
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لامعأ لودج
                          :ةك12شملا ةيناس>إلا ميقلاو ةنطاوملا 67ع ةيب12لا لوح ,+يلقإلا ىقتلملا

 قيبطتلا I7إ ةGرظنلا نم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 لوألا مویلا تایلاعف
 ـھ1441 ىلوألا ىدامج 27

 م2020 ریانی 22
 تقولا ةيلاعفلا

 9:00 –8:30 ليPQRلا

  ةيحاتتفالا ةسلYRا

 ,^طولا ديش\لا ▪

 مGرك نآرق ▪

  ميلعتلا gh ijمتلاو ةدوcRل ,+يلقإلا وكس>ويلا زكرم ▪

  ةيlرعلا لودلا ij ةيب12لل ,+يلقإلا وكس>ويلا بتكم ▪

 ,^طولا راوcnل زGزعلا دبع كلملا زكرم ▪

 تافاقثلاو نايدألا عابتأ نgب راوcnل يملاعلا زGزعلادبع نب هللا دبع كلملا زكرم ▪

 جيلYzا لودل يyرعلا ةيب12لا بتكم ▪

   ةيدوعسلا ةيlرعلا ةكلمملا ij ميلعتلا رGزو Ijاعم ▪

        مGركتلا ▪

9:00– 10:00 

 يملاع روظنم :ةك12شملا ةيناس>إلا ميقلاو ةنطاوملا 67ع ةيب12لا :I7وألا ةسلYRا

 :ةسلYRا ةرادإ

 ةيدوعسلا ةيlرعلا ةكلمملا ij  ميلعتلا رGزو دعاسم دي�ف لآ دوعس نب دعس روتكدلا Ijاعم

 )وكس>ويلا( مولعلاو ةفاقثلاو ةيب12لل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،تشرlور ايديل :س�ئرلا ثدحتملا

10:00–  10:45 
 

 

 11:00  –10:45 ةحا12سا

  ةيميلقإ براجت :ةك12شملا ةيناس>إلا ميقلاو ةنطاوملا 67ع ةيب12لا :ةيناثلا ةسلYRا

  :ةسلYRاةرادإ

  زGزعلا دبع كلملا ةعماج ريدم يyويلا نمحرلادبع روتكدلا ذاتسألا Ijاعم

  ةيlرعلا لودلا ij ةيب12لل ,+يلقإلا وكس>ويلا بتكم ضرع

  ميلعتلا gh ijمتلاو ةدوcRل ,+يلقإلا وكس>ويلا زكرم ضرع

 جيلYzا لودل يyرعلا ةيب12لا بتكم ضرع

11:00 –  12:00 

 
 
 
 

  12:20  12:00 ةالصلا

  ةينطو براجت : ةك12شملا ةيناس>إلا ميقلاو ةنطاوملا 67ع ةيب12لا :ةثلاثلا ةسلYRا

  :ةسلYRا ةرادإ

 راوcnل زGزعلا دبع كلملا زكرم ةرادا سلجم س�ئر لي�سلا دمحم نب زGزعلا دبع روتكدلا ذاتسألا

 ,^طولا

 ةيدوعسلا ةيlرعلا ةكلمملا – ميلعتلا ةرازو •

  زGزعلا دبع كلملا ةراد •

 ,^طولا راوcnل زGزعلا دبع كلملا زكرم •

12:20  – 1:20 

 2:20 –1:20 ءادغلا



 

 

 يناثلا مویلا تایلاعف
 ـھ1441 ىلوألا ىدامج 28

 م2020 ریانی 23
 تقولا ةيلاعفلا

  ةيلود براجت :ةك12شملا ةيناس>إلا ميقلاو ةنطاوملا 67ع ةيب12لا :I7وألا ةسلYRا

 ةيlرعلا رصم ةGرو�مج ميلعتلاو ةيب12لا رGزو بئان يزا�R ءاضر روتكدلا :ةسلYRا ةرادإ

 Ijودلا م�افتلا لجأ نم ميلعتلل ئدا�لا طي�nاو ايسآ زكرم •

 )وكس>ويلا( مولعلاو ةفاقثلاو ةيب12لل ةدحتملا ممألا ةمظنم •

 ايlويثأب - ابابأ س�دأ ةعماجب نمألاو مالسلا تاسارد د�عم •

 ايقGرفأ ij تاردقلا ءانبل Ijودلا وكس>ويلا د�عم •

  تافاقثلاو نايدألا عابتأ نgب راوcnل يملاعلا زGزعلادبع نب هللادبع كلملا زكرم •

9:00–10:30  

  11:00–10:30 ةحا12سا

  :ةGزاوتم شرو :ةيناثلا ةسلYRا

 :I7وألا ةشرولا

 ةGوب12لا تاسايسلا ij ةك12شملا ةيناس>إلا ميقلاو ةنطاوملا 67ع ةيب12لا

  :ةيناثلا ةشرولا

 ¥¤انملا ij ةك12شملا ةيناس>إلا ميقلاو ةنطاوملا 67ع ةيب12لا جامدإ

  :ةثلاثلا ةشرولا

 ةيميلعتلا تاسرامملا ij ةك12شملا ةيناس>إلا ميقلاو ةنطاوملا 67ع ةيب12لا

 

11:00–  1:00 

 لمعلا شرو جئاتن ضرع

 2:00  – 1:00 ءادغلاو ةالصلا

 3:00  –2:00 )ضاGرلا نالعإ(  يماتYzا نايبلاو تاشاقنلا ةصالخ

  3:30–3:00  ماتYzا

 
 

  

 

 


