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 فنعلا ةضھانم ىقتلم
 ةأرملا دض 
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اليعفت )'&يامح ىقتلم(
ً

 ةأرملا دض فنعلا ةض>انمل اًموي )16( ةيملاعلا ةلم01ل 

 ـ>1441 /4 /13  - 3 /28

 

 

انمازت قلط9و ،تايلاعفلا ددعتم يفيقثتو يوعوت ىقتلم
ً

 .ةأرملا دض فنعلا ةضIانمل اًموي )16( ةيملاعلا ةلمA@ا عم 

 

 

 

  .ھيلع ةبت\]ملا راثآلاو ةأرملا دض فنعلا ھجوأب تاSوسQملا فيقثتو ةيعوت .1

 .ةكلمملا لخاد ةعبتملاو ةيامA@او غيلبتلل ةينوناقلا تاءارجإلاو حئاوللاو ةمظنألاب ف9رعتلا .2

 .ةكلمملا لخاد فنعلا نم ةأرملا ةيامح تامدm@ ةمدقملا تاkl@اب ف9رعتلا .3

 .ةكلمملا |} ةصصzmا ةيامA@ا تامدخ نم ندفتسا تاديسل براجتو حاجن صصق ضرع .4

 

 

 

  .صاخ ل�ش� ةأرملا دض فنعلاو ماع ل�ش� فنعلا ةضIانم |} ةديشرلا انتمو�ح تا�~جوت ةبكاوم .1

  .عمتzkا نم أزجتي ال ءزج دع� ��لاو ةأرملا سمت ��لا ةيعمتzkا اياضقلا |} ةكراشملا .2

 ةئيI تاوضعو تافظومو تابلاط نم ةعماk@ا تاSوسQم ىدل يراlمو |}رعم ديصر قيقحت .3

  .ھتlجاوم ةيفيكو ھيلع ةبت\]ملا راثألاو فنعلا ةيIام لوح س�ردت 

 ةيحSرلا \�غو ةصاm@او ةماعلا تاkl@اب ف9رعتلاو ةصتzmا ةيمو�A@ا ةزlجألا ةدناسم .4

  .ةفّنعملا ةأرملل ةيليIأتلا تامدm@ا مدقت ��لاو 

 

 

 

  :جمان\�لا فصو

 
  :جمان\�لا فادIأ

 

  :جمان\�لا ةيمIأ

 



 
 

3 

 

  .هراثآو ھبابسأو فنعلا موlفم .1

 .هرIاظمو ي�و\]كلإلا فنعلا .2

  .ةأرملا دض فنعلا ةضIانم ةيلآ .3

 .ةأرملا دض فنعلا ةضIانم |} ةيملاعلا ع�راشملاو تاساردلا .4

 .ةأرملا دض فنعلا ةضIانمل ةيئارج�و ةيعامتجاو ةيسفن تاراش�ساو اياضق .5

  .ةأرملا دض فنعلا ةضIانم |} ةيملاعلا براجتلا .6

  .اIدض فنعلا ةضIانمو اlقوقحو ةأرملا ن�كمت |} ةيدوعسلا ةيSرعلا ةكلمملا دوlج .7

 

 

 

  :|£ي ام لمش�ل ىقتلملا تايلاعف عون�ت

  .ةيملعلا تاسلk@ا .1

  .ة9راوA@ا تاشقانملا .2

 .ةي¤9ردتلا تارودلا .3

  .لمعلا شرو .4

  .بحاصملا ضرعملا .5

 .را�فألا نوثرام .6

 

 

 

 

 .ةمركملا ةكمب ناس�إلا قوقح ةيعمج عرف .1

 .ةمّركملا ةكمب تايتفلا ةياعر ةسسؤم .2

 .يرسألا حالصإلل ةكمب يªاسQلا رس© زكرم .3

4. @kةمركملا ةكم ةقطنم ةرامأل ةع�اتلا ن�بلا تاذ حالصإ ةن. 

 .ةسّدقملا ةمصاعلاب ةيعامتجالا ةيامA@ا ةدحو .5

6. @kةع�اّتلا ةرسألا نوؤش ةن zkةمّركملا ةكم ةقطنم سل. 

 

  :جمان\�لا رواحم

 
 :جمان\�لل ةبحاصملا تايلاعفلا

 
 :تايلاعفلل ةوعدملا تاkl@ا

 :تايلاعفلل ةوعدملا
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 )'&يامح( ةأرملا دض فنعلا ةض>انم ىقتلم جمانرب
 

 

 تيقوتلا ةيلاعفلا ذفنم ةيلاعفلا م

 ةرIوk@ا ةعاق    / م2019 /25/11 قفاوملا ــ1441I /3 / 28 ن�نثإلا

1 

 

 '&يامح ىقتلم حاتتفا

 ��يامح ضرعم حاتتفا ●

 ي�لملا مالسلا ●

 .تابلاطلا نوؤشل ةعماk@ا ةليكو ةمل´ ●

 

@kص ١١:٠٠ – ١٠:٠٠ ىقتلملا نا 

2 
 :^[وألا ةسلXYا

 ةأرملا دض فنعلا

 )ھجالع- هراثآ – ھعاونأ – ھبابسأ – ھموlفم(

 ةسلk@ا ةريدم

           يدومعلا ديعس تQب ةلاI .د.أ

 اًقباس تابلاطلل ةيعماk@ا تاساردلا ةديمع ،س�ردتلا قرطو ¼«انملا مسقب ذاتسألا 

 

 :تاثدحتملا

 )ھبابسأو ھموlفم ،ةأرملا ّدض فنعلا(

 ي�اسملت دمحم تQب نانفأ .د.أ

 تاساردلا زكرم ريدم ةليكو ،ةع�رشلا مسقب ذاتسألا

 �¾لعلا ثحبلا ةدامع� ةيمالسإلا
 م12:00-ص-11:00

 
 )هراثآو ھعاونأ ،ةأرملا دض فنعلا(

 قعدف ن�سح تQب ةA¿ط .د

 ةيعامتجالا ةمدm@ا مسقب كراشملا ذاتسألا

 )ھجالع ،ةأرملا ّدض فنعلا(

 نابصلا دمحم تQب \�بع .د

 ةيب\]لا ةيل´ ديمع ةليكو ،سفّنلا ملع مسقب كراشملا ذاتسألا

3 
 تابلاطلا عم شاقن ةقلح

 )ي�و\]كلإلا فنعلا(

 ةقلX1ا ةريدم

 ي�امي ميحرلادبع تQب ءانI .د

 ملعتلا ةدامع ةليكو ،تامولعملا ملع مسقب دعاسملا ذاتسألا

 دعُ� نع ميلعتلاو ي�و\]كلإلا

 م12:00-1.30
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 تيقوتلا ةيلاعفلا ذفنم ةيلاعفلا م

 ةرIوk@ا ةعاق         م2019 /26/11 قفاوملا ــ1441I /3 /29 ءاثالثلا

1 
 ةيناثلا ةسلXYا

 ةأرملا دض فنعلا ةضIانم ةيلآ

 )تاءارجإلاو تاسايسلاو تاساردلا(

 :ةسلk@ا ةريدم

                    .�Âيlللا ليقع تQب ناميا .د

 ثيللاب ةيعماk@ا ةيل�لا ةليكو ،تايضا9رلا مسقب كراشملا ذاتسألا 
 تاثدحتملا

 )تاساردلا ،ةأرملا دض فنعلا ةضIانم ةيلآ(

 تيخب هللا دبع تQب ةيفص .د.أ

 ةيمالسإلا ةيب\]لا مسقب ذاتسألا

 ص10.00-11:00

 )تاسايسلا ،ةأرملا دض فنعلا ةضIانم ةيلآ(

 ادف نامثع تQب ءافيI .د

 ةليكو ةراش�سم ،دقنلاو ةغالبلا مسقب كراشملا ذاتسألا

 تابلاطلا نوؤشل ةعماk@ا

 )تاءارجإلا ،ةأرملا دض فنعلا ةضIانم ةيلآ(

 دوشرلا د9ز تQب ةرون .د.أ

 ناس�إلا قوقح ةئيI ىدل ةراش�سملا ،ةمظنألا مسقب ذاتسألا

 )ةيلودلا قئاثولاو ر9راقتلا(

2 
 تابلاطلا عم شاقن ةقلح

 يرسألا فنعلا

 ةقلX1ا ةريدم

 يدنk@ا دمحأ تQب ةنيمأ .د

 سÆئر ةليكوو ،ةيعامتجالا ةمدm@ا مسقب دعاسملا ذاتسألا

 مسقلا

 م12,300-ص11:00

 تيقوتلا ةيلاعفلا ذفنم ةيلاعفلا م

 ةرIوk@ا ةعاق          م2019 /27/11 قفاوملا ــ1441I /3 / 30 ءاعÈرألا

1 

 

 

 ةثلاثلا ةسلXYا

 

  فنعلا رIاظم |} تاراش�ساو اياضق

 )|Ëامتجالا – �ÉÊفنلا – يدسk@ا – يرسألا(

 

 

 

 

 

 

 ةسلk@ا ةريدم

 ديعk@ا |£ع تQب فون .د

 ة9ركفلا ةيعوتلا ةدحو سÆئر ةبئان ،دقنلاو ةغالبلا مسقب دعاسملا ذاتسألا

 

 :تاثدحتملا

 فنعلا رIاظم |} تاراش�ساو اياضق(

 )يرسألا

 هرمق دمحم تQب يدانI .د

 ةيل�لا ةليكو ،لÌÍملا ةراد�و نكسلا مسقب كراشملا ذاتسألا

 مومk@اب ةيعماk@ا
 

 ص10:00-11:00
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 تيقوتلا ةيلاعفلا ذفنم ةيلاعفلا م

1 

 

 

 

 

 

 

 ةثلاثلا ةسلXYا
 

  فنعلا رIاظم |} تاراش�ساو اياضق

 )|Ëامتجالا – �ÉÊفنلا – يدسk@ا – يرسألا(

 )يدسk@ا فنعلا رIاظم |} تاراش�ساو اياضق(

 ف9رشلا مشاI تQب مارم .د

 عمتzkا بط مسق ةليكوو ،بطلا ةيل�ب دعاسملا ذاتسألا

 جيÏk¿ل ةيÎAلا ةياعرلاو

 ص10:00-11:00

 

 )�ÉÊفنلا فنعلا رIاظم |} تاراش�ساو اياضق(

 ير9رح مشاI تQب ءال�Ð .د

 ةّيÎAلا ةياعرلاو عمتzkا بط مسقب دعاسملا ذاتسألا

 ب9ردتلاو ةطش�ألل بالطلا نوؤش ةدامع ةليكو ،جيÏk¿ل

 يÈالطلا

 )|Ëامتجالا فنعلا رIاظم |} تاراش�ساو اياضق(

 ي�ويس� ھقدص تQب نازوس .د

 سفنلا ملع مسقب كراشملا ذاتسألا

 تابلاطلا عم شاقن ةقلح 2

 يرسألا فنعلا لوح ةلئسأ

 ةقلX1ا ةريدم

 يوانرب س�ردإ تQب لوتب .د

 ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةوعدلا مسقب دعاسملا ذاتسألا

 ةثّدحتملا

 ÆÉÊÒع لآ ةرIوk@ا/ةيماzAا
 

 م11:00-12.30

 )ةرIوk@ا ةعاق(            بحاصملا ضرعملا                                  

 

 )ةرIوk@ا ةعاق (           م2019 /28/11 قفاوملا ه1441 /4 /1 سÆمm@ا

 

 )را�فألا نوثرام(

 )\�قوخ ليمج خيشلا ةعاق(          م2019 /1/12 قفاوملا ـ4/4/1441I  دحألا

 ةيijردت ةرود 1

 لمعلا ةئÆب |} فنعلا ةlجاوم

  :ةkردملا

 ردب دمحم تQب لمأ .د

 سفنلا ملع مسقب دعاسملا ذاتسألا

  م١٢:٠٠ – ص١٠:٠٠

 )ب9ردتلل ءامن ةعاق(                 م2019 /2/12 قفاوملا ـ5/4/1441I  ن�نثالا

1 
 ةيijردت ةرود

 ةضIانمو |£خادلا مالسلا :مالس� �ÆÖÊع� ́ي

 ةأرملا دض فنعلا

  :ةkردملا

 .ي�امحقلا نسح تQب اlم .د

 ميماصتلا ةيل�ب دعاسملا ذاتسألا

  م١٢:٠٠ – ص١٠:٠٠
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 )ةرIوk@ا ةعاق(                  م2019 /10/12 قفاوملا ـ4/1441I/ 13ءاثالثلا

 :ناونع� لمع ةشرو

 )ةأرملا دض فنعلا ةضIانم |} ةّيثحبلا تاساردلا(

 تيقوتلا ةيلاعفلا م

1 

 ^[وألا ةسلXYا

 رداصملا بسح تافيQصتلا ضرع

 يدمحالا فيان تQب ةنيمأ .د

 تابتكملا نوؤش ةدامع ةليكو ،ءاي�Íفلا مسقب دعاسملا ذاتسألا

 ص10:00-10.30

2 

 ةيناثلا ةسلXYا

  ةيعرشلا ثاحبألا راسم ضرع

 ي�اسملت دمحم تQب نانفأ .د.أ

 �¾لعلا ثحبلا ةدامع� ةيمالسإلا تاساردلا زكرم ريدم ةليكو ،ةع�رشلا مسقب ذاتسألا

 دواد نب دواد تQب Ò¾لس .د

 عمتzkا ةمدخو ب9ردتلل نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيل´ ةليكو ،تاءارقلا مسقب كراشملا ذاتسألا

 

  ص10.30-11:00

3 

 ةثلاثلا ةسلXYا

  ة9وب\]لا ثاحبألا راسم ضرع

 ي\�طملا ليلI تQب ةراس .د

 نراقملاو ةيمالسإلا ةيب\]لا مسق ةليكو ،ةيمالسإلا ةيب\]لا مسقب دعاسملا ذاتسألا

 يرسودلا دمحم تQب ي�امأ .د

 ةيسفنلاو ة9وب\]لا مولعلا ثوحب زكرم ريدم ةليكو ،سفنلا ملع مسقب دعاسملا ذاتسألا

 ص11:00-11.30

4 

 ةعlارلا ةسلXYا

 ةيبطلا ثاحبألا راسم ضرع

 �¾لسلا \�ج تQب ةمطاف .د

 لامعألا ةدا9رو ر9وطتلل ض9رمتلا ةيل´ ةليكو ،ض9رمتلا تاسرامم مسقب دعاسملا ذاتسألا

 م11.30-12

5 
 تايصوتلا

 ��ي¤ثلا هللادبع تQب دولخ .د

 ةيعامتجالا مولعلا ةيل´ ةليكو ،ةي�Íلجنإلا ةغللا مسقب كراشملا ذاتسألا

 م12:00-12.30

 

 م9ركتلا لفح

 )ةرIوk@ا ةعاق( 

 م 1:00 – 12:30

 
 تابلاطلا نوؤشل ةعماجلا ةلیكو     
 

 يلوخلا رمع تنب ةراـــــس .د               


