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يعماج ذاتسأ  يميداكآ و 

اياضقلا وه  يتامامتها  زكرم 
ةمألل ةيراضحلا  ةيجيتارتسالا 

ضاهنتسالا عيراشم  ءوض  يف  ةيمالسإلا 
ركفلا يف  تامهاسم  يل  �ةراضحلاو  ةمواقملاو 
ةيمكاحلا ءوض  يف  ةيفرعملا  جهانملا  يراضحلا و 

ةينآرقلا

تاراهملا

يجيتارتسالا طيطختلا 

ةيبرعلا ةغللا 

ةيزيلجنالا ةغللا 

ةيوغللا ةعجارملا  ريرحتلا و 

ةيسرافلا ىلإ  ةيزيلجنالاو  ةيبرعلا  نم  ةمجرتلا 
سكعلاو

تامامتهإلا

لاصتإلا تامولعم 

ناريا نارهط |   

tamaddon.is lamy@gmail.com 

989123727435 

ةّيملعلا تالهؤملا 

ريتسجام ةرحلا  - نارهط  ةعماج 
( ادج ادج ديج   ديج ةمكحلاو ( ةمكحلاو ةفسلفلا   ةفسلفلا

11/05/2004 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات

ةاروتكد - 
( ادج ادج ديج   ديج ةيمالكلا ( ةيمالكلا بهاذملا   بهاذملا

03/05/2017 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات

سويرولاكب ةيملعلا  - مق  ةعماج 
( ديج ديج لوصألاو ( لوصألاو هقفلا   هقفلا

13/05/1998 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات

ريتسجام - 
( ديج ديج ةعيرشلاو ( ةعيرشلاو هقفلا   هقفلا

17/05/2004 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات

ةاروتكد - 
( ديج ديج ةعيرشلا ( ةعيرشلا يفيف   داهتجالا   داهتجالا

20/05/2014 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات







تامامتهإلا

يف ةكراشملا  يمالسإلاو و  يبرعلا  ركفلا  دصرب  متهأ 
تارمتؤملا و لالخ  نم  ةيركفلا  ةيملاعلا  تاطاشنلا 

ةيصصختلا ةيملعلا  تالجملل  ةباتكلا 

سويرولاكب ةرحلا  - نارهط  ةعماج 
( ادج ادج ديج   ديج ةفسلفلا ( ةفسلفلا

09/05/2001 جّرختلا  :   جّرختلا خيرات   خيرات

ةّيلمعلا تاربخلا 

نآلا ىتح   - 11/05/2004 
( - توريب يمالسإلا ( ركفلا  ةيمنتل  ةراضحلا  زكرم 

يمالسإلا ركفلا  ةيمنتل  ةراضحلا  زكرم  سيئر  سسؤم و 

نآلا ىتح   - 15/05/2007 
زكرم سيئر  نارهط -  ةيملاعلا -  ىفطصملا  ةعماج 

يمالسإلا ركفلل  ىفطصملا 

نآلا ىتح   - 10/05/2011 
يف ةيملعلا  ةزوحلا  سيئرل  ىلعألا  راشتسملا  ةيملعلا -  ةزوحلا 

مق

نآلا ىتح   - 12/05/2015 
ةيملاعلا تاساردلا  دهعم  سيئر  تاساردلل -  ىفطصملا  زكرم 

08/05/2007  - 19/05/1999 
ةيمالسإلا تاساردلل  يلاعلا  دهعملا  سيئر  توريب - 

31/05/2011  - 14/05/2003 
ةيلاعلا ةينيدلا  ةيساردلا  جهانملل  طيطلختلا  زكرم  سيئر  توريب - 

27/05/2015  - 28/05/2013 
ةرازول ةعباتلا  باتكلا  ةسسؤمل  ماعلا  ريدملا  ةفاقثلا -  ةرازو 

ةيناريإلا ةفاقثلا 

نآلا ىتح   - 19/05/2014 
ةيمنتل ىلعألا  سلجملا  وضع  تاينقتلاو -  مولعلا  ةرازو 

مولعلا ةرازو  يف  ةينآرقلا  ةفاقثلا 





 - 14/04/2000 
ةبيطلا ةايحلا  ةيرود  ريرحت  سيير  ةبيطلا -  ةايحلا  ةلجم 

تازاجنإلا

18/05/2010
ةفسلف ميركلا  - نآرقلل  ةيفرعملا  ةيعجرملا  ةفسلف 

ميركلا نآرقلل  ةيفرعملا  ةيعجرملا 
نانبل يف  ةيبرعلا  ةغللاب  رشن  باتك 

18/05/1999
تاحلطصملا مجعم  ةرصاعملا  - تاحلطصملا  مجعم 

ةرصاعملا
ةيسايسلا تاريبعتلاو  تاحلطصملاو  تادرفملا  مهأ  ةفرعمل  ردصم 

ةغللاب نيسرادلل  عفني  ةيسرافلا  ىلإ  ةيبرعلا  نم  ةيفاحصلاو  ةيعامتجالاو 
ةيسرافلاو ةيبرعلا 

05/05/2005
ةراضحلا زكرم  سيسأت  ةراضحلا  - زكرم  سيسأت 

15/05/1997
ةيمالسإلا ةوحصلا  دئار  يدوف  نب  نامثع  خيشلا 

ةوحصلا دئار  يدوف  نب  نامثع  خيشلا  يقيرفإلا  - برغلا  يف 
يقيرفإلا برغلا  يف  ةيمالسإلا 

16/05/2006
تاحراطم رييغتلاو  - حالصإلا  ةيجهنم  يف  تاحراطم 

رييغتلاو حالصإلا  ةيجهنم  يف 
نانبل يف  باتكلا  رشن 

ةيميلقإ ةيلحم و  ةيملع  تارمتؤم  يف  ةكراشملا 
ةيميلقإ ةيلحم و  ةيملع  تارمتؤم  يف  ةكراشملا  ةريثك  - ةيملاع  و 

ةريثك ةيملاع  و 

ةفاحصلل تاساردلاو  تالاقملا  تارشعلا  ةباتك 
ةباتك جراخلاو  - لخادلا  يف  ةيصصختلا  تايرودلاو 
لخادلا يف  ةيصصختلا  تايرودلاو  ةفاحصلل  تاساردلاو  تالاقملا  تارشعلا 

جراخلاو

تاغللا





تاغللا

ةيزيلجنإلا  - ةيزيلجنإلا ةغللا   لمعلاةغللا دودح  يف  ةمات  ةداجإ 

ةيبرعلا  - ةيبرعلا ةغللا   ةلماكةغللا ةداجإ 

ةيسرافلا  - ةيسرافلا ةغللا   مألاةغللا ةغللا 
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