
 دوعس كلملا ةعماج
ةمجرتلاو تاغللا ةیلك  

ةمجرتلاو ةیسنرفلا ةغللا مسق        
ةیئاھنلا تارابتخالا لودج  

١٤٤٣ ـھ يعماجلا ماعلا نم يناثلا يساردلا لصفلا  
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 سویرولاكبلا تارابتخا لودج

 ددع ىوتسملا ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر ةرتفلا خیراتلا مویلا
 تابلاطلا

 رودلا ةعاقلا ررقملا ةذاتسأ

١٤٤٣\١٠\٢٨ دحألا  
٢٩/٥/٢٠٢٢  

 يناثلا ١ يبرحلا هراس.د ٧ عباسلا ةیداصتقالاو ةیرادإلا ةمجرتلا نرف 458 8-10

3-1 
 يناثلا ١ راتخم هراس.أ ١٠ سداسلا ةمجرتلا يف بساحلا تاقیبطت نرف 369

 يناثلا ٢ ھعرز ءایلع.أ ٢٠ نماثلا ةینمألاو ةیركسعلا ةمجرتلا نرف 463 

١٤٤٣\١٠\٢٩ نینثالا  
٣٠/٥/٢٠٢٢  يناثلا ١ رمعلا ریبع.أ ٣٠ يناثلا تایتوصلا نرف 159 3-1 

 يناثلا ٢ ھعرز ءایلع.أ ١٩ عبارلا ةیوغللا مجاعملا نرف268

١٤٤٣\١١\١ ءاثالثلا  
٣١/٥/٢٠٢٢  10:30-12:30 

نرف ١دعاوق 157  يناثلا  رمعلا ریبع.أ ٣٠  يناثلا ٢   
نرف ٢ دعاوق 257  ثلاثلا  يناثلا ١ يرمعلا عاعش.د ٩   
عبارلا ٣ دعاوق نرف267  يجنرب ىدھ.د ٢٠  يناثلا ٢   
 يناثلا ٤٥ ھعرز ءایلع.أ ١٦ سماخلا ٤ دعاوق نرف 357
 يناثلا ١ رمعلا ریبع.أ ١٢ سداسلا ةمدقتملا دعاوقلا نرف 365

ءاعبرألا  ١٤٤٣\١١\٢  
١/٦/٢٠٢٢  

8-10  يناثلا ١ يساس ھینس.د ١٦ سداسلا تایناسللا ملع ىلإ لخدم نرف 366 
 يناثلا ٤٧ رمعلا ریبع.أ ٢٢ عبارلا 3 يھفشلا باعیتسالا نرف 263

10:30-12:30 
 يناثلا ٥ رمعلا ریبع.أ ٢٩ يناثلا 1يھفشلا باعیتسالا نرف 153
نرف  يناثلا ٣ رمعلا ریبع.أ ٥ ثلاثلا 2 يھفشلا باعیتسالا 253 

 يناثلا ٤٧ يساس ھینس.د ١٦ سماخلا 4 يھفشلا باعیتسالا نرف 353

سیمخلا  ١٤٤٣\١١\٣  
٢/٦/٢٠٢٢  

8-10  
 

نرف266   يناثلا ١ عردملا امس.أ ٢٢ عبارلا ٣يباتكلا باعیتسالا 
نرف 355  يناثلا ٢ يساس ھینس.د ٩ سماخلا ٤يباتكلا ریبعتلا 
نرف  يناثلا ٢ يساس ھینس.د ٦ عباسلا ةلالدلا ملع ىلإ لخدم  453 

نرف   10:30-12:30  يناثلا ١ يوسیع ناھیج.د ١٦ نماثلا ةغللا ةفاقث يف تاءارق  363

 ١٤٤٣\١١\٦ دحالا
٥/٦/٢٠٢٢ 

 
8-10  

 

 يناثلا ١ يجنرب ىدھ.د ٣٠ يناثلا ١يباتكلا ریبعتلا نرف 155
 يناثلا ٢ ھعرز ءایلع.أ ٦ ثلاثلا ٢ يباتكلا باعیتسالا نرف256

 يناثلا ٢ ھعرز ءایلع.أ ٢٨ عبارلا ٣ يباتكلا ریبعتلا نرف 265
 يناثلا ١ عردملا امس.أ ٤ سماخلا ٤يباتكلا باعیتسالا نرف 356

 يناثلا ١ قیرز نانح.د ١٧ عباسلا يملعلا ثحبلا جھانم نرف 456 10:30 –12:30

١٤٤٣\١١\٧ نینثالا  
٦/٦/٢٠٢٢  

8-10  يناثلا ١ يساس ھینس.د ٨ عباسلا لاقملا ةباتك نرف454  
10:30-12:30  يناثلا ٢ يوسیع ناھیج.د ١٤ نماثلا ةینوناقلا ةمجرتلا نرف 464 

 ءاثالثلا
 

١٤٤٣\١١\٨ 
٧/٦/٢٠٢٢ 

8-10  
 يناثلا ١ يجنرب ىدھ.د ٣١ يناثلا 1تادرفملا ءانب نرف 158
 يناثلا ١ عردملا امس.أ ٥ ثلاثلا 2تادرفملا ءانب نرف 258
 يناثلا ٢ يبرحلا هراس.د ١٦ سداسلا ةیناسنالا صوصنلا ةمجرت نرف 368

 يناثلا ٢ ھیحالص الور.د ١٣ عباسلا بیرعتلاو ةمجرتلا يف تالكشمو ایاضق نرف 455 10:30-12:30

 ١٤٤٣\١١\٩ ءاعبرالا
٨/٦/٢٠٢٢ 

 يناثلا ١ يرمعلا عاعش.د ١٠ عباسلا ةیسایسلاو ةیمالعالا ةمجرتلا نرف 457 8-10

 يناثلا ٢ ھیحالص الور.د ٢٣ نماثلا ةیمالسإلا صوصنلا ةمجرت نرف 466 10:30-12:30
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نرف   يناثلا ١ يبرحلا هراس.د ٣٠ يناثلا ١ يباتكلا باعیتسالا 156

١٤٤٣\١١\١٠  سیمخلا  
٩/٦/٢٠٢٢  

 يناثلا ١ قیرز نانح.د ١٤ سداسلا ةمجرتلا ملع ىلإ لخدم نرف 367 8-10
 يناثلا ٢ يوسیع ناھیج.د ٩ ثلاثلا ٢يباتكلا ریبعتلا نرف 255

 يناثلا ١ قیرز نانح.د ٢٥ نماثلا ةیملعلاو ةینقتلا ةمجرتلا نرف 467 10:30-12:30

 ددع ررقملا مسا ةبعشلا مقر هزمرو ررقملا مقر ةرتفلا خیراتلا مویلا
 تابلاطلا

 رودلا ةعاقلا ررقملا ةذاتسأ

 ١٤٤٣\١٠\٢٨ دحألا
٢٩/٥/٢٠٢٢ 10:30-12:30 

 يناثلا ١ سیلح دمحأ.د ١ ةیلباقتلا تایناسللا 57064 نرف 521

 يناثلا ١ نامثع قداصلا .د ١٣ ةیوفشلا ةمجرتلا يف ایاضق 57084 نرف 543

١٤٤٣\١١\١ ءاثالثلا  
 يناثلا ١ يبرحلا ةراس.د ٣ صنلا تایناسل 57071 نرف  522 8-10 ٣١/٥/٢٠٢٠

 سیمخلا
 

١٤٤٣\١١\٣  
 يناثلا ٤٥ ينارھزلا دمحم.د ١ ةمجرتلا يف ةثیدحلا تاینقتلا 57075   نرف  524   8-10 ٢/٦/٢٠٢٢

 يناثلا ٤٥ نامثع قداصلا.د ١٣ ةیمالسإلا صوصنلا ةمجرت 57085 نرف 542

 ١٤٤٣\١١\٦ دحألا
 يناثلا ٤٥ فیرطلا دمح.د ١٣ ةیبولسإلا 57078 نرف 541 8-10 ٥/٦/٢٠٢٢

 ١٤٤٣\١١\٨ ءاثالثلا
 يناثلا ٤٥ وجط دمحم.د ١ ةمجرتلا تایجیتارتسا 57073 نرف 523 10:30-12:30 ٧/٦/٢٠٢٢


