
الدوهىرٌت الدسائرٌت الذٌوقراطٍت الشعبٍت 

وزارة الذاخلٍت والدوبعبث الوحلٍتوالخهٍئت العوراًٍت 

 

الوذٌرٌت العبهت للوىارد البشرٌت 

والخكىٌي والقىاًٍي األضبضٍت 

هذٌرٌت الخكىٌي 

 

إعالى 
 

تؼهٍ ٔسارح انذاخهٍخ ٔانجًبػبد انًحهٍخ ٔانتٍٓئخ انؼًزاٍَخ ػٍ لبئًخ انًتزشحٍٍ انًمجٕنٍٍ 

 فً رتجخنًذرطخ انٕطٍُخ نًُٓذطً انًذٌُخٔانًزفٕضٍٍ الجتٍبس يظبثمخ االنتحبق ثبنتكٌٍٕ انًتخصص ثب

يُٓذص دٔنخ نإلدارح اإللهًٍٍخ فً انتظٍٍز انتمًُ ٔانحضزي، ٔرتجخ يفتش رئٍظً نهُظبفخ ٔانُمبٔح انؼًٕيٍخ 

 :ٔانجٍئخ

انزسَبيخ إجزاء االيتحبَبد ٔفك ٔػهٍّ فإٌ انًتزشحٍٍ انًمجٕنٍٍ يذػٌٕٔ نهتمزة يٍ يزكش 

: ٔتٕسٌغ انٕالٌبد ػجز يزاكش االيتحبَبد كًب ٌهً

 :حىزٌع الوخرشحٍي عبر هراكس االهخحبى- 1

ح انتً تى ٔاليالٌٕسع انًتزشحٌٕ انًمجٕنٌٕ الجتٍبس االختجبراد انكتبثٍخ ػهى يزاكش االيتحبَبد حظت - 

، إٌذاع انًهف ػهى يظتٕاْب ٔفمب نهجذٔالنتبنً

هركس إخراء االهخحبى  الوخرشحٍي هي والٌبث

حٍسي وزو - حٍبرث - حلوطبى -البىٌرة -  البلٍذة –الشلف 

- وهراى - هعطكر -  هطخغبًن–ضٍذي بلعببش - الدسائر - 

عٍي - عٍي الذفلى - حٍببزة - حٍطوطٍلج - بىهرداش 

 . غلٍساى–حٍوىشٌج 

الوذرضت الىطٌٍت لوهٌذضً الوذٌٌت حلوطبى 

-  حٌذوف– البٍض –ضعٍذة -  بشبر– االغىاط –أدرار 

 .الٌعبهت

 الدوبعبث الوحلٍت هطخخذهًالوركس الىطًٌ لخكىٌي 

  ببشبروححطٍي هطخىٌبحهن وحدذٌذ هعلىهبحهن

 – الوطٍلت – الوذٌت – ضطٍف – الدلفت – بدبٌت –ببحٌت 

 -برج بى عرٌرٌح 

 الدوبعبث الوحلٍت هطخخذهًالوركس الىطًٌ لخكىٌي 

  ببلدلفتوححطٍي هطخىٌبحهن وحدذٌذ هعلىهبحهن

 – قبلوت –عٌببت -ضكٍكذة - خٍدل – حبطت –أم البىاقً 

 . هٍلت– ضىق أهراش – الطبرف –قطٌطٌٍت 

 الدوبعبث الوحلٍت هطخخذهًالوركس الىطًٌ لخكىٌي 

  بقطٌطٌٍتوححطٍي هطخىٌبحهن وحدذٌذ هعلىهبحهن

-  خٌشلت– الىادي – إلٍسي –ورقلت -   حوٌراضج–بطكرة 

 .غرداٌت

 الدوبعبث الوحلٍت هطخخذهًالوركس الىطًٌ لخكىٌي 

  بىرقلتوححطٍي هطخىٌبحهن وحدذٌذ هعلىهبحهن

 

 

 



 :رزًبهت االخخببراث الكخببٍت- 2 

 ، الوذة والوعبهلالوقبٌٍصالخبرٌخ الرحبت 

ههٌذش دولت 

لإلدارة اإلقلٍوٍت فً 

الخطٍٍر الخقًٌ 

والحضري 

10/12/2018 

على الطبعتالثبهٌت 

  صببحب(08:00)

 .3ضبعبث، الوعبهل 3، الوذة الثقبفت العبهتاخخببر فً  -

 :4 ضبعبث، الوعبهل 3اخخببر اخخٍبري فً أحذ الوٍبدٌي، الوذة  -

o ،هٌذضت البٌبء والبٌبءاث 

o ،الخعوٍر 

o ،الطرقبث والشبكبث الوخخلفت 

o حهٍئت اإلقلٍن. 

، الوذة ضبعخبى (فرًطٍت أو اًدلٍسٌت)اخخببر فً اللغت األخٌبٍت  -

 .2، الوعبهل (2)

هفخش رئٍطً 

لإلدارة اإلقلٍوٍت 

للٌظبفت والٌقبوة 

العوىهٍت والبٍئت 

11/12/2018 

على الطبعتالثبهٌت 

  صببحب(08:00)

 .3ضبعبث، الوعبهل 3، الوذة الثقبفت العبهتاخخببر فً  -

 :4 ضبعبث، الوعبهل 3اخخببر اخخٍبري فً أحذ الوٍبدٌي، الوذة  -

o ،علن البٍئت 

o ،البٍىلىخٍب والوٍكروبٍىلىخٍب األرضٍت والبحرٌت 

o ،اإلٌكىلىخٍب 

o ،الكٍوٍبء 

o ،علن البحبر 

o علن الوٍبٍ والبٍئت. 

، الوذة ضبعخبى (فرًطٍت أو اًدلٍسٌت)اخخببر فً اللغت األخٌبٍت  -

 .2، الوعبهل (2)

 

 :هالحظت

 .ٌؼتجز إػالٌ لبئًخ انًتزشحٍٍ انًمجٕنٍٍ ثًخبثخ اطتذػبء إلجزاء االختجبراد انكتبثٍخ -

 02/12/2018ًٌكٍ نهًتزشحٍٍ انًزفٕضٍٍ تمذٌى طؼٍ فً ظزف حالث أٌبو يٍ تبرٌخ َشز اإلػالٌ انًٕافك نـ  -

 .(043.41.05.51 – 043.41.05.49 ): ػجز أرلبو انفبكض انتبنٍخ

، حٍج ٌظتذػى انًتزشحٌٕ انذٌٍ تى لجٕل 2018 دٌظًجز 06ٌتى اإلػالٌ ػٍ طهجبد انطؼٍ انًمجٕنخ ٌٕو انخًٍض  -

 .طؼُٓى الجتٍبس االختجبراد ٔفك انزسَبيخ انًحذدح أػالِ

 يزفٕلٍٍ ثجطبلخ إحجبد انٌٕٓخ  طبػخ ػهى األلم لجم ثذاٌخ االيتحبٌ االيتحبٌ ثًزاكش االنتحبقٌيانًتزشحػهى  -

 .طبرٌخ انًفؼٕل

 

 

 

 

 


