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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 

 
 عساتلا ةرادإلا سلجم عامتجا رضحم

 دحالا :مويلا 2021-03-07 :خيراتلا 5:00- 6:00  :تقولا
 

 عباسلا ةرادإلا سلجم عامتجا روضحل نيوعدملا

 مسالا بصنملا روضحلا
 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ  ةرادإلا سلجم سيئر رضح
 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 رضح
 روصنم نب نمحرلا دبع .أ  وضع رضح

 دشرملا
 ينويسب نسح ىدم.أ  وضع رضح

 يريمثلا نمحرلادبع ةرون.أ يذيفنتلا ريدملا رضح
 

 شاقنلا رواحم

 2020 ماعل ينوناقلا بساحملا نم ةينازيملا دامتعاو ضارعتسا

  تانايبلا عمج تايقالخا ليلد دامتعاو ضارعتسا

 ةمكوحلا ريرقت دامتعاو ضارعتسا

 "ةثدحم " تايحالصلا ةحئال دامتعاو ضارعتسا

 ةمكحملا ةيملعلا قاروألا ىلع نيفلؤملا ءامسأ عضو طورشو يملعلا رشنلا قوقح ةحئال دامتعاو ضارعتسا

 ةيثحب ةحنم بلط دامتعاو ضارعتسا

 جمارب فرشم ةأفاكم دامتعاو ضارعتسا

  ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم ضرألاو جماربلا ،يذيفنتلا ريدملا ةحنم دامتعاو ضارعتسا

  تايقالخالا ةنجل ىلع ميدقتلا جذومن دامتعاو ضارعتسا
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 نيديفتسملا عم تاقالعلا ميظنت ةسايس دامتعاو ضارعتسا 

 ةيلخادلا تاسايسلاو حئاوللا ثيدحتو ةعجارمل يلخاد عجارم نييعت

 

  عامتجالا عئاقو

 2020 ماعل ينوناقلا بساحملا نم ةينازيملا دامتعاو ضارعتسا مت

  تانايبلا عمج تايقالخا ليلد دامتعاو ضارعتسا مت

 ةمكوحلا ريرقت دامتعاو ضارعتسا مت

 "ةثدحم " تايحالصلا ةحئال دامتعاو ضارعتسا مت

 ةمكحملا ةيملعلا قاروألا ىلع نيفلؤملا ءامسأ عضو طورشو يملعلا رشنلا قوقح ةحئال دامتعاو ضارعتسا مت

 ةيثحب ةحنم بلط دامتعاو ضارعتسا مت

 جمارب فرشم ةأفاكم دامتعاو ضارعتسا مت

  ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم ضرألاو جماربلا ،يذيفنتلا ريدملا ةحنم دامتعاو ضارعتسا مت

  تايقالخالا ةنجل ىلع ميدقتلا جذومن دامتعاو ضارعتسا مت

 نيديفتسملا عم تاقالعلا ميظنت ةسايس دامتعاو ضارعتسا مت

 ةيلخادلا تاسايسلاو حئاوللا ثيدحتو ةعجارمل يلخاد عجارم نييعت ةشقانم مت

 

  تايصوتلا مها

  :دامتعاو ضارعتسا
 2020 ماعل ينوناقلا بساحملا نم ةينازيملا

 تانايبلا عمج تايقالخا ليلد
 ٢٠٢٠ ةمكوحلا ريرقت
 "ةثدحم " تايحالصلا ةحئال

 ةمكحملا ةيملعلا قاروألا ىلع نيفلؤملا ءامسأ عضو طورشو يملعلا رشنلا قوقح ةحئال 
 ةيثحب ةحنم بلط
  جمارب فرشم ةأفاكم

 ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم ضرألاو جماربلا ،يذيفنتلا ريدملا ةحنم
 تايقالخالا ةنجل ىلع ميدقتلا جذومن
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  نيديفتسملا عم تاقالعلا ميظنت ةسايس 
 يئزج ماودب ةيلخادلا تاسايسلاو حئاوللا ثيدحتو ةعجارمل يلخاد عجارم نييعت
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 نماثلا ةرادإلا سلجم عامتجا ةقفاوم

 دحالا :مویلا 2021-03-07 :خیراتلا 5:00- 6:00  :تقولا

 
 

 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 

 

  يريمثلا نمحرلا دبع ةرون :عامتجالا ررحم

 ٢٠٢١  سرام ٧ :خيراتلا

  :عيقوتلا
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