
ةنيدملا ريدم

ةنيدملا ريدم بئان
ةماعلا لاغشألا عاطقل

ةنيدملا ريدم بئان
ةيعارزلاو ةيحصلا نوؤشلل

ةنيدملا ريدم بئان
ةنيدملا ريدم بئان ةيرادالاو ةيلاملا نوؤشلا  عاطقل

ةيعمتجملا ةيمنتلا عاطقل ةنيدملا ريدم بئان
 طيطختلا نوؤش  عاطقل

ةسدنهلاةيريدم رورملا ةيريدم قفارملاةيريدم
ةماعلاقئادحلاو قرطلاةيريدم لوطسإلاةيريدم

 تاساردلا ةرئاد
 ميمصتلاو

فارشإلاةرئاد
عيراشملاةرادإو

تايلمع ةرئاد
ةرئادماعلا لقنلا

رورملا تايلمع

 ةرئاد
ةعارزلا

ةمادإوةنايصةرئاد
ينابملا

جاتنإلاةرئاد

قرطلاةنايصةرئاد

ذيفنتلاةرئاد

تابكرملاةرئاد

تايلألاةرئاد

 ةيريدم
 ةعارزلا
جارحلاو

 قاوسألا ةيريدم
ةماعلا

 قوسلا ةرئاد
يزكرملا

خلاسملا ةرئاد

ةيلاملا نوؤشلا ةيريدم  رامثتسالا ةيريدم
ديوزتلا ةلسلسو

 ةنزاوملا ةرئاد
يلاملا ليلحتلاو

تاباسحلا ةرئاد

ةنيزخلا ةرئاد

نيمختلا ةرئاد

ليصحتلاا ةرئاد

تاءاطعلاةرئاد
تايرتشملاو

 ةرئاد
 كالمتسألا

كالمألا ةرئاد

مزاوللاةرئاد
تاعدوتسملاو

 نوؤشلا ةيريدم
 ةيفاقثلا

 نوؤشلا ةيريدم
 ةيعامتجالا
 ةيضايرلاو

 تاساردلا  ةرئاد
 لقنلا طيطختو

ماعلا

 ةيفاقثلا ةرئادلا

 تابتكملا ةرئاد
 ةماعلا

 قفارملا ةرئاد
  جماربلاو
ةيعامتجإلا
 قفارملا ةرئاد

 جماربلاو
ةيضايرلا

 ةيريدم طيطختلا ةيريدم
صيخارتلا

 طيطختلا ةرئاد
يلومشلا

 ميظنتلا ةرئاد

 صخر ةرئاد
  ةينبألا

 صخر ةرئاد
 نهملا

تانالعإلاو

 رامثتسإلا جمارب ةرئاد
يجيتارتسإلا

تاءاشنإلاةرئاد

ىربكلا نامع نيمأ

لاصتإلاومالعالاةيريدم

ةرئاد
 نامع ةيوه
لاصتالاو

و مسارملا ةرئاد
يتسجوللا معدلا ةرئاد

نامع اوه ةعاذإ
ةرئاد

يمالعإلا زكرملا

نامع نيمأ يراشتسم

يبيردتلازكرملا

تامولعملاايجولونكتةرئاد ةيفارغجلا تامولعملا مظن  ةرئاد

ةيريدم
ةرئاد
ةدحو

عاطق

ىربكلا نامع ةنامأل يميظنتلا لكيهلا
 )٥١( مقر ةخسن

نوؤشلةنيدملاريدمبئان
ةئيبلاوقطانملا

 تاساردلا ةرئاد
ةيئيبلا ةيعوتلاو

 ةئيبلا ةيريدم
 تايافنلا ةراداو

 ةبلصلا

طيطختلا ةدحو
ريوطتلاو

ةنيدملا ريدم

قطانملاةيريدم

 ظبض ةرئاد
 تالقان
ضارمألا

 ةياعرو
ناويحلا

 نمألا ةدحو
ةيامحلاو

ريوطتوقيقدتلاةيريدم
يسسؤملاءادآلا

زيمتلاةرئاد
يسسؤملا

طيطختلاةرئاد
يجيتارتسالا

 )٢٢ ( قطانملا

 يراشتسم
ةنيدملا ريدم

دصرملاةرئاد
يرضحلا

لقنلااةرئاد
ديوزتلاو

 ةرئاد
 تاهزنتملا

 ةحفاكمو
  رحصتلا

 يف نيشتفملا
 ريدم بتكم

ةنيدملا

 ، نيشتفملا
 ، ءاربخلا
 نيراشتسملا
 بئان بتكم يف

ةنيدملا ريدم

 ، نيشتفمل
 ، ءاربخلا
  نيراشتسملا

 بتكم يف
يذيفنلا ريدملا

ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم

طيطختلا ةدحو
ريوطتلاو

ريوطتلاو طيطختلا ةدحو طيطختلا ةدحو
ريوطتلاو

طيطختلا ةدحو
 ريوطتلاو

يوذةدحو
تاقاعالا

تاربخملاةدحو
ةيئاشنالا

ةرادالا ةرئاد
ةكرتشملا

 ةعباتملا ةدحو
ماعلا شتفملا ينفلا معدلاو

بتاكملاتامدخةرئاد

 تامدخلا ةيريدم
ةيرادالا

تالجسلاةرادإةرئاد
تالسارملاو

روهمجلاةمدخةرئاد

ةطشنالاىنبم

نحصعورشم
نامع

 طبض ةرئاد
 عيبلا تايلمع
 يئاوشعلا

 ةلازاو
تاطسبلا

 ةئيبلا تايلمع ةرئاد

ريوطتلاو طيطختلا ةدحو

ةعباتملاوقيسنتلاةرئاد

نامعئطاش
يحايسلا

ةراداةدحو
تاعمجملا ةهيبجلاةنيدم

ةيحيورتلا

ىربكلا نامع ةناما سلجم

 قئادح ريوطت عورشم
لوالا هللا دبع كلملا

 نوؤشلا ةدحو
ةيناملربلا

تارارقشيتفتةرئاد
ةيلحملاناجللا

عورشم

ثاثاعورشم
قرطلا

ثيدحتوريوطتعورشم
ةنامأبةصاخلاتاعيرشتلا

ىربكلانامع

 نامع نيما بئان

تايافنلاةراداعورشم
ةبلصلا

ةينوناقلانوؤشلاةرئاد

طيطختلا مسق / ةيرشبلا دراوملا ةرئاد
٢٠١٩

 سلجملا رس نيما

 ةعباتملا عورشم
ةينوناقلا

 ةحاسلا عورشم
ةيمشاهلا

ةيريدم
 عورشمل ةيتحتلا ةينبلا

عيرسلا صابلا

تايافنلاعورشم
ةينورتكلالا

ةيرشبلا دراوملا ةيريدم

 دراوملا ةرئاد
ةيرشبلا

 بتكم ىدل ةعباتملل يذيفنتلا ريدملا
 يلخادلاو قيقدتلاو ةباقرلا ةيريدم نامع نيما

 ةجلاعم ةرئاد
تايافنلا  ةمالسلا ةرئاد

  ةماعلا

ناكسالا قودنص عيراشملا ةرادا ةدحو

 قئادح ةرئاد
 اينار ةكلملا

عيراشملاةراداةرئاد

يفاقثلا اهز زكرم

 نيسحلازكرم
 يفاقثلا

 نودبع ةقيدح عورشم

 عورشم
 قئادح
 نيسحلا
 قئادحلاو
ةيلوطلا

 عورشم
 ريوطت

 كلملا قئادح
  هللا دبع
يناثلا

ةباقرلا ةيريدم
 ةيحصلا
ةينهملاو

 شيتفتلا ناجل
 كرتشملا

 ةيكذلا ندملل يبرعلا ىدتنملا ةدحو

 ةباقرلا ةرئاد
 ةيحصلا
 ةينهملاو

 لقنلا ةيريدم
ماعلا

 ليغشت ةرئاد
عيرسلا صابلا

 ةعباتملا ةدحو
 ةينوناقلا
 ةيرادالاو

 قيقدتلا ةدحو
 لاصتالاو

 طيطخت ةرئاد
رورملا

داورلا تيب  عورشم

 كلملا ةنبدم ةرئاد
 يناثلا هللا دبع

 ةيضايرلا

 صيخارتلا ةدحو
 ةيئيبلا

 ةباقر ةرئاد
رامعالا

 عبتتلا عورشم
ينورتكلالا

 ريوطتو رامثتسا   عورشم
  تيملا رحبلا يضارا

 ةباقرلا ةدحو
  يلاملا قيقدتلاو

 ةباقرلا ةدحو
يسدنهلا قيقدتلاو

 ةباقرلا ةدحو
 ةباقرلا ةدحوينفلا قيقدتلاو

 يرادالا قيقدتلاو


