
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

تاداسلا تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج نعنع  

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ةعماجلا ةعماجلانع  نع 

ةلاسرلا ةيؤرلا و 

ةعماجلا فادهأ 

ىميظنتلا لكيهلا 

ةعماجلا تانوفيلت  ليلد 

ةعماجلا ةعماجلاتارادإ  تارادإ 

ةعماجلا سيئر 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

ثوحبلاو ايلعلا  تاسدردلا  نوئش  عاطق 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

تامولعملا ايجولونكتو  مظن  تامولعملاتاعورشم  ايجولونكتو  مظن  تاعورشم 

ةينورتكلالا ةباوبلا 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

ةيمقرلا تابتكملا 

ينورتكلإلا ملعتلا 

عقوملا عقوملاتايئاصحإ  تايئاصحإ 

730730 سيردتلا :  ةئيه  ءاضعأ  سيردتلا : ددع  ةئيه  ءاضعأ  ددع 

2794227942 ةيعماجلا : ةلحرملا  بالط  ةيعماجلا :ددع  ةلحرملا  بالط  ددع 

76377637 ايلعلا :  تاساردلا  بالط  ايلعلا : ددع  تاساردلا  بالط  ددع 

ةيملع ةيملع زئاوج   زئاوج ىلع   ىلع نيزئاح   نيزئاح ءاضعأ   ءاضعأ
ملستي ملستي ةعماجلاب     ةعماجلاب ةيثارولا   ةيثارولا ةسدنهلا   ةسدنهلا دهعم   دهعم سسؤم   سسؤم رصن -  -  رصن مامإ   مامإ دومحم   دومحم روتكدلا /  /  روتكدلا ذاتسالا   ذاتسالا

ةيروهمجلا ةيروهمجلا سيئر   سيئر نمنم   ايجولونكتلاو     ايجولونكتلاو مولعلا   مولعلا ىفىف   لينلا   لينلا ةزئاج   ةزئاج

 
ةزئاجو ةزئاجو ايجولونكتلاو     ايجولونكتلاو مولعلا   مولعلا ىفىف   ةلودلا   ةلودلا ةزئاج   ةزئاج ىلع   ىلع ةزئاحلا   ةزئاحلا ظفاح -  -  ظفاح ديعسلا   ديعسلا ىده   ىده ةروتكدلا /  /  ةروتكدلا

ةيئابرهكلا   ةيئابرهكلا ةقاطلا   ةقاطلا ديلوت   ديلوت ىفىف   اهمادختساو   اهمادختساو ةيسمشلا     ةيسمشلا ةقاطلا   ةقاطلا لاجم   لاجم ىفىف   ةيناطيربلا   ةيناطيربلا ةعماجلا   ةعماجلا

 

تاداسلا تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج نعنع  

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

ةعماجلا ةعماجلا فادهأ   فادهأ

ةيعماج ةيعماج ميق   ميق

فرش فرش ةحول   ةحول

ةعماجلا ةعماجلا تانوفيلت   تانوفيلت ليلد   ليلد

ةعماجلاب ةعماجلاب نيلماعلا   نيلماعلا ةباقن   ةباقن

" ةمادتسملا ةيئاملا  دراوملا  ةرادإل  ايجولونكتلا  مادختسإو  يملعلا  ثحبلا   " لوح يلود  رمتؤم  مظني  هايملا  ثوحبل  يموقلا  زكرملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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ةعماجلا تانوفيلت  ليلد 

ةعماجلاب نيلماعلا  ةباقن 

سيردتلا ةئيه  ءاضعأ  ىدان 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

ةعماجلا ماع  نيمأ  عاطق 

ينورتكلإلا ملعتلا 

تامولعملا ةكبشل  ةيساسألا  ةينبلا 

تامولعملا ايجولونكت  ىلع  بيردتلا 

قيوستلا

76377637 ايلعلا :  تاساردلا  بالط  ايلعلا : ددع  تاساردلا  بالط  ددع 

ىعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ىعامتجالاانوعبات  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  انوعبات 

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 
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