
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 

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 

ةيعماج ةيعماج ميق   ميق
َاعيمج اهداورو  اهيفظومو  اهبالط  ىف  اهسرغ  ىلع  لمعت  ميق  ةدع  تاداسلا  ةنيدم  ةعماج  دمتعت 

قيقحت لجأ  نم  هيفافشلاو   راكتبالاو  عونتلا  ميق  هيف  لماكتت  مزتلم ، ريغص  عمتجم  ىه  تاداسلا  ةنيدم  ةعماج 
ىوتسملا نيسحتل  ىفرعملا  مازتلالاو  ةعماجلا  ةيوه  خسرت  ميقلا  هذه  .ايملاعو  ايميلقاو  ايلحم  زيمتلا  ةمادتسا 

.يعامتجالا مدقتلاو  يصخشلا 
 

زيمتلاو زيمتلاو ةدوجلا   ةدوجلا   
قيقحتل لمعلا  يف  نيعدبملاو  نيزيمتملا  عيجشتو   , يملعلا ثحبلا  ىوتسم  ميوقتل  ىوتسملا  ةيلاع  ريياعم  قيبطت 

ىلمعلا و ثحبلا  سيردتلا و  لاجم  يف  هب   موقن  ام  لك  يف  لضفألا  نوكنل  امئاد  ىعسن  نحنف  قوفتلاو ، ةدايرلا 
.ةيمويلا انتايح  يف  ضعبلا  انضعب  ةمدخو  عمتجملا ، ةمدخ  و  عادبإلا ،

ةهازنلاو ةهازنلاو ةلادعلا   ةلادعلا   
مارتحالاو ةنامألا  تاجرد  ىلعأب  مازتلالاو  يفاقثلا ، عونتلاو  صرفلا  ؤفاكتو  ةيعامتجالا  ةلادعلا  ئدابم  قيقحت 

.قدصلاو ةلءاسملا  كلذ  يف  امب  ةيميداكألا ، ةهازنلا  ئدابمب  كسمتلا  و  ةنهملا  ، تايقالخأو 
عونتلا عونتلا   

انتطشنأ عيمج  زيزعتل  ةليسو  هنا  ىلع  عونتلا  ميق  ينبت  ىلإ  عراسن  ةيلوؤسملاو ، ةلءاسملاو  زيمتلا  ميق  بناج  ىلإ   
.ةعماجلا ماهم  زاجناو 

مارتحالا مارتحالا   
تاهجو زيزعتل  يعماجلا  عمتجملا  يف  صخش  لكل  ةديرفلا  تاماهسإلاو  بهاوملا  مهفن  نأ  ىلع  اندعاسي  مارتحالا 
لابقتسال ةئيهم  اهتلعج  رارمتساب ، ةيدرفلا  تاناكمإلاو  ةيصخشلا  ةماركلا  مارتحإل  ةعماجلا  ىنبتو  .ةعونتملا  رظنلا 

.حاجنلا ىلع  مهتدعاسمو  بالطلا 

ةايحلا ةايحلا ىدم   ىدم ملعتلا   ملعتلا   
، انسفنأو انعمتجم  نيسحت  قيرط  نع  انتايح  لاوط  ةقيقحلاو  ةفرعملا  ءارو  يعسلا  ىلع  انعجشي  ةايحلا  لجأ  نم  ملعتلا 

.ضعبلا انضعبل  انمهف  ززعت  يتلاو 

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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