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 تسجقالت  صوتقة ؾألغـقة  اؾشعبقة  اجلزائرقة.

 األـدؾسي : .1

 بن عاذور دمحان  *
مصقتل( م)تلفقؾ ماظذؼؾ مساذقرادريم:غقبة مبـ مأيانمم-ن م: بارؼس

مدؿ.30دورة،مدؿريؼق،مم33دق(م:م18أدطقاغةم)م1م-.1975اظعرب،م

رؼـ،مإنمضربقاه،مزاظـامةايلني،مسفزمةحيؿقيم:ماظقجفماظـاغلم:مغقب
مضادرؼة.

  بن عاذور دمحان *
م مصقتل( م)تلـفقؾ مغفقاك مسدؼدة مدـني مم:ظل مساذقر، مبـ م-دريان

م) مباتل، م: م1972بارؼس م)م1-( م18أدطقاغة م: مدؿريؼق،مم33دق( دورة،
مدؿ.30

ماٌالح.حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼامراؼسم

 احلوزي : .2

 ابن اؾزرؼة *
اىزائرم:ماظـقـؿـراء،مم-ابـماظزرضة،مم:ابؼقتمعفؿقم،م)تلفقؾمصقتل(

مدؿ.30دورة،مدؿريؼق،مم33دق(م:م16أدطقاغةم)م1-(،م1970)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماسققتمغقصلمصقؽ.

 ابن اؾزرؼة *
اىزائرم:ماظـقـؿـراء،م-ابـماظزرضة،مم:ؼقمماًؿقسم)تلفــقـؾمصقتل(م

مدؿ30دورة،مدؿريؼق،مم33دق(م:م18أدطقاغةم)م1-(،م1970)

 ػاروق باتقس  *
اىـزائـرم:مدؼـدؼـا،م-صــاروقمباتـقـس،:)تلفقـؾمصقتــل( ٌـمغشؿؽل

مدؿ. 18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10) أدطقاغة 1م-(،م1978)

  حيؿقيماظقجفماظـاغلم:متػؽرتمظقام.
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 حجاج*

أدطقاغةم 1م-(،1970حفاج،مزرؼاب،م)م:ػفقمظػؽارم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.30دورة،مدؿريؼق،م 33دق(م:م18)

 صؾقحة صغرية  *

صـرغلام:موزؼس،مم-صؾقـقةمصغرية،مم:طـتمبشاغلم)تلـفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(،م12أدطقاغةم) 1-(،م1976)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مراغلمذبروح.

  اؾطافر ؼويف *

م مسؾكمدطقػم)تلفقؾمصقتل( مضقيف،مم:ضاظقا اىزائرم:ماألثريمم-راػر
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:12أدطقاغةم) 1-(،م1970اظػين،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:موؼؾمضؾيبموؼؾف.

 ةؾطػي واػ *

(،م1970اىزائرماألثريماظػين،م)م-واصةمظطػلم:اظؼاروم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دق(م:م10أدطقاغةم)  1م-

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:احـامجقـا.

  حمؿد األورادي *

اىزائرم:وزؼس،مم-ربؿدماألورادل،م:اصربمؼامضؾيبم)تلفـقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مادؿريؼق،م45دق(م:مم12أدطقاغةم)1(،مم1975)

محيؿقيم:مغاغشمابؾقلري.

  اخضر احلرقر *

بارؼسم:مباتل،مم-ًضرمايرؼر،مم:وحشماظقظدؼـم)تلـفقـؾمصـقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10)مأسطوانة 1(،م1969)

 اجملؿوعة اؾصوتقة *

بارؼسم:مباتل،مم-اجملؿقسةماظصقتقة،مم:بابامبؾؿـصقرم)تلفقؾمصقتل(م
 دؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم) 1-(،م1975)
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  بن خمتار محد *

اىزائرم:منقمماظػـ،مم-ريدومبـمزبؿارم:ؼاماظشقػقرم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1(،م1986)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼاماظؾـات.

  ابرافقم بسقسة *

محؾقتم)تلفقؾ ممضداش مم:صقتل( مبلقلة، م:صقتمم-إبراػقؿ اىزائر
دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م11أدطقاغةم)م1-(،م1965اظـفقمماىزائرؼة،م)

مدؿ.م18

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼامحؾقيب.

 ابرافقم حداد  *

بارؼسم:مباتل،مم-إبراػـقـؿمحداد،مم:ػفرةمايؾقبم)تلفـقؾمصقتل(م
مدؿ. 18ق،مدورة،مدؿريؼ 45دق(م:م20أدطقاغةم)1(،م1975)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مواشمادغل.

 ؿـصور خذقر *

صرغـلـام:مباتل،مم-عــصقرمخذؼر،مم:ضاضلماظـقبم)تلـفقـؾمصقتل(م
 دؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1-(.م1958)

 خؾقػي امحد *

اىزائرم:مادطقاغاتمم-اريدخؾقػل،مم:دؾؿمؼامجقابم)تلفقؾمصقتل(م
م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12أدطقاغةم) 1م-،(1968صقتماظصقراء،م)

مدؿ.

محيؿقيماظقجفماظـاغل،معؽؿقبماظغربة.

 خؾقػي امحد *

اىزائر:معلؿؼؾؾمزؼدم-أريدمخؾقػل،مم:دقديمربلم)تلفقؾمصقتل(م
 دؿ. 18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م8أدطقاغةم) 1–(.م1970اظققم،م)
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 خؾقػي امحد *

بارؼسم:مرؼلؽا،مم-اريدمخؾقػل،مم:اٌؽؿقبةمطاتؾةم)تلفقـؾمصـقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م8أدطقاغةم) 1(.م1975)

ماظـاغلم:ماالشرارماظؾلمطان.حيؿقيماظقجفم

 ذرقف *

(.ممم1985بـارؼسم:مبـاتل،م)م–اذـرؼػمم:ؼاماظعاظلم)تلفـقـؾمصقتل(م
م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12أدطقاغةم) 1

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼاماظشابة.

 رحاب اؾطافر*

اىزائرم:موزؼس،م-اظطاػرمرحاب،مم:ؼامربلمؼامخؾؼل)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10)أدطقاغةم 1(م1970)

 ؿرواـي ػرحات*

م مصقتل( م)تلفقؾ مدبؿؿ معا مم:برطة معرواغل، م:مم-صرحات اىزائر
مدؿم18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(مم10أدطقاغةم)م1-(،م1970وزؼس،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مصرغلاماظدتمبابا.

 ؿرواـي ػرحات*

اىزائرم:موزؼس،مم-صرحاتمعرواغل،مم:راغلمحقاسم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)-1(.م1970)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مزورتمظرطاب.

 ؿؼري دؾقؿان*

اظـفزائرم:مبرجماظػــ،مم-دؾقؿـانمعؼري،مم:عـغربةم)تلـفقـؾمصـقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:مم10أدـطقاغةم)م–(م1982)

 محيؿقيماظقجفماظـاغلم:معاظقف.
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 . وفراـي :3

 بدرة*

م1م-(،م1968اىزائرم:موزؼس،م)–بدرةمم:أغامرياعةم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم10أدطقاغةم)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماظطاػرمؼاماٌطفر.

  فواري بالوي *

(،م1960اىزائرم:مدغقا،م)م-بالويمػقاري،مم:)تلفقؾمصقتل(ممامسع
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-

 بالوي فواري *

م-(،م1958بارؼسم:مدغقا،م)م–بالويمػقاريمم:امسعم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12أدطقاغةم)م1

 بالوي فواري *

بارؼسم:مدغقا،مم–بـالويمػــقاريمم:ــقتــل(مؼاماظغاظقةم)تلفــقــؾمص
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1-(،م1958)

 جبار ؿوؿن  *

م1م–(.م1972بارؼسم:مباتل،م)-جؾارمعقعـ،مم:اصربم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم12أدطقاغةم)

محيققيماظقجفماظـاغلم:محلؾؿؽمخقؼا.

 أمحد وفيب *

م مظقؽ مصقتل( متلفقؾ م) مربل مؼا مم:غشقؽل موػيب، م:مم-أريد بارؼس
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم12أدطقاغةم)م1-(.م1964باتل،م)

 محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مغظرتمصاظؽؿب.
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 اؾؼبائؾي : .4

 مجال أـقل  *

اىزائرم:مدؼـدؼـا،مم-جـؿـالمأغـقؾ،مم:ازػاوماغؿقعام)تلفقؾمصـقتـل(م
مدؿ. 18دورة،مم45دق(م:م12ادطقاغةم)م1-(م1969)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مالعقغلموأغامصغري.

 مجال أـقل *

اظـفزائرم:مأرؾس،مم-جـؿالماغـقؾ،مم:اوالشماخريؼؿم)تلـفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12أدطقاغةم) 1–(.م1978)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مظػراقمؼؽػةمؼقذم.

 أـقسة *

اىزائرم:منقمماظػـ،مم-أغقلة،مم:صقتل(مماعؽـغدمأؼـماسدانم)تلفقؾ
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم10أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼرظعؾد.

 أـقسة           *

 1م-(،م1976اىزائر،م)م-أغقلة،مم:عـمدؼؽماظـؼطةم)تلفقؾمصقتل(م

 دؿ.18دورة،مدؿريؼق،م45دق(م:مم10أدطقاغةم)

ملم:معزاظقمؼاماظلقادي.حيؿقيماظقجفماظـاغ

  آبت ؿسالقن رأقدق *
اظـفزائرم:مدقـدام،مم-ادؼرماؼتمعـلالؼـ،مم:ثل،طم)تلفـقؾمصـقتل(م

مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م 10أدطقاغةم) 1 (،1974)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماٌقت.

  آبت ؿسالقن رأقدق *
دقدام،مماىزائرم:م-ادؼرماؼتمعلالؼـ،مم:صؾؿمادغـغم)تلفقؾمصقتل(م

مدؿ.م18دورة،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

  حيؿقيمتاوجفماظـاغلم:ماؼقظققماتقتس.
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  آبت ؿسالقن رأقدق *

م مصقتل( م)تلفقؾ مزعـ ميف مم:ؼزطر معلالؼـ، ماؼت م:مم-ادؼر اىزائر
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10ادطقاغةم)م1م–(نم1975دقدام،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:متلقعؿا.

متمعـؼالتؼقغقسمآظ*

اىزائرم:منقممم-ظقغقسماؼتمعـؼالت،مم:اؼرثرضثم)متلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم12أدطقاغةم)م1م-(،م1975اظػـ،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مطقلة.

 ت ؿـؼالت قؾوـقس آ*

م مصقتل( م)تلفقؾ مامسقؿ مم:طؿؾغ معـؼالت، ماؼت م:مم-ظقغقس اىزائر
مدؿ.م18دورة،م 45دق(م:مم12ادطقاغةم)م1م-(،م1975دؼدؼا،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مدؾػغ.

 ت ؿـؼالت قؾوـقس آ *

اظـفـزائـرم:مز،مم-ظقغـقـسمأؼـتمعــــالت،مم:ظقؼزةم)تلفقؾمصـقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:مم12أدطقاغةم)م1م-(،م1975)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:معازالمارالم.

م قت ؿـؼالتؾوـقس آم*

اىزائرم:مم-ظقغقسماؼتمعـؼالت،مم:ػماًطرم)تلفقؾمصقتل(معقلؾ
ماظػـ،م) م1970نقم م)م1م-(، م:م10أدطقاغة م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(

مدؿ.

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماظؾريغلؿ.

  قودف اؾبجاوي *

صـرغـلـام:مبـاتـل،مم-ؼقدػماظؾفـاوي،مم:اظـقػم)تلـفقـؾمصـقتـل(م
مدؿ. 18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م8أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

  حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مثقطمذوول.
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 اؾشرقػة*

بـارؼـسم:مباتل،مم-اظشرؼػة،مم:ابؼامسؾكمخريمؼاطؾقم)متلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1(،م1975)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مذارمادربلمواه.

 اؾشرقػة*

م-(،م7519اىزائرم:موزؼس،م)م-اظشرؼػة،مم:اطاخريم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10ادطقاغةم)م1

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مدقؼغماروؼغ.

 *احسن املقزاـي 

بـارؼـسم:مبـاتـل،مم-احلــماٌقـزاغـل،مم:روحماظطريم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م–(.م1958)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماًقؼمغؾقاق.

 مجقؾة*

(،م1964اىزائرم:موزؼس،م)م-ذيقؾة،مم:مم)تلفقؾمصقتل(ماصقغمازر
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-

ماظقجفماظـاغلم:مدؾقغمظغـا.

 مجقؾة*

م م1-(،م1968اىزائرم:موزؼس،م)-ذيقؾة،مم:يؿامم)تلفقؾمصقتل(
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلمبرطل.

 ذرقفخدام *

بـارؼـسم:مبـاتـل،مم-ذـرؼػمخـدام،مم:اصؼاؼثمثؾفام)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم10أدطقاغةم)م1م-(،م1968)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مصؾاحماًري.
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  ؿؾود حبقب*
م مصقتل( م)تلفقؾ ماضؿا مشرؼب مم:أؼا محؾقب، منقممم-عؾقد م: اىزائر

مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م45:مدق(م10أدطقاغةم)م1م-(،م1970اظػـ،م)

محيؿقيماظقجفم:ماسؾفقة.

 ذفبقة*
أدطقاغةمم1م-(،م1971اىزائر:ز،م)م-ذػؾقة،مم:غقغم)تلفقؾمصقتل(م

مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:معدظقل.

 زروؼي، عالوة*
م مصقتل( م)تلفقؾ معؼار مظػضؾقؽ مربل مم:ؼا مزروضل، م:مم-سالوة بارؼس

مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1968باتل،م)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماؼامصروخماعلقسمغؾقر.

 رابح   راؾب*
اىـزائرم:موزؼـس،مم-رابـحمرـاظـب،مم:اؼامشـرؼبم)تلفـقؾمصـقتـل(م

مدؿ.م18دورة،مدؿريؼقمم45دق(م:م10أدطقاغةم) 1م–(م1970)

محيؿقيم:ماظقجفماظـاغلم:ماؼؾقل.

  لمجا  عالم*
م م= مصقتل( م)تلفقؾ مم:مles enfantsاراش مسالم، م:مم-ذيال ا)د،م(

م) مواظـؼاصة، ماإلسالم م1978وزارة م)م1م-(، م12أدطقاغة م: دورة،مم33دق(
مدؿ.م30دؿريؼق،م

محيؿقيماظقجفماألولم:ماغقؼقصان،مارضق،مايق.

ماظقجفماظـاغلمأؼضام:مادرار،ماؼؼشقش،ماطنيماظؾقار.

  رذقد ؿصباح*
اىزائرم:مارؾس،مم-رذقدمعصؾاح،مم:)متلفقؾمصقتل(مماذرعـمؼاذرعـ

مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1979)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مصؾقنمارـاش.
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 ؿفين*

م1م-(م،م1958اىزائرم:موزؼس،م)م-عفين،مم:اغروحم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼقم،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مزجقؼة.

 ـورة*

اىـزائرم:موزؼس،مم-غـقرة،مم:اصلـؿؽــمامنقـلـم)تلـفـقـؾمصـقتل(م
مدؿ.م18دورة،مم45دق(م:م25أدطقاغةم)م1-(،م1975)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مصؾؿماذقؾماؼزر .

 حجاج*

م-(،م1970اىزائرم:مزؼرؼاب،م)م–حفاجمم:ؼامظقذؿم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿم30دورة،مدؿريؼق،م 33دق(م:م18أدطقاغةم)

 زؽقة*

م م)تلفقؾمصقتل( ماظقرـقةمظـشرمم-زطقة،مم:منشقؾقا اىزائرم:ماظشرطة
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1972واظؿقزؼع،م)

 زؽقة*

زطقة،متأظقػموتؾقنيمعازوغلمم:ؼامعقديماظعنيماظؽقؾةم)تلفقؾمصقتل(م
م ماظقرـم-ربؿد، ماظشرطة م: م)اىزائر مواظؿقزؼع، مظؾـشر م1970قة م1م-(،
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدقاغةم)

 ػضقؾة*

م مصقتل( م)تلفقؾ ماجيقين مطان مدارا مم:ؼا منقممم-صضقؾة، م: اىزائر
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1958اظػـ،م)

 محيؿقيماظقجفماظـاغلم:معالمحؾقيبمعاظف
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 اؾشعيب : .5

 رضااجلقالؾي *

اىزائرم:ماظشرطةمم-رضاماىقالظل،مم:داظؿؽمبفقاكم)تلفقؾمصقتل(م
م) مواظؿقزؼع: مظؾـشر م1971اظقرـقة م)م1م-(، م8أدطقاغة م: دورة،مم45دق(

 دؿ.م18دؿريؼق،م
ماجلقالؾي رضام*

م م)تلفقؾمصقتل( ماىار مم:سشؼ ماىقالظل، ماظشرطةمم-رضا م: اىزائر
م) مواظؿقزؼع، مظؾـشر م1971اظقرـقة م)م1(، م8أدطقاغة م: مد،مم45دق( دورة

مدؿ.م18دؿريؼق،م

 اجلقالؾي رضا*

اىزائرم:ماظشرطةماظقرـقةمم-رضاماىقالظل،مم:عرؼؿم)تلفقؾمصقتل(م
م) مواظؿقزؼع، م1975ظؾـشر م) 1م-(، م9ادطقاغة م: مدؿريؼق،مم45دق( دورة،

مدؿ.18

 اجلقالؾي رضا*

اىزائرم:مم-رضاماىقالظل،مم:ؼامأسؾكمجؾؾماظغربم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دق(م:مدورة،مدؿريؼق،م10أدطقاغةم)م1م-(،م1970وزؼس،م)

 احلراذي دمحان*

بـارؼسم:مباتلمم-دريـانماظـقراذل،مم:بالدماًريم)تلـفقـؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريي،مم45دق(م:م7أدطقاغةم)م1م-(،م1972)

 احلراذي دمحان*

بارؼسم:مباتل،مم-دريانمايراذل،مم:بففةمبقضام)تلـفقـؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم12أدطقاغةم)م1م-م(،1959)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مسؾقؽمراغلمعفؿقم.
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 احلراذي دمحان*

م مصقتل( م)تلـفقـؾ محذرك موخذ مصفام مم:طان مايراذل، م-دريان
م) مصقن، مأىل م: م1970اىزائر م)م1م-(، م12أدطقاغة م: دورة،مم45دق(

مدؿ.م18دؿريؼق،م

مشريماظصح.حيؿقيماظقجفماظـاغلم:معامؼدومم

 احلراذي دمحان*

بارؼسم:مم-دريانمايراذل،مم:اظؾلمعقظق مباهلقىم)تلفقؾمصقتل(م
 18دورةم:مدؿريؼق،مم45ثا(م:م80د،م10أدطقاغةم)م1م-(،م1959باتل،م)

مدؿ.

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماظؾلمعامبـكمؼؾـقين.

 احلراذي دمحان*

زائرم:ماىم-دريانمايراذل،مم:عزاظينمععاكمغؼادلم)تلفقؾمصقتل(م
ماظػـ،م) م1968نقم م)م1م-(، م:م12ادطقاغة م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(

مدؿ.

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماظؾلمصاتمعاتمراحمغلقؿق.

 احلراذي دمحان*

م مصقتل( م)تلفقؾ مواظؼؿر ماظؾقؾ ميف مم:اظـفقم ماظـقراذـل، م-دريان
م) ماىزائري، مواظؿؾقػزؼقن ماإلذاسة م: م1983اىزائر أدطقاغةمم1م-(،

مدؿ.م30دورة،مدؿريؼق،مم33دق(:م20)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مًؾارمجيقؾقهماظؿقادي.

 احلراذي دمحان*

اىزائرم:مأىلمم-دريانمايراذل،مم:ؼامغؽرتماٌؾحم)تلفقؾمصقتل(م
 دؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م 10أدطقاغةم)م1م-(،م1968صقن،م)
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 احلراذي دمحان*

بـارؼسم:مباتل،مم-ايراذل،ممدريانم:ؼامايفؾةم)تلـفقـؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45ثا(م:م95دم،م10أدطقاغةم)م1م-(،م1969)

 حيؿقيمأؼضامععاكمععاك.

 اؾزفار أمحد*

احـؿدماظزػـار،مبـارؼـسم:مبـاتـل،مم:رجعمشربؿــام)تلـفقـؾمصـقتل(م
 دؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1974)

 اؾزفار أمحد*

أحـؿدماظـزػار،مبـارؼـسم:مبـاتـل،مم:ذاشماظعؼـؾم)تلـفقـؾمصـقتـل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م11أدطقاغةم)م1م-(،م1974)

 اؾزفار أمحد*

بارؼسم:مباتل،مم-أريدماظزػار،مم:عاغلمراظبمعالم)تلـفقـؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م–(م1958)

 اؾسعقد حسن*

ممأوه مصقتل( م)تلفقؾ مأؼاعل مسؾك مم:أوه ماظلعقد، م:مم-حلـ اىزائر
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم12أدطقاغةم)م1م–(م1970وزؼس،م)

محيؿقيم:مصرحؿينمعرةمالمال.

 اؾسعقد حسن*

اىزائرم:مم-حلـماظلعقد،مم:روحلمهلؾؽمؼامسدرةم)تلفقؾمصقتل(م
مصقن،م) م)م1م-(،م1976أذقا م:مم10أدطقاغة م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(

 دؿ.

 اؾسعقد حسن*

برجماظػـ،مم-حـلــماظلـعقـد،مم:ضـاظـقامصـقؽموصقام)تلفـقؾمصـقتـل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم12أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مادغلموحؽؾلمسؾمظقـفقػا.
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 اؾسعقد حسن*

:منقمماظػـ،ماىزائرمم-حلـماظلعقد،مم:ػذاماًاّمتم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م13أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

محيؿقيماظقجفماظـاغلمعرؼقعة.

 اؾعـؼا حمؿد  *

م مصقتل( م)تلفقؾ مم:اًزاغة ماظعـؼا، ماالسالممم-ربؿد موزارة م: اىزائر
 دؿ.م30دورة،مدؿريؼق،مم33دق(م:م20أدطقاغةم)م1م-(،م1978واظـؼاصة،م)

 اؾعـؼا ؿصطػى*

م-(،م1958عصطػكماظعـؼا،مصرغلام:مدغقا،م)م:الماظفم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م11دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1

 اؾعـؼا ؿصطػى*

(،م1958صرغلام:مدغقا،م)م-عصطػكماظعـؼا،مم:ؼامرريم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:مم12أدطقاغةم)م1م-

 اؾعـؼا ؿصطػى*

صـرغـلـام:مدغـقـا،مم-عصـطػكماظعــؼـا،مم:قتـل(مؼامضؾيبم)تلـفقـؾمصـ
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1958)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماغلكماٌاضل.

 اؾعـؼقس بو مجعة*

اىزائرم:موزؼس،مم-بقذيعةماظعـؼقس،مم:أغامعاظقاشم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م–(م1970)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:موغامعاظل.

 اؾعـؼقس بو مجعة*

م مسشؼلم)تلفقؾمصقتل( مم:دؾقؾلمؼا ماظعـؼقس، م:مم-بقذيعة اىزائر
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1973وزؼس،م)

  



 اجلزائري، املغاربي و اؾعربي

 55 

 اؾعـؼقس بو مجعة*

م مصقتل( م)تلفقؾ ماظرؼام مخرجقا ماىؿعة مم:ؼقم ماظعـؼقس، م-بقذيعة
دورة،مدؿريؼق،مم33دق(م:م18أدطقاغةم)م1م-(،م1975أرؾس،م)ماىزائرم:

مدؿ.م30

محيؿقيماظقجفماظـاغلمثالثةمزػقامومعراحة.

 اؾعـؼقس بو مجعة*

اىزائرم:مضصؾػقن،مم-بقذيعةماظعـؼقس،مم:ؼاماظغاصؾم)تلفقؾمصقتل(م
 دؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م8أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

 اؾؼؾقعي عبد اؾوفاب*

مرويفمبا ماظقػابماظؼؾقعل،مم:ظقصقلم)تلفقؾمصقتل( م:مم-سؾد اىزائر
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1968باتل،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼامسؾلمذقفمجؾالماظغرب.

 بوؼطاي عبد اؾرزاق*

م مصقتل( م)تلفقؾ مجػت مم:سقين مبقضطاي، ماظرزاق مكمم-سؾد اىزائر
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 33دق(م:م18أدطقاغةم)م1م-(،م1980أرؾس،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلمأؼضام:مؼامضاضلمغاسمظغرام.

 بوـقش ؾقؾى*

بـارؼـسم:مدغـقـا،مم-ظـقـؾكمبقغـقـش،مم:أعريماظغرامم)تلـفقـؾمصقتل(م
 دؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م45دق(م:م13أدطقاغةم)م1م-(،م1968)

 بوـقش ؾقؾى*

م–(م1968باؤؼسم:مدغقا،م)م-غقش،مظقؾكمبقم:ضقطارةم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12أدطقاغةم)م1

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مجزاؼرمجزاؼر.
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 حسقسن*

م مصقتل( م)تلفقؾ ماظؼػص مرري مم:ؼا معقدقؼكمم-حلقلـ، م: اىزائر
مدؿ. 30دورة،مدؿريؼق،مم33دق(م:م18أدطقاغةم) 1م–(م1937عقغدؼق،م)

محيؿقيماظقجفماألولم:ماًؿقسماوصات،مأالهمؼؾتمؼفؿف.

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مراحمرريي.

 رمحة بوعالم*

اىـزائـرم:موزؼـس،مم-ؼامٌقـؿـقةم)تلـفقـؾمصقتل(مبقسـالممرحـؿـة،م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12ادطقاغةم)م1م-(،م1973)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:موسالشمأغت.

 رمحة بوعالم*

اىـزائرم:موزؼس،مم-بقسالممررية،مم:اظقنمباظقغةم)تلـفقـؾمصقتل(مب
مدؿ.م18دورة،مدرتؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م–(م1973)

محيؿقيماظقجفماظـاغلمأؼضام:ميؾقبمسؾكمهلقى.

 زروق ؿؼداد*

اىزائرم:ماظشرطةمم-عؼدادمزروق،مم:ؼاماهللمؼاميؿامم)تلفقؾمصقتل(م
م) مواظؿقزؼع، مظؾـشر م1976اظقرـقة م)م1م–( م10أدطقاغة م: دورة،مم45دق(

 دؿ.م18دؿريؼق،م

 زروق ؿؼداد*

اىزائرم:ماظشرطةماظقرـقةمم-عؼدادمزروق،م:ررؼؼماظغدم)تلفقؾمصقتل(م
مواظؿقزؼع،م) م1976ظؾـشر م)م1م-(، م:م10أدطقاغة دورة،مدؿريؼق،مم45دق(

 دؿ.م18

 ذاعو عبد اؾؼادر*

م مصقتل( م)تلفقؾ مخالغل مذاسق،م:اظؾاػل ماظؼادر موتؾقنيممسؾد تأظقػ
م1م-(،م1976اىزائرم:ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،م)م–عازوغلمربؿدم

مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)
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 ذاعو عبد اؾؼادر*

اىزائرم:مم-سؾدماظؼادرمذاسق،مم:دععةماظعنيمجراتم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م45دق(:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1970نقمماظػـ،م)

مجفماظـاغلم:ماظؼؾبماظؾلمبؽك.قحيؿقيماظ

 ذاعو عبد اؾؼادر*

اىزائرم:مأرؾس،م-سؾدماظؼادرمذاسق،مم:ذاصؿؽمسقينم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدريؼق،مم45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مصضاؼؾمحؾؽ.

 ذاعو عبد اؾؼادر*

م مصقتل( م)تلفقؾ مذام:اظغزاظة ماظؼادر مسؾد ماظشرطةمم-سق، م: اىزائر
دورة،مم45ثا(م:م56د،م7أدطقاغةم)م1م-(،م1970اظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،م)

 دؿ.م18دؿريؼق،م

 ذاعو عبد اؾؼادر*

م مصقتل( م)تلـفقـؾ ماٌؾح مم:طلني مذاسق، ماظؼادر م:مم-سؾد اىزائر
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1970وزؼس،م)

 :مػذاماظعقظة.حيؿقيماظقجفماظـاغلم

 ؼروابي اهلامشي *

م مصقتل( م)تلفقؾ مأظق مم:أظق مضروابل، ماظعاملمم-اهلامشل م: اىزائر
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1970اٌقدقؼل،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغل:ممذاور.

 ؼروابي اهلامشي*

اىزائرم:مم-اهلامشلمضروابل،مم:دعدماظؼؾبماهلاغلم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ. 18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م11أدطقاغةم)م1م–(م1976أعقراصقن،م)
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 ؼروابي اهلامشي*

م مصقتل( م)تلفقؾ مظػال مم:مسعت مضروابل، م:مم-اهلامشل اىزائر
مدؿ. 18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1972أعقراصقن،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مصؾقتمسؾكماظصقام.

 ؼروابي اهلامشي*

اىزائرم:مم-اهلامشلمضروابل،مم:ؼامحلرةمسؾكماظغرامم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م45دق(م:م6أدطقاغةم)م1م-(،م1982وزؼس،م)

 ؼروابي اهلامشي*

م مصقتل( م)تلفقؾ ماىؿعة مم:ؼقم مضروابل، م:مم-اهلامشل اىزائر
 دؿ.م18دورة،مدؿريؼق،مم45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1972أعقراصقن،م)

 وـي حمؿدؿاز*

اىزائرم:ماظشرطةمم-ربؿدمعازوغل،مم:سقينماذؾؽاكم)تلفقؾمصقتل(م
م) مواظؿقزؼع، مظؾـشر م1973اظقرـقة م)م1م-(، م12أدطقاغة م: دورة،م45دق(

 دؿ.م18دؿريؼق،م

 ؿازوـي حمؿد*

م مصقتل( م)تلفقؾ مظقصقة مم:ؼا معازوغل، ماظشرطةمم-ربؿد م: اىزائر
م) مواظؿقزؼع، مظؾـشر م1973اظقرـقة م12أدطقاغة)م1م-(، م: دورة،م45دق(

مدؿ.م18دؿريؼق،م

 ؿازوـي حمؿد*

اىزائرم:مم-ربؿدمعازوغل،مم:ؼامعقالتماظلرمواظؾفاءم)تلفقؾمصقتل(م
م) مواظؿقزؼع، مظؾـشر ماظقرـقة م1972اظشرطة م)م1م-(، م12أدطقاغة م: م45دق(

 دؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م
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 اؾعصري اجلزائري :   .6

 عبد اؾرمحان املاؿون *
ماىزا مساذت مصقتل( م)تلفقؾ مأرضـا مم:ئر ماٌاعقن، ماظرريان م-سؾد

م) ماظعامل، مصقت م: م1962بارؼس م)م1م–( م10أدطقاغة م: دورة،م 45دق(
مدؿ.م18دؿريؼق،م

  عبد اؾرمحان املاؿون*
م-سؾدماظرريانماٌاعقن،مم:ؼامربؾقبلمؼامذاشؾمباظلم)تلفقؾمصقتل(م

م:مبرطؾل،م) دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1958صرغلا
مدؿ.م18

محيؿقيماظقجفماظـاغلمتلقرغلمؼامحؾقيب.

 اؾسعقد بسطاجني *
صرغلام:مباتل،مم-اظلعقدمبلطـانل،مم:بـاتمجقؾلم)تلفقؾمصقتل(م

مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1974)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مبنيموبني

م وراد بوؿدقن*

صــرغلــام:موزؼس،مم-ورادمبقعــدؼـ،مم:غارماظؾالم)تلفقؾمصــقتــل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م–(.م1970)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:محبماظزؼـمصـاغل.

  بوعالم حجوتي*
بارؼسم:موزؼس،مم-بقسالممحفقتل،مم:ضقظلمعاظؽم)تلـفقـؾمصـقتل(م

مدؿ.18دورة،مدؿربؼق،م 45دق(م:10أدطقاغةم)م1م-(،م1969)

ماظقجفماظـاغلم:مراغلمعلؾؿ.حيؿقيم

  رابح درقادة*
اىزائرم:منقمماظػـ،مم-رابحمدرؼادة،مم:بـتمبالديم)تلفقؾمصقتل(م

مدؿ.18دورة،مدؿريؼق:م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماًارج.
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 رابح درقادة*

ماىزائرم:منقمماظػـ،-رابحمدرؼادة،مم:دعق ماظؼؿريم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1974)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مراغلموحدي.

 رابح درقادة*

اىزائرم:مزؼدماظققم،مم-رابحمدرؼـادـة،مم:زوجمبـاتم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1975)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼاماًاّمت.

 رابح درقادة*

م مصقتل( م)تلفقؾ ماًؿرؼات مم:زؼـ مدرؼادة، م:مم-رابح اىزائر
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1975بؾؿدؼلؽ،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماحـامشربة.

مرابح درقادة*

اىزائر:منقمماظػـ،مم-رابحمدرؼادة،مم:رقؼؾماظؾلانم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1972)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مخؾقػؿمؼؼقظق.

 رابح درقادة*

باؤؼسم:مباتل،مم-رابـحمدرؼـادـة،مم:صرضةماالوالدم)تلـفـقؾمصـقتـل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1964)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مظقذربيت.

 رابح درقادة*

اىـزائـرم:مبـاتل،مم-بـحمدرؼـادـة،مرام:طؾريماظػـؿم)تلـفقؾمصقتـل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1974)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ميتماظشؾؽة.
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  ؿصطػى رضاء*

(م1973اىزائرم:مدؼدؼا،م)م-عصطػكمرضاء،مم:وردةم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م–

م:مخطري.حيؿقيماظقجفماظـاغلم

 دؾوى*

(،م1975اىزائرم:ماٌلؿطقؾ،م)م-ايبمراهمصـاغلم)تلفقؾمصقتل(،م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12ادطقظـة)م1م-

 دؾوى*

بارؼسم:مباتل،مم-دؾقى،مم:ظقمسبؽلمعامصارمبقـام)تلفـقؾمصـقتـل(م
 دؿ.18دورة،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1976)

  عبد اؾرمحان عزقز*

م متؾدلم)تلفقؾمصقتل( ماظزعان مم:اذا ماظرريانمسزؼز، بارؼسم:مم-سؾد
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1970دغقا،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مجقػرةمعؾقاغة.

 ؽرقؽري*

اىـزائرم:موزؼس،مم-طرؼؽري،مم:ضـداعـلمػـاػـقم)تـلفـقـؾمصـقتـل(م
مدؿ.18رة،مدؿريؼق،مدو 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1975)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مشؾطؾـ.

مواػقا*

م مرؼا مصـقتـل( م)تلفـقؾ مبالدي مبـت مؼا مم:ضقا م:مم-واصـقـا، بـارؼس
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1973وزؼس،م)

 ؿازوـي*

اىـزائـرم:موزؼـس،مم-عـازوغـل،مم:ررؼـؼماحملـؾةم)تلفـقؾمصـقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1973)

محيؿقيم:مؼػرجمربل.
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 ؿازوـي *

(،م1968اىزائرم:موزؼس،م)م-عازوغل،مم:ؼامايؿامم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:ماظؾابقر.

 جنوى*

م-(،م1968اىزائرم:موزؼس،م)م-نقى،مم:ؼامخاظلم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.م18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مباظلمعامؼـلاك.

 ـصرية*

)د،م(م:موزؼس،مم-غصـقــرة،مم:ضـؾلمأؼــفموالمالالم)تلـفقـؾمصـقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م–(م1980)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:معاغلمداري.

 ـعقؿة*

بـارؼـسم:مبـاتـل،مم-غـعـؿـة،مم:سؿرمطشلمتلؿعم)تلـفقـؾمصـقتـل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:معؽققظةمظـظار.

 ـعقؿة*

م1م–(م1964بارؼسم:مباتل،م)م-غعؿة،مم:تؾعبمباظـارم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)

مؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼامربالك.حي

 ـعقؿة*

غعقؿة،متؾقنيمطؿالمريادي،ماىزائرم:مم:ؼامزػقاغلم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10ادطقاغةم)م1م-(،م1977نقمماظػـ،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼلقرمباظزؼـ.
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 ـورة*
اىزائرم:مغـفـقمماظػـ،مم-غقرة،مم:ارضصمؼامايؿام،م)تلفقؾمصقتل(م

مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1986)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼامسزؼزيمواظل.

 ـورة*
اىزائرم:منقممم-غقرة،مم:ؼام)تلفقؾمصقتل(ماإنمذاءماهللمؼؽؿؾماظرج

مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م–(نم1967اظػـ،م)

 اظقجفماظـاغلم:موظدي.حيؿقيم

 ـورة*
(،م1971اىزائرم:مصقتماظعامل،م)م–غقرةنمم:اؼالظلم)تلفقؾمصقتل(م

مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مباخقتلمذامايب.

 ـورة*
م1م-(،م1972اىزائرم:ماظػـ،م)م-غقرة،مم:تقحشؿؽم)تلفقؾمصقتل(م

 دؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)

 ـورة*
اىزائر:مم-غقرة،متؾقنيم:مطؿالمريادي،مم:دبرمدبرم)تلفقؾمصقتل(م

مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م–(م1981نقمماظػـ،م)

  رابح درقادة*
اىزائرم:مباتل،مم-رابحمدرؼــادـة،مم:التامعـمظؾـاتم)تلفقؾمصقتل(م

مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مراحمخلارة.

  رابح درقادة*
اىزائرم:مزؼدماظققم،مم-رابحمدرؼـادة،مم:والدمجزائرم)تلفقؾمصقتل(م

مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1972)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼامشزالمسـدي.
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  رابح درقادة*

اىزائرم:منقمماظػـ،مم-رابحمدرؼــادـة،مم:ؼامتػاحةم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م8أدطقاغةم)م1م-(،م1976)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼامظلاغل.

 اهلادي رجاب *

مبا مدؽـت معرؼؿ مصقتل( م)تلفقؾ مم:ظل مرجاب، م:مم-اهلادي اىزائر
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1973بروجماظػـ،م)

 ـورة*

اىـزائـرم:مزؼـدماظققم،مم-غـقرة،مم:ػامضقمظلمىراحم)تلفقؾمضقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م-(،م1968)

مدؿ.حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مسؿلمبؾؼا

 ـورة* 

م-(،م1968اىزائرم:مزؼدماظققم،م)م-غقرة،مم:ػقمػقم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم) 1

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:موػران.

  محقد قعؼوبي*

اىزائرم:ماوزؼس،مم-ريقدمؼعؼقبل،مم:زواجماًاللم)تلـفقؾمصقتل(م
مدؿ.18ؼق،مدورة،مدؿري 45دق(م:م11أدطقاغةم)م1م-(،م1970)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼاماظعرودة.

 ؾؽؾور اؾسطاقػي :واؾػ .7

مبؽاؽشي اخلريم*

اىزائرم:ماألثريمم-بؽاطشلماًري،مم:أغامبـتماظطاظبم)تلفقؾمصقتل(م
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م10أدطقاغةم)م1م-(،م1969اظػين،م)

 حيؿقيماظقجفماظـاغلم:مطلمشابماومشزاظل.
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  امساعقل اؾشاوي*

م مصقتل( م)تلفقؾ ماغلاغل مم:اغلاغل ماظشاوي، م:مم-امساسقؾ اىزائر
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م45دق(م:م10اغةم)أدطقم1م-(،م1970وزؼس،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:مؼامحؾقيب.

 عبد اؾغاـي تقشري *

م اىزائرم:ماألثريمم-سؾدماظغاغلمتقشري،مم:واظلمواظلم)تلفقؾمصقتل(
مدؿ.18دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م11أدطقاغةم)م1م-(،م1974اظػين،م)

محيؿقيماظقجفماظـاغلم:محيقاماظعؿري.

 صؾقحة صغرية *

مؼمّمممؾمقفخ مصقتل( م)تلفقؾ مم:ؾدظين مصغرية، مصقتمم-صؾققة اىزائر،
دورة،مدؿريؼق،م 45دق(م:م12أدطقاغةم)م1م–(م1958اظـفقمماىزائرؼة،م)
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