
 
 
 

 

 تاءارج. يداشرتسالا فلملا

 يناديملا بيردتلا
 ةيقيبطتلا جماربلل ةيلكلا ةلاكو | جماربلا ةدحو
 ىرقلا مأ ةعماج | ةيقيبطتلا ةيلكلا

 
 
  ١٫٠ رادص'ا ثيدحت
 ١٤٤٤ ،رفص ١ ،ءاثالثلا



 ىرقلا مأ ةعماج | ةیقیبطتلا ةیلكلا | ينادیملا بیردتلا فلم

 12 نم 2 ةحفصلا

 تايوتحملا

 

 ٣ .............................................................................................................................................. ةمدقم

 ٤ ............... )يميداكEا فرشملا( يناديملا بيردتلا ررقمب ةصاخلا تاءارج8او تايل5ا

 ٦ ........................ جمانربلا يف ررقملا بسح تاجردلا عيزوتو بيردتلا تاعاس صخلم

 ٧ ......................................................... )بيردتلا ةهجل( يناديملا بيردتلاب ةصاخ تاءارجإ

 ٩ ................................................................. )ةـ/ـبردتملل( يناديملا بيردتلاب ةصاخ تاءارجإ

 ١٠ .......................................................................... )ةـ/ـبردتملل( بيردتلا ريرقت ةباتك تاداشرإ

 ١٢ ...................................................................... يناديملا بيردتلا تاءارج8 ينمزلا ميوقتلا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ىرقلا مأ ةعماج | ةیقیبطتلا ةیلكلا | ينادیملا بیردتلا فلم

 12 نم 3 ةحفصلا

 ةمدقم

 )ةميدقلا ططخلا بسح( ةيقيبطتلا ةيلكلا تامولبد جمارب يف يلاحلا يناديملا بيردتلا ررقم

 ددع يف ةيقيبطتلا تايلكلا ةيؤر عم ىشامتي ال - ـه١٤٤٤ ماعلل لوEا يساردلا لصفلا يف -

 تايل]ا ثيدحت يراج ثيح ،ةديدجلا ططخلا بسح بيردتلل ةررقملا عيباسEاو تاعاسلا

 يف ةيساردلا ططخلل ةعماجلاب يجماربلا لوحتلا ةردابم قفو يناديملا بيردتلا ررقم ىوتحمو

 ةرازو نم ةيقيبطتلا تايلكلا يف جماربلا ططخل ماعلا راط`ا تابلطتم بسح كلذو جمانرب

  .ميلعتلا

 جذامن ةتمتأ ىلع لمعلاو ،hقبسم اهب لومعملا تايل]ا ضعب ثيدحت مت دنتسملا اذه يفو

 يف جماربلا ةدحو( دحاو فقس تحت تامولبدلا جمارب مامضنا عم hيشامت ةقباسلا مييقتلا

  .اهديوجتو اهقيثوتو ةيراد`ا لامعEا تاءارجإ عيرستل )ةيقيبطتلا ةيلكلا

 نم( يجراخلا فرشمللو ،يميداكEا فرشملل يناديملا بيردتلا تاءارجإ ىلع دنتسملا يوتحي

 تاءارج`ا يف جماربلا ةدحو رودو ،بيردتلا تاءارج` ينمزلا ميوقتلاو ،بلاطللو ،)بيردتلا ةهج

  .ةبلطتملا ةيراد`ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ىرقلا مأ ةعماج | ةیقیبطتلا ةیلكلا | ينادیملا بیردتلا فلم

 12 نم 4 ةحفصلا

 

 )يميداك<ا فرشملا( يناديملا بيردتلا ررقمب ةصاخلا تاءارج1او تايل.ا

 عم لصاوتلاب )يميداكEا فرشملا( بيردتلا ررقم ىلع فرشملا سيردتلا ةئيه وضع موقي .١

 بيردتلا ررقم تابلطتمب بالطلا فيرعت هلالخ نم متيو لوEا ءاقللا دعوم ديدحتو بالطلا

 .تاجردلا ميسقتو مييقتلا ةيلآ حرشو ريرقتلا ةباتك ةيفيكو يناديملا

 وأ ةيموكح تاهج ءاوس بيردتلا نكامأ نع ثحبلاب ةبلطلا يميداكEا فرشملا ثحي .٢

 ةقفاوم ذخأ ةـ/ـبلاطلل نكميو ،مهصصخت لاجم يف بيردتلا ةهج نوكت نأ بجيو ةصاخ

 ةيقيبطتلا ةيلكلا عقوم ىلع رفوتملا يقرولا جذومنلا ةعابط قيرط نع بيردت ةهج نم

 هجوتلاو ،)يناديملا بيردتلا – ةبلطلل – ةينورتكل`ا تامدخلا ةمئاق تحت( ينورتكل`ا

 ينورتكل`ا جذومنلا ةـ/ـبلاطلا لمكتسي ةقفاوملا لاح يفو ،بيردتلا ةهج ىلإ جذومنلاب

 رايتخالا ةبلطلا عم يميداكEا فرشملا قسني امك ،يقرولا جذومنلا ىلع هطبار رفوتملا

 لوصحلا نم اونكمتي مل نيذلا ةبلطلا امأ .ةيميلعتلا ةـ/ـبردتملا ةحلصم ققحي امب بسنEا

 يميداكEا فرشملا لبق نم بيردت تاهج حيشرت متيف بيردت تاهج نم ةقفاوم ىلع

 .جماربلا ةدحو عم قيسنتلاب

 ام بسح ةقفاوملا دعب جماربلا ةدحو نم ينورتكل`ا )ةرشابملا( هيجوتلا باطخ ردصي .٣

 ةهج راعشإ متيسو .بلاطلا لبق نم ينورتكل`ا جذومنلا ةئبعتو ،٢ ةطقنلا يف حضو

 مهنم راعش`ا ىلع لوصحلل ةهجلا ليميإ قيرط نع ينورتكل`ا باطخلاب بيردتلا

 باطخلا اذه نم ةخسن نمضيسو – ةـ/ـبردتملا ةرشابمب ينورتكل`ا ديربلا ىلع hينورتكلإ

 .مولبدلا جمانرب فرشمو يميداكEا فرشملل ينورتكل`ا ديربلا ىلإ

 لكل نيترايز نع لقي ال امب بيردتلا ةهجل ةيناديم تارايز لمعب يميداكEا فرشملا موقي .٤

 ىلع فرعتلل ىلوEا عيباسEا يف ةيصيخشت ةرايز اهللختي ،يساردلا لصفلا لالخ بلاط

 .بيردتلا ةهج يف ةـ/ـبردتملا عضو

 يميداكEا فرشملاب ةصاخلا ةينورتكل`ا مييقتلا ةرامتسا لالخ نم ةـ/ـبردتملا مييقت متي .٥

 طبارلا لالخ نم

 

https://forms.office.com/r/uxbRhqNkEg 

 

 



 ىرقلا مأ ةعماج | ةیقیبطتلا ةیلكلا | ينادیملا بیردتلا فلم

 12 نم 5 ةحفصلا

 

 ةطقنلا يف ينورتكل`ا طبارلا ىلع تاريدقتلل بردتملل مييقتلا تاجرد عيزوت نوكيو .٦

 :يلي امك ةقباسلا

a. ةيبيردتلا ةهجلا يف بردتملا مييقت تاريدقت تاجرد عيزوت 

 زاتمم $دج ديج ديج
٣ ٢ ١ 

b. ةـ/ـبردتملا ريرقت مييقت تاريدقت تاجرد عيزوت 

 زاتمم $دج ديج ديج لوبقم فيعض رايعملا ةجرد
٣ ٢.٥ ٢ ١.٥ ١ ٣ 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٥ 
٩ ٧ ٥ ٣ ١ ٩ 

 

 )بيردتلا ةهج نم( يجراخلا فرشملا عم قيسنتلاو ةعباتملاب يميداكEا فرشملا موقي .٧

 بيردتلا نم ةيلعفلا ةدافتسالا نم نكمتيل ةـ/ـبلاطلا مامأ تابوعصلا عيمج ليهستو

 .يناديملا

 فرشملا موقي يناديملا بيردتلا ةرتف نم ينمزلا ميوقتلا بسح ةريخEا عيباسEا يف .٨

 لالخ نم ةينورتكل`ا ةـ/ـبردتملا مييقت ةرامتسا ةئبعتب )بيردتلا ةهج نم( يجراخلا

 نم مييقتلا طبار ميمعت نكمي(  .ةهجلا ىدل بيردتلا تاءارجإ تحت رفوتملا طبارلا

 .)هتبلط اهيف قحتلملا بيردتلا تاهج ىلع hقحال يميداكEا فرشملا

 يميداكEا فرشملا ديرب ىلإ هلامكتسا دعب hينورتكلإ فارصنالاو روضحلا فشك لاسرإ متي .٩

 .ةهجلا لبق نم )رنكسالا( يئوضلا حساملا لالخ نم هريوصت دعب

 ديرب ىلإ لسريو بيردتلا ةرتف لالخ يناديملا لمعلا نع ريرقت ةباتكب ةـ/ـبلاطلا موقي .١٠

 يتلا تابوعصلا ةفرعمو همييقتو هتشقانم يميداكEا فرشملا ىلعو ،ينورتكل`ا هفرشم

 ىدل ريرقتلا ةجرد باستحا متيو ،لبقتسملاب اهيفالتل بيردتلا ةرتف لالخ ةبلطلا اههجاو

 .)٦( مقر ةقباسلا ةطقنلا يف جذومنلا قيرط نع يميداكEا فرشملا

 متيل ينورتكل`ا يميداكEا فرشملا ديرب ىلإ يجراخلا فرشملا تاجردو تامييقت لسرت .١١

 .ةموظنملا ىلع بلاطلل ةيئاهنلا ةجردلا باستحا

 ىلع عالطالل ةيحالصلا يميداكEا فرشملا ىطعي ينمزلا ميوقتلا يف حضوم وه ام بسح .١٢

 فرشملا ةجردل اهتفاضإ متيل تاجردلا عومجمو يجراخلا فرشملا تامييقت جئاتن

  .ةـ/ـبلاطلل ةيئاهنلا ةمالعلا باستحاو يميداكEا



 ىرقلا مأ ةعماج | ةیقیبطتلا ةیلكلا | ينادیملا بیردتلا فلم

 12 نم 6 ةحفصلا

 جمانربلا يف ررقملا بسح تاجردلا عيزوتو بيردتلا تاعاس صخلم

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جمانربلا
 ررقم(
 )بيردتلا

 ددع
 تاعاس
 ررقملا

 ددع
 تاعاس
 بيردتلا
 ةبولطملا

 ددع
 عيباسأ
 بيردتلا

 تاجردلا عيزوت
 )ةجرد ١٠٠( نم

 مييقتلا جذامن

 ةبساحملا
 بيردتلا(
 )يلمعلا

٤ 
 تاعاس

98   
  ةعاس

 عيباسأ ٧

 )٤٠( يجراخلا فرشملا
يجراخلا فرشملا مییقت جذومن طبار  

 يف امك ريدقتلا ىلع تاجردلا عيزوت نوكي
 :يلاتلا لودجلا

 زاتمم ,دج ديج ديج لوبقم فيعض
٤ ٣ ٢ ١ ٠.٥ 

 
 
 )٣٠( يميداكEا فرشملا

يمیداكألا فرشملا مییقت جذومن طبار  
 زاتمم ,دج ديج ديج
٣ ٢ ١ 

 
 

 )٣٠( بلاطلا ريرقت
+ تاداشر`ا عابتا  

بیردتلا ةھجل بلاطلا مییقت جذومن طبار   
 

 زاتمم ,دج ديج ديج لوبقم فيعض رايعملا ةجرد
٣ ٢.٥ ٢ ١.٥ ١ ٣ 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٥ 
٩ ٧ ٥ ٣ ١ ٩  

 فراصملا
 بيردتلا(
 )يلمعلا

٤ 
 تاعاس

 ينف
 يرامعم
 بيردت(
 )يناديم

٤ 
 تاعاس



 ىرقلا مأ ةعماج | ةیقیبطتلا ةیلكلا | ينادیملا بیردتلا فلم

 12 نم 7 ةحفصلا

 )بيردتلا ةهجل( يناديملا بيردتلاب ةصاخ تاءارجإ

 ةعماجب ةيقيبطتلا ةيلكلا نم انتبلاطو انبالط بيردتل مكنواعت نسح مكل ركشن ةيادبلا يف

 ةهج ىلع ةبلطتملا تاءارج`او طاقنلا ضعب مككراشنو ،ةرقوملا مكتهج يف ىرقلا مأ

 :يلي امك بيردتلا

 .ةرشابملاو مالتسالا باطخ عيقوت دعب كلذو اـ/ـهترشابم خيرات نم ةـ/ـبلاطلا بيردت أدبي •

 متي امك ،بردتملا قيرط نع يميداكEا فرشملا ىلإ هعيقوت دعب ةرشابملا باطخ ملسي •

 لبق نم مههيجوتب ،دعب اوهجوي مل نيذلا وأ ،ةرشابملا يف نيرخأتملا ةبلطلا ةعباتم

 .يميداكEا فرشملا

 بسح بيردتلا ةرتف لالخ ةعاس ٩٦ نع لقت ال ثيحب تاعاسلا ددعب بسحت بيردتلا ةدم •

   .دنتسملا اذه عم قفرملا ينمزلا ميوقتلا

 ةماعلا تالاجملا يف كلذكو ،ناكم`ا ردق صصختلاب قلعتملا لاجملا يف ةـ/ـبلاطلا بردي •

 اـ/ـهدعاسي دق امم اهريغو تاعومجم يف لمعلاو روهمجلا عم لصاوتلاك هتاراهم ريوطتل

 .لمعلا لاجم يف ًالبقتسم

 فشكلا يف اـ/ـهروضح لودج بسح يرود لكشب ةـ/ـبردتملا فارصناو روضح لجسي •

 نم فارصنالاو روضحلا فشكل ةخسن نم رثكأ لمع نكمي( هيجوتلا باطخ عم لسرملا

 .)بيردتلا ةهج لبق

 يف طابضنالا مدع وأ ،رمتسم وأ يلاتتم لكشب بيردتلا نع ةـ/ـبردتملا بيغت لاح يف •

 يميداكEا فرشملا رعشي ،بيردتلا ةيلمع ىلع رثؤي امم فارصنالاو روضحلا ةيلمع

 .هيجوتلا باطخ يف لسرملا ينورتكل`ا ديربلا وأ لاوجلا قيرط نع ةلاسرب ةـ/ـبردتملل

 وأ ينورتكل`ا طبارلا لالخ نم )ةهجلا نم فرشملا( بيردتلا ةهج لبق نم ةـ/ـبردتملا ميقي •

 .دنتسملا لفسأ ينمزلا لودجلا يف رهاظلا مييقتلا تقو بسح ،هاندأ code	QR ـلا

 

https://forms.office.com/r/Q13D2tH3sm 
                                                            	

	
	)ايلآ اهباستحا متي ،عالطالل( هاندأ لودجلا يف امك ريدقتلا ىلع تاجردلا عيزوت نوكي •

 زاتمم $دج ديج ديج لوبقم فيعض
٤ ٣ ٢ ١ ٠.٥ 

 فرشملا ديرب ىلإ لسريو ،يئوضلا حساملا قيرط نع فارصنالاو روضحلا فشك روصي •

  applied_pr@uqu.edu.sa ينورتكلالا جماربلا ةدحو ديرب ىلإ Cc ةخسنو ،يميداكEا



 ىرقلا مأ ةعماج | ةیقیبطتلا ةیلكلا | ينادیملا بیردتلا فلم

 12 نم 8 ةحفصلا

 لسرملا يميداكEا فرشملا عم لصاوتلا ىجري ىرخأ تامولعم يأ وأ بلاطلا نع راسفتسالل •

 .هيجوتلا باطخ يف ينورتكل`ا هديربو هلاوج مقر

 جماربلا ةدحو ديرب قيرط نع ةيرادإ تاراسفتسا يE ةيلكلا ةرادإ عم لصاوتلا نكمي •

 applied_pr@uqu.edu.sa ينورتكل`ا

  ،،،ريدقتلاو ركشلا صلاخ اولبقتو
  ةيقيبطتلا جماربلل ةيلكلا ةلاكو | جماربلا ةدحو 



 ىرقلا مأ ةعماج | ةیقیبطتلا ةیلكلا | ينادیملا بیردتلا فلم

 12 نم 9 ةحفصلا

 )ةـ/ـبردتملل( يناديملا بيردتلاب ةصاخ تاءارجإ

 .يميداكEا فرشملا تاءاقل روضح •

 .ررقملا تاءارجإب صتخي ام لكل يعماجلا ينورتكل`ا ديربلا ةعباتم •

 .ةبولطملا تاهيجوتلل يميداكEا فرشملا عم لوأب لوأ ةعباتملا •

 )هاندأ ةروصلا حضوم وه امك ةيقيبطتلا ةيلكلا عقوم لالخ نم( يقرولا جذومنلا ةعابط •

 مث نمو بيردتلا ةهجل هميدقتو ،ةـ/ـبلاطلل ةـ/ـيميداكEا ةـ/ـفرشملا عم قيسنتلا دعب

 دوجوملا ينورتكلالا طبارلا ةئبعتب -ةيبيردتلا ةهجلا ةقفاوم ةلاح يف- ةــ/ـبلاطلا مايق

 .ةقفاوملا جذومن نم ةخسن عفر عم يقرولا ةقفاوملا جذومن ةحفص لفسأ يف

 ةيلكلا ةحفص ىلع رفوتملا يناديملا بيردتلاب صاخلا ليلدلا ةعابط hضيأ كنكمي •

 فرشملا ىلإ عوجرلاو نعمتب تاميلعتلا ةفاك ةءارق ةيمهأب انتداشإ عم ةيقيبطتلا

  .بيردتلا لوح ةيلاكشإ يأ دوجو دنع يميداكEا

 عيمج قيقحت – بيردتلا ةهج يف ءادEا نسحو ةبظاوملا( ررقملا تابلطتم لامكتسا •

 تاداشرإ عابتاب ريرقتلا ةباتك – مييقتلا ريياعم يف بولطملا بسح بيردتلا تابلطتم

  ةينورتكل`ا بيردتلا ةهج مييقت ةنابتسا ةئبعت - كديرب ىلع ةلسرملا ريراقتلا ةباتك



 ىرقلا مأ ةعماج | ةیقیبطتلا ةیلكلا | ينادیملا بیردتلا فلم

 12 نم 10 ةحفصلا

 

https://forms.office.com/r/LBFK9vrfRh 

 

 

 يف حضوم وه ام بسح بيردتلا ةرتف ةياهن لبق كلذو ،ريرقتلا يف كتباجتسا جاردإو

 .)دنتسملا اذه ةياهن بيردتلا تاءارج` ينمزلا لودجلا

 دعب يميداكEا كفرشم ديرب ىلإ PDF وأ دروو فلم ةغيص ىلع hينورتكلإ ريرقتلا لسري •

 .ريرقتلا ةباتك تاداشرإ عابتاب هلامكتسا

 

 )ةـ/ـبردتملل( بيردتلا ريرقت ةباتك تاداشرإ

 )ريرقتلا تايوتحمل ىندEا دحلا لثمتو ريرقتلا ةباتك يف ةـ/ـبردتملا اهب دشرتسي(

  :يلاتلا لكشلا ىلع تامولعملا نم ةعومجم نم يئاهنلا ريرقتلا نوكتي

 مسأ ،قيبطتلا ةهج مسا ،راعشلاو ةيلكلاو ةعماجلا تانايب لمشتو :فالغلا ةحفص .١
 .ريرقتلا ميدقت خيرات ،يميداكEا فرشملا مسا ،صصختلا ،يعماجلا مقرلا ،بلاطلا

 تدجو نا لوادجلاو لاكشEاو نيوانعلا عيمجب ةمئاق يهو :تايوتحملا ةمئاق .٢
 .تاحفصلا ماقرأ حيضوت عم ةيعرفلاو ةيساسEا

 ةعيبطل زجوم فصوو ريرقتلل بسانم لخدم ميدقت لمشيو :ةمدقمو ديهمت .٣
 بلاطلا اهققح يتلا تازاجن`ا رصتخم لكشب ضرعي امك ،يناديملا بيردتلا ةيعونو
 .ةبستكملا تاراهملاو

 :يلي ام هيفو ،بيردتلا ليصافت .٤
a. ةبترم ةققحملا جئاتنلاو بلاطلل ةدنسملا ماهملا عيمجل لماش حرش 

 بيردتلا ةعيبط بسح ةبسانم نيوانع مادختساب
b. او ،اهيلع قفتملا ةيبيردتلا ةطخلاEاهققح يتلا ةماعلا فاده 
c. بيردتلا ةهج يف كتايلوؤسمو كتابجاو 
d. بيردتلا لوح تايبلسلاو تايباجي`ا 
e. يفاك �دادعتسا �دعتسم تنك لهh ا ةيحانلا نمEمامضنالا لبق ةيميداك 

 ؟كتباجإ حرشا ؟بيردتلل
f. بيردتلا جمانرب نيسحتل بيردتلا ةهج ىلع اهضرع دوت يتلا تاحارتقالا يهام 

 ؟يناديملا
g. ؟ةيصخشلاو ةينهملا كتاراهم ةيمنت يف بيردتلا ةرتف تمهاس فيك 
h. يناديملا بيردتلا جمانرب نيسحتل ةيلكلا ةرادإ ىلع اهضرع دوت تاحرتقم. 
i. ؟اهيلع تلصح يتلا كتنهمب قلعتملاو صصخملا بيردتلا عون وه ام 
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j. عم لصاوتلا تاراهم( بيردتلا ةرتف لالخ اهتبستكا يتلا تاراهملا يهام 
 .خلإ... ةيثحب تاراهم – روهمجلا

 نم ةروص قافرإو ينورتكل`ا جذومنلا ةئبعت لالخ نم :بيردتلا ةيلمع مييقت .٥
 .ريرقتلا يف قحلمك اهنيمضت نكمي – ريرقتلا يف جذومنلل كتاباجتسا

 .ريرقتلل ايفاو اصيخلت لمشتو :ةمتاخ .٦
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 )ـه١٤٤٤ لو:ا لصفلا( يناديملا بيردتلا تاءارج, ينمزلا ميوقتلا

 ءارج%ا فصو
 ةياهنلا ةيادبلا

 /عيباس7ا ددع ةيلوؤسملا
 ماي7ا

 ياليم يرجه مويلا ياليم يرجه مويلا

 ميوقت بسح م٢٤/١١/٢٠٢٢ ـه٣٠/٠٤/١٤٤٤ سيمخلا م٢٨/٠٨/٢٠٢٢ ـه٠١/٠٢/١٤٤٤ دح7ا ـه١٤٤٤ لو7ا يساردلا لصفلا
 عوبسأ ١٣ ىرقلا مأ ةعماج

 ةقفاوم( يقرولا جذومنلا ةعابط
 ةيلكلا عقوم نم )بيردتلا ةهج
 ةهجل اهب هجوتلاو ةيقيبطتلا
  جذومنلا ةئبعتو ــ بيردتلا

 م٠٨/٠٩/٢٠٢٢ ـه١٢/٠٢/١٤٤٤ سيمخلا م٠٤/٠٩/٢٠٢٢ ـه٠٨/٠٢/١٤٤٤ دح7ا
 قيسنتلاب ةـ/ـبردتملا
 فرشملا عم
 يميداك7ا

 عوبسأ

 م١٠/١١/٢٠٢٢ ـه١٦/٠٤/١٤٤٤ سيمخلا م٠٤/٠٩/٢٠٢٢ ـه٠٨/٠٢/١٤٤٤ دح7ا بيردتلا ةرتف
 ةعباتم – ةـ/ـبردتملا

 بيردتلا ةهج
 يميداك7ا فرشملاو

 عيباسأ ١٠

 نيفرشملل تايحالصلا ريفوت
 ىلع عالطالل نييميداك7ا
 نيجراخلا نيفرشملا تامييقت
 ةبلطلا تامييقتو ةبلطلل
 تاهجلل

 جمانرب فرشم م٢٥/٩/٢٠٢٢ ـه٢٩/٠٢/١٤٤٤ دح7ا م٢٥/٩/٢٠٢٢ ـه٢٩/٠٢/١٤٤٤ دح7ا
 دحاو موي مولبدلا

 ةهج مييقت جذومن ةئبعت
 ريرقتلا ميلستو – بيردتلا
 يميداك7ا فرشملل

 مايأ ٣ ةـ/ـبردتملا م٠٨/١١/٢٠٢٢ ـه١٤/٠٤/١٤٤٤ ءاثالثلا م٠٦/١١/٢٠٢٢ ـه١٢/٠٤/١٤٤٤ دح7ا

 ةـ/ـبردتملا مييقت جذومن ةئبعت
 فارصنالاو روضحلا فشك لاسرإو
 ةخسنو يميداك7ا فرشملا ىلإ
 جماربلا ةدحو ديرب ىلإ

 نم يجراخلا فرشملا م٠٨/١١/٢٠٢٢ ـه١٤/٠٤/١٤٤٤ ءاثالثلا م٠٦/١١/٢٠٢٢ ـه١٢/٠٤/١٤٤٤ دح7ا
 مايأ ٣ بيردتلا ةهج

 تاهج مييقت( تاجرد لاسرإ
 ةبلطلا مييقت – بيردتلا
 نييفرشملا ىلإ )تاهجلل
  نييميداك7ا

 جمانرب فرشم م١٠/١١/٢٠٢٢ ـه١٦/٠٤/١٤٤٤ سيمخلا م٠٩/١١/٢٠٢٢ ـه١٥/٠٤/١٤٤٤ ءاعبر7ا
 ناموي مولبدلا

 ينورتكل%ا مييقتلا جذومن ةئبعت
 – يميداك7ا فرشملا لبق نم
 ةموظنملا ىلع تاجردلا عفرو

 عوبسأ يميداك7ا فرشملا م١٧/١١/٢٠٢٢ ـه٢٣/٠٤/١٤٤٤ سيمخلا م١٣/١١/٢٠٢٢ ـه١٩/٠٤/١٤٤٤ دح7ا

 


