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� ا��Mا.�'        �9"�"1�$��ــ
�  ــ ا�$����"�"1�ــــــــــ
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 bـ ا��ـ_ــــــــــ��
 �  ـ ا�$�9ـــــــ"�"1�ـ

  
  
�ـــ�ت٣�   �ــــــــ

�  ـ ا�Y	�"�"1�ـــــــ
�  ـ ا�����و?�"�"1�

  
  
�ــــــ�ت٣�   �ــــــــ

 �  ـ ا�C	ــــــــ�"�"1�ــ
  ـ ا������ء ا�#�"�ــــ�
��ر��آ"�"1�ــــــCـ ا�  
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�� ا�D$�ـــــــ'
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�ــــــ�ت٣�   �ـــــ
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  ـ ا�
ــــ�� ا�D$�ــــــــ'
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٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 
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  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

  ا��Aاض
ا��2ر�ـــــــــــ� 

  وا���رن
  

  

 b��_ـ ا��ــــــــ
ـ ا�C	ـــ�"�"1@ 
�  ـ ا�$�9"�"1�ـــــ

  
�ت٣��   �ـــــــــ

  ا��Aاض
  ا�$�F+�' ا� ��ـ�

  
  

�ت٣��   �ـــــــــ

��ر��آ"�"1�ـــــCـ ا�  
�ت��  ـ ا�2#' وا�"?

    
�ن���  �ـــــــــــــــ

أ.2�ء F$ـ@ ـ  �Fق 
  ا�$ـ#ـG ـ ا�
ـ�ـــــــــ�

  ا�D$�ـ'
  

I2ــJـ' و��  �ـــــ
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١٤

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 
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  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

Aاضا��  
  ا�$�F+� ا� ��ــــ'

  
  

��ر��آ"�"1�ــCا�  
  
  

�ن���  �ـــــــــــــ

�  ـ ا�$�9ـــــ"�"1�ـــــــــــــ
�  ـ ا�$����ـــــ"�"1�ـــــــــ
� اAآ��+�����9"�"1�  ـ ا�$

�ـــ�ت٣�   �ــــــــــــــــــ

  ـ ا������ء ا�#�"?ــ�
�  ـ ا�C	�"�"1�ــــــــ

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــــ

F ء�  $@ ـ Fـــــــ�قأ.2
  ا�$#G ـ ا�
�� ا�D$�ــــــ'

  
  

  

����I2ـــــــJو   
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١٥

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

   ا�����M ا��Aاض
 �����   وا��+

  
  

�9"�"1ـ@?"�	Yـ ا�  
�  ـ ا�����و?�"�"1�ــ

  
�ــــــــــ�ت٣�   �ــــ

  ��Aاض ا�$�F+ـ'ـ ا
  ـ ا��Mا.ــــــــــــ'

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ـ ا������ء ا�#�"�ـ�
�  ـ ا�C	�"�"1�ــــــــ

  
�ــــــ�ت٣�   �ــــــ

أ.2�ء F$@ ـ 
  Fـ�ق

'�$Dا� ��
  ا�$#G ـ ا�
  

  

I2ـــــــJــ' و���  

  ا��K' ا�L��MJAـ�
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ
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١٦

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

ا� �"م ا�D$�ــــــــــــ� 
����  ا3�

 )�+1Aوا b��_ا��(  
  

 ���ـ أ�ـــــــــــ� 
  ا�"را�9

  ـ ��� ا1A+ــــــــــ'
  

�ت ٣��  �ــــــ

�  ــ ا�Y	�"�"1�ـــــــ
 �ــ أ�� ا�$�"�"1�

��LMا�  
  
�ـــــــــــ�ت٣�   �ــ

�رى��fAر ا�
  ــ ا��
  

'�#��_Nا ' (Aــ ا  
  
�ــــــــــ�ت ٣�            �ـــ

أ.2ـــــ�ء F$@ ـ 
  ��
�Fق ا�$#G ـ ا�

'�$Dا�  
  

I2ـــJو '���  

��L��MJAا 'Kا��  
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ
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  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

�����Aــــــ� ا�$Dا� �"م ا�  
 )��1"�"�	Yا�(  

  
  

  

  ـ آ����ء ا����ـــــ�
  ـ ?�"�"1�� ا�����

  
�ـــــــ�ت٣�   �ـــــ

  ا.2�ء F$@ ـ Fـــ�ق
'�$Dا� ��
  ا�$#G ـ ا�
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١٠/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  
�����Aا ��$Dا� �"م ا�  

) ��ر��آ"�"1�Cا�
  ) اAآ��+����

  
  

�ر��آ"�"1�� ـCا� ��ا  
  اAآ��+����


�ر ا�fA�ــــــ�رى���  ـ
  

�ـــــــــــ�ت٣�   �ــــ

ا.ـ2ــــــــ�ء F$ـــــــ@ ـ  ـ
Gـــــــــ�ق ا�$#ـــــــF  

 ��
  ا�D$�ـــــــــــــ'ـ ا�
  

  

I2ـــــــJــ' و���  

  ا��K' ا�L��MJAـ�
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   وا�$#"ثا� ������را��ت                                                                                                                               

           
 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

١٩

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

ا� �"م ا�D$�ـــــــ� 
�����Aا  

) �ا�����و?�"�"1�
���  )ا�D$�' وا��+

  

CDتا��  �ـــــــــــ��
  

  

  

�ــ��ن�  �ـــــــــــ

ا������ء 
  ا�#�"�ــ�

  
  

�ـــــ�ت٣�   �ـــ

ـ ا.ـ2ـــــــ�ء F$ــــــ@ 
Gـــــــــ�ق ا�$#ــــــF ـ  

 ��
  ا�D$�ــــــــــــ'ـ ا�
  

  

I2ـــــJــ' و��   �ـ

  ا��K' ا�L��MJAـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aم ا��N @O  �.�$P ــ�ة(��' ا� �  .ا�	ــ
  

��� �#�T )�وع O@ \ـ] O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���. .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
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	�             ا�����                 
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 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٢٠

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

�����Aا ��$Dا� �"م ا�  
) �ا�C	ـــــــــــــ�"�"1�

  )اAآ��+����
  

�دىء �ــــــــ��        $�
��1"�"�	Cا�  

  
�ـــــــ�ت٣ �   �ـــ

ا��
�ر 
  ا�fA�ـــ�رى

  
  

�ــــــ�ت٣�   �ـــ

 ا.ـ2ـــــــــ�ء -
F$ــــ@ ـ Fـــــــــ�ق 

Gا�$#ــــــ  
 ��
  ا�D$�ــــــــــــ'ـ ا�

  

2Jــ' و���Iـــــ  

  ا��K' ا�L��MJAـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N @O .  
  

��� �#�T )�وع O@ \ـ] O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���. .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .J"� @O٢٠١٨�� ا��+ 
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 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٢١

  ا��"م/����2ا
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

ا� �"م ا�D$�ــــــــ� 
�����Aا  

ا������ء ا�#�"�' 
��$Dا�  

  

  
�دىء ا������ء              $�

  ا�#�"��
  

�ـــــ�ت٣�   �ــــ

�رى��fAر ا�
  ا��
  

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ـــ

  ا.2�ء F$@ ـ �Fق
  �$#G ـ ا�
�� ا�D$�'ا

  
  

I2ـــــــJــ' و���  

  ا��K' ا�L��MJAـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N @O .  
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 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٢٢

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

ا� �"م ا�D$�ــــــ� 
�����Aا  

�  ا�$�9"�"1�ـــــــــ
  

  

  ور,ــــــــــ' او�@
  
  
  
�ت٣��   �ــــــــــ

  ور,ــــــ' 9�J�ــ�
  
  
  
�ت٣��   �ـــــــــ

ا.ـ2ـــــــــ�ء F$ــــ@  -
Gـــــــــ�ق ا�$#ــــــF ـ  

 ��
  ا�D$�ــــــــــــ'ـ ا�

  
nMMMM1  

I2ـــــJــ' و���  

  ا��K' ا�L��MJAـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N @O .  
  

��� �#O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���  .�T )�وع O@ \ـ]  .
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .J"� @O٢٠١٨�� ا��+ 
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	�             ا�����                 
   وا�$#"ثا� ������را��ت                                                                                                                               

           
 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٢٣

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

ا� �"م ا�D$�ــــــ� 
�����Aا  

  ا�CD���ــــــــــ�ت
  

  

  ا�CD�ـــــــــــ���ت
  

  
  

�ت٣��   �ـــــــــ

�رى��fAـ�ر ا
  ا��
  
  

                                                                                                 

�ت ٣��  �ـــــــــــ

ـ�.ـ2ـــــــــ�ء F$ـــــ@ 
Gــــــــ�ق ا�$#ــــــF ـ  

 ��
  ا�D$�ـــــــــــ'ـ ا�
  

  

I2ـــــJــ' و���  

  �K' ا�L��MJAـ�ا�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N @O .  
  

��� �#�T )�وع O@ \ـ] O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���. .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .J"� @O٢٠١٨�� ا��+ 
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	�             ا�����                 
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 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٢٤

  "ما��/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

ا�UD ا�D$�ــــــ @ 
  وا��dه��

  
  

  

 bــ ا��_ـــــــــــــ��  
  ــ ا�C	ـــــــ�"�"1@ 
  ــ �ـــــ�� اAدو�ـــ�

  
�ـــــــــ�ت٣�   �ــــــ

'+F�  ــ ا��Aاض ا�$
  ـــــ'ــ ا��Mا.ــــــــ

  
  
�ــــــــ�ت٣�    �ــــــــ


�ــ��$Dا�� � �$Dا�  
  
  
  

�ن���  �ـــــــــــــــ

  ا.2�ء F$@ ـ �Fق
'�$Dا� ��
  ا�$#G ـ ا�

  
  

I2ـــــــJـ' و���  

  ا��K' ا�L��MJAـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N @O .  
  

��� �#�T )�وع O@ \ـ]  .��� O Z$R-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1.  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .J"� @O٢٠١٨�� ا��+ 
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٢٥

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  
  ا3.�

١٥/٤/٢٠١٨  

ا��#2 
� وUF ا� ��ــــــ

W��Mا��  
  

��$����"�"1�ـــ� ـ
�ت ـــــــ ا�CD���ــ  
  

  
�ـــــــ٣�  ـــ�ت�ــ

 ـ�تا��را�ــــــــ
�J��ـا�	�  

  
  

��  I و2Jـ��ـ

  �ــــــــــــا� �"م ا�	�"آ�ـ 
������1Aوا  

��ـ �Fق�   ا��را�' ا�"?
  ـــــــ'ـــــــا�� ا���pKـــ 

�ــــــــــ�ت٣�   �ـــــ

ـ  F$- إ.2�ء
G#$ــــــ�ق ا�F  

 ��
ـ ا�
  ا�D$�ـــــــــ'

I2ــJــ' و���  

�Kا����L��MJAا   
  

  
��ــــــ�ن�  �ـــــــ

درا�ـ� ا�$�^� �/ 
 �Yـــــ�,:� G�.
�����2#� ا� ?  

  
  

�ت �ـــــــ٣��  ـ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N @O .  
  

�ز �#�"ل �W أىO-ــ ٢Y1 Z$R ������ �#�T )�وع O@ \ـ]  . ���� U��F .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .J"� @O٢٠١٨�� ا��+ 
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            )))) ساعات معتمدة ساعات معتمدة ساعات معتمدة ساعات معتمدة((((أول أول أول أول دبلوم جزء دبلوم جزء دبلوم جزء دبلوم جزء + + + +  ماجستري جزء أول  ماجستري جزء أول  ماجستري جزء أول  ماجستري جزء أول ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨إبريل إبريل إبريل إبريل متحانات الدراسات العليا دور متحانات الدراسات العليا دور متحانات الدراسات العليا دور متحانات الدراسات العليا دور إإإإجدول جدول جدول جدول 
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 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٢٦

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  
  ا3.�

١٥/٤/٢٠١٨  

ا��"��� وا��اض 
  ا�+	�ء
  
  

  

 b��_ـ ا��ـــــــــــ
ـ ا�C	ــــــ�"�"1@ 
�  ـ ا�$�9"�"1�ــــــــ

  
�ت٣��   �ــــــــــــ

�  ـ ا�����و?�"�"1�
��ر��آ"�"1�ــــCـ ا�  

  
  

��ـــــــــــ�ن�  �ـــــ

  ا��Mا.ـــــــــــــــ�
  
  
  

��ـــــــــــ�ن�  �ـــــ

ا.2ـــــــ�ء F$@ ـ 
G#$ـــــــــ�ق ا�F  

  ـ'ـ ا�
�� ا�D$�ــــــ
  

I2ــــJــ' و���  

  ا��K' ا�L��MJAـــ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ــــــــــ

��+F�  ا��Aاض ا�$
  

                      
  

��ـــــ�ن�  �ــــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N @O .  
  

��� �#�T )�وع O@ \ـ] O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���. .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .٢٠١٨ �"O'�J@ ا��+ 
  



        
            العلياالعلياالعلياالعلياالدراسات الدراسات الدراسات الدراسات 
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���� ا�����            وآ�� ا�����                                                           ا�دارة����                                 ر�� ا�
	�             ا�����                 
   وا�$#"ثا� ������را��ت                                                                                                                               

           
 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٢٧

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

  UF اA�ــــــــ�ة
  
  
  
  

  ور,ــــــــــ' او�@
 ������N  

  
  

�ــــــ�ت٣�   �ــــــ

  ر,ــــــــــ' 9�J��و
������N  

  
  

�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

�;��  ور,ــــــــــ' 9
������N  

  
  
�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

ا.2ـــــ�ء F$@ ـ 
 G#$ــــــــ�ق ا�F  
  ـ ا�
�� ا�D$�ــــــ'

  
I2ـــــJـ' و���  

  ا��K' ا�L��MJAـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا -O���م ا�	ــ�N  �.�$P ــ�ة(�  .' ا� 
  

��� �#�T )�وع O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���. -O [ـ\ .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .٢٠١٨ �"O '�J-ا��+ 
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���� ا�����            وآ�� ا�����                                                           ا�دارة����                                 ر�� ا�
	�             ا�����                 
   وا�$#"ثا� ������را��ت                                                                                                                               

           
 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٢٨

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
���ــ � �ـ ا�$�^��"�"1��ـ ا�C	  ا������ء ا�2+

	Oـو�C+ا�� ��1"�"�  
�ــــــــــــ�تـــــ �ــــ٣�  ــ

�ت وا�#2' ��أ�� FــــU ا�2+
��+Yا��  

��ـــــــــ�  ـــــــ�نـــ�ــــــــــ

������1A"آ�� وا�	ا� �"م ا� 
  وا�+C	ـ��

�ــــــــــ٣�  ــــــــــ�ت �ـــــ

 ـ Fــــــــــ�ق ا�$ـ#G  ـ ا�
�� F$- إ.2�ء
  ا�D$�ـــــ'

I2ـــــــJــ' و��  �ــــــــــ
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  
  ا3.� 

١٥/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

١٧/٤/٢٠١٨   
 

  ـــــFUـــ
�ت وا�#2' ��ا�2+

�+Yـا���  

  ا��Kــــــ' ا�L��MJAــــــــــــــــ�
  

��ــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــــ

Yء ا���DfAت وا�  +�ـــــــ� ا����ر�
  

I2ـــــــــــJـ' و��  �ـــــ

  ــ�رىا��
�ر ا�fA�ــــــــــ
  

�ـــــــــــــــ'�  �ــــــــــــــــ
  

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا -O �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N .  
  

��� �#�T )�وع O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���. -O [ـ\ .  
  

  

   .٢٠١٨ �"O '�J-ا��+ 
�  ا������ــ�M ?�_ــ�^� ا[ ?��M� ــ �"ف N ��� ا�+�٣
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���� ا�����            وآ�� ا�����                                                           ا�دارة����                                 ر�� ا�
	�             ا�����                 
   وا�$#"ثا� ������را��ت                                                                                                                               

           
 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٢٩

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  

  ا��_��b ا��Mا.@ وا�+�ـــــــــ"
@+�Mا�  
  

��ـــــــــــــ��ن�ــــــــــــــــــــــــ  

 �  ا� ���ا�C	ــــــــــــــــــ�"�"1�
  
  

��ــــــــ�ن�  �ــــــــــــــــــــــــ

��ــــــــــــ� ا�"را9ـــــــــ' -   
   ا��
�ر ا��f�ـــــــــــ�ري -
  

�ن���  �ـــــــــــــــــــــــــــــ

ا.2�ء F$@ ـ Fـــــ�ق ا�$#G ـ 
  ا�
�� ا�D$�ـــــ'

  
2Jــ' و��  ـــــــI�ـــــــــــــ

  ا�����
١٢/٤/٢٠١٨  

  ا3.�
١٥/٤/٢٠١٨ 

  ا�;:9�ء 
١٧/٤/٢٠١٨   

  ا�����
١٩/٤/٢٠١٨  

  
  ا�	ـــــــــــــــــــ� ��ت

  
  

  ا��Kــــــ' ا�L��MJAــــــــــ�
��ــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــ

  ا�$�F+�ا��اض 
�ــــــــــــــــ'�  �ــــــــــــــ

�ت �J�   ا�D$�ــ�وا�Y+���ا��	ــ
��ــــــ�ن�ـــــــــــــــــــ     �  ــ

  ا��Aاض ا� 2$�� وا�+C	�ـ�
��ــــــــــ�ن�  �ــــــــــــــــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا -O �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N .  
  

��� �#�T )�وع O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���. -O [ـ\ .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا���ــ ��  �
   .J"� -O٢٠١٨�' ا��+ 
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 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٣٠

  ا3.�   ا��"م/ا����2
١/٤/٢٠١٨ 

  ا�;:9�ء 
٣/٤/٢٠١٨   

  ا����� 
٥/٤/٢٠١٨  

  ا�;:9�ء 
١٠/٤/٢٠١٨  

_Nا� ـــــــــــ bـــــــــــــ��/�  
  

��ـــــــــــــ �ــ�  ـــ�نــــــــــــــ

	Oا� �ـــــ�"�ــــ �  /ـــــ"1�
  

�ـ� �ـــ�  ــ�نـــــــــــــــ

�� �/ا��Mا.� �$�دئ? �,:� '� ���O ���   ا� 
I2ــــــJــ� و��  �ـــــــــــــــ

   ـ Fـــ�ق ا�$#FG$- إ.2�ء
  ـ ا�
�� ا�D$�ـــــ'

I2ـــــــJــ' و��  �ــــــــ
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  
  ا3.� 

١٥/٤/٢٠١٨ 

  ا�;:9�ء
١٧/٤/٢٠١٨   

UــــــF  
  و�1ا.� ا� �/

�Kـــــــــــــ�ا���L��MJAا   
  

��ــــــــــــــ�ن�ـ�  ــــــــــــــــــ

�دئ$� �+F�� �ـــــ' ا�$��O ��� ا� 
/� ���:,ــ' ?  

I2ــــــــJـــــــــ� و��  �ـــــ

  ا�$2ـــــــــــــــــــــــــــــ���ت
  

��ـــ�ن�  �ــــــــــــــــــــــــــــ

  

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا -O�.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N  .  
  

��� �#�T )�وع O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���. -O [ـ\ .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .٢٠١٨ �"O '�J-ا��+ 
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 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٣١

  ا3.�   ا��"م/ا����2
١/٤/٢٠١٨ 

  ا�;:9�ء 
٣/٤/٢٠١٨   

  ا����� 
٥/٤/٢٠١٨  

  ا�;:9�ء 
١٠/٤/٢٠١٨  

           "ــ��b ا��Mا.ــــ@ وا�+�ــــا��_ـ
-+�Mا�  

��ــــــــــــــــــ�ن�  �ــــــــــــــــــــــــــ

� ا�1"�"�	C����  وا����P ا� 
IJ3�   وا�#+�Mةوا3ذن ?

��ــــــــــــــــــــ�ن�  �ــــــــــــــــ

  ا�"را�9��ـ� 
-��fر ا��
  ـ�ري ا��

����ن�ـــــــــــــــــــــــــــــ  

   ـ Fـــ�ق ا�$#FG$- إ.2�ء
  ـ ا�
�� ا�D$�ـــــ'

����I2ـــــــJو   
  ا�����

١٢/٤/٢٠١٨  
  ا3.�

١٥/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء

١٧/٤/٢٠١٨  
  ا�����

١٩/٤/٢٠١٨ 

  
UــــــــF�  ا���

�Kــــــــــــــــ�ا���L��MJAا   
  

��ــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــــــــ

  ا� ��� ا�$�F+�ا��Aاض 
  
��  �ـــــــــــــــــ�ن�ـــــــــــــــــ

�تا�J��ت وا��	ــــــــــــــ�N"2ــــــــ�  
  وا�Y+��' ا�D$�ــ'

��ــــــــ�ن�  �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وا�+C	��ا��Aاض ا� $2�� 
  

��ــــــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــــــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا -Oــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N  �.�$P .  
  

��� �#�T )�وع O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R ���. -O [ـ\ .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
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٣٢

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 

  ا�;:9�ء 
٣/٤/٢٠١٨   

  ا����� 
٥/٤/٢٠١٨  

  ا�;:9�ء 
١٠/٤/٢٠١٨  

  ا����� 
١٢/٤/٢٠١٨  

  ا3.�
١٥/٤/٢٠١٨  

  ــ��@ــــا�UD ا�_
      وا�	�"م

  ـــــ� ــــــاAآ��+���ـ
  

  

� ـا������ء ا�D$�ـــــ 
���  ا�_�

  ـــ�و�"1@ـــ�ا�	ـــ 
  
  

�ـــــــــــ�ت٣�   �ـــ

    ��$Dا� ��1"�"9�ا�$
���  ا�_�

  
  
  

�ـــــ��نــــــ�ـــــــ�  ــ

 I�Lا��
  �ــــــــوا��Lو�

  
  
  

����  ـــI و2Jـ

�ءإ.2 -$Fق�F ـ   
'�$Dا� ��
  ا�$#G ـ ا�

  
  
  

I2ـــــــJــ' و���  

�Kا�� ��L��MJAا  
  
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــــــ

�ء      DfAت وا�ا����ر�ـ
 UJا"Mـــــــ+�� وا�Yا��
�Y� '�c+ــ� ا���J"J�
  ا�

  
���  ـI و2Jـــ�

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا -O �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N .  
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٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .J"� -O٢٠١٨�' ا��+ 
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 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٣٣

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 

  ا�;:9�ء 
٣/٤/٢٠١٨   

  ا����� 
٥/٤/٢٠١٨  

  ا�;:9�ء 
١٠/٤/٢٠١٨  

  ا����� 
١٢/٤/٢٠١٨  

  ا3.�
١٥/٤/٢٠١٨  

ا�	�"م وا������ء 
 ���  ا�D$�� ا�_�

  

ا�� ���� ا3دو�� ــ 
���  وا��"اد ا�����

ا�� ���� ا��"اد ــ 
 ��Jوا�#�"ا ��N�  ا�+$

�ـــــــــــ�ت٣�   �ـــ

�ت ا�#��;� �+
ا��
�/ ا�	�"م  I_���

  وا����رات 
  
  

 I2Jو ����  

�ء      DfAت وا�ا����ر�ـ
 UJا"Mـــــــ+�� وا�Yا��

�J"J�ــ
� ا�Y� '�c+ا�� �  
  
  

�ــ'�  و2JـــــــI �ـــــ

  أ.2�ء F$@ ـ �Fق
 ��
ا�$#G ـ ا�

'�$Dا�  
  

  
I2ـــــــJــ' و���  

'ا��K' ا�L��MJAــ  
  
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــــــ

�ري ��fAر ا�
  ا��
  
  

  
�ــ'ـــــــــ��  

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا -O �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N .  
  

��� �#�T )�وع  .��O-ــ ٢ ���� U��F أى W� ز �#�"ل�Y1 Z$R �-O [ـ\ .  
  

  

٣ ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�+��ــ ��� N "ف�ا�����ــ   �
   .٢٠١٨ �"O '�J-ا��+ 
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   وا�$#"ثا� ������را��ت                                                                                                                               

           
 أ.�� أ.�� �1�ل ا���// د�٠#�� ا.�� ���- ,+���                  أ/ د٠أم �#�� �#�� )�#'                 أ/                                                                              أ 

 

٣٤

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  

"�"�	Cا� �  ا������ء ا�#�"��+ 1�
  

�ت٣��   �ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ��1"�"9�  ا�����و?�"�"1�� ا�D$�'+ ا�$
�ــــــ�ت٣�   �ـــــــــــــــــــــــــ

�ر��آ"�"1�ــــــــــــ� اAآ��+����Cا�  
��ــــــــــ�نـ�ـــــــــــــ�  ـــــ

 ـ Fـــــ�ق ا�$#G ـ F$- إ.2�ء
$Dا� ��
  �ـــــ'ا�

I2ـــــــJــ' و��  �ـــــــــــــ
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  
  ا3.� 

١٥/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

١٧/٤/٢٠١٨   
 

  
  FـــــــU ا�#�Aت ا�1�#'

  
  ا��Kــــــ' ا�L��MJAــــــــــ�  

  
��ــــــــــــــ�ن�  �ـــــــــــــ

  ا�$�F+� ا���اض
  

�ـــ�ــــــــــــــــــــ٣��  تــــــــ

�ت���   UF ا�#�Aت ا�#�1ــ'أ�
��ــــــــــ��ـــ�  تـــــــــــــ
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٣٥

  ا��"م/ا����2
  ا3.� 

١/٤/٢٠١٨ 
  ا�;:9�ء 

٣/٤/٢٠١٨   
  ا����� 

٥/٤/٢٠١٨  
  ا�;:9�ء 

١٠/٤/٢٠١٨  
  ا����� 

١٢/٤/٢٠١٨  

  UF ا�D"ارئ 
  
  
  
  

  ور,ــــــــــ' او�@
 ������N  

  
  

�ــــــ�ت٣�   �ــــــ

��J�  ور,ــــــــــ' 9
������N  

  
  

�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

�;��  ور,ــــــــــ' 9
������N  

  
  
�ــــــ�ت٣�   �ـــــ

ــــ�ء F$@ ـ ا.2ـ
 G#$ــــــــ�ق ا�F  
  ـ ا�
�� ا�D$�ــــــ'

  
I2ـــــJـ' و���  

  ا��K' ا�L��MJAـ�
  
  
  

��ــــــ�ن�  �ـــــــ

�تــ N$ــــــ�أ ١J�#��Aا -O �.�$P ــ�ة(��' ا� ��م ا�	ــ�N .  
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٣ ��� N "ف�ــ  ��M�? ]ــ�^� ا_�? �Mا�����ا�+��ــ  �
   .J"� -O٢٠١٨�' ا��+ 


