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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 

 
 سداسلا ةرادإلا سلجم عامتجا رضحم

 سيمخلا :مويلا 06/08/2020 :خيراتلا ءاسم 9:30 ىلا 8:30 نم :تقولا
 

 سماخلا ةرادإلا سلجم عامتجا روضحل نيوعدملا

 مسالا بصنملا روضحلا
 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ  ةرادإلا سلجم سيئر  ةباينلاب دشرملا نمحرلا دبع فيلكت مت

 ميهد نب دهف نب رصان .د ةرادإلا سلجم سيئر بئان  رضح
 يعضجلا دعس نب ماشه .د  وضع بئاغ
  يدمحالا لالط .د  وضع رضح

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ  وضع ةباينلاب يريمثلا ارون فيلكت مت
 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ  وضع  رضح
 ينويسب نسح ىدم.أ  وضع  رضح

 يريمثلا نمجرلادبع ةرون يذيفنتلا ريدملا  رضح
 

 شاقنلا رواحم

 ةيثحبلا فيلاكتلا ،ةساردلا جئاتنو ططخ ،ةحنملا دقع ةشقانمو ةينقتلاو مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدم ةحنم ضارعتسا
  ةيليغشتلاو

  "ةيعمجلل ةيلاملا ةمادتسالا " قافنالاو لخدلا جذومن ضارعتسا

  يدوعسلا عمتجملا ىلع ديفوك ةحئاجل ةيسفنلا راثالا ةساردل ذيفنتل يدوعسلا يحصلا سلجملا ةيقافتا ضارعتسا

لصيف نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجو ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج نيب نواعتلا ةيقافتا ضارعتسا  
 ةماعلا ةحصلا مسق ةماعلا ةحصلا ةيلك يف ةلثمم
 كلاملا بلط ىلع ءانب ةيعمجلا رقم ريغت شاقن

  كرامجلل ةماعلا ةئيهلل مهاضر ىوتسم سايقو ءالمعلا عورشم ذيفنت ضارعتسا

 ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا يف هقوقح ةلجسملاو ةيثحبلا تانايبلا عمج ماظنب ميهد نب رصان روتكدلا عربت شاقن
  0000585-1-20 ليجست مقرب

 ةسارد تانايب عمج صوصخب ميهد نب رصان روتكدلا بلط ضارعتسا
 Epidemiology of Covid 19 in Saudi Arabia 

  نيعوطتملا ةرادإ ةيلا ةيسايس ضارعتسا
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  عامتجالا عئاقو

 ،ةحنملا دقع ةشقانمو ةينقتلاو مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدم ةحنم عيقوتو دونب عيمج ىلع ةقفاوملاو ضارعتسا مت
 ةيليغشتلاو ةيثحبلا فيلاكتلا ،ةساردلا جئاتنو ططخ

 "ةيعمجلل ةيلاملا ةمادتسالا " قافنالاو لخدلا جذومن ىلع ةقفاوملاو ضارعتسا مت

 ةحئاجل ةيسفنلا راثالا ةساردل ذيفنتل يدوعسلا يحصلا سلجملا ةيقافتا عيقوتو دونب ىلع ةقفاوملاو ضارعتسا مت
 يدوعسلا عمتجملا ىلع ١٩ ديفوك

 نب نمحرلا دبع مامإلا ةعماجو ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج نيب نواعتلا ةيقافتا عيقوت ىلع ةقفاوملاو ضارعتسا مت
 ةماعلا ةحصلا مسق ةماعلا ةحصلا ةيلك يف ةلثمم لصيف

 .حرتقملا غلبملا ىلع ةقفاوملاو كلاملا بلط ىلع ءانب ةيعمجلا رقم ريغت ىلع ةقفاوملاو شاقنلا مت

 اهذيفنت ىلع ةقفاوملاو كرامجلل ةماعلا ةئيهلل مهاضر ىوتسم سايقو ءالمعلا عورشم ضارعتسا مت

 ةيدوعسلا ةئيهلا يف هقوقح ةلجسملاو ةيثحبلا تانايبلا عمج ماظنب ميهد نب رصان روتكدلا عربت ىلع ةقفاوملا مت
 0000585-1-20 ليجست مقرب ةيركفلا ةيكلملل

 ةسارد تانايب عمج صوصخب ميهد نب رصان روتكدلا بلط ىلع ةقفاوملاو ضارعتسا مت
 Epidemiology of Covid 19 in Saudi Arabia 
  نيعوطتملا ةرادإ ةيلا ةيسايس ىلع ةقفاوملا مت

 

  تايصوتلا مها

 :تالاجم يف نواعتلا لبس ثحبو ةساردل ةرادإلا دهعمو تاعماجلا يف ةيحصلا تايلكلا عم لصاوتلا ىلع ةيصوتلا مت
  .تانايبلا عمجو تاراشتسالا ،تاساردلا ،ثاحبألا ،بيردتلا

 تاعربت ىلع لوصحلل هذه تاهجلا عم لصاوتلاو ةصاخلاو ةيموكحلا تاهجلا نم عربتلا ةسايس ثادحتسا ىلع ةيصوتلا مت
  .ةيونس
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 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 سداسلا ةرادإلا سلجم عامتجا ةقفاوم

 
 ءاسم 9:30 ىلا 8:30 نم :تقولا

  
 06/08/2020 :خيراتلا

 
 سيمخلا :مويلا

 
 

 مسالا بصنملا  عيقوتلا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ سيئرلا 

 ميهد نب دهف نب رصان .د وضع 

  يريمثلا نمحرلا دبع ةرون يذيفنتلا ريدملا 

  يدمحالا دياع لالط .د وضع 

 يعضجلا دعس نب ماشه .د وضع 

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ وضع 

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ وضع 

 ينويسب نسح ىدم .ا وضع 

 

 
 متخلا

  يريمثلا نمحرلا دبع ةرون :عامتجالا ررحم

 ٢٠٢٠ سطسغأ ٦ :خيراتلا

  :عيقوتلا

  

هنع
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