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#
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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

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

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

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

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

21995 MP3 األجبية E St Antony Monestarey Agpeya Prayers English

22020 Audio األجبية E St Antony Monestarey Agpeya Prayers English - Prime

22021 Audio األجبية E St Antony Monestarey Agpeya Prayers English - Third - Six Hours

21193 Audio صلوات E Sunday School The First Hour and Morning Doxology

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

22607 MP3 الحان A ابراهيم عياد 3 - 1الحان القيامة 

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

21970 Audio صلوات A ابونا داود لمعي تأمالت ابونا داود لمعي

22484 Audio صلوات A ابونا داود لمعي صالة باكر و تسبحة باكر

22647 MP3 االجبية A ابونا داود لمعي النوم- صلوات االجبية باكر 

22513 DVD صلوات A 1 االنبا كيرلس مطران ميالنو قيثارة الفرح الجزء االول

22514 DVD صلوات A 2 االنبا كيرلس مطران ميالنو قيثارة الفرح الجزء الثانى

22515 DVD صلوات A 3 االنبا كيرلس مطران ميالنو قيثارة الفرح الجزء الثالث

22516 DVD صلوات A 4 االنبا كيرلس مطران ميالنو قيثارة الفرح الجزء الرابع

22319 DVD صلوات A 1 البابا شنودة 1صالة جناز البابا شنودة 

22320 DVD صلوات A 1 البابا شنودة 2صالة جناز البابا شنودة 

21042 Audio الحان A 5 الشماس أنطون ابراهيم عياد 5جلجثة 

21073 Audio الحان A 5 الشماس أنطون ابراهيم عياد جلجثة

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

22127 MP3 الحان A الشماس بولس مالك طقس األكليل

22629 Audio صلوات A الشماس بولس مالك صلوات األجبية اللغة العربية

20649 Audio األجبية A الشماس جرجس فلتاؤوس تراتيل المزامير الثالثة و السادسة

20670 Audio األجبية A الشماس جرجس فلتاؤوس تراتيل  نصف الليل الخدمة الثانية و الثالثة

20671 Audio صلوات A الشماس جرجس فلتاؤوس تراتيل المزامير نصف الليل الخدمة األولى

20672 Audio صلوات A الشماس جرجس فلتاؤوس تراتيل المزامير اتتاسعة

الحان صلوات االجبية
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20673 Audio األجبية A الشماس جرجس فلتاؤوس تراتيل المزامير باكر

20674 Audio األجبية A الشماس جرجس فلتاؤوس تراتيل المزامير الغروب و النوم

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

20065 Audio الحان A الشماس عادل ماهر

جلوريا ماريا
إك - لحن الدورة =  ذكصولوجيات -  أرباع الناقوس - أفرحى يامريم 

زفتيه - أوكيريوس - موسيقى - سبع مرات - شيرى ثيؤطوكيه - إزماروؤت 

أطاى - ابؤورو - السالم لك يامريم - فاى بى إبيمية - راشى نيه - بانيتسى 

كل - ياربنا يسوع المسيح - أنت ياأم النور - السالم لك يامريم - بارثينوس 

واحد بيحبك

20719 Audio األجبية A الشماس عادل ماهر

صالة باكر
مقدمة صالة باكر- سبع مرات كل يوم - مقدمة 

يا رب لماذا- لماذا أرتجت األمم - طوبى للرجل 

ترنيمة وتأمل- أنصت يا رب - إذ دعوت 

خلصنى يا رب- أيها الرب - يا رب ال تبكتنى 

يا رب من يسكن- ترنيمة وتأمل - إلى متى يا رب 

إليك يا رب- السموات تحدث - احفظنى يا رب 

يا هللا إلهى- ترنيمة وتأمل - الرب نورى 

سبحوا الرب- اللهم التفت - ليترأف هللا 

القطع- األنجيل - يا رب إسمع 

21422 Audio الحان A الشماس عادل ماهر تسبحه والحان الصوم الكبير

21456 Audio األجبية A الشماس عادل ماهر صالة الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة

21457 Audio األجبية A الشماس عادل ماهر صالة الغروب والنوم

21458 Audio األجبية A الشماس عادل ماهر صالة نصف الليل و الستار

20220 Audio صلوات A 1 الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق صلوات أحد الشعانين وأسبوع االالم وسبت النور والقيامة :حبة الحنطة

20221 Audio صلوات A 2 الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق صلوات أحد الشعانين وأسبوع االالم وسبت النور والقيامة :حبة الحنطة

20222 Audio صلوات A 3 الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق صلوات أحد الشعانين وأسبوع االالم وسبت النور والقيامة :حبة الحنطة

20223 Audio صلوات A 4 الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق صلوات أحد الشعانين وأسبوع االالم وسبت النور والقيامة :حبة الحنطة

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

ترانيم الصلبوت-ترتيل االنجيل باللحن الحزايني

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

ترانيم الصلبوت-ترتيل االنجيل باللحن الحزايني

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

21068 Audio الحان

A 1

الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق

تسبحة األحد باللغة العربية- لغة السماء  
لحن خين أوشوت- الهوس األول - قوموا يا بنى النور 

لبش الهوس الثانى- الهوس الثانى - لبش الهوس األول 

الهوس الرابع- رتلوا للذى صلب عنا  - الهوس الثالث 

لحن بى أو أو فا بينوتى بى

21069 Audio الحان

C 2

الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق

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

لبش الهوس األول- الهوس األول 

لبش الهوس الثانى- لحن مارين أوؤنه - الهوس الثانى 

لحن إزمو إبشويس- الهوس الثالث 

الهوس الرابع- لحن أريبسالين 

21072 Audio الحان A الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق يوم الجمعة العظيمة- أسبوع االالم 

21105 Audio الحان A الشماس عادل ماهر والشماس برسوم القمص اسحق يوم الجمعة العظيمة- أسبوع االالم 

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 

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

20056 Audio األجبية A القمص يوسف أسعد صالة باكر

20331 Audio األجبية A القمص يوسف أسعد صالة الساعة السادسة

20954 MP3 صلوات A القمص يوسف أسعد االجبية المزامير المرتلة

21133 MP3 االجبية A القمص يوسف أسعد صلوات األجبية

21350 Audio األجبية A القمص يوسف أسعد صالة الغروب- المزامير المرتلة 

21351 Audio األجبية A القمص يوسف أسعد صالة الساعة السادسة- المزامير المرتلة 

21699 Audio صلوات A القمص يوسف أسعد صلوات اسبوع األالم والجمعة العظيمة

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

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

21665 Audio الحان A المعلم ابراهيم عياد (تعليمى)الحان عيد الغطاس المجيد 
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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

20607 Audio الحان AEC 1 المعهد العالى للدراسات القبطية
 Introductions of The Eleventhالبصخة المقدسة 

hour

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

21116 DVD صلوات A أبونا أنطونيوس فهمى عشية عيد الصليب

20902 Audio الحان A أبونا بوال ملك كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالوسطة- طريق الجلجثة 

21200 Audio صلوات A 1 أبونا بوال ملك القسم المقد سه

21201 Audio صلوات A 2 أبونا بوال ملك القسم المقد سه

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

21106 MP3 الحان A أبونا تادرس يعقوب ملطى أسبوع البصخة المقدسة

22078 Audio األجبية A أبونا موسي رشدى صالة باكر- األجبية المقدسة 

22079 Audio األجبية A أبونا موسي رشدى صالة الغروب- األجبية المقدسة 

22080 Audio األجبية A أبونا موسي رشدى صالة النوم- األجبية المقدسة 

22586 MP3 االجبية A برسوم القمص اسحق (المزامير)نصف الليل - صلوات االجبية باكر 

21701 Audio الحان A خورس الكاترائية الحان الجمعة العظيمة

21737 MP3 االجبية A د جرجس فلتاووس صلوات االجبية

21553 Audio األجبية A ساتر ميخائيل  وصالة النوم9صالة الساعة 

21554 Audio األجبية A ساتر ميخائيل صالة باكر

21700 Audio الحان A ساتر ميخائيل صلوات والحان الصوم الكبير

21925 MP3 األجبية A ساتر ميخائيل ساتر ميخائيل- صلوات األجبية 

22592 Audio الحان A ساتر ميخائيل الحان اسبوع االالم

20532 Audio األجبية A شباب األنبا رويس صالة باكر

22635 MP3 االجبية A شباب األنبا رويس صلوات األجبية اللغة العربية

22636 Audio االجبية A شباب األنبا رويس السادسة- الثالثة - باكر - صلوات األجبية اللغة العربية 

22637 Audio االجبية A شباب األنبا رويس الغروب و النوم- التاسعة - صلوات األجبية اللغة العربية 

22638 Audio االجبية A شباب األنبا رويس صالة نصف الليل- صلوات األجبية اللغة العربية 
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21161 Audio الحان A ضياء صبرى ترايم والحان القيامة

21716 MP3 الحان A عادل ماهر (4و 3و 2و 1)حبة حنطة 

20332 Audio صلوات A فريق افا انطونيوس التاسعة/ السادسة / صلوات الساعات الثالثة 

21562 MP3 االجبية A فريق افا انطونيوس صلوات الساعات

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

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

20219 Audio األجبية A فريق الشهيد أبو فام صالة الغروب والنوم

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

21821 Audio األجبية A فريق الشهيد أبو فام األجبية- صالة باكر 

21822 MP3 األجبية A فريق الشهيد أبو فام صالة باكر الثالثة السادسة التاسعة الغروب النوم

22022 Audio األجبية A فريق الشهيد أبو فام صالة الساعة الثالثة

22023 Audio األجبية A فريق الشهيد أبو فام صالة الساعة السادسة

22024 Audio األجبية A فريق الشهيد أبو فام صالة الساعة التاسعة

22025 Audio األجبية A فريق الشهيد أبو فام صالة الغروب والنوم

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

20059 Audio الحان A فريق دافيد وجورج كيرلس

الحان القداس الباسيلى
هليلويا فاى بى - اللى القربان - كيريا ليسون - شيرى ماريا - تين او اوشت 

- طاى شورى - سوتيس امين - نى سافيف تيرو - ذوكسابترى - بى 

شيرى نى ماريا- ابيت جيك إيفول - إى اغابى - الهيتنيات 

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

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

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

21030 Audio صلوات A 1 كنيسة القديس العظيم األنبا انطونيوس أبو ظبى صلوات وضعها أباء الكنيسة القديسون األوائل

21031 Audio صلوات A 2 كنيسة القديس العظيم األنبا انطونيوس أبو ظبى صلوات وضعها أباء الكنيسة القديسون األوائل

21032 Audio صلوات A 3 كنيسة القديس العظيم األنبا انطونيوس أبو ظبى صلوات وضعها أباء الكنيسة القديسون األوائل

21033 Audio صلوات A 4 كنيسة القديس العظيم األنبا انطونيوس أبو ظبى صلوات وضعها أباء الكنيسة القديسون األوائل

21034 Audio صلوات A 5 كنيسة القديس العظيم األنبا انطونيوس أبو ظبى صلوات وضعها أباء الكنيسة القديسون األوائل

20556 Audio الحان A - بواشنطنDCكنيسة القديس العظيم مارمرقس  الحان ومدائح شهر كيهك

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

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

22304 Audio الحان A مجموعة مرنمين الحان البصخة بالعربى
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20066 Audio الحان A تمجيد للقديسة مريم العذراء وامير الشهداء مارجرجس

20159 Audio الحان A لك القوة والمجد- الحان أسبوع االالم 

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 

20333 Audio صلوات A 1 36-1 (بالموسيقى)مزامير داود النبى المقرؤة 

20334 Audio صلوات A 2 68-37 (بالموسيقى)مزامير داود النبى المقرؤة 

20335 Audio صلوات A 3 98-69 (بالموسيقى)مزامير داود النبى المقرؤة 

20336 Audio صلوات A 4 125-99 (بالموسيقى)مزامير داود النبى المقرؤة 

20337 Audio صلوات A 5 151-126 (بالموسيقى)مزامير داود النبى المقرؤة 

20683 Audio صلوات E 1

Agpeya Prayers
Thanksgiving prayer - Ps 1 , Ps 3 , Ps 8

Gospel (Prime) - Ten oosht

Prime Litanies - We look for the Resurrection

Keyreyalyson - Holy Holy Holy

Thanksgiving prayer - Ps 129 , Ps 131 , Ps 133

Gospel (compline) - Ten oosht

Compline - We look for the Resurrection

Keyreyalyson - Holy Holy Holy

20825 Audio الحان E English Communion Hymnes

21002 Audio صلوات A 1 1 -35المزامير المقروءة 

21003 Audio صلوات A 2 36 -67المزامير المقروءة 

21004 Audio صلوات A 3 68 - 93المزامير المقروءة 

21005 Audio صلوات A 4 94 - 118المزامير المقروءة 

21006 Audio صلوات A 5 119 - 150المزامير المقروءة 

21170 Audio الحان E Holy week & Resurrection

21308 Audio الحان الحان ومدائح القيامة والعنصرة
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