
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الميراث
 

 مسلسل تلفزيوني 
 
 
 
 

 توصيف الشخصيات  
 
 

 عائلة عبد المحسن البهيتاني  
 جويرية 

 سنة  46 العمر
 سعودية الجنسية 

   سيدة مجتمع  -الثانوية العامة   الدراسة / المهنة 
نظراتها حادة   –تتمتع بكاريزما طاغية   –جبارة  –صارمة  –شخصية قوية  عالمات مميزة 

 تعبر كثيراً بعينيها  
 أرملة عبد المحسن البهيتاني ..   توصيف الشخصية 

 شخصية قوية للغاية .. جميلة .. تطغى بحضورها على أي مكان تدخل إليه  
هذه المرأة من الصعب أن تظهر حزنها فتعمد الى اخفاءه في داخلها .. البكاء  

.. صبورة .. وتمتلك ذهنية متقدة  بالنسبة لها ضعف .. شخصية شديدة الذكاء  
 .. قادرة على نسج الخيوط والسيطرة عليها دون ان تترك وراءها اثراً .. 



العمق الحقيقي لشخصية جويرية يتركز في حرصها الشديد على حماية بناتها  
 ومصالحهن ... مستعدة للقتال ألجلهن ..  

كسسوارات  جويرية تعتني بمظهرها كثيراً .. رشيقة .. لديها ولع بال 
 والمجوهرات وخصوصاً اللماس ..  

تتمتع جويرية بشعر اسود طويل اعتادت على رفعه الى اعلى خصوصا انها  
 في حالة حداد على زوجها  

 عينيها كبيرتان بلون اسود لمع ونظرات فاحصة لكل شيء حولها ..  
جويرية من نوع الشخصيات ذات العالم الدفين التي يصعب على المرء  

اكتشاف هذا العالم مهما حاول القتراب منها ... يصعب استفزازها بسهولة  
 فهي هادئة وواثقة من كل ماتفعل ...  

في الماضي تعرضت لحادثة اثناء احدى محاولت النجاب الفاشلة  
 واضطرت على اثرها لستئصال الرحم  

 
 شهد 

 عام 23 العمر
 سعودية   الجنسية 

درست معهدا لفنون الرقص التعبيري في اميركا وتخصصت في فن الباليه /   الدراسة / المهنة 
 تعمل في تعليم رقص الباليه لالطفال الصغار  ضمن مراكز خاصة  

شخصية نشيطة .. ديناميكية .. مقبلة على الحياة ... انفعالية .. حساسة ..   عالمات مميزة 
 ذات مزاج خاص .. شخصية هجومية ..  

شهد هي صغيرة العائلة المدللة خاصة لجدها عبد الرحمن ... هي شخصية   توصيف الشخصية 
مفعمة بالحياة .. شغوفة ... شخصية قيادية .. متمردة ... ولدت بتشوه خلقي  

لقلب ادى الى اصابتها بضعف بعضلة القلب .. لكنها لم تستسلم يوما  في ا
لمرضها .. تكره ذكره وتكره ان تعاملها العائلة بنظرات شفقة .. تعشق قيادة  

حالمة .. انها عكس حور .. شخصية عاطفية .. لتخفي  السيارات بجنون ... 
او تؤجل  مشاعرها .. تشعر دائما ان الحياة اقصر من ان تخفي مشاعرها 

شيئاً .. انها شخصية مغامرة .. تعشق السفر .. تعشق خوض تجارب جديدة  
واكتساب خبرات متنوعة .. صريحة وشفافة للغاية ليمكنها ان تجامل احد ..  

 دموع الفرح او الحزن حاضرة بقوة عندها ..  
جميلة للغاية .. جذابة .. ربما ورثت كاريزما والدتها ... رشيقة .. جسدها  
مرن جداً .. تسير على رؤوس اصابعها .. خطواتها تبدو وكأنها جزء من  

رقصة .. لديها ارتباط كبير بالموسيقى وكأنها تعيش حياتها وفق ايقاع  
 موسيقي خاص بها ...  

 
  

  
  
  
  

 
 

 ائلة راشد البهيتاني ع
 زيد  



 عام  35 العمر
 سعودي الجنسية 

لم يأخذ الشهادة الثانوية رغم انه قدمها / يعمل مدير تنفيذي لشركة عبد   الدراسة / المهنة 
 المحسن البهيتاني  

متوسط القامة .. نحيل .. اسمر الوجه .. وسيم .. مالمحه حادة .. عينيه   عالمات مميزة 
 تشبهان عين الثعلب فهو يرصد كل مايحصل من حوله ...  

شخص ماكر .. ثعلب حقيقي .. لديه خطة لجل تحقيق مصالحه حتى وان   توصيف الشخصية 
ثروته كانت تتعارض مع مصالح العائلة .. اناني .. يهتم بنفسه ويعمل لجل 

الخاصة .. يشعر انه ضحى بتحصيله العلمي لجل مساعدة اشقاءه وذلك  
المر ترك لديه عقدة نقص .. شخص عصبي .. مستفز .. صعب ان ينسى  

الساءة .. حقود .. يشبه والدته كثيراً .. كثير الحساسية تجاه عدم اتمامه  
لمال اهم  لتحصيله العلمي فيسعى لن يثبت لالخرين ان ماصنعه من مجد با

واكثر تأثيراً من شهاداتهم ... شخص متلون حسب مصالحه ... ذكي ولماح  
.. ابنه هو نقطة ضعفه الساسية .. وفي في عالقته مع زوجته مشاعل ..  

 ليخونها ..  
 


