
  
 
 
 

 

 ادتُٗٛصٜـ١ ادتظا٥ضٜـ١ ايزميكضاطٝـ١ ايؾعبٝـ١
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 ٚطاص٠ ايتعًٝـِ ايعايـٞ ٚايبشـح ايعًُٞ 
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 2داَع١ ايبًٝز٠  (  PRFU ex CNEPRU)فضم ايبشح

 2022اييت يف ايٓؾاط يغ١ٓ

 ايهــــًــٝـــــ١ عٓٛإ َؾضٚع ٚسز٠ ايبشح ص٥ٝػ املؾضٚع ع١ٓ أٍٚ اعتُار

01/01/2019  
 يؾٗب ففا

رٚص َضاقب١ ايتغٝري يف حتكٝل ايزٜٓاَٝهٝات ايتٓع١ُٝٝ يًُؤعغات ادتظا٥ض١ٜ 

 َٔ خالٍ َغاصات ايتعًِٝ ايتٓعُٝٞ االبتهاص ٚ اختاس ايكضاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايعًّٛ االقتقار١ٜ ٚ ايتذاص١ٜ ٚ عًّٛ ايتغٝري

 

01/01/2019  
 عُٛص٠ مجاٍ

La mise  en place d’un système d’information comptable 
agricole 

01/01/2019  ايتدطٝط ايب٦ٝٞ ٚ ايتُٟٓٛ نزعا١َ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املغتزا١َ يف ادتظا٥ض قٜٛزصٟ نُاٍ 

01/01/2019  ٚاقع ٚ آفام االعتجُاص ايغٝاسٞ يف ادتظا٥ض عظاطٟ فضٜز٠ 

01/01/2019  ساٚؽني ابتغاّ 

 

 إعٗاَات ايتشٍٛ ايضقُٞ يف تضق١ٝ قطاع ايتأَني يف ادتظا٥ض بني ايفضل ٚ ايتشزٜات

01/01/2019  اْزَاز املؤعغات االقتقار١ٜ ادتظا٥ض١ٜ يف عالعٌ ايك١ُٝ ايعامل١ٝ بضام عٝغ٢ 

01/01/2019  
 قب١ فاط١ُ 

املغؤٚي١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يف ظٌ املتػريات االقتقار١ٜ املعافض٠ ٚ رٚصٖا يف حتكٝل 

 ايت١ُٝٓ

01/01/2020  
 فض٠ٜٛ ْضدػ

تغٝري املٛاٖب ايبؾض١ٜ نعاٌَ اعرتاتٝذٞ يف حتكٝل االعتزا١َ يًُؤعغات 

 ايٓاؽ١٦ يف ادتظا٥ض

 

Vice-rectorat de la formation supérieure de 

troisième cycle, de l’habilitation universitaire et 

de la recherche scientifique de post-graduation   

 

نيابـة مديريـة اجلامعـة للتكويـن العالـي فـي الطور 

الثالث والتأهيـل اجلامعي والبحث العلمي و 

 التكوين  العالي فيما بعد التّدرج

 

 



  
 
 
 

01/01/2020  اعرتاتٝذٝات تٜٓٛع االقتقار ادتظا٥ضٟ  بٔ محٛر٠ فط١ُٝ  

01/01/2020  
 ساز عٝغ٢ عٝزأمحز

ايتغٜٛل ايضقُٞ ايضٜامٞ يف ادتظا٥ض  بني  ايضفع َٔ تٓافغ١ٝ املؤعغات االقتقار١ٜ 

 ٚ تطٜٛض املٓع١َٛ ايضٜام١ 

01/01/2020  االجتاٖات اذتزٜج١  يإلراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف ظٌ االقتقار  عاَض بؾري 

01/01/2020  
 ؽاصيف ْافض

تكِٝٝ ْعاّ املغح ايعاّ يألصامٞ يف ادتظا٥ض ٚ فعايٝت٘ يف تٛفري َٓاخ َال٥ِ 

 يإلعتجُاص

01/01/2020  
 ستادب١ٝ ْقري٠

تطبٝكات ْطاّ املعًَٛات ايغٝاسٞ االيهرتْٚٞ ناعرتاتٝذ١ٝ يضق١ُٓ ارتزَات 

 ايغٝاس١ٝ يًضفع َٔ دٛر٠ ايكطاع ايغٝاسٞ يف ادتظا٥ض

01/01/2020  َغا١ُٖ املضأ٠  يف تفعٌٝ رٚص االقتقار املٓظيٞ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املغتزا١َ بضنإ ط١ٖٝ 

01/01/2020  
 طٌٜٛ آعٝا

صٖاْات تطبٝل االقتقار األخنض يف ادتظا٥ض  ٚ تأثريٙ ع٢ً حتكٝل ايت١ُٝٓ         

 املغتزا١َ

01/01/2021  
 ؽٛؽإ خزجي١

اعتدزاّ أيٝات املضادع١ ايكنا١ٝ٥ ذتُا١ٜ ايتهٓٛيٛد١ٝ  املاي١ٝ ٚ اذتز َٔ ايفغار 

 املايٞ يف ادتظا٥ض

01/01/2021  
 ْظايٞ عا١َٝ

رٚص ايتهٓٛيٛدٝا ايضق١ُٝ يف إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ ارتنضا٤ يف َٓعُات األعُاٍ ٚ 

 االراصات ايع١َُٝٛ  بادتظا٥ض

01/01/2021  فعاي١ٝ املقاصف سات املعاَالت االعال١َٝ يف متٌٜٛ املؾاصٜع االعتجُاص١ٜ   بٛمٝاف عا١َٝ 

01/01/2021    ؽضٚط ايٓذاح ٚ ايزصٚؼ املغتفار٠–إراص٠ األطَات ٚ ايهٛاصخ يف عقض ايضق١ُٓ بضنإ أْٝغ١ 

01/01/2022   رصاع١ ساي١ ادتظا٥ض–رٚص ايٓفكات ادتبا١ٝ٥ يف تؾذٝع االعتجُاص  ْافض َضار 

01/01/2022  َغا١ُٖ االقتقار ايضقُٞ يف تطٜٛض املؤعغات ادتظا٥ض١ٜ عبٝز٠ ع١ًُٝ 

01/01/2022  
 ؽٜٛح ستُز

تطٜٛض نفا٤ات املغرئٜ نآي١ٝ يتشغني األرا٤ ايؾاٌَ باملؤعغات ايع١َُٝٛ 

 ادتظا٥ض١ٜ يف ظٌ حتزٜات ايت١ُٝٓ املغتزا١َ

01/01/2022  َغا١ُٖ إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚ حتكٝل االبزاع ايزاصٟ املتُٝظ يًت١ُٝٓ املغتزا١َ طاطاٟ نُاٍ 

01/01/2022  
 ايكٝٓعٞ عبز اذتل

إراص٠ املعضف١ ٚ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات نُزخٌ يتشغني دٛر٠ ارتز١َ ايتع١ًُٝٝ 

ٚاقع ايتطبٝل ٚ صٖاْات املغتكبٌ - يف قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ يف ادتظا٥ض    

01/01/2022  تأثري ايتعب١٦ ٚ ايتػًٝف األخنض ع٢ً اجتاٖات املغتًٗو ايب١ٝ٦ٝ بٛرصٜؿ ايظٖض٠ 

01/01/2022  ايتغٜٛل االقًُٝٞ ٚ ت١ُٝٓ ايغٝاس١ ايزاخ١ٝ طٝب عًُٝإ ًَٝه١ 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2022  املؾانٌ احملاعب١ٝ املعافض٠  يف ادتظا٥ض يف ظٌ ايب١٦ٝ االقتقار١ٜ ادتزٜز٠ َغُٛؼ صمٛإ 

01/01/2022    رصاع١ حت١ًًٝٝ ٚ قٝاع١ٝ–ستزرات ايبطاي١ يف ٚال١ٜ ايبًٝز٠  ٚ آيٝات َهافشتٗا  فهاصؽ١ عفٝإ 

01/01/2022  
 بٛنًتّٛ ْع١ُٝ

رٚص املؤعغات ايٓاؽ١٦ ٚ املكاٚالت١ٝ  يف تغٝري ٚ اعتػالٍ ايٓفاٜات يتشكٝل ايت١ُٝٓ 

 املغتزا١َ  رصاع١ ساي١ ادتظا٥ض َع إؽاص٠ يبعض جتاصب ايزٍٚ

01/01/2022  
 رصاز عفٝف١

اهل١ٜٛ ، ايقٛص٠ ، األرا٤ –أعػ بٓا٤ مسع١ املؤعغ١ االقتقار١ٜ ٚ أعضاص ايٓذاح 

 املتُٝظ 

01/01/2022  
 بٛسضب سهِٝ

ستزرات ٚ َتطًبات تفعٌٝ ايقٓاع١ املاي١ٝ االعال١َٝ يف ظٌ حتزٜات ايتٜٓٛع 

 االقتقارٟ يف ادتظا٥ض

 اجملــُــــــــــــــــٛع 31



  
 
 
 

 

 

 ايهــــًــٝـــــ١ عٓٛإ َؾضٚع ٚسز٠ ايبشح ص٥ٝػ املؾضٚع ع١ٓ أٍٚ اعتُار

1/01/2019  
 بًُدتاص ستُز صما

َٛقف األعض َٔ ايرباَر ايرتب١ٜٛ املتبع١ يف اهلٝانٌ املا قبٌ َزصع١ٝ ٚ عالقت٘ بتقٛصٖا 

 يًطفٌ  

 ايعًّٛ االْغا١ْٝ ٚ االدتُاع١ٝ

1/01/2019  
 ٖذض٠ ايهفا٤ات حنٛ رٍٚ ارتًٝر ايعضبٞ َربٚى َضِٜ

1/01/2019  
 ايعٓف املُاصؼ مز املضأ٠ يف اجملتُع ادتظا٥ضٟ َغعٛرٟ َٛ ارتري

1/01/2019  
 ظاٖض٠ ايتٓابظ باأليكاب يف اجملتُع ادتظا٥ضٟ  عاليٞ َضار

1/01/2019  
 رٚافع تعاطٞ ايطايبات املكُٝات باألسٝا٤ ادتاَع١ٝ يًُدزصات بكار٠ طٜٓب محٝز٠

1/01/2019  
 عٝغٛ عك١ًٝ

ايتشقٌٝ االنارميٞ ٚ ايغُات ايؾدق١ٝ يًُضاٖل املتُزصؼ بايطٛص املتٛعط املزَٔ ع٢ً 

 األيعاب االيهرت١ْٝٚ 

1/01/2019  
 إعزار ٚ تٓفٝش بضْاَر يف ايرتب١ٝ ايقش١ٝ يفا٥ز٠ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ طصٚم فاط١ُ ايظٖضا٤

1/01/2019  
 ارتطض ايغٝهٛعَٛاتٞ عٓز األفضار املقابني باالمطضاب اينػط َا بعز ايقز١َ آٜت قين ععٝز ْع١ُٝ

1/01/2019  
  Santé des enfants en milieu scolaire بًعضبٞ طبٝز٠

1/01/2019  
 إعتػالٍ َعطٝات املغٛح ٚ ايتعزارات ادتظا٥ض١ٜ مُٔ رصاعات َعُك١ يًعٛاٖض ايغها١ْٝ َقًٞ صمٛإ

1/01/2019  
بضْاَر اصؽارٟ َعضيف عًٛنٞ يتشغني طضم تعاٌَ ايٛايزٜٔ َع ارَإ االْرتْت يز٣ أبٓا٥ِٗ ايعبظٚطٟ صبٝع  

01/01/2019  
 آليات الكشف المبكر عن الطفل الموهوب و أساليب تنمية التفكير عظام صق١ٝ 

1/01/2019  
1830/1962الوضع االنساني في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي  عاؽٛص ستفٛظ  

01/01/2019  
 رصٜزـ سًُٞ

خقا٥ك املزَٔ ع٢ً املدزصات يف اجملتُع ادتظا٥ضٟ رصاع١ عٛعٝٛيٛد١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ 

 املزَٓني مبقًش١ عالز االرَإ مبغتؾف٢ فضاْػ فإْٛ

01/01/2020  
 َؤؽضات دٛر٠ اذتٝا٠ ٚ عالقتٗا بايضأمساٍ ايٓفغٞ ٚ األرا٤ ايٛظٝفٞ يألعتاس ادتاَعٞ  بٛعامل عبز ايعظٜظ



  
 
 
 

01/01/2020  
 تًٞ عبز ايضمحإ

أثض ايُٓٛ املعضيف ٚ ايُٓٛ ايًػٟٛ ع٢ً ايتشقٌٝ األنارميٞ يز٣ ادتٓغني رصاع١ َٝزا١ْٝ 

 َكاص١ْ

01/01/2021  
 ظاٖض٠ ايعٓف  ٚ االحنضاف يف املؤعغات ايرتب١ٜٛ رصٜٛـ ٚرار

01/01/2021  ٚاقع ايفهض املكاٚالتٞ يف ادتاَع١ ادتظا٥ض١ٜ رصاع١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايطًب١ ادتاَعٝني ايعٝؾاٟٚ ٖٚٝب١ 

01/01/2021  املضأ٠ َٔ مش١ٝ إىل زتض١َ رصاع١ َٝزا١ْٝ يٛاقع اإلدضاّ ايٓغٟٛ يف ادتظا٥ض بٛخزْٚٞ فبٝش١ 

01/01/2021  احملزرات املٝهضٚعٛعٝٛيٛد١ٝ يعُاي١ األطفاٍ يف ادتظا٥ض بٔ فضسات فتٝش١ 

01/01/2021  رٚص  ايتهٜٛٔ املٗين أثٓا٤ ارتز١َ يف األرا٤ ايٛظٝفٞ يعُاٍ ملؤعغ١ عْٛطضاى قبًٞ خنض٠ 

01/01/2021  ايعكٕٛ نُاٍ ايزٜٔ 

ٚاقع املعادت١ ايبٝزاغٛد١ٝ يف ايطٛص ايجاْٞ َٔ َضس١ً ايتعًِٝ اإلبتزا٥ٞ َارتا ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚ 

 ايضٜامٝات منٛسدا

01/01/2022  قاعُٝٞ ْافض 

رٚص اجملايػ ايبًز١ٜ يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ ، رصاع١ َٝزا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايبًزٜات يف 

 ايؾضم ٚ ايػضب ٚ ايٛعط ٚ ادتٓٛب

 

01/01/2022  بٓا٤ بضْاَر حتغني ايهفا٤ات ايتٛاف١ًٝ يز٣ ايطفٌ األفِ طاصع ايكٛقع١ ٜعالٟٚ خًٝز٠ 

01/01/2022  
 طراّ سز٠

ايتعضف ع٢ً األصقاّ عٓز تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ ٚ إعزار َٗاّ يًهؾف عٔ فعٛبات 

 اذتغاب

01/01/2022  َكاٚالت ايؾباب ايبطاٍ بني ايعكال١ْٝ ٚ ارتًف١ٝ االدتُاع١ٝ ؽٛميات نضِٜ 

01/01/2022  ارتطاب ايضقُٞ ٚ فٓاع١ ايكِٝ ب١ًٖٛ ؽٗض٠ 

01/01/2022  
 عاسٞ فٛط١ٜ

االعرتاتٝذٝات ايتٓع١ُٝٝ يًذُعٝات ارتري١ٜ ٚ اْعهاعاتٗا ع٢ً صعا١ٜ األٜتاّ رصاع١ 

منٛسدا-  ٚال١ٜ ايبًٝز٠ –َٝزا١ْٝ بادتُعٝات ارتري١ٜ يهافٌ ايٝتِٝ   

 ايــُذــُــــــــــــــــــــــٛع 28

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 ع١ٓ أٍٚ اعتُــار ص٥ٝـػ املؾــضٚع عٓٛإ َؾــضٚع ٚسز٠ ايبشــح ايهــــًــٝـــــ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذتكٛم ٚ ايعًّٛ 

 ايغٝاع١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01/01/2019 َقطفاٟٚ عاٜز٠ محا١ٜ ٚ تجُني ايرتاخ ايجكايف يف إظٗاص ايت١ُٝٓ املغتزا١َ

 إْعهاعات ادتضمي١ املٓع١ُ ع٢ً ايكطاعات ايت١ُٜٛٓ يف ادتظا٥ض

 سغني سٝا٠

 
01/01/2019 

 01/01/2019 صٚابح إهلاّ ؽٗضطار ايبعز ايتُٟٓٛ يأليف١ٝ يف ستاصب١ ظاٖض٠ اهلذض٠ غري ايؾضع١ٝ

ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ يف ادتظا٥ض يف ظٌ ايتٛدٗات ادتزٜز٠ يًذُاعات 

 األق١ًٝ
 01/01/2019 رصٜػ ْبٌٝ

 01/01/2019 ؽضقٞ ستُٛر أرا٤ ايربملاْات املػاصب١ٝ يف إطاص ايتعزر١ٜ اذتظب١ٝ

 01/01/2020 فهريٟ أَاٍ آيٝات عري ايٓفاٜات ٚ تُٓٝتٗا ايطاقٟٛ يف ادتظا٥ض

تكِٝٝ ْعاّ املغح ايعاّ  يألصامٞ يف  ٚ فعايٝت٘ يف تٛفري َٓاخ 

 َال٥ِ يإلعتجُاص
 01/01/2020 ؽاٜب باؽا نضمي١

 01/01/2020 ستٞ ايزٜٔ مجاٍ اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًُعطٝات سات ايطابع ايؾدقٞ

 01/01/2020 بٔ بضٜح أَاٍ تضق١ٝ االعتجُاص خاصز قطاع احملضٚقات

 01/01/2021 عبز ايالٟٚ فبٝش١ املؤعغات ايٓاؽ١٦ ٚ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ يف ادتظا٥ض

 01/01/2021 نشٌٝ سٝا٠ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًتأَني ٚ رٚصٙ يف ايت١ُٝٓ

 01/01/2021 عكاب عبز ايقُز اهلذض٠ غري ايؾضع١ٝ بني ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ٚ املٛاثل ايزٚي١ٝ

َغتكبٌ ايٓعض١ٜ ايعا١َ يًعكز يف ظٌ حتٛالت َٓع١َٛ 

 ايتؾضٜعات ايٛط١ٝٓ ٚ ايزٚي١ٝ

 01/01/2021 َهٝز ْع١ُٝ

 01/01/2021 بٔ عامل صما صٖاْات ٚ أفام ادتُٗٛص١ٜ ادتظا٥ض١ٜ ادتزٜز٠ ٚفكا ملبزأ رٚي١ ايكإْٛ

ايتهضٜػ ايتؾضٜعٞ ذتُا١ٜ ايغٛم ايٛط١ٝٓ خز١َ يًت١ُٝٓ 

 االقتقار١ٜ بني ايٓك ٚ ايٛاقع

 01/01/2021 عًٛاـ ْع١ُٝ

تفعٌٝ االطاص ايتؾضٜعٞ يتشغني َٓاخ األعُاٍ يف ادتظا٥ض خز١َ 

 يًت١ُٝٓ االقتقار١ٜ

 01/01/2021 بالٍ  ع١ًُٝ

 01/01/2021 َض٠ٜٛ فباحٚاقع اعتدزاّ ايطاقات املتذزر٠ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املغتزا١َ يف 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادتظا٥ض

 01/01/2021 بٔ ؽٜٛذ فاص٠  رصاع١ َكاص١ْ–رٚص ايكنا٤ يف اذتفاظ ع٢ً ايضٚابط األعض١ٜ 

 01/01/2021 بٛرب١ ععٝز٠ اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًطفٌ يف ايب١٦ٝ

أٟ َغتكبٌ : األَٔ االقتقارٟ يًذظا٥ض ٚ ستُٝات االْتكاٍ ايطاقٟٛ 

 ٜٓتعض ادتظا٥ض

 01/01/2021 فهريٟ ؽٗضطار

 01/01/2021 طالعٞ بؾض٣ اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ َٔ شتاطض ايزفع االيهرتْٚٞ يف ادتظا٥ض

االعتجُاص يف قطاع ايٓكٌ ادتٟٛ نآي١ٝ يتشغني َٓاخ األعُاٍ يف 

 ادتظا٥ض

 01/01/2022 بٛنُٛـ عضٚص

 بضمحاْٞ ستفٛظ ادتبا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ
01/01/2022  

حنٛ رفاتض ؽضٚط يعكٛر اعتجُاص األصامٞ ايفالس١ٝ ايٛقف١ٝ العٗاّ 

 يف ايت١ُٝٓ االقتقار١ٜ ايٛط١ٝٓ 

 بٛمش١ خايز
01/01/2022  

 عضٜض ًَٝٛر ادتضمي١ االيهرت١ْٝٚ ٚ عبٌ ايتقزٟ هلا ٚطٓٝا ٚ رٚيٝا
01/01/2022  

 25 اجملُـــــــــــــــــــــــــــــــٛع

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 ع١ٓ أٍٚ اعتُــار ص٥ٝـػ املؾــضٚع عٓٛإ َؾــضٚع ٚسز٠ ايبشــح ايه١ًٝ

 ن١ًٝ اآلراب ٚ ايًػات

Pour un dispositif  formation  au français sur objectifs 

universitaires en contexte algérien 

01/01/2019 أنُْٛأنُٕٛ  

01/01/2019 َزيفاف ع١ًُٝ َكاصبات خطاب١ٝ يف األرب ايعضبٞ ايكزِٜ  

 ايٓكز ايجكايف ٚ تٝاصات َا بعز اذتزاث١

 بًعظٚقٞ ستُز

 

01/01/2020 

 2020-1962حنٛ  بٓا٤ َعذِ ؽاٌَ يتعًُٝات ايًػ١ ايعضب١ٝ يف ادتظا٥ض  

 َٓقٛصٟ عًٞ

 

01/01/2021 

 01/01/2022 ؽطاح عبز اهلل حتًٌٝ رتطابات ملا بعز سزاث١ٝ ٚ املا بعز نٛيْٛٝاي١ٝ

01/01/2022 صٜٛقٞ عبز اذتًِٝ ايٓعضٜات ٚ املٓاٖر ايٓكز١ٜ بني ايٓعض١ٜ ٚ ايتطبٝل  

01/01/2022 بٔ َٓقٛص صدا٤  بٝبًٝٛغضافٝا ايزصاعاتايزصاعات املكاص١ْ يف املػضب ايعضبٞ  

Studio analtico de programma universitairio di cultura e 

civiltanelciclolaurea 
01/01/2022 عزٚ َضٚإ  

 08 اجملُـــــــــــــــــــــــــــــــٛع

 

 

 



  
 
 
 

 

 

2022َؾاصٜع ايبشح اييت يف ايٓؾاط يغ١ٓ   

 ايهــــــــًـــــٝـ١ عــزر َـؾــاصٜــع ايبــشح

 ايعًّٛ االقتقار١ٜ ٚ ايتذاص١ٜ ٚ عًّٛ ايتغٝري 31

 ايعًّٛ االْغا١ْٝ ٚ االدتُاع١ٝ 28

 اذتكٛم ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ 25

 اآلراب ٚ ايــــًػــات 08

 اجملُــــــــــــــــٛع 92

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 2022اييت يف ايٓؾاط يغ١ٓ  (prfu )عزر َؾــاصٜع فضم ايبشـــح

2022 /2021/ 2019/2020/سغب ايهًٝات ٚ ع١ٓ االعتُار  

01/01/2022 اجملُٛع  01/01/2021  01/01/2020  01/01/2019  ايهًــــــٝات 

 ايعًّٛ االقتقار١ٜ ٚ ايتذاص١ٜ ٚ عًّٛ ايتغٝري 07 08 04 12 31

 ايعًّٛ االْغا١ْٝ ٚ االدتُاع١ٝ 14 02 06 06 28

 اذتكٛم ٚ عًّٛ ايغٝاع١ٝ 05 04 13 03 25

 اآلراب ٚ ايًػات 02 01 01 04 08

 اجملُــــــــــٛع 28 15 24 25 92

 

 


