
كبشلا فص  ةدحو    

ةيسيئرلا

تاطاشنلا

تالاقملا

ثوحبلا

ناسنالا قوقح  ريراقت 

كبشلا ىرق 

روصلا ضرعم 

كبشلا ءادهش 

ةرجهملا لئاوعلا 

تارمتؤم

فيشرالا

نحن نم 

ضرعلل طغضا 

تارايزو تاطاشن 

15/02/2017
ثيدحت رخآ 

: عقوملل

1438/05/19 : يرجهلا خيرأتلا 
15/02/2017 : يداليملا خيرأتلا 

06:55 : جنرغ تيقوت 
09:55 : دادغب تيقوت 

ىرخأ تاقوأ  ثيدحت و  رخآ 

بويت وي 

   

   

زيزعت لوح  تاراسم  ةسسؤمل  رمتؤم  يف  ودقلا  نينح  .د  بئانلا  ةكراشم 
نوناك خيراتب 21  دادغب  يف  دقع  يذلو  قارعلا  يف  دقتعملاو  نيدلا  ةيرح 

يناثلا 2017

 

   

عيضاوملا نم  ديزملا 

كبشلا فص  13/2/2017ةدحو 
احابص  4:29

...ةثاغا ةيباينلا  نيرجهملاو  نيلحرملا  ةنجلو  ثحبي  ةرجهلا  10/2/2017ريزو 
احابص  9:06

نيحزانلا انلهال  ةدوعلا  تاءارجا  10/2/2017ليهست 
احابص  8:47

...ةثعب يف  يسايسلا  مسقلا  سيئرب  يقتلي  ودقلا  نينح  .د  10/2/2017بئانلا 
احابص  8:43

...ةروث ىلع  ةذفان  نيثالثلاو ..  ةنماثلا  اهراصتنا  ىركذ  10/2/2017يف 
احابص  8:41

...لصوملا ةنيدم  يف  هتلوج  ءانثاو  ودقلا  نينح  روتكدلا  06/2/2017بئانلا 
احابص  6:29

ةزيوعبو ةداسلا  ةقطنم  عطاق  يف  اهتيلوؤسم  ىلوتت  ىونين  لهس  21/1/2017تاوق 
احابص  9:39

...لوح تاراسم  ةسسؤمل  رمتؤم  يف  ودقلا  نينح  .د  بئانلا  24/10/2016ةكراشم 
احابص  10:52

ةدوعلا 31/8/2016ةرامتسا 
احابص  6:45

ناسنالا قوقحل  يتسار  ةمظنم  29/8/2016ريرقت 
احابص  2:32

يطارقميدلا كبشلا  عمجت  ةحفص 

يطارقميدلا كبشلا  عمجت  باسح 
رتيوت ىلع 

ةيقارعلا تايلقالا  سلجم 

ماعلا نيمالا  ةحفص 

يطارقميدلا كبشلا  عمجت  ةانق 

رادصإلا اذه  حفصت 

تارادصإلا عيمج 

رادصإ رخا  نايك 

ويدف

ةيسيئرلا يكبشروصلاثوحبلاتالاقملاةحفصلا  كبشلارعش  نحنفيشرأنيقيلاىرق  نم 
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يطارقميدلا كبشلا  عمجتل  ةظوفحم  رشنلا  قوقح 

ءارزولا ةسائر 
قارعلا ةيروهمج  ةسائر 

ءارزولا سلجمل  ةماعلا  ةنامالا 
زوين كبشلا 

عقاوملا لك 

كمهت عقاوم 

باتكلا   عيمج    

باتكلا

66 : ايلاح نودجاوتملا 
185 : مويلا اذهل  راوزلا  ددع 

4868 : رهشلا اذهل  راوزلا  ددع 
14865 : ةنسلا هذهل  راوزلا  ددع 

609708 : يلكلا راوزلا  ددع 

تايئاصحا
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