
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ةرادإلا ةرادإلا لمع   لمع قيرف   قيرف

هللادبع هللادبع حودمم   حودمم ءافو   ءافو أأ / /
ماعلا ريدملا 

ىوابقرلا ىوابقرلا دمحا   دمحا دمحم   دمحم أأ / /
ةرادالا ريدم 

لضاف لضاف دمحا   دمحا دمحا   دمحا ديس   ديس أأ / /
ةيساردلا نوئش 

ضوع ضوع دمحا   دمحا دمحم   دمحم أأ / /
ةيساردلا نوئش 

معنملا معنملا دبع   دبع حاتفلا   حاتفلا دبع   دبع رصان   رصان أأ / /
تاناحتمالا نوئش 

مالس مالس دمحم   دمحم ركب   ركب وبا   وبا أأ / /
تاناحتمالا نوئش 

ديسلا ديسلا دمحم   دمحم نامحرلا   نامحرلا ءايض   ءايض أأ / /
ليجستلا نوئش 

ذاعم ذاعم زيزعلا   زيزعلا دبع   دبع قراط   قراط أأ / /
ليجستلا نوئش 

زيزعلا زيزعلا دبع   دبع ىرواغم   ىرواغم ءافو   ءافو أأ / /
ليجستلا نوئش 

ةرادالا ةرادالا لمع   لمع قيرف   قيرف 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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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 

ديسلا ديسلا دمحم   دمحم تانيز   تانيز أأ / /
ليجستلا نوئش 

يكشكلا يكشكلا دومحم   دومحم ةريشم   ةريشم أأ / /
نييجيرخلا نوئش 

ديدحلا ديدحلا وبأ   وبأ ميهاربا   ميهاربا ىفطصم   ىفطصم أأ / /
نييجيرخلا نوئش 

ردب ردب دمحم   دمحم ةيزوف   ةيزوف أأ / /
نييجيرخلا نوئش 

ىطايمدلا ىطايمدلا نمحرلا   نمحرلا دبع   دبع ىلع   ىلع أأ / /
دراولا رداصلا و 
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