
ةيلاملا ريزو

ليلخلا فسوي .د

ةماعلا ةيلاملا ةيريدم

)فيلكتلاب( يوارعملا جروج

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

نانبل لبج ةظفاحم يف

)فيلكتلاب( شوفرح ليلخ 

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

يلامشلا نانبل ةظفاحم يف

ابحرم ميسو

ينورتكلإلا زكرملا

دوعاس جروج

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

ةيطبنلا ةظفاحم يف

)فيلكتلاب( اضر نميا

تادراولا ةيريدم

ةداحش جاحلا يؤل

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

عاقبلا ةظفاحم يف

ليمجلا نيلا

ةنيزخلا ةيريدم

يروخ ينوم

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

يبونجلا نانبل ةظفاحم يف

نيسح ريمس

تايفرصلا ةيريدم

 بايد ةينار

ماعلا نيدلا ةيريدم

 

 ةبقارمو ةنزاوملا ةيريدم

تاقفنلا

 ليلخ يبأ لوراك

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

لمرهلا–كبلعب ةظفاحم يف

ردمه ميهاربا

ةيرادالا نوؤشلا ةيريدم

)فيلكتلاب( دوحل هيجور 

ةماعلا ةبساحملا ةيريدم

فيرش ءاجر

 ةميقلا ىلع ةبيرضلا ةيريدم

ةفاضملا

)فيلكتلاب(ةداحش جاحلا يؤل

ةموكحلا ةيضوفم

)فيلكتلاب( لاحر يداف 

تايلمعلا ةحلصم

)فيلكتلاب( يقتلا انامج

 تاسايسلاو عيرشتلا ةحلصم

ةيبيرضلا

)فيلكتلاب( نايدنبلن ايرام

 قيسنتلاو طيطختلا ةحلصم

يلاملاو يرادإلا

)فيلكتلاب( بيبح وب اتير
 

 قيقدتلا ةحلصم

تادادرتسالاو

)فيلكتلاب( موّرك وب انر 

ةيرادإلا ةرئادلا

 نيطسغ ترب 

ةيلاملا ةبساحملا ةرئاد

رصن يفليس

ةينوناقلا تاساردلا ةرئاد

ضّوعم انايرم

 نيفظوملا نوؤش ةرئاد

ةبساحملاو مزاوللاو

)فيلكتلاب( تاحرف عيبر 

ةيرادالا ةرئادلا

 يروخلا جروج 

تاقفنلا ةبقارم ةرئاد

)فيلكتلاب( روصنم ءافيه

ةنزاوملا ةرئاد

دعس نايزوج

ةيرادالا ةرئادلا

يتاّنشب ةلهن

فرصلاو قيقدتلا ةرئاد

)فيلكتلاب( ميعن سارف 

بتاورلا فرص ةرئاد

)فيلكتلاب( ليعامسا ةمطاف

ةيرادالا ةرئادلا

 نابعش ريبع 

دعاقتلا تاشاعم فرص ةرئاد

 ساحن لايروم
تالاوحلا ةرئاد

مرك انر

توريب ليصحت ةرئاد

 )فيلكتلاب( ميهاربا حيمس

قيدانصلاو ةبساحملا ةرئاد

 لاّحر يداف

ةيابجلا ةبقارم ةرئاد

رمن امرون

ةيرادالا ةرئادلا

فيرعلا تيبازيلا

 بتاورلا ةبيرض ةرئاد

روجألاو

داع يبأ يليإ

لاقتنالا مسر ةرئاد

رتيب سمره

لخدلا ةبيرض ةرئاد

)فيلكتلاب( يئافولا دمحم

نيفلكملا رابك ةرئاد

 )فيلكتلاب( ةفيلخ ماشه 

نيسحتلا ةبيرض ةرئاد

)فيلكتلاب( نسح جاحلا رمس

ةدعاق ةرئاد

 نيفلكملا تامولعمو تامدخ

ةيزكرملا

ةداحش جاحلا مير

يبيرضلا عيرشتلا ةرئاد

راعشلا ديلو

ةينبملا كالمألا ةرئاد

ةربوس ظيفحلا دبع

ةيرادالا ةرئادلا

يسدقم ايروتكيف

 بئارضلا ةرئاد

ةرشابملا ريغ

)فيلكتلاب( يدهم ماسب

ةيتامولعملا ةرئاد

 

 ةيرادالا نوؤشلا ةرئاد

نيفظوملاو

تاكرب ءافص

 يرادالا قيسنتلا ةرئاد

يلاملاو

)فيلكتلاب( تونب لما 

ليصحتلا ةرئاد

 ةمينغ ايدولك

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

 ىسيع جيهب

تاقالعلا ةرئاد

ةيعوتلاو ةماعلا

)فيلكتلاب( نيمالا دامع

نيعضاخلا تامدخ ةرئاد

 يفطل هيجور

يبيرضلا مازتلالا ةرئاد

)فيلكتلاب( بوهلش ناوطنا

عيرشتلا ةرئاد

ةيبيرضلا تاسايسلاو

 )فيلكتلاب( يديمحلا مالس

فانئتسالاو ضارتعالا ةرئاد

 )فيلكتلاب( قداص ىده

 ةيبيرضلا ةبقارملا ةرئاد

تادادرتسالاو

)فيلكتلاب(  مرع وب حابصم

يناديملا قيقدتلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( رمسالا هردنا

قيقدتلا ةرئاد

فوصاقلا دعسا

يبيرضلا مازتلإلا ةرئاد

زاوف اله

ليصحتلا ةرئاد

 حلص ميرم

ةيعونلا بئارضلا ةرئاد

يليجر وبا بيجن

 

تاضارتعإلا ةرئاد

يزع وبا لما

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

مازع تازوف

ةيرادإلا ةرئادلا

بايد جاحلا ادينوه 

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

اباس ناج

قيقدتلا ةرئاد

 هللادبع دمحم

يبيرضلا مازتلإلا ةرئاد

ةطسا ريهس

ليصحتلا ةرئاد

 زاوف رمن دلاخ

ةيعونلا بئارضلا ةرئاد

ليعامسا بكوك

تاضارتعإلا ةرئاد

 دعس دمحم

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

زيبخ انايليل

ةيرادإلا ةرئادلا

)فيلكتلاب( ايمس يسنان 

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

 لبلبلا نزام

قيقدتلا ةرئاد

يرصملا ىونغ

يبيرضلا مازتلإلا ةرئاد

ىسوم نايزوج

 

ليصحتلا ةرئاد

 سيسنرف وب جروج

ةيعونلا بئارضلا ةرئاد

جبد انريم

تاضارتعإلا ةرئاد

يبويألا دمحم

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

رازجلا دمحم

ةيرادإلا ةرئادلا

 سيلح يناه

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

ةصحب لازيج

قيقدتلا ةرئاد

قالح ردنكسا

يبيرضلا مازتلإلا ةرئاد

 فاسع سويناط

ليصحتلا ةرئاد

 ىلوملا الع

ةيعونلا بئارضلا ةرئاد

 شرن يداه

تاضارتعإلا ةرئاد

رادقريبلا مثيه

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

نابيكش داليم

ةيرادإلا ةرئادلا

يجوهق يم

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

)فيلكتلاب( ناعمس ايليم

ةيلاملا ريزو

ماعلا ةيلاملا ريدم

زكارم - تايضوفم – تايريدم

رئاود

تايبستحم 

ققحتلا ةبقارم زاهج

 

يضارألا ةبيرض ةرئاد

 

يبيرضلا مازتلالا ةرئاد

 

ةيلاملا قاوسألا ةحلصم

 سوينوطنا ةمساب  

)فيلكتلاب(

 طيطختلا ةحلصم

رطاخملاو يجيتارتسإلا

 نادمح نسح 

تايلمعلا ةحلصم

)فيلكتلاب( نادمح نسح

ةيرادإلا ةرئادلا

ديبع ملسم 

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

دلقم يسنان 

قيقدتلا ةرئاد

 دلقم يناهت

 

يبيرضلا مازتلإلا ةرئاد

 يسيبق انر

ليصحتلا ةرئاد

دلقم حرف

تاضارتعإلا ةرئاد

قوتعم بيبح

 تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

)فيلكتلاب( دلقم اشر

ةيعونلا بئارضلا ةرئاد

)فيلكتلاب( يبهو نسح 

ةيميلقإ ةيلام حلاصم

ةيرادإلا ةرئادلا

صمش نسح 

ةينفلا ةرئادلا

ميهاربإ عيبر

ةيدقنلا ةلويسلا ةرادإ ةرئاد

 يناليك ىده

تايبستحملا

 

 ةرادإ ىدل ةموكحلا ةيضوفم

كابنتلاو غبتلا رصح

 زاب انريم

يبيرضلا مازتلإلا ةرئاد

 )فيلكتلاب(  ظوفحم ةراس 

ليصحتلا ةرئاد

 )فيلكتلاب(  ظوفحم ةراس

قيقدتلا ةرئاد

 ناهبن نورام

تاضارتعإلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( ردمه ميهاربا 

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

)فيلكتلاب( فولعم دعسا 

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

  )فيلكتلاب( ناهبن نورام

ةيرادإلا ةرئادلا

طوفحم ةراس

ةيعونلا بئارضلا ةرئاد

 فولعم دعسأ

  ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

 راكع ةظفاحم يف

    ةضيرع سولراك

ةيرادإلا ةرئادلا

 نيزلا ايام 

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

 هللادبع دلاخ

قيقدتلا ةرئاد

يبلحلا ةمطاف

يبيرضلا مازتلإلا ةرئاد

دوبع ينوج

ليصحتلا ةرئاد

 يناتيعجلا فسوي

تاضارتعإلا ةرئاد

 )فيلكتلاب(  يروخلا ةداغ

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

 )فيلكتلاب( يناتيعجلا فسوي

 

ةيعونلا بئارضلا ةرئاد

 ةنوباص داهج

ةموكحلا ةيضوفم

 )فيلكتلاب( ميرش ماسو

 

 

 

 

 

 

 

 

ةيميلقإ رئاود
 

 

 

 

 

 

لمعلا قيرف

ةموكحلا ةيضوفم

 

 

حلاصم 

( ةبساحملاو مزاوللاو نيفظوملا نوؤش ةرئاد  يوارفعج الايد (  : ذيفنتو   2021  - ةينانبللا ةيلاملا ةرازودادعإ 

ةينانبللا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو

ةماعلا ةيلاملا ةيريدمل يميظنتلا لكيهلا
 

ةماعلا ةيلاملا ةيريدمل يميظنتلا لكيهلا
 

 يداصتقإلا ليلحتلا ةرئاد

تاساردلاو ّيلكلا

 ضّوعم ياريم

ليصحتلا ةعباتم ةرئاد

قوواق دمحا 

ةيمالعالا تاقالعلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( ناميلس ارال 

 ىلع ةيلاملا ةباقرلا ةرئاد

ةماعلا تاسسؤملا

 ميجن يليا

ةيرادالا ةرئادلا

  سوينوطنا ةمساب  
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