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 تاونسلا هذه يف يلاعفنالا ومنلاب هتفرعم ىلع ءانب ىأر دقو . ةنس )۲۱-۱٥ ( نم ةيرمعلا ةرتفلا يف نيقهارملا دنع يلاعفنالا ومنلا سردي نأ ديري ثحاب
 ـه۱/۱/۱٤٤۰ تناك ةساردلا ةيادب نأ ضرتفنلو ،نيتنس لك ثداحلا ريغتلا ةفرعم يغبني هنأ هتاناكمإل ًاريدقتو
 
  )ةيعبتتلا ةضرعتسملا ،ةضرعتسملا ،ةيلوطلا( ةقيرطلاب قباسلا لاثملا قيبطتب يموق

 
 :باوجلا
  ةيلوطلا ةقيرطلاب :اًلوا

 
 1/1/1446 1/1/1444 1/1/1442 1/1/1440 خيراتلا
 21 19 17 15   ةدحاو ةعومجم

 
  ةدحاو ةعومجم    :  تاعومجملا ددع
  تارم    4  : تانايبلا  عمج تارم ددع

  تاونس 6 :  ةساردلا ةدم

 مث ، ةنس 15 اهرمع ناكو 1/1/1440 خيرات يف ةرم لوأ اهنع تانايبلا عمج ،طقف ةدحاو ةعومجم مدختسا ثحابلا ةقيرطلا هذه يف
 خيرات يف نيتنس دعب تانايبلا عمج داعأ مث ، ةنس 17 اهرمع ناكو 1/1/1442 خيرات يف نيتنس دعب ىرخأ ةرم تانايبلا عمج داعأ
 .  1/1/1446 خيرات يف كلذو ةنس 21 مهرمع ناكو  نيتنس دعب تانايبلا عمج اريخأو ، ةنس 19 اهرمع حبصا امدنع 1/1/1444

 
 . تاونس 6 ةساردلا تقرغتسا ، تانايب عمج تارم 4 ةيدل ناكو ، طقف ةدحاو ةعومجم مدختسا ثحابلا نأ دجن لاثملا لمأتن ول

 
 تانايبلا عمج تارم ددع رركتي امنيب ، ةدحاو ةعومجملا نوكت امئاد ةيلوطلا ةقيرطلا يف : ةماع ةدعاق
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  ةضرعتسملا ةقيرطلا : ًايناث

1/1/1440 
 15 ىلوألا ةعومجملا
 17 ةيناثلا ةعومجملا
 19 ةثلاثلا ةعومجملا
 21 ةعبارلا ةعومجملا

 
   4 = تاعومجملا ددع
  ةدحاو ةرم = تانايبلا عمج تارم ددع
  ةدحاو ةنس = ةساردلا ةدم

 
 يف كلذو )15،17،19،21 ( مهرامعأ تاعومجم 4 نيب نراق نأب تقولا رصتخا امناو ،تاونس 6 رظتني مل انه ثحابلا ظحالن ول
  . 1/1/1440 وه دحاو خيرات

 
 .طقف دحاو موي ةساردلا تقرغتسا ، ةدحاو ةرم تانايبلا عمجو ، تاعومجم 4 مدختسا انه ثحابلا لمأتن ول

 
 تاعومجملا ددعتت امنيب ، طقف ةدحاو ةرم تانايبلا عمج نوكي امئاد ةضرعتسملا ةقيرطلا يف : ةماع ةدعاق
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  ةيعبتتلا ةضرعتسملا ةقيرطلا :اثلاث

 
 1/1/1446 1/1/1444 1/1/1442 1/1/1440 خيراتلا

 21 19 17 15 ىلوألا ةعومجملا
 --- 21 19 17 ةيناثلا ةعومجملا

 --- --- 21 19 ةثلاثلا ةعومجملا

 --- --- --- 21 ةعبارلا ةعومجملا

 
 

 
 4 = تاعومجملا ددع
 4 = تانايبلا عمج تارم ددع
  تاونس 6 = ةساردلا ةدم

 
 عمج )15،17،19،21 ( مهرامعأ تاعومجم 4 ذخا وهف ،ةضرعتسملاو ةيلوطلا نيتقيرطلا نيب عمج ثحابلا نا دجن لاثملا ظحالن ول
 ةعومجملا دعبتسا هنكل 1/1/1442 خيرات يف نيتنس دعب ىرخأ ةرم تانيبلا عمج داعأ مث ،1/1/1440 خيرات يف ةرم لوأ تانيبلا مهنع
 اهنال ةثلاثلا ةعومجملا دعبتساو 1/1/1444 خيرات يف نيتنس دعب تانايبلا عمج داعأ مث،ةساردلل ةيرمعلا دودحلا تدعت اهنال؛ ةعبارلا
 تدعت اهنال ةيناثلا ةعومجملا دعبتساو1/1/1446 خيرات يف نيتنس دعب تانايبلا عمج داعأ اريخاو ،ةساردلل ةيرمعلا دودحلا تدعت
 .ةساردلل ةيرمعلا دودحلا
  .تاونس 6 ةساردلا تقرغتساو ،تارم 4 تانايبلا عمج ، تاعومجم 4 مدختسا ثحابلا دجن لاثملا لمأتن ول

 
 .تانايبلا عمج تارم ددعتتو، تاعومجملا ددعتت هيعبتتلا ةضرعتسملا ةساردلا يف :ةماع ةدعاق

 

  طقف ةدحاو ةرم تعمج هيف تانيبلا نال ريخألا ءانثتساب ،ةيلوط ةسارد ربتعي رطس لك

ك
 ةضرعتسم ةسارد ربتعي دومع ل

وحي هنأل  ،ريخألا ءانثتساب
 ةعومجم ي

طقف ةدحاو  


