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20824 Audio الحان E Fr Anthony Messeh Rochester Xmas 2007 - Salying The Giants

20899 Audio الحان A Fr. Anthonious Zaky Passion Hymns(flute) - Music CD

20814 Audio تسبحة E St Antony monastery
Three Youth (Three Youth - Psalm 136 - How 

Lovely - Our God - He Has Gone - Hiten -Epouro)

22606 MP3 الحان A ابراهيم عياد 5- 1الحان اسبوع االالم 

22615 MP3 الحان A ابراهيم عياد 3 - 1الحان الصوم الكبير 

22607 MP3 الحان A ابراهيم عياد 3 - 1الحان القيامة 

22254 Audio تمجيد ومديح A ابراهيم عياد مدائح كيهكية

21682 Audio تسبحة A االنبا اباكير مزاميز وتراتيل االنبا اباكير

22272 MP3 تسبحة Q األنبا رافائيل األنبا رافائيل- تسبحة نصف الليل سنوى 

20660 Audio تسبحة A 1 األنبا يوأنس األسقف العام تسبحة كيهك

20661 Audio تسبحة A 2 األنبا يوأنس األسقف العام تسبحة كيهك

20662 Audio تسبحة A 3 األنبا يوأنس األسقف العام تسبحة كيهك

20663 Audio تسبحة A 4 األنبا يوأنس األسقف العام تسبحة كيهك

20664 Audio تسبحة A 5 األنبا يوأنس األسقف العام تسبحة كيهك

20665 Audio تسبحة A 6 األنبا يوأنس األسقف العام تسبحة كيهك

22054 MP3 تسبحة A األنبا يوأنس األسقف العام تسبحة كيهك

21609 MP3 تمجيد ومديح A األنبا يوأنس األسقف العام
-ابنة داود - مريم - امدح فى البتول )مدائح للست العذراء مريم 

( العليقه

22270 Audio تسبحة Q البابا شنودة البابا شننودة- تسبحة نصف الليل السنوى 

21073 Audio الحان A 5 الشماس أنطون ابراهيم عياد جلجثة

21042 Audio الحان A 5 الشماس أنطون ابراهيم عياد 5جلجثة 

22627 Audio تسبحة A الشماس بولس مالك تسبحة نصف الليل اللغة العربية

22628 Audio تسبحة Q الشماس بولس مالك تسبحة نصف الليل اللغة القبطية

22630 MP3 تسبحة A الشماس بولس مالك تسبحة نصف الليل لشهر كيهك

21709 Audio تمجيد ومديح A الشماس بولس مالك تمجيد مار جرجس

20151 Audio الحان A الشماس بولس مالك (مدائح والحان الصوم الكبير)صام عنا 

22127 MP3 الحان A الشماس بولس مالك طقس األكليل

20977 Audio الحان AEC 1 الشماس سولاير سولاير إنجليزى- قبطى- مردات الهيكل عربى

20978 Audio الحان AEC 2 الشماس سولاير سولاير إنجليزى- قبطى- مردات الهيكل عربى

21422 Audio الحان A الشماس عادل ماهر تسبحه والحان الصوم الكبير

20065 Audio الحان A الشماس عادل ماهر لحن =  ذكصولوجيات -  أرباع الناقوس - أفرحى يامريم )جلوريا ماريا 

تسبيح وتماجيد
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21207 Audio الحان A الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق
تـرتيل - خميس العهد و ليلـة الجمعه الكبيـرة - ا سبو ع األالم 

ترانيم و صلوات- أالناجيل باللحن الحازاينى 

20615 Audio الحان A الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق
احد الشعنين و يوم االثنين من البصخه المقدسة

ترانيم الصلبوت-ترتيل االنجيل باللحن الحزايني

21041 Audio الحان A الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق
يوم الجمعة العظيمة- أسبوع االالم 

ترانيم الصلبوت- ترتيل األناجيل باللحن الحزاينى 

21072 Audio الحان
A

الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق
يوم الجمعة العظيمة- أسبوع االالم 

ترانيم الصلبوت- ترتيل األناجيل باللحن الحزاينى 

21105
Audio الحان A

الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق
يوم الجمعة العظيمة- أسبوع االالم 

ترانيم الصلبوت- ترتيل األناجيل بلحن المزامير 

21314 Audio تسبحة A 1 الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق سهرة كيهكية

21315 Audio تسبحة A 2 الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق سهرة كيهكية

21244 Audio الحان A الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق تسبحة والحان الصوم الكبير- فوق الجبال 

21069 Audio الحان C 2 الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق

تسبحة األحد باللغة القبطية- لغة السماء 
الهوس األول- لحن تين ثينو الكبير - تأمل عن التسبيح 

لحن مارين أوؤنه- الهوس الثانى - لبش الهوس األول 

لحن إزمو إبشويس- الهوس الثالث - لبش الهوس الثانى 

الهوس الرابع- لحن أريبسالين 

21068 Audio الحان A 1 الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق تسبحة األحد باللغة العربية- لغة السماء  

22058 Audio تسبحة A الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق تسبحة األحد باللغة العربية  - 3لغة السماء 

20613 Audio الحان A الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق يوم الثالثاء و االربعاء من البصخه المقدسة

20614 Audio الحان A الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق
يوم الجمعه العظيمة من البصخه المقدسة

ترانيم الصلبوت-ترتيل االنجيل باللحن الحزايني

21760 Audio تمجيد ومديح A الشماس يولس مالك نفسى أشوفك

21758 Audio تمجيد ومديح A المرتل ساتر ميخائيل تمجيد للسيدة العذراء والقديس عبد المسيح المناهرى

20209 Audio الحان A 1 المعلم ابراهيم عياد الحان اسبوع الآلالم

20210 Audio الحان A 2 المعلم ابراهيم عياد الحان اسبوع الآلالم

20211 Audio الحان A 3 المعلم ابراهيم عياد الحان اسبوع الآلالم

20212 Audio الحان A 4 المعلم ابراهيم عياد الحان اسبوع الآلالم

20213 Audio الحان A 5 المعلم ابراهيم عياد الحان اسبوع الآلالم

20148 Audio الحان A 1 المعلم ابراهيم عياد الحان الصوم الكبير

20149 Audio الحان A 2 المعلم ابراهيم عياد الحان الصوم الكبير

20150 Audio الحان A 3 المعلم ابراهيم عياد الحان الصوم الكبير
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21665 Audio الحان A المعلم ابراهيم عياد (تعليمى)الحان عيد الغطاس المجيد 

21759 Audio تمجيد ومديح A المعلم ابراهيم عياد هذه العذراء– أطاى بارثينوس 

20311 Audio الحان AC 1 المعهد العالى للدراسات القبطية Holy Pascha

20312 Audio الحان AC 2 المعهد العالى للدراسات القبطية Holy Pascha

20313 Audio الحان AC 3 المعهد العالى للدراسات القبطية Holy Pascha

20314 Audio الحان AC 4 المعهد العالى للدراسات القبطية Holy Pascha

20608 Audio الحان AEC 2 المعهد العالى للدراسات القبطية البصخة المقدسة

20609 Audio الحان AEC 3 المعهد العالى للدراسات القبطية البصخة المقدسة

20610 Audio الحان AEC 4 المعهد العالى للدراسات القبطية البصخة المقدسة

20607 Audio الحان AEC 1 المعهد العالى للدراسات القبطية
 Introductions The Eleventh hour of- البصخة المقدسة 

20902 Audio الحان A أبونا بوال ملك (الحان الجمعة الحزينة )طريق الجلجثة 

21106 MP3 الحان A أبونا تادرس يعقوب ملطى أسبوع البصخة المقدسة

21044 MP3 الحان A أبونا تادرس يعقوب ملطى عظات والحان رحلة الصوم الكبير

21075 MP3 الحان A أبونا تادرس يعقوب ملطى  عظات والحان رحلة الصوم الكبير

21819 Audio تمجيد ومديح A باالشتراك مع فريق الشهيد أبو فام السالم للمالك ميخائيل

21701 Audio الحان A خورس الكاترائية الحان الجمعة العظيمة

22341 Audio تمجيد ومديح A خورس نى أنجليوس سهرة كيهكية وحفل غيد الميالد

22267 Audio تسبحة Q 1 دير ابو مقار 1قبطى - تسبحة نصف الليل بدير ابو مقار 

22268 Audio تسبحة Q 2 دير ابو مقار 2قبطى - تسبحة نصف الليل بدير ابو مقار 

20061 Audio تسبحة E 1 دير األنبا أنطونيوس بكاليفورنيا Holy Psalmody of Sunday تسبحة األحد

20062 Audio تسبحة E 2 دير األنبا أنطونيوس بكاليفورنيا Holy Psalmody of Sunday تسبحة األحد

22614 MP3 تسبحة E دير األنبا أنطونيوس بكاليفورنيا Holy Psalmody of Sunday تسبحة األحد

22255 Audio تمجيد ومديح A دير األنبا بوال بالبحر األحمر طوباك يا أنبا بوال

22269 MP3 تسبحة Q دير األنبا بيشوى قبطى- تسبحة نصف الليل بدير األنبا بيشوى 

22271 MP3 تسبحة Q دير السريان تسبحة نصف الليل األحد سنوى قبطى

21356 Audio تمجيد ومديح A دير السيدة العذراء مريم بالبراموس  بوادي نطرون التمجيد الكبير للعذراء مريم و األنبا موسي األسود

21245 Audio تمجيد ومديح A دير السيدة العذراء مريم بالبراموس  بوادي نطرون التمجيد الكبير للعذراء مريم و األنبا موسي األسود

22592 Audio الحان A ساتر ميخائيل الحان اسبوع االالم

21700 Audio الحان A ساتر ميخائيل صلوات والحان الصوم الكبير

21161 Audio الحان A ضياء صبرى ترايم والحان القيامة

22055 MP3 تسبحة A عادل ماهر التسبحة باللغة العربية و القبطية و تسبحة االحد
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21716 MP3 الحان A عادل ماهر (4و 3و 2و 1)حبة حنطة 

22575 Audio تسبحة A 2 فريق ابو فام 3- 2تسبحة كيهك  

22574 Audio تسبحة A 1 فريق ابو فام 3 - 1تسبحة كيهك 

22576 Audio تسبحة A 3 فريق ابو فام 3 - 3تسبحة كيهك 

22533 MP3 تسبحة A فريق ابو فام تسبحة نصف اليل

20528 Audio تمجيد ومديح A فريق التسبيح بقيادة الشماس ضياء صبرى تمجيد للشهيد العظيم مارمينا العجايبى

21870 Audio تسبحة A 1 فريق الشهيد ابو فام 2-1تسبحة نصف الليل باللغة العربية 

21871 Audio تسبحة A 2 فريق الشهيد ابو فام 2-2تسبحة نصف الليل باللغة العربية 

20166 Audio الحان A 1 فريق الشهيد أبو فام ترتيب اسبوع الآلالم

20167 Audio الحان A 2 فريق الشهيد أبو فام ترتيب اسبوع الآلالم

21831 Audio تسبحة A فريق الشهيد أبو فام تسبحة نصف اليل بالعربى الجزء االول

21832 Audio تسبحة A فريق الشهيد أبو فام تسبحة نصف اليل بالعربى الجزء االول

20075 Audio تسبحة فريق الشهيد أبو فام

تسبحة نصف اليل
الشيرات االولى - ثيؤطوكية السبت - ابصالية السبت - لحن نى أثنيوس تيرو 

ثيؤطوكية - ابصالية االحد - ختام الثيؤطوكيات الواطس - الشيرات الثانية - 

ياهللا - مراحمك ياالهى - أنت مستحقة - سبع مرات كل يوم -االنجيل- االحد 

إرحمنا

21676 Audio تسبحة A فريق الشهيد أبو فام تسبحة و مدائح كيهك الجزء االول

21677 Audio تسبحة A فريق الشهيد أبو فام تسبحة و مدائح كيهك الجزء الثانى

22376 MP3 تسبحة A فريق الشهيد أبو فام ثالث أجزاء-تسبحة ومدائح كيهك 

21341 Audio الحان A فريق الشهيد أبو فام مدائح والحان الصوم الكبير

21209 Audio تمجيد ومديح
فـريق الشهيد أبوفـام   باالشتراك مع نيافة الحبر 

الجليل  االنبا  فــا م
تسبحة نصف الليل بالغة القبطية

22156 Audio تسبحة A فريق أفا أنطونيوس األحد عربى- تسبحة نصف الليل 

22155 Audio تسبحة A فريق أفا أنطونيوس األحد قبطى- تسبحة نصف الليل 

20158 Audio الحان C فريق ترانيم من المانيا (المانيا)قبطى - الحان أسبوع االالم 

20059 Audio الحان A فريق دافيد وجورج كيرلس

- كيريا ليسون - شيرى ماريا - تين او اوشت  ) الحان القداس الباسيلى

سوتيس - نى سافيف تيرو - ذوكسابترى - هليلويا فاى بى بى - اللى القربان 

شيرى نى - ابيت جيك إيفول - إى اغابى - الهيتنيات - طاى شورى - امين 

(ماريا 

22353 Audio الحان A 2 فريق دافيد وجورج كيرلس 2الحان القداس الباسيلى 

22527 Audio تمجيد ومديح A فيكتور نسيم مع بولس مالك امدح فى البتول- مدائح كيهك 

21043 MP3 الحان A قداسة البابا شنودة الثالث صلوات ساعات الجمعة العظيمة
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21074 MP3 الحان A قداسة البابا شنودة الثالث صلوات ساعات الجمعة العظيمة

22140 Audio الحان A المرتل ميخائيل البتانوني- قناة مارمرقس  الحان و ترانيم الجمعة العظيمة

21243 Audio الحان A DCكنيسة القديس ماري مرقس ـ واشنتون    مدائح والحان الصوم الكبير و احد الشعانين

22327 Audio تسبحة A كورال القطيع الصغير تسبحة لالطفال- هوس ايروف 

21666 Audio الحان A كورال ام النور بكندا ال اخف شرا النك انت معى

21150 AUDIO ترانيم-مدائح-تمجد A كورال مارمينا

مفرح القلوب

-فلنجتمع  - السالم لك يا رافائيل - ياملك السالم- راشى نى - اك ازمارؤوت 

السالم لك - تعالوا ايها المؤمنين - شيرى رافائيل -  يامالك رافائيل 

السالم لك يارافائيل- كل االجيال - يامحبوب 

22304 Audio الحان A مجموعة مرنمين الحان البصخة بالعربى

22427 Audio تمجيد ومديح A مجموعة مرنمين الشريط االول- تسابح و تماجيد 

22428 Audio تمجيد ومديح A مجموعة مرنمين الشريط الثانى- تسابح و تماجيد 

21338 Audio الحان AE مهرجان الكرازة Mahragan El-Keraza Gr 11- Univ

21339 Audio الحان AE مهرجان الكرازة Mahragan El-Keraza Gr 3-6

21337 Audio الحان A مهرجان الكرازة Mahragan El-Keraza Gr 7-10

21431 Audio الحان A مهرجان الكرازة Mahragan El-Keraza SK - Gr 2

20825 Audio الحان E English Communion Hymnes

21170 Audio الحان E Holy week & Resurrection

20010 Audio تمجيد ومديح AC ارثوذكسيات

20531 Audio تمجيد ومديح A (البراموس)التمجيد الكبير للعذراء مريم واألنبا موسى األسود 

20328 Audio الحان A

(لك القوة والمجد)الحان اسبوع الآلالم 

مزمور لداود- كيرياليسون - ثوك تاتى جوم 

(بالقبطى)طوباك أيها اللص - أجيوس 

موسيقى- يا ملك الملوك - غولغثا 

20159 Audio الحان A لك القوة والمجد- الحان أسبوع االالم 

21308 Audio الحان الحان ومدائح القيامة والعنصرة

20556 Audio الحان A
 DCكنيسة القديس العظيم مارمرقس ) الحان ومدائح شهر كيهك

(بواشنطن

21208 Audio تمجيد ومديح A تمجيد القـديـسـة العذراء واميـر الشهـداء مارجرجـس

20450 Audio تمجيد ومديح A تمجيد لرئيس المالئكة ميخائيل

20066 Audio الحان A تمجيد للقديسة مريم العذراء وامير الشهداء مارجرجس
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