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القنوات الوطنية

250 Qatar TV
251 Al Rayyan HD
252 Saudi 1
253 Saudi 2
254 MBC 1
255 Dubai TV
256 Sama Dubai
257 LBC HD
258 KTV CH1 HD
259 Oman TV
260 Sharjah TV
261 Al Emarat
262 LIBYA TV
263 Tunisia Nat 1
264 Tunisia Nat 2
265 Hannibal TV
266 Bahrain TV
267 Al Aoula TV
268 Thalitha TV

71 Rotana Classic
72 Rotana Aflam
73 Dubai One
74 Rotana Masriya HD
75 Zee Aflam

  .يمكن أن يتغير محتوى قائمة القنوات دون إشعار مسبق

  لمعرفة تحديثات قائمة القنوات األخيرة، يرجى زيارة 

www.beIN.net/en/channel-line-up/

قائمة قنوات beIN كاملًة

1 beIN SPORTS HD1
2 beIN SPORTS HD2
3 beIN SPORTS HD3
4 beIN SPORTS HD4
5 beIN SPORTS HD5
6 beIN SPORTS HD6
7 beIN SPORTS HD7
8 beIN SPORTS HD8
9 beIN SPORTS HD9
10 beIN SPORTS HD10
11 beIN SPORTS HD11 EN
12 beIN SPORTS HD12 EN
13 beIN SPORTS HD13 EN
14 beIN SPORTS HD14 FR
15 beIN SPORTS HD15 FR
16 beIN SPORTS HD16 FR
17 beIN SPORTS HD17 ES
20 beIN SPORTS NBA HD
21 beIN SPORTS HD
31 Al Kass one HD
32 Al Kass two HD
33 Al Kass three HD*
35 Al Kass five HD
36 Al Kass six HD*
37 Al Kass seven HD*
38 Al Kass eight HD*
41 Dubai Sports
42 Dubai Racing
43 AD Sports 1
44 AD Sports 2
45 YAS Sports
46 Kuwait Sports

قنوات الرياضة

* القنوات الحصرية

51 beIN MOVIES HD1
52 beIN MOVIES HD2
53 beIN MOVIES HD3
54 beIN MOVIES HD4
60 FOX MOVIES HD*
61 Fox ACTION MOVIES HD
62 Fox FAMILY MOVIES HD
63 TCM
64 AMC HD*
65 Star Movies HD
66 MBC 2
67 MBC Max
68 MBC Action
69 MBC Bollywood
70 Rotana Cinema

قنوات األفالم

400 beIN 4K
401 beIN SPORTS HD1 MAX
402 beIN SPORTS HD2 MAX
403 beIN SPORTS HD3 MAX
404 beIN SPORTS HD4 MAX
411 beIN BOX OFFICE HD1

قناة مدفوعة حسب الطلب

151 beIN SERIES HD1
160 FOX HD*
161 FX HD
162 CBS Reality*
163 Star World HD
170 MBC 4
171 AD Drama HD
172 MBC Drama
173 Zee Alwan

القنوات الترفيهية

100 be JUNIOR*
101 Jeem HD*
102 Baraem*
103 Cbeebies*
104 Baby TV HD
105 Boomerang HD*
106 Cartoon Network English HD*
107 Cartoon Network Arabic
108 Cartoon Network Hindi*
109 DreamWorks*
110 Dkids*
111 JimJam*
112 MBC 3

قنوات األطفال

300 DLife*
301 DTX*
302 Nat Geo HD
303 Nat Geo People HD
304 Nat Geo Wild HD
305 Nat Geo Arabic
306 Animal Planet HD
307 AlJazeera Documentary HD

القنوات الوثائقية

350 beIN GOURMET HD
351 Fatafeat HD*
352 Channel V HD
353 DMAX*
354 Outdoor Channel HD*
355 Extreme Sports*
356 Travel Channel HD
357 HGTV*
360 Rotana Clip
361 Rotana Music
362 Rotana Khalijiah

أسلوب الحياة

200 beIN SPORTS NEWS HD
201 CNN HD*
202 HLN*
203 Fox News
204 Bloomberg
205 Euro News
206 TRT World
210 Aljazeera HD
211 Aljazeera English HD
212 Aljazeera Mubasher
213 Al Arabiya
214 BBC Arabic
215 BBC World News HD
216 CNBC Arabiya
217 RT Arabic HD
218 France 24 - Arabic
219 France 24 - English
220 France 24 - French
221 Al Araby

القنوات األخبارية



Monster 
Trucks

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

لالشتراك في قنوات beIN، اتصل بنا على أحد األرقام التالية:

+974 44 222 000 الدول األخرى 

beIN.net/subscribe أو قم بزيارة

800 55 22 اإلمارات   

16 19 83 79 البحرين   

09 82 40 23 46 الجزائر   

92 003 3007 السعودية   

05 37 72 23 46 المغرب   

 31 300 346 تونس   

133 قطر   

16162 مصر   

يستمر الربيع مع شهر مايو الذي يعرض ويقدم لك باقة واسعة وفريدة من المفاجآت، 

 
ً

 باألفالم الحاصلة على جوائز األوسكار، ووصوال
ً
 من نجوم الشاشة العالميين، مرورا

ً
بدءا

إلى حماس وإثارة الساحرة المستديرة ليأخذك في رحلة كلها جديد. ففي دليل شبكة 

قنوات beIN لهذا الشهر، اخترنا لك أفضل البرامج الحصرية، وأرقى األفالم السينمائية، 

ات الرياضية، وأطيب الوصفات الفريدة، وغيرها العديد من البرامج المخصصة 
ّ
وأهم الفعالي

 الستقبال شهر رمضان الكريم بنكهات 
ً
لكل العائلة لتتلذذ بعطر الربيع وتستعد أيضا

.beIN Gourmetمختلفة مع فتافيت و

ال تجعل مشاهدة فيلمك المفضل تفوتك بعد اآلن، وكذلك البرامج الترفيهية التي 

تحبها أو المباراة التي سيتحدث عنها الجميع في اليوم التالي. فمع خدمة “الفيديو حسب 

الطلب” سيكون بوسعك مشاهدة أكثر من 2400 محتوى يتضمن أحدث األفالم 

 حينما تريد.
ً
والمسلسالت والفعاليات الرياضية وغيرها العديد من البرامج الترفيهية مجانا
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س حياته لتربية أطفاله الستة على أسس بدنية صحيحة 
ّ

في غابات شمال غرب المحيط الهادئ، يضطر أب كر

 تحديات 
ً
وتعليم فكري صارم بدون اللجوء إلى المدارس إلى ترك منظومته وخوض العالم الخارجي، مواجها

تخص مفهومه وفكرته عن معنى األبوة…

١9 مايو الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

Captain Fantastic

•حاصل على جائزة Awards Circuit Community Awards لعام ٢٠١6 - حاصل على أوسمة شرفية.

ح لجائزة األوسكار.
ّ

ش
ُ

•جوائز األوسكار، الواليات المتحدة ٢٠١٧ - ر

ح لجائزة بافتا.
ّ

ش
ُ

•جوائز األكاديمية البريطانية لألفالم ٢٠١٧ - ر

Alice In Wonderland

 • جوائز األوسكار، الواليات المتحدة ٢٠١١

جائزة أفضل تصميم أزياء.

 • جوائز األكاديمية البريطانية لألفالم ٢٠١١

جائزة بافتا ألفضل تصميم أزياء.

• جائزة األوســكار كأفضل إنجاز في مونتاج 

الصوت )٢٠١5(.

• جائزة "فيلــم العام" للمعهد الفيلم 

األميركي )٢٠١5(.

• جائزة أفضــل أداء تمثيلي في حفل جوائز 

.)٢٠١5( MTV أفالم

ــح لجائز أوسكار كأفضل صورة.
ّ

ش
ُ

• ر

يلعب جاكي شان دور محقق من 

هونغ كونغ يتحالف مع مقامر 

أميركي لمحاربة عصابة إجرامية صينية 

ر فيها 
ّ
بهدف القبض على العقل المدب

في مغامرات مليئة بالحركة والتشويق 

والكوميديا. 

4 مايو الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

Skiptrace

، إلى بالد العجائب التي 
ً
تعود أليس، صاحبة التسعة عشر عاما

زارتها في طفولتها، وتتحد مع أصدقائها القدامى إلنهاء 

عهد الملكة الحمراء.

١٢ مايو الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

، يعود القناص كايل إلى 
ً

 توجته بطال
ً
بعد خوضه حربا

دياره حيث يجد صعوبة في التأقلم مع حياته كزوج 

وأب ألن آثار الحرب ما زالت راسخة في ذاكرته.

١٢ مايو الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

American Sniper

 فاز فيلم American Sniper بـ 19 جائزة عالمية 
وتم ترشيحه لـ 38 جائزة أخرى من أهمها

أفالم
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ال يزال نمط الحياة الصحي واللياقة البدنية 

يتصدران قائمة احتياجات العالم في الوقت 

الحالي.

وبعد نجاح الموسم األول من برنامج "مطبخك 

مرايتك"، تعود الشيف ليلى فتح الله، التي نجحت 

 عن طريق 
ً
في فقدان ما يقرب من 17 كيلوجراما

تغيير نمط حياتها اليومي والعادات الغذائية الخاصة 

بها، بالمزيد من الوصفات الصحية التي تم تجريبها 

واختبارها، باإلضافة إلى النصائح وغير ذلك الكثير. 

Now Boarding

 "Now Boarding" رحلة مثيرة في 
ّ

عد
ُ
ت

طيات قصص هواة التزلج، فالعديد منهم 

يحاولون االرتقاء إلى مستويات صعبة المنال 

خالل خوضهم لتجربة التزلج في ست مدن أوروبية 

مختلفة. كما تتيح لنا هذه المغامرة الشيقة فرصة 

 في هواة هذه الرياضة، والتي 
ً
التأمل بشكل أكثر تعمقا

 إلى طرح نفس السؤال: ماذا بعد؟
ً
تدفعنا دائما

من ٢4 إلى ٢6 مايو الساعة ٢١:45 بتوقيت مكة المكرمة.

 والمرشحة لنيل جائزة بوليتز، قصة 
ً
تتناول "The Son”، الرواية األكثر مبيعا

 لما نشرته صحيفة نيويورك 
ً
حياة ثالثة أجيال من عائلة ماكولوغ، وفقا

تايمز. وتستكشف هذه الرواية ببراعة كيف أن القسوة والطبيعة 

المتوحشة اللتين يتميز بهما إيلي ماكولوغ )بيرس بروسنان( 

وبحثه المتواصل عن السلطة، قد أنتجا عواقب امتدت وتواصلت 

انعكاساتها على أجيال عدة.

 تطلعات عائلة ماكولوغ إلى 
ً
ويروي هذا الفيلم المميز أيضا

أن تصبح واحدة من أثرى العائالت المقيمة في تكساس.

ل، الخميس ١١ مايو 
ّ

 العرض األو

الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

The Son

مطبخك مرايتك

الموسم الثاني

 من ١٢ مايو.
ً

ابتداء

ضيفة الحلقة: ليلى فتح اهلل.

Underground - الموسم الثاني

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

يروي المسلسل قصة مجموعة من العبيد يخططون للهروب من مزرعة في جورجيا. يساعد هذه المجموعة طوال رحلة 

هروبهم زوجان معارضان الرقيق والعبودية. ثم يتولون تشغيل محطة السكك الحديدية، فتبدأ محاولتهم بالهرب من 

العمالء المكلفين باستعادتهم وإجبارهم على الرجوع إلى المزرعة.

كل أربعاء الساعة ٢٢:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.
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الدوري اإلنجليزي الممتاز

حماس وإثارة الدوري اإلنجليزي الممتاز متواصالن خالل شهر 

مايو. مانشستر يونايتد يواجه غريمه أرسنال في مباراة من 

العيار الثقيل، فلمن ستكون السيطرة ومن سيتوج بالفوز؟ 

 على قنوات 
ً
 وحصريا

ً
استمتع بهذا التشويق وأكثر مباشرة

beIN فقط.

 ٧ مايو،

أرسنال x مانشستر يونايتد.

 ١4 مايو،

توتنهام x مانشستر يونايتد.

دوري أبطال أوروبا

انطلق في رحلة كروية مليئة بالتشويق 

والسحر الكروي مع أفضل الفرق األوروبية 

ضمن مباريات النصف النهائي لدوري أبطال 

 وإثارة في 
ً
أوروبا، المنافسة األكثر حماسا

عالم الساحرة المستديرة، وشاهد نجومك 

 على قنوات 
ً
 وحصريا

ً
المفضلين مباشرة

beIN. فيما يلي موعد المباريات القادمة:

مباريات نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا:

 مباراة الذهاب،

2 و3 مايو.

 مباراة اإلياب،

9 و10 مايو.

الدوري األوروبي

ِعش حماس وإثارة الدوري األوروبي 

الذي تسعى كل الفرق النتزاع لقبه 

لكون التتويج به سيكون بوابة إلى 

حجز مقعد تلقائي في دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. ال تفوت منافسات 

المسابقة القارية النارية واستمتع بتغطية ال 

 .beIN على قنوات 
ً
 وحصريا

ً
مثيل لها مباشرة

فيما يلي موعد المباريات المقبلة:

مباريات نصف النهائي للدوري األوروبي:

 مباراة الذهاب،

4 مايو.

 مباراة اإلياب،

11 مايو.

نهائي الدوري األوروبي:

24 مايو.

الطريق إلى كارديف 2017

بطولة روالن غاروس للتنس ٢٠١٧

كن على موعد مع مفاجآت بطولة روالن غاروس للتنس التي ستجمع العديد من نجوم 

وعمالقة كرة المضرب العالمية والكالسيكيين روجييه فيدرر ورفاييل نادال. ال تفوتوا هذا 

.beIN على قنوات 
ً
 وحصريا

ً
الحدث وشاهدوا جميع مباريات عالم الكرة الصفراء مباشرة

٢٢ مايو.

رياضة
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يعرض "Animal Fight Club" المعارك 

الندية بين مجموعة من أكبر الحيوانات 

المتصارعة وأكثرها شراسة وقدرة على 

 األسلحة 
ً
المباغتة في المملكة الحيوانية، موضحا

والتكتيكات غير العادية التي تدعم كل شجار 

محتدم بين الحيوانات. وتأخذنا الرسومات المتحركة 

المتميزة والعالم الجديد إلى داخل هذه المعارك 

الملحمية في المملكة الحيوانية.

السبت 6 مايو الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

Animal Fight Club 4.5

Buying The View

يعرض سمسار العقارات للعميل ثالثة عقارات فريدة من نوعها تطل جميعها على الشاطئ وفي أماكن مميزة 

في الواليات المتحدة األمريكية )تكساس وميسيسبي وفلوريدا وأوتر بانكس(. وسيستمتع العمالء بما يفوق 

توقعاتهم بمجرد أن تطأ أقدامهم تلك المناطق حيث سيخوضون مغامرات فريدة تماثل المغامرات التي تنتظرهم 

في منازلهم الجديدة المطلة على الشاطئ.

من األحد إلى الخميس الساعة ١٧:35 بتوقيت مكة المكرمة.

مع وجود مخرجين وصحفيين بارزين وحاصلين على عديد من الجوائز 

العالمية، يعود المسلسل ليقدم ويعرض لك العالم بطريقة مختلفة 

 إلى الثقافة الشعبية. انضم إلينا 
ً

 من السياسة ووصوال
ً
عن اآلخرين بدءا

لالستمتاع بالقصص الفريدة والتقارير الحصرية والمحادثات البارزة مع 

أرقى الرموز الثقافية.

٢3 مايو الساعة ١9:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

Explorer 2.0 - الموسم الثاني

البرامج الوثائقية



تقوم المحققة الشهيرة سارة جاين سميث 

بمغامرات مشوقة وخطيرة في مواجهة 

القوى الشريرة على األرض، وتستعين بفريق 

مميز من األبطال.

 من األحد إلى الخميس 

 الساعة ٢٠:٠5 

بتوقيت مكة المكرمة.

The Sarah Jane Adventures

 لكنه في عين كالرنس عالم مليء بالدهشة. يجد كالرنس الفتى 
ً
 بكم في عالم كالرنس! قد يبدو عاديا

ً
أهال

المرح واإليجابي المتعة التي يفتقدها معظم الناس في هذا العالم، فهو يستمتع بكل لحظة مع أصدقائه 

المقربين سومو وجيف.

Clarence

مع أن عائلة كرودز تعيش في العصر الحجري، لكن ال تختلف 

مشاكلها اليومية عن مشاكل عائالت العصر الحديث.

البقاء على قيد الحياة ليست مهمة سهلة بالنسبة لعائلة 

كرودز التي تقاتل المخلوقات الشرسة وتخوض في نفس 

 مع الجيران الفضوليين واألقارب المزعجين، 
ً
الوقت صراعا

في حين تحاول تجاوز التحديات اليومية خاصة 

المرتبطة بالحضور إلى أول مدرسة في العالم!

١ مايو.

Dawn Of The Croods

يعيش الفيل المميز بنجامين في حديقة حيوانات 

نيوتاون مع أصدقائه. لكن الحديقة مهددة 

باإلفالس في أي لحظة، لذلك يلجأ بنجامين 

باستخدام أفكاره المبدعة ومساعدة أصدقائه 

إلى إنقاذ حديقتهم من اإلفالس.

٢ مايو.

Benjamin The Elephant

برامج األطفال
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الفيديو حسب الطلب

اشترك اآلن
be IN .ne t /subsc r ibe

ال تجعل مشاهدة فيلمك المفضل تفوتك بعد اآلن، وكذلك برامج التلفزيون أو المباراة التي سيتحدث عنها الجميع في 
اليوم التالي. فمع خدمة أفالم حسب الطلب سيكون بوسعك مشاهدة أكثر من 2400 محتوى يتضمن أحدث األفالم 

والمسلسالت والفعاليات الرياضية وغيرها العديد من البرامج الترفيهية مجانًا حينما تريد.

 beIN Media Server أو
    beIN 4K Media Server)أوصل جهازك إلى اإلنترنت )بالكابل أو الواي فاي

                beIN PVR Box)أضف قرصًا صلبًا خارجيًا وأوصل جهازك إلى اإلنترنت )بالكابل أو الواي فاي

    beIN HD Box
 beIN إن كان لديك أي جهاز آخر، فحدثه إلى واحد من أجهزة استقبال 

المذكورة أعاله

:beIN On Demand إن كان لديك أحد أجهزة االستقبال المذكورة أسفله، اتبع الخطوات التالية للحصول على خدمة


