
 

 
 يفحص غالب

 
 2021 ویكوط ةیبملوألا باعلألا يف ةیبرغملا ةكراشملا

  
 ةیسورفلا تاضایر نم نیفنص يف ةبراغم ناسرف ةسمخ ةكراشم

 
 
 ماقتس يتلا ةیبملوألا باعلألا ةرود يف ةیبرغملا ةكلمملا ،ناسرف  )5( ةسمخ مضی يذلا ةیسورفلل ينطولا بختنملا لثمیس
 .2021 تشغ 08 ىلإ زویلوی 23  نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ ویكوطب

 
 :يدرفلا لیھأتلا يف ةیسورفلا ضیورت ةئف
 "ALL at Once" داوجلاو ينومحرلا نیسای ●
 
 ةیفیصلا ةیبملوألا باعلألا ةرود يف ،كراش دق ناك امدعب ،ةیبملوألا باعلألا يف ةیناثلا ةرملل ينومحرلا نیسای كراشی
 ةكراشملل لھأتی يذلا لوألا يبرغملا سرافلا كلذب نوكیل ،"Floresco NRW" داوجلا عم ،2012 ةنس ندنل يف ةماقملا
 .ةیبملوألا باعلألا يف
 سمخ ىربكلا ةزئاجلا يف ةعساتلا ةبترلا ىلع الصح "ALL at Once" هداوجو ينومحرلا سرافلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت 
 .ادنلوھب مادرتورب )*Frestyle au CDIO5( موجن

 
 
 :يعامجلاو يدرفلا لیھأتلا -زجاوحلا ىلع زفقلا ةئف
 "USA de Riverland" داوجلاو شرحألا يلع ●
 "Ugolino du Clos" داوجلاو عاقوب يلاغلا ●
 "Davin Q" داوجلاو ناملوك يماس ●
 "Istanbull V/H Ooievaarshof" داوجلاو رادو ریبكلا دبع ●
 
 
 ةفصب ،رادو ریبكلا دبع سرافلا لھأت امدعب ،2016 ةنس ویر ةرود ،ةیبملوألا باعلألا يف تكراش ةیبرغملا ةكلمملا تناكو
  .ةیدرف

 ةیلودلا ةحاسلا ىلع اھناسرفل يلاعلا ىوتسملا ىلع ةیبرغملا ةیسورفلا ةضایر دكؤت ،ةدیدجلا ةكراشملا هذھ لالخ نمو
 .ةیبملوألا باعلألل ویكوط ةرود لالخ ایلاع ينطولا ملعلا ناولأ عفر مزتعتو

 



 

 :تاقباسملا جمانرب

 زجاوحلا ىلع زفقلا ةقباسم

  :يلاتلا جمانربلا قفو "نویك يجاب" ةیسورفلا ةبلحب تاقباسملا ىرجتس

 .يدرفلا لیھأتلا ةقباسم :2021 تشغ 03 ءاثالثلا ●

 .يدرفلا لیھأتلا ةقباسم يئاھن :2021 تشغ 04 ءاعبرألا ●

 .ماتتخالا لفح :2021 تشغ 04 ءاعبرألا ●

 

 .يعامجلا لیھأتلا ةقباسم :2021 تشغ 06 ةعمجلا ●

 .يعامجلا لیھأتلا ةقباسم يئاھن :2021 تشغ 07 تبسلا ●

 ماتتخالا لفح :2021 تشغ 07 تبسلا ●

 

 :ضیورتلا ةقباسم

  :يلاتلا جمانربلا قفو "نویك يجاب" ةیسورفلا ةبلحب ضیورتلا  تاقباسم ىرجتس

 .لوألا مویلا -ىربكلا ةزئاجلا :2021 زویلوی 24 تبسلا

 .يناثلا مویلا -ىربكلا ةزئاجلا :2021 زویلوی 25 دحألا

 جیوتتلا لفحو )رح بولسأ( ىربكلا ةزئاجلا :2021 زویلوی 28 ءاعبرألا

 

 

 

 
 


