
 يف ةحجان ةيناديم براجت
ةيريخلا عيراشملل  ليومتلا

يمنابأ زيزعلادبع نب نميأ



ةدنجأ
يخيرات ثدح لوأ-

 ىلوألا ةبرجتلا-
)ةيلحم(

ةيناثلا ةبرجتلا-
)ةيميلقإ(

ةثلاثلا ةبرجتلا-
)ةيلود(



يريخلا يعامجلا ليومتلا داور نوملسملا

ةافحموقهءاجفلاقراهنلاردصيف@هللالوسردنعانكلاقريرجنع
مهلكلبرضمنممهّتماعفويسلايدِّلقتمءابعلاوأراَمِنلايباتجمةارع
مثلخدف.ةقافلانممهبىأراَمِل@هللالوسرهجورّعمتف،رضمنم
لجرقدصت(...:لاقفبطخمثرهظلاىلصفماقأونّذأفًالالبرمأفجرخ
:لاقىتح،هرمتعاصنم،هِّرُبعاصنم،هبوثنم،همهردنم،هرانيدنم
دقلباهنعزجعتهفكتداكةَّرُصبراصنألانملجرءاجف).ةرمتقشبولو
تيأرىتحبايثوماعطنمنيموَكتيأرىتحسانلاعباتتمث:لاق،تزجع
هللالوسرلاقف-بهذلابةهومملاةضفلا-ةبَهُْذمهنأكلَّلهَتي@هللالوسرهجو

هدعباهبلمعنمرجأواهرجأهلفةنسحةنسمالسإلايفنسنم(:@
ةئيسةنسمالسإلايفنسنمو،ءيشمهروجأنمصقنينأريغنم
نمصقنينأريغنمهدعبنماهبلمعنمرزوواهرزوهيلعناك
ملسمهاور.)ءيشمهرازوأ



ىلوألاةبرجتلا
ةيلحم



10×10 ةلمح

ضايرلاب نآرقلا ظيفحتل نونكم ةيعمج :ةهجلا

2016ربمتبس-1437ةجحلا يذ رشع :نامزلا

رثألا ميظعت عمريغص يعامج ليومت:فصولا



ةيادبلا

 عضولا•
يداصتقالا
ديدجتلا مدع•

تايدحتلا

ليضفلا تقولا•
ةيضقلاب ناميإلا•

صرفلا
تاريحبلا ةيرظن•

تاطيحملاو
ريبكلاءيزجت•

ةركفلا



10x10 ةلمح ةصق



يمالعإلانیشدتلا



ةروصم ةصقلا



ةيئاهنلا ةجيتنلا



تايمعجلا ىدل اهخاسنتساو ةركفلا راشتنا
جيلخلاو ةكلمملا يف



ةيناثلا ةبرجتلا
ةيميلقإ



لوألا عطقملا•

يناثلا عطقملا•

ثلاثلا عطقملا•

رشابملا نوعلا ةلمح
))يخيرات ثدح((

WhatsApp%20Video%202018-05-18%20at%2012.39.40%20PM.mp4
WhatsApp%20Video%202018-05-19%20at%2011.35.31%20PM.mp4
WhatsApp%20Video%202018-05-21%20at%205.43.04%20PM.mp4


رشابملا نوعلا ةلمح
))يخيرات ثدح((



يريخلا لمعلا قيوست حاجن ثلثم :لاقم
يريخلا لمعلل يخيرات موي•

هماهتاوًايميلقإيريخلالمعلاىلعقييضتلااهنمو،بناوجةدعيفةمألااهبرمتيتلاتامزألالظيف
،لؤافتللًاساربنوانلةمحرنوكتحيرابتليزتريشابتىرخألاوةنيفلانيبقفألايفحولت،ًايلودباهرإلاب
يريخلالمعلللذبلاوىدهلاىلعلابقإسانلايفوريثكريخةمالايفنأةدهاشمةيعقاوًاسورديطعتو
رشابملانوعلاةيعمجتمتتخاثيحـه١٤٣٩ناضمر١٢نينثالامويمتامدهاوشلاكلتنمو.يعوطتلاو
لابقإلاببسبنكلقباسلاةعمجلاموياهنعنالعإلامتيتلاوايقيرفإةراقيفرئب1000رفحةلمحتيوكلاب
رانيد2,000,000ىلإتاعربتلاتلصوثيحطغضلاببسبعقوملافقوتىلإىدأعربتللروهمجلانمريبكلا
يفكيكشتلادحىلالصوضرغممالكضعبنمةلمحلافقوتبحاصاممغرو.نيتعاسلالخيتيوك
يفريب١٥٠٠ىلافدهلاعفرتنلعالبرثأتتملةيعمجلاناالإ.ةلمحلاىلعنيمئاقلانيعوطتملاوأةيعمجلا
بسكتوةلمحلاقلطنتل،ةعاس١٢بةرتفلاتددحوعقوملالطعحالصإدعبنينثالاوهوليدبلادعوملا
.هللاكرابتهللاءاشاميتيوكرانيدنييالم٥نمرثكأعمجتوطقفتاعاس٦-٥لالخفدهلاقلغتويدحتلا
ةلمحلاباحصالبقايديملاشوسلايفنييضارتفالاونيرضاحلاروهمجلاىدلةمراعهحرفطسو
.مهسفنأ

الوةيموكحالةيبعشةلمحيفتاعربتعمجلتاعاس٨-٦فرظيف)يدوعسلايرنويلم٦٢(مقرلااذهنإ
هتالالدثدحلااذهلو.ملعأاميفيريخلالمعلاتالمحيفةيخيراتةقباسوًايسايقًامقردعُيلةينويزفلت
نمءيشباهتقّثواذلو،ًاركفلقعلاوًةرقنيعلاوًابرطداؤفلااهلصقري،هتاّزفحموهتاّرشبموةريثكلا
.اهسرادتلاهيلإعوجرلاواهعمفوقوللليصفتلا



قيوستلاهتالمحيفرشابملانوعلاةيعمجحاجنرسوهام..يريخلالمعلابنيمتهملاىدلمهألالاؤسلانكل
باَّرعوهكشالويذلا-هللاهمحر-طيمسلانمحرلادبع.داهسسؤمةايحدهعيفنكتمليتلاو؟اهعيراشم
وهاميف-ةيعرشلابابسالاوهللاقيفوتدعبملعأهللاو-كلذيفرسلالعل؟؟ةيعمجلابسانلاةقثوةعمس
عيطتسناميفنمكيرسلانأ،ةيعمجلليترايزيفاهيلعتفقوةقيقدليصافتنميفخامو،دهاشمورهاظ
حاجنثلثماوعمجثيحيبرعلانطولايفهبىذتحيزيممودئارجذومنرشابملانوعلاةيعمجنأ:يلاتلابهصيخلت
:ةيريخلاتالمحلا

زكرمو.ةيلاملاًاصوصخوةيفافشلا-٣مهرامثتساونيعوطتملاةراداةدوج-٢يريخلاقيوستلاةيفارتحا-١
نسحنمو.لئاهلالعافتلااذهىرتنأبجعالكلذل.روهمجلاىدلةيضقلابناميإلا:وهةبرحلاسأروثلثملا
يفاهيواستىرخأرصانعةمثكانهناكنإوهزكرموثلثملااذهرصانعوةجيتنلاوليلحتلااذهرابتخالظحلا
تهبتشافًاضيأةعاس١٢ةدملوةيلاتلاةعمجلايفتيوكلايفىرخأةيعمجلتاعربتةلمحتميقأهنأ؛ريثأتلا
٣(رانيدفلأ٢٥٠ىوسققحتملاهنكلةيعمتجملاو"ةيعيرشتلاو"ةيميظنتلاةئيبلاوناكملاونامزلارصانع
دكؤياذهونييمالعاونيلثممنميتيوكلانفلاريهاشمنمةلمحللةلومعملاةياعدلامغر)ابيرقتلايرنوليم
كلذكوىرخألارصانعلادوجوعملماكتلانمدبالنكلنيرصنعوارصنعدجويدقهنأورصانعلاهذهةيمهأىلع
اذهيفرظنلافاقوألاوةيريخلاتاهجلاىلعاذل.رصنعلكيفبيلاسألالضفامادختساودهجلالذبوةيفارتحالا
وافعضتيتلاةيرادالاوةيلاملاةيفافشلااصوصخو،هلماكتوهرصانعريوطتوحالصإةلواحموهزكرموثلثملا
.روهمجلاةقثفعضُياممةيريخلاتاهجلاضعبىدلمدعنتداكت

ضايرلا.يمنابأزيزعلادبعنبنميأ/هبتكو

يريخلا لمعلا قيوست حاجن ثلثم :لاقم



يريخلا لمعلا قيوست حاجن ثلثم

ةيفافشلا
ةيرادإلاو ةيلاملا

 ةرادإ ةدوج
 نيعوطتملا
 مهرامثتساو

 قيوستلا ةيفارتحا

 ناميإلا
ةيضقلاب



ةثلاثلا ةبرجتلا
ةيلود



رمحألا فنألا موي
نوسوات نيجوسيتروك دراشتير نايديموكلا نالثمملا جرخأ ،1985 ماع يف•

 ةايح رييغتو لاومألا عمجل ايديموكلا مادختسا ةركف مهءاقدصأو نايناطيربلا
 جمانرب قالطإ مت ،يونسلا ديعلا موي يف .ةدحتملا ةكلمملاو ايقيرفأ يف سانلا

Comic Reliefةانق ىلع ةرشابم ءاوهلا ىلع BBCOneنيئجالل ةوافص ميخم نم 
 .نادوسلا يف

مويل موي لوأب ايبويثإ يف لافطألا نم ةعومجمو يرنه ينيل لفتحا،1988 ماع يف•
 لصحو نييديموكلا نينانفلاو ريهاشملا نم150 نم رثكأ هيف كراش ."رمحألا فنألا"
 هينج نويلم15 نم رثكأ اوعمجو ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه ىلع دهاشم نويلم30 ىلع
.نيتنس لك ماقي كلذ دعب حبصأ مث يلاتلا ماعلل جمانربلا داع مث .ينيلرتسإ

 نويلم108 نم رثكأ عمج مت ثيح تاعربتلل اعمج ىلعألا ماعلا وه2011 ماع ناك•
 رايلم ىلع ديزي ام رمحألا فنألا مويل جمانرب لوأ ذنم تاعربتلا عومجم غلبو .هينج
 .2017 ماع ىتح هينج

 .نيماع لك رمتسيل يضايرلا ينويزفلتلا جمانربلا ثادحتسا مت2010 ماع يف•
 ربع ويام رهش يف2017 مث2015 ماع اكيرمأ يف "رمحألا فنألا موي " جمانرب قيبطت مت•

Comic مسالا سفنب ةلقتسم ةسسؤم Relief USA



RED NOSE DAY
 "هيفرتلا ريثأت ةوق" ىلع ةسسؤملا دمتعت
 ميقت .يعمتجملا رييغتلا ثادحإ يف
Red ىمسي( ينويزفلت جمانرب ةسسؤملا

NoseDayماع لك )رمحألا فنألا موي 
 عم نواعتلاب سرام رهش يف يدرف
 هلالخ نم عمجت ةينويزفلتلاBBC ةطحم
 اهنم ريبك ءزج مدختسي ةلئاه تاعربت
 ةيطغتل رامثتسالل رخآ ءزجو حنملل
 جمانربلا ييحي .ةيليغشتلا فيراصملا
 امك .هيفرتلاو مالفألا ريهاشم نم ديدعلا
 يجوز ماع لك يف ينويزفلت جمانرب ميقت
 سفنلBBCSport ةطحم عم نواعتلاب
.فدهلا
 ايلارتسا يف تقبطو ةركفلا ترشتناو
اهريغو ..ادنلوبو ايناملأو ايسورو



مكل ًاركش
يمنابأ زيزعلادبع نب نميأ

aaabanmy@gmail.com



تاربخلاتالھؤملامسالا

يمنابأ زیزعلادبع نب نمیأ

MBA
لامعأ ةرادإریتسجام

ةیلام ةبساحم سویرولاكب
ةعیرش سویرولاكب

 ةیلاملا يف ةینھم تاداھش
ةعجارملاو رامثتسالاو ةرادإلاو

ةیلخادلا ةباقرلاو

ةنس18
:ثالثلا تاعاطقلا يف لمعلا

يموكحلا-
)صاخلا( يراجتلا-

تایعمجلاو حناملا( يریخلا-
)ةیریخلا

فيرعت

:ً ایلاح
.اھدالوأو يحجارلا حلاص نب ردب ةدلاو فاقوأ يذیفنت سیئر-
.رامثتسالل ءامنلا ناكرأ ةكرش يذیفنت سیئر-
.ضایرلاب ةیعانصلا ةیراجتلا ةفرغلاب فاقوألا ةنجل ةرادإ سلجم وضع-


