
 

مویلا زیمملا   
ناضمر روحس ةبجو 1  

 

تابورشم لا  
نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  

 

ةنخاس تالبقم  
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 

ةدراب   تالبقم
نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح  

نایبور لیتكوك ،بنع قرو ، لكشم للخم  
راضُخ شوتف  

 

مویلا ةبروش  
ةبروشلا نم نیعون  

فافشو میرك  
مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  

 

يسیئرلا قبطلا  
محل ةسبك  
قوواط شیش  

تاورضخ مادیا  
نرفلاب كمس  

 

تای ولحلا   
يلع ما  

ةیسنرف تایولح ةلیكشت  
ةھكافلا عطق  

 

 
 



 

مویلا زیمملا                                      
ناضمر روحس ةبجو 2  

 

تابورشم لا  
نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  

 

ةنخاس تالبقم  
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 

ةدراب   تالبقم
نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح  

نایبور لیتكوك ،بنع قرو ، لكشم للخم  
راضُخ شوتف  

 

مویلا ةبروش  
ةبروشلا نم نیعون  

فافشو میرك  
مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  

 

يسیئرلا قبطلا  
جاجد ينایرب  
محللاب ةیماب  

ينیص كمس  
راخبلا ىلع ضیبأ زرأ  

 
 

تای ولحلا   
لیمارك میرك  

ةیسنرف تایولح ةلیكشت  
ةھكافلا عطق  

 
 
 



 

مویلا زیمملا    
ناضمر روحس ةبجو 3  

 

تابورشم لا  
نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  

 

ةنخاس تالبقم  
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 

ةدراب   تالبقم
نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح  

نایبور لیتكوك ، بنع قرو ، لكشم للخم  
راضُخ شوتف  

 

مویلا ةبروش  
ةبروشلا نم نیعون  

فافشو میرك  
مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  

 

يسیئرلا قبطلا  
يبرع زرأ عم محل يزوأ  

ةلكشم يواشم  
محللاب ءارضخ ایلوصاف  

يلقم كمس  
 

تای ولحلا   
يلع ما  

ةیسنرف تایولح ةلیكشت  
ةھكافلا عطق  

 

 
 



 

مویلا زیمملا    
ناضمر روحس ةبجو 4  

 

تابورشم لا  
نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  

 

ةنخاس تالبقم  
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 

ةدراب   تالبقم
نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح  

نایبور لیتكوك ، بنع قرو ، لكشم للخم  
راضُخ شوتف  

 

مویلا ةبروش  
ةبروشلا نم نیعون  

فافشو میرك  
مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  

 

يسیئرلا قبطلا  
جاجدلاب ةبولقم  

محللاب شیرج  
نرفلاب كمس  
اتایبارأ ينیب  

 

تای ولحلا   
تامیقل  

ةیسنرف تایولح ةلیكشت  
ةھكافلا عطق  

 

 
 



 

مویلا زیمملا   
ناضمر روحس ةبجو 5  

 

تابورشم لا  
نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  

 

ةنخاس تالبقم  
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 

ةدراب   تالبقم
نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح  

نایبور لیتكوك ، بنع قرو ، لكشم للخم  
راضُخ شوتف  

 

مویلا ةبروش  
ةبروشلا نم نیعون  

فافشو میرك  
مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  

 

يسیئرلا قبطلا  
رحبلا رامث عم زر  
محفلاع يوشم جاجد  

ناصرق  
  زینولوب يتیغابس

 

تای ولحلا   
درتساك میرك  

ةیسنرف تایولح ةلیكشت  
ةھكافلا عطق  

 

 
 

 



 

مویلا زیم  ملا  
ناضمر روحس ةبجو 6  

 

تابورشم  
نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  

 

ةنخاس تالبقم  
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 

ةدراب   تالبقم
نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح  

نایبور لیتكوك ، بنع قرو ، لكشم للخم  
راضُخ شوتف  

 

مویلا ةبروش  
ةبروشلا نم نیعون  

فافشو میرك  
مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  

 

يسیئرلا قبطلا  
يبرع زرأ عم محل يزوأ  
محللا عم تاورضخلا تابعكم  

لیماشب اتساب  
 

تای ولحلا   
تامیقل  

ةیسنرف تایولح ةلیكشت  
ةھكافلا عطق  

 

 

 



 

مویلا زیمملا    
ناضمر روحس ةبجو 7  

 

تابورشم  
نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  

 

ةنخاس تالبقم  
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 

ةدراب   تالبقم
نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح  

نایبور لیتكوك ، بنع قرو ، لكشم للخم  
راضُخ شوتف  

 

مویلا ةبروش  
ةبروشلا نم نیعون  

فافشو میرك  
مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  

 

يسیئرلا قبطلا  
كمس ةیدایص  
نرفلاب جاجد  
لكشم يواشم  
ةیبرع اطاطب  

 

تای ولحلا   
يلع ما  

ةیسنرف تایولح ةلیكشت  
ةھكافلا عطق  

 
 


