
 

  



 

 1   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الفهرست

 الصفحة إلى الصفحةمن  القسم

 56 2 مترجمةإصدارات الموقع من مجلات وقصص 
 136 55 مجلات ورقية قديمة تمت أرشفتها وإضافتها

 131 135 قصص مجمعة من مجلات

 241 241 قصص وكتب غير كوميكساوية

 141 145 مجلات شهرية ثقافية )متجدد(

Kingfisher 141 161 

162 151 

 152 152 موسوعة سفير للتاريخ الاسلامي

 112 153 )متجدد... دوما(قصص منوعة لألطفال 
موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات 

 201 113 المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 203 202 سالسل ليدي بيرد المختلفة )متجدد(
 



 

 2   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 2111سوبر عملاق عرب كوميكس 

 ... فليسقط الماحي

  21:22am 1122, 12الجمعة مارس 

 

يسعد فريق جملة 

عمالق عرب 

كوميكس ان يزف 

 لكم خرب إنتصار

أبطال عمالق عرب 

 كوميكس

 على

ماحي املطبوعات 

 املصورة

 ونتيجة النتصارهم

نقدم لكم عدد 

حافل جدًا 

 وهو العددباألبطال 

اخلاص جدًا السوبر 

 2111عمالق 

 111املكون من 

صفحة مبناسبة 

وصولنا هلذا الرقم 

 21ونقدم اهلام 

 21ل مثرية قصة 

بطل من أبطال 

العمالق الذي 

محلت اجمللة 

 أمسائهم يف املاضي.

 
 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777867#p777867


 

 3   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عميل السريال -)بيلي بونبون( بيلي الصغير 
  2:11am 1122, 12الجمعة مارس 

 

 بيلي الصغري

 )بيلي بونبون(

 العميل السري

 

سيناريو ورسوم: 

 سيزارد

 مون جورنال

2291 

 

كنت أعتقد أن 

هذه السلسة 

ثالثة ألبومات 

فقط، حتى 

عثرت على هذا 

األلبوم 

بالصدفة. واآلن 

وبعد أن تابعنا 

حلقات هذه 

املغامرة الطريفة 

يف عرين األسود، 

ها هو ألبوم بيلي 

 الصغري الرابع بني

أيديكم، أرجو 

أن ينال رضاكم 

 واستحسانكم.

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777893#p777893


 

 4   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 مجلة إصدارات عرب كوميكس 

 1122(/شباط) فبرايرعن شهر 

  2:42am 1122, 12الجمعة فبراير 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772042#p772042


 

 6   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 اخر كلام 12و  19سوبرمان كلاسيك 

  1:19pm 1122, 12الجمعة مارس 

  

 بعد عمل تعديالت نهائية 19لكم سوبرمان كالسيك رقم  أقدميسعدني ان 

 املوجود عندكم 19حذف العدد  وأرجو منكم

 

بعد تعديله هو  11إلعادة حتميل سوبرمان كالسيك  موضوعي هذارجو منكم زيارة أو

 املوجود لديكم من قبل 11 وحذف رقماألخر 

 

 21ىل اللقاء قريبا مع سوبرمان كالسيك رقم إو

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778014#p778014
http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?f=108&t=99417
http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?f=108&t=99417


 

 5   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عينا القط
  2:29am 1122, 12األحد مارس 

 

النسر ميدوز يأمتر 

 بتعليمات سيده.. 

يا ترى ما الذي يريده؟ 

وما الذي شاهده من 

خالل عيين القط؟ 

لطاملا كانت عيون 

اهلررة غامضة 

 وعميقة.. 

 

هذا العمل هو للثنائي 

Jodorowsky 

Mœbius  

 

يف حوار متواصل بني 

 الرسومات والنص.. 

 

قصة قصرية لكنها 

 بالغة احلّدة

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778618#p778618


 

 1   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

اثون والثلالعدد الثاني  -مجلة النشرة الكوميكساوية 

12-12-1122 

  2:29am 1122, 12األحد مارس 

 

 حمتوى اجمللة

أحدث أفالم الكوميكس 

 الصادرة

أحدث مسلسالت 

 الكوميكس الصادرة 

أخبار السينما 

 والكوميكس

ا واألمني غأخبار املان

 ومراجعات

-Spiderمراجعة فيلم 

Man: Into the 
Spider-Verse  

 Mortalومراجعة فيلم 

Engines  

 أحدث الرتيلرات املرتمجة

 يوتيوب الكوميكس

 بوسرتات مضحكة 

 -إضحك  -حكم من فيلم 

 معلومات سينمائية 

ملفات خاصة إحداها عن  2 

حفل جوائز األوسكار 

1122  

 البوكس أوفيس األمريكي
 

 ملحق العدد

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778618#p778618


 

 1   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 تان تان والنجم الغامض بجوده عاليه

 "إعادة إصدار"

  2:19pm 1122, 12األحد مارس 

 

قصة تان 

والنجم  تان

الغامض 

جممعه من 

جملة تان 

تان القدميه 

وجبوده 

 عاليه

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778758#p778758


 

 1   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ( أسطورة وينوج2يونا )
  2:11am 1122, 14االثنين مارس 

 

 فريق العمل

السيناريو للكندي: جاك 

 المونتاج

 الرسم للصيين: ماي يي

 التلوين: ماي يي

 

 معلومات عن األلبوم

 1112سنة اإلصدار: 

 Soleilدار النشر الفرنسية: 

 --انية: دار النشر األمل

 44عدد الصفحات: 

 النوع: أساطري، مغامرات

 2عدد األلبومات: 

 احلالة: منتهية، مرتمجة.

 

 القصة

يوًما منذ تلك  1421مر 

الليلة املظلمة منذ أحضرتك 

إىل هنا... اآلن حان وقت 

حتقق األسطورة وحترر املمالك 

الثالثة من ذلك التهديد 

الرهيب الذي يتأجج يف 

 قلبها...

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778857#p778857


 

 10   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 2بوما مان 
  21:14pm 1122, 11الثالثاء مارس 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779237#p779237


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 كلب فضائي
  1:11am 1122, 14األربعاء مارس 

 

كلب من نوع 
خاص ألنه 

  ..أحمر

 
كلب مزارع يجد 
نفسه في المدينة 
ويالقي الويالت 
الى ان يقبض 
عليه وعندها 

 ناساتختاره 
NASA   ليكون

رائد فضاء 
 للتجارب... 

 
لكن عودته 
لألرض لن 
تكون سهلة 

سيخبر الحقيقة 
كما هي.. التي 
كلنا نعرفها 

ولكن ال نحب 

 ...كثيرا سماعها

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779284#p779284


 

 12   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 42العدد السهم الأخضر 
  22:22am 1122, 19الخميس مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779584#p779584


 

 13   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 14" : العدد Nightwing"جناح الليل 
  22:22am 1122, 19الخميس مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779585#p779585


 

 14   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 41" : العدد Batman"الرجل الوطواط 
  22:22am 1122, 19الخميس مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779586#p779586


 

 16   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 21" .. العدد Damage"ضرر 
  22:22am 1122, 19الخميس مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779587#p779587


 

 15   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 مغامرات البروفيسور نيمبوس 
 كوميكس( 111)

  21:24am 1122, 19الخميس مارس 

 

انه الربوفيسور نيمبوس 

شخصية صامتة أنشئت 

من قبل الرسام 

 Andréالفرنسي )

Daix (1901 -
1976 .. 

ظهور الشخصية ألول 

 2224مرة كانت عام 

 Le Journalجبريدة 

 Leوبعدها بصحيفة 

Matin  عام

وهو رجل أصلع 2242

ذو شعرة واحدة على 

شكل عالمة استفهام 

 ونظارة مستديرة.. 

مغامراته هي "نكت" 

قصرية هزلية بسيطة 

 ونالت شعبية كبرية

 

أقدم لكم ألبوم 

للربوفيسور نيمبوس بني 

 2241 - 2224عامي 

 111ويتضمن 

بانديسينه مل اترمجها 

ألن معظها صامت 

وتتضمن بعض 

 الكلمات البسيطة...

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779490#p779490


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ناتاشـا ، صخور البحر
  21:12am 1122, 12الجمعة مارس 

 

مغامرة مجيلة من 

 ناتاشــا

 رسوم فرانكوس ولذري 

 تأليف بيو 

 تلوين سـرييستسـلسـل 

  22االلبوم 

 جودة عاليًة

ترمجة عن اللغة 

 االسـبانية

 

كل واحد حباجة اىل 

رحلة يغري فيها جو 

شـوية بعيدًا عن 

 الروتني

تالقي  تبص،وماذا لو 

ناتاشـا مظيفة 

لك  الطريان! وتقدم

أشـهى املأكوالت وشـاي 

 ياخرابي سـُخن،

ليسـمعنا اسـتاذ سـالم 

 ويبقى يوم مش فايت

أنا بقول مسـاًل يعين 

 مسـاًل

لنشـارك برحلة مع 

 ناتاشـا و ،،،،

 بحرلصخور ا

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779843#p779843


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الفصل التاسع عشر - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  4:11pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

 قصة العدد:

 

يصل بالستيك مان إىل 

املنطقة الوهمية حبثا 

 تايتانز،عن التني 

احملاصرين هناك بواسطة 

سوبرمان. يبدو أن إعادة 

التوحيد السعيدة تكون 

لكن بالس  األوراق،يف 

يعود وتتبعه كارثة. 

يستعد بامتان الغاضب 

 إلطالق سالح سري.

 

ملحوظة: أحداث هذه 

السلسلة هي بعد لعبة 

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779940#p779940


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 12العدد  2( السنة عرين الأسودمجلة )
  2:11am 1122, 21الثالثاء مارس 

 

 كوبرا –جيمس هيلر 

 طفرة –تاتنكا 

 جزيرة القبور –يونا 

 –غموض الزمن 

 العالمات األوىل

 تاريخ مصور –أملانيا 

قصة –املاء العكر 

 كاملة

 اختطاف آرن –جيوش 

قمر فضي فوق 

 بروفيدنس

الساحر  –السنافر 

 العاشق

وتد  –كيد الكي 

 النساء

 

 أُسود هذا العدد

 عماد الدباغ -عبد الغني علي 
- OMMDAH -   مصطفى

شادي جمال  -أبو فادي  -بادي 
 حمزة األسد -

 ال تحرمونا من دعواتكم

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780751#p780751


 

 20   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

XIII  ... 11الجزء ... العودة إلى غرين فالز 

  4:11pm 1122, 21الثالثاء مارس 

 

غربن فالز هي 

كما تذكرون 

البلدة اليت نشأ 

و مات  XIIIفيها 

 فيها أبوه حرقًا.

 

سيعود إليها 

XIII  رغمًا عنه

يف حماولة 

الستعادة 

ذاكرته و نبش 

ماضيه، لكن 

بالطبع ال 

مبكن أن تبقى 

األمور هادئة مع 

 XIIIصديقنا 

الذي تالحقه 

املتاعب أينما 

 ذهب.

 
 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780853#p780853


 

 21   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد السادسأبطال في أزمة .. 
  2:14pm 1122, 22األربعاء مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781080#p781080


 

 22   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 29العدد رابطة العدل 
  2:14pm 1122, 22األربعاء مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781081#p781081


 

 23   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 41العدد البرق 
  2:14pm 1122, 22مارس األربعاء 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781082#p781082


 

 24   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الرابعالمصباح الأخضر 
  2:14pm 1122, 22األربعاء مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781083#p781083


 

 26   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الجزء الأول : حافة العالم- الساموراي وليام آدمز

  22:21pm 1122, 22األربعاء مارس 

 

ويليام آدمز 

(William 

Adams كان )

حبارًا إجنليزيًا سافر 

إىل اليابان، ويعتقد 

بأنه كان أول 

بريطاني يصل إىل 

تلك البالد. والذي 

صار فيما بعد 

مستشارا للشوغون 

 تاكاغاوا .

 

يروي اجلزء األول 

كيف ان اسري 

تاكاغاوا قد حاول 

كل ما يف وسعه 

للفرار حتى لو كلفه 

ذلك التخلي عن 

مبادئه او قتل 

يكن  األبرياء . مل

ويليام آدامز ميلك 

خيارا سوى ان يتبع 

رجل احلرب ذو 

القبضة احلديدية 

والعقل املعقد الذي 

كان يريد احلصول 

على منصب شوغون 

 اليابان .

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781142#p781142


 

 25   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 نيدهوج -لووف القصة السابعة  -عالم ثورجال
  21:41am 1122, 24الخميس مارس 

 

القصة السابعة من 

السلسلة املوازية )عامل 

لووف( هى القصة  -ثورجال

األخرية من تللك السلسلة 

سيعود أبطاهلا  حيث

سلسلة ثورجال  للظهور فى

االساسية بدءأ من القصة 

وهى القصة التى  24

سيتجمع فيها كالبطال 

القصص املوازية )عامل 

ثورجال( وتنتهى فيها كل 

السالسل املوازية 

مراجعة  )ميكنكم

الصفحة األخرية من 

 (.القصة

يتبقى من قصص ثورجال 

قصتان من سلسة كريس 

دى فالنور ) وجوالن( 

لك السابعة والثامنة وكذ

من سلسلة 24القصة رقم 

ثورجال األساسية وسأقوم 

بنشرهم تباعًا خالل األيام 

القليلة القادمة، كذلك 

هناك قصتان من 

سلسلةشباب ثورجال 

( وسأنتظر ظهور 1،4)

القصة السابعة من 

السلسلة )أعتقد أنها 

األخرية ايضا( فى بداية 

القادم لرفعهم  شهر أبريل

حيث أن القصص  ةسوي

 وى قصة واحدة.الثالثة حت

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781160#p781160


 

 21   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الرابع -الملك الصخري 
  2:22am 1122, 21الجمعة مارس 

 

 امللك الصخري

 العدد الرابع

 

سيناريو: كيل 

 ماكدونالد

 

 رسوم: تايلور كروك

 

 كوميكسولوجي

1122 

 

العدد الرابع وهو 

واألخري من هذه 

 4السلسلة القصرية )
 أعداد(
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 21   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 .. هالوين سعيد 41سوبرمان و باتمان 

  22:42am 1122, 21الجمعة مارس 

 

 قدم لكمأن أيسعدني 
باكورة ترجماتي 

قصة بالمنتدى و
هالوين سعيد التي 
نشرت في العدد 

سوبرمان من  41

هي وباتمان و
سلسلة جميلة نشر 
منها الكثير من 

موقعنا و لكن ليس 
 كلها .. 

نا هستجدوا السلسلة 
 بالقائمة الشاملة

 
القصة من ترجمتي 

من إعداد صديقنا و
 محمد ابو عزيز
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 21   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 السابع والثامن ينكريس دى فالنور العدد-عالم ثورجال
  21:24pm 1122, 21الجمعة مارس 

  

كريس دى فالنور -األخوة األعزاء, أقدم لكم العددان األخيران من سلسلة عالم ثورجال
السلسلة وسيعود أبطالها كريس دى فالنور وجوالن للظهور فى سلسلة  أعداد ستنتهيوبهما 

 ساسية أسوة بأبطال قصص لووف. ثورجال األ
كاتبى السيناريو من المشاركين الجدد فى فريق عمل ثورجال وهما دوريسون وماريول 

وكذلك الرسام فينو وأتصور من وجهة نظرى أنهما أفضل من قاما بكتابة السيناريو منذ ان 

  .1121بدات السلسلة الموازية عالم ثورجال فى عام 

 .سأترك لكم حرية الحكم عليهما
على نصف قصة لكل من جوالن وكريس دى فالنور فقد  يحتويألن كل عدد كان  ونظًر

قمت من باب التجربة بفصل كل قصة على حدة ووضعتها فى كتاب واحد حتى تكون هناك 
 ل مثلى قرأة العمل كله مرة واحدةقصة مكتملة فى كل عدد وهذا لمن يفض
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 30   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أنيل - 24العدد ثورجال 
  21:49pm 1122, 21الجمعة مارس 

 

 حواليبعد طول أنتظار )
 24سنتين( ظهر العدد رقم 

من السلسلة الرئيسية 
ثورجال وهذا العدد مميز 

 لألسباب التالية
 

أنه يعتبر نهاية للمرحلة  -2

الثانية من قصص ثورجال 
حيث أنتهت المرحلة األولى 

)التضحية( فى  12بنهاية العدد 

 12قصة فى  12)  1114عام 

 عاما(
المرحلة الثانية أحتوت على  -1

قصص  4رجال, قصص لثو 9

قصص  9لشباب ثورجال, 

 2لووف و -لعالم ثورجال
قصص لعالم ثورجال كريس 

 22قصة فى  12دى فالنور)

 عام(

اجتمع فى هذا العدد كل  -2

أبطال عائلة ثورجال بما فيهم 
كريس دى فالنور ومنهيا بذلك 

 السالسل الموازية
هذا العدد آخر عدد يرسمه  -4

عدد من  24روزنسكى بعد 

عام( حيث  41ة )خاللالسلسل

 سيخلفه الرسام فينو 
قام الكاتب يان بكتابة  -1

سيناريو القصة ألول مرة حيث 
أنه سيتولى كتابة السيناريو فى 

 ... األعداد التالية
 

بالنسبة لى كنت أتوقع 
قصة أقوى من ذلك خاصة 
وأنها تشكل نهاية مرحلة 
ولم تكن على المستوى 

 12الدرامى مثل العدد 

هت به المرحلة الذى أنت
 األولى
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 31   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الفصل الحادي والعشرون - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  21:22am 1122, 24السبت مارس 

 

 قصة العدد:

 

يقوم بوسرت غولد بتدريب 

بينما تدرب  بيتل،بلو 

وندر وومان سوبرجريل. 

يتوجه داميان إىل مدينة 

الغوريال لالنضمام إىل 

 وحلفائه،رأس الغول 

فقط للسري يف وسط 

مترد غرود ضد امللك 

 سولوفار.

 

ملحوظة: أحداث هذه 

السلسلة هي بعد لعبة 

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 
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 32   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 21ك يكلاس سوبرمان
  9:11pm 1122, 24السبت مارس 

 

 قصص العدد

 

فرقة األبطال 

 اجلبابرة

سر العضو اجلديد يف 

 الفرقة

 

فرقة األبطال 

 اجلبابرة

 عودة الفتى الربقي

 

فرقة األبطال 

 اجلبابرة

فرقة األبطال 

 اجلبابرة االحتياطيني
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 33   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 والعشرون الثانيالفصل  - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  2:11pm 1122, 29األحد مارس 

 

 قصة العدد:

 

ينفجر مترد يف  واآلن،

مما  الغوريال،مدينة 

يعرض رأس الغول 

ومهمته للخطر. األمر 

مرتوك للفرقة 

االنتحارية إلخراجه 

ولكن رأس الغول —حيا

لديه خدعة أو اثنتني. 

يتم  الحق،ويف وقت 

إرسال أمازو يف مهمة 

أخرى من الدمار 

ولكن بطال  الشامل،

جديدا يرتدي الدرع 

 رج إليقافه.خ ''س''

 

ملحوظة: أحداث هذه 

السلسلة هي بعد لعبة 

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 
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 34   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 مجلة النشرة الكوميكساوية 
 1122-12-24العدد الثالث والثلاثون  

  21:22am 1122, 24السبت مارس 

 

 محتوى المجلة

 أحدث أفالم الكوميكس الصادرة 
 أحدث مسلسالت الكوميكس الصادرة 

 أخبار السينما والكوميكس 
واألنمي أخبار المانجا  

 ومراجعات 
 مراجعتين لفيلم أكوامان

 أحدث التريلرات المترجمة 
 يوتيوب الكوميكس 

 بوسترات مضحكة 
 حكم من فيلم

 إضحك  
 معلومات سينمائية 

   ملف خاص
 البوكس أوفيس األميركي 

 

 مالحق وهدايا
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 36   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ) القوية والشجاعة ( 1122عدد كابتن مارفل 

  2:22am 1122, 22االثنين مارس 

 

القوية والشجاعة 
الكابتن مارفل 

:captain : 

محبوبة الجميع التي 
تحلق لتحقيق العدل 

.. بزحمة قتالها 
الرائدة كارول 

مع  دانفرز
الفضائيين هناك 

مقابلة صحافية مهمة 
لها سوف تجيب 

 األسئلة على

 

ومعها سوف ختوض 

ارها حياتها وحتلق جبو

وتتعرف عليها فقط 

عرب  ىوحصريا عل

 كوميكس
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 35   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ( السنافر السوداء2السنافر )
  21:14am 1122, 22االثنين مارس 

 

قصص السنافر 

املرتمجة للعربية 

متوفرة بكثرة، 

لكنها ليست 

جمّمعة يف ألبوماتها 

حسب الطبعة 

قمت  األوروبيةلذا

جبمعها ملكتبيت 

اخلاصة وأحب أن 

 أشارككم ذلك

 

ومعكم اليوم 

األلبوم األول وفيه 

 قصص ثالث

 

 القصة
إنها السنافر تلك المخلوقات 
الزرقاء العجيبة الظريفة 
ومغامراتها الشيقة المسلية 
المليئة باأللوان الزاهية 
التي تسعد النفس, وهذه 
إحدى تلك المغامرات, 

بداء حيث يصاب السنافر 
 ...عضال
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 31   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عهد إرث مارفل:سقوط بيتر باركر:
 :من القمة إلى الحضيض. 2-الفصل

  4:14pm 1122, 22االثنين مارس 

 

بعد حدث احلروب 

السرية الرهيب لكاتبها 

جونثان هيكمان وبعد 

رحيل الفنتاستيك فور 

لصناعة األكوان من 

جديد،أخذ بيرت باركر 

بناية الباكسرت 

للفنتاستيك فور وصار 

من كبار األثرياء بفضل 

مؤسسته باركر 

للصناعات،لكن جتري 

الرياح مبا ال تشتهيه 

السفن...فأثناء حدث 

لسرية اإلمرباطورية ا

عزل كابنت هايدرا 

مدينة نيويورك بقبة من 

الطاقة يف خمطط شرير 

تابعناه مجيعا هنا على 

منتدى عرب 

كوميكس،إستغل 

الدكتور أكتوبيس الذي 

صار حليفا هلايدرا شأنه 

شأن باناشري )املعاقب( 

وآخرون وقام باإلستالء 

على مؤسسة باركر 

ألهداف شريرة حبثة،فما 

ام كان من بيرت إال أن ق

بتدمري مؤسسته ليتجنب 

 األسوء...
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 31   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 والعشرون الثالثالفصل  - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  2:11pm 1122, 22الثالثاء مارس 

 

 قصة العدد:

 

حتى مع مساعدة 

 تايتانز،سوبربوي والتني 

ال يزال بامتان وفريقه 

يواجهون صعوبات يائسة 

ضد أمازو الذي ال يقهر 

على ما يبدو. األتوم 

يكتشف سرا مرعبا عن 

 نفسه،أمازو. ويف الوقت 

 الغوريال،يف مدينة 

 داميان،يتعني على 

فيكسن وأنيمال مان 

اختاذ قرار حمفوف 

 باملخاطر.

 

أحداث هذه : ملحوظة

السلسلة هي بعد لعبة 

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 
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 31   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

XIII  12... الجزء ... رسالة الشهيد 
  2:22pm 1122, 22الثالثاء مارس 

 
 مالحظة هامة أرى أنه من الضروري اإِلشارة إليها قبل القراءة:

أننا قد استعملنا  والمهاجرين األوائلسفينة )المايفالور(  واسترجاع تاريخ XIIIستجدون أنه في معرض الخوض في ذاكرة 

مصطلح )المتطهرين( للداللة على مجموعة من المتدينين الذين سافروا إلى العالم الجديد.كان من األفضل في رأيي استخدام 
المتطهرين مصطلح ) وأبقيت علىمصطلح )المتشددين أو المتزمتين( وسيتبين لكم السبب في األجزاء القادمة, لكني حافظت 

 التنويه . فاقتضى22في الجزء  amerashakجل الحفاظ على وحدة الترجمة التي بدأ بها األخر الكريم أو الطهرانيين( من أ

نصيحة إىل كل من قرأ 

، 11اجلزء السابق رقم 

حاول أن تنساه أو تقنع 

نفسك بأنك مل تقرأه، 

وذلك ألن أحداث هذا 

اجلزء قد تتسبب لك 

بانفصام يف الشخصية أو 

 حتى تعددها.

 

ًا من سنتمكن أخري

معرفة معاني الكلمات 

كانت  واألمساء اليت

ترتدد يف األجزاء األخرية 

مثل: )دونكان، 

دوروثي، مزرعة 

برادفورد ...(  بالميوث،

 .وغريهم

 

احلياة  وماذا عن

؟ XIIIالشخصية لــــ 

؟ هل هم وعن أصدقائه

 خبري؟
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 40   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الحارس -جيوش 
  1:42am 1122, 11األربعاء مارس 

 

 جيوش

 احلارس

سيناريو: جني بيري ديون 

 وبيكار

 رسوم: جني كلود غال

 ألوان: دان براون

 إعداد فين: شادي مجال

 ترمجة: مصطفى بادي

 

زمن بعيد يتم  )منذ

إعداد اجليوش لغزو 

العامل..ال أحد يعلم من 

هم أو من أي جهة يأتون، 

أنهم يصلون يف يوم ما 

فقط..يف بعض األحيان 

يتم إيقافهم، ويف بعضها 

يرتاجعون، ولكنهم 

دائمًا يعاودون 

الظهور..ومن ينهزم 

منهم يعود بعد تنظيم 

 صفوفه من جديد.. (
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 41   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الرابع و الأخير - كارناجضد ديدبوول 
  21:42am 1122, 11األربعاء مارس 

 

"يف اخر عدد بعد 

ة بني معركة دامي

كارناج و ديبوول قطع 

 بًاإرول ديدبوول األ

تى أوقطع رأسه ولكن 

هال شياء لزجة ...مأاليه 

انها ثالث سيمبيوتات 

 ..ًاقوية جد

ماذا تعتقد سيفعل 

ديدبوول يف كارناج 

هذا  اجلبارة،بهذه القوة 

 ما سنعرفه"
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 42   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 باتمان المحقق 
  2:21pm 1122, 11األربعاء مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782894#p782894


 

 43   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ..  Doomsday Clockساعة يوم القيامة .. 
  2:21pm 1122, 11األربعاء مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..
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 44   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 باتمان الذي يضحك معدن :  -لياٍل مظلمة 

  2:22pm 1122, 11األربعاء مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..
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 46   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عشر العدد الحادي -كويست المستقبل 
  4:22am 1122, 12الخميس مارس 

 

 كويست املستقبل

 العدد احلادي عشر

 1129مايو 

 اجلزء احلادي عشر

 وقفة أخرية

 سيناريو: جف باركر

 رسوم: ايفان شينر

 ألوان: فريونكا غانديين

ترمجة وإعداد: مصطفى 

 بادي

 

مرحبًا بكم يف العدد 

احلادي عشر من سلسلة 

كويست املستقبل، 

وكما سبق أن أشرنا 

القصة عبارة عن كروس 

اوفر جملموعة من 

األبطال من عوامل 

رأيناها يف عدة خمتلفة 

سالسل من الرسوم 

املتحركة كانت شركة 

باربارا قد انتجتها  -هانا 

يف سبعينات ومثانينات 

 القرن املاضي
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 45   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 والعشرون الرابعالفصل  - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  2:21pm 1122, 12الخميس مارس 

 

 قصة العدد:

 

كل شيء على سطح 

السفينة لبدء املعركة 

. النهائية ضد أمازو

األعداء السابقون جمربون 

على مل مشلهم من أجل 

إيقاف إنشاء الربوفيسور 

آيفو وخطة رأس الغول 

اجلنونية لإلبادة 

اجلماعية. يبدو أن فريق 

رأس الغول ينكسر يف 

نفس الوقت. وأخريًا يتم 

 إطالق سالح سري!

 

: أحداث هذه ملحوظة

السلسلة هي بعد لعبة 

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 
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 41   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 222العدد  الموتى السائرون
  2:24pm 1122, 12الخميس مارس 

 

 عدد جديد
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 41   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ) سرير غريب مرعب(ليالي الرعب 
  22:14pm 1122, 12الخميس مارس 

 

و البيت أليالي الرعب 

 املسكون 

 

هي جمموعة قصص 

رعب خمتلفة عن 

بعضها متاما نشرت 

 2212يف عام 

لدورية أسبوعية 

 تدعى "على مدار

السنة". واليت أدارها 

تشارلز ديكنز مع 

مساهمات من كتاب 

ليز آخرين. قصة كان

سرير غريب مرعب 

هي احدى تلك 

القصص اليت كتبها 

ويلكي ويكنز 

بعنوان "الشبح يف 

 ".غرفة اخلزانة

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783215#p783215


 

 41   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الخامس -وليام الأخير 
  22:14pm 1122, 12الخميس مارس 

 

 وليام األخري

 العدد اخلامس

 

 سيناريو ورسوم: 

 بريان شرير

 

 ترمجة وإعداد: 

 مصطفى بادي

 

 أستوديو فارس احلراسة

 

 1122يناير 

 

مع العدد اخلامس من 

سلسلة وليام األخري الذي 

 صدر يف شهر يناير املاضي

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783215#p783215


 

 60   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 والعشرون الخامسالفصل  - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  4:21pm 1122, 11الجمعة مارس 

 

 العدد:قصة 

 

تتبادل سوبرجريل وبلو 

بيتل سرًا على القمر. 

 الغوريال،ويف مدينة 

يشكك امللك سولوفار يف 

 الغول،حتالفه مع رأس 

يف حني أن قوات رأس 

الغول اخلاصة تبدأ يف 

االنهيار وابنته على وشك 

أن تصبح حمتالة. ويف 

بامتان ووندر  ما،مكان 

 وومان يتواجهان

 

: أحداث هذه ملحوظة

السلسلة هي بعد لعبة 

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783361#p783361


 

 61   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 لثاني عشرالعدد ا -كويست المستقبل 
  2:42am 1122, 12السبت مارس 

 

 كويست املستقبل

 العدد الثاني عشر

 

 1129يوليو 

 اجلزء الثاني عشر

 الوقفة األخرية

 سيناريو: جف باركر

 رسوم: ايفان شينر

 ألوان: فريونكا غانديين

ترمجة وإعداد: مصطفى 

 بادي

 

مرحبًا بكم يف العدد 

الثاني عشر واألخري من 

سلسلة كويست 

املستقبل، وكما سبق أن 

أشرنا القصة عبارة عن 

كروس اوفر جملموعة 

من األبطال من عوامل 

خمتلفة رأيناها يف عدة 

سالسل من الرسوم 

املتحركة كانت 

باربارا قد  -شركة هانا 

انتجتها يف سبعينات 

 ومثانينات القرن املاضي

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783443#p783443


 

 62   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 والعشرون السادسالفصل  - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  4:42pm 1122, 12السبت مارس 

 

 قصة العدد:

 

مع األزمة املباشرة اليت 

يعقد  وراءهم،تقف 

بامتان اجتماًعا مع 

زمالئه األبطال للعودة 

إىل أعمال إعادة بناء 

العامل. لكن أزمة يف 

قصر واين تطلب له 

للمنزل. ال يزال هناك 

 مكانه،حمتال مارق يف 

مما يضع ألفريد 

وكاتوومان يف خطر 

 شديد.

 

: أحداث هذه ملحوظة

السلسلة هي بعد لعبة 

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783607#p783607


 

 63   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 21العدد  2السنة  مجلة )عرين الأسود(
  2:12am 1122, 11االثنين مارس 

 

 كوبرا –جيمس هيلر 

 طفرة –تاتنكا 

 جزيرة القبور –يونا 

 –غموض الزمن 

 العالمات األوىل

 تاريخ مصور –أملانيا 

قصة –املاء العكر 

 كاملة

 آرن فرار –جيوش 

قمر فضي فوق 

 بروفيدنس

الساحر  –السنافر 

 العاشق

وتد  –كيد الكي 

 النساء

 

 أُسود هذا العدد

عبد  -عماد الدباغ 
 -العمدة  -الغني علي 

أبو  -مصطفى بادي 
 -شادي جمال  -فادي 

 حمزة األسد
 ال تحرمونا من دعواتكم

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783908#p783908


 

 64   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 والعشرون السابعالفصل  - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  4:11pm 1122, 14الثالثاء مارس 

 

 قصة العدد:

 

مدان إىل كوكب سجن 

جيب  أوا،من قبل حراس 

على هال جوردان أن 

يتعامل مع دوره يف نظام 

سوبرمان الفاشل. 

 املاضي،مسكوًنا برؤى 

 حارسته،وموخبا من 

يقوم الغرين  سورانيك،

النرتن السابق بأخذ 

غضبه إىل مكان جديد. 

لكن اهلجوم على 

السجن قد يتسبب 

بكارثة لفيلق الغرين 

 النرتن

 

: أحداث هذه ملحوظة

 السلسلة هي بعد لعبة

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784109#p784109


 

 66   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 .. ليلة مرعبة 99 سوبرمان و باتمان
  21:29pm 1122, 14الثالثاء مارس 

 

لكم  يسعدني ان اقدم
ثاني ترجماتي بالمنتدى 

و قصة ليلة مرعبة 
التي نشرت في العدد 

من سوبرمان و  99

باتمان و هي سلسلة 
جميلة نشر منها الكثير 
من موقعنا و لكن ليس 

ستجدوا السلسلة   ..كلها

 هنا بالقائمة الشاملة
القصة من ترجمتي 

صديقنا  ومن إعداد
 محمد ابو عزيز

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784138#p784138
https://www.uxwaves.com/arabcomicslist/home.php?Action=stories&Section=2&id=11&Num=48


 

 65   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 229العدد باتمان المحقق 

  2:29pm 1122, 19األربعاء مارس 

 

 خصائص من

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784187#p784187


 

 61   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الثالثشازام 

  2:22pm 1122, 19األربعاء مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784188#p784188


 

 61   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 22العدد تايتنز 

  2:22pm 1122, 19األربعاء مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 اليمني لليسار.من 

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784189#p784189


 

 61   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الثانيعدالة فتية 

  2:22pm 1122, 19األربعاء مارس 

 

خصائص من 

 النسخة احلصرية:

 

تعديل على  –

الصفحات لتقرأ 

 من اليمني لليسار.

 

ترمجة عربية  –

 مدققة.

 

حجم الصفحات  –

هو 

2222×2114. 

 

ترقبونا دائما من 

 أجل اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784190#p784190


 

 50   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 والعشرون الثامنالفصل  - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  4:11pm 1122, 12الخميس مارس 

 

 قصة العدد:

 

عندما يهاجم الريد 

النرتنس مستعمرة 

السجن على كوكب 

جيد هال جوردان  هارينج،

العاجز نفسه على جانب 

عدو قديم. جيرب وضع 

الغرين النرتنس القاسي 

هال على اختاذ خطوة 

 يائسة.

 

: أحداث هذه ملحوظة

السلسلة هي بعد لعبة 

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784375#p784375


 

 51   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 والعشرون التاسعالفصل  - Injustice 2 - 1عهد الظلم 
  2:21pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

 قصة العدد:

 

يبدو أن اجلميع يريد 

قطعة من بلو بيتل. 

يأتيه بعض  أوال،

الزائرين املفاجئني 

ثم جيد نفسه يف  ملنزله،

وقت الحق هدفا لصياد 

مكافأة معروف بني 

اجملرات. لكن من يريد 

يف النهاية جايم ريز يف 

 براثنه وملاذا؟

 

: أحداث هذه ملحوظة

السلسلة هي بعد لعبة 

 الفيديو

 عهد الظلم: آهلة حولنا 

 Injustice: Gods 
Among Us. 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784660#p784660


 

 52   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد السابع -ايزولا 
  1:11am 1122, 21السبت مارس 

 

 ايزوال

 

 العدد السابع

 1122مارس 

 

 سيناريو: براندين فلتش

ررسوم: كارل كرشل 

 ومساسيك

 

ترمجة وإعداد: مصطفى 

 بادي

 

مع العدد السابع من هذه 

السلسلة الرائعة اليت 

أصبحت اميج كوميكس 

 تصدرها كل شهرين اآلن

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784717#p784717


 

 53   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الثاني والثلاثون العدد - مجلة فرفشة كوميكساوية
  21:22am 1122, 22األحد مارس 

 

 أبرز املواضيع

 توم هيدلستون

 برنار برانس

 كاليمريو

 طائر الرخ "أسطورة"

 طفيلي "رعب"

 تشاغوس "جغرافيا"

 1122مارس 

 

 هدايا العدد:

 

 

 

+ ناتاشا عن العدد 

 12الـ

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784847#p784847


 

 54   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 2112عملاق عرب كوميكس 
  4:14am 1122, 22األحد مارس 

 

 قصتان مثريتان

و هي القصة األوىل 

قصة الغالف .. 

سوبرمان يواجه فخري 

يف مواجهة من ثالثة 

 أجزاء 

مغامرة القصة الثانية 

للربق نستكمل بها 

األحداث السابقة اليت 

 يتعرض هلا بطلنا 

أقرأوا التفاصيل املثرية 

 ... 

 

جملة عمالق عرب 

كوميكس عادت 

وهو حلجمها األصلي 

صفحة بدال من  11

 44سوبرعمالق 

خرب  وهذا ليسصفحة 

 سيئ

السبب وراء هذا هو  ألن

ان فريق اجمللة قرر 

مفاجأتكم مبجلة 

للظهور جديدة ستعود 

 منتصف كل شهر.

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784915#p784915


 

 56   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 مواقف خارقة -رابطة العدل 
  2:12pm 1122, 22األحد مارس 

 

 رابطة العدل

 مواقف خارقة

 

سيناريو ورسوم: كريي 

 كالني

 

وإعداد: ترمجة 

 مصطفى بادي

 

جمموعة من املواقف 

الضاحكة ألبطال دي 

 سي اخلارقون

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=785069#p785069


 

 55   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  112العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:22pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778044#p778044


 

 51   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  111العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:29pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778046#p778046


 

 51   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  112العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:22pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778047#p778047


 

 51   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  122العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:12pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778048#p778048


 

 10   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  212العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:12pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778050#p778050


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  222العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:14pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778052#p778052


 

 12   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  222العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:12pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778053#p778053


 

 13   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  222العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:21pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

HD  222العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:21pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778056#p778056
http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778059#p778059


 

 14   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  212العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:22pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778063#p778063


 

 16   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (111)العدد مجلة سامر 

  22:21pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778234#p778234


 

 15   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (114)العدد مجلة سامر 

  22:24pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778235#p778235


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (112)العدد مجلة سامر 

  22:22pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778236#p778236


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (111)العدد مجلة سامر 

  22:22pm 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778237#p778237


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 ( 22) السنة  1111لسنة  4العدد مجلتي 

  2:21am 1122, 11السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778267#p778267


 

 10   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 كاملًة 22مجلتي السنة 

  2:41pm 1122, 12األحد مارس 

 
 

  السنة الحادية والثالثون من عمر المجلة 2000لعام  مجلتي

 واالخير منهاإكتملت اليوم بنشر العمالق العزيز " زمن الكومكس " العدد السادس 

 أعداد   6صدر في هذه السنة
 والمزمار تحية الى العمالقة الذين يساهمون في إنجاح مشروع مجلتي 

 وأحمد الزبيديزمن الكومكس 
 عرب كومكستحية الى جميع عمالقة 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778689#p778689


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 
 

 

 (121)العدد مجلة سامر 

  22:19pm 1122, 12األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778788#p778788


 

 12   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (112)العدد مجلة سامر 

  22:21pm 1122, 12األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778789#p778789


 

 13   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (112)العدد مجلة سامر 

  22:22pm 1122, 12األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778791#p778791


 

 14   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (119)العدد مجلة سامر 

  22:21pm 1122, 12األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778792#p778792


 

 16   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (114)العدد مجلة سامر 

  22:22pm 1122, 12األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778793#p778793


 

 15   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 14مجلة هزار العدد 

  22:19pm 1122, 12األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778788#p778788


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (121مجلة سامر )العدد 

  21:14pm 1122, 14االثنين مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779010#p779010


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (122مجلة سامر )العدد 

  21:21pm 1122, 14االثنين مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779011#p779011


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (124)العدد مجلة سامر 

  4:12pm 1122, 14األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779386#p779386


 

 10   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (121)العدد مجلة سامر 

  4:12pm 1122, 14األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779386#p779386


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (124)العدد مجلة سامر 

  4:14pm 1122, 14األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779388#p779388


 

 12   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (122)العدد مجلة سامر 

  4:19pm 1122, 14األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779389#p779389


 

 13   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (141)العدد مجلة سامر 

  21:12am 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779746#p779746


 

 14   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (122)العدد مجلة سامر 

  21:11am 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779747#p779747


 

 16   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (122)العدد مجلة سامر 

  21:12am 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779748#p779748


 

 15   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (129)العدد مجلة سامر 

  21:14am 1122, 12الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779749#p779749


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (142)العدد مجلة سامر 

  21:11am 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780009#p780009


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (141)العدد مجلة سامر 

  21:14am 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780010#p780010


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (142)العدد مجلة سامر 

  21:11am 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780011#p780011


 

 100   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 أعداد من مجلة سمير 4

  22:19am 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780091#p780091


 

 101   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (144)العدد مجلة سامر 

  22:21pm 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780211#p780211


 

 102   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (141)العدد مجلة سامر 

  22:22pm 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780213#p780213


 

 103   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (144)العدد مجلة سامر 

  22:21pm 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780214#p780214


 

 104   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (142)العدد مجلة سامر 

  21:41pm 1122, 21األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780498#p780498


 

 106   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (149)العدد مجلة سامر 

  21:42pm 1122, 21األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780499#p780499


 

 105   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (112)العدد مجلة سامر 

  1:14pm 1122, 22االثنين مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780645#p780645


 

 101   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (111)العدد مجلة سامر 

  1:11pm 1122, 22االثنين مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780646#p780646


 

 101   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (142)العدد مجلة سامر 

  1:14pm 1122, 22االثنين مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780648#p780648


 

 101   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (114)العدد مجلة سامر 

  22:21pm 1122, 21الثالثاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780910#p780910


 

 110   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (112)العدد مجلة سامر 

  22:22pm 1122, 21الثالثاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780911#p780911


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (111)العدد مجلة سامر 

  22:24pm 1122, 21الثالثاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780912#p780912


 

 112   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (242)العدد  مجلة أحمد

  22:24pm 1122, 21الثالثاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780912#p780912


 

 113   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 2121ماجد 

  2:22am 1122, 21الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781453#p781453


 

 114   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (144الى العدد  111)من العدد  مجلة سامر

  2:12pm 1122, 21الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781721#p781721


 

 116   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 بيكسل افضل مما سبق 211بجود  1121السنة السادسة عدد مجلة ماجد 

  2:21pm 1122, 21الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781702#p781702


 

 115   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 بيكسل افضل مما سبق 211بجود  1221السنة السادسة عدد مجلة ماجد 

  2:21pm 1122, 21الجمعة مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781702#p781702


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 221دار الهلال  –ميكى جيب 

  2:12am 1122, 24السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781767#p781767


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

وعددين كابتن  2414و  2112عددين من سمير 

 2411و  2142سمير 

  1:29pm 1122, 24السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781950#p781950


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 211توم و جيري 
  4:29pm 1122, 24السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781965#p781965


 

 120   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (149 - 144 - 141)الأعداد سامر مجلة 

  22:11pm 1122, 24السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782040#p782040


 

 121   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (191الى العدد  142)من العدد  مجلة سامر

  9:14pm 1122, 22االثنين مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782387#p782387


 

 122   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (194  - 192 ان)العدد مجلة سامر

  21:14pm 1122, 22الثالثاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782694#p782694


 

 123   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (192الى العدد  191)من العدد مجلة سامر 

  22:11pm 1122, 11األربعاء مارس 

  
 

    

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782992#p782992


 

 124   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (122الى العدد  121)من العدد مجلة سامر 

  22:11pm 1122, 12الخميس مارس 

  
 

  

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783211#p783211


 

 126   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (122الى العدد  124)من العدد مجلة سامر 

  2:12pm 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783550#p783550


 

 125   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 أعداد جديدة من سمير 4

 2411و  2412و  2411و  2412 
  4:49pm 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783563#p783563


 

 121   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (129الى العدد  121)من العدد مجلة سامر 

  21:12pm 1122, 11االثنين مارس 

  
 

    
 

 منذ زمن فله جزيل الشكر.. Asdfسبق وقدمه العضو  124ستة اعداد.. وانّوه ان العدد 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784010#p784010


 

 121   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (412الى العدد  122)من العدد مجلة سامر 

  4:12pm 1122, 19األربعاء مارس 

  
 

   

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784210#p784210


 

 121   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 1( العدد 229) 22مجلتي السنة 

  21:12pm 1122, 19األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784253#p784253


 

 130   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 2( العدد 229) 22مجلتي السنة 

  21:21pm 1122, 19األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784262#p784262


 

 131   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 22( العدد 229) 22مجلتي السنة 

  21:24pm 1122, 19األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784264#p784264


 

 132   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 21( العدد 229) 22مجلتي السنة 

  21:41pm 1122, 19األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784265#p784265


 

 133   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 412 العدد مجلة سامر 

  2:11pm 1122, 12الخميس مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784358#p784358


 

 134   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 (422 - 422 - 429)الاعداد  مجلة سامر 

  2:21pm 1122, 12الجمعة مارس 

  

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784587#p784587


 

 136   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 2414و  2411و  2414و 2412أعداد من سمير  4

  1:21pm 1122, 21السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784812#p784812


 

 135   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 لعل العوَد يكون أحمد!)شازام( عدُت مع 

  4:22pm 1122, 11الثالثاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779186#p779186


 

 131   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 مجلد )مغامرات زوزو(

  4:14pm 1122, 21األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780405#p780405


 

 131   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 حكايات الشاطر مزمار

  22:21pm 1122, 22األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781146#p781146


 

 131   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 مجلة سمير تجميع من-)الصبي الخشبي( بينوكيو 
  2:12pm 1122, 12السبت مارس 

 

 كارلو كارودي تأليف: 

 كارلوس أ. كوجينتو وحوار:سيناريو 

 جيكي دي الفوينتا رسوم:

 

نشرت هذه القصة على 

شكل سيناريو متسلسل 

 1114يف األعداد من 

جمللة مسري  1129اىل 

وقد قمت  2222لعام 

 بأرشفتها ألكرتونيا.

 

بينوكيو )الصيب اخلشيب( 

هي من كالسيكيات 

القصص املصورة اليت 

رمسها الرسام األسباني 

جيكي دي املخضرم )

 :ضافة اىلالفوينتا( باإل

  

باح )عالء الدين واملص

 السحري( 

 )اوليفر تويست( 

)علي بابا واألربعني 

 حرامي( 

 )توم سوير( 

 )رحلة إىل مركز االرض( 

 

يف عرب  شرتومجيعها ُن

 كومكس.

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783636#p783636


 

 140   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  9:44pm 1122, 14االثنين مارس 

 

بدأت 
األخت 

جورجيت 
مشكورة 
بإعادة 

إحياء اسم 
هذه المجلة 
بنشرها عدة 

أعداد لم 
تكن قد 

ُنشرت من 
قبل ونقدم 
لها أسمى 

آيات التقدير 
على كل ما 
تتحفنا بها 

من 
 روائعها. 

 
ونتمنى منها 

المزيد 
والمزيد 

 ...والمزيد 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778982#p778982


 

 141   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  2:11pm 1122, 11الثالثاء مارس 

 

هذا تفصيل 
سلسلة 

 

 
ما قد تمت 
ترجمته من 

 ألبوماتها
 

 وما ال
 

وما بين 
 ذلك

 

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779179#p779179


 

 142   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 الجزء الأول – قصة آدم

  4:12pm 1122, 12الخميس مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783151#p783151


 

 143   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 الجزء الثاني – قصة آدم

  21:12am 1122, 12السبت مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783436#p783436


 

 144   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 الجزء الأول – قصة نوح

  9:21am 1122, 14األحد مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783730#p783730


 

 146   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 الجزء الثاني – قصة نوح

  21:29pm 1122, 19األربعاء مارس 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784258#p784258


 

 145   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أعداد من مجلة المختار 9
  21:12pm 1122, 14األربعاء مارس 

 مجلات شهرية منوعة ثقافية )متجدد(

 
 

 لعدد األول للمجلة بنسختها اللبنانيةا
 2222عدد الشهر الثاني من عام 

 2224عدد الشهر الثاني من عام 

 2222عدد الشهر الخامس من عام 

 2222عدد الشهر األول من عام 
 2222عدد الشهر الرابع من عام 

 2222عدد الشهر السابع من عام 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779469#p779469


 

 141   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الفيصل العلميةأغلب أعداد مجلة 

  2:24pm 1122, 12السبت مارس 

 مجلات شهرية منوعة ثقافية )متجدد(

 
 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780121#p780121


 

 141   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

Brachiosaurus 
  9:21pm 1122, 12األحد مارس 

Kingfisher 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778728#p778728


 

 141   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

The sea 
  4:11am 1122, 14االثنين مارس 

Kingfisher 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778835#p778835


 

 160   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

The story of a digger 

  4:24am 1122, 14االثنين مارس 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778838#p778838


 

 161   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

The story of a digger 

  4:24pm 1122, 22الثالثاء مارس 

Kingfisher 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782640#p782640


 

 162   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

  4:42pm 1122, 12األحد مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778718#p778718


 

 163   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  4:11pm 1122, 12األحد مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778720#p778720


 

 164   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  4:42pm 1122, 12األحد مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778719#p778719


 

 166   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  4:19pm 1122, 12األحد مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778722#p778722


 

 165   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  4:11am 1122, 11الثالثاء مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779096#p779096


 

 161   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  4:11am 1122, 11الثالثاء مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779096#p779096


 

 161   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  4:21am 1122, 11الثالثاء مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779099#p779099


 

 161   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  2:22pm 1122, 21الثالثاء مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780781#p780781


 

 150   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  2:12pm 1122, 21الثالثاء مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780782#p780782


 

 151   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  1:21pm 1122, 12الخميس مارس 

Dorling Kindersley -DK books &guids )موسوعات مصورة )متجدد 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783159#p783159


 

 152   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 المغرب الإسلامي
  4:12pm 1122, 24السبت مارس 

 سفير للنشر -موسوعة سفير للتاريخ الاسلامي 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781979#p781979


 

 153   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الصغير + كندة في المشفىالبحر 

  21:22pm 1122, 11السبت مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778556#p778556


 

 154   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الفايكنج ووحش البحر
  21:21pm 1122, 14االثنين مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779012#p779012


 

 156   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أبو التربية و التعليم -الزرنوجي 
  2:21pm 1122, 11الثالثاء مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779220#p779220


 

 155   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 قصص عالمية للأطفال 21
  2:11pm 1122, 14األربعاء مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779462#p779462


 

 151   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عالم النبات -إبن البيطار 
  21:21pm 1122, 12الجمعة مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779871#p779871


 

 151   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 رحالة الإسلام -إبن بطوطة 
  2:12pm 1122, 12الجمعة مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779876#p779876


 

 151   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عالم الطبيعة -الخازن 
  2:11pm 1122, 12الجمعة مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779878#p779878


 

 110   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عالم الحيوان -الدميري 
  2:12pm 1122, 12الجمعة مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779879#p779879


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أبو الفلسفة الإسلامية -الفارابي 
  2:22pm 1122, 12الجمعة مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779880#p779880


 

 112   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الساعة المنسية + النزول ضيفا

  22:19pm 1122, 12السبت مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780209#p780209


 

 113   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الضيوف
  2:12pm 1122, 22االثنين مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780691#p780691


 

 114   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الغواصون السبعة
  21:12pm 1122, 24الخميس مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781420#p781420


 

 116   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

حكايات على لسان الحيوان والطير من كل أنحاء 

 حكايات الحيوانات )مختارات(+  العالم

  21:14am 1122, 24السبت مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

  

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781747#p781747


 

 115   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 قطف التفاح+  قيم وقمم
  2:42pm 1122, 29األحد مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782195#p782195


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 جزيرة الأشرار
  22:22pm 1122, 11األربعاء مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783000#p783000


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 +تصبح على خير صديقتي طبيبة بيطرية

  21:29pm 1122, 11الجمعة مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783312#p783312


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 إصدارات دار كلمة كتب منمجموعة 
  1:14pm 1122, 11الجمعة مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=783369#p783369


 

 110   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 زامار سيد المراعي
  21:11pm 1122, 11االثنين مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784009#p784009


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 سمكة من فضة
  4:19pm 1122, 19األربعاء مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784208#p784208


 

 112   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 سيرة الحمار الأخير
  2:19pm 1122, 12الجمعة مارس 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784584#p784584


 

 113   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أريد أن أعرف عن -الصوت 

  9:12pm 1122, 12األحد مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778725#p778725


 

 114   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أريد أن أعرف عن - المحيطات والأنهار

  9:12pm 1122, 12األحد مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778725#p778725


 

 116   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أريد أن أعرف عن -الزلازل و البراكين

  9:19pm 1122, 12األحد مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=778743#p778743


 

 115   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أريد أن أعرف عن -الإنسان الآلي 

  4:29pm 1122, 11الثالثاء مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779206#p779206


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أريد أن أعرف عن - التكنولوجيا

  9:24pm 1122, 11الثالثاء مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779213#p779213


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 البرمائيات و الزواحف

  4:12pm 1122, 14األربعاء مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779427#p779427


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الرخويات و القشريات

  4:22pm 1122, 14األربعاء مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779430#p779430


 

 110   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الحيوانات الخارقة للعادة

  4:29pm 1122, 14األربعاء مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779432#p779432


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 القمر 2الأقمار الطبيعية 

  4:41pm 1122, 14األربعاء مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779434#p779434


 

 112   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 1الأقمار الطبيعية 

  4:11pm 1122, 14األربعاء مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779436#p779436


 

 113   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 قصص الاختراعات و الاكتشافات -الطيران 

  2:24pm 1122, 14األربعاء مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779452#p779452


 

 114   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الزواحف

  1:12pm 1122, 21األحد مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780369#p780369


 

 116   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أسرار المحيطات

  21:22pm 1122, 21األحد مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=780497#p780497


 

 115   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 موسوعتي العلمية الحديث -العالم الحي 

  2:11pm 1122, 24السبت مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781985#p781985


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الزرافة

  2:41pm 1122, 29األحد مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782193#p782193


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 كتابي الأول في -تجارب الميكانيك 

  1:11pm 1122, 22االثنين مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782374#p782374


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ملاعب العلم -ديزني 

  21:12pm 1122, 22الثالثاء مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=782697#p782697


 

 200   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 رحلة في جسم الإنسان

  2:11pm 1122, 12الخميس مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784361#p784361


 

 201   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 4+2+1علماء العرب 

  9:21am 1122, 22األحد مارس 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=784919#p784919


 

 202   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

In The Wilderness With 
Uncle Mac 

  9:44pm 1122, 11الثالثاء مارس 

 سالسل ليدي بيرد المختلفة )متجدد(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=779217#p779217


 

 203   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أغاني النهار
  21:14pm 1122, 24الخميس مارس 

 سالسل ليدي بيرد المختلفة )متجدد(

 
 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=781419#p781419


 

 204   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 
 

 

 بإذن اهلللنا عودة  1/5/9112 بتاريخقادم العدد ال


