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؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

ميوقتلاتاـــميلعتلا

هللا نذإب ةيقاب لظتسو .. مداقلا ةمألا لمأو مالسإلا ةلود نالعإ ذنمً اموي 1000 ىضم
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.ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم ىلإ كب الھسو الھأ

موقت نأ انفرشي امك .انھ طغضلاب ،تاـــميلعتلا ةحفص ةرايزب مركتلا ىجريف ،ىدتنملل ىلوألا كترايز هذھ تناك اذإ ،ميركلا انرئاز كب الھسو الھأ
انھ طغضلاب ليجستلاب

تاكراشملاعيضاوملاةكراشم رخآىدتنملا 

::: ةماعلا تايدتنملا :::

هللا اھزعا مالسالا ةلود ةرصن ةلمح ىدتنم
نم هفيفل فل نمو يراضلا ثراح حضفو مالسالا ةلود ةرصنب متھي ىدتنم
..نيلذاختملاو نيرمآتملا

ينايخلا هجمانربو يراضلا ثراح حضفب صاخ ىدتنم  :ةيعرفلا ماسقألا
ديدجلا

...تينب نيذلا ىسنن نلو موي فلا 
يبيللاةداتقوبا ةطساوب

 ةقيقد 4 ذنم
1581,439

ةيعرشلا تاراوحلا ىدتنم
ةقيقح ىدتنم  ,ةيمالسإلا ثاحبألاو بتكلا ىدتنم  :ةيعرفلا ماسقألا
ضفاورلا

...ةشئاع ىلع دحلا ةماقإ ةياور 
يروسلا راتبلا ةطساوب

 تاعاس 2 ذنم
3,41715,442

)ةيمالسإلا ةمألا اياضق ( ثدحلا ىدتنم
وبا تالاقم فيشرإ  ,ءادھشلا لفاوق ىدتنم  :ةيعرفلا ماسقألا
ىراسأ ىدتنم  ,ةزيمملا تاكراشملا ىدتنم  ,يعفايلا نمحرلادبع
نيملسملا

...نييدناليات دونج 6 ةباصإو لتقم 
ةبسحلا صانق ةطساوب

 ةدحاو ةقيقد ذنم
28,844224,840

نيدھاجملا يلسارم تارادصإو تانايب ىدتنم
مسق  ,) ةيعمسلا و ةيئرملا ( تانايبلا فيشرأ  :ةيعرفلا ماسقألا
ناقرفلا ةسسؤم تارادصإ فيشرإ  ,تانايبلا فيشرا

...> ديحوتلا دنج بئاتك : لجاع 

يبيللاةداتقوبا ةطساوب
 ةدحاو ةقيقد ذنم

6,64267,176

ةيمالسإلا تايئرملاو تايتوصلا ىدتنم
,فيعضلا لاصتالا باحصال تايتوصلاو تايئرملا مسق  :ةيعرفلا ماسقألا

يداشنالا عادبالا ىدتنم 

...عينصتل روصلا و ويدفلاب حرش 
albra almsre ةطساوب

 تاعاس 2 ذنم
9,54951,407

al-faloja‘s English Section
Section faloja for other languages  :ةيعرفلا ماسقألا

 Unloading speech audio Amir...

فئاذقلا ضيمو ةطساوب
 ةدحاو ةعاس ذنم

1,0211,600

ماعلا ةجولفلا ىدتنم
يـبدألا ةـجولفلا ىدـتنم  :ةيعرفلا ماسقألا

...ريزانخلا ازنولفنأ جالع 
abou mos3ab abd alwadoud ةطساوب

 ةدحاو ةعاس ذنم
4,63920,776

ةملسملا ةرسألا ىدتنم
نھاوس هيلع علطي ال تاوخألاب صاخ ىدتنم

ملسملا لفطلا ىدتنم  :ةيعرفلا ماسقألا

9133,870صاخ

::: ةيملعلا تايدتنملا :::

ةيمالسالا ةجولفلا ةيلك ىدتنم
ىلع ةيعرشلا اھدعاوقو اھلوصا ىلع اھمھفو ةيمالسالا ةيبرتلاب ىنعي ىدتنم
..يعرشلا ملعلا يف نيصصختم يديا

هقفلا ىدتنم  ,ةيمالسإلا ةديقعلا ىدتنم  :ةيعرفلا ماسقألا
يمالسإلا

7914صاخ

::: ةينقتلا تايدتنملا :::

جماربلاو تنرتنإلا و بساحلا مولع ىدتنم
...ميركلا نآرقلا ليمحتل جمانرب 

يندملا ةفيذح وبأ ةطساوب
 تاعاس 2 ذنم

2,47412,534
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تاكراشملاعيضاوملاةكراشم رخآىدتنملا 

يمالسإلا لاوجلا ىدتنم
...لاوجلا نع تامولعملا ديدج 
ديحوتلا ردب ةطساوب

 تاعاس 11 ذنم
2821,621

) شالفلا و بوشوتفلا( ميمصتلاو روصلا ىدتنم
يل ميمصت يناث 
سلدنألا ريمأ ةطساوب

 تاعاس 2 ذنم
1,92615,328

ةءورقم ماسقألا ةفاك لعجا

ىدتنملا تايئاصحإ

ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم تايئاصحإ

14,014 :ءاضعألا ,467,100 :تاكراشملا ,69,870 :عيضاوملا
سابعلا يبأ ذيملت ,ديدجلا وضعلاب بحرن

ةديدج تاكراشم يوتحي  

ةديدج تاكراشم يوتحي ال  

.AM 04:03 نآلا ةعاسلا
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