
ةيلاملا ريزو

ليلخ نسح يلع

ةماعلا ةيلاملا ةيريدم

ينافيب نالأ

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

نانبل لبج ةظفاحم يف

 

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

يلامشلا نانبل ةظفاحم يف

ابحرم ميسو

ينورتكلإلا زكرملا

دوعاس جروج

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

ةيطبنلا ةظفاحم يف

يرب دعس

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

)فيلكتلاب( ليلخ يبأ لوراك

 ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

لمرهلا–كبلعب ةظفاحم يف

ردمه ميهاربا

ةيرادالا نوؤشلا ةيريدم

)فيلكتلاب( دوحل  يجور 

ةماعلا ةبساحملا ةيريدم

فيرش ءاجر

 ةميقلا  لع ةبير لا ةيريدم

ةفا ملا

)فيلكتلاب(ةداحش جاحلا يؤل

ةموكحلا ةي وفم

 

تايلمعلا ةحلصم

)فيلكتلاب( يقتلا انامج

 تاسايسلاو  يرشتلا ةحلصم

ةيبير لا

)فيلكتلاب( نايدنبلن ايرام

  يسنتلاو طيطختلا ةحلصم

يلاملاو يرادإلا

)فيلكتلاب( نيص  زيرت

  يقدتلا ةحلصم

تادادرتسالاو

جادخ لئاو

ةيرادإلا ةرئادلا

)فيلكتلاب( نيطس  ترب 

ةيلاملا ةبساحملا ةرئاد

رصن يفليس

ةينوناقلا تاساردلا ةرئاد

ضّوعم انايرم

 نيفظوملا نوؤش ةرئاد

ةبساحملاو مزاوللاو

 

ةيرادالا ةرئادلا

 

تاقفنلا ةبقارم ةرئاد

 يقف ةمطاف

ةنزاوملا ةرئاد

دعس نايزوج

ةيرادالا ةرئادلا

يتاّنشب ةلهن

فرصلاو  يقدتلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( موّرك وب انر

بتاورلا فرص ةرئاد

محلم يبا ريهس

ةيرادالا ةرئادلا

)فيلكتلاب( نابعش ريبع 

دعاقتلا تاشاعم فرص ةرئاد

)فيلكتلاب( ساحن لايروم
تالاوحلا ةرئاد

مرك انر

توريب ليصحت ةرئاد

 )فيلكتلاب( ا ر نميا

 يدانصلاو ةبساحملا ةرئاد

 لاّحر يداف

ةيابجلا ةبقارم ةرئاد

رمن امرون

ةيرادالا ةرئادلا

فيرعلا تيبازيلا

 بتاورلا ةبير  ةرئاد

روجألاو

داع يبأ يليإ

لاقتنالا مسر ةرئاد

رتيب سمره

لخدلا ةبير  ةرئاد

وديع مالس

نيفلكملا رابك ةرئاد

)فيلكتلاب( ناميلس دمحم 

نيسحتلا ةبير  ةرئاد

 )فيلكتلاب( فاكس ماسو

ةدعاق ةرئاد

ةيزكرملا نيفلكملا

ةداحش جاحلا مير

يبير لا  يرشتلا ةرئاد

)فيلكتلاب(راعشلا ديلو

ةينبملا كالمألا ةرئاد

ةربوس ظيفحلا دبع

ةيرادالا ةرئادلا

يسدقم ايروتكيف

 بئار لا ةرئاد

ةرشابملا ري 

لامر يزا 

ةيتامولعملا ةرئاد

 

 ةيرادالا نوؤشلا ةرئاد

نيفظوملاو

تاكرب ءافص

 يرادالا  يسنتلا ةرئاد

يلاملاو

)فيلكتلاب( ليودرب رينم

ليصحتلا ةرئاد

)فيلكتلاب( ةمين  ايدولك

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

)فيلكتلاب(  سيع  يهب

تاقالعلا ةرئاد

ةيعوتلاو ةماعلا

نيع اخلا تامدخ ةرئاد

)فيلكتلاب( يفطل  يجور

يبير لا مازتلالا ةرئاد

)فيلكتلاب( بوهلش ناوطنا

 يرشتلا ةرئاد

ةيبير لا تاسايسلاو

)فيلكتلاب( دمصلا دبع لانم

فانئتسالاو ضارتعالا ةرئاد

 )فيلكتلاب(  داص ىده

 ةيبير لا ةبقارملا ةرئاد

تادادرتسالاو

)فيلكتلاب( مرع وب حابصم

يناديملا  يقدتلا ةرئاد

)فيلكتلاب(  وفرح ليلخ

 يقدتلا ةرئاد

فوصاقلا دعسا

يبير لا مازتلإلا ةرئاد

زاوف اله

ليصحتلا ةرئاد

)فيلكتلاب( حلص ميرم

ةيعونلا بئار لا ةرئاد

يليجر وبا بيجن

 

تا ارتعإلا ةرئاد

يزع وبا لما

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

مازع تازوف

ةيرادإلا ةرئادلا

بايد جاحلا ادينوه 

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

اباس ناج

 يقدتلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( هللادبع دمحم

يبير لا مازتلإلا ةرئاد

ةطسا ريهس

ليصحتلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( زاوف رمن دلاخ

ةيعونلا بئار لا ةرئاد

ليعامسا بكوك

تا ارتعإلا ةرئاد

 دعس دمحم

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

زيبخ انايليل

ةيرادإلا ةرئادلا

)فيلكتلاب( ايمس يسنان 

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

)فيلكتلاب( لبلبلا نزام

 يقدتلا ةرئاد

يرصملا ىون 

يبير لا مازتلإلا ةرئاد

 سوم نايزوج

 

ليصحتلا ةرئاد

 سيسنرف وب جروج

)فيلكتلاب(

ةيعونلا بئار لا ةرئاد

 بد انريم

تا ارتعإلا ةرئاد

يبويألا دمحم

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

رازجلا دمحم

ةيرادإلا ةرئادلا

 سيلح يناه

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

ةصحب لازيج

 يقدتلا ةرئاد

 الح ردنكسا

يبير لا مازتلإلا ةرئاد

)فيلكتلاب( فاسع سويناط

ليصحتلا ةرئاد

 )فيلكتلاب(  لوملا الع

ةيعونلا بئار لا ةرئاد

  رن يداه

تا ارتعإلا ةرئاد

رادقريبلا مثيه

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

نابيكش داليم

ةيرادإلا ةرئادلا

يجوهق يم

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

)فيلكتلاب( تاحرف  يبر

ةيلاملا ريزو

ماعلا ةيلاملا ريدم

زكارم - تاي وفم – تايريدم

رئاود

تايبستحم 

 قحتلا ةبقارم زاهج

 

ي ارألا ةبير  ةرئاد

 

يبير لا مازتلإلا ةرئاد

نيص  زيريت

ةيلاملا  اوسألا ةحلصم

 سوينوطنا ةمساب  

)فيلكتلاب(

 طيطختلا ةحلصم

رطاخملاو يجيتارتسإلا

)فيلكتلاب( نادمح نسح 

تايلمعلا ةحلصم

)فيلكتلاب( نادمح نسح

ةيرادإلا ةرئادلا

 

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

دلقم يسنان 

 يقدتلا ةرئاد

)فيلكتلاب( دلقم يناهت

 

يبير لا مازتلإلا ةرئاد

)فيلكتلاب( يسيبق انر

ليصحتلا ةرئاد

دلقم حرف

تا ارتعإلا ةرئاد

 وتعم بيبح

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد  

 

ةيعونلا بئار لا ةرئاد

 

ةيميلقإ ةيلام حلاصم

ةيرادإلا ةرئادلا

 مش نسح 

ةينفلا ةرئادلا

ميهاربإ  يبر

ةيدقنلا ةلويسلا ةرادإ ةرئاد

)فيلكتلاب( يناليك ىده

تايبستحملا

 

 ةرادإ ىدل ةموكحلا ةي وفم

كابنتلاو غبتلا رصح

 زاب انريم

يبير لا مازتلإلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( ناهبن نورام 

ليصحتلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( فولعم دعسا

 يقدتلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( ناهبن نورام

تا ارتعإلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( ردمه ميهاربا 

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

)فيلكتلاب( فولعم دعسا 

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

  )فيلكتلاب( ناهبن نورام

ةيرادإلا ةرئادلا

)فيلكتلاب( ردمه ميهاربا 

ةيعونلا بئار لا ةرئاد

 )فيلكتلاب( فولعم دعسأ

  ةيميلقإلا ةيلاملا ةحلصملا

 راكع ةظفاحم يف

    ة يرع سولراك

ةيرادإلا ةرئادلا

 

نيفلكملا تامدخ ةرئاد

 هللادبع دلاخ

 يقدتلا ةرئاد

يبلحلا ةمطاف

يبير لا مازتلإلا ةرئاد

 يروخلا ميهس ةدا 

)فيلكتلاب(

ليصحتلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( يناتيعجلا فسوي

تا ارتعإلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( يناتيعجلا فسوي

تامولعملا ةجلاعم ةرئاد

 )فيلكتلاب( يناتيعجلا فسوي

 

ةيعونلا بئار لا ةرئاد

 )فيلكتلاب( ةنوباص داهج

ةموكحلا ةي وفم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةيميلقإ رئاود
 

 

 

 

 

 

لمعلا  يرف

ةموكحلا ةي وفم

 

 

حلاصم 

( ةبساحملاو مزاوللاو نيفظوملا نوؤش ةرئاد  يوارفعج الايد (  : ذيفنتو   2016  - ةينانبللا ةيلاملا ةرازودادعإ 

ةينانبللا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو

ةماعلا ةيلاملا ةيريدمل يميظنتلا لكيهلا
 

ةماعلا ةيلاملا ةيريدمل يميظنتلا لكيهلا
 

 يداصتقإلا ليلحتلا ةرئاد

ّيلكلا

)فيلكتلاب( ضّوعم ياريم

ليصحتلا ةعباتم ةرئاد

 وواق دمحا 

ةيمالعالا تاقالعلا ةرئاد

 )فيلكتلاب( اليس  لر

  لع ةيلاملا ةباقرلا ةرئاد

ةماعلا تاسسؤملا

)فيلكتلاب( ميجن يليا

ةيرادالا ةرئادلا
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