
  
ةصاخلا ةیبرتلا مسق تازاجنإو ةطشنأ  

 
 

زاجنالا ذیفنتلا خیرات  يلاجرلا رطشلا نم ةحرتقملا تاعوضوملا  ذیفنتلا ةیلا  ذیفنتلا خیرات   نم ةحرتقملا تاعوضوملا 
يئاسنلا رطشلا ةینعملا ةنجللا  لسلستلا   

هذیفنت مت  نینثالا موی 
2/5/1443 

 ىدل ومنلا لحارمب بعللا ةقالع جمانرب
 ةقاعإلا يوذ لافطا

 )نیما جاح دیمحلا دبع /د(
 2022-3-30 دعب نع

 ه 27-8-1443

 ةركبملا ضارعألا ىلع فرعتلا
 )ينارھزلا ءامسأ .د( دحوتلل
 
 يوذل ةیكولسلا تالكشملا
 .د ( دحوتلا فیط بارطضا

 )رجاھ
 

عمتجملا ةمدخ  
 

قلطملا رجاھ :ةسائرب  
 دیمحلا دبع :قسنملا

جاحلا  

هذیفنت مت ١  30-3-2022 
 1443-8-27 ه

 دحوتلا موی قیسنتو میظنت يف كارتشالا
 دمحأ .د ،ينایسحلا زاوف .د( يملاعلا

 ءامسأ .أ ،دیعسلا زیزعلا دبع .أ ،ينارھزلا
 )ناموزلا

   

   
 ةیلكب
 ةیبرتلا
 تابلاطلل

30-3-2022 

 دحوتلا موی ةیلاعف ةماقإ
  يلحملا عمتجملل يملاعلا

 تابلاطلل ةیبرتلا ةیلكب
 ةعمجملاب

 

      

 

نیجیرخلا  
 

قلطملا رجاھ :ةسائرب  
لیوسلا نمیا :قسنملا  

٢ 

هذیفنت مت  
 تبسلا

9/4/2022 
 ءاسم ١٠

 ةفرعمو ةیمیلعتلا فئاظولل حشرتلل حئاصن(
 ؟عوطتلا اذامل ه1443-7-15 دعب نع لیوسلا نمیأ /د )نییعتلا تاءارجإ

 ناموزلا ءامسأ.أ

هذیفنت مت  

 نینثالا
4/4/2022 

 1443-9-3 ه
 م2 – م1

 تاجیرخلاو نیجیرخلل لولحو تایدحت
 

 )دیعسلا دمحأ زیزعلا دبع( .أ
 ه1443-8-2 دعب نع

5-3-2022 
 ؟جرختلا دعب اذام

 ىسوملا نمحرلادبع هرینم.أ

هذیفنت مت  1-4-2022 
 ه 29-8-1443

 ةصخرلا رابتخا ةلئسأ لوح ةیفیرعت ةذبن
 ةینھملا

 )لیخدلا يلع .د(  
 دعب نع

4-4-2022 
 ه 3-9-1443

 نینثالا

 ةبیردت ةرود( يعورشم
 نم ةبلطلا كرادم عیسوتل
 عیراشملا لوح نیجیرخلا

 مھتاناكماو مھتاردقل ةبسانملا
 )ةیلاحلا

 )قلطملا رجاھ .د(

ذیفنتلا مت  04/04/2022 
 نیجیرخل ينھملا لبقتسملا (:نیال نوا ةرود

 )لافطألا ضایرو ةصاخلا ةیبرتلا
 ينایسحلا زاوف .د

     

هذیفنت مت  
 نینثالا موی
 ه 27/7/1443

28-2-2022 

 لمعلا قوسو ةیلوؤسملا حور
 دعب نع )دیمحلادبع .د (

3-1443-25 

 يباجیإلا ریكفتلا

 معدو يمیداكألا داشرالا
بلاطلا  

 
ىسوملا ةرینم :ةسائرب  

نامعنلا :قسنملا  
 

٣ 



هذیفنت متی مل  لصفلل لقنی 
 مداقلا

 ةیساردلا عفاودلا ةیمنت
 ةیساردلا عفاودلا ةیمنت ـھ1443-8-6 دعب نع 

 )ىسوملا نمحرلادبع هرینم.أ(
  

هذیفنت مت  
 تبسلا
٢٩/٣/٢٠٢٢ 

 ارھظ ١ ةعاسلا

 – ةیساردلا طوغضلا ىلع بلغتلا تاراھم
    تارابتخالل دادعتسالا 1443-5-10 دعب نع   )ذیفنتلا مت ( ينایسحلا زاوف

هذیفنت مت  

 تبسلا
 29-3-2022 

26-8-1443 
 ١١ ةعاسلا

 احابص

 ةصاخلا ةیبرتلا نیجیرخل ينھملا لبقتسملا
  لافطألا ضایرو ةركبملا ةلوفطلا ،

 )ينایسحلا زاوف .د (
 )ذیفنتلا مت (

 دعب نع
5/4/2022 

4-9-1443 
 ءاثالثلا

 لولح( يتساردو يعورشم
 ةساردلا نیب عمجلل ةیكذ

 )عورشملاو
 )قلطملا رجاھ .د(

ةیبالطلا ةطشنألا  
 

 ءامسأ :ةسائرب
ناموزلا  

 زاوف :قسنملا
ينانیسحلا  

 

٤ 

 بوھوم انأ 1443-7-8 دعب نع   هذیفنت مت
 )ناموزلا ءامسأ.أ( 

  

ذیفنتلا مت  دعب نع   
  ينطولا مویلا 16-2-1443

)ءامتناو ءالو(  
 

  

ذیفنتلا مت نیملعملل يملاعلا مویلا 1443-2-28 دعب نع     
)ملعملا ریدقت(  

  

 2022-2-22 هذیفنت مت
19-7-1443 

 ( ةیدوعسلا ةلودلل سیسأتلا موی نع ةودن
 )ةصاخلا ةیبرتلا روطت

 ،ينارھزلا دمحأ .د ،رصانلا نمحرلادبع .د(
 )ينایسحلا زاوف .د

 وھب
 ةعماجلا
 يبوسنمل

 ةیلك
 ةیبرتلا

21-3-2022 
 ه18-7-1443

 سیسأتلا موی
 رجاھ .د ،ينارھزلا ءامسأ .د(
 .أ ،ناموزلا ءامسأ .أ ،قلطملا

 )ىسوملا هرینم

  

ةقاعإلل يملاعلا مویلا 1443-5-1 دعب نع   ذیفنتلا مت  
 )نوكن نم(

  

 
  

  

ذیفنتلا مت    

 كالبلا ربع
 دروب

 يبوسنمل
 ھعماجلا

05/04/2022 
 دادعإ( ناونعب لمع ةشرو

 تاساردلل يثحب حرتقم
 )ةیفصولا

  

هذیفنت مت  ةیقرتلا طورشو تابلطتم ذیفنتلا مت دعب نع   
 رضاحمل

 يملعلا ثحبلا
ایلعلا تاساردلاو  

 
لیخدلا يلع :ةسائرب  
قلطملا رجاھ :قسنملا  

 

٥ 

هذیفنت مت  
 تبسلا

16/4/2022 
 ءاسم  10

 يعماجلا لوبقلا ىلع لوصحلا سسأو ةیلآ
 ةیبنجألا تاعماجلا نم

 )لیوسلا نمیأ .د(
     

 هذیفنت مت
  ءاثالثلا

22-3-2022 
21-7-1443 

 /د( يرادإلا داشرإلاو ھیجوتلا لثمم تاراھم
 )نیما جاح دیمحلا دبع

 كالبلا ربع
 دروب

 يبوسنمل
 ھعماجلا

  

ةدوجلا  
 

يریطملا فون :ةسائرب  
 زاوف :قسنملا

ينانیسحلا  
 

 

  
ةصاخلا ةیبرتلا مسق ةسیئر  

ينارھزلا ءامسأ .د  


