
 

 
 
 
 

 

 
 عوبسألا
يرجهلا خيراتلا مويلا يساردلا  يميداكألا ءارجإلا يداليملا خيراتلا 

 ةزاجإ

 لصفلا

 يساردلا

   يناثلا

 ةيادب ىتح

ةساردلا  

دحألا ه08/1444 /13  م05/03/2023  ليجستلل ًادادعتسا تاررقملا بيترتل ليجستلا ةبرع ةحاتإ   

نينثإلا ه08/1444 /14  م06/03/2023   

ـه1444 ثلاثلا يساردلا لصفلل تاررقملا ليجست ةرتف ةيادب   

ةعماجلا جراخو لخاد نم ةرايزلا بلط ميدقت ةرتف ةيادب  

1 

دحألا ـه08/1444 /20  م12/03/2023   

ـه1444 ثلاثلا يساردلا لصفلل بالطلل ةساردلا ةيادب  

يلصفلا ماظنلل ةساردلا ليجأت ةرتف ةيادب  

ـه1444 ثلاثلا يساردلا لصفلل تاررقملا ليجست ةرتف ةياهن  

ةعماجلا لخاد نم ةرايزلا بلط ميدقت ةرتف ةياهن  

نينثإلا ـه08/1444 /21  م13/03/2023  تايلكلا يف ليجستلا بتاكم لالخ نم ليجستلا ةجلاعم ةرتف ةيادب   

ءاثالثلا ـه08/1444 /22  م14/03/2023  ةعماجلا جراخ نم ةرايزلا بلط ميدقت ةرتف ةياهن   

سيمخلا ـه08/1444 /24  م16/03/2023   

تايلكلا يف ليجستلا بتاكم لالخ نم ليجستلا ةجلاعم ةرتف ةياهن  

يلصفلا ماظنلل ةساردلا ليجأت ةرتف ةياهن  

بالطلا نم لجسي مل نمل ةساردلا نع عاطقنالا رشؤم لاخدإ  

دحألا 2 ـه08/1444 /27  م19/03/2023   

  ةجردب يلصفلا ماظنلل ررقم نم باحسنالا ةرتف ةيادب

 "w " ، "ع"

 يلصفلا ماظنلل ةساردلا نع راذتعالا ةرتف ةيادب

ـه09/1444 /05 نينثإلا 3 م27/03/2023   ـه1444 ثلاثلا يساردلا لصفلل مهجرخت عقوتملا مئاوق دامتعا ةرتف ةيادب 

ـه09/1444 /15 سيمخلا 4 م04/3202 /06   يلصفلا ماظنلل )بيغتم عطقنم( لصتملا بايغلا رشؤم لاخدإ 

 ـه1444 ثلاثلا يساردلا لصفلل



 

 عوبسألا
يرجهلا خيراتلا مويلا يساردلا  يميداكألا ءارجإلا يداليملا خيراتلا 

ـه09/1444 /22 سيمخلا 5 م04/2023 /13   
  ـه1444 ثلاثلا يساردلا لصفلل مهجرخت عقوتملا مئاوق دامتعا ةرتف ةياهن

 كرابملا رطفلا ديع ةزاجإ أدبت مويلا ماود ةياهنب

ءاعبرألا  ـه10/1444 /06  م04/2023 /26  كرابملا رطفلا ديع ةزاجإ دعب ةساردلا فانئتسا   

7 

دحألا ه10/1444 /17  م05/2023 /07   
 لصفلل ةساردلا نع نيعطقنملل ديقلا ةداعإ تابلط ميدقت ةرتف ةيادب

ـه1445 يعماجلا ماعلل لوألا يساردلا  

سيمخلا ه10/1444 /21  م05/2023 /11   
  ةجردب يلصفلا ماظنلل ررقم نم باحسنالا ةرتف ةياهن

"W"  "ع "  ،

ه10/1444 /28 سيمخلا 8 م05/2023 /18   يلصفلا ماظنلل ةساردلا نع راذتعالا ةرتف ةياهن 

10 
ه11/1444 /08 دحألا م05/2023 /28   

 ةلوطم عوبسأ ةياهن ةزاجإ
ه11/1444 /09 نينثإلا م05/2023 /29   

ه11/1444 /19 سيمخلا 11 م06/2023 /08   
 لصفلل ةساردلا نع نيعطقنملل ديقلا ةداعإ تابلط ميدقت ةرتف ةياهن

 ـه1445 يعماجلا ماعلل لوألا يساردلا

ه11/1444 /22 دحألا 12 م06/2023 /11    ـه1444 ثلاثلا يساردلا لصفلل ةيئاهنلا تارابتخالا ةيادب 

ـه12/1444 /4 سيمخلا 13 م06/2023 /22   

 "IC"،" ل" لمتكم ريغ ريدقت لاخدإ ةرتف ةياهن

 ـه1444 يعماجلا ماعلل يناثلا لصفلل

 ةيئاهنلا تاجردلا دصرل سيردتلا ةئيه ءاضعأل موي رخآ

 ه1444 يعماجلا ماعلا ةياهن ةزاجإ أدبت مويلا ماود ةياهنب

 ةياهن ةزاجإ

 ماعلا

 يعماجلا

ه1444  

ـه12/1444 /16  ءاثالثلا م07/2023 /04   ه1444 ثلاثلا يساردلا لصفلل نيجيرخلا مئاوق دامتعا ةرتف ةيادب 

سيمخلا م2023/ 07 /06 ـه12/1444 /18  ه1444 ثلاثلا يساردلا لصفلل نيجيرخلا مئاوق دامتعا ةرتف ةياهن   

 

 

 


