
  لوألا يساردلا لصفلا يرجه 1441-1440 يساردلا ماعلل ةيلصفلا رداصملا ةطخ
 1/27 ىلإ1 /23 نم عبارلا عوبسألا 1/20 ىلإ1 /16 نم ثلاثلا عوبسألا 1/13ىلا ىلإ1 /9 نم يناثلا عوبسألا 1/6 ىلإ1 /2نم لوألا عوبسألا

 تافيكملاو ةزهجألا ةنايص•
  جماربلا ثيدحتو
 رتكجوربلا( لمع ةشرو•

 ريضحت0 )يلعافتلا
 ةيباتكلازكرملا تالجس
 فصلاب بيحرتلاب ةكراشملا•

 يوناث لوالا
 قورفلا ةاعارم( ةرود•

  ةيدرفلا
 تاملعم)تابلاطلا نيب•

 قفو زكرملا تاقيدص رايتخا•
 جايتحالاو تابلطتملا
 ةيلصفلا ةطخلا عضو•

 تابسانملاو جماربلا قفو
 لبقتسملا ةباوب ةعباتم•
 تايوتحمب فيرعتلا•

 ةيميلعتلا تاصنملاوزكرملا
 رون ماظن لاخدا•

 ةباوبل( ةيميلعت ةرود•
   )لبقتسملا
 ةيرادإ ماهم زاجنا•
  لوصفلا تارايز ميظنت•
 ةراعتسالاو درجلا ةعباتم•
 لاغشألا لودج دادعا•

 ينطولا مويلاب لافتحالا•
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملل
-لزب-تنيوبروب ضرع(•

 ةحول-ريصع تاعيزوت
 )همصبلا
 ليوحت تاراهم( ةرود•

 )BDF ىلا تافلملا
 رون ماظن تانايب لاخدا•
 لوادجلاو تاددرتملا ميظنت•

 ةفلتخملا
 ىلإ1 /30 نم سماخلا عوبسألا

 )رون ملعلا(2/4
 ىلإ2/7نم سداسلا عوبسألا

 مسجلا يف ميلسلا لقعلا(2/11
 )ميلسلا

 ىلإ2/14نم عباسلا عوبسألا
 )ةحصو ءاذغ(2/18

 ىلإ2/21 نم نماثلا عوبسألا
 )زاجنإو ركف(2/25

 يملاعلا مويلا يف ةكراشملا•
 تانايب لاخدا0 نينسملل
 لودج دادعا0رون ماظن
 لاغشالا
 اميركت)تاعيزوت(دادعاو•

 يملاعلا هموي يف ملعملل
 لمع ةشرو دادعا•

 ةباوب( نع تاملعملل
 )لبقتسملا

 

 تاوطخلا دادعا•
 عتمتلل ةيساسالا
  ةديج ةيسفن ةحصب

 يف )اقوي ةسلج( دادعا•
 راظتنالا صصح

 رون تانايب لاخدا•
 لاغشألا لودج دادعا•
 زكرملا تارايز ميظنت•

 )يحصلا ءادغلا(•
 تامولعم(
 ةعادإلا يف لاقم)ةيحص
  ةيسردملا
 رون جمانرب ةعباتم•

 عيمج نيودتو
 جماربلاو دهاوشلا
 زكرملا ميظنت•
 جماربلا ثيدحت•
 ةباوب نع ريرقت دادعا•

 لبقتسملا

 رون يف تاددرتملا ليجست•
 ميمصت لضفأ ةقياسم•
 ةباوب ىلع تابلاطلا بيردت•

 لبقتسملا
 لاغشألا  لودج دادعا•
 زكرم ةنيما لمع رون نم ريراقتلا دادعا•

 ٦٥/ث رداصملا
يدعم لآ ةمساب



 نم عساتلا عوبسألا
 وحن اعم(3/ 3ىلإ2/28
 )لضفا لبقتسم

 نم رشاعلا عوبسألا
 )ملعتأُ تلزام(3/10ىلإ3/6

 نم رشع يداحلا  عوبسألا
  ىلإ3/13

 )نمأت ملعت(3/17

 نم رشع يناثلا  عوبسألا
 ىلإ3/20

 )دادعإو ةدع(3/24

  رون جمانرب ةعباتم•
 ةباوب ةعباتم•

  لبقتسملا
 مها نع ةيوطم•

 يف ةيثارولا ضارمالا
  مدلا

 تاملعملا فيرعت•
 ءاشنإ تاوطخب
 )ةيكذلا لوصفلا

 ةيزهاج ةعباتم•
 رداصملا
 

  رون جمانرب ةعباتم•
 ةباوب ةعباتم•

  لبقتسملا
 عوبسا يف ةكراشملا•

 نانسألا ةحص
 ىلع تاملعملا بيردت•

 داريتسا تاوطخ
 يف سوردلا ريضحت
 لبقتسملا هباوب

 جماربلا ثيدحت•

  رون جمانرب ةعباتم•
 ةباوب ةعباتم•

  لبقتسملا
 نع ةيعوت ةرود•

 راطخا و راضم(
  )يركسلا

 ىلع تاملعملا بيردت•
 شاقنلا فرغ ءاشنإ
 لماعتلا ةيفيكو
 اهعم

 تاصنملاب فيرعتلا•
 ةيملعلا

  رون جمانرب ةعباتم•
 ةباوب ةعباتم•

  لبقتسملا
 مويلا يف ةكراشملا•

 لفطلل ملاعلا
 ىلع تاملعملا بيردت•

 ليمحت ةقيرط
 )نيع( نم ويديفلا

 ةزهجالا ةعباتم•
 ةباوب معدل
 لبقتسملا

 نم رشع ثلاثلا عوبسألا
 ثيدحت(4/10 ىلإ3/27

 )ريوطتو

 نم رشع عبارلا عوبسألا
 ىلإ4/4

  )نواعتو ةيمنت( 4/8

 نم رشع سماخلا عوبسألا
 قوقح(4/15 ىلا 4/11

 )نمأو

 نم رشع سداسلا عوبسالا
 4/22 ىلا 4/18

  جماربلا ةعباتم•
 ةزهجألا ةعباتمو

 تارايزلا ميظنت•
 رون لاخدا•
 هباوبلا هعباتم•
 لودج دادعا•

 لاغشألا
 

 موي يف ةكراشملا•
 يوذل يملاعلا
 تاجايتحالا
  ةصاخلا

 موهفم حيضوت•
 ةيمنتلا يف عوطتلا
 و ةيعامتجالا
  ةيداصتقالا

 ةلجم ديدجت•
 تاروشنملا

 رون ماظن لاخدا•
 هباوبلا ةعباتم•

 مويلا يف ةكراشملا•
 قوقحل يملاعلا
 نامألاةودن(ناسنالا
 )يدسجلاو يركفلا

  يئاهنلا ريرقتلا ةباتك•
 ةيعوالا ةداعا•

  اهبيترتو
 رون لاخدا•
 زكرملا ميظنت•

 درجلا•
 مويب لافتحالا•

 يملاعلا ةيبرعلا ةغللا
 هباوبلا ةعباتم•

 ريرقتلا دادعاو
 يفصنلا

 رون ةعباتم•
 زكرملا قالغا•

   لوألا يساردلا لصفلا يرجه 1441-1440 يساردلا ماعلل ةيلصفلا رداصملا ةطخ

 زكرم ةنيما لمع
 ٦٥/ث رداصملا
يدعم لآ ةمساب


