
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

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 

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 

ةعماجلا ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان ةملك   ةملك
ةعماجلا ةعماجلا بالطو   بالطو تابلاط   تابلاط يئانبا ..  ..  يئانبا

نانا ىندعسيو   ىندعسيو مكتعماج ،  ،  مكتعماج باحر   باحر ىفىف   مكب   مكب بحرا   بحرا نانا   يليل   بيطي   بيطي
ةنواعملا ةنواعملا ةئيهلاو   ةئيهلاو سيردتلا   سيردتلا ةئيه   ةئيه ءاضعا   ءاضعا هداسلا   هداسلا ئنهاو   ئنهاو مكئنها   مكئنها

ديدجلا ديدجلا يعماجلا   يعماجلا ماعلا   ماعلا ءدبب   ءدبب ةعماجلاب     ةعماجلاب نيلماعلا   نيلماعلا عيمجو   عيمجو
 . . 20120144/2015/2015

اهتضهن اهتضهن دامعو   دامعو ةمالا   ةمالا بصع   بصع مهمه   بابشلا   بابشلا نأب   نأب ىناميا   ىناميا مكل   مكل دكؤاو   دكؤاو
قرشم قرشم لبقتسم   لبقتسم قيقحت   قيقحت ىفىف   ربكالا   ربكالا ءبعلا   ءبعلا عقي   عقي بالطلاو   بالطلاو تابلاطلا   تابلاطلا يئانبا   يئانبا مكيلعو   مكيلعو اهمدقت     اهمدقت ساساو   ساساو

 . . مكنطول مكنطول
خانملا خانملا ريفوتل   ريفوتل ةينفلاو   ةينفلاو ةيضايرلاو   ةيضايرلاو ةيعامتجالا   ةيعامتجالا ةياعرلا   ةياعرلا لبس   لبس ريفوت   ريفوت ىلع   ىلع صرحلا   صرحلا لكلك   صرحت   صرحت ذاذا   ةعماجلاو   ةعماجلاو

هيجوتلا هيجوتلا اههيجوتو   اههيجوتو مكتاقاطل   مكتاقاطل لثمالا   لثمالا لالغتسالا   لالغتسالا قيقحتل   قيقحتل مكتاردقو   مكتاردقو مكبهاوم   مكبهاوم ةيمنتل   ةيمنتل بسانملا   بسانملا
 . . لمعلا لمعلا تالاجم   تالاجم ىتش   ىتش ىفىف   نطولا   نطولا مدخي   مدخي زيمتم   زيمتم جيرخ   جيرخ لجا   لجا نمنم   اهرامثتساو   اهرامثتساو حيحصلا   حيحصلا

ريوطت ريوطت نمنم   مهنكمتل   مهنكمتل اهدهاعمو   اهدهاعمو اهتايلكل   اهتايلكل رمتسملا   رمتسملا معدلا   معدلا ريفوتل   ريفوتل اهدهج     اهدهج ىراصق   ىراصق لذبت   لذبت ةعماجلا   ةعماجلا نأف   نأف
ريخ ريخ هيف   هيف امل   امل قيفوتلاو   قيفوتلاو حاجنلاب   حاجنلاب مكل   مكل ةبيطلا   ةبيطلا تاينمالا   تاينمالا لكلك   ةيلاعلا .  .  ةيلاعلا هدوجلاب   هدوجلاب يملعلا   يملعلا ثحبلاو   ثحبلاو ميلعتلا   ميلعتلا

 ،،  ،، نطولاو نطولاو ةعماجلا   ةعماجلا
 ، ، ةيلاغلا ةيلاغلا انرصم   انرصم ظفحو   ظفحو مكاطخ   مكاطخ ريخلا   ريخلا قيرط   قيرط ىلع   ىلع هللاهللا   ددس   ددس

 . . ةتاكربو ةتاكربو هللاهللا   ةمحرو   ةمحرو مكيلع   مكيلع مالسلاو   مالسلاو                                                                                         

 
بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان                                                                                                               

 ( ( يلوتم يلوتم نيدلا   نيدلا ماصع   ماصع د.أ /  /  د.أ                                                                  )                                                                  ) 

ميلعتلا ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق
بالطلاو بالطلاو

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

عاطقلا عاطقلا رابخأ   رابخأ

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان
بالطلاو بالطلاو

يميظنتلا يميظنتلا لكيهلا   لكيهلا

يعماجلا يعماجلا ميوقتلا   ميوقتلا

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا

بالطلا بالطلا ةياعرل   ةياعرل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيعماجلا ةيعماجلا ندملل   ندملل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيبطلا ةيبطلا ةرادالا   ةرادالا

ةيضايرلا ةيبرتلا  ةيلكل  ةيلخادلا  ةحئاللا  عورشم  ىلع  ةقفاوملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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