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ربمسيد17 ىلإ ربمسيد8 نم



لفطلا تايلاعفةيرعش تايسمألمع شروباتكلا ثيدحةيراوح تاودن



لوألا مويلا
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 14 |2022- ربمسيد 8 سيمخلا



 ةيبرعلا ةغللا ايجولوليف

ًءاسم7:45   |   ربمسيد 8 سيمخلا

يدماغلا ديعس دمحم .د.أ

ةيراوح ةودن

يناضيبلا فاون .أ ينارفصلا دمحم .د.أ

مهرواحيةودنلا فويض

)2( حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

سينسروجب دنومأ

دنومآةغللاهقفلةيجيورنلاةيعمجلاوضعويميداكألانمًالكينارفصلادمحم.دلأسيس،ةيراوحلاةودنلاهذهيف
ةساردملعنعيدماغلاديعسنبدمحم.د.أيميداكألاو،يناضيبلافاون.ماهمولعوتاغللابمتهملاو،نينسروجب
.اهبلصتياموتاغللا



ةيفاقثلا ةركاذلا روسجو درسلا

ًءاسم9:30   |   ربمسيد 8 سيمخلا

دهفلا نمحرلادبع .د ناضمر يداهلا نب حلاص .د يناودعلا بجعم .د

مهرواحيةودنلا فويض

يرطم ءالجن .د

ةيراوح ةودن

بجعم.دنمًالكدهفلانمحرلادبع.درواحي،ةيفاقثلاوةيناسنإلاةيوهلاودوجولابهطابتراويخيراتلادرسلانع
.ةيفاقثلاوةيخيراتلاهتايفلخودرسلانعثيدحلليرطمءالجن.دو،ناضمريداهلانبحلاص.دو،يناودعلا

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم



)شورعلا عارص( لسلسم سيلاوك فلخ

مهرواحيةودنلا فويض

ةيراوح ةودن

تجهب رساي .ماهيشال موت لثمملا نيلف موريج لثمملا ينلوكم نايا لثمملا

ضرعميفنوعمتجينويرناويإواهيشالموتو،نيلفموريج،ينلوكمنايإشورعلاعارصريهشلالسلسملاموجن
.تجهبرسايهريديءاقليفلسلسملاةعانصسيلاوكنعثيدحلل2022باتكللةدج

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:45   |   ربمسيد 8 سيمخلا

نوير ناويإ لثمملا



لمع ةشرو

يفوجلا مير .أ

يمقر رصع يف يئارقلا رصبتلا

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 8 سيمخلا

لئاسوبمحدزمنمزيفةءارقلالعفخيسرتلاهحئاصنواهتبرجتةصالخةشرولاهذهيفيفوجلامير.أمدقتس
.عاونألاولاكشألاةفلتخمةيمقرةيرصع

ةشرولا ةمدقم



ةجوخ ةمطاف .أ

؟ىسنُت ال ةيصصق تايصخش عنصن فيك

)3( حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم9:30   |   ربمسيد 8 سيمخلا

لمع ةشرو

ةعانصيفةليوطلااهتبرجتةصالخءاقللااذهيفضرعتستس،لافطألابدأيفةصصختمو،ةبيدأةجوخةمطاف
.ةمهلملااهصصقلاطبأ

ةشرولا ةمدقم



2
يناثلا مويلا

ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 15 |2022- ربمسيد 9 ةعمجلا



دقنلاو فيلأتلا يف :ًادج ةريصقلا صصقلا

ةشم فراع دمحم .أ

ةيراوح ةودن

حيرفلا ءافيه .د ديعلا ليسرام .أ

امهرواحتةودنلا افيض

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم5:45   |   ربمسيد 9 ةعمجلا

يندرألابيدألاوصاقلاو،ديعلاليسرامةيروسلاةجرخملاوةبتاكلاحيرفلاءافيه.درواحتس،يراوحلاءاقللااذهيف
."دقنلاوفيلأتلايفا�دجةريصقلاةصقلا"لايحةشمفراعدمحم



 ةيوهلا راوسأو ةغللا روسج

ًءاسم7:45   |   ربمسيد 9 ةعمجلا

يملسلا اجر نمحرلا دبع .د.أةودك نامعن .د ي�علا ديوع حلاص .د.أ

مهرواحيةودنلا فويض

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

ثوغلا راتخم .د.أ

ةيراوح ةودن

حلاص.د.أو،ثوغلاراتخم.د.أاهيفكراشيةودنيملسلانمحرلادبع.د.أريدي،ةيوهلاوةغللانيبةقالعلادودحنع
.ةودكنامعن.دو،ي�علا



ةيوغللاةيوهلا زيزعت قافآو يحبرلا ريغ عاطقلا

ًءاسم9:30   |   ربمسيد 9 ةعمجلا

ينارهزلا سيمخ لداع .د.أنالحد قداص هللا دبع .د عيرم لآ دمحأ .د.أ

مهرواحيةودنلا فويض

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

 يدوعسملا نسح دمحم .د

ةيراوح ةودن

.د.أيميداكألاو،نالحدقداصهللادبع.دةيدوعسلاايجولونكتلاةعماجسيئرعماًراوحينارهزلاسيمخلداع.د.أريدي
نمألاوةيوهلازيزعتيفيحبرلاريغعاطقلارودنعيدوعسملانسحدمحم.ديميداكألاوبتاكلاو،عّيرملآدمحأ
.يوغللا



)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

ناميلس ردنب .أ

يرصبلا نيودتلا

ًءاسم5:45   |   ربمسيد 9 ةعمجلا

لمع ةشرو

زومروموسرىلإراكفألاوتاملكلالّوحيلهسنفنعةرابعيرصبلانيودتلانفنأبناميلسردنبنانفلادّكؤي
ىلعهتشروروضحّبرديسناميلس.مسرلابةربخقباسنودىتحو،ملقوةقرومادختسابباعيتسالاومهفلاةعيرس
.كلذلعفةيفيك

ةشرولا مدقم



يراصنألا لداع هللادبع .أ

 بتاكلا ةعانص

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30   |   ربمسيد 9 ةعمجلا

لمع ةشرو

ىـــلإةـــيدؤملارارسألانعيراــصنألالداعنبهللادبع،اــهملاوعوةــباتكلابمـــتهملافـشكيسءاقللااذهيف
.نكمتمبتاكةـــعانص

ةشرولا مدقم



ثلاثلا مويلا
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 16 | 2022– ربمسيد 10 تبسلا



 نيمألا يواغلا :طيسو ربع ملاعلا رعش

ًءاسم7:45|ربمسيد10 تبسلا

يبهلصلا نسح .أنوضيب سابع .أ يحتف مدآ .أ

مهرواحيةودنلا فويض

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

حارجلا يرون .أ

ةيراوح ةودن

،سنوتنميحتفمدآو،ايروسنمحارجلايرونءارعشلا.ىرخألانونفلانعهّزيميصاخعضوبهتمجرتدنعرعشلاّدرفتي
يبهلصلانسحمجرتملاورعاشلاهريديءاقليف،ةمجرتلاورعشلااياضقلايحمهئارآبنولديسنانبلنمنوضيبسابعو
.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانم



تــحنلا نــف

ًءاسم9:30   |   ربمسيد 10 تبسلا

يوضر اهم .ديدجن ليبن .أ سيخطلا يلع .أ

مهرواحتةودنلا فويض

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

يريسع ماصع .د

ةيراوح ةودن

ليبننانفلاتاحنلاو،سيخطلايلعنانفلاتاحنلاو،يريسعماصع.دنانفلاويميداكألالواحيسةودنلاهذهيف
.يوضراهم.دهريدتءاقليفةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفتحنلانفةريسمءارقتسايدجن



مناغ ةراس .أ

راكفالا ديسجت ةبعل

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم5:45   |   ربمسيد 10 تبسلا

لمع ةشرو

.نيرخآلا راكفأ ديسجتل اهجئاتن ىلع دامتعالانكمي قئارطو تاحارتقا مدقتس ،ةشرولا هذه يف مناغ ةراس ةثحابلا

ةشرولا ةمدقم



دادرم ةقدص داؤف .د

ةيوغللاتاسسؤملا نيكمت صرف
يــــــــحبرلا ريــــغ عاــــطقلا نــــم

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم7:45   |   ربمسيد 10 تبسلا

لمع ةشرو

نمةيوغللاتاسسؤملانيكمتصرفءاقللااذهيفضرعتسيسدادرمةقدصداؤف.ددمتعملابردملاويميداكألا
.يحبرلاريغعاطقلا

ةشرولا مدقم



نالهس نب نيسح .أ

اجناملا بتك ةعانص

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30   |   ربمسيد 10 تبسلا

لمع ةشرو

 لالخ نم كلذ يف كدعاسيس نالهس نب نيسح "يباريثيمينإ"ـل يذيفنتلا سيئرلاف ،"اجناملا" نفب اًمتهم تنك اذإ
.اجناملا بتك ةعانص رارسأ اهيف فشكيس يتلا ةشرولا هذه

ةشرولا مدقم



يدـــنجلا ءالو ةنانفلا
)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم10:00   |   ربمسيد 10 تبسلا

ةـــــيـئاـنغ ةـــــــلفح



عبارلا مويلا

4
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 17 | 2022- ربمسيد 11 دحألا



 فراعملا سمش :مليف ةعانص سيلاوك

مهرواحيةودنلا فويض

ةيراوح ةودن

سدق بيهص .أسدق سراف .أ مادص دمحأ .أ ملاع ءارب .أ نسحلا ليعامسإ .أ

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم5:45   |   ربمسيد 11 دحألا

،يجيلخلاويدوعسلاركاذتلاكابشيفريبكلاهحاجنىلعةوالعف،ةيدوعسلاامنيسلايفةقرافةمالع"فراعملاسمش"مليفّلثم
اوعمسنيذلاوأمليفلايعباتمنمريثكلا.مويدعباًمويدادزتةيلاعتادهاشمبسنب"سكيلفتن"ةصنمىلعىرخأتاحاجنمليفلالجس
اهيفرواحيةودنيف،ةيئامنيسلاةفحتلاهذهبجورخللهعاّنصاههجاويتلاتايدحتلاوهسيلاوكصصقىلإعامتساللقوشيفهنع
.نسحلاليعامسإومادصدمحأوملاعءاربهلاطبأو،سدقسرافمليفلاجرخم،سدقبيهص



 ؟اهبادآو تايلقألا نونفب ىمسي ام دجوي له

يزاجح دوهع .أنارب ولواب.د ايسوكينودلآ

مهرواحتةودنلا فويض

 يناطحقلا ةرون .د

ةيراوح ةودن

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم5:45   |   ربمسيد 11 دحألا

ثـــيدحلادــقنلاوبدألاةذاــــتسأو،ايسوكينودلآو،ناربولواب.ديزاجحدوهعرواحـــــت،اهنونفوتاــــيلقألابدأنع
.يناطحقلاةرون



:نوـــمسريو نوــبتكي مــــــهنإ
ةشيرلاو ملقلا نيب ةقالعلا يف

ةيراوح ةودن

يدماغلا زياف .أنانسلا ةديمح .أ يزاجح ءانه .أ

امهرواحيةودنلا اتفيض

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 11 دحألا

يدماغلازياف.ةعقوتمريغةيناسنإتاقالعو،ةيعادبإعيراشمةدالوىلإ،ةشيرلاوملقلاعامتجايدؤيامةداع
ةديمحةرعاشلاوةيليكشتلاو،يزاجحءانهةبتاكلاوةيليكشتلاةنانفلاهيتفيضعمةقالعلاهذهرارسأهنكتسي
.نانسلا



ةيماردلا لامعألا يف ةيبرعلا ةأ^لا ةروص

يواردند ةراس .أارسي ةنانفلا

امهرواحتةودنلا اتفيض

ةيراوح ةودن

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم9:30   |   ربمسيد11   دحألا

ةأ�لاهاجتةنيعمةيطمنةروصةيبرعلااماردلاتخّسرلهف،اماردلايفةيبرعلاةأ�لاةروصلوحةداعءارآلانيابتت
امنيسلاةمجنىلعيواردندةراسةعيذملاوةيمالعإلااهحرطتستالؤاست؟عقاولايكاحتنأتلواحاهنأمأ؟ةيبرعلا
.فيسءاميشةلثمملاوارسيةيرصملاةنانفلاةيبرعلا

فيس ءاميش ةلثمملا



ةيرعش ةيسمأ

حاتفم هللادبع .أخجلا ماشه .أ

ةيسمألا ريدمرعاشلا

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 11 دحألا

ىــحصف



ةيرعش ةيسمأ

رفظم ةميلح .أنيسحلا ميهاربإ .أ

ةيسمألا ةريدمءارعشلا

يلوز ميهاربإ .أ لالط ناور .أ

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم9:30   |   ربمسيد 11 دحألا

ىــحصف



يديرجلا يماس .د

؟ةيليكشتلا ةحوللا مهفت فيك
لمع ةشرو

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم5:45   |   ربمسيد11   دحألا

.يليكشتلا نفلا تاحول مهفل ةيلمعلاو ةيملعلا سسألا يديرج يماس روتكدلا دقانلا مدقيس ةشرولا هذه يف

ةشرولا مدقم



يبرحلا دمحأ ةزياف .د.أ

امنيسلاو بدألا نيب يئاكحلا درسلا
لمع ةشرو

)3(   حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم7:45   |   ربمسيد11   دحألا

.امنيسلا تاشاشو ،بدألا تاحفص نيب درسلا نف يف تاقورفلا ءاقللا اذه يف يبرحلا ةزياف .د.أ ضرعتست

ةشرولا ةمدقم



سماخلا مويلا

5
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 18 | 2022- ربمسيد 12 نينثإلا



:قيوستلا ةبعلو  ايجولونكتلا ةليخم
NFTs / Web3 / Metaverse : ةيلبقتسم تافلاحت

يدمحملا ءالآ .د  ةريمألا يكلملاومسلا ةبحاص
لصيفلا مير

مهرواحتةودنلا فويض

طاشم هللادبع .أ

ةيراوح ةودن

يوضر ىولس .أ

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم5:45   |   ربمسيد 12 نينثإلا

ميرةريمألا.يضارتفالاملاعلايفاهرثأعسوتييتلاتاينقتلاثدحأنم’NFT’ـلاو،3بيولاو،سريفاتيملا"تاينقتربتعُت
نعثيدحللنوعمتجي،طاّشمهللادبعيلاملاللحملاو،يوضرىولس"Nuqtah"ةكرشليذيفنتلاسيئرلاو،لصيفلا
.يدمحملاءالآ.دهريدتءاقليف،ةثيدحلاتاينقتلاهذهعممهتاربخومهبراجت



 بابشلا ىلع اهرثأو ةيضايرلا جماربلا ةفاقث

نايشغلا ناطلس .أ جارفلا ديلو .أ

مهرواحيةودنلا فويض

ينايحللا ناطلس .د

ةيراوح ةودن

لحسملا دمحم .أ

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 12 نينثإلا

رواحينايشغلاناطلس.أ.يضايرلاروهمجلاتامامتهابترثأتسايتلاةيضايرلاجماربلانمددعةريخألاتاونسلايفزرب
ماعنيمأو،ينايحللاناطلس.ديضايرلادقانلاو،جارفلاديلوعيذملاويمالعإلا"ديلوعمنشكأ"جمانربريرحتسيئر
جماربلانعثيدحلل،لحسملادمحماًقباسمدقلاةركللوألايدوعسلابختنملاريدمو،ةيدوعسلاةيبملوألاةنجللا
.بابشلاىلععقوتملااهرثأوةيضايرلا



 يبرعلا ملاعلا يف ايديموكلا لحارم

ركب رساي .أ

امهرواحيةودنلا افيض

ةيراوح ةودن

جاجحلا ميهاربإ لثمملا

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم9:30   |   ربمسيد 12 نينثإلا

ريثكللزربألاناهرلاتناكو،ةيبرعلالودلافلتخميفةتفالتاحاجنةيبرعلاايديموكلاتققح،ةليوطدوقعىدمىلع
يدوعسلالثمملاو،يدينهدمحميرصملانانفلاةيبرعلاوةيرصملاايديموكلاوامنيسلامجن.ةينفلاعيراشملانم
.ركبرسايهريديءاقليفةريسملاهذهنآرقتسيجاجحلاميهاربإدعاصلا

يدينه دمحم نانفلا



ةيوهلاو ةفاقثلا :قارعلا ةبورع

يدياذلا يراشم .أ فيغروبا ميحر .أ

مهرواحيةودنلا فويض

نويخلا ديشر .د

ةيراوح ةودن

يطخلا لماك .أ

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 12 نينثإلا

،فيغروبأميحرةذتاسألاونويخلاديشر.ديدياذلايراشمفيضتسي،ثيدحلاقارعلاخيراتنمةيلصفمةظحليف
.هلبقتسمفارشتساو،خيراتلاوةبورعلاقارعيضامراكذتساليطخلالماكو



ةيرعش ةيسمأ

يلالهلا دمحأ .دحيبصلا يناهت .أ

ىــحصف

ةيسمألا ريدمءارعشلا

بوقعي دمحم .أ

)2(   حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم9:30   |   ربمسيد 12 نينثإلا



يواضرعلا تفرم .د

؟ اًيئامنيس امليف دقنت فيك
لمع ةشرو

)3(   حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30 |ربمسيد12 نينثإلا

.يئامنيس لمع يأ نع يدقن يأر سيسأتل ةمزاللا سسألايواضرعلا تفرم .د اهلالخ نم مدقت لمع ةشرو

ةشرولا ةمدقم



سداسلا مويلا

6
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 19 | 2022- ربمسيد 13 ءاثالثلا



صرفو ةيدوعسلا ةيئاورلا لامعألا
 ةــيئامنيس لاــمعأ ىــلإ اهــــليوحت

مهرواحيةودنلا فويض

ةيراوح ةودن

ينارهزلا لصيف .ألامج قراط نميأ .أ يوارحب رحس .أ ضيرعلا باهولادبع .أ روصنم رهام .أ

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم5:45|ربمسيد13 ءاثالثلا

ةيدوعسلاةياورلاتاحاجننمةدافتسالاةرورضبتاحارتقالادعاصتت،اماردلاوامنيسلاباّتكةردننعثيدحلاهيفرثكييذلاتقولايف
،نويزفلتلاوامنيسلاتاشاشىلعةيدوعسلاتاياورلاسابتقالبقتسموقافآةودنلاشقانتس.امنيسلاتاشاشىلعاهديسجتو
قراطنميأمالفألاعناصةكراشمب،ةرماغملاهذهرامغمهضوخلاحيفاهباتكوتاياورلاهجاوتسيتلاةلمتحملاتايدحتلاوقئاوعلاو
ءاقليف،ضيرعلاباهولادبعيئاورلابتاكلاو،يوارحبرحسةبتاكلاو،روصنمرهامةيماردلاصوصنلاليلحتومييقتيراشتساو،لامج
.ينارهزلالصيفعيذملاهريدي



 ءايزألاب ةـقلعتملا تاـعانصلا
ةيراوح ةودن

نشعاب ىدن .أليلخ ايلع .أ دوواد وبأ ةراس .أ

مهرواحتةودنلا فويض

عمءاقللالخنمةفرتحمءايزأةعانصيفكلذرامثتساو،بوعشلاءايزأتالالدليفاقثلاثرإلايفثحبيءاقل
نيريشاهريدتةودنيفنشعابىدنةضوملاةريبخو،ليلخايلعءايزألاةريبخو،دووادوبأةراستارهوجملاةممصم
.ةفرع

)1(   حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 13 ءاثالثلا

ةفرع نيريش .أ



يملح دمحأ ةريسم يف ةمهلم تاطحم :كملح يملح
ةيراوح ةودن

زيزعلادبع تنب ةراس .أ يملح دمحأ نانفلا

هرواحتةودنلا فيض

نيبتعونتيتلاهلامعألضفباًيملاعواًيبرعاًروضحققحينأيملحدمحأنانفلاريبكلايرصملامجنلاعاطتسا
اهيفهرواحتيتلاةودنلاهذهيفاهلوصفنماًضعبهسفننانفلايكحيةمهلملاةريسملاهذه.اماردلاوايديموكلا
.زيزعلادبعتنبةراس

)1(   حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم9:30   |   ربمسيد 13 ءاثالثلا



: ةلاقملا هلقت مل ام
ةيبرعلا ةلاقملا ةقلامع تاداهشو براجت

مزاخلا دمحم .د ةيغاص مزاح .أ

امهرواحيةودنلا افيض

ةيراوح ةودن

هللا اطع ريمس .أ

)2(   حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 13 ءاثالثلا

،هللااطعريمسذاتسألا،ةيبرعلاةلاقملاةقلامعنمنيقالمعاهلالخرواحيةمهميفنوكيس،مزاخلادمحم.د
.دعبةيبرعلاةلاقملاهلقتمليذلانعةيغاصمزاحذاتسألاو



رضاحلا قفن نم يتآلا ةينغأ :نيعفايلا بدأ

يكلاملا ىنم .د ةلابط فافع .د

مهرواحتةودنلا فويض

يبورقعلا ةورم .أ

ةيراوح ةودن

نزاو هدبع .أ

)2(   حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30|ربمسيد13 ءاثالثلا

ةــــيقئاثولاةـــجرخملاوةبيدألاو،نزاوهدبعينانبللادقانلاورعاشلايكلاملاىنم.درواحت،نيعفايلاولفطلابدأنع
.يبورقعلاةورمنيعفايلابدأليتارامإلاسلجملاسيئرو،ةلابطفافع.د



يدعاصلا قازرلادبع .د.أ

ةيدوعسلا تاجهللا يف يوغللا قمعلا
لمع ةشرو

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم7:45|ربمسيد13 ءاثالثلا

ةشرولا مدقم

ظافلألايفاميساهلوصأىلعةظفاحملازتالو.يجهلعونتويهفشيوغلثرإبةينغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
نماهنمحيصفلازيميونينسلارابغاهنعضفنينأيدعاصلاقازرلادبع.د.ألواحيسهذهلمعلاةشرويف.اهتالالدو
.نوحلملاّيماعلا



عباسلا مويلا

6
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 20 | 2022- ربمسيد 14 ءاعبرألا



ةايحلا يف زفحم لماعك يعولا

يطوحلا هللادبع .أ زيوقلا هللادبع .د

امهرواحيةودنلا افيض

 يعافرلا ءانه.د

ةيراوح ةودن

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم5:45   |   ربمسيد 14 ءاعبرألا

ةيرشبلاةيمنتلايفةبردملاو،زيوقلاهللادبع.ديسفنلايئاصخألاكراشي،دارفألاةايحيفيعولليباجيإلارثألانع
.يطوحلاهللادبعاهريدي،ةيراوحةودنيفيعافرلاءانه.د



ىروشلا سلجم يف ةأpلا

خريوشلا حلاص .أ عازهلا ىولس .د

مهرواحيةودنلا فويض

يولهدلا ةيلاع.د

ةيراوح ةودن

 انيعملا انيل .أ

.دو،يولهدلاةيلاع.د.هيفنهنييعتبيماسلارارقلاذنمىروشلاسلجميفةريبكتازفقةيدوعسلاةأ�لاتققح
.ىروشلاسلجميفةأ�لاروضحبتققحتيتلاتازجنملامهأنضرعتسيانيعملاانيلو،عازهلاىولس

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم5:45   |   ربمسيد 14 ءاعبرألا



يدوعسلا بدألا ةفاقث يف رضخألا باطخلا

يفقثلا يماس.د يكلاملا يلع.د

مهرواحيةودنلا فويض

يراصنالا ينامأ.د

ةيراوح ةودن

ينارهزلا سيمخ لداع .د.أ

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 14 ءاعبرألا

يراصنألاينامأ.دو،يكلاملايلع.دو،سيمخلداع.د.أ.يئيبلادقنلااهادصسملتييبدألاصنلايفاهتوصةئيبلل
.يفقثلايماس.دهريديءاقليف،ريثأتلااذهلكشنوسملتي



عادبإلا يف ناكملا ةنسنأ

يحيرسلا حولص .د.أ يبرحلا ةزياف .د.أ

مهرواحيةودنلا فويض

 يضاقلا رثوك .د.أ

ةيراوح ةودن

 يناودعلا دمحا .د.أ

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم9:30   |   ربمسيد 14 ءاعبرألا

رثكأةفيظوو،اًديدجاًدعببستكيناسنإلاحورسّبلتينيحو،يدرسلاصنلايفاًيزكرماًيئانباًرصنعءاضفلادّسجتي
هفئاظوودّسجتلااذهنوؤرقتسييبرحلاةزياف.دو،يناودعلادمحأ.ددقانلاذاتسألاو،يضاقلارثوك.دةدقانلا.ةيويح
.ةيعادبإلا



دحاو دسجو نيتغلب يئاور

شيغداب دمحأ .أ يلمرلا نسحم .د

هرواحيةودنلا فيض

باتكلا ثيدح

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45|ربمسيد14 ءاعبرألا

ةمجرتلاوةباتكلايفاهرّطسيتلاةيرثلاهتبرجتنعيلمرلانسحم.ديقارعلايئاورلايكحي،صاخلاثيدحلااذهيف
.ةينابسإلاوةيبرعلانيتغللابةيئاورلا



ةيرعش ةيسمأ

ينارهزلا ريمس .أنارق دمحأ .د

ةيسمألا ريدمءارعشلا

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30   |   ربمسيد 14 ءاعبرألا

عيزب يقوش .أ

ىــحصف



بييذلا ناميلس .د

ةأشنلا :ةيدومثلا تاباتكلا
لمع ةشرو

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم5:45   |   ربمسيد 14 ءاعبرألا

.اــــهتأشن نــــع ءاقل يفةيدومثلا تاـــــباتكلا رارسأ فـــــشكي ،بييذلا ناميلس .د خرؤملاو بــــــتاكلا ،خــيراتلا ذاتسأ

ةشرولا مدقم



نماثلا مويلا

6
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 21 | 2022- ربمسيد 15 سيمخلا



"لفرام" ةعانص رارسأ

نابص رامع .أ ثيمس سالوكين نانفلا

مهرواحيةودنلا فويض

كرابوردنآ نانفلا

ةيراوح ةودن

فودنكاج نيماجنب جتنملا

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم4:45|ربمسيد15 سيمخلا

"ويرفوأريقندلوقاذ"عدبمو،فودنكاجنيماجنب"لفرام"مالفأةلسلسعدبموفلؤملاوجتنملا،نابصرامعرواحي
نعكرابوردنآ"نامنوريآ"ريهشلامليفللةكرحتملاموسرلانانفو،ثيمسسالوكيندوويلوهمالفأماسروفلؤملا
.ملاعلاترهبأيتلاهرارسأو"لفرام"ملاع



 ةئشان تاكرش ىلإ راكفألا ليوحت

ملسملا هللادبع .أ  دهف نب دمح .أ

مهرواحيةودنلا فويض

يبصقلا دمحأ .أ

ةيراوح ةودن

يثيدحلا ميهاربإ .أ

)1(حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 15 سيمخلا

ميهاربإ،لامعألاداوراهمدقيعقاولاضرأىلعةيرامثتساتاقيبطتىلإةيرظنلاراكفألاليوحتللثمألاةفصولا
.ملسملاهللادبعهريديراوحيفيبصقلادمحأو،دهفنبدمحو،يثيدحلا



ةيراوح ةودن pع ةلحر اهفصوب ةياورلا

ةجيرع ملاس .درسلا جات ريمأ .د ريضخلا ميهاربا .د

امهرواحيةودنلا افيض

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم7:45|ربمسيد15 سيمخلا

ءاقليفريضخلاميهاربإ.ديدوعسلايئاورلاو،رسلاجاتريمأينادوسلايئاورلااهيوريةياورلاتاحفصربع�علاةلحر
.ةجيرعملاس.ديميداكألاهريدي



ةيلحملا انتايحرسم دمصت ال اذامل
؟رــــــــــكاذتلا كاـــــبش ماـــــمأ

يلخدم رساي .أ يبرحلا دلاخ نانفلا

مهرواحيةودنلا فويض

يبيتعلا اجر جرخملا

ةيراوح ةودن

ينا�شلا دشار لثمملا

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم9:30   |   ربمسيد 15 سيمخلا

عماًراوحريدييلخدمرساييحرسملافلؤملا.ةيدوعسلاةيحرسملاةكرحلامامأاًيدحتواًقئاعركاذتلاكابشّلثم
ةيلحملاانتايحرسمدمصتالاذامللاؤسىلعةباجإلليبيتعلااجرجرخملاو،يبرحلادلاخنانفلاوينا�شلادشارلثمملا
.ركاذتلاكابشمامأ



ةيرعش ةيسمأ

ينهجلا ءافيه .ديرازنلا دنه .أ

ةيسمألا ةريدمءارعشلا

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

ةرارشوبأ دمحم .أ

ىــحصف

ًءاسم5:45   |   ربمسيد 15 سيمخلا

ةبارح يجان .أ



يثيدحلا ميهاربإ .أ

؟ةيراجت ةمالع كسفن نم عنصت فيك
لمع ةشرو

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم5:45   |   ربمسيد 15 سيمخلا

لامعألادئاروبردملا.تنأكيلإلصيلرمألاىدعتلب،طقفتاجتنملاوتاكرشلابةصاخةيراجتلاةمالعلادعتمل
ةيراجتةمالعكسفننمعنصتلةبسانملاةيفيكللةبرجملاسسألاضرعتسيلمعةشروربعو،يثيدحلاميهاربإ
.ةزيمم

ةشرولا مدقم



 يلبشلا دشار ءانه .د

لبقتسمو رضاح :ةيمقرلا نونفلا
لمع ةشرو

دشارءانه.دةيليكشتلا،يمقرلاميمصتلايفةصصختملا.ةعونتموةريثكةيمقرنونفلقيرطلاايجولونكتلاتدّهم
.ةيمقرلانونفلالبقتسمورضاحئرقتستيلبشلا

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم7:45   |   ربمسيد 15 سيمخلا

ةشرولا ةمدقم



ناـــقرط يـبرعلا قراط ةلئاع

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30   |   ربمسيد15   سيمخلا

ةـــــيـئاـنغ ةـــــــلفح



عساتلا مويلا
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 22 | 2022- ربمسيد 16 ةعمجلا



)1( اهرشنو اهتباتكو ميمصتلاو ةرامعلا نونف قيثوت

مهرواحيةودنلا فويض

ةيراوح ةودن

يرقنعلا ناحيوللا دهف .أزازق نمحرلادبع .أ راطع دولخ .أ يدنكشاط تاحرف .أ  ينيجس اضر .أ

)3(حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

نوعمتجيميمصتلاوةرامعلانفءاربخ.اهراشتناونونفلاكلترا�تساللاجملا،ميمصتلاوةرامعلانونفقيثوتحيتي
.هتمادتسالةنكمملالولحلالضفأبجورخلليرقنعلادهفهريدييراوحءاقليف

ًءاسم5:45   |   ربمسيد 16 ةعمجلا



يرقنعلا ناحيوللا دهف .أ اناتنوم سولراك .أ

مهرواحيةودنلا فويض

اتيشنايساردناسيلا .أ

ةيراوح ةودن

ياروم رتيب .أ

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

نوعمتجيميمصتلاوةرامعلانفءاربخ.اهراشتناونونفلاكلترا�تساللاجملاميمصتلاوةرامعلانونفقيثوتحيتي
ندنلوينةكرشسسؤمو،AWPةسسؤمنماتيشنايساردناسيلأ،هفويضعميرقنعلادهفهريدييراوحءاقليف
ةنكمملالولحلالضفأبجورخلل،اناتنومسولراكيميداكألاويارومرتيبيرامعملاوريبخلاةيرامعملاةسدنهلل
.هتمادتسال

ًءاسم7:45|ربمسيد16 ةعمجلا

)2( اهرشنو اهتباتكو ميمصتلاو ةرامعلا نونف قيثوت



ةانق يف يفرعملا كاوتحم عنصت فيك
؟ كب ةصاخلا يعامتجالا لصاوتلا

جيه يلع نب ىفطصم .أ يلخدم فيان .أ

امهرواحيةودنلا افيض

ثولغملا لصيف .أ

ةيراوح ةودن

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

ىلعناطشانلا.ةنيعمتاراهموتاكيتكت،يعامتجالالصاوتلاتاونقبصاخلايفرعملاىوتحملاةعانصبلطتت
كلتىلعرثؤملاىوتحملاةعانصرارسأنافشكيثولغملالصيفويلخدمفيانيعامتجالالصاوتلاعقاوم
.جيهىفطصمهريديءاقليفعقاوملا

ًءاسم7:45   |   ربمسيد 16 ةعمجلا



يلعلا دمحم رعاشلا ةبرجت يــف ةءارـــق

زاوفلا مير .د يلالهلا دمحأ .د

ةيراوح ةودن

هيقفاب نيسح .د

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45|ربمسيد16  ةعمجلا

مهرواحتةودنلا فويض

ندم نسح .د

داـــّقنلا.يدوـــعسلايـــبرعلارعشلاخيراتيفةمهمةفاطعنايرعشلاهعورشمويلعلادمحمرعاشلاةبرجتتلثم
مير.دهريدتءاقليفعورشملاكلذنوؤرقتسيزرحلادمحموندموبنسح.دو،يلالهلادمحأ.دو،هيقفابنيسح.د
.زاوفلا

زرحلا دمحم .أ



؟رييغتلا ةريتو نم ّعرس له :عمتجملاو ثاعتبالا
ةيراوح ةودن

خيشلا ذاعم .ألياولا مالسلادبع .د  لجعملا هللادبع .د

مهرواحيةودنلا فويض

ًءاسم9:30   |   ربمسيد 16 ةعمجلا

،لجعملاهللادبع.دو،لياولامالسلادبع.دهيففشكي،اًراوحريدي،خيشلاذاعمةينويزفلتلاجماربلاّمدقمويمالعإلا
.جراخلايفةساردللتابلاطلاوبالطلاثاعتبااهثدحأيتلاةيعامتجالاتارييغتلانعفيسنانحو

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

فيسلا نانح .أ



سيبنو ةــعانص

يماعنلا دمحم .أ ادوأوريشتيإاكاجناملا

هرواحيةودنلا فيض

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم5:45   |   ربمسيد 16 ةعمجلا

اهعدبمواهفلؤمعمءاقلربع،2022باتكللةدجضرعميفرضحت"سيبنو"خيراتلايفاًعيبمىلعألا"اجناملا"
.ادوأوريشتيإ

باتكلا ثيدح



ةيدوعس لؤافت ةصق

ينامحر نسح .أثولغملا هللادبع .د

هرواحيةودنلا فيض

باتكلا ثيدح

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

رواحملاعمصاخثيدحيف.طابحإلاتالاحوسأيلاةحفاكمللؤافتتاعرجثولغملاهللادبع.دتاباتكوبتكتّلثم
.بتكلاوتاباتكلاكلترارسأثولغملافشكي،ينامحرنسح

ًءاسم5:45   |   ربمسيد 16 ةعمجلا



يجولوكيسلا يعولا

عابراب لداع .أ ةرامع دمحأ .د

هرواحيةودنلا فيض

باتكلا ثيدح

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم9:30   |   ربمسيد 16 ةعمجلا

.عابرابلداـــع هريدي ءاـــقل يف يــــجولوكيسلا يـــعولا ةيمهأ نع ثدحتي ةرامع دمحأ .د ةيسفنلا ةـــحصلا يراشتسا



نامعنلا لصيف .أ

زاجحلا ةباحر يف فوجلا نف لمع ةشرو

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30|ربمسيد16 ةعمجلا

.زاجحلا ةباحر يف "فوجلا نف" نع ةشرو مدقي نامعنلا لصيف

ةشرولا مدقم



رشاعلا مويلا

6
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 23 | 2022- ربمسيد 17 تبسلا



:يبرعلا نطولا يف ءانغلاو ىقيسوملا
ةــــــــــــــيملاعلاو ةـــــــيلحملا نيــــــب

مهرواحيةودنلا فويض

ةيراوح ةودن

 دعسلا ناطلس .أهيزن ماشه راقيسوملا
يناطحقلا

 يكلملاومسلا بحاص
ناطلس نب دمحأ ريمألا

 حودمم راقيسوملا
فيس

 فسوي دمحأ .د.أ
يلع دمحم

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30   |   ربمسيد17 تبسلا

يقيسوملافلؤملاهيلعبيجيلاؤس؟ةيملاعلاىلإلوصوللةحيحصلاةفصولايهةيلحملاةيبرعلاىقيسوملاله
جتنملاوفلؤملاو،ناطلسنبدمحأريمألايكلملاومسلابحاصيدوعسلانحلملاو،هيزنماشهراقيسوملا
.يلعدمحمفسويدمحأ.د،رصمةلوديفةفاقثللىلعألاسلجملاوضعو،فيسحودمميقيسوملا



ةدج ىلإ ةيسنرفلا ةلحرلا
ةيراوح ةودن

مهرواحيةودنلا فويض

ينارهزلا بجعم .دليشيم ناج .أ وكسيلوبرابكول .أ تايرتيببيليف .د نيلبسيول .د

بيليفخرؤملاونوبروسلاةعماجبيميداكألا،سيرابيفيبرعلاملاعلادهعمريدمينارهزلابجعم.دفيضتسي
تيزاجةديرجماعريدمو،نالبسيوليسامولبدلاريفسلاوثحابلو،ويكسيلبرابكولمجرتملاوثحابلاو،تايرتيب
.ةدجةنيدميفيسنرفلاروضحلاخيراتنعثيدحلل،ليشيمناجثحابلاةيسنرفلا

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم5:45   |   ربمسيد 17 تبسلا



رصاعملا نفلا ملاع ىلإ ةلحر

قعدف تفع .د ساور ةفالس .أ

مهرواحتةودنلا فويض

يفريص ةºح .أ

ةيراوح ةودن

يدوماعلا دهع .أ

نـــفلازيلاهدلخادةلحريفقعدفتفع.دمهعمجتساورةفالسو،يدومعلادهعةنانفلاو،يفريصةºحذاتسألا
.رـــــصاعملا

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم7:45   |   ربمسيد 17 تبسلا



 ةلوفطلا تايركذ نم ليلقلا

ديعج لآ دمحم .أ غابصلا زياف .أ

مهرواحيةودنلا فويض

ةيراوح ةودن

يرقوب حلاص .أ

غابصلازياف"نوتسيبسةانق"ريدمو،يرقوبحلاصبتاكلاوصاقلااهركذتسي،اهملاوعوةلوفطلاتايركذيفةلحر
.ديعجلآدمحمهريديءاقليف

)2(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30   |   ربمسيد 17 تبسلا



امنيسلا ملاع يف ةضوملا

اجخ دمحم. ممصملا ادنيب ليمك ةممصملا

مهرواحيةودنلا فويض

 ينوتنا ممصملا
زنيكوه

ةيراوح ةودن

 تام لثمملا
نوتسنيو

ةضوملاءايزأخرؤمو،ادنيبليمك"زرتسيسداب"لسلسمءايزأةعدبمو،نوتسنيوتاميكيرمألالثمملاوتسيرانيسلا
،امنيسلاتاشاشاهنضتحتيتلااهتاحيصرهشأوةضوملاخيراتنعثيدحللنوعمتجي،زنيكوهينوتنآامنيسلاملاعيف
.اجخدمحمهريديءاقليف

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم7:45   |   ربمسيد 17 تبسلا



؟قفألا يف ناكم اهل له :ةيفاقثلا تالجملا
ةيراوح ةودن

مهرواحيةودنلا فويض

ليخلا ابأ هللادبع .د يلاهنملا دعسلا .أ يداهلا دبع ءالع .أ نوعمش ليئومص .أ

،يداهلادبعءالعدقانلارصمباتكداحتاسيئرو،نوعمشليئومصيقارعلارشانلاويئاورلاليخلاابأهللادبع.دشقاني
،تفاخلااهرضاحو،قيرعلاةيفاقثلاتالجملايضامنع،يلاهنملادعسلاةيبرعلاكيفارغويجلانويشانريرحتسيئرو
.مهبملااهلبقتسمو

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم ًءاسم9:30   |   ربمسيد 17 تبسلا



يعامتجالا لصاوتلا لئاسو نمز يف ةرخاسلا ةباتكلا

يدماغلا لساب .أرهاط �ع .أ

هرواحيةودنلا فيض

باتكلا ثيدح

)1(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم7:45   |   ربمسيد 17 تبسلا

لسابعمةرخاسلاةباتكلارارسأهيففشكيصاخءاقليفرهاط�عيرصملا،رخاسلابتاكلاويماردلافلؤملا
.ءاقللاريدميدماغلا



ةشح  وبأ ءاميإ .أ

 ةيصخشلا ةدنجألا ميمصتو ماهملا ةرادإ
لمع ةشرو

)3(  حرسملا– باتكلل ةدج ضرعم

.ماـــهملاو تاـــيلاعفلاب محدزم ملاع يـــف ةدنجألا مــــيمصتو تـــقولا ةرادإ نع لــــــــمع ةشرو مدقتةشحوبأ ءاميإ

ةشرولا ةمدقم

ًءاسم5:45   |   ربمسيد 17 تبسلا



لوألا مويلا
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 14 |2022- ربمسيد 8 سيمخلا

لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

يجاحلا ءالآ .أ

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم7:30|ربمسيد8 سيمخلا

يفيفلا ةرينم .أ

ًءاسم9:15|ربمسيد8 سيمخلا

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

تاموسرلاب ةصقلا ةياور نف نفلاب يسفن نع ربعأ فيك



يناثلا مويلا

2
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 15 |2022- ربمسيد 9 ةعمجلا

لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

يتيهبلانسوس .أ

ًءاسم4:00|ربمسيد9 ةعمجلا

ميلسلاءامسأ .أ يبرعلا ايرام– مرك ةيعمج

قرتحملا تسوتلا ةصق

ًءاسم5:45|ربمسيد9 ةعمجلا ًءاسم4:00|ربمسيد9 ةعمجلا

ةافحلس ةينمأ ةصق ةياور ةجهبم تاعاقيإ

لفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعملفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعملفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم



لفطلا ةقطنم

يتبسلا ءالآ .أ

ًءاسم7:30|ربمسيد9 ةعمجلا لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

 يجوستنكلا نف



ثلاثلا مويلا
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 16 | 2022– ربمسيد 10 تبسلا

لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

يرب بادهأ– سيلجلا يدان

 لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم11:30|ربمسيد10 تبسلا

توبورلا مسجم ءانب

ًءاسم7:30|ربمسيد10تبسلاًءاسم4:00|ربمسيد10تبسلا

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعملفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعم

صصقلا تاياهن ريغناولاعت ؟دجام رعشي اذامب

راجن لاهتبا .أ سيمخ ىورأ .د



عبارلا مويلا

4
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 17 | 2022- ربمسيد 11 دحألا

لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

يناشيشلا ىحض- مرك ةيعمج

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم 4:00    |  ربمسيد 11 دحألا

 فيسلاةيدان.أةرودنم ةدوم .أ

 عم لماعتنفيك
ةيكذلا انتزهجأ

ًءاسم7:30|ربمسيد11 دحألاًءاسم5:45|ربمسيد11 دحألا

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعملفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعم

قيراطبلا دالب ىلإ قيرطلا ءامسلاسملأ



لفطلا ةقطنم

ةضيوع ريدغ .أ

ًءاسم9:15|ربمسيد11 دحألا لفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعم

ايلوج سأر يفمالحألا عنصم



سماخلا مويلا

5
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 18 | 2022- ربمسيد 12 نينثإلا

لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

يجرتبايرث.أ

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم7:30|ربمسيد12 نينثإلا

اهاج ماشه ةليمج .أنابل نيرسن .أ

تبوركياملا

ًءاسم5:45|ربمسيد12 نينثإلاًءاسم4:00|ربمسيد12 نينثإلا

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعملفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

سوعل ةصق ةءارقةليدبلا ةقاطلاةعانص



سداسلا مويلا

6
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 19 | 2022- ربمسيد 13 ءاثالثلا

لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

زيافماشه .أ

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم7:30|ربمسيد13 ءاثالثلا

هيقف لالد .أيكرابملا ىليل .أ

نويع نانيع نيع

ًءاسم5:00|ربمسيد13ءاثالثلاًءاسم4:00|ربمسيد13ءاثالثلا

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعملفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

 دالب يف سيلألافطألل يتوصلا قيلعتلا نف
مولعلا



عباسلا مويلا

6
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 20 | 2022- ربمسيد 14 ءاعبرألا

لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

طايخ دانر .أ

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم4:00|ربمسيد14 ءاعبرألا

يوسيعحابص.دنودعسلا ةمطاف .أ

ديرأو ديرأ ةصق ةءارق

ًءاسم7:30|ربمسيد14 ءاعبرألاًءاسم5:45|ربمسيد14 ءاعبرألا

لفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعملفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

يحرسملا ليثمتلا فالتخالاعم لماعتن فيك



لفطلا ةقطنم

 يواحير لابقإ .أ

نوتراكلا تايصخشب زيكوكلا ةعانص•

اءاسم  9:15    |  ربمسيد  14 ءاعبرألا لفطلا يهط شرو– باتكلل ةدج ضرعم

 يهط طاشن



نماثلا مويلا

6
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 21 | 2022- ربمسيد 15 سيمخلا

لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

ناليسع ريمس ءاديغ .أ

لفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم4:00|ربمسيد15 سيمخلا

بطعابىهن.أيمثقلادانير.أ

؟ تنأ هكاوفلا يأ

ًءاسم7:30|ربمسيد15 سيمخلاًءاسم5:45|ربمسيد15 سيمخلا

لفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعملفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

 تايصخشلل يمقرلا مسرلا
 ةينوتركلا

خيeلا يف خيطب ةصق ةياور



عساتلا مويلا
ـه١٤٤٤– لوألا ىدامج 22 | 2022- ربمسيد 16 ةعمجلا

لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

نحشملافون .أ

لفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم4:00|ربمسيد16 ةعمجلا

ساحنفاور.أةجوخ ةمطاف .أ

راغصلل ةفسلفلا

ًءاسم7:30|ربمسيد16 ةعمجلاًءاسم5:45|ربمسيد16 ةعمجلا

لفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعملفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

كتصق بتكت نأ لبق رعاشملا مهف



لفطلا ةقطنم

مرك ةيعمج | هدبع ةمطاف

ًءاسم9:15|ربمسيد16 ةعمجلا لفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعم

تنأ تسل انأ ةصق ةياور



رشاعلا مويلا
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لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

ناديزةنيز.أ

ةيلايخلا ةصقلا مسر

ًءاسم4:00|ربمسيد17 تبسلا

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

يندمسراف.أ

تايصخشلا ريباعت مسر
ةينوتركلا

ًءاسم5:45|ربمسيد17 تبسلا

لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم



ةيمويلا تايلاعفلا
لـــــفطلا ةــــــقطنم



لفطلا ةقطنم

يبرحلا دمحم رثوك .أ | ةدوملا ةيعمج

؟ ةـــصـــــقلا اـــنـــل يـــكـــحــت اذاـــــم•

ةباتكلاو ةءارقلا تاراهمل ةملكو فرح•

ًءاسم4:00   |   ربمسيد8 سيمخلا لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم
ًءاسم9:15   |  ربمسيد9  ةعمجلا



لفطلا ةقطنم

وريبرامع.أ

نوـــتراكلا مـــــسر تاـــبيردت•
رـــشابملا نوــــتراكلا مـــسر•

 لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم
لفطلا   حرـــســـم– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم5!:9|ربمسيد10تبسلا
ًءاسم 7:30|ربمسيد17تبسلا



لفطلا ةقطنم

 قوز�لاةيناد.أ

 ةكــــــمــسلا ءاذح " ةصق ةـــــياور•
يماغيروألا نفب تايصخشلا ةعانص•

 لفطلا حرـــــســم– باتكلل ةدج ضرعم
 لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم

ًءاسم5:45|ربمسيد13ءاثالثلا
ًءاسم5!:9|ربمسيد17تبسلا



لفطلا ةقطنم

هللادبعىهن.أ | ةدوملا ةيعمج

ًءاسم 6:30 |ربمسيد 10 تبسلاوربمسيد8سيمخلا لفطلا حرسم– باتكلل ةدج ضرعم
ًءاسم 4:00|   ربمسيد17  تبسلا و  ربمسيد13  ءاثالثلا

ةو دــــــــق اـــــنأ



لفطلا ةقطنم

 دمحمليده.أ

ةـــــــميركلاب تــــــيوكسبلا نيــــيزت•

هكاوــفلاو ةميرــكلاب الينافلا ةكيك•

 ةـــصلـــصـلاو ضـــيــبــلاـب زــــلدوـــن•

ينادوــسلا لوــفلاــب بدلا ةرــيطش•

 تاورضخلاو ضيبلاب زرلا تارك ةعانص•

 لفطلا يهط شرو– باتكلل ةدج ضرعم
 ربمسيد17 تبسلا- ربمسيد8سيمخلا

ًءاسم 5:00-  ًءاسم2:00

 يهط طاشن



لفطلا ةقطنم

 دمحمليده.أ

 لفطلا يهط شرو– باتكلل ةدج ضرعم
 ربمسيد17 تبسلا- ربمسيد8سيمخلا

ًءاسم 5:00-  ًءاسم2:00

تاورــــضخلاو ةنبجلاب بدلا ةريطش•

تاــــيــصخــشلاب كيـــكناـبلا نــيــيزـت•

ةــــصلصلاو ضـــــيبلاب زلدونلا ةعانص•

نوـــــــتراكلا رــــــــــــــجربةــــــعانص•

تاورضخلاو ضيبلاب زرلا تارك ةـعانص•

 يهط طاشن



لفطلا ةقطنم

 يهط طاشن

يريرحلا ىمل

نوتركلا تايصخشب يشوسلا ةعانص

ًءاسم5:45|ربمسيد11دحألا لفطلا يهط شرو– باتكلل ةدج ضرعم
ًءاسم9:15|ربمسيد 13 ءاثالثلاو ربمسيد12 نينثإلا



لفطلا ةقطنم

 لمع ةشرو

 رهاط ىهس .أ | سيلجلا يدان

 سوـــــــكعملا تــــيبلا•
 ةنوــــــــــلم ساوـــــــح•

ًءاسم5:00 |ربمسيد11 دــــحألا لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم
ًءاسم5:00 |ربمسيد12نينثإلا



لفطلا ةقطنم

 لمع ةشرو

هللا دبع ريدغ .أ | سيلجلا يدان

ةميكحلا نوميللا ةرجشوةلوحن•

ًءاسم3:00 |ربمسيد10 ةعمجلا لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم
ًءاسم3:00 |ربمسيد10تبسلا



لفطلا ةقطنم

 يشرقلاانج.أ | سيلجلا يدان

  هــــــمأ دعاــــــــســـي مـــيـــمـــت•
 نوـــــــيــع ناـــــنـــيـــع نـــــــيع•
؟ةسردــملا ىلإ بــهذــن اذاـــمل•

ًءاسم 6:30 | ربمسيد8  سيمخلا لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعم
ًءاسم 3:00 |ربمسيد9   ةعمجلا

ًءاسم 3:00 |ربمسيد 10 تـبسلا
 لفطلا لمع شرو– باتكلل ةدج ضرعمًءاسم6:30|ربمسيد17 تبسلا- ربمسيد 14 ءاعبرألا

 لمع ةشرو



لفطلا ةقطنم

يــــئارقلا يدانلا

 لفطلا حانج– باتكلل ةدج ضرعم

يئارقلا سيلجلا يدان

 تاــــــــياــكـح تاـــقلـــح•
 ةماــع تامولعم ةطشنأ•
ةءارقلل صاـــــخ تـــــقو•
صــــصـــــقـلا شاــــقـــن•

ربـمـسيد 17–  ربمسيد8
  ًءاسم 10:30–  اـحابـــص11



لفطلا ةقطنم

 ةينقتلا ملاع

ربـمـسيد 17–  ربمسيد8 لفطلا حانج– باتكلل ةدج ضرعم
  ًءاسم 10:30–  اـحابـــص11

 ةينقتلا ملاع

يضارـــــتفإلا عقاولا ةـبرجت•
 ةيئابرهــــكلا رئاودلا ةعانص•
دوكرابلا نع ثحبلاو ةعانص•



لفطلا ةقطنم

ةروصملا صصقلا ضرعم

ربـمـسيد 17–  ربمسيد8 لفطلا حانج– باتكلل ةدج ضرعم
  ًءاسم 10:30–  اـًحابـــص11

ةروصملا صصقلا ضرعم

 ةينوتركلا تايصخشلا ميمصت•
هوــــجوــلا ىــــلع مـــسرــلا•
لافــطألل ريـتكراـــكلا مـــسر•



لفطلا ةقطنم

ةيئايميكو ةيملع براجت

ربـمـسيد 17–  ربمسيد8 لفطلا حانج– باتكلل ةدج ضرعم
  ًءاسم 10:30–  اـحابـــص11

مولعلا خبطم

 مكبراـجتو مكتالؤاست ،رس عارتخا لك ءارو
اــنعم اولاـعت ،رارسألا هذـه فشكت فوس
.تاعارتخالا هذه فشتكنو برجن



لفطلا ةقطنم

يتوصلا ءادألا ةصنم

ربـمـسيد 17–  ربمسيد8 لفطلا حانج– باتكلل ةدج ضرعم
  ًءاسم 10:30–  اـحابـــص11

دنارب كتوص

 نوتراكلا مالفأل يتوصلا قيلعتلا•
 يتوصلا ثبلا راوح تاراهم•






