
 

   



 

 1   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الفهرست

 الصفحة إلى الصفحةمن  القسم

 55 2 مترجمةإصدارات الموقع من مجلات وقصص 

 09 55 مجلات ورقية قديمة تمت أرشفتها وإضافتها

 09 01 مجلات وكتب الكاريكاتير

 195 199 قصص وكتب غير كوميكساوية

Kingfisher 195 129 

 121 121 موسوعة سفير للتاريخ الاسلامي

 155 122 )متجدد... دوما(قصص منوعة لألطفال 
موسوعات علمية باللغة العربية 
 191 159 موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 192 192 د()متجدسالسل ليدي بيرد المختلفة 
 



 

 2   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 مجلة إصدارات عرب كوميكس 

 9102(/الثاني)كانون  عن شهر يناير

  94:2am 9102, 10الجمعة فبراير 

 
 

 

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


 

 3   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 222عرب كوميكس سوبر عملاق 
  am::44 9102, 10الجمعة فبراير 

 

سعد فريق جملة ي

عمالق عرب 

ن أكوميكس 

يقدم لكم عدد 

وهو حافل باألبطال 

عمالق  السوبر

 ونقدم ثالثة 222

 قصص مثرية

القصة األوىل و هي 

قصة الغالف .. 

قصة مجيلة من 

قصص رابطة العدل 

و يظهر فيها أغلب 

 أبطال الرابطة .. 

القصة الثانية 

نهاية مغامرة الربق 

 مع املبيد. 

القصة الثالثة 

مغامرة قصرية بني 

 والوطواطالبطريق 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772064#p772064


 

 4   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الضحكة الأخيرة -الرجل الوطواط 
  24:9pm 9102, 10الجمعة فبراير 

 

 الرجل الوطواط

الضحكة 

 األخرية

 

 خطة البطريق

دي سي 

 كوميكس

 جنرال مايلز

 

يواجه الوطواط 

عدويه 

اللدودين، 

اجلوكر 

والبطريق، يف 

القصتني هاتني 

اللتني نشرتهما 

دي سي 

كوميكس يف 

سبعينات القرن 

 املاضي

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772276#p772276


 

 5   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 9102-19-10العدد الثلاثون  - مجلة النشرة الكوميكساوية

  0414am 9102, 19السبت فبراير 

 

 اجمللةحمتوى 

 

أحدث أفالم 
 الكوميكس الصادرة
أحدث مسلسالت 
 الكوميكس الصادرة

أخبار السينما 
 والكوميكس 

أخبار المانجا واألنمي 
 ومراجعات
 مراجعة فيلم

Dragon Ball 
Super: Broly 

أحدث التريلرات  
 المترجمة

 يوتيوب الكوميكس
 بوسترات مضحكة

 حكم من فيلم 
 إضحك 

 معلومات سينمائية 
عن ملف خاص 

 ترشيحات األوسكار
البوكس أوفيس  

 األميركي
 

حق مع العدد مل

خر جتدون فيه آ

 إصدارات دور

 ملاجناالكوميكس وا

+  99فرتة املختلفة لل

 :9102يناير  91

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772334#p772334


 

 5   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الثاني -وليام الأخير 
  94:9am 9102, 19السبت فبراير 

 

 وليام األخري

 العدد الثاني

سيناريو ورسوم: بريان 

 شرير

ترمجة وإعداد: 

 مصطفى بادي

أستوديو فارس 

 احلراسة

 9109أكتوبر 

 

من مع العدد الثاني 

هذه السلسلة اجلديدة 

الذي صدر يف شهر 

 أكتوبر املاضي

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772351#p772351


 

 9   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الثالث -ضد كارناج ديدبوول 
  pm:949 9102, 19السبت فبراير 

 

 بقلم ساساميدووووو

 ديد بج اعود اليكم من

 ن...م العدد الثالث

طل ديدبوول: انا ب

 القصه هنا

"نرى :احلكايه ايه

ا العدد ديدبوول يف هذ

 يه و لكنيف حاله ماساو

اهه بنفس قدر التف

ن بعد املعتاده و لك

 ناج ...معركته مع كار

ان املكىل يذهب االخري ا

 س فيه ..الذي كان حمبو

  هنا  وماذا ذهب اىللف

ا م..هذا ماذا سيفعل ..

 سنعرفه"

 

 ه مينانتظروا مفاجأ

 

 تاج شركةالكوميك من ان

 ج سنةمارفل من انتا

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772548#p772548


 

 8   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

BATMAN:YEAR ONE  

 9,  9,  0الوطواط السنة الاولى 
  01400pm 9102, 19األحد فبراير 

  

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772732#p772732


 

 0   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ( تلوث9تاتنكا )
  9414pm 9102, :1االثنين فبراير 

 

 

 فريق العمل
 جويل كاليده :السيناريو

 جايل سيجورنه :الرسم
 التلوين: جان فرنيه

 األمينسناء  :إعداد فني
Sanaa 

 حمزة األسد :ترجمة
قصة مجمعة من مجلة عرين 

 األسود
 

 معلومات عن األلبوم
 9112سنة اإلصدار: 

 Delcourtالفرنسية دار النشر 
 2:عدد الصفحات: 

 اكشن غموض, وباء,النوع: 
 :عدد األلبومات: 
 الحالة: منتهية

 

 القصة

أعضاء جمعية )تاتنكا( عملهم 
الحيوانات األول واألساسي حماية 

والدفاع عنها حيث أنهم يعتبرون 
بزعمهم أن حياة الحيوان أثمن من 
حياة البشر!!.. وهم ال يتوّرعون 
عن فعل أي شيء في سبيل إنقاذ 

الحيوانات من مختبرات 
التجارب.. ويسمون عمليات الخلع 

واالقتحام للمختبرات )عمليات 
التحرير(... لكن عمليتهم األخيرة 

لهم حيث يجدون كانت مخيبة آلما
أنفسهم وسط قضية معقدة.. أصابع 

االتهام تشير إليهم... أنهم هم 
المسؤولون عن تفشي ذلك 

الفيروس... الذي تحمله وتنقله تلك 
الحيوانات في المختبر.. إنه 

مرض خطير جدا.. مرض غير 
معروف سابقا.. مرض قاتل 
فّتاك... وفي عددنا الثاني هذا 

هذا كشف لمزيد من األحداث عن 
الوباء ومراحل تطوره وتحوله من 
فيروس إلى يرقات تنمو وتكبر في 
أجساد المصابين, ونتابع مجريات 
فرار مجموعة فريق تاتنكا إلى 

 ريف الغرب...
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 19   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 قصر القطط
  pm::014 9102, :1االثنين فبراير 

 
 دم.. ن مدبرة املنزل واحلراس للعب كرة القاثنان من اهلررة الصغار يف القصر حياوالن بكل الوسائل اهلرب م

 مغامرة مضحكة.. 

 لقد حان وقت اللعب
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772989#p772989


 

 11   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الحادي والثلاثون -فرفشة كوميكساوية مجلة 
  402pm: 9102, :1الثالثاء فبراير 

 

ديد من العدد حيوي الع

ية ة واملسلاألفكار الطريف

نوعة واملعلومات امل

يات واملفيدة بني ط

 لةصفحات هذه اجمل

 اهلدايا

 

 

 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773128#p773128


 

 12   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الجندي الرصاصي الشجاع
  01491pm 9102, :1الثالثاء فبراير 

 

رف احدى من منا ال يع

  قصص أندرسن..

صي اجلندي الرصا

ب الذي يقع يف ح

 دجيه وراقصة البالي

ال  نفسه يف رحلة

 تصدق.. 

تلك  ألبوم آخر من

د األوال السلسلة لتدع

 وبهميروونها بأسل

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773186#p773186


 

 13   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الدمية
  014:0pm 9102, 12األربعاء فبراير 

 

من رن بعد تقريبًا ق

ملكان الوجود.. ما ا

إمكانه الذي ما زال ب

عبة العثور على ل

ريقها قدمية فقدت ب

 ل اليوم؟باعتبار أطفا

 

لعبة  قصة مؤثرة عن

  تكنهاواملشاعر اليت

صري لصاحبها وامل

 ليه..الذي ستؤول إ

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773409#p773409


 

 14   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد السابع - المرأة القطة 
  2494am 9102, 14الخميس فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

لصفحات تعديل على ا –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773485#p773485


 

 15   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 :22العدد  - باتمان المحقق
  2494am 9102, 14الخميس فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

لصفحات اتعديل على  –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773486#p773486


 

 15   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الثالث - المصباح الأخضر
  2494am 9102, 14الخميس فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

لصفحات تعديل على ا –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773487#p773487


 

 19   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 99تايتنز العدد 
  2494am 9102, 14الخميس فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

لصفحات تعديل على ا –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773488#p773488


 

 18   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الفصل الثامن عشر - Injustice 2 - 9عهد الظلم 
  4:9pm: 9102, 14الخميس فبراير 

 

 العديد يكتشف بامتان

لذين من األبطال ا

م يف ميكنه جتنيده

أس املعركة ضد ر

 الغول, 

 يضطر إىلولكن أواًل س

 ملنطقةإنقاذهم من ا

ا يعين الوهمية. وهذ

ة العزل رحلة إىل حصن

 ليت قد الوا—املهجور

 ن الركابتكون خالية م

 متان.كما يعتقد با
 

ه ملحوظة: أحداث هذ

عبة السلسلة هي بعد ل

م: آهلة الفيديو عهد الظل

 Injustice: Godsحولنا 

Among Us. 

 - 9م إسم السلسله: عهد الظل

Injustice 2 

 92من  09الفصل: 

س )العام الساد اجمللد:

 السادس(

 90عدد الصفحات: 

 9104سنة اإلنتاج: 

 DC Comicsالشركه: 

 سارني اىل اليالقراءه: من اليم

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773558#p773558


 

 10   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 جولة يذهب في ذات الفرو البرتقالي
  00419pm 9102, 14الخميس فبراير 

 
 

ته؟؟ لبشر... فهل سيتحقق يف جولته ومغامرذات الفرو الربتقالي هو سنجاب صغري كل حلمه أن يتذّوق طعام ا

 تابعوا تلك القصة اللطيفة

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773634#p773634


 

 29   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 فنانو الصخور
  01412pm 9102, 12السبت فبراير 

 
 ١-سلسلة تاريخ الفن 

 الصخور فنانو

 العلوي القديم احلجري العصر فن

 وناناأنت مارتينيز: تأليف

 رسوم: ماريا جوز موسكويرا

 حسنني اجلراخعداد وترمجة: إ
 

رب الزمن اىل أستاذه الذكي أخرتع طريقة للسفر ع حسن, .الرسمحسام رسام مبتدىء يريد أن يعرف كل شيء عن 

هف ألتمريا يخ, قام األثنان برحلة من كهف السكو اىل كومبساعدة قبيلة من رجال قبل التار التاريخ.فرتة ماقبل 

 وهذا ما ساعدهم على اكتشاف سر فن الصخور.
 

ت ترمجته جلزء الثاني فهو " البابليون" فقد متسلسلة تاريخ الفن متكونة من جزئني وهذا هو اجلزء االول اما ا

 من عام أكثريف عرب كومكس قبل 

 الرابط:

  8330am 1929, 99الخميس ديسمبر 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773914#p773914
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 21   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عيد ميلاد سعيد يا أميرة -ليلي 
  am:0949 9102, 01األحد فبراير 

 

ألمرية انه عيد ميالد ا

 ليلي.. 

ا ن اهلدايتتلقى العشرات م

 شف الحقًامن والدها وتكت

 بل أطفالانها ُصنعت من ق

. القصر. حمبوسني يف قبو

لة زي العدافتقرر متنكرة ب

جملنح وبصحبة حصانها ا

مظامل  انقاذهم واصالح

فهل  والدها امللك؟؟

 . ستنجح بذلك..؟.

بها قصة مبهجة سوف حت

 الفتيات... 

ا يالد سعيد يعيد م -ليلي 

 أمرية

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773938#p773938


 

 22   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 فئران! فئران..
  00409pm 9102, 01األحد فبراير 

 

 صنة..فئران قرا

. رعاة بقر.

 رياضيون..

طباخون.. 

 قادة.. اخل

 

ا ديك مال فكرة ل

يستطيعون 

 فعله! سوف

وت متجتعلك 

 من الضحك!

 

ك ألبوم مضح

ن عن الفئرا

بقصص 

ت منفصلة ذا

 الصفحة أو

كل الصفحتني ل

 قصة..اضحك

 .من القلب.

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774054#p774054


 

 23   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 94العدد  9السنة  مجلة )عرين الأسود(
  00490am 9102, 00فبراير االثنين 

 

كتاب  – من األدب العاملي

 األدغال

 بول اإلخوة –وانتد 

 قبورجزيرة ال –يونا 

العميل  –بيلي الصغري 

 السري

 إنها لغتنا

 إنه األسد

 قصة حقيقية

نما الكوميكس يف السي

 العربية

 ألسودأضواء على عرين ا

 خ مصورتاري –أملانيا 

 "األخرية"

 "يم "األخريةالزع –جريمييا 

 الصديقان –جيوش 

 يدنسقمر فضي فوق بروف

 حر العاشقالسا –السنافر 

 بريد القراء

 الكلمة

 لنساءوتد ا –الكيكيد 
 

 دأُسود هذا العد

 
 

 عواتكمال حترموننا من د

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774096#p774096


 

 24   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

Cloak and Dagger .. 
Predator & Prey 

  9401pm 9102, 09الثالثاء فبراير 

 

 RAMADكان األخ 

احل )سلطان الف

قد  رمحه اهلل(

كل  وعدني بنشر

ته يف انتاج مدون

 عرب كوميكس

نشر و لقد قام ب

نتاجه إالعديد من 

. ه اهلل ... ثم توفا

 دونتهومت اغالق م

 مد هللو لكن و احل

 لت كل.. كنت قد مح

ته من إنتاج مدون

أواصل قبل .. و س

 د .. ومهمة الفقي

 عمالهأنشر بقية ا

 

وم مع موعدنا الي

 كلو  وقصة كاملة ل

ها داغر .. امس

 لفريسةاملفرتس و ا

ر اليسا القراءة من

 لليمني
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 25   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الوطواط+التنين)سّيدالكونغ فو(
 099الشجاع والجرئ 

  01499am 9102, 09األربعاء فبراير 

 

عمالق كانت كوادر ال

شرت اللبنانية قد ن

ط لذلك مواجهة الوطوا

الشخص يف عدد 

 لكن 012العمالق 

لوان بالطبع بدون أ

غري  وبرتمجة ركيكة

 مكتملة ومبهمة

ببت أن التفاصيل! فأح

بعد - اترمجها بنفسي

ضافات تنسيقها و اإل

ايا الطفيفة يف ثن

 واقدمها -السيناريو

ميكس لكم يف عرب كو

ب بنسخة منتدانا احلبي

 ملونة..

ية وأود توجيه حت

أفت خاصة لزميلنا ر

لعون ابعد أن مد يد 

خة بتزويدي بالنس

مريكية الفنلندية واأل

 امللّونة.
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774355#p774355


 

 25   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 29" : العدد Batman"الرجل الوطواط 

  9401pm 9102, 09األربعاء فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

تعديل على  –

من  الصفحات لتقرأ

 .اليمني لليسار

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774372#p774372


 

 29   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 02العدد رابطة العدل 

  9401pm 9102, 09األربعاء فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

تعديل على  –

من  الصفحات لتقرأ

 .اليمني لليسار

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774373#p774373


 

 28   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الثانيشازام 

  9400pm 9102, 09األربعاء فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

تعديل على  –

من  الصفحات لتقرأ

 .اليمني لليسار

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774374#p774374


 

 20   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الأول عدالة فتية

  9400pm 9102, 09األربعاء فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

تعديل على  –

من  الصفحات لتقرأ

 .اليمني لليسار

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774375#p774375


 

 39   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 :من  :الطيب, الشرير والقبيح  ديدبول:

  44:9pm 9102, :0الخميس فبراير 

 

ر زق األمهرمبا هو املرت

و لتأكيد هيف العامل. با

 . زعاجًاالشخص األكثر إ

 

د مت وايد ويلسون ق

حدى إختياره خلوض إ

مية الربامج احلكو

اليت السرية جدًا و

فاء منحته معامل ش

 التعايف مرتفع يتيح له

 من أي جرح. 

لسون اآلن, وايد وي

اتل يسلك طريقه كق

نريان أجري. يطلق ال

حاياه مدمرًا وجوه ض

 آذان بينما يثرثر يف

 زعج. أصدقائه بشكل م

 

و ذملرتزق أطلقوا عليه ا

ا عليه الفم... أطلقو

ا . أطلقوجمدد الفساد..

 لعليه... ديدبو

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774515#p774515


 

 31   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 محيط من الحب

  00490pm 9102, :0الخميس فبراير 

 

اد قصة حب بني صي

  ريفي وزوجته..

 

يد يذهب يف رحلة ص

عرض عند الفجر ويت

 ألخطار احمليط

قة ووحوشه العمال

دة من القوية املولو

 .. العامل احلديث

 

ه  قاربويعيش مأساة يف

 ن طعامهالصغري ومل يك

يت سوى األكلة ال

و يكرهها أال وه

 السردين... 

 

األمل  زوجته مل تقطع

فر من رجوعه وتسا

 للبحث عنه.. 

 

لو قصة صامتة ال خت

 يلودرامان احلب واملم

 هة دمسةاملخفّفة وفكا

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774556#p774556


 

 32   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 01 العدد الـ - مجلة سينما الكوميكس

  412pm: 9102, :0الجمعة فبراير 

 

ب أعمال إن كنت ال ُتح

نا  أحد هذا املخرج فه

 تكذب أو أمرين إما أنك

رجنا أنك تكذب ... خم

ن وراء العظيم هذا كا

ا ذاكرتن أعمال حفرت يف

لتنا عميقًا يف طفو

ه وسحرتنا عوامل

 ...  وأسرنا أسلوبه

 ل العديدهذا املخرج نا

رزها من اجلوائز أب

ر جائزة األوسكا

 ... :910الشرفية عام 

خرج ضمن د هلذا املجت

ألفضل  imdbقائمة 

 ى تاريخفيلمًا حت 9:1

دد من إصدار هذا الع

س سينما الكوميك

 ة:أفالمه التالي
 Sen to Chihiro no: 94املركز 

kamikakushi 

 Mononoke-hime: :2املركز 

 Tonari no Totoro: 099املركز 

 Hauru no ugoku: :09املركز 

shiro 904املركز:Kaze no tani 

no Naushika 

 Tenkû no shiro: 992املركز 

Rapyuta 

 لى أهميةيل عوهذا دل

 ا ...أفالمه وروعته

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774666#p774666


 

 33   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ليس عدلًا

  am:941 9102, 04األحد فبراير 

 

 ليس عداًل

 سومنر سيناريو: فانس

 ريلرسوم: ساندي ج

 ميكسمونكي برين كو

910: 

 

اء عن سئل أحد احلكم

: أنها البالغة, فقال

 . السهل املمتنع

 ا الكالميف رائي أن هذ

لى هذه ينطبق أيضًا ع

اليت  القصة القصرية

 ن, واليتبني أيدينا اآل

عجابكم أرجو أن تنال أ

 ورضاكم

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774983#p774983


 

 34   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

-19-02العدد الحادي والثلاثون  -مجلة النشرة الكوميكساوية 

9102 
  4:4pm: 9102, 04األحد فبراير 

 

 حمتوى اجمللة
 

 حدث أفالم الكوميكس الصادرةأ

 أحدث مسلسالت الكوميكس
 الصادرة

 أخبار السينما والكوميكس 
 أخبار المانجا واألنمي ومراجعات

 Fantasticراجعة فيلم 
Beasts: The Crimes of 

Grindelwald 
 أحدث التريلرات المترجمة 

 يوتيوب الكوميكس
 بوسترات مضحكة

 حكم من فيلم 
 إضحك 

 معلومات سينمائية 
 جوائز البافتاعن ملف خاص 

 البوكس أوفيس األميركي 
 

ر دون فيه آخجتمع العدد ملحق 

يكس إصدارات دور الكوم

 09+  4للفرتة  واملاجنا املختلفة

 :9102شباط/فرباير 

 
يه آخر ملحق ثاٍن: جتدون ف

سينيه عن إصدارات الباند دي

 9102لثاني شهر يناير/كانون ا
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 35   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الثالث -وليام الأخير 

  492am: 9102, 09االثنين فبراير 

 

 وليام األخري

 العدد الثالث

بريان  سيناريو ورسوم:

 شرير

صطفى ترمجة وإعداد: م

 بادي

 حلراسةأستوديو فارس ا

 9109نوفمرب 

 

من  ثمع العدد الثال

خري سلسلة وليام األ

ر الذي صدر يف شه

 توفمرب املاضي

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775194#p775194


 

 35   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 )ون شوت( للفنان هيرمان ليلة مقمرة

  pm:049 9102, 09االثنين فبراير 

 
 القصة

الشباب البائس اليائس الذي يبحث عن الرفاهية ونعومة العيش ورغدها بسهولة وبدون جمموعة من 

تعب ومشقة، يعين شلة منحرفني خيططون القتحام بيت عجوزين ضعيفني يسكنان وحدهما يف 

بيت كبري منعزل يف الرباري حيث وصلهم اخلرب عن وجود خزنة حديدية كبرية مليئة األموال 

يقعون ضحية عجوز قد شاب يف... ُترى يف أي شيء؟ وما كانت مهنته؟ ومن واجلواهر وإذ... بهم 

أصبح الضحية ومن سيكون املنتصر...؟ قصة حتبس األنفاس حتكي واقًعا مريًرا يقع فيه الكثري 

 من الشباب اجلاهل املنحرف...

 فريق العمل

 ف هـ.السيناريو: إي

 الرسم: هريمان

تيان التلوين: سيبس

 جريارد

بد الغين فين: عإعداد 

 علي

 ألسدترمجة: محزة ا

لة قصة جممعة من جم

 عرين األسود

 لبوممعلومات عن األ

 9100سنة اإلصدار: 

رنسية: دار النشر الف

Glenat 

 Kultملانية: دار النشر األ

 ::عدد الصفحات: 

يات, النوع: اجتماع

 عبغموض وإثارة, ر

  0: عدد األلبومات

 )ون شوت(

 ةومرتمجة احلالة: منتهي
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 39   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 صلاح يلتقي فرقة الأبطال الجبابرة .. 

 ملونة بالكامل

  01419pm 9102, 02الثالثاء فبراير 

 

صة اول مت نشر هذه الق

من  :99مرة يف العدد 

Adventure comics 

 توبر عامالذي صدر يف أك

022: 

ن سنتني م وبعدها بأقل

ة يف جمل مت ترمجة القصة

ة يف سوبرمان العربي

 يف 002و :00العددين 

 0222ابريل عام 

 

انت يف تلك الفرتة ك

لونتني اجمللة صفحتني م

 لونتنيم وصفحتني غري

ة قمت بنقل الرتمج

ية للصفحات األجنب

لقصة امللونة لتصبح ا

 ملونة بالكامل

 

 . اغلفة . وضعت لكم ثالثة

 نيا .. الغالف املعد ف

  األصليوالغالف األجنيب

 .. 

و :00 وغالف سوبرمان

 داد الفينساعدني يف اإلع

 hiss1967اخي اجلميل 
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 38   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 :22العدد باتمان المحقق 

  9402pm 9102, 91األربعاء فبراير 

 

اخوتي  السالم عليكم

 األعزاء

 

 . ابقًا .كما وعدناكم س

لرابع ها هو العدد ا

لسلة واألخري من س

ة الوطواط السن

 األخرية

 

كر أخي أش أن وأود

ز على حممد أبو عزي

ة يف جهوده اجلميل

 االعداد الفين

 مع التحية
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 30   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الخامسأبطال في أزمة .. 
  9402pm 9102, 91األربعاء فبراير 

 

لنسخة اخصائص من 

 احلصرية:
 

لصفحات تعديل على ا –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775720#p775720


 

 49   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 2:العدد المرأة المعجزة 
  9491pm 9102, 91األربعاء فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

لصفحات تعديل على ا –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775721#p775721


 

 41   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 لـ كورنيت ويورغزيي )ون شوت( 
  94:2pm 9102, 91األربعاء فبراير 

 

 -غريب  كائن أو خملوق

 حيوانا ميكنك اعتباره

كان آخر أو بشريا من م

نيه يتمّيز بعي -

  تعّبرالواسعتني اليت

لعامل عن كل مشاعر ا

عاملا  يتحّرر ويكتشف

ع غري متوقع مرّو

 وقاٍس.. 

فصال  02حكاية من 

تنتهي تبدأ بالعكس و

 اية.. عند نقطة البد

عدم فيه عامل مرّوع ين

تلك ع القانون.. تاب

تبدأ  املغامرة اليت

 بتحرر واكتشاف

 .؟؟!!.. وتنتهي بـ....

 

للييب يقول الكاتب ا

ي )حنن ابراهيم الكون

اب بالعزلة يف رح

خارج  احلرية, لكننا

بان العزلة حنن صح

 اغرتاب(

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775731#p775731


 

 42   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 حكاية قمران صناعيان -رابطة العدل 
  9490am 9102, 99الجمعة فبراير 

 

 لرابطة العد

 ناعيانحكاية قمران ص

 سيناريو: ستيف

 اجنلهارت

 نيرسوم: ديك ديل

ا  حتبري: فرانك م

 الوغلني

 تولني ألوان: أنطوني

عدل جملة رابطة ال

 األمريكية

 :09العدد 

 0244يونيو 

 

لة مغامرة من بطو

أة سوبرمان واملر

ل املدهشة والرج

ق الوطواط والرب

 والسهم والرجل املطاط

ورة األخضر والعصف

نوس الزرقاء والفا

 والرجل األخضر والذرة

الفتاة الصقر ومائي و

 الصقر
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 43   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ( العدد الثاني9102)توروك 
  414pm: 9102, 99السبت فبراير 

 

 تورو 

 

 ابعاالصدار الر

 يالعدد الثان

 9102فرباير 

 ن مارزسيناريو: رو

و رسوم: روبرت

 كاسرتو

تور ألوان: سالف

 اياال

داد: وإعترمجة 

 مصطفى بادي

 

ر يف تورو  واندا

 قود معالوادي املف

 الديناصورات

 واجلنود

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776550#p776550


 

 44   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 0حراس القوة العدد مايتي مورفن 
  2409pm 9102, 99السبت فبراير 

 

نسخة الخصائص من 

 احلصرية:
 

صفحات تعديل على ال –

 . لليسارلتقرأ من اليمني

 دققة.ترمجة عربية م –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

ن أجل ترقبونا دائما م

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776576#p776576


 

 45   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 99العدد  9السنة  مجلة )عرين الأسود(
  01410am 9102, :9االثنين فبراير 

 

كتاب  – من األدب العاملي

 ة""األخري األدغال

 ة"بول "األخري اإلخوة –وانتد 

 قبورجزيرة ال –يونا 

العميل  –بيلي الصغري 

 السري "األخرية"

 إنها لغتنا

 إنه األسد

 قصة حقيقية

 يهإنها الباند ديسن

 ألسودأضواء على عرين ا

  خ مصورتاري –أملانيا 

 املة"املاء العكر"قصة ك

 احلارس –جيوش 

 يدنسقمر فضي فوق بروف

 حر العاشقالسا –السنافر 

 بريد القراء

 الكلمة

 لنساءوتد ا –الكيكيد 

 

 لعدداأُسود هذا 

 

 عواتكمال حترموننا من د
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 45   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الرجل الوطواط وفرقة الأبطال الجبابرة

 بيض الزمن
  94:9am 9102, 92الثالثاء فبراير 

 

 الرجل الوطواط

 جلبابرةوفرقة األبطال ا

 بيض الزمن

 دسيناريو: لي الر

 درسوم: مايكل الر

 ردألوان: الورا ال

 9104دي سي كوميكس 

 

ة سلسل 22الرجل الوطواط 

وميكس أصدرتها دي سي ك

ات قدمت فيها مغامر

من  للوطواط مستوحاة

 وني الذياملسلسل التلفزي

 ت القرنانتجته يف ستينا

لى املاضي, وعالوة ع

دة السلسلة أصدرت ع

صة أعداد وسالسل خا

مع  يف حتالف 22للوطواط 

 ل املرأةأبطال أخرين, مث

والدبور  44املدهشة 

ريهم, األخضر وأرشي وغ

خلاص ويف هذا العدد ا

, 9104الذي صدر سنة 

طواط يلتقي الرجل الو

جلبابرة, بفرقة األبطال ا

 ت.ولكن يف الستينا
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 49   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 9حراس القوة العدد مايتي مورفن 
  094:1pm 9102, 92الثالثاء فبراير 

 

ة خصائص من النسخ

 احلصرية:
 

صفحات تعديل على ال –

 . لليسارلتقرأ من اليمني

 ة مدققة.عربيترمجة  –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

ن أجل ترقبونا دائما م

 اجلديد ..
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 48   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الصديقان -جيوش 
  94:9am 9102, 94األربعاء فبراير 

 

 جيوش

 الصديقان

يري سيناريو: جني ب

 ديون وبيكار

 د غالرسوم: جني كلو

 اونألوان: دان بر

 دي جمإعداد فين: شا

 ى باديالرتمجة: مصطف
 

د يتم ) منذ زمن بعي

غزو إعداد اجليوش ل

 د يعلم منالعامل..ال أح

هة هم أو من أي ج

صلون يف يأتون, أنهم ي

 بعض يوم ما فقط..يف

يقافهم, األحيان يتم إ

اجعون, ويف بعضها يرت

 يعاودون ولكنهم دائمًا

نهزم الظهور..ومن ي

تنظيم  منهم يعود بعد

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

 ::أكوامان العدد 
  94:9pm 9102, 94األربعاء فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

لصفحات تعديل على ا –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777521#p777521


 

 59   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد السنوي الأولرابطة العدل 
  pm::94 9102, 94األربعاء فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

لصفحات تعديل على ا –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777522#p777522


 

 51   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 نايومي العدد الاول
  pm::94 9102, 94األربعاء فبراير 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

لصفحات اتعديل على  –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777523#p777523


 

 52   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 :2البرق العدد 
  pm::94 9102, 94فبراير األربعاء 

 

خة خصائص من النس

 احلصرية:
 

لصفحات تعديل على ا –

 ر.ني لليسالتقرأ من اليم

 مدققة. ترمجة عربية –

حجم الصفحات هو  –

0299×91:2. 

 

من أجل  ترقبونا دائما

 اجلديد ..

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777524#p777524


 

 53   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العدد الرابع -وليام الأخير 
  94:1am 9102, 99الخميس فبراير 

 

 وليام األخري

 العدد الرابع

بريان  سيناريو ورسوم:

 شرير

صطفى ترمجة وإعداد: م

 بادي

 حلراسةأستوديو فارس ا

 9109ديسمرب 

 

بع من العدد الرامع 

خري سلسلة وليام األ

ر الذي صدر يف شه

 ديسمرب املاضي

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777696#p777696


 

 54   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 091العدد الموتى السائرون 
  404pm: 9102, 99الخميس فبراير 

 

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777758#p777758


 

 55   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 بيبي في الغرب الوحشيهيرجيه : 
  404pm: 9102, 99الخميس فبراير 

 

ب  يف الغربييب هريجيه:

 الوحشي

 وم:ورسسيناريو 

 هريجيه

حسنني  :وتنفيذترمجة 

 اجلراخ

 

 )بييب يف الغرب

 الوحشي( 

صورة هي من القصص امل

درة املفقودة والنا

لسلة هلريجيه مبدع س

ن صدرت مغامرات تان تا

على شكل شرائط 

ن كومكس حبلقات م

طس عام فرباير اىل أغس

ألطفال يف ملحق ا :029

لعشرين لصحيفة القرن ا

ي قصة البلجيكية وترو

ييب بائع القبعات ب

الذي  وزوجته فريجيين

 بيع ت جتارته يفكسد

لسفر القبعات فاضطر ل

 لوحشي.ااىل الغرب 

 

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777758#p777758


 

 55   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  099العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  412pm: 9102, :1االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772871#p772871


 

 59   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  094العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  402pm: 9102, :1االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772876#p772876


 

 58   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  919العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  pm:49: 9102, :1االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772881#p772881


 

 50   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  91العملاق: :- Super Nova & Bob Moran 

  492pm: 9102, :1االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772882#p772882


 

 59   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  910العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  412pm: 9102, :1االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772871#p772871


 

 51   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  919العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:1pm: 9102, :1االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772885#p772885


 

 52   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  914العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:9pm: 9102, :1االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772887#p772887


 

 53   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

HD  991العملاق :- Super Nova & Bob Moran 

  4:9pm: 9102, :1االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772895#p772895


 

 54   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (19:)العدد مجلة سامر 

  am:0949 9102, 09االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775131#p775131


 

 55   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (:2:)العدد مجلة سامر 

  09492am 9102, 09االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775133#p775133


 

 55   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (:1:)العدد مجلة سامر 

  00419pm 9102, 09االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775370#p775370


 

 59   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (:1:)العدد مجلة سامر 

  00419pm 9102, 09االثنين فبراير 

 
 (48لـ  45ينقص هذا العدد بضع صفحات وهي صفحات مسابقة وتسالي.. )ص 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775372#p775372


 

 58   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (12:)العدد مجلة سامر 

  00414pm 9102, 02الثالثاء فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775594#p775594


 

 50   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (12:)العدد مجلة سامر 

  00411pm 9102, 90الخميس فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776062#p776062


 

 99   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (19:)العدد مجلة سامر 

  00410pm 9102, 90الخميس فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776063#p776063


 

 91   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (14:)العدد مجلة سامر 

  00419pm 9102, 90الخميس فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776064#p776064


 

 92   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 ::البلبل 

  pm:40: 9102, 99الجمعة فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776243#p776243


 

 93   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 2:البلبل 

  pm:40: 9102, 99الجمعة فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776244#p776244


 

 94   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 4:البلبل 

  404pm: 9102, 99الجمعة فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776245#p776245


 

 95   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 9:البلبل 

  409pm: 9102, 99الجمعة فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776246#p776246


 

 95   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 2:البلبل 

  402pm: 9102, 99الجمعة فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776248#p776248


 

 99   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 1:البلبل 

  491pm: 9102, 99الجمعة فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776249#p776249


 

 98   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (00:)العدد مجلة سامر 

  09490am 9102, 99السبت فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776364#p776364


 

 90   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (01:)العدد مجلة سامر 

  09499am 9102, 99السبت فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776366#p776366


 

 89   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (:0:)العدد مجلة سامر 

  01409pm 9102, :9االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777098#p777098


 

 81   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (:0:)العدد مجلة سامر 

  pm:0140 9102, :9االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777100#p777100


 

 82   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (09:)العدد مجلة سامر 

  pm:0140 9102, :9االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777101#p777101


 

 83   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (09:)العدد مجلة سامر 

  01402pm 9102, :9االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777102#p777102


 

 84   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (02:)العدد مجلة سامر 

  00499pm 9102, 92الثالثاء فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777407#p777407


 

 85   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (02:)العدد مجلة سامر 

  01492pm 9102, 94األربعاء فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777640#p777640


 

 85   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (09:)العدد مجلة سامر 

  01494pm 9102, 94األربعاء فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777642#p777642


 

 89   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (04:)العدد مجلة سامر 

  01499pm 9102, 94األربعاء فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777643#p777643


 

 88   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 0942كابتن سمير 

  4:9pm: 9102, 99الخميس فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777773#p777773


 

 80   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (90:)العدد مجلة سامر 

  24:9pm 9102, 99الخميس فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777825#p777825


 

 09   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 

 (91:)العدد مجلة سامر 

  24:2pm 9102, 99الخميس فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777827#p777827


 

 01   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 حسين مصطفى - كمبورة فى البرلمان
  pm:49: 9102, 99الجمعة فبراير 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776251#p776251


 

 02   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 كاريكاتير من العراق -سامى سامى 
  494pm: 9102, 99الجمعة فبراير 

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776252#p776252


 

 03   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 كاريكاتير اضحك العالم
  499pm: 9102, 99الجمعة فبراير 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776253#p776253


 

 04   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 9بانش 
  491pm: 9102, 99الجمعة فبراير 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776254#p776254


 

 05   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عمرو فهمى -مساطيل لكن ظرفاء 
  490pm: 9102, 99الجمعة فبراير 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776255#p776255


 

 05   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الكاريكاتير و الطاغية
  499pm: 9102, 99الجمعة فبراير 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776257#p776257


 

 09   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 إثبات
  pm:49: 9102, 99الجمعة فبراير 

 

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776258#p776258


 

 08   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  014:9am 9102, 02الثالثاء فبراير 

 

هناك أغلفة كثيرة 
للكوميكس أصبحت 

هذا من عالمات 
 الفن.. 

غلبها بها الظهور أو
األول للشخصيات 
وبعضها لقصص 
شهيرة أو ألحداث 

 مهمة.
 

وفي هذا الموضوع 
حاولت أن أقوم 

بجمع هذه االغلفة 
واعتقد أن معظم 

األعضاء سيعرفون 
الكثير منها بسبب 

 شهرتها... 
 

مع العلم أنني 
خصصت 

الموضوع فقط 
للكوميكس 
 األمريكي

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775447#p775447


 

 00   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  412pm: 9102, 92الثالثاء فبراير 

 
 

 بقلم الكينج:
وأخيرًا .. وبعد سنوات من المحاولة .. نجحت في تحديد موعد مع السيد الفاضل "أحمد عمر" : األب 

 الروحي لمجلة ماجد !
هو مدير التحرير من العدد األول .. و أصبح بعدها رئيس التحرير لمدة تتجاوز الثالثين عاما .. قد 

 .. تخيلوا !! 9109لكنه ظل يكتب فيها قصص كسالن جدا حتى  9112تقاعد عن رئاسة التحرير عام 

.. و هو يشغل أهم منصب  9112على األقل عام  0:92حتى العدد  0242من العدد األول عام 

 بالمجلة
 أي تاريخ و أي ذكريات و أي معلومات قد نعرفها منه؟!

لتي ها لألسئلة ابة األسئلة ألضيفأحسست أن محاورة هذا الرجل أكبر منيلهذا طلبت مساعدتكم في كتا
 جهزتها أنا .. 

 تم اللقاء و الحمد هلل و دار فيه الحوار التالي بعد السالم و التحيات و اإلستقبال الجميل:و
...... 

 

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777302#p777302


 

 199   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 
 

 

 عصافير -بطلي الخارق 

  am::04 9102, 19السبت فبراير 

 

 ًا ..... نسخة عمرها أربعون عامعلي بابا و اللصوص 

  0402pm 9102, 12األربعاء فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772343#p772343
http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773304#p773304


 

 191   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 
 

 

 كالا المغرور

  490am: 9102, 09االثنين فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775191#p775191


 

 192   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 
 

 

 التفاحة الآثمة

  09492am 9102, 99الجمعة فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776076#p776076


 

 193   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 الصياد مازن وإنسان الكهوف

  pm::4: 9102, 99السبت فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776552#p776552


 

 194   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 
 

 

كتاب الحساب للأول ابتدائي للمدارس العراقية 

0220 

  9412pm 9102, 92الثالثاء فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777335#p777335


 

 195   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 

 

 الصياد مازن وإنسان الكهوف

  pm::4: 9102, 99السبت فبراير 

 

 شبح في السفينة الغارقة

  409am: 9102, 99الخميس فبراير 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776552#p776552
http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777697#p777697


 

 195   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

Sleeping Beauty and 
other stories 

  am::014 9102, 10الجمعة فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772106#p772106


 

 199   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

The three little pigs 
and other stories 

  014:9am 9102, 10الجمعة فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772107#p772107


 

 198   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

I wonder why flip the 
flaps dinosaurs 

  09499pm 9102, 10الجمعة فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772124#p772124


 

 190   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

I wonder why flip the 
flaps Pets 

  09494pm 9102, 10الجمعة فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772125#p772125


 

 119   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

My book of the 
prehistoric world 

  24:4pm 9102, :1االثنين فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772925#p772925


 

 111   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

The world of 
Astronomy 

  4400pm 9102, :1الثالثاء فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773154#p773154


 

 112   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

The world of 
Exploration 

  492am: 9102, 12األربعاء فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773221#p773221


 

 113   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

The best book of 
pirates 

  am::4: 9102, 14الخميس فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773458#p773458


 

 114   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

My best book of 
spaceships 

  24:2pm 9102, 14الخميس فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773584#p773584


 

 115   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

0111 Facts about 
Wild Animals 

  am::94 9102, 12السبت فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773853#p773853


 

 115   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

0111  Facts about 
The Earth 

  2419am 9102, 12السبت فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773854#p773854


 

 119   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

1000 facts about 
space 

  am:241 9102, 12السبت فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773855#p773855


 

 118   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

1000 Facts about 
People 

  2412am 9102, 12السبت فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773856#p773856


 

 110   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

kingfisher Dippers 
Castles 

  pm::44 9102, 02السبت فبراير 

Kingfisher 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774885#p774885


 

 129   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

Jungle Animals 
  44:9pm 9102, 02السبت فبراير 

Kingfisher 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774886#p774886


 

 121   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 

 مصر و الشام و الجزيرة العربية
  pm:941 9102, :0الجمعة فبراير 

 سفير للنشر -موسوعة سفير للتاريخ الاسلامي 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774650#p774650


 

 122   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 + حفلة تنظيف الأسنانمالذي يخيفني 

  014:4pm 9102, 10الجمعة فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772292#p772292


 

 123   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 عالم الجغرافية الفلكية -البيروني 
  409pm: 9102, 19السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772480#p772480


 

 124   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 + منى وأميرة الأسنان + ساعدوا الفيلهذا غش 

  01414pm 9102, 19السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

  
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772571#p772571


 

 125   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الفرخ الصغير القبيح
  499pm: 9102, 19األحد فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772682#p772682


 

 125   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 بامبي
  499pm: 9102, 19األحد فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772683#p772683


 

 129   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 بيتر بان
  pm:49: 9102, 19األحد فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772684#p772684


 

 128   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ذات القبعة الحمراء
  pm:49: 9102, 19األحد فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772685#p772685


 

 120   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ساحر الإوز
  492pm: 9102, 19األحد فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772686#p772686


 

 139   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

+  قصص من الأخلاق العربية المجموعة الثانية

 حكاية نادر

  01490pm 9102, 19األحد فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772736#p772736


 

 131   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 + الجنية الغجريةبين هذا وذاك 

  014:2pm 9102, :1االثنين فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772991#p772991


 

 132   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أبو المعاجم العربية -الخليل 

  4:1pm: 9102, :1الثالثاء فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773142#p773142


 

 133   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 قصر الغيوم

  pm::014 9102, 12األربعاء فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773412#p773412


 

 134   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الابن الكسول

  pm:0041 9102, 14الخميس فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773635#p773635


 

 135   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 كنوز الملك سليمان-10

  01409pm 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773916#p773916


 

 135   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 رحلة الى باطن الارض-19

  01409pm 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773918#p773918


 

 139   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 السويسريةعائلة روبنسون -19

  01402pm 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773919#p773919


 

 138   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ألف فرسخ تحت الماءعشرون -:1

  01490pm 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773920#p773920


 

 130   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 أوليفر تويست-:1

  01499pm 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773921#p773921


 

 149   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 احدب نوتردام-12

  pm:0149 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773922#p773922


 

 141   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الفرسان الثلاثة-19

  01492pm 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773924#p773924


 

 142   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 ديفيد كوبرفيلد-12

  01499pm 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773926#p773926


 

 143   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الحديقة السرية-01

  01494pm 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773927#p773927


 

 144   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 توم سوير-00

  014:9pm 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773928#p773928


 

 145   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 كتاب الادغال-09

  pm::014 9102, 12السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773929#p773929


 

 145   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 سفينة بخارية

  00412pm 9102, 01األحد فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774052#p774052


 

 149   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 - فرخ البط القبيح - الأرانب وسباق السيارات

 الموسيقيون الأربعة

  004:9pm 9102, 00االثنين فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

  
 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774207#p774207


 

 148   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 قصص أدبية من تراثنا العربي

  00419pm 9102, :0الخميس فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774553#p774553


 

 140   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 رسائل بلا ساعي بريد
  pm:0049 9102, :0الجمعة فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774717#p774717


 

 159   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 + جولة في القلعة قاضي الغابة

  00499pm 9102, 02السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774920#p774920


 

 151   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 وادي الديناصورات
  00409pm 9102, 09االثنين فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775374#p775374


 

 152   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 تعبنا من المشي + خدعة أحمد

  04:9pm 9102, 90الخميس فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775976#p775976


 

 153   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 + الطيور تدين بالولاء للعنقاء

 يكسي والنزهة الممطرة 

  00491pm 9102, 99السبت فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776604#p776604


 

 154   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 + الذئب القرصان أبو عرجان في بلاد الصين

 والثعلب + الأميرة مايا

  01412pm 9102, :9األحد فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776820#p776820


 

 155   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 التحدي الكبير
  00490pm 9102, 92الثالثاء فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777404#p777404


 

 155   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 + الأرنب الصغير وأمه مغامرة في الأمازون

  pm::24 9102, 99الخميس فبراير 

 قصص منوعة لألطفال )متجدد... دوما(

 

 
 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=777822#p777822


 

 159   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 تيسير العلوم
  00419pm 9102, 90الخميس يناير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772010#p772010


 

 158   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 النجوم
  402pm: 9102, 19السبت فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772482#p772482


 

 150   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 االموسوعة المصورة في العلوم و التكنولوجيالكهرباء 
  pm:40: 9102, 19السبت فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772499#p772499


 

 159   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 المجرات
  pm::4: 9102, 19األحد فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772690#p772690


 

 151   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 اءأخرى حول الم لا أستطيع... العيش تحت الماء مع الأسماك وأسئلةلماذا 
  01404pm 9102, 19األحد فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772733#p772733


 

 152   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 العلميةطلائع الامتياز  -التضاريس 
  4492pm 9102, :1االثنين فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=772933#p772933


 

 153   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 الشم -سلسلة الحواس 
  014:9pm 9102, 12األربعاء فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=773411#p773411


 

 154   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 بيوت لبنان
  pm::004 9102, 00االثنين فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774204#p774204


 

 155   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

ماذا تحولت الأسماك إلى برمائيات؟.. وأسئلة أخرى 

 من أنا؟ -ديزني  -ملاعب العلم , التاريخحول ما قبل 

  01419pm 9102, 09الثالثاء فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774311#p774311


 

 155   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 طلائع الامتياز العلمية -آلات علمية 

  01404pm 9102, :0الخميس فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774540#p774540


 

 159   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 التكنولوجيا

  9401pm 9102, :0الجمعة فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=774653#p774653


 

 158   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 لنتعرف إلى المواد الأولية

  00412pm 9102, 02الثالثاء فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775596#p775596


 

 150   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 طلائع الامتياز العلمية -تكاثر النبات 

  4499pm 9102, 91األربعاء فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775833#p775833


 

 199   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 قاموس الاختراعات والاكتشافات

  pm:941 9102, 99الجمعة فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776211#p776211


 

 191   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 لماذا تهاجر الطيور؟ 
 وغيرها من الأسئلة حول الطيور

  09494am 9102, 99السبت فبراير 

 موسوعات علمية باللغة العربية موسوعات المعرفة..أمة اقرأ تقرأ

 
 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=776361#p776361


 

 192   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

  والكركي + األسد واألرنبالسلطعون 

 تراثية محبوبةحكايات 
  4409pm 9102, 02الثالثاء فبراير 

 سالسل ليدي بيرد المختلفة )متجدد(

  

 

 

 

http://www.arabcomics.net/phpbb3/viewtopic.php?p=775547#p775547


 

 193   الصفحة إصدارات عرب كوميكس الشهرية

 
 

 

 بإذن اهلللنا عودة  1/3/9112 بتاريخقادم العدد ال


