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5 .تسكالب 17:07 ·  رييفوتكوأ  ةكراشملا 31 - ليدعت  Ap دمحم 1:09:00 ص ةفيحص    هيسيئرلا هحفصلا   &gt; 5 لماك لجس  ميلعت  AP 5 لماك لجس  تاسدعو  تاكرش  عم  AP 5 لماك لجس  تاسدعو  تاكرش  عم  AP قيسنت تاسدعو  تاكرش  عم   PDF ليزنتلا رز  ىلع  رقنا  ةعابطلل    Http://bit.ly/2kbN2CH 5 لجس AP فادهأو تاكرش  عم  لماك 
لماك 5 لجس  AP 0 ىلإ : ةيفيكرخآ  تافلملا  نع  ثحبلا  ةينطولا .  ةيبرتلا  ةرازو  تاقباسم  لثم  اهل ،  ريضحتلا  تالاجملا و  عيمجل  فيظوتلا  تانالعا  مدقن  امك  يعماجلا ،  ميلعتلا  ىلا  ةفاضالاب  يوناث ،  طسوتم  يئادتبا  رئازجلا ،  يف  يميلعتلا  لاجملا  صخي  ام  لكب  متهت  ةيميلعت  ةيوبرت  ةنودم  ميلعتلا :  ةيبرتلا و  ةنودم  تاسدعو  تاكرش  عم     AuthorSug
GuestSujet: فحصلا رتفد  ةداعإ :  Ven 16 يميم لضفب   10:27 ربمتبس -  !  GuestSujet : ةزيزعلا مايألا  نم  مكل  اليزج  اركش  نأ  لوقأ  نأ  عيطتسأ  12:58 ال  تايموي --  ربمتبس  ماس 17  ةداعإ :  . GuestSujet: 0:11 ربمتبس -  فحصلا 29  باتك  ةبعل  ةداعإ : تجس : فيض  يميم  نم  ةنيمثلا  ةدعاسملا  ىلع  ًاركش  ًءاسم   6:18 سرام -  كل 27  اركش 

اليزج ركشأ  نأ  دوأ   05 3 13:0 ربمتبس -  ةبعل 29  ًاركش  ةفيض :  GuestSujet : 22:36 ربمتبس --  يمويلا 29  باتكلا  ةبعل  ةداعإ :   BSR تجورب 1؟ جمانرب  احابص  ديدج 2  ىوتسمل  بوتكم  دادعإ  نم  يميلعت  لجس  ىلع  لوصحلا  يننكمي  يميم ،   dallelMessages: 3Steptic: 20Spatti: 12/09/2016Age: 27A عقوملا : setif باتك ةداعإ : عوضوملا :
10:45 ربمتبس -  سرام 13  ةفيحصلا   PM 3  ) ةرود ةيسيئرلا  ةلجم  مدقأ  فوس  مويلا  عيمجلاب ،  ابحرم  ةيمويلا   رتفد  ةداعإ : ةثانجلاىوتحملا : ةياعرب  AP - 4AP - 5AP) ، ةلجم نم  يناثلا  ليجلا   CAHIER ، ؟ يسنرف سردم  تنأ  له  .نييضاملا  نيماعلا  يف  ةفيحص  باتكلا  اذه  عم  نيملعملا  نم  اددع  تلمع  دقو   SELSABIL.COM ةزهاج ةفيحص  كل  رفوي 

ةيناجملا ةنياعملا  تاحفص  أرقت  انه : ةملك  فلم  يف  تاظحالملا  رتفد  ليمحت  كنكمي  ةميق  يأبو  ققحت  اذإ  فدهلاو  اهيف  تفقوت  يتلا  ةلحرملا  ركذأ  نأ  بجي  عامتجالا  ةياهن  يفو  ةيساردلا  لوصفلا  يف  هب  مايقلل  ططخت  يذلا  يمويلا  لمعلا  ددحت  نأ  بجي  ثيح  ملعملا  ليلد  وه  تايموي  رتفد  يناثلا 2020  ليجلا  يسنرفلا ، يلوألا  ىوتسملا  مادختسالل :
ةنياعملا هذه  يف  اهضرع  متي  ىلإ 54 ال  ةيناجملا 48  ةنياعملا  تاحفص  أرقت  .ةنياعملا  هذه  يف  اهضرع  متي  ىلإ 41 ال  ةيناجملا 38  ةنياعملا  تاحفص  أرقت  .ةنياعملا  هذه  يف  اهضرع  متي  ىلإ 32 ال  نم 9  .
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