
 pdfالقنوات    بأسامء ترددات النايل سات اجلديدة اكمةل  

 موقع مؤكد 

 الرتدد  القنوات 

 أفقي  ON Time Sport 10853دراما و  ONو  ON E قناة

 وديمع 11179 قناة ادللتا واإلسكندرية والقنال والقاهرة وطيبة والصعيد

 معودي CNN 11900زياك وجنوم اف ام ومقناة السعيدة و 

 معودي 12437 قناة احلياة مسلسالت واألنبار 

 معودي 12476 القطرية  BEIN SPORTقنوات 

 معودي Movies Action 10872قناة 

  Feed HDوالصحة وامجلال و Cairo Dramaقناة 
 Cairo Cinemaو

 أفقي  10777

 معودي MBC Action 11470قناة 

 أفقي  Disney 11276و  osnو  Nike Toonقناة 

 أفقي  dmc sport 11449دراما و DMCو DMCقناة 

 أفقي  sky action 11296خليجية و Rotanaو  Rotanaقناة 

 معودي 11013 قناة الشارقة والشارقة الرايضية 

 أفقي  extra news 11488و  koky kidsقناة الهنار دراما و

 معودي ten 11430صدى البدل دراما وفلسطني اليف وقناة 



 أفقي  11334 واإلرث النبوي والقدس اليوم  A one tvقناة 

قناة كنوز الطب والنعمي والكويت ديرتنا والطب البديل 
 وادلوحة واألردن وعيون الوطن

 معودي 10930

قناة أبو ظيب وأبو ظيب الرايضية وأبو ظيب دراما وماجد  
 2الرايضية وأبو ظيب 

 أفقي  12467

 معودي 11747 قناة األهيل والعربية احلدث والعربية واملدحي

 معودي 10719 قناة قطر قرآن وقطر وصوت اخلليج وراديو قطر

 معودي 11137 قناة العراق وابن عثميني واملعايل واحملور والتعلميية

 أفقي  12562 قناة ساكي رعب وبوكس أكشن وجنوم هوليود

 معودي 10757 ت التجريبية القنوا

 معودي 10795 واألماكن nationalوتونس  feedقناة تونس الثقافية و

 معودي 11227 قناة السالم عليك 

 معودي sr tv 11219قناة 

 معودي zee aflam 11257و  b4u plusو b4uقناة 

قناة احلياة والبيت بيتك سيامن وابنوراما اليوم وسام دراما  
 سيامن ويت اتكيس واملودل واحللبة وشعبياتومييك ويت 

 أفقي  11257

 معودي 11823 قناة الهنار سيامن واحلدث اليوم وصدى البدل واحملور

 أفقي  11727 ونيلكودين  osnقناة 

 أفقي  zee tv 11881و   zee cinemaو tvقناة بييب 



قناة القاهرة والناس واألوىل واملرصية وليبيا س بورت وليبيا 
 وأزهري Nile familyوالوطنية 

 أفقي  11766

قناة فوكس نيوز وبوملربج وانش يوانل جيوجرافيك 
 وديسكفري 

 أفقي  11804

والهنار والهنار  cbcقناة س بيس تون عريب والرشقية وقنوات 
 واحلياة مسلسالت وميكس هوليود  cbcدراما و

 معودي 11785

 معودي osn 11861و cinemoجلوابل و 1قناة سيامن 

 معودي 12130 قناة اجلديد

 أفقي  12111 قناة عامن الرايضية وعامن الثقافية

ويس ان ان ابلعربية  CNNقناة أبو ظيب دراما و
 ad sportو ad dramaوانش يوانل جيوجرافيك و

 أفقي  12226

 أفقي  12149 قناة الثقافية وأجيال 

 أفقي  12341 قناة النادي األهيل ودرمي وابنوراما دراما 

 معودي 11862 قناة مرص القرآن وأون دراما وأون س بورت

 Nileو Nile cinemaقناة أسوان والوادي اجلديد و

comedy وNile sport وmix one 

 معودي 11843

 معودي 12054 قناة املرصية والثانية والناس واألنوار وابنوراما أفالم وفود 

 معودي mbc3 11470 – 11595قناة 

 أفقي  CN Arabia 11277قناة 

 أفقي  10815 قناة كراميش 



 أفقي  Majid Kids 11526قناة 

 معودي SPACETOON ARABIC 11785قناة 

 معودي Mix 11785 قناة

 معودي 12015 مرص  MBCقناة 

 معودي 11823 2مرص  MBCقناة 

 معودي 11977 قناة ساكي أخبار  

 أفقي  11012 قناة املسرية 

 معودي BBC 12198قناة 

 أفقي  12344 قناة احلدث  

 معودي 11678 قناة العربية 

 أفقي  10815 قناة األمة 

 أفقي  10892 قناة روس يا اليوم 

 أفقي  11256 قناة اجلزيرة مبارش مرص  

 معودي 11630 قناة اجلزيرة

 معودي 12149 قناة السعودية اإلخبارية 

 معودي 10921 قناة سوراي دراما  

 أفقي  10777 اكيرو دراما قناة 

 أفقي  10534 قناة طيور بييب 



 أفقي  12872 قناة الشمس 

 4gوبيلودي والبيت بيتك واجيي بيست و appleقنوات 
 1وأطلب وتيوب وسيامن 

 أفقي  11177

 أفقي  11219 وابنوراما فيل  ltcقناة 

 معودي 10719 مجموعة قنوات قطر 

 أفقي  mix one 11842قناة 

 


