
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ةرادإلا ةرادإلا لمع   لمع قيرف   قيرف

ىفطصم ىفطصم دايع   دايع وبأ   وبأ حودمم   حودمم أأ /  / 
بابشلا ةياعر  ماع  ريدم 

ديع ديع نسح   نسح دمحا   دمحا دعسم   دعسم أأ /  / 
يعامتجالا طاشنلا  ةنجل  لوئسمو  ناث  يعامتجا  ىئاصخا 

حلاص حلاص ىلع   ىلع ءاميش   ءاميش أأ /  / 
تالحرلاو رسألا  ةنجل  لوئسمو  ناث  يضاير  ىئاصخا 

يرمخلا يرمخلا دمحا   دمحا دهان   دهان أأ /  / 
يفاقثلا طاشنلا  ةنجل  لوئسمو  ثلاث  يعامتجا  يئاصخأ 

رديح رديح دمحم   دمحم ةماسأ   ةماسأ أأ /  / 
يضايرلا طاشنلا  لوئسمو  ناث  يضاير  ىئاصخا 

نيدلا نيدلا زعزع   دومحم   دومحم دلاخ   دلاخ أأ /  / 
ثلاث ضاير  ىئاصخا 

يقوسدلا يقوسدلا فرش   فرش دلاخ   دلاخ أأ /  / 
ثلاث ضاير  ىئاصخا 

ةزمح ةزمح يدمح   يدمح دمحا   دمحا أأ /  / 
ثلاث ضاير  ىئاصخا 

تاحرف تاحرف دمحم   دمحم دمحا   دمحا أأ /  / 
ثلاث ضاير  ىئاصخا 

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 

عانم عانم كوربم   كوربم ةنيثب   ةنيثب أأ /  / 
ةعباتمو طيطخت  ىئاصخا 

دبع  هللاهللا دبع باهولا   باهولا دبع   دبع نانح   نانح أأ /  / 
ةيرادإ نوئش  بتاك 

ظوفحم ظوفحم دمحم   دمحم مناه   مناه أأ /  / 
ةيرادإ نوئش  بتاك 

يشوملحلا يشوملحلا دمحم   دمحم نيز   نيز أأ /  / 
ينف فرشم 

يودب يودب ديسلا   ديسلا دبع   دبع دمحم   دمحم ديسلا   ديسلا أأ /  / 
ةماعلا ةمدخلاو  ةلاوجلا  ةنجل  لوئسمو  يناث  يضاير  ىئاصخا 

ينفلا طاشنلاو 
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