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 مLعLMل داشر ةدحو دادعإ نم ،كارCا ةيادب ذنم ةنيه"او ةيساقلا =>ماع"ا بو:9و بيذعتلا ت0اح نم ةنّيع .1 قحل"ا

 بيذعتلا فصو ةيحضلا ةروصو Oإ

 ةنيه"ا =>ماع"ا وأ

 يذلا فرطلا

 وا ةط\]( اYZ ماق
 )تاZ_ا̂:

 ردص"ا ةعقاولا :abر̀= ةنيد"ا

 باصتغا -  شيقن ديلو
 ديدش فينعت -
 بسلZ̀ ةناهإ -

 =lشلاو

 تاZ_ا:mا

0ا(
n
 )pbخادلا نم

 ةrاعلا n_ازCZا

)sZ: نونكع( 
vون 26

:
wZ 2019 – 

 wZ2019مسيد 2
 هتيما^ zabت

 شودح ةwbصن

 ةفاحصلل

  بيذعت و ب:�Zb  - 9اود lbهاZ_إ

- Y=ديد Z̀قعاصل 

 Z̀�nbر�لا

 0�nbولا زكر"ا

 ةط\�لل
 b:�ع"ا zabت Z 2019_وتكا 11 :�اغتسم

- Y=ديد 

Z̀0باصتغ  

 ةrاعلا n_ازCZا b:�طولا كردلا

)Z̀ديدج ب ( 
 b:�ع"ا zabت 2020 سرام 6

 b=�سنمأb_رقت

 ل:̀ويس̀:=wنإ

- Y=ديد 

Z̀0باصتغ 
- Y=ديد Z̀ليثمتل 

��م ةرادإ
:

 ة

 ةعب̀= ةسسوCZا

 تاZ_اخ�ل

0ا(
n
 )pbخادلا نم

 لقتع"ا لقن لLخ

 �إ نارهو نم

 ةrاعلا n_ازCZا

 - 2020 سرام 16

 2020 يام 18
 b:�ع"ا zabت
 b=�سنمأb_رقت

 ل:̀ويس̀:=wنإ

 ديدش فينعت -
 ةيرعت -
  ةناهإ -

0ا( تاZ_ا:mا
n
 نم

 )pbخادلا
 ةrاعلا n_ازCZا

)sZ: نونكع( 
 - 2020 سرام 16

 2020 يام 18

 b:�ع"ا zabت
 b=�سنمأb_رقت

 ل:̀ويس̀:=wنإ

 بيلCوب يزوف فوؤر

 

 ،بس ،فينعت

 .=lش
 wZ 2019 - 14مسيد 09 ءاضيبلا رادلا ةط\�لا

 wZ 2019مسيد
 b:�ع"ا zabت

 ،بس ،فينعت

 ،ب:l=، 9ش

 �إ رظنلاو ةيرعت

 و كحضلCZ� Z̀ا

 ديد=Y ،ةناه0Mا

Z̀Mئاعلا لاخد<= 

 ضعب و نجسلا

0ا
n

 ديد=Y ،ءاقدص

 ةيضقلا ليوحتب

 ةيمLسإ ةيضق �إ

 .ةيباهرإ

  

0ا( تاZ_ا:mا
n
 نم

 )pbخادلا
 ةrاعلا n_ازCZا

)sZ: نونكع( 
 – wZ 2019مسيد 09

 wZ 2019مسيد 14
 b:�ع"ا zabت
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 b:�ونرد �bاس

 

 

 ديدش فينعت -
 ءZ̀ر�لZ̀ قعص -
  ةيرعتلا -

 تاZ_ا:mا

0ا(
n
 )pbخادلا نم

 ةrاعلا

)sZ: نونكع( 
 هييما^ zabت wZ 2020مسيد 02

 ماعلا يأرلل

�ركb ديدش فينعت -  وباط  
 بسلZ̀ ةناهإ -

  =lشلاو

 تاZ_ا:mا

0ا(
n
 )pbخادلا نم

 ةrاعلا

)sZ: نونكع( 
 - wZ 2019متبس 13
 2020 ةيليوج 02

 هييما^ zabت

 ةفاحصلل

 ديدش فينعت -  L�bعل lbهاZ_إ
  Z̀�nbر� قعص -

 نارهو ةط\�لا زكرم

 )اطنجام(
 wZ 2020 - 20متبس 08

 2021 يرفيف
 =>ئاعل zabت

  ةيحضلا

 ةrاعلا ةط\�لا زكرم  ةيرعت -  نابعش ةيناه

)_Zا 
=
b( 

 pع ا¡ zabت 2019 ليرفأ 15

 لصاوتلا عقاوم

  b¤=£ج0ا

  ديدش فينعت -  يرZ¥ ةميكح
  ةيرعت -
 بسلZ̀ ةناهإ -

  =lشلاو

 wZع ا¡ zabت 2021 يرفيف 26 :�اغتسم ةط\�لا زكرم

 pع ويديف

 كوبسيافلا
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 ةيفصتلZ̀ ديد=Y )راعتسم Oا( دم^

 راطإ جراخ

  نوناقلا

 ثحبلا ةقرف

 لخدتلاو
 b=�سنمأb_رقت 2020 يام 3 تنشوميت :b̈ع

 ل:̀ويس̀:=wنإ

 فينعتو ءادتعإ  b:�ا»ر ªوم

\¬حو
b  

 pع  zabت 2021 يرفيف 26 فيطس ةط\�لا زكرم

 لصاوتلا عقاوم

  b¤=£ج0ا

 فينعتو ءادتعإ -  قاسوب ر®

 ديدش
 بسلZ̀ ةناهإ

  =lشلاو

0ا 9انع
n
 نم

Z̀"سwbجراخ( ة 

0ا زكرم
n
 )نم

 wZع  zabت 2021 يرفيف 26 نارهو

 pع ويديف

  كوبسيفلا

\¬حو ءادتعإ -  ز�ن ديشر
b   0ا 9انع

n
 نم

Z̀"سwbجراخ(  ة 

0ا زكرم
n
  )نم

 wZع  zabت 2021 يرفيف 22 :�اغتسم

 هتحفص

Z̀كوبسيفل  

  ديدش فينعت -  b:�اسح قيفوت
 بسلZ̀ ةناهإ

  =lشلاو

  b:�ع"ا zabت b 2020:°ناج 31 ةrاعلا ةط\�لا زكرم

\¬حو ءادتعإ -  يروشاع كلا"ا دبع
b  0ا زكرم

n
 نم

 ي:Czا
  b:�ع"ا zabت 2019 ناوج 26 فيطس

 
 


