
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 

ةعماجلاب نيلماعلا  ةباقن 

سيردتلا ةئيه  ءاضعأ  ىدان 

ةعماجلا ةعماجلاتارادإ  تارادإ 

ةعماجلا سيئر 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

ثوحبلاو ايلعلا  تاسدردلا  نوئش  عاطق 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

ةعماجلا ماع  نيمأ  عاطق 

تامولعملا ايجولونكتو  مظن  تامولعملاتاعورشم  ايجولونكتو  مظن  تاعورشم 

ةينورتكلالا ةباوبلا 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

ةيمقرلا تابتكملا 

ينورتكلإلا ملعتلا 

تامولعملا ةكبشل  ةيساسألا  ةينبلا 

تامولعملا ايجولونكت  ىلع  بيردتلا 

قيوستلا

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 

ىعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ىعامتجالاانوعبات  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  انوعبات 

ةهجلا فتاهلاةهجلا فتاهلا مقر   سكافلامقر سكافلا

قدانفلاو قدانفلاو ةحايسلا   ةحايسلا ةيلك   2603211260321126087132608713ةيلك

26032092603209

ةراجتلا ةراجتلا ةيلك   2611713261171326117142611714ةيلك

قوقحلا قوقحلا ةيلك   2609970260997026081512608151ةيلك

26066062606606

ةيضايرلا ةيضايرلا ةيبرتلا   ةيبرتلا ةيلك   26016282601628ةيلك  - - 26016272601627

ةعماجلل ةعماجلل يرادالا   يرادالا رقملا   --26032052603205رقملا شتيوسلا --26070372607037شتيوسلا شتيوسلا شتيوسلا

26021792602179-- شتيوسلا شتيوسلا

ةيبرتلا ةيبرتلا ةيلك   26080392608039ةيلك  -  - 2608437260843726016282601628  - - 26016272601627

048/2608039048/2608039

ةيئيبلا ةيئيبلا ثوحبلاو   ثوحبلاو تاساردلا   تاساردلا دهعم   دهعملادهعم دهعملا ديمع   ديمع د.أ / / د.أ بتكم   بتكم

048048   26032082603208

048048   26004042600404

دهعملا دهعملا ليكو   ليكو د.أ / / د.أ بتكم   بتكم

048048   26087622608762

048048   26021782602178 نيمألا   نيمألا بتكم   بتكم

048048   26087632608763 شتيوسلا : : شتيوسلا

048048   26087612608761 شتيوس   شتيوس

 / / روتكدلا روتكدلا ذاتسالا   ذاتسالا ديسلا   ديسلا بتكم   بتكم

نوئشل نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا

2603206260320626103742610374

 / / روتكدلا روتكدلا ذاتسالا   ذاتسالا ديسلا   ديسلا بتكم   بتكم

نوئشل نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان

ثوحبلاو ثوحبلاو ايلعلا   ايلعلا تاساردلا   تاساردلا

26032042603204

يرطيبلا يرطيبلا بطلا   بطلا ةيلك   26032152603215ةيلك

ةيثارولا ةيثارولا ةسدنهلا   ةسدنهلا ثوحب   ثوحب دهعم   26012642601264دهعم

ةعماجلا ةعماجلا تانوفيلت   تانوفيلت ليلد   ليلد

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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ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 
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