
 

 

ج ـــيــبــعـــج انشــيـــراطـــقــوــــاندي جـــريــــــزائـــــانج جــوريــــِـانجى

 وزارج انرعهيى انعاني و انثحس انعهًي

 « CRTI »  فـــي انرـكـُــــونـــوجـيـــاخ انصـُـــاعـيــــــح ز ــحـز انةـيرن

 408020001101035: رلى انرعريف انجثائي 

 

 عــٍ اسـرـشــــــارجالٌ ـــــإع

  21/10/2018 انًؤرخ في CRTI/2018/06 رلى

  نفائدج يركس انثحس في انركُونوجياخ انصُاعيحجيٍ أجم ذمديى خدياخ فُدلي
 

 وانًخضًٍ 2015 عبخًبش 16 انًؤسخ فٍ 247-15 يٍ انًشعىو انشئاعٍ سقى 14 و 13عًال بأحكاو انًىاد 

عٍ  يشكض انبحث فٍ انخكُىنىجُاث انصُاعُت ٌَعم،  قاَىٌ انصفقاث انعًىيُت و حفىَضاث انًشفق انعاو

نفائذة انًشاسكٍُ فٍ انًحاضشة انذونُت انغادعت حىل  (إَىاء و إطعاو) ةاعخشاسة يٍ أجم حقذَى انخذياث انفُذقٍ

 . انخٍ عخجشي بغكُكذة  (IC-WNDT-MI'18)االنحاو و انًشاقبت غُش انًذيشة 

حغب انًعطُاث  )ًَكٍ نهًؤعغاث انًخخصصت فٍ يجال انفُذقت وانخٍ حهًها هزِ االعخشاسة حقذَى عشوضها 

 :إنً انًشكض ورنك  (انًىجىدة بًهحق اإلعالٌ

 « CRTI »  في انركُونوجياخ انصُاعيح ركس انثحس و:  انًشكض فٍ انعُىاٌ انخانٍ إيا إنً يقش

 انثانس   انطاتك األياَح انعايح،

 انجسائر-  ، انشرالح(يقابم يشكض انخجاسٌ انقذط )طريك داني إتراهيى 

  sg@crti.dz: أو عٍ طشَق انبشَذ االنكخشوٍَ 

  021.34.20.19 / 021.34.21.25 / 021.34.22.29: أو عبش انفاكظ فٍ األسقاو 

 إبخذاءا يٍ حاسَد هزا اإلعالٌ أٌ يٍ يويا (11)ب إحدى عشر ححذد يذة ححضُش و إَذاع انعشوض 

 . عا حًايا 12انغاعت  عهً 31/10/2018 إنً 21/10/2018

 عا، 14َخى فخح أظشفت انعشوض فٍ جهغت عهُُت بحضىس جًُع انًخعهذٍَ انًعٍُُُ ، فٍ َفظ انُىو عهً انغاعت 

  :فٍ انعُىاٌ انخانٍ 

 « CRTI »  في انركُونوجياخ انصُاعيح ركس انثحس و

  لاعح اإلجرًاعاخ

 انجسائر-  ، انشرالح(يشكض انخجاسٌ انقذطاليقابم  )طريك داني إتراهيى 

 

 .َىو (30) َضاف إنُها ثالثىٌ ضعهً انًخعهذٍَ اإلنخضاو بعشوضهى نًذة حغاوٌ يذة ححضُش انعشو

 

   www.crti.dz: َُشش هزا اإلعالٌ فٍ انًىقع اإلنكخشوٍَ نهًشكض 

 

http://www.crti.dz/
http://www.crti.dz/
http://www.crti.dz/


 

 

ج ـــيــبــعـــج انشــيـــراطـــقــوــــاندي جـــريــــــزائـــــانج جــوريــــِـانجى

 وزارج انرعهيى انعاني و انثحس انعهًي

 « CRTI »  فـــي انرـكـُــــونـــوجـيـــاخ انصـُـــاعـيــــــح ز ــحـز انةـيرن

 408020001101035: رلى انرعريف انجثائي 

 

 عــٍ اسـرـشــــــارجالٌ ـــــعيهحك اإل

  21/10/2018 انًؤرخ في CRTI/2018/06 رلى

  نفائدج يركس انثحس في انركُونوجياخ انصُاعيحجيٍ أجم ذمديى خدياخ فُدلي
 

  (IC-WNDT-MI'18) و انًرالثح غير انًديرج وانًحاضرج اندونيح انسادسح حول االنحا

 -سكيكدج-

 

 

 2018 َىفًبش 08 إنً 06يٍ  :يدج اإللايح 

 ضىاحٍ جايعت عكُكذة :انًولع انجغرافي 

َجىو أو أكثش  (04)أسبع : َوع انفُدق 

  غشفت يضدوجت140 :عدد انغرف 

  غشف فشدَت10

 يشًىل :فطور انصثاح 

 150 :وجثح انعشاء 

إيكاَُت وضع انقاعت ححج حصشف انًشاسكٍُ نحصص عًم فٍ َهاَت انُىو يع حىفش  :لاعح انًحاضراخ 

  (data show)جهاص عشض انبُاَاث 

 (wifi)يخىفش  :اَررَيد 

  يخىفش :يولف انسياراخ 

 


