
 

 يعماجلا ماعلل يناثلا يساردلا لصفلل بالطلا تالجس ماظنب ةيمسرلا تاءارجإلا ديعاوم

 ـه١٤٤١-١٤٤٠

 عوبسألا

 يساردلا
 مويلا

 خيراتلا

 يرجهلا

 خيراتلا

 يداليملا
 نايبلا

 فصتنم ةزاجإ

 ماعلا

 ةيلكلا يف صصختلا رييغت بلط ميدقت ةرتف ةيادب 7/1/2020 ١٢/٥/١٤٤١ ءاثالثلا

 ةيلكلا يف صصختلا رييغت بلط ميدقت ةرتف ةياهن 9/1/2020 ١٤/٥/١٤٤١ سيمخلا

 13/1/2020 ١٨/٥/١٤٤١ نينثالا

 تاررقملا ليجست ةرتف ةيادب

 ةعماجلا جراخ نم نيلوحملا بالطلل تاررقملا ةلداعم ةرتف ةيادب

 ةعماجلا جراخو لخاد نم ةرايزلا بلط ميدقت ةرتف ةيادب

 لوألا

 19/1/2020 ٢٤/٥/١٤٤١ دحالا

 ـه١٤٤١ يناثلا يساردلا لصفلل ةساردلا ةيادب

 يلصفلا ماظنلل ةساردلا ليجأت ةرتف ةيادب

  تايلكلا يف ليجستلا بتاكم لالخ نم ليجستلا ةجلاعم ةرتف ةيادب

 21/1/2020 ٢٦/٥/١٤٤١ ءاثالثلا
  تاررقملا ليجست ةرتف ةياهن

 ةعماجلا جراخو لخاد نم ةرايزلا بلط ميدقت ةرتف ةياهن

 يناثلا

 28/1/2020 ٣/٦/١٤٤١ ءاثالثلا

  بالطلا نم لجسي مل نمل ةساردلا نع عاطقنالا رشؤم لاخدإ

  تايلكلا يف ليجستلا بتاكم لالخ نم ليجستلا ةجلاعم ةرتف ةياهن

 ةعماجلا جراخ نم نيلوحملا بالطلل تاررقملا ةلداعم ةرتف ةياهن

 30/1/2020 ٥/٦/١٤٤١ سيمخلا

  يلصفلا ماظنلل ةساردلا ليجأت ةرتف ةياهن

 يلصفلا ماظنلل ةساردلا نع راذتعالا ةرتف ةيادب

 "W"،"ع" ةجردب يونسلا ماظنلل ررقم نم باحسنالا ةرتف ةياهن

 مهجرخت عقوتملا مئاوق دامتعال دعوم رخآ 13/2/2020 ١٩/٦/١٤٤١ سيمخلا عبارلا

 يونسلا ماظنلل ةساردلا نع راذتعالا ةرتف ةياهن 12/3/2020 ١٧/٧/١٤٤١ سيمخلا نماثلا



 

 يعماجلا ماعلل يناثلا يساردلا لصفلل بالطلا تالجس ماظنب ةيمسرلا تاءارجإلا ديعاوم

 ـه١٤٤١-١٤٤٠

 عوبسألا

 يساردلا
 مويلا

 خيراتلا

 يرجهلا

 خيراتلا

 يداليملا
 نايبلا

 رشاعلا
 22/3/2020 ٢٧/٧/١٤٤١ دحالا

 ـه١٤٤٢ ماعلل لوألا لصفلل ديقلا ةداعإ تابلط ميدقت ةرتف ةيادب 

 يفيصلا لصفلل ةيساردلا لوادجلا ليدعتو لاخدإل تايلكلل ماظنلا حتف 

 ـه١٤٤٢ يساردلا ماعلل لوألا يساردلا لصفلاو ـه١٤٤١ يساردلا ماعلل

   "W"،"ع" ةجردب رثكأ وأ يلصف ررقم نع باحسنالا ةرتف ةياهن 26/3/2020 ٢/٨/١٤٤١ سيمخلا

 16/4/2020 ٢٣/٨/١٤٤١ سيمخلا رشع ثلاثلا
 ـه١٤٤٢ ماعلل لوألا لصفلل ديقلا ةداعإ تابلط ميدقت ةرتف ةياهن

 يلصفلا ماظنلل ةساردلا نع راذتعالا ةرتف ةياهن

 تايلكلل لوادجلا ليدعتو لاخدإ ةرتف ةياهن 20/4/2020 ٢٧/٨/١٤٤١ نينثالا رشع عبارلا

 يناثلا يساردلا لصفلل ةيئاهنلا تارابتخالا ةيادب 3/5/2020 ١٠/٩/١٤٤١ دحالا رشع سداسلا

 14/5/2020 ٢١/٩/١٤٤١ سيمخلا رشع عباسلا

 يناثلا يساردلا لصفلل ةيئاهنلا تارابتخالا ةياهن 

 ه١٤٤١ لوألا لصفلل )"IC"،"ل"( لمتكم ريغ ريدقت لاخدا ةرتف ةياهن 

 ماعلا ةياهن ةزاجإ أدبت ،مويلا ماود ةياهنب

 ةزاجإلا

 ةيفيصلا

  ةيئاهنلا تاجردلا دصرل سيردتلا ةئيه ءاضعأل دعوم رخآ 17/5/2020 ٢٤/٠٩/١٤٤١ دحالا

 نيجيرخلا مئاوق دامتعال دعوم رخآ 19/5/2020 ٢٦/٠٩/١٤٤١ ءاثالثلا

 23/8/2020 ٤/١/١٤٤٢ دحألا
-١٤٤١ يعماجلا ماعلل لوألا يساردلا لصفلل تاررقملا ليجست ةيادب

 ٢٠٢٠/٢٠٢١ - ه١٤٤٢

 ٢٠٢٠/٢٠٢١ - ـه١٤٤٢-١٤٤١ يساردلا ماعلا ةيادب 30/8/2020 ١١/١/١٤٤٢ دحالا
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