
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 

تاداهشلا تاداهشلا ريرحتو   ريرحتو نيجيرخلا   نيجيرخلا
بتكمب كلذو  هتبغر  بسح  يزيلجنإ " يبرع _  ( " تاريدقت ةتقؤم –   ةداهش (   جارختسإ  جذومن  ئلمب  جيرخلا  موقي 

.نيجيرخلا نوئش 
 

 : : ةتقؤم ةتقؤم ةداهش   ةداهش
 + ةيلكلا ةنيزخ  نم  لاصيا  اهب  ررحي  تامدخ  مسر  30ج  اهردقو   ةتقؤملا  ةداهشلا  موسر  ةميق  دادسب  جيرخلا  موقي 

 . ةيلكلا ديرب  نم  ةيميلعت  تامدخ  عباط  20ج 

:: داوملا داوملا تاريدقت   تاريدقت ةداهش   ةداهش
 + ةيلكلا ةنيزخ  نم  لاصيا  اهب  ررحي  تامدخ  مسر  اهردقو 40ج  داوملل  تاريدفتلا  ةداهش  ةميق  دادسب  جيرخلا  موقي 

.ةيلكلا ديرب  نم  ةيميلعت  تامدخ  عباط  30ج  

 : : ةيلصالا ةيلصالا ةداهش   ةداهش
نم لاصيا  اهب  ررحيو  جرختلا  ةنس  بسح  يرخإل  ةعفد  نم  فلتخي  اهردقو  ةيلصالا  ةداهشلا  ةميق  دادسب  جيرخلا  موقي 

 . ةيلكلا ةنيزخ 
 

 . اهجارختسإ بلطي  يتلا  تاداهشلا  ددعب  هل  هيصخش  روص  جيرخلا  رضحي 
.مويلا سفن  يف  جيرخلل  اهميلست  مث  ماتخألاو  دامتعإلاو  عيقوتلا  ءافيتسإو  ةداهشلا  زيهجت  متي 

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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