
 
 

 

مویلا زیمملا   
ناضمر 1 راطفا  ةبجو   

 
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   

يوشملا فورخلا ذخف  
جاجدلاب شیرج  
لاسنفورب نایبور  

ةلكشم يواشم  
محللاب ءارضخ ایلوصاف  

 
تای ولحلا  

يلع ما  
تامیقللا ، ةبلھم  

ةیسنرف تایولح ةلیكشت  
ةھكافلا عطق  

 
 
 
 
 

 
 



 

مویلا زیمملا   
ناضمر 2 راطفإ  ةبجو     

 
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  
, ، لكشم للخم   نایبور لیتكوك ، بنع قرو  

راضُخ شوتف  
 

مویلا ةبروش   
ةبروشلا نم نیعون  

فافشو میرك  
مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  

 
يسیئرلا قبطلا   

محفلا ىلع ةیوشم شیر  
محللاب اینازال  

نارفعزلا صوص عم يوشم كمس  
يبرع زرأ يشحم جاجد  

محللاب ةیماب  
 

تایولحلا  ا
يلع ما  

تامیقللا ، ةیبلھم  
ةیسنرف تایولح ةلیكشت  

ةھكافلا عطق  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

مویلا زیمملا   
ناضمر 3 راطفإ  ةبجو     

 
تابورشم لا  

نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  
 

ةنخاس تالبقم   
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 
ةدراب تالبقم   

 ، راضخ ةتدروك ، يربمج لیتكوك ، بنع قرو ، عونتم للخم ، نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح
شوتف  

 
مویلا ةبروش   

ةبروشلا نم نیعون  
فافشو میرك  

مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  
 
يسیئرلا قبطلا   

قرزألا توتلا ةصلص عم يوشم يرقب محل كیتس  
يبرغملا كمسلا نجاط  

نخدم نوملس عم ينیشتوتیف  
ةیوشم تاورضخو ةنیحط ةصلص عم يوشم جاجد  

باشعألاب زرأ  
 

تای ولحلا  
يلع ما  

تامیقللا ، ةیبلھم  
ةیسنرف تایولح ةلیكشت  

ةھكافلا عطق  
 

 
 

 

 
 



 

مویلا زیمملا   
ةیناضمرلا 4 راطفإلا  ةبجو   

 
تابورشملا  

نبللا ،ةیناضمرلا رئاصعلا نم ناعون ،ةیبرع رمتو ةوھق  
 

ةنخاس تالبقم   
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 
ةدراب تالبقم   

 ، راضخ ةتدروك ، يربمج لیتكوك ، بنع قرو ، عونتم للخم ، نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح
شوتف  

 
مویلا ةبروش   

ةبروشلا نم نیعون  
فافشو میرك  

مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  
 
يسیئرلا قبطلا   

اتیار عم محللاب ينایرب  
محللاب ناصرق  

سوقدلا صوصب ةجوزمم ةیبرغم يواشم  
رزیسلا ةصلص عم جاجد  

اكسیناتوب ينیب  
 

تای ولحلا  
يلع ما  

تامیقللا ، ةبلھم  
ةیسنرف تایولح ةلیكشت  

ةھكافلا عطق  
 
 

 
 
 

 

 



 

مویلا زیمملا   
ناضمر 5 راطفإ  ةبجو   

 
تابورشم  

نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  
 

ةنخاس تالبقم   
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 ، راضخ ةتدروك ، يربمج لیتكوك ، بنع قرو ، عونتم للخم ، نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح
شوتف  

 
مویلا ةبروش   

ةبروشلا نم نیعون  
فافشو میرك  

مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  
 
يسیئرلا قبطلا   

يراخب زرأ عم ةیوشم منغ ذخف  
ةیرحبلا تالوكأملا رودیمریث  

ةففجملا ھكاوفلاب يبرغملا جاجدلا نجاط  
زلدون عم ينیص محل  

سطاطبلا ةنخی  
 

تای ولحلا  
يلع ما  

تامیقللا ، ةیبلھم  
ةیسنرف تایولح ةلیكشت  

ةھكافلا عطق  
 

 
 

 

 

 

 
 



 

مویلا زیمملا   
ناضمر 6 راطفإ  ةبجو   

 
تابورشم  

نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  
 

ةنخاس تالبقم   
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 
ةدراب تالبقم   

 ، راضخ ةتدروك ، يربمج لیتكوك ، بنع قرو ، عونتم للخم ، نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح
شوتف  

 
مویلا ةبروش   

ةبروشلا نم نیعون  
فافشو میرك  

مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  
 
يسیئرلا قبطلا   

يوشم يبرغم فورخ ذخف  
اشاب دواد  

روطرط ةصلصب يوشم روماھ  
نیتنرولف جاجد لور  
محللاب ءارضخ ءالزاب  

 
تای ولحلا  

يلع ما  
تامیقللا ، ةیبلھم  

ةیسنرف تایولح ةلیكشت  
ةھكافلا عطق  

 
 
 

 

 

 



 

مویلا زیمملا   
ناضمر 7 راطفإ  ةبج  و    

 
تابورشم لا  

نبل ، ناضمر رئاصع نم نیعون ، رمتو ةیبرع ةوھق  
 

ةنخاس تالبقم   
ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  

 
ةدراب تالبقم   

ةیلقم ةبك ، محل ةسوبمس ، ةنبج ةسوبمس  
 ، راضخ ةتدروك ، يربمج لیتكوك ، بنع قرو ، عونتم للخم ، نبلو رایخ ، ةلوبت ، لبتم ، صمح

شوتف  
 

مویلا ةبروش   
ةبروشلا نم نیعون  

فافشو میرك  
مورفملا سنودقبلا / نومیللا حئارش / صمحملا زبخلا عطق  

 
يسیئرلا قبطلا   

يدوعسلا يزوج نرف  
محللاب ناجنذاب ةعقسم  

ھیتوس نایبور  
زلدون عم ينیص جاجد  

زاستام  
 

تای ولحلا  
يلع ما  

تامیقللا ، جنیدوب  
ةیسنرف تایولح ةلیكشت  

ةھكافلا عطق  
 
 


