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الحریة والتغییر: المستفید من تسمیم العملیة السیاسیة هو االنقالب ومن 
شایعه   اقرأ المزید

أراء الكتاب

السودان.. المبادرة األممیة إلى أین؟
«األستاذ : بابكر فیصل بابكر*  رئیس المكتب التنف� اقرأ المزید*  

فیدیوهات

فیدیو تجربة حیاة فتاتان اماراتیتان
مع قبائل المرسي االثیوبیة

فیدیو مؤثر.. سیدة تعلم حفیدتها
الصماء لغة اإلشارة

طریقة صنع مكعبات مرقة الدجاج
ماجي في المنزل بدون مواد حافظة

فارق 57 سنة - طفل ومسن
یتحدثان عن الحیاة

كیف تسیطر على عقلك وتبرمجه
على النجاح

ضد الحكومة - مشهد أحمد زكي و
أبو بكر عزت

األخبار

http://awdanews.net/n7228/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%85.htm
http://awdanews.net/downloadpdf1.php?id=7228
http://awdanews.net/writerviews259/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84.htm
http://awdanews.net/writerviews259/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84.htm
http://awdanews.net/writerviews259/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84.htm
http://awdanews.net/writerviews258/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%84%D9%85_%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85.htm


المادة األخبار
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ضرورة أنها على اإلجتماعیة المجامالت أن أحیاًنا البعض یرى

المناطق

http://awdanews.net/n7228/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%85.htm
http://awdanews.net/n7065/%D8%B1%D8%A7%D8%B4_126_%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9.htm
http://awdanews.net/n7065/%D8%B1%D8%A7%D8%B4_126_%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9.htm
http://awdanews.net/n7064/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86.htm
http://awdanews.net/n644/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.htm
http://awdanews.net/n644/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.htm


test video 1

الف ذا شا

بحضور شداد وسوداكال اجتماع مهم للفیفا
بشأن أزمة المریخ الیوم

الهالل یفقد نجمه حتى نهایة الموسم

بعثة الهالل تصل لوممباشي تأهبا لنزال
مازیمبي الكنغولي

في أولى مواجهات الدوري المریخ یتعثر
بالتعادل أمام هالل كادوقلي وتوتي تخسر
في الظهور األول

الریاضة

الفن و الثقافة

االنفالت األمني في السودان.. كل الطرق تؤدي للفلول
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للفلول تؤدي الطرق كل السودان.. في األمني االنفالت
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اختبار المحتوى

اختبار

جهاز االمن

جهاز االمن

المنتدى

http://awdanews.net/n5703/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_78_%D8%A3%D9%84%D9%81.htm
http://awdanews.net/cat/Student-Movement.htm
http://awdanews.net/cat/Women.htm
http://awdanews.net/cat/Documentations.htm
http://awdanews.net/cat/Economic.htm
http://awdanews.net/cat/Political-Analysis.htm
http://awdanews.net/cat/Sudan-Around-World.htm
http://awdanews.net/cat/Health.htm
http://awdanews.net/cat/Technology.htm
http://awdanews.net/f5/test.htm
http://awdanews.net/f6/test.htm
http://awdanews.net/f4/ABCD2.htm
http://awdanews.net/f3/Test-Title2.htm


Powered by Nhance Web Solutions

== مالحة ==

Copyright @ 2013 .All
right reserved

فیدیوهات توثیقیة

ندوة الحركة االتحادیة امریكا
الشمالیة

البیت

game

البیت وى الریاضة - البولینج والمالكمة

مباراة البرازیل واسبانیا 0-3
جمیع األهداف ویسلط الضوء على

http://www.nhancewebsolutions.com/
http://yahoo.com/
http://www.hurriyatsudan.com/
http://aawsat.com/
https://almeghar.com/
http://alsadda.net/
http://goansport.net/

