
  يحاتتفالا عوبس'الا لودج
 ًا?رصاح خيراتلا :15 ةقراشلا 5ىلانيب

  2023 رياBرىف 7-12
 

  ماعلا جمانBرىلا
 

 رياBرىف 7 ،ءاثالثلا
 

 15 ةقراشلا Cىلانيب مّيقو ،نونفلل ةقراشلا ةسسؤم سيئر يمساقلا روح ةخيشلا ،ةيبيح.رىلا ةملكلا ًاحابص 9:00
  ةجيرملا ةحاس –
 15 ةقراشلا 5ىلانيب حاتتفا
  )ةميدقلا تويبلاو ةقورLالا( ةجيرملا ةحاس عقاوم
 طخلا ةحاس
 كونبلا عراش Vىىبمو نصحلا
 )نونفلل ةقراشلا فحتمو ،لاكرسلا تيبو ،Cىسماشلا ديبع تيب( نونفلا ةحاس عقاوم
 

  هيستحن يذلا ياشلا ًارهظ 12:00 – ًاحابص 11:00
 ?_رىنم اليهاتو ، 5?ىىاهبهب ءاهبو ،وجياب زا5رىشو ،?5ںىبوغ يروي عم راوحو ياش لفح | سيفيد 5ىلانأ
  ةجيرملا ةحاس ،ةمرحلا تيب
 

  ةداعتسملا ةركاذلا ميسارم  ًءاسم 5:00 – 4:00
  وردنأ كورب
  ءادأ ضرع
  ةجيرملا ةحاس ،هلِلَفدبع نسح تيب
 

 اريوباكلاو ةوانْكلا | يخآت  ًءاسم 11:00 – 10:30
  ناورم ملعمو ليتساب _رىسام جاجح نسح
  ءادأ ضرع
 ةقراشلا ،ةجيرملا ةحاس
 

 اريوباكلاو ةوانْكلا | يخآت  ًءاسم 12:00 – 11:00
  جاجح نسح
  مليف ضرع
 ةجيرملا ةحاس ،ةنيدملا بارس امنيس

 

  ًاحابص 9:00 ةعاسلا نم ًارابتعا اهباوبأ عقاوملا عيمج حتفت*
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  رياBرىف 8 ،ءاعبر'الا
 
  )C.ىڡqرسلا لحاسلا( ناكفروخو ءابلك C.ىىنيدم عقاوم VCىڡ ةلوج
 ةيئادLالا نونفلل ةقراشلا ةيميداكأ ،ناكفروخ امنيس ،نونفلل ناكفروخ زكرم ،جلثلل ءابلك عنصم ،ءابلك ةضور :ةلوجلا راسم
 )ًاحابص 8:00 ةعاسلا مامتب ءابلك ةنيدم ىلإ ةجيرملا ةحاس نم تالفاحلا قلطنت(
 

 ءابلك ،ءابلك ةضور VCىڡ ةلوج  ًاحابص 11:00 – 10:00
 

 ًارهظ 12:00 – ًاحابص 11:00
 
 
 
 

 اًرهظ 1:00 – 12:00

  لوهجملا راحبلا
  ملاس ميحرلا دبع
  ءادأ ضرع
  ءابلك ،جلثلل ءابلك عنصم
 
 ءابلك ،جلثلل ءابلك عنصم VCىڡ ةلوج
 

 ءابلك ،جلثلل ءابلك عنصم VCىڡ ءادغ ةبدأم  ًارهظ 2:00 – 1:00
  )ًارهظ 2:00 ةعاسلا مامتب ناكفروخ ىلإ ءابلك نم تالفاحلا قلطنت(
 

  "ميMرىنيتاناو ةياكح" ةصق درس  ًءاسم 4:00 – 3:00
 اراجاناكنام 5?ىىاراهم
 ءادأ ضرع
 ناكفروخ ،ناكفروخ نونف زكرم
  

  ًءاسم 5:00– 4:00
 
 
 
 
 

 ًءاسم 5:00 – 4:00

 رئاط
 5ىسيوعلا نايفسو 5ىسيوعلا ىملس
  ءادأ ضرع
  ناكفروخ ،ناكفروخ امنيس
  ً)الوأ لصي نمل لوخدلا ةيولوأو ًاصخش 60 بعوتست ةدودحم دعاقملا(
 
 نونفلل ناكفروخ زكرم VCىڡ ةلوج
 

 غنيش يهاكو سونيإ ناميلسو ريام انايليم عم راوح  ًءاسم 6:00 – 5:00
  ناكفروخ ،نونفلل ناكفروخ زكرم 

  )ًءاسم 6:00 ةعاسلا مامتب ةقراشلا ىلإ ناكفروخ نم تالفاحلا قلطنت(
 

 ةفيفخلا تابجولا ةحا.رىسا  ًءاسم 8:00 – 7:30
  ةقراشلا ،ةيئادLالا نونفلل ةقراشلا ةيميداكأ
 

 مجانملا لاّمع  ًءاسم 9:00 – 8:00
  5ىلديه ديشرو اين ةقرف
  ءادأ ضرع
 ةقراشلا ،ةيئادLالا نونفلل ةقراشلا ةيميداكأ

  



  رياBرىف 9 ،سيمخلا
 
 )ىطسولا ةقطنملا( ديذلاو ةقراشلا C.ىىنيدم عقاوم VCىڡ ةلوج
 
 ةميدقلا ديذلا ةدايع ،دمحم نب دلاخ خيشلا ةعرزمو رصق ،رئاطلا قبطلا ،دمحم نب دلاخ ةسردم :ةلوجلا راسم
 

 ةقراشلا ،)ايقيرفإ دهعم( دمحم نب دلاخ ةسردم VCىڡ ةلوج  ًاحابص 11:00 – 10:00
 

 ةقراشلا ،رئاطلا قبطلا VCىڡ ةلوج  ًارهظ 12:00 – ًاحابص 11:00
  )ًارهظ 12:00 ةعاسلا مامتب ديذلا ىلإ ةقراشلا نم تالفاحلا قلطنت(
 

bىڡوغ مسري ًادحأ تيأر لهو ،ةليمجلا ناولWالاب عدخنت ال  رهظلا دعب 2:30 – 1:00 c ىڡb c ؟رابكلا فرغ  
  لاّيع 5ىلع
  ءادأ ضرع
  ديذلا ،دمحم نب دلاخ خيشلا ةعرزمو رصق

  ءادغو ءادأ ضرع  ًءاسم 4:00 – 2:30
 ?_رىيوكار لكيام
 ديذلا ،دمحم نب دلاخ خيشلا ةعرزمو رصق
 

  ديذلا عقاوم VCىڡ ةلوج  ًءاسم 5:00 – 4:00
 

  نويعلا علتقا  ًءاسم 7:30 – 6:30
  ردلوج الييرباغ
  ءادأ ضرع
 ديذلا ،دمحم نب دلاخ خيشلا ةعرزم
  )ًءاسم 8:00 ةعاسلا مامتب ةقراشلا ىلإ تالفاحلا دوعت(

  
  



  رياBرىف 10 ،ةعمجلا
 
  ةقراشلاو ةيرمحلا C.ىىنيدم عقاوم VCىڡ ةلوج
 ةجيرملا ةحاس ،نونفلا ةحاس ،ميدقلا ليبجلا قوس ،ميدقلا يCرىمLالا ناويدلا ،ةيرمحلا تاهويدوتسا :ةلوجلا راسم
 

  ةيرمحلا عقاوم VCىڡ ةلوج  ًارهظ 1:00 – ًاحابص 11:30
  )ًاحابص 11:00 ةعاسلا مامتب ةيرمحلا ىلإ ةقراشلا نم تالفاحلا قلطنت(
 

  ءادغ ةبدأم  رهظلا دعب 2:30 – 1:00
  ةيرمحلا ةنيدم ،ميدقلا يCرىمLالا ناويدلا
  )رهظلا دعب 2:30 ةعاسلا لولحب ةقراشلا ىلإ تالفاحلا قلطنت(
 

 ميدقلا ليبجلا قوس VCىڡ ةلوج  ًارصع 3:30 – 3:00
 

  كلملا ةجوز / وجنام ةحيjرس  ًءاسم 4:00 – 3:30
 ايانيم يريوج
  ءادأ ضرع
  ةقراشلا ،ميدقلا ليبجلا قوس
 ً)الوأ لصي نمل لوخدلا ةيولوأو ًاصخش 30 بعوتست ةدودحم دعاقملا(
 

  ةطلسلا نع ثحبلا  ًءاسم 6:30 – 5:00
  يروخلا اينات
  ءادأ ضرع
 ةقراشلا ،ميدقلا ليبجلا قوس
 ً)الوأ لصي نمل لوخدلا ةيولوأو ًاصخش 30 بعوتست ةدودحم دعاقملا(
 

  نونفلا ةحاس VCىڡ ةلوج  ًءاسم 9:00 – 7:00
  )نونفلا ةحاس عقاوم عيمج VCىڡ ةعاس لك تالوجلا أدبت(
 

  



   رياBرىف 11 ،تبسلا

 
 ةقراشلا ةنيدم عقاوم لوح ءادأ ضورعو تالوج
 

  ةعاس لك تالوج  ًءاسم 9:00 – ًاحابص 9:00
  15 ةقراشلا Cىلانيب عقاوم عيمج
 

 ةدارpالا  ًارهظ 12:00 – ًاحابص 11:00
 نوسبود B5ىىآو ايام نيرإ عم ايرفاتيم انيليه
  ءادأ ضرع
 ةقراشلا ،نونفلا ةحاس
 

  ةحوتفم اريوباك ةسلج  ًءاسم 5:00 – 3:00
 ليتساب _رىسام عم جاجح نسح
 ةقراشلا ،نونفلا ةحاس
 

  ةداعتسملا ةركاذلا ميسارم  ًءاسم 5:00 – 4:00
  وردنأ كورب
  ءادأ ضرع
 ةجيرملا ةحاس ،هلِلَفدبع نسح تيب
 

  ةطلسلا نع ثحبلا  ًءاسم6:30  – 5:00
  يروخلا اينات
  ءادأ ضرع
 ةقراشلا ،ميدقلا ليبجلا قوس
 ً)الوأ لصي نمل لوخدلا ةيولوأو ًاصخش 30 بعوتست ةدودحم دعاقملا(
 

 نمز ةلآ هايملا  ًءاسم 9:00 – 8:00
  اتوم ?5ںىلأ
  ءادأ ضرع
  نونفلا ةحاس ،Cىسماشلا ديبع تيب
 

  



   رياBرىف 12 ،دح'الا

 
 ةقراشلا ةنيدم عقاوم لوح ءادأ ضورعو تالوج
 

  ةعاس لك تالوج  ًءاسم 9:00 – ًاحابص 9:00
 15 ةقراشلا Cىلانيب عقاوم عيمج
 

 اريوباكلاو ةوانكلا CVںىب حوتفم راوح  ًءاسم 3:30 –2:00 
 وينوطنأ وناك5رىمأو ، ليتساب _رىسامو ،سنوي ملعمو ،ناورم ملعم عم جاجح نسح
 B5ىىيبأ لفارس :ةسلجلا ريدم
 ةيشاقن ةسلج
 ةجيرملا ةحاس ،2و 1 قاور ةحاس
 

  ةطلسلا نع ثحبلا  ًءاسم 6:30 – 5:00
  يروخلا اينات
  ءادأ ضرع
 ةقراشلا ،ميدقلا ليبجلا قوس
   ً)الوأ لصي نمل لوخدلا ةيولوأو ًاصخش 30 بعوتست ةدودحم دعاقملا(
 

 ةلشافلا ادوياتاراهب برح  ًءاسم 9:00 – 8:00
  ونود ي5رىه
  ءادأ ضرع
 ةقراشلا ،طخلا ةحاس
 

  ةوحصلا  ًءاسم 10:30 – 9:30
 ديد اذ دنآ غنيفيل اذ ةقرف
  ءادأ ضرع
  نونفلا ةحاس ،Cىسماشلا ديبع تيب

 
 


