنو ةیوبرت مولع سویرولاكب -2
 .١٩٩٦ . دادغب ةعماج – نوناقلا ةیلك – يئانجلا نوناقلا يف ریتسجام -3

 .٢٠٠١. دادغب ةعماج – نوناقلا ةیلك – يئانجلا نوناقلا يف هاروتكد 4-
 
 -: ةیمیداكالاو ةیملعلا تاربخلا -:ً اثلاث

 .١٩٩٣ ماعلا ذنم نییقوقحلا داحتاو ةیقارعلا نیماحملا ةباقن وضع -١
  يلی امكو ١٩٩٦ ماعلا ذنم ةیبرعلاو ةیقارعلا تاعماجلا نم ددع يف رضاحمو يسیردت -٢

 .١٩٩٦ ةیلدعلا ةرادالا مسق – ةفاصرلا – ةرادالا دھعم يف رضاحم -
 .٢٠٠٢-١٩٩٨. قارعلا – ىلاید – ةعماجلا كومریلا ةیلك يف يسیردت -
 .١٩٩٩ قارعلا – دادغب – ةعماجلا ثارتلا ةیلك يف رضاحم -
 راتخملا  رمع ةعماج يف ةیزیلكنالا ةغللاو يمالـــسالا يئانجلا ماظنلاو يئانجلا نوناقلا سردم -

 .٢٠٠٦ -٢٠٠٢-  ایبیل – ءاضیبلا ةنیدم –
 . ٢٠٠٦  ایبیل – جرملا ةنیدم – ایقیرفا ةعماج يف رضاحم -
 ٢٠٠٨ – دادغب ةعماج – نوناقلا ةیلك – يئانجلا نوناقلا سردم -
 . ٢٠٠٨  )ع( قداصلا رفعج مامالا ةعماج يف رضاحم -



 .ً اقباس ) قداصلا رفعج مامالا ( ةیلك يف نوناقلا مسق سیئر -٣
   لوصا نوناقو ةیزیلكنالا ةغللاب يئانجلا نوناقلا يتدامل يئاضقلا دھعملا يفرضاحم -4
 . ماعلا مسقلا/ تابوقعلا نوناقو ةیئازجلا تامكاحملا      

 يف صاخلاو ماعلا نوناقلا يمـــسق يف ریتـــسجاملاو هاروتكدلا يتلحرم يف يئانجلا نوناقلا ذاتـــسا -٥
 : ةیتالا داوملل دادغب ةعماج / نوناقلا ةیلك
 . هاروتكدلا ةلحرم / ةیزیلكنالا ةغللاب صاخلا نوناقلا -
  يئانجلا نوناقلا مسق / هاروتكدلا ةلحرم / ةیئانجلا ةلادعلا ةفسلف -
 . يئانجلا نوناقلا مسق / ریتسجاملا ةلحرم / رصاعملا مارجالا ملع -

 ةیلك يف صاخلاو ماعلا نوناقلا يمسق  يف  نوناقلا ةفسلفو ةیزیلكنإلا ةغللاب يئانجلا نوناقلا ذاتسا -٦
  ةیرصنتسملا ةعماجلا / نوناقلا

 ٢٠١٣-٢٠١١ ذنم دادغب ةعماج – نوناقلا ةیلك / يئانجلا نوناقلا مسق سیئر -٧ 
 ١/٧/٢٠١٧ ىلا  ١/١٠/٢٠١٣ نم ةرتفلل  ةیرصنتسملا ةعماجلا / نوناقلا ةیلك دیمع -٨ 

 . ةیرصنتسملا ةعماجلا -نوناقلا ةیلك يف يعماجلا ءادالاو ةدوجلا نامض ةبعش لوؤسم -٩
 
 -: ةیملعلا تاطاشنلا -:ً اعبار

 

 -:  ثوحبلاو تافلؤملا / الوا
 دادغب  ةعماج نوناقلا ةیلك – ریتسجام ةلاسر – ةنراقم ةسارد -ةمیرجلل يونعملا لعافلا  -

١٩٩٦. 
  ةعماج – نوناقلا ةیلك – ةاروتكد ةحورطا – ةنراقم ةسارد – يلامتحالا يئانجلا دصقلا  -

 . ٢٠٠١ دادغب
 . ٢٠٠٣  – صاخشألاو لاومألا مئارج / صاخلا مسقلا /يبیللا تابوقعلا نوناق حرش -
 . عبطلا تحت – ةمیرجلا ملع يف ةمدقم  -
    - نوناقلا ةیلك – ىلوالا ةلحرملا ةبلطل سردی ررقم /ينوناقلا عامتجالا ملع يف ةمدقم -

 . دادغب ةعماج
 ) فنعلا ىلا قیرطلا ( ةیوھلا تایلاكشاو ةمیرجلا -
  -: ثوحبلا -
-  
  عبارلا لیجلا بورح لظ يف ةلودلا نمال ةیئانجلا ةیامحلا -
  ةیفسلف ةبراقم ينوناقلا ماظنلا -
  ةفسلفلا ىلا ةجاحلاو يئانجلا نوناقلا -
  يئانجلا تابثالا ةفسلف -

  ةیھاركلا مئارج ةیتاذ
 ةیباھرالا راكفالل جیورتلا ةمیرج ناكرا
 ةمیرجلا يف ءيندلا ثعابلا
  ةصاخلا تاجایتحالا يوذل ةیئانجلا ةیامحلا
  يئانجلا نوناقلا يف لھجلاو طلغلا
 )ةیلیلحت ةسارد ( يئانجلا میظنتلا



 
 
 

 ةیلكل يونسلا رمتؤملا لامعا نمض روشنم ثحب – لاومالا لیسغ ةمیرجل عساولا موھفملا       
 . دادغب ةعماج نوناقلا

 .٢٠٠٩ ةمكحلا تیب رمتؤم – داسفلا ةرھاظ راطا يف ةسارد – نیمرجملا دادرتسا 
 باونلا  سلجم ثوحب زكرم باسحل ةسارد – ةصاخلا ةینمالا تاكرشلا لمعل ينوناقلا ماظنلا 
 . يقارعلا
 . لاومالا لیسغ ةمیرج يف تابثالا 
 . يقارعلا تابوقعلا نوناق يف ةینطولا ةدحولل ةیئانجلا ةیامحلا 
 . يندملا عمتجملا تامظنم لالقتسال ةینوناقلا تانامضلا
 . ةیباھرالا ةمیرجلا يف يونعملا نكرلا ةیتاذ 
  ةیھاركلا ىلع ضیرحتلا ةمیرج
 

 ٠: ةمجرتلا. 
 ناجللا لمعل يملعلا لیلدلاو يلارتسالاو يدنكلاو يزیلكنالا تاناملربلا نم لكل ةیلخادلا ةمظنالا ةمجرت
 . يقارعلا باونلا سلجم ثوحب زكرم باسحل ةیناملربلا
 

 -: تائیھلاو  ناجللا / اعبار
 . ةیقارعلا تاعماجلا يف نوناقلا تایلكل) اقباس  (يمیداكالا دامتعالا ةنجل سیئر -١
 حیراـــطاو ریتـــسجاملا لئاـــسرل ةـــیملعلا تاـــشقانملا ناـــجل نـــم دـــیدعلا ةیوـــضعو ةـــسائر -٢

 . ةیقارعلا تاعماجلا يف هاروتكدلا
 موـــلع جھاـــنمل ةـــیفرعملا داوـــملا ریوـــطتو ثیدـــحتب ةـــصاخلا  ةـــیرازولا ةـــنجللا وـــضع -٣

 يــــف ١٠٧٩ مقرــــملا يرازوــــلا رــــمالا بــــجومب ةــــیقارعلا تاــــعماجلا يــــف نوناــــقلا
٥/٢/٢٠١٤ . 

 يعماــجلا رــمالا بــجومب قداــنفلا ةراداو ةحایــسلا ةــیلك لــمع ةــیلآ حاــضیا ةــنجل وــضع -٤
 . ٩/٤/٢٠١٤ يف ١٣٥٥ مقرملا

 ةـــصاخلا تاـــمیلعتلاو ةـــمظنالاو نیناوـــقلا ةـــعجارمل ةـــیعرفلا ةـــیرازولا ةـــنجللا وـــضع -٥
 يــــف ١٣٣٣ مقرــــملا يرازوــــلا رــــمالا بــــجومب ةــــبلطلا نوؤــــشو ةــــیلوالا تاــــساردلاب

٥/٥/٢٠١٤. 
 تاـــمیلعتلاو ةـــمظنالاو نیناوـــقلا ةـــعجارمب ةـــصتخملا ةـــیعرفلا ةـــیرازولا ةـــنجللا وـــضع -٦

 . ٥/٥/٢٠١٤ يف ١٣٣٥ مقرملا يرازولا رمالا بجومب تاثعبلاب ةصاخلا
 ةداھـــش لـــینل يـــملعلا جماـــنربلا عوـــضوم ةـــساردل ةـــیعرفلا  ةـــیرازولا ةـــنجللا وـــضع -٧

 يــف ٢٦٧٠ مقرــملا يرازوــلا رــمالا بــجومب داــسفلا ةــحفاكم نادــیم يــف يلاــعلا مولبدــلا
١٦/٧/٢٠١٤  

 ةـــیثحبلا تادـــحولا ءاردـــم ةداـــسلا لـــبق نـــم ةـــمدقملا تاـــباجالا دـــیحوت ةـــنجل وـــضع -٨
 يعماـــجلا رـــمالا بـــجومب ةـــیلودلاو ةـــیبرعلا تاـــساردلل ةیرـــصنتسملا زـــكرمل ةیناـــسنالا
 . ١٠/٩/٢٠١٤ يف ٣٣٦٧ مقرملا



 اــنتعماج تاــیلك يــف ةــیملعلا ةناــصرلا تاــناحتما ىــلع فارــشالل ةــیزكرملا ةــنجللا وــضع -٩
 ١٧/٥/٢٠١٥ يف ١٩٦٢ مقرملا يعماجلا رمالا بجومب ةیلھالا تایلكلاو

 جھاـــنمل ةـــیفرعملا داوـــملا ریوـــطتو ثیدـــحتب ةـــصاخلا يئاـــنجلا نوناـــقلا ةـــنجل سیـــئر -١٠
 يـــف ٢٠٦٦ مقرـــملا يرازوـــلا رـــمالا بـــجومب ةـــیقارعلا تاـــعماجلا يـــف نوناـــقلا موـــلع

١٠/٦/٢٠١٥ . 
 تاــساردلاو ثوــحبلل ةیفافــشلاو ةــھازنلا ةــلجم رــیرحتل ةیراــشتسالا ةــئیھلا يــف وــضع -١١

 . ١٥/١١/٢٠١٥ يف ١٠٢٧ مقرملا يرازولا رمالا بجومب
 . قداصلا رفعج مامالا ةعماج /ةینوناقلا مولعلا ةلجمل ةیراشتسالا ةئیھلا وضع -١٢
 . ةعماجلا ثارتلا ةیلك ةلجمل ةیراشتسالا ةئیھلا وضع -١٣
 . دادغب ةعماج ، نوناقلا ةیلك ، ةینوناقلا مولعلا ةلجمل ریرحتلا ةئیھ وضع -١٤
 رــمالا بــجومب ةیرــصنتسملا ةــعماجلا – نوناــقلا ةــیلك يــف ةیراــشتسالا ةــنجللا سیــئر -١٥

 .  ٣/٣/٢٠١٦ يف ١٣٥٢ مقرملا يعماجلا
  ریرحت سیئر -١٦
 رـــمالا بـــجومب نوناـــقلا تاـــیلكل میـــلعتلا ةدوـــج نیـــسحتل  ةـــیرازولا ةـــنجللا سیـــئر -١٧

 . ٣/١/٢٠١٧ يف ٧/٥/٤٩/ق مقرملا يرازولا
 يعماــجلا رــمالا بــجومب ةیرــصنتسملا عماــجلا يــف   ةدوــجلا نامــض ســلجم ةیوــضع -١٨

  . ٢٨/٢/٢٠١٧ يف ٨٠٤
 . دادغب ةعماج يف ةیعماجلا ةینوناقلا تاراشتسالا ةنجل وضع -١٩

 

 -: ركشلا بتك -:ً اسماخ         
 يــف ٤٧٠ ددــعلاب ءالبرــك ةــعماج – نوناــقلا ةــیلك دــیمع دیــسلا نــم ریدــقتو ركــش باــتك -١

٤/٩/٢٠١٣ . 
 میــلعتلا ةرازو باــتك بــجومب يــملعلا میوــقتلاو فارــشالا زاــھج نــم ریدــقتو ركــش باــتك -٢

 . ٩/٢/٢٠١٤ يف ٢٠٣ مقرملا يملعلا ثحبلاو يلاعلا
 يـــــف ٧٣٠ ددــــعلاب ةیرــــصنتسملا ةــــعماجلا سیــــئر دیــــسلا  نــــم ریدــــقتو ركــــش باــــتك -٣

٢٣/٣/٢٠١٤  . 
 . ١٧/٨/٢٠١٥ يف ٢٧١٠ ددعلاب لدعلا ریزو دیسلا نم ركش باتك -٤
 میــلعتلا ةرازو باــتك بــجومب يــملعلا میوــقتلاو فارــشالا زاــھج نــم ریدــقتو ركــش باــتك -٥

 . ٢٠١٥/  ٢٣/٨ يف ٢٠٨٠ مقرملا يملعلا ثحبلاو يلاعلا
 يــــف ٢٢٥٩٩ ددـــعلاب ةیرـــصنتسملا ةـــعماجلا سیـــئر دیـــسلا  نـــم ریدـــقتو ركـــش باـــتك -٦

٦/٩/٢٠١٥  .    
 . ٢٧/٢/٢٠١٦ يف ٥٤٧ مقرملا باتكلاب ةھازنلا ةئیھ نم دوھج نیمثتو ركش باتك -٧
 يــــف ١٠٩٧٢ ددـــعلاب ةیرـــصنتسملا ةـــعماجلا سیـــئر دیـــسلا  نـــم ریدـــقتو ركـــش باـــتك -٨

٢٨/٤/٢٠١٦ . 
 يــــف ٢٢٣٤٥ ددـــعلاب ةیرـــصنتسملا ةـــعماجلا سیـــئر دیـــسلا  نـــم ریدـــقتو ركـــش باـــتك -٩

١٠/١٠/٢٠١٦ . 
 يــــف ٢٥٢٧٥ ددـــعلاب ةیرـــصنتسملا ةـــعماجلا سیـــئر دیـــسلا  نـــم ریدـــقتو ركـــش باـــتك -١٠

٩/١١/٢٠١٦ . 



 ث ب ددـــــــعلاب يــملعلا ثــحبلاو يلاــعلا میــلعتلا رــیزو دیــسلا  نـــــم ریدــقتو ركــش باــتك -١١
 .  ٦/١٢/٢٠١٦ يـف ٣/٨١٤٥/
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