
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 

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا زكرم   زكرم ماهم   ماهم

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا زكرم   زكرم ماهم   ماهم
ةيملعلا ةيملعلا ماسقالل   ماسقالل هدعاسم   هدعاسم ةيساسا   ةيساسا تامدخ   تامدخ مدقي   مدقي هناو   هناو ايمدخ   ايمدخ زكرم   زكرم حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا زكرم   زكرم ربتعي   ربتعي

يفو يفو تايلكلاو   تايلكلاو ةعماجلل   ةعماجلل ةيتسجول   ةيتسجول تامدخو   تامدخو ةرادا   ةرادا زكرم   زكرم ربتعيو   ربتعيو تاداهشلا   تاداهشلا هذهل   هذهل ةحناملا   ةحناملا تايلكلاو   تايلكلاو
:-:- ىتآلاب ىتآلاب موقي   موقي كلذ   كلذ ليبس   ليبس

تاءارجإب تاءارجإب مايقلاو   مايقلاو اهنع   اهنع نلعملا   نلعملا جماربلل   جماربلل قاحتلالا   قاحتلالا تابلط   تابلط يقلتو   يقلتو حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا جمارب   جمارب نعنع   نالعالا   نالعالا
.حوتفم .حوتفم ميلعت   ميلعت جمارب   جمارب اهب   اهب يتلا   يتلا تايلكلا   تايلكلا عمعم   قيسنتلاب   قيسنتلاب زكرملاب   زكرملاب ليجستلا   ليجستلا

لكش لكش يفيف   ءاوس   ءاوس حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا مظنو   مظنو قفتت   قفتت يتلا   يتلا نيسرادلل   نيسرادلل ةيميلعتلا   ةيميلعتلا طئاسولاو   طئاسولاو لئاسولا   لئاسولا ريفوت   ريفوت
.تارضاحم .تارضاحم واوا   ةيدام   ةيدام بتك   بتك

قلعتي قلعتي امام   لكو   لكو ناجللا   ناجللا كلت   كلت ىلع   ىلع نيفرشملا   نيفرشملا واوا   ناجللا   ناجللا ىلع   ىلع بالطلا   بالطلا عيزوتب   عيزوتب ءاوس   ءاوس تاناحتمالل   تاناحتمالل دادعالا   دادعالا
.ةعماجلاب .ةعماجلاب تاناحتمالا   تاناحتمالا رومأب   رومأب

ليهست ليهست يفيف   ةبولطملا   ةبولطملا ىرخالا   ىرخالا ةيتسيجوللا   ةيتسيجوللا لامعالا   لامعالا عيمجب   عيمجب قلعتي   قلعتي اميف   اميف تايلكلاو   تايلكلاو ةعماجلا   ةعماجلا عمعم   قيسنتلا   قيسنتلا
.ةيلاملاو .ةيلاملاو ةيرادالاو   ةيرادالاو ةيميلعتلا   ةيميلعتلا ةيلمعلا   ةيلمعلا

 . . تاراررقملا تاراررقملا رايتخا   رايتخا ليجستو   ليجستو ىمادقلا   ىمادقلا وأوأ   نيدجتسملا   نيدجتسملا بالطلا   بالطلا لوبق   لوبق ءاوس   ءاوس تامدخلا   تامدخلا ةفاك   ةفاك ميدقت   ميدقت
ةيملعلا ةيملعلا ةداملا   ةداملا يفيف   اهمادختسا   اهمادختسا نمنم   نوسرادلا   نوسرادلا نكمتي   نكمتي ىتح   ىتح زكرملا   زكرملا عقوم   عقوم ىلع   ىلع ةيملعلا   ةيملعلا داوملا   داوملا ليمحت   ليمحت

.ةيميلعتلا .ةيميلعتلا
.حوتفملا .حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا جمارب   جمارب يفيف   ةكرتشملا   ةكرتشملا تايلكلل   تايلكلل بتكلا   بتكلا ةعابط   ةعابط زكرملا   زكرملا قيرط   قيرط نعنع   متي   متي

.بناوجلا .بناوجلا ةفاك   ةفاك نمنم   بالطلا   بالطلا تاراسفتسا   تاراسفتسا ىلع   ىلع درلا   درلا

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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