
 رابنالا ةعماج            

 ةیسایسلا مولعلاو نوناقلا ةیلك

 ةیسایسلا مولعلا مسق    

 
 ٢٠٢١/٢٠٢٢ يساردلا ماعلل ةیروضحلا سوردلا لودج

 

 -ب-ىلوالا ةلحرملا   -أ-ىلوالا ةلحرملا 
 ١-١٢ ١٢-١١ ١١-١٠ ١٠-٩ تقولا ٢-١ ١٢-١١ ١١-١٠ ١٠-٩ تقولا
 ة&سا&س $#ن  ءاثالثلا

 121علا-,ع .د
 45&لع

 ةسا&س لخ-م
 -:هم .د

 تاقالعلا خ2رات
 ماحد -ABم .د

نینثالا    تاقالعلا خ2رات 
 ماحد -ABم .د

 ة&سا&س $#ن
 121علا-,ع .د

 ةسا&س لخ-م
 -:هم .د

     

 تاقالعلا خ2رات ءاعبرالا
 ماحد -ABم .د

 ة&سا&س $#ن
 121علا-,ع .د

 ةسا&س لخ-م
 -:هم .د

 
 

ءاعبرالا  ة&سا&س $#ن  
 121علا-,ع .د

 45&لع

 ةسا&س لخ-م
 -:هم .د

 تاقالعلا خ2رات
 ماحد -ABم .د

 

 

 -ب- ةیناثلا ةلحرملا   -أ- ةیناثلا ةلحرملا 
 ١-١٢ ١٢-١١ ١١-١٠ ١٠-٩ تقولا ١-١٢ ١٢-١١ ١١-١٠ ١٠-٩ تقولا
 ة&لود تاقالع دحالا

 Hكاش .د
 يسا&س عاJBجا

 داBع .د
 O&سو NHف

 -P2م .د
دحالا     O&سو NHف 

 H&,ج -P2م
 تاقالع
 Hكاش .د

 يسا&س عاJBجا
  داBع .د

 

 O&سو NHف نینثالا
 -P2م .د

 يسا&س عاJBجا
 داBع .د

 ة&لود تاقالع
 Hكاش .د

 تاقالع  
 Hكاش .د

 O&سو NHف
 H&,ج -P2م

 يسا&س عاJBجا
  داBع .د
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 -ب- ةثلاثلا ةلحرملا   -أ- ةثلاثلا ةلحرملا 
 ١-١٢ ١٢-١١ ١١-١٠ ١٠-٩ تقولا ١-١٢ ١٢-١١ ١١-١٠ ١٠-٩ تقولا
 ة&Q&تاJHسا ءاثالثلا

 RS&H .د
 Wی-ح يHUغ NHف

 ىفXYم .د
 ةماع تاسا&س
 ناعSم -Bحا .د

ءاثالثلا   ةماع تاسا&س 
 ناعSم -Bحا .د

 ة&Q&تاJHسا
 RS&H .د

 Wی-ح يHUغ NHف
 ىفXYم .د

 

 ةماع تاسا&س ءاعبرالا
 ناعSم -Bحا .د

 Wی-ح يHUغ NHف
 ىفXYم .د

 ة&Q&تاJHسا
 RS&H .د

ءاعبرالا   ة&Q&تاJHسا 
 RS&H .د

 يHUغ NHف
 ىفXYم .د

 ةماع تاسا&س
  ناعSم -Bحا .د

 

 

 -ب- ةعبارلا ةلحرملا   -أ- ةعبارلا ةلحرملا 
 ١-١٢ ١٢-١١ ١١-١٠ ١٠-٩ تقولا ٢-١ ١٢-١١ ١١-١٠ ١٠-٩ تقولا
 ماع 5أرو با1حا دحالا

 نزام.د
  ة&جراخ ةسا&س

  نا̀را .د
  يHUغلا NHفلا
 يلع -Bحا .د

دحالا     ة&جراخ ةسا&س 
 نا̀را .د

 ماع 5أرو با1حا
 نزام .د

 يHUغلا NHفلا 
 يلع -Bحا .د

 ة&جراخ ةسا&س نینثالا
 نا̀را .د

 يHUغلا NHفلا
 يلع -Bحا.د

 ماع 5ارو با1حا
 نزام.د

ءاثالثلا   ماع )ارو با#حا 
 نزام.د

  ة&جراخ ةسا&س
 نا̀را د

 يHUغلا NHفلا
  يلع -Bحا .د

 

 
 :ةظحالم

 ً.ایعوبسا )PCR( صحف وا حاقللا تراك راضحا ةبلطلا عیمج ىلع §
 .دحوملا يزلاب مازتلالا §


