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 ءاع=رألا
 ه1442\9\9

 م2021\4\21

  34كلا داصتقالا ئدابم  تايضا*رلا ئدابم

  ةئزجتلا ةأش>م ةرادإ رامث6سالا

  ة*رادإلا تامولعملا مظن ةOPبMNا مظنلاو I4انطصالا ءاDذلا

  تايلمعلا ةرادا 

 سHمEFا
 ه1442\9\10

 م2021\4\22

 ةيلاملا ةرادإلا ئدابم  ةرادإلل تايضا*رلا

 كونبلاو دوقنلا  كل]Zسملا كولس

 ةيق*وس6لا تالاصتالا  ع̂راشملا ةرادا

 2 تامولعملا مظن ميمصتو ليلحت يمالسإلا ل*ومتلاو كونبلا
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 دحألا
 ه1442\9\13

 م2021\4\25

 ة*رشhلا دراوملا ةرادا ةيhساfgا تامولعملا مظن

 تاDرشلا ةيلام دادمإلا ةلسلس ةرادا

 رطاfNا ةرادا كونبلا ةرادإ

 ةيموكMgا ةبساfgا ةرادإلل ءاصحإلا

 بوساMgا ليغشn مظن رشابملا ق*وس6لا

 تافلملا ةMsاعمو تانايبلا لDايr 1 تامولعملا مظن ميمصتو ليلحت

 نPنثالا
 ه1442\9\14

 م2021\4\26

 يراجتلا نوناقلا ةرادإلا ئدابم

 ميظنتلا ة*رظن ةرادإلا x4 تامولعملا ايجولونكت

 نOمأتلا ةيلاملا مئاوقلا ليلحت

  y4ودلا ق*وس6لا

 ءاثالثلا
 ه1442\9\15

 م2021\4\27

 ةيلاملا تاسسؤملاو قاوسالا }zيظنتلا كولسلا

 ةرصاعم ة*رادا تاعوضوم ھطسوتم ة*رادا ھبساحم

 نالعإلا ةرادإ ةيلودلا ةيلاملا

 لاصتالا تارا�م ا]Zبقارمو تامولعملا نمأ

 ةينو�Pكلإلا تاحفصلا ميمصت ةيلاملا تاقتشملا

 ءاع=رألا
 ه1442\9\16

 م2021\4\28

 ر*وطتلاو OPيغتلا ةرادا 1 ةيلاملا ةبساfgا لخدم

  ءالمعلا تاقالع ةرادإ ةيلودلا ةرادإلا

 ةمدقتم ھيلام ھبساحم- �4ايسلا ق*وس6لا

 ة*رادإلا ةباتكلا تارا�م ةيلودلا ةبساfgا

  ي�ا]�لا مدختسملل ةجم�Pلا تاقيبطت

 سHمEFا
 ه1442\9\17

 م2021\4\29

 لمعلا تايقالخأ ةقايللاو ة�gلا

 ةلماشلا ةدوMsا ةرادا ة*رادإلا ةبساfgا لخدم

 لامعألا x4 تن�Pنالا تاقيبطت لوصألا مييقت

 2 ھطسوتم ھيلام ھبساحم ق*وس6لا تاونق

 ظفاfgا ةرادا 
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 ه1442\9\20

 م2021\5\2

 ي�زMsا داصتقالا ئدابم ةي�Oلجنإلا ةغللا

 بئارضلاو ةاDزلا ةبساحم تانايبلا دعاوق مظن

 رارقلا معدل تامولعملا مظن 1 ھطسوتم ھيلام ھبساحم

 ةيجيتا�Pسالا ةرادالا تاعيبملا ةراداو عيبلا

  ة*رادإلا تارا�ملا

   ةيلاملا مولعلا x4 ھصاخ تاعوضوم

 نPنثالا
 ه1442\9\21

 م2021\5\3

 2 ھيلام ھبساحم لخدم ةماعلا ةرادإلا

 تالكشملا لحو رارقلا عنص OPعس6لا تايجيتا�Pسا

 �4يتا�Pسإلا ق*وس6لا 2 ھعجارم

 ةمدقتم ة*رادا ھبساحم ةيكنبلا تايلمعلا

 يراقعلاو يرامث6سالا ل*ومتلا تامولعملا نماو تا�بشلا

 ءاثالثلا
 ه1442\9\22

 م2021\5\4

 ملعتلا تارا�م تاعا��لا لحو ضوافتلا ةرادا

 مئاوقلا ليلحتو ةيلاملا ر*راقتلا ة*راجتلا ةمالعلاو جتنملا ةرادا

 2 ةجم�Pلا تاغل ءاصحالا ئدابم

 ة*رادإلا ةدايقلا تانايبلا بيقنتو لامعألا x4 ءاDذلا

 ثحبلا قرط هراتخم ةيhساحم تاعوضوم

  1 ھعجارم

 ءاع=رألا
 ه1442\9\23

 م2021\5\5

 ق*وس6لا x4 ھصاخ تاعوضوم  ةيندملا ةمدMNاو لمعلا ماظن

nا ق*وسMNةيلام تآش>م ةبساحم تامد 

 }¢¡N لا y4املا طيطختلا ق*وس6لا ئدابم

 ھيلام تامدخ ق*وسn  ةبساfgا ة*رظن

 1 ةجم�Pلا تاغل y4املا ليلحتلا

  ي£و�Pكلا ق*وسn ـ1442V\9\24 سHمEFا
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