
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 

زكرملا زكرملا فادهأ   فادهأ

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا زكرمل   زكرمل ةماعلا   ةماعلا فادهالا   فادهالا
ايلودو ايلودو ايلحم   ايلحم اهب   اهب لومعملا   لومعملا مظنلا   مظنلا ثادحا   ثادحا رياسي   رياسي ثيحب   ثيحب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا ذيفنت   ذيفنت ىلإ   ىلإ زكرملا   زكرملا فدهي   فدهي

.تاعماجلل .تاعماجلل ىلعالا   ىلعالا سلجملا   سلجملا اهرقي   اهرقي يتلا   يتلا جماربلل   جماربلل كلذو   كلذو
ةسايسلا ةسايسلا مسرو   مسرو ماعلا   ماعلا طيطختلا   طيطختلا يفيف   تاعماجلل   تاعماجلل ىلعالا   ىلعالا سلجملاو   سلجملاو ةعماجلا   ةعماجلا سلجم   سلجم عمعم   ةكراشملا   ةكراشملا

.حوتفملا .حوتفملا ميلعتلل   ميلعتلل ةيميلعتلا   ةيميلعتلا
.نيسرادلا .نيسرادلا تاراهمو   تاراهمو تامولعم   تامولعم ثيدحتو   ثيدحتو ةيمنت   ةيمنت

مهاوتسمب مهاوتسمب ءاقترالا   ءاقترالا يفيف   نوبغري   نوبغري نيذلل   نيذلل عمتجملا   عمتجملا تاعاطق   تاعاطق ماما   ماما حوتفملا   حوتفملا ميلعتلل   ميلعتلل ةزيمم   ةزيمم صرف   صرف ةحاتإ   ةحاتإ
.يعامتجالاو .يعامتجالاو يفاقثلاو   يفاقثلاو يملعلا   يملعلا

ةماعلا ةماعلا ةيوناثلا   ةيوناثلا ىلع   ىلع نيلصاحلا   نيلصاحلا نمنم   يماظنلا   يماظنلا ىعماجلا   ىعماجلا ميلعتلا   ميلعتلا ةصرف   ةصرف هلهل   حتتت   حتتت ململ   نمل   نمل ةصرفلا   ةصرفلا ةحاتا   ةحاتا
.ةيعماج .ةيعماج ةداهش   ةداهش ىلع   ىلع لوصحلل   لوصحلل ةينفلا   ةينفلا ةيوناثلا   ةيوناثلا واوا   ةيرهزالا   ةيرهزالا ةيوناثلا   ةيوناثلا وأوأ   اهلداعي   اهلداعي امام   وأوأ  

.لمعلا .لمعلا قوسب   قوسب ةطبترملا   ةطبترملا ةفلتخملا   ةفلتخملا تاصصختلا   تاصصختلا ىلع   ىلع ءوضلا   ءوضلا ءاقلإو   ءاقلإو حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا ةركف   ةركف رشن   رشن
ةيداصتقالا ةيداصتقالا تاعاطقلا   تاعاطقلا فلتخم   فلتخم يفيف   نيديفتسملا   نيديفتسملا نمنم   ةريبك   ةريبك تاعاطق   تاعاطق جمانربلا   جمانربلا اذه   اذه مدخي   مدخي

عفرو عفرو تاعاطقلا   تاعاطقلا كلتل   كلتل ةلامعلا   ةلامعلا ليهأت   ليهأت ىلع   ىلع دعاسي   دعاسي ثيح   ثيح ةيمدخلاو   ةيمدخلاو ةيراجتلاو   ةيراجتلاو ةيعانصلاو   ةيعانصلاو
يملعلا يملعلا مهاوتسم   مهاوتسم

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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