
ةيرشبلا دراوملاريدم
 ايجولونكت ريدم

تامولعملا

 يذيفنتلا سيئرلا

 ةيلاملا نوئشلل

ةيرادإلاو

 نوئش مسق سيئر

نيلماعلا

 ةمالسلاو ةدوجلاريدمتايرتشملا ريدميلاملا ريدملا

ةينهملا ةحصلاو

 ةمالسلا يئاصخأ

 ةينهملا ةحصلاو

ةئييبلاو

ةدوجلا ديكوت يئاصخأ

ةرادإلا سلجم سيئر

 يذيفنتلا سيئرلا

 ةيسدنهلا نوئشلل

ةيراجتلاو

 يذيفنتلا سيئرلا

 ذيفنت نوئشل

تاعورشملا

ةيرادإلا نوئشلا ريدم

 يذيفنتلا سيئرلا

يسسؤملا ريوطتلل

يلخاد عجارم

موكديم ةكرشل يميظنتلا لكيهلا

تاءاطعلا ريدم  ريوطت ةرادإ ريدم

لامعألا

لامعأ ريوطت يئاصخأ

 تادقاعتلا ةرادإ ريدم

تاجايتحالا و

 ضورع يئاصخأ

راعسا

 ةبقارم يئاصخأ

تادنتسم

طيطختلا ةرادإ ريدم

 ةبقارم مسق سيئر

فيلاكتلا
دراوملا مسق سيئر

 طيطختلا مسق سيئر

ةعباتملاو

يسدنهلا مسقلا سيئر

 تامدخلا ةرادإ ريدم

ذيفنتلل ةمعادلا

تانزاوملا سيئر

 لوأ بساحم

)بئارض(

)بئارض( بساحم

 لوأ بساحم

)تاضوبقم(

)تاضوبقم( بساحم

)ةنيزخ( لوأ بساحم

)ةنيزخ( بساحم

 لوأ  يئاصخأ

)تايرتشم(

)تايرتشم( يئاصخأ

تاباسح سيئر ةنيزخ سيئر

 عورشم بساحم

)عقوملاب(

ةيرادإ نوئش يئاصخأ

هيفوب لماع

ةفاظن لماع

قئاس

نزاخم ريدم

 دراوم مسق سيئر

ةيرشب

ةيرشب دراوم يئاصخأ نيلماع نوئش يئاصخأ

ايازمو روجأ يئاصخأ ينف معد يئاصخأ

تاكبش يئاصخأ

جمربم

نزخم نيمأ

         تاءاطعلا ريدم        

) ةيندم  عيراشم ( 

ينوناق راشتسم

ةرادإلا سلجم سيئر

سدنهم

سدنهم سدنهم سدنهم

ميمصتلا سدنهم

 و تايمك بساح

تاصلختسم

 ةينب تاعورشم ريدم

ةيتحت

عورشم ريدم

ذيفنت ريدم

)ةيندم لامعأ( سدنهم

تادعملا مسق سيئر
 / مروفلا مسق سيئر

 تادشلا

تادعملا سدنهم

فرشم

 / مروفلا سدنهم
 تادشلا

فرشم

تايرتشم بودنم

يسسؤملا ريوطتلا ةيرادإلاو ةيلاملا

يلخاد عجارم ينوناق راشتسم

تاعورشملاو ةينفلا نوئشلا ةيراجتلاو ةيسدنهلا نوئشلا

ةنايص ينف

  ةبقارم يئاصخأ

ةدوجلا

 تاعورشم ةسارد سدنهم    

) ةيندم  عيراشم (         

     تاءاطعلا ريدم     

)ةيتحت ةينب  عيراشم (

 تاعورشم ةسارد سدنهم  

)ةيتحت ةينب  عيراشم (    

           تاءاطعلا ريدم           

)كيناكيمورتكيلا عيراشم (  

   تاعورشم ةسارد سدنهم    

) كيناكيمورتكيلا  عيراشم (   

 تاعورشملا ريدم

ةيريوطتلا

 عورشم لمع قيرف

يريوطت

)عورشماب( ةدوج بقارم

تاباسح عجارم
 ،تاعوفدم( لوأ بساحم

)بتاور

 ،تاعوفدم( بساحم

)بتاور

فيشرأ لوئسم
 ةيرادإ نوئش يئاصخأ

)صيخارت(
نمأ ريدم

)يرادإ ىنبم( نمأ درف

)عورشملاب( نمأ درف

 رامثتسالا ريدم

يراقعلا

 دوقعلا يئاصخأ

 ةينوناقلا تابلاطملاو

 ةينفلا ةعباتملا ريدم

قيسنتلاو

بساحم ةيرادإ نوئش يئاصخأ

نزخم نيمأ

 اينفو طقف ايرادإ عورشملا ريدم عبتي عورشملا معد قيرف

اهل عباتلا ةرادإلا ريدم

سدنهم

 لامعأ( لوأ سدنهم

)كيناكيمورتكيلا

 لامعأ( سدنهم

)كيناكيمورتكيلا

عورشم ريدم

ذيفنت ريدم

 ةينب لامعأ( سدنهم

)ةيتحت
نمأ درف

ةحاسملا مسق سيئر

 عبتي ينفلا بتكملا لمع قيرف

 و طقف ايرادإ ينفلا بتكملا ريدم

اهل عباتلا ةرادالا ريدم اينف

هيفوب لماع

ةفاظن لماع

 عورشملا مجحو ةعيبطل اقبط تاصاصتخالا ديدحت متيو ذيفنتلا قيرف

 ةمالس يئاصخأ

ةينهم ةحصو

ينف ينف

ةحاسم سدنهم

حاسم

فيلاكت بقارم

طيطخت سدنهم

 تاعورشم ريدم

كيناكيمورتكيلا
ةيندم تاعورشم ريدم

فرشم

ينف

فرشم

ينف

ينفلا بتكملا ريدم

تايرتشم بودنم

 ةيرادإ نوئش يئاصخأ

)عقوملاب(

هيفوب لماع

ةفاظن لماع

قئاس

ةنايص ينف

عورشملاب يرادا لمع قيرف

ةدوج بقارم

ةينف ةيراتركس
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