
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ةرادإلا ةرادإلا ريدم   ريدم

ليباق ليباق لامك   لامك تفرم   تفرم دد /  / 
ةيبطلا ةرادإلا  ريدم 

ءابطألا ءابطألا

ةعمج ةعمج يئاهب   يئاهب دمحم   دمحم دد /  / 
يرشب بيبط 

قلاخلادبع قلاخلادبع مشاه   مشاه نمحرلادبع   نمحرلادبع دد /  / 
يرشب بيبط 

رضخ رضخ ناضمر   ناضمر دمحا   دمحا دد /  / 
يرشب بيبط 

حاتفلادبع حاتفلادبع نابعش   نابعش ءايلع   ءايلع دد /  / 
يرشب بيبط 

يدنجلا يدنجلا تزع   تزع دمحم   دمحم ءارسإ   ءارسإ دد /  / 
يرشب بيبط 

اعنلا اعنلا دمحا   دمحا دمحم   دمحم دد /  / 
يرشب بيبط 

بيدلا بيدلا اضر   اضر دمحا   دمحا دمحم   دمحم دد /  / 
يرشب بيبط 

ةرادإلا ةرادإلا 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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فطللا فطللا بجر   بجر دمحم   دمحم دد /  / 
يرشب بيبط 

هطهط حابص   حابص رمع   رمع دد /  / 
يرشب بيبط 

صمح صمح ديس   ديس دمحم   دمحم دد /  / 
يرشب بيبط 

نامجرتلا نامجرتلا قراط   قراط ينم   ينم دد /  / 
يرشب بيبط 

ةدبع ةدبع ماصع   ماصع ناميا   ناميا دد /  / 
يرشب بيبط 

ةدبع ةدبع ديسلا   ديسلا العالع   دد /  / 
يرشب بيبط 

روشاع روشاع نيدلا   نيدلا ءالع   ءالع دلاخ   دلاخ دد /  / 
يرشب بيبط 

ميلس ميلس يلع   يلع يلع   يلع دد /  / 
يرشب بيبط 

يهيملا يهيملا ناضمر   ناضمر فيرش   فيرش دد /  / 
يرشب بيبط 

سابع سابع دمحا   دمحا ةراس   ةراس دد /  / 
يرشب بيبط 

دامح دامح يماس   يماس ءاميش   ءاميش دد /  / 
يرشب بيبط 

يوبنلا يوبنلا ديرف   ديرف ءالو   ءالو دد /  / 
يرشب بيبط 



يدهملادبع يدهملادبع يقوش   يقوش ريبع   ريبع دد /  / 
يرشب بيبط 

راجنلا راجنلا ناسح   ناسح ءانه   ءانه دد /  / 
يرشب بيبط 

ديع ديع ميلحلادبع   ميلحلادبع دومحم   دومحم دد /  / 
يرشب بيبط 

حلاص حلاص دمحم   دمحم دمحأ   دمحأ دد /  / 
يرشب بيبط 

يقوسدلا يقوسدلا ميهاربا   ميهاربا دمحم   دمحم دد /  / 
يرشب بيبط 

ةوالح ةوالح دمحا   دمحا يزمر   يزمر ريما   ريما دد /  / 
يرشب بيبط 

ةريخ ةريخ دمحا   دمحا ةراس   ةراس دد /  / 
يرشب بيبط 

يداهلادبع يداهلادبع ضوعم   ضوعم نيرش   نيرش دد /  / 
يرشب بيبط 

ةلدايصلا ةلدايصلا قيرف   قيرف

يداهلادبع يداهلادبع ضوعم   ضوعم نيرش   نيرش دد /  / 
ىلديص بيبط 

يلظانلا يلظانلا يدهم   يدهم دومحم   دومحم دد /  / 
ىلديص بيبط 

زيزعلادبع زيزعلادبع لامك   لامك مايه   مايه دد /  / 
ىلديص بيبط 



مالع مالع داؤف   داؤف ناميا   ناميا دد /  / 
ىلديص بيبط 

ينومالسلا ينومالسلا نسح   نسح دمحا   دمحا ةدجام   ةدجام
ىلديص بيبط 

ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف   قيرف

ديزوبا ديزوبا ديسلا   ديسلا ريبع   ريبع
ضيرمت ةسيئر 

ةتاحش ةتاحش دومحم   دومحم رحس   رحس
ضيرمت ةيئاصخا 

سرجه سرجه يربص   يربص ماسو   ماسو
ضيرمت ةيئاصخا 

يودب يودب دمحا   دمحا دماح   دماح ةيلاغ   ةيلاغ
ضيرمت ةيئاصخا 

دمحا دمحا ليعامسا   ليعامسا ةميرك   ةميرك
ضيرمت ةيئاصخا 

مينغ مينغ باوتلادبع   باوتلادبع ريبع   ريبع
ضيرمت ىنف 

يلع يلع دمحم   دمحم ماصع   ماصع
ضيرمت ىنف 

هللادبع هللادبع فيطللادبع   فيطللادبع فطاع   فطاع
ضيرمت ىنف 

دعس دعس دمحم   دمحم يحتف   يحتف دمحم   دمحم
ضيرمت ىنف 

ميهاربا ميهاربا يلوتم   يلوتم دمحم   دمحم
ضيرمت ىنف 



رماع رماع ميهاربا   ميهاربا ينم   ينم
ضيرمت ىنف 

ميظعلا ميظعلا دبع   دبع يرواغم   يرواغم ةداغ   ةداغ
ضيرمت ىنف 

ناضمر ناضمر ييحي   ييحي يدهش   يدهش
ضيرمت ىنف 

رداقلادبع رداقلادبع حالص   حالص بنيز   بنيز
ضيرمت ىنف 

يحليصم يحليصم راتسلادبع   راتسلادبع ءافو   ءافو
ضيرمت ىنف 

نسح نسح يربص   يربص ءانث   ءانث
ضيرمت ىنف 

ةعمج ةعمج روصنم   روصنم ناميا   ناميا
ضيرمت ىنف 

ليعامسا ليعامسا ديعس   ديعس نيمساي   نيمساي
ضيرمت ىنف 

دوصقملادبع دوصقملادبع ميظعلادبع   ميظعلادبع يناهت   يناهت
ضيرمت ىنف 

يفطصم يفطصم دمحم   دمحم ريبع   ريبع
ضيرمت ىنف 

ليعامسا ليعامسا ديس   ديس لاما   لاما
ضيرمت ىنف 



سيردا سيردا دومحم   دومحم لما   لما
ضيرمت ىنف 

دومحم دومحم دمحم   دمحم قراط   قراط
ضيرمت ىنف 

ةعمج ةعمج دومحم   دومحم يدمح   يدمح
ضيرمت ىنف 

يرصحلا يرصحلا نيما   نيما رجاه   رجاه
ضيرمت ىنف 

ةفيلخ ةفيلخ ينسح   ينسح ةيحتف   ةيحتف
ضيرمت ىنف 

نييرادإلاو نييرادإلاو نيينفلا   نيينفلا

رماع رماع نيناسح   نيناسح فيطللا   فيطللا دبع   دبع
ةيرادا نوئش  بتاك 

ناوضر ناوضر بيجن   بيجن رباج   رباج
ةيرادا نوئش  بتاك 

ةرامع ةرامع كوربم   كوربم قزارلادبع   قزارلادبع
ةيرادا نوئش  بتاك 

رهاظلادبع رهاظلادبع سابع   سابع يماس   يماس
ةنايص ىنف 

يفاو يفاو ةللادبع   ةللادبع ديمحلا   ديمحلا دبع   دبع
فارص

حاتفلادبع حاتفلادبع دمحم   دمحم ةدومح   ةدومح
ةنايص ىنف 

ديزوبا ديزوبا يزوف   يزوف دماح   دماح
ءاصحا ىنف 



ينغلادبع ينغلادبع يلع   يلع داعس   داعس
شرو ىنف 

تاحرف تاحرف زيزعلادبعدمحم   زيزعلادبعدمحم
لمعم ىنف 

ضوعم ضوعم يفطل   يفطل رمات   رمات
نزخم نيمأ 

ةفرع ةفرع يولع   يولع حماس   حماس
تابساحو تاكبش  ىنف 

يباشرشلا يباشرشلا يلع   يلع دمحم   دمحم
ةعشأ ىنف 

يفطصم يفطصم دحاولادبع   دحاولادبع دعسم   دعسم
ةعشأ ىنف 

ركب ركب ميهاربا   ميهاربا دمحم   دمحم
ةعشأ ىنف 

شرحالا شرحالا يلع   يلع ةداغ   ةداغ
ةعشأ ىنف 

يوسيع يوسيع نسحملادبع   نسحملادبع يماس   يماس
فعسم

نسح نسح ديمحلادبع   ديمحلادبع تزع   تزع
فعسم

رامع رامع ديعس   ديعس اضر   اضر
تاقاقحتسإ



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 

يماشلا يماشلا ةعمج   ةعمج ناضمر   ناضمر
تامدخ لماع 

راتخم راتخم ريمس   ريمس ءالجن   ءالجن
تامدخ لماع 

يوبن يوبن ديمحلادبع   ديمحلادبع يليل   يليل
تامدخ لماع 

جرف جرف ظيفحلا   ظيفحلا دبع   دبع ديعس   ديعس
كابس
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