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 2220/ 1220للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكلية محضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة 

 10/05/2022 سة سادال
 استثنائية عادية 
✓   

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق    06/10/2020املؤرخ يف  721رقم   القرارالمرجع: 
 -جامعة حيي فارس باملدية   -والعلوم السياسية 

 األعضاء الحاضرون 
 الصفة الرتبة  االسم واللقب  الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية ئيس المجلس العلمير  ستاذ أ غريب أسامة  01
 عميد الكلية  أستاذ حماضر أ  أوروان هارون  02
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية  أستاذ حماضر أ  لعروسي حليم 03
 بالطلبة نائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة  ستاذ أ حيياوي حممد  04
 رئيس القسم   أستاذ مساعد أ  الطاهر غياطو  05
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  تاذ حماضر أ أس عمري عبد القادر 06
 رئيس اللجنة العلمية  أستاذ   عليايت حممد  07
 مدير املخب  أستاذ   عمروش احلسي  08
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أستاذ مساعد أ  رحال مجال  09
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أ أستاذ مساعد  مد فوزي صال حم 10
 املكتبة  مسؤول املكتبة  مسؤول  الصادق السادات  11

 جدول األعمال: 
 مشاريع أطروحات الدكتوراه ل.م.د  /7 . املطبوعات /4 تعيي جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /1
 متفرقات. /8 . دروس عب اخلط /5 .ملفات التنقيط دكتوراه ل.م.د /2
  . مطبوعة دروس موضوعة عب اخلط /6 املقاالت. /3
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 النقطة األولى : تعيين لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه.  
 المؤسسة األصلية  الصفة لجنة المناقشة النظام عنوان األطروحة  االسم واللقب  الرقم

 محاين عبلة  01
العالقة الوظيفية بي 

السلطتي التنفيذية والتشريعية  
 يف التشريع اجلزائري 

م.د
ل.

 

 جامعة املدية  سا يئر  سي موسى عبد القادر د.
 جامعة املدية  مشرفا  شيخ عبد الصديق أ.د.

 جامعة املدية  عضوا  دايل سعيدد.
 جامعة املدية  عضوا  موساوي مليكة د.

 جامعة مخيس مليانة  عضوا  بلغامل بالل د.
 2لبليدة جامعة ا عضوا  بن سامل مجال د.

02 
خالد عطية عارف 

 فراج
امتياز التقاضي يف التشريع 

م.د اجلزائري 
ل.

 

 جامعة املدية  ئيسا ر  لعروسي حليم د.
 جامعة املدية  مشرفا  عمري عبد القادر د.

 جامعة املدية  عضوا  يسوم مبوصوار د.
 جامعة املدية  وا عض مزعد إبراهيمد.

 غواط ة األمعجا عضوا  ملياين عبد الوهاب د.
 بسكرة جامعة  عضوا  خان فضيل د.

 بن زايد أمرية  03
جهود الوكالة الدولية للطاقة 

السلم الذرية يف حتقيق  
 واألمن الدوليي 

يك 
الس

ك
 

 جامعة املدية  ئيسا ر  فخار هشامأ.د.

 جامعة املدية  مشرفا  غريب أسامة أ.د.
 جامعة املدية  عضوا  بابا فاطمة د.
 مخيس مليانة جامعة  عضوا  ال ب مجرواأ.د.

 2جامعة البليدة  عضوا  مريوة صباحد.أ.
 جامعة شلف  عضوا  مدي آمنة بوزينة حمد.

 ت التنقيط )دكتوراه ل.م.د(. فامل:  النقطة الثانية

 الرقم
االسم 
 واللقب

 شبكة التنقيط
 األطروحة

 نقطة(  100)
 ةالعلمي األعمال كالتالي:موزعة   حد أقصى(نقطة ك 30) التكوين

موع  نقطة(  50)على األقل  
مج

ال
 

محاين  01
 عبلة

 نقطة  100

 نقطة  12 دروس التخصص  

1 نقطة  60 
9
0

 
قطة 

ن
 

 نقاط 06 ا  ث وتعليم البيداغوجيدروس يف منهجية البح 
 نقاط 06 نولوجيا اإلعالم واالتصال يف تكدروس 

 نقاط 06 الجنليزية  كفاءات لغوية يف ا 
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02 

خالد 
طية ع
رف عا

 فراج

 نقطة  100

 نقطة  12 دروس التخصص  

2 نقطة  75 
0
5

 
قطة 

ن
 

 نقاط 06 دروس يف منهجية البحث وتعليم البيداغوجيا  
 نقاط 06 يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  وسدر 

 نقاط 06 كفاءات لغوية يف االجنليزية  

 المقاالت. : لثالثةالنقطة ا
  الدكتوراه:   ة طالب   مقال على   خلباء ا األساتذة االيت تقدم هببة اإلجيابية  ر اخلعد االطالع على تقاريلعلمي بوافق اجمللس ا •

  "   2020الدستوري لسنة    لتعديلسان في الجزائر بموجب امنظومة حقوق االنيز  تعز "  املعنون بـ مسعودي عودة  
 روحة الدكتوراه.والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أط

  طالب الدكتوراه:   مقال على   األساتذة اخلباء دم هبا  اليت تقر اخلبة اإلجيابية  على تقاري  لمي بعد االطالع لس العوافق اجمل •
الرؤوف  عبد  إثبات  "  بـ   املعنون   فرحة  اعتبارات  بين  المراقبة  الحق  الجريمكاميرات  وانتهاك  الخصوصيةة    "   في 

 اقشة أطروحة الدكتوراه.والذي يندرج ضمن مقتضيات من

  طالب الدكتوراه:   مقال على   اليت تقدم هبا األساتذة اخلباء ى تقارير اخلبة اإلجيابية  مي بعد االطالع عللس العلفق اجملاو  •
فيصل وقليل  بـ عامل  بن  الدخول"  نون  في  للحق  الجنائية  طي  الحماية  الرقمي    في  بين    دراسة-النسيان  مقارنة 

 دكتوراه.أطروحة المقتضيات مناقشة  درج ضمنوالذي ين " -ع الفرنسيشريتشريع الجزائري والتال

  طالب الدكتوراه:   مقال على   اليت تقدم هبا األساتذة اخلباء تقارير اخلبة اإلجيابية    ي بعد االطالع على وافق اجمللس العلم •
سفيان   الرياضي"  بـ نون  املعحمني  العقد  في  الجسدية  اإلصابة  عن  التأمين  ضمن    "  خصوصية  يندرج  والذي 

 ه. أطروحة الدكتورامناقشة مقتضيات 

  راه: الدكتو طالبة    مقال على   اليت تقدم هبا األساتذة اخلباء جيابية  علمي بعد االطالع على تقارير اخلبة اإل لس ال وافق اجمل •
 املعنون بـ بن زايد أميرة 

The future of nuclear development in Algeria 
 توراه.ضيات مناقشة أطروحة الدكت قوالذي يندرج ضمن م   
  الدكتوراه:   ة طالب   مقال على   اليت تقدم هبا األساتذة اخلباء إلجيابية  لى تقارير اخلبة ا وافق اجمللس العلمي بعد االطالع ع •

بـعلجي توبة   والذي يندرج   "  ة على ضوء مبادئ قانون حماية البيئةلطبيعيالوقاية من أخطار الكوارث ا"  املعنون 
 توراه.ضيات مناقشة أطروحة الدكقت ضمن م

  الدكتوراه:   ة طالب   مقال على   اليت تقدم هبا األساتذة اخلباء لى تقارير اخلبة اإلجيابية  وافق اجمللس العلمي بعد االطالع ع •
والذي يندرج ضمن مقتضيات   "  ورة في التشريع الجزائريفي الصالحماية القانونية للحق  "  املعنون بـ بلقاضي كريمة  

 شة أطروحة الدكتوراه. مناق
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أهمية األسواق "  املعنون بـ  شلغوم سمير  الدكتوراه:  لتقييم مقال طالب   للكلية تعيي أساتذة خباءالعلمي  لس  اجملقرر   •
 طروحة الدكتوراه.أاقشة والذي يندرج ضمن مقتضيات من " التجارة االلكترونيةالرقمية في ازدهار 

اجمللس   • أساتذةالعلمي  قرر  تعيي  طالب  خباء  للكلية  مقال  يحي  ه:كتورا لد ا   لتقييم  بـ  مزوزي  الضمانات "  املعنون 
 كتوراه. أطروحة الد والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة    " الجنائية للمتهم خالل التحقيق االبتدائي

بيع العقار في  عقد  "  املعنون بـ  لحول أمينة  الدكتوراه:   ة لتقييم مقال طالب  خباء   للكلية تعيي أساتذةالعلمي  قرر اجمللس   •
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة    "  الفرنسية، المغربية(  مقارنة بين التشريعات )الجزائرية، دراسة    طور اإلنجاز

 أطروحة الدكتوراه. 

دور  "  املعنون بـ   بلعسل بنت نبي ياسمين  الدكتوراه:   ة لتقييم مقال طالب  خباء   للكلية تعيي أساتذةلعلمي  اقرر اجمللس   •
 أطروحة الدكتوراه. والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة  " ئيةنة البيم األخضر في تفعيل المواطمنظمة السال

بـ  مناد إشراق  الدكتوراه:   ةلتقييم مقال طالب   خباء   للكلية تعيي أساتذة العلمي  قرر اجمللس   • الحماية القانونية "  املعنون 
 . دكتوراهأطروحة المقتضيات مناقشة    والذي يندرج ضمن " للطيران المدني ضد الجرائم السيبيرانية

اجمللس   • أساتذةالعلمي  قرر  تعيي  طالب  خباء  للكلية  مقال  ليليا   الدكتوراه:  ة لتقييم  بـ  قايدي  قبل  "  املعنون  االلتزام 
المادة  التع قراءة في نص  باإلعالم  العقود والنظرية   131-2016من األمر    1112-1اقدي  لقانون  المعدل 

 أطروحة الدكتوراه.مناقشة   مقتضيات  والذي يندرج ضمن " إلثباتت واالعامة لاللتزاما 

 .طبوعات:  الم رابعةالنقطة ال 
هبا    تاليت تقدم  املطبوعة اجلامعية  على  باء ساتذة اخلأللير اخلبة اإلجيابية  على تقار   االطالعمي بعد  س العلصادق اجملل •

" مقدمة  إلداري(شاط النا  –داري )التنظيم اإلداري  محاضرات في مقياس القانون اإل  املوسومة بـ " أوراك حورية  د.
 .2021-2020امعية خالل السنة اجل  األوىل ليسانس جذع مشرتكطلبة السنة ل

 د. اليت تقدم هبا    املطبوعة اجلامعية  على  ساتذة اخلباءلألبة اإلجيابية  خلى تقارير اعل  االطالعالعلمي بعد  صادق اجمللس   •

يوسف  بن  ب   القينعي  "  املوسومة  قانـ  مقياس  في  الجإلجراا  ون محاضرات  مقدمة  زائية  ءات  السنة  ل"  الثانية  طلبة 
 . 2022ية إىل غا 2014من  اجلامعية  واتسنخالل ال ليسانس جذع مشرتك

 د. اليت تقدم هبا    املطبوعة اجلامعية  على  ساتذة اخلباءلألعلى تقارير اخلبة اإلجيابية    االطالع  العلمي بعدصادق اجمللس   •

األوىل ماسرت ختصص قانون  طلبة السنة  ل" مقدمة  ولية الجزائية  س المسؤ مقيا   فيت  محاضراوسومة بـ "  امل  يحيتومي  
 . 2022ىل غاية إ 2014من   اجلامعية  اتو خالل السن وعلوم جنائيةجنائي 

 د. اليت تقدم هبا    عيةاملطبوعة اجلام  على  ساتذة اخلباءلألعلى تقارير اخلبة اإلجيابية    االطالعصادق اجمللس العلمي بعد   •

الثانية ماسرت  السنة  طلبة  ل" مقدمة    محاضرات في مقياس القانون الجنائي لألعمالومة بـ "  املوس  نرضوا  ريصا   بن
 . 2022إىل غاية  2017من  عية ماجلا واتسنخالل ال ص قانون أعمال ختص 
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بعد   • العلمي  تقارير اخلبة اإلجيابية    االطالعصادق اجمللس  اجلام  على  باءساتذة اخللألعلى  ا اليت تقدم هب  عيةاملطبوعة 
ألوىل ماسرت ختصص  ا طلبة السنة  ل" مقدمة  ارالستثممحاضرات في مقياس قانون ااملوسومة بـ "  سبتي عبد القادر  د.

 .2021-2020الل السنة اجلامعية خ  ن األعمالقانو 

املطبوعة اجل • وتقييم  لدراسة  االختصاص  أساتذة خباء يف  تعيي  العلمي  اجمللس  تقدمقرر  اليت    رقط عمر ز د.  هبا  امعية 
"املوسوم  بـ  الدولية  ة  المسؤولية  مقياس  مقدمة    محاضرات في  السل"  قانون دويل عام خالل    ماسرتوىل  األ نة  طلبة 

 .2020-2019 السنة اجلامعية

تقدم • اليت  اجلامعية  املطبوعة  وتقييم  لدراسة  االختصاص  يف  خباء  أساتذة  تعيي  العلمي  اجمللس  بوضياف  .دهبا    قرر 
خالل   عقاري نون قا ماسرت وىلاألطلبة السنة ل" مقدمة  محاضرات في مقياس الملكية الخاصة ـ "ة بموسو امل مصطفى

 .2021-2020السنة اجلامعية 

 . الخط عبردروس :   امسةخ النقطة ال
  د ي صفاي الع. دهبا    م تقد  اخلط   عبدروس جمموعة  قرر اجمللس العلمي تعيي أساتذة خباء يف االختصاص لدراسة وتقييم  •

 . دويل عامنون قا ماسرت وىلاألطلبة السنة ل" مقدمة   قياس المسؤولية الدوليةدروس في م ـ "ة باملوسومو 

بن تغري  .د هبا    تقدم   اخلط  عب دروس  جمموعة  قرر اجمللس العلمي تعيي أساتذة خباء يف االختصاص لدراسة وتقييم   •
 . عامنون قا ليسانس ثالثة الطلبة السنة  ل دمة " مق دولي الجنائين والقضاء الالقانو  ـ " ة باملوسومو  موسى

 عبر الخط. موضوعة دروسمطبوعة :   سادسةالنقطة ال
بن  .دهبا    تقدم   اخلط  عب   موضوعة   عة دروسمطبو قرر اجمللس العلمي تعيي أساتذة خباء يف االختصاص لدراسة وتقييم   •

 . جنائي وعلوم جنائيةنون قا ماسرت وىلاأللسنة ة اطلبل" مقدمة   وليةية الدالعدالة الجنائ ـ "ة باملوسوم و  تغري موسى
بن  .دهبا    تقدم   اخلط  عب   موضوعة   عة دروسمطبو قرر اجمللس العلمي تعيي أساتذة خباء يف االختصاص لدراسة وتقييم   •

 .  عامدويل ن نو قا  ماسرت ثانيةالطلبة السنة  ل" مقدمة  المكافحة الدولية للفساد ـ "ة باملوسوم و  تغري موسى

 . (2022-0212مشاريع أطروحات الدكتوراه ل.م.د ) دفعة :   سابعةلة االنقط
 لعلمي المجلس اقرار   المشرف عنوان األطروحة  االسم واللقب  التخصص 

قانون 
 عقاري 

يف  عن طريق االمتياز الوطنية   استغالل األمالك  عالوي خلضر
 التشريع اجلزائري

 مقبول  د.بوشنافة مجال 

بعد ضبط   مقبول  د.بوضياف مصطفى  اجلزائريلقانون  اري يف اايف العق لثقامحاية الرتاث   فع بامحد را
 العنوان 

ات ترقية االستثمار يف العقار الفالحي وفق ناره املهري حممد
 نون اجلزائريالقا

ؤجل من أجل ضبط م د.جماجي منصور 
 العنوان 
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قانون 
 أعمال 

 القطاع الرياضي يفيف    ستثمار اإلطار القانوين لال نواري طارق 
 زائر  اجل

 بلحاج نصرية .د
بعد ضبط   مقبول 

 العنوان 
 مقبول  أوروان هاروند. اجلوانب القانونية للهوية الرقمية مساهل أمرية 

 د.طنجاوي مراد -مقارنة دراسة    -تعثر شركات املسامهة  رية حريزي خ
بعد ضبط   مقبول 

 العنوان 

قانون 
 جنائي

  ف األشخاص تطاخرائم اجل  تشريعيةالة  هاجو امل زروقي أم كلثوم 
 -مقارنة دراسة   -

 د.تومي حيي 
بعد ضبط   مقبول 

 العنوان 

وظيفة التشريع اجلنائي اجلزائري يف حتقيق األمن  بن طيبة شفيق 
 د.صفاي العيد القانوين 

مؤجل من أجل ضبط 
 العنوان 

  باحة التجرمي واإلالرقمية بي    اخلصوصية  انتهاك بوزيان شهرزاد 
 ن يوسف ب  نعييد.الق -مقارنة ة دراس  -

بعد ضبط   مقبول 
 العنوان 

دولة 
 ات ومؤسس

تنظيمي ودوره يف النص  الدستورية    الدفع بعدم رناق حيي 
 د.لعروسي حليم ريات احلقوق و احلمحاية  

بعد ضبط   مقبول 
 العنوان 

براهيمي عبد 
 السالم

إرساء العدالة يف    ودورها حملكمة الدستورية  ا
 -مقارنة  دراسة    - الدستورية

بعد ضبط   مقبول  مر عرقط  د.ز 
 العنوان 

عيل بن مسا
 فوضيل

ة يف االنتخابينزاهة العملية  لالقانونية    الضمانات 
 د.قنفود رمضان اجلزائر 

بعد ضبط   مقبول 
 العنوان 

 القادم.  االجتماع ختصص القانون الدويل العام إىل  للطلبة اجلدد طروحات الدكتوراه أكما مت تأجيل دراسة مشاريع  ✓

 .فرقاتمت :  ثامنةنقطة الال

قدمها   ✓ اليت  البطاقة  إثراء  العمالسيد  مت  بالطلبةنائب  املرتبطة  واملسائل  بالدراسات  املكلف  برتتيب    واملتعلقة  ،يد 
-2021يف شهادة البكالوريا    اجلدد  ناجحيل ل  لتحاق بكلية احلقوقلاللتخصصات املعنية  بالنسبة ل  األولويات 
2022. 

   يادة والعولمة:الس  مخبرل الجديدة  تشكيلةالالمصادقة على  ✓

الرتكيبة اهليكلية  واملتضمن    20/04/2022املنعقد بتاريخ    وملةالسيادة والع  خمب جمللس    سادس بناء على حمضر االجتماع ال  -
للمخب   املشكلة  البحث  لفرق  للكلية اجلديدة  العلمي  اجمللس  ملالرتكيبة  على تشكيلة    وافق  والعوملة  اجلديدة  السيادة  على  خب 

 :ايلتالنحو ال
 جامعة املدية  المؤسسة األصلية  ستاذ أ العلمية الرتبة  عمروش احلسي  المخبر مدير 
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 :  مخبرلل التابعة بحثال فرق
 . ومكافحة الفساد حماية المال العام: الفرقة األولى

 االسم واللقب  الصفة  الرتبة المؤسسة األصلية 

 نرمضا   قنفود رئيسا أستاذ حماضر أ  جامعة املدية 
 بوخرص نادية  عضو  أ أستاذ حماضر   ية د مل جامعة ا

 حيياوي حممد عضو  أستاذ جامعة املدية 
 شيخ عبد الصديق عضو  أستاذ جامعة املدية 

 .للشخصية في ظل تطور وسائل االتصال الحديثة حماية الحقوق المالزمة: الفرقة الثانية 
 االسم واللقب  الصفة  الرتبة المؤسسة األصلية 

 شم رشيديمش اسيئر  أستاذ ية املد   جامعة
 غياطو الطاهر  عضو  أستاذ مساعد أ  جامعة املدية 

 بوشنافة مجال  عضو  أستاذ عة املدية جام 
 لعروسي حليم عضو  أستاذ حماضر أ  جامعة املدية 
 فخار هشام  عضو  أستاذ جامعة املدية 
 بلعريب بلقاسم عضو  ب   أستاذ حماضر جامعة املدية 

 ى العربية ة إليزيلنجة كتاب من اإلجمتر : الفرقة الثالثة

the human rights obligations of the world Bank and the international monetry  fund 

 االسم واللقب  الصفة  الرتبة المؤسسة األصلية 

 احلسي عمروش  ارئيس أستاذ جامعة املدية 
 غريب أسامة  عضو  أستاذ جامعة املدية 
 سف و ي يماع عضو  أ مساعد  أستاذ   جامعة املدية 
 قادري توفيق عضو  أستاذ حماضر أ  جامعة املدية 

 .حماية البيئة كشرط للتنمية المستدامة في الجزائر: الفرقة الرابعة
 االسم واللقب  الصفة  الرتبة المؤسسة األصلية 

 بن عائشة نبيلة ارئيس أستاذ حماضر أ  جامعة املدية 
 اجي منصور جم  عضو  أستاذ  جامعة املدية 
 بوضياف مصطفى  عضو  حماضر أ   تاذسأ ية جامعة املد 

 د إبراهيممزع عضو  أ أستاذ حماضر   جامعة املدية 
 عليايت حممد عضو  أستاذ  جامعة املدية 
 دبيح زهرية عضو  أستاذ  جامعة املدية 
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 . المنازعات العقارية: خامسةالفرقة ال
 االسم واللقب  الصفة  الرتبة المؤسسة األصلية 

 رمية ل كد جي سارئي أستاذ  دية جامعة امل 
 سم برادعي قو  عضو  أ أستاذ حماضر   دية جامعة امل 

 أوراك حورية  عضو  أ أستاذ حماضر   جامعة املدية 
 توايت سهيلة عضو  ب أستاذ حماضر   جامعة املدية 

 .الحماية األسرية: سادسةالفرقة ال
 االسم واللقب  الصفة  الرتبة المؤسسة األصلية 

 مصطفاوي حممد رئيسا أستاذ  جامعة املدية 
 حممودي سليم عضو  أ أستاذ حماضر   دية معة امل جا

 بن بابا علي توفيق عضو  أ أستاذ حماضر   جامعة املدية 
 طبال إحسان عضو  ب أستاذ حماضر   جامعة املدية 

 

 .لفروع القانون الخاص والعام العقار كجامع: بعةسا الفرقة ال
 واللقب   االسم الصفة  الرتبة المؤسسة األصلية 

 لعريط ملي  رئيسا أ اضر  ذ حم اأست ة املدية جامع
 موساوي مليكة  عضو  أ أستاذ حماضر   دية جامعة امل 

 سيةآشان هت عضو  أ أستاذ حماضر   جامعة املدية 
 وزاوي عقيلة م عضو  أ أستاذ حماضر   جامعة املدية 

 . والعصر الرقمي القانون: امنةثالفرقة ال
 االسم واللقب  الصفة  الرتبة المؤسسة األصلية 

 ارونأوروان ه رئيسا أ اذ حماضر  أست جامعة املدية 
 حليس خلضر  عضو  أ أستاذ حماضر   دية جامعة امل 

 قربة رضا  عضو  أ   مساعدأستاذ   جامعة املدية 
 هل أمرية مسا عضو  طالبة دكتوراه  جامعة املدية 

. ريةومساهمتها في تكريس العدالة الدستو  المحكمة الدستورية: تاسعةالفرقة ال  
 االسم واللقب  فة الص الرتبة األصلية المؤسسة  

 زرقط عمر رئيسا أ أستاذ حماضر   جامعة املدية 
 محدلكحل أ عضو  أ أستاذ حماضر   دية جامعة امل 

 رحال مجال  عضو  أ   ساعدأستاذ م جامعة املدية 



.Jl.rït3 1r;rJt :ç'Ct a;lt

:;r..Jr .,,-t+"J ôq'r+Jr U§;rtt

4.r1t [,,*u-iiJl iJJI u,'âJr ,:JtJb {r*.,Il

â{J!l Ar,.tâ I pre;*1 t*i, Jli , J-r-

ar-Jlt a.*rl-* l pt* it -l tæ 4t:Ç

â{$l a,"lr" 1 pte it-,| J;* â*d ClJl

a;,aJt â4r !+UlJ û-Il ejt

03 e, c--'Jt 8; dt-;-Jl -.;*'t'
5k-i Jsr ü'^J-l 01

01 e.,, e^''Jt üs ,*: Ça' Î ,+r* lu-Î gt"bl :ÿn 02

AZ e d.-'Jl &s ét v,h.e 5U-1 03

04 ë, e-,-Jt üt ,*: \),he l pt* it -1 alor a;t .,* 04

05 É, d--.Jl &t ,-*: \v'as i\:-,1 a6fJ-t- 05

06 e, d-..Jl ü; ,*t lJ"be iu-1 ;e q\iL-el 06

A7 e, c--.lt ü; dt \3.ae T r.r\-e iU-Î ,'J LJ 07

08 ,*, e-*Jt fij d: \r,be l pte itr-i ô3,1La üi131 08

09 e, d*'.Jl üs é: lÿhe Î pr* t*\ -§ bi 09

10 e, d-^Jl ü; é: b,be 1 pt* iw\ Ju ** 10

u"lrlt ,"l*r*Jt ;,

'4ilStt,rllJt {J"hfl Li'' 1É)

:> . s .,- i
lîr-i.rara 'r 'l :3t:s'l

#=è
#m

'r* 
ÿ

iltur4ç; \
Jl &;L,r44â.ll
,crJr5aü13

)rur:Lj){dr I'/
. 1 ./,.

9


