
 Location إسى انذوسة
 alexandria إداسة انعاللبث انعبيت انذونُت

 Dubai دَُبيُكُت انعاللبث انعبيت واإلعالو انفعبل فٍ ظم انخمُُبث انحذَثت

 cairo انًُهح انًخكبيم إلعذاد لُبداث انعاللبث انعبيت واإلعالو

 alexandria أسبسُبث إحُكُج وبشوحىكىل األعًبل

 malayzia انعاللبث انعبيت ويهبساث اإلعالو

 sharm el shekh خبُش يعخًذ فٍ انعاللبث انعبيت واألحُكُج وانبشوحىكىل انشسًٍ وانذونٍ

 Beirut االسخشاحُدُبث انًخمذيت نمبدة إداساث اْنعاللبث انعبيت واإلعالو

 casablanca دوس انعاللبث انعبيت فٍ بُبء هىَت انًُظًت

 Dubai إعذاد وحمذَى انبشايح انصحفُت

 paris انًهبساث اإلعاليُت انًخًُضة و أسبنُب إعذاد انًخططبث اإلعاليُت

 london إداسة يُظىيت انعاللبث انعبيت

 Dubai وحُظُى وهُكهت إداسة انعاللبث انعبيت انحذَثتاالبخكبس فٍ إعبدة 

 cairo اسخشاحُدُبث بُبء انصىسة انزهُُت وإداسة انسًعت

 alexandria دوس انعاللبث انعبيت فً صَبدة فعبنُت انًؤحًشاث وانًعبسض

 malayzia حًُُت انحس األيٍُ نهشخم انذبهىيبسٍ

 sharm el shekh اإلعاليُت نهًؤسسبثحًُُت انثمبفت 

 Beirut انًهبساث انًخمذيت فٍ انطببعت و اإلخشاج وانًىَخبج

 casablanca أخصبئٍ عاللبث عبيت يعخًذ

 sharm el shekh اسخشاحُدُبث انعاللبث انعبيت وانذبهىيبسُت

 Dubai االسخشاحُدُبث انحذَثت ألَشطت انعاللبث انعبيت واإلعالوحصًُى وحطبُك 

 alexandria اسخشاحُدُبث انعاللبث انعبيت انًخمذيت

 paris انطشق انحذَثت فٍ إداسة انًؤحًشاث وانضُبفت

 casablanca انًهـــــبساث انًُذاَُـــــت نًىظفٍ انعــــاللبث انعبيــــــــت

 london انعاللبث انعبيت و اإلعالو ببسخخذاو حكُىنىخُب انًعهىيبث

 paris إداسة انفعبنُبث وانًؤحًشاث

 casablanca اسخشاحُدُبث بُبء انصىسة انزهُُت وإداسة انسًعت

 casablanca أخصبئٍ عاللبث عبيت يعخًذ

 Dubai حًُُت انحس األيٍُ نهشخم انذبهىيبسٍ

 alexandria انًهبساث اإلعاليُت انًخًُضة و أسبنُب إعذاد انًخططبث اإلعاليُت

 paris حًُُت انثمبفت اإلعاليُت نهًؤسسبث

 cairo يهبساث انعاللبث انعبيت وفمبً نهًُىرج انًبنُضٌ

 london إداسة يُظىيت انعاللبث انعبيت

 Dubai انعبيت وانذبهىيبسُتاسخشاحُدُبث انعاللبث 

 Dubai انعاللبث انعبيت وانخحهُم اإلعاليٍ فٍ انعًم انذبهىيبسٍ

 sharm el shekh يهبساث انخعبيم يع وسبئم اإلعالو

 cairo حصًُى وحطبُك االسخشاحُدُبث انحذَثت ألَشطت انعاللبث انعبيت واإلعالو

 Beirut فً صَبدة فعبنُت انًؤحًشاث وانًعبسضدوس انعاللبث انعبيت 

 alexandria انمىاعذ انمبَىَُت انحبكًت نهعًـــــــــم اإلعــــــــــاليً

 Dubai انًهبساث انًخمذيت فٍ انطببعت و اإلخشاج وانًىَخبج

 malayzia إعذاد وحمذَى انبشايح انصحفُت

 Beirut انعبيت واإلعالو انفعبل فٍ ظم انخمُُبث انحذَثتدَُبيُكُت انعاللبث 



 sharm el shekh انعاللبث انعبيت و اإلعالو ببسخخذاو حكُىنىخُب انًعهىيبث

 sharm el shekh يهبساث اإلعالو وانعاللبث انعبيت

 Beirut أسبسُبث إحُكُج وبشوحىكىل األعًبل

 malayzia ويهبساث اإلعالوانعاللبث انعبيت 

 Dubai اسخخذاو حكُىنىخُب انًعهىيبث فٍ دعى أَشطت انعاللبث انعبيت

 alexandria إداسة انعاللبث انعبيت انذونُت

 Beirut انًهبساث انًخكبيهت نًذساء انعاللبث انعبيت

 cairo انًخمذيت نمبدة إداساث اْنعاللبث انعبيت واإلعالواالسخشاحُدُبث 

 sharm el shekh أسس إعذاد انًكخب انصحفٍ نذي انًؤسسبث وانًُظًبث

 Dubai انًُهح انًخكبيم إلعذاد لُبداث انعاللبث انعبيت واإلعالو

 Dubai انمىاعذ انمبَىَُت انحبكًت نهعًـــــــــم اإلعــــــــــاليً

 cairo أسبنُب حخطُط انحًالث اإلعالَُت وانخشوَدُت

 Dubai دَُبيُكُت انعاللبث انعبيت واإلعالو انفعبل فٍ ظم انخمُُبث انحذَثت

 alexandria حمىق اإلَسبٌ فٍ انمبَىٌ انذونٍ وانششَعت اإلساليُت

 casablanca انطشق انحذَثت فٍ إداسة انًؤحًشاث وانضُبفت

 paris إداسة يُظىيت انعاللبث انعبيت

 london أسبسُبث إحُكُج وبشوحىكىل األعًبل

 sharm el shekh انعاللبث انعبيت و اإلعالو ببسخخذاو حكُىنىخُب انًعهىيبث

 Beirut يهبساث اإلعالو وانعاللبث انعبيت

 casablanca انطببعت و اإلخشاج وانًىَخبجانًهبساث انًخمذيت فٍ 

 Dubai انًهبساث اإلعاليُت انًخًُضة و أسبنُب إعذاد انًخططبث اإلعاليُت

 paris إداسة انفعبنُبث وانًؤحًشاث

 london أسس إعذاد انًكخب انصحفٍ نذي انًؤسسبث وانًُظًبث

 Dubai وححفُض وحًكٍُ انعبيهٍُ فٍ انعاللبث انعبيت نبُبء بُئت عًم عبنُت اندىدةاسخشاحُدُت حىخُه 

 cairo يهبساث فٍ اإلنمبء وانخىاصم وانخأثُش فٍ يىاخهت اندًهىس

 alexandria اسخخذاو حكُىنىخُب انًعهىيبث فٍ دعى أَشطت انعاللبث انعبيت

 malayzia وانبشوحىكىل وانًشاسى ويهبساث انخعبيم يع كببس انشخصُبث وانمبدةإخشاءاث األحكُج 

 sharm el shekh أخصبئٍ عاللبث عبيت يعخًذ

 Beirut إعذاد وحمذَى انبشايح انصحفُت

 casablanca إداسة انعاللبث انعبيت انذونُت

 sharm el shekh انًهبساث انًخكبيهت نًذساء انعاللبث انعبيت

 Dubai انخًُض االبخكبسٌ نًىظفٍ االسخمببل ويذساء انًكبحب األيبيُت وفمبً نهدىدة انشبيهت

 alexandria انعاللبث انعبيت انذونُت وانًشاسى وإداسة سًعت وصىسة انًُظًت

 paris اسخشاحُدُبث بُبء انصىسة انزهُُت وإداسة انسًعت

 casablanca حًُُت انحس األيٍُ نهشخم انذبهىيبسٍ

 london انعاللبث انعبيت وانخحهُم اإلعاليٍ فٍ انعًم انذبهىيبسٍ

 paris حًُُت انثمبفت اإلعاليُت نهًؤسسبث

 casablanca يهبساث انعاللبث انعبيت وفمبً نهًُىرج انًبنُضٌ

 casablanca يهبساث انخعبيم يع وسبئم اإلعالو

 Dubai اداسة انعاللبث انعبيت واالعالو خالل وسبئم انخىاصم االخخًبعٍ

 alexandria يهبساث انكخببت وانخحشَش اإلخببسٌ

 paris إداسة انفعبنُبث وانًؤحًشاث

 cairo انًهبساث انًخمذيت فٍ انطببعت و اإلخشاج وانًىَخبج



 london فٍ بُبء هىَت انًُظًتدوس انعاللبث انعبيت 

 Dubai اسخشاحُدُت حىخُه وححفُض وحًكٍُ انعبيهٍُ فٍ انعاللبث انعبيت نبُبء بُئت عًم عبنُت اندىدة

 Dubai يهبساث فٍ اإلنمبء وانخىاصم وانخأثُش فٍ يىاخهت اندًهىس

 sharm el shekh إعذاد وحمذَى انبشايح انصحفُت

 cairo انعاللبث انعبيت انذونُت وانًشاسى وإداسة سًعت وصىسة انًُظًت

 Beirut أسس إعذاد انًكخب انصحفٍ نذي انًؤسسبث وانًُظًبث

 alexandria إخشاءاث األحكُج وانبشوحىكىل وانًشاسى ويهبساث انخعبيم يع كببس انشخصُبث وانمبدة

 Dubai انًعهىيبث فٍ دعى أَشطت انعاللبث انعبيتاسخخذاو حكُىنىخُب 

 malayzia انعاللبث انعبيت وانخحهُم اإلعاليٍ فٍ انعًم انذبهىيبسٍ

 Beirut اداسة انعاللبث انعبيت واالعالو خالل وسبئم انخىاصم االخخًبعٍ

 sharm el shekh انًهبساث انًخكبيهت نًذساء انعاللبث انعبيت

 sharm el shekh انخًُض االبخكبسٌ نًىظفٍ االسخمببل ويذساء انًكبحب األيبيُت وفمبً نهدىدة انشبيهت

 Beirut يهبساث انخعبيم يع وسبئم اإلعالو

 malayzia دَُبيُكُت انعاللبث انعبيت واإلعالو انفعبل فٍ ظم انخمُُبث انحذَثت

 Dubai انحبكًت نهعًـــــــــم اإلعــــــــــاليًانمىاعذ انمبَىَُت 
 


