
يف3رلا ودعللةيسردملاةينطولاةلوطبلا

"57 ةرودلا"

قرشلا ةAB@ ن3وكتلاو ةيبCDلل ة3وAB@ا ةيميدا;ألا

@frmssdpss
www.frmssdpss.com

ةيديعسلا-نا;رب ةيميلقإلا ة3ريدملا

WD 2022نجدST 8إ4 نم

ةمادتسالاو ةئ_بلا T^ع ةظفاحم

bاقثلا ثوروملابف3رعgh



3

يف2رلاودعللةيسردملاةينطولاةلوطبلا

ةيديعسلا-نا;رب ةيميلقإلا ة2ريدملا

عمنواعتبةضا2رلاوXKوألاميلعتلاوةينطولاةيبUCلاةرازومظنPس،ةيسردملاةضا2رلالاجمJKيونسلااHلمعجمانBCلاذيفنت

ةينطولاةلوطبلا،قرشلاةZ[Hن2وكتلاوةيبUCللة2وZ[Hاةيميدا;ألاعمقيس_ت^وةيسردملاةضا2رللةي̂رغملاةيكلملاةعما]Zا

roعBC2022نجدXo08إ04نمةدتمملاةUCفلالالخةيديعسلاةنيدمب،efg2022-2023اردلامسوملامسربيف2رلاودعللةيسردملا

.ةكلمملاتاHجعيمجنعنtلxؤملاذيمالتلاوتاذيملتلاةكراشمب،نtتلحرم

 ةيناثلا  Xoوألاةلحرملا

 يف2رلا ودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلاةلوطبلا

روكذ

 يف2رلا ودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

ثانإ

ةيديعسلا- نا;رب ةيميلقإلا ة2ريدملانا{ملا

BC2022نجدXo 08إ06 :نمBC2022نجدXo 06إ04 :نمخ2راتلا

 تا;راشملا

نوكراشملاو

 تالوطبلا نع تالxؤملا تاذيملتلاة2وZ[Hا تالوطبلا نع نtلxؤملا ذيمالتلا

ة2وZ[Hا

 تاذيملتلا

ذيمالتلاو

ةذيملت432ذيملت432

ةكراشملا تائفلا

2010/2011 ديلاوم :1 ةئفلا

2008/2009 ديلاوم :2 ةئفلا

2006/2007 ديلاوم :3 ةئفلا

2004/2005 ديلاوم :4 ةئفلا

تاZ[Hا عيمج نم )ة(رطؤم48تاZ[Hا عيمج نم )ة(رطؤم48ن2رطؤملاو تارطؤملا

 دوفولا ءاسؤر

ةكراشملا

1212

لابقتسالا

BC2022نجد04 دحألا

د00و16 :ةعاسلا نم ءادتبا

ةيديعسلا ةنيدمبسéزاو  قدنفب

BCنجد06 ءاثالثلا

 د00و16 :ةعاسلا نم ءادتبا2022

ةيديعسلا ةنيدمبسéزاو  قدنفب

BC 2022نجد07 ءاعíرألا مويBC 2022نجد05 نtنثالا مويتاقابسملا

ةيديعسلا ةنيدمب سéزاو  قدنفبةيذغتلاو ءاويإلا

BC 2022نجد08 سîمZìا مويBC 2022نجد06 ءاثالثلا مويةرداغملا
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 روكذ يف3رلا ودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

EF 2022نجدA 06@إ04 نم :ةيديعسلا

l تاقباسملل MNمزلا جمانEFلاو ماعلا جمانEFلا  عورشم

ةيديعسلا-ناXرب ةيميلقإلا ة3ريدملا

جمانEFلا تيقوتلا خ3راتلا

 )ة(ذاتسأو دوفولا ءاسؤر مabو دع` نع MNقتلا عامتجالا

ةmج لX نع )ة(رطؤم
د00و20 س EF 2022نجد01 سqمopا

د00و16 س ةكراشملا دوفولا لابقتسا
EF 2022نجد04 دحألا

ءاشعلا ةبجو د00و21 س

روطفلا ةبجو د00و08 س
EF 2022نجد05 نyنثالا

فاطملا وحن قدنفلا نم قالطنالا د00و10 س

تاقباسمللMNمزلا جمانEFلا

ةفاسملا ديلاوم /ةئفلا ةقالطنالا ءادنلا ةفرغ

م5000 2004/2005 د30و11 س د00و11 س

 ج3وتتلا ميسارم / ةيضارعتسا ةينف ةلصو

م2000 2010/2011 د00و12 س د30و11 س

 ج3وتتلا ميسارم /ةيضارعتسا ةينف ةلصو

م3000 2008/2009 د30و12 س د00و12 س

ج3وتتلا ميسارم / ةيضارعتسا ةينف ةلصو

م4000 2006/2007 د00و13 س د30و12 س

 ةيضارعتسا ةينف ةلصو

ج3وتتلا ميسارم

 ماتتخالا لفح ميسارم

57 ةرودلا يف3رلا ودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا ماتتخا

ءاذغلا ةبجو د30و14 س

ةيفاقثلا ةجرopا د30و16 س

ءاشعلا ةبجو د30و20 س

EF 2022نجد06 ءاثالثلا د00و08 س  ةرداغملاو روطفلا ةبجو
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ثانإ يف3رلا ودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا
FG 2022نجدAB 08إ06 نم :ةيديعسلا

l تاقباسملل LMمزلا جمانFGلاو ماعلا جمانFGلا  عورشم

ةيديعسلا-ناWرب ةيميلقإلا ة3ريدملا

جمانFGلا تيقوتلا خ3راتلا

 )ة(ذاتسأو دوفولا ءاسؤر مa`و دع_ نع LMقتلا عامتجالا
ةmج لW نع )ة(رطؤم د00و20 س FG2022نجد01 سqمopا

د00و16 س ةكراشملا دوفولا لابقتسا
FG 2022نجد06 ءاثالثلا

ءاشعلا ةبجو د00و21 س

روطفلا ةبجو د00و08 س
FG 2022نجد07 ءاعzرألا

فاطملا وحن قدنفلا نم قالطنالا د00و10 س

تاقباسمللLMمزلا جمانFGلا
ةفاسملا ديلاوم /ةئفلا ةقالطنالا ءادنلا ةفرغ

م4000 2004/2005 د30و11 س د00و11 س

 ج3وتتلا ميسارم / ةيضارعتسا ةينف ةلصو

م1500 2010/2011 د00و12 س د30و11 س

 ج3وتتلا ميسارم /ةيضارعتسا ةينف ةلصو

م2000 2008/2009 د30و12 س د00و12 س
ج3وتتلا ميسارم / ةيضارعتسا ةينف ةلصو

م3000 2006/2007 د00و13 س د30و12 س

 ةيضارعتسا ةينف ةلصو

ج3وتتلا ميسارم

 ماتتخالا لفح ميسارم

57 ةرودلا يف3رلا ودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا ماتتخا

ءاذغلا ةبجو د30و14 س
ةيفاقثلا ةجرopا د30و16 س

ءاشعلا ةبجو د30و20 س

FG 2022نجد08 سqمopا د00و08 س  ةرداغملاو روطفلا ةبجو
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@frmssdpss
www.frmssdpss.com
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