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ةرازومظنت،DEF2021-2022اردلامسومللةيسردملاةيضا>رلاةطش7ألليونسلاجمان/.لاذيفنتراطإ"!

ةينطولاةلوطبلا،ةيسردملاةضا>رللةي\رغملاةيكلملاةعماXYاعمنواعتبةضا>رلاو"Uوألاميلعتلاوةينطولاةيب/Pلا
ن>وكتلاوةيب/Pللة>وXYpاةيميداmألاب2022ل>ربأUi17إ14نمكلذو،روكذوثانإلاةئفمدقلاةرك"!ةيسردملا

XYpفرعتسو.ةرطينقلاةيميلقإلاة>ريدملاةرطينقلاالسطا\رلاةvاظتلاهذvةكراشمةينطولاةيسردملاةر

.ة>وXYpاتالوطبلانعةلvؤملاتاسسؤملاذيمالتوتاذيملت

مدقلا ةركل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا
ةرطينقلاةنيدمب2022ل>ربأUi17إ14نمخ>راتلا

ةئفلا
روكذ و ثانإ2007/2008 ديلاوم

روكذ و ثانإ2004/2005/2006 ديلاوم

لابقتسالا
قدنفب2022 ل>ربأ14 سÑمXÉا موي

 د00و16 ةعاسلا نم ءادتبا

 د30س21 :ةعاسلا ãiع2022 ل>ربأ14 سÑمXÉا مويäFقتلا عامتجالا

12ةكراشملا تاXYpا

48قرفلا ددع

480ذيمالتلاو تاذيملتلا ددع

48ن>رطؤملا ددع

43ماXèêا ددع

ءاويإلا زكارم
ةيدpم ìîك : قدنف ـــــ1

ماصعلا : قدنف ــ2
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@frmssdpss
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جمان$#لا تيقوتلا خ/راتلا

مرك قدنف قئاثولا ميلس=و ةكراشملا دوفولا لابقتسا د00و16 س

2022 ل/ربأ14 سPمMNا
د02و19 س

ةيميداhأ لh نع )ة(رطؤم )ة( ذاتسأو دوفولا ءاسؤر عم \]قتلا عامتجالا د30و21 س

ءاشعلا ةبجو -

يرابتلا زكارم هاجتا pq قدنفلا ةرداغم ـــــــ د30و13 س

2022 ل/ربأ15 ةعمMwا

.ةلوطبلا تاسفانم قالطنا ــــــــ د30و14 س

روطفلا ةبجو ــــــــ د03و19 س

ةلوطبلا تاسفانم ةلصاوم ــــــــ د00و22 س

رو�~لاو ءاشعلا ةبجو ــــــــ

يرابتلا زكارم هاجتا pq قدنفلا ةرداغم ـــــــ د00و15 س

2022 ل/ربأ16 تÄسلا

.ةلوطبلا نم يÇاثلا مويلا تاسفانم قالطنا ــــــــ د30و15 س

روطفلا ةبجو ــــــــ د03و19 س

Üáوالا ةيئاÑÖلا ةارابملا  ــــــــ
 \àسرلا دفولا لوصو  ــــــــ
 ةيناثلا ةيئاÑÖلا ةارابملا  ــــــــ
 ةينطولا ةلوطبلا ماتتخا لفحو ن/زئافلا åáع  تايلاديملاو سوؤكلا عäزوت  ـــــــ

ةيسردملا

د30و21 س

رو�~لاو ءاشعلا ةبجو ــــــــ

دوفولا ةرداغم د00و08 س 2022 ل/ربأ17 دحألا
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ماعلا جمان$#لا
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مدقلا ةركل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

 ةئف : ةكراشملا قرفلا
20

04
= 

20
06

ةيميلقإلا ةNريدملا ةسسؤملاسHIJاةيميداDألات.ر

بWذلا يداوةجيدخ ةلال ةينقتلا ةNوناثلا\]نأبWذلا يداو ةلخادلا1
بWذلا يداوحتفلا ةيليWأتلا ةNوناثلاركذبWذلا يداو ةلخادلا3
ناطلسلا سرم ءادفلا نhنبلا مأ ةيليWأتلا ةNوناثلا\]نأتاطس ءاضيبلا رادلا5
ناميلسJبيoاثلا نسHmا ةيليWأتلا ةNوناثلاركذتاطس ءاضيبلا رادلا7
طاsرلاباطHwا نب رمع ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأةرطينقلا الس طاsرلا9

مساق يديس}Wzذلا روصنملا ةيليWأتلا ةNوناثلاركذةرطينقلا الس طاsرلا11
ناDربيدنكلا ةيليWأتلا ةNوناثلا\]نأقرشلا13
داÅنا ةدجو}�يسHmا ي~رعلا ةيليWأتلا ةNوناثلاركذقرشلا15
رودجوبرصنلا ةيليWأتلا ةNوناثلاركذءارمHmا ةيقاسلا نويعلا18
ةرفينخيoاNزلا مساقلا وبأ ةيليWأتلا ةNوناثلا\]نأةرفينخ لالم }�ب20
ةكبNرخليفط نبا ةيليWأتلا ةNوناثلاركذةرفينخ لالم }�ب22
hâغنتلمألا ةيليWأتلا ةNوناثلا\]نأتلاليفات ةعرد24
تازازروسداسلا دمحم ةيليWأتلا ةNوناثلاركذتلاليفات ةعرد26
اطاطةديدHIا ةيليWأتلا ةNوناثلا\]نأةسام سوس28
تéنhçتةدحولا ةيليWأتلا ةNوناثلاركذةسام سوس30
ةليصأ ةجنطنhيضاNرلا ةيليWأتلا ةNوناثلا\]نأةميسHmا ناوطت ةجنط32
ةميسHmاتسéجرت ةيليWأتلا ةNوناثلاركذةميسHmا ناوطت ةجنط34
بجاHmاروصنملا بوقعë ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأسانكم ساف36
ةزات1955 رsوتكأ02 ةيليWأتلا ةNوناثلاركذسانكم ساف38
40Dوناثلا\]نأنون داو ميملNأتلا ةWا دمحم ةيليHwسما Dميمل
42Dوناثلاركذنون داو ميملNاتلا ةWا دمحم ةيليHwسما Dميمل
ةنـغارسلا ةعلـققورافلا îïاحرلا ةيليWأتلا ةNوناثلا\]نأيفسآ شكارم44
ةواشéشي~رعلا نبا ةيليWأتلا ةNوناثلاركذيفسآ شكارم46
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مدقلا ةركل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

 ةئف : ةكراشملا قرفلا
20

07
= 

20
08

ةيميلقإلا ةNريدملا ةسسؤملاسHIJاةيميداDألات.ر
بWذلا يداوليفط نبا ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأبWذلا يداو ةلخادلا1
بWذلا يداوديدHIا cdلا ةيدادعإلا ةNوناثلاركذبWذلا يداو ةلخادلا2
يدمopا cdلا عبسلا نjعةيليWأتلا نjيضاNرلا ةNوناث\]نأتاطس ءاضيبلا رادلا3
قشلا نjعيدعسلا كلاملا دبع ةيدادعالا ةNوناثلاركذتاطس ءاضيبلا رادلا4
طاwرلاباطHzا نب رمع ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأةرطينقلا الس طاwرلا5
ناميلس يديسباطHzا نب رمع ةيدادعإلا ةNوناثلاركذةرطينقلا الس طاwرلا6
ترNرواتردب ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأقرشلا7
شوNردلا-راضيم- لوألا س~ردا ةيدادعإلا ةNوناثلاركذقرشلا8
نويعلاضايع ÑÖÜاقلا ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأءارمHpا ةيقاسلا نويعلا9

نويعلائطاشلا ةيدادعإلا ةNوناثلاركذءارمHpا ةيقاسلا نويعلا10
Håاص نب ھيقفلامامتوبأ ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأةرفينخ لالم âÜب11
لالم âÜب رمعا تيآ ةيدادعإلا ةNوناثلاركذةرفينخ لالم âÜب12
تازازروêdانب دمحأ يديس ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأتلاليفات ةعرد13
تلديمديشر يالوم jíمألا ةيليWأتلا ةNوناثلاركذتلاليفات ةعرد14
تنادوراتمدقتلا ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأةسام سوس15
تóنjñتةجام نبا ةيدادعإلا ةNوناثلاركذةسام سوس16
ةليصأ ةجنطنjيضاNرلا ةيليWأتلا ةNوناثلا\]نأةميسHpا ناوطت ةجنط17
نازويزارلا ركب يôأ ةيدادعإلا ةNوناثلاركذةميسHpا ناوطت ةجنط18
نارفإيôارفلا ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأسانكم ساف19
تانواتيوارغملا دمحم يديس ةيدادعإلا ةNوناثلاركذسانكم ساف20
21Dوناثلا\]نأنون داو ميملNةدحولا ةيدادعإلا ة  Dميمل 
22Dوناثلاركذنون داو ميملNسملا ةيدادعالا ةjíا ةHzكازلا اسآءارض
شكارمروصنملا بوقع¢ ةيدادعإلا ةNوناثلا\]نأيفسآ شكارم23
شكارمةيصوصHzا احNرأ ةسسؤمركذيفسآ شكارم24



2008-2007 ةئف تاعومجم

4 ةعومجم3 ةعومجم2 ةعومجم1 ةعومجم

عبسلا نیع / نییضایرلا    أت اثطابرلا / باطخلا نب رمع   عإ اثنویعلا / ضایع يضاقلا   عإ اثتنادورات / مدقتلا   عإ اث

تریروات /ردب   عإ اثةلیصأ ةجنط / نییضایرلا    أت اثتازازرو / يجانب دمحأ يدیس   عإ اثبھذلا يداو / لیفط نبا   عإ اث

نارفإ/ يبارافلا   عإ اثشكارم / روصنملا بوقعی   عإ اثمیملك / ةدحولا   عإ اثحلاص نب ھیقفلا / مامتوبأ   عإ اث

2006-2004 ةئف تاعومجم

4 ةعومجم3 ةعومجم2 ةعومجم1 ةعومجم

طابرلا / باطخلا نب رمع   عإ اثةرفینخ / ينایزلا مساقلا وبأ    أت اثناطلسلا سرم ءادفلا / نینبلا مأ    أت اثمیملك / سماخلا دمحم    أت اث

بجاحلا / روصنملا بوقعی   عإ اثةلیصأ ةجنط / نییضایرلا    أت اثاطاط/ ةدیدجلا    أت اثناكرب / يدنكلا    أت اث

 ةعلـق / قورافلا يلاحرلا    أت اثبھذلا يداو / ةجیدخالل ةینقتلا ةیوناثلا
نویعلا / ىلصملا    أت اثریغنت / لمألا    أت اثةنـغارسلا
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 روكذ و ثانإ / مدقلا ةركل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

اعومجم
انإلا ت

 ث



2008-2007 ةئف تاعومجم

4 ةعومجم3 ةعومجم2 ةعومجم1 ةعومجم

تانوات / يوارغملا دمحم   عإ اثشكارم / ةیصوصخلا احیرأ ةسسؤمبھذلا يداو / دیدجلا يحلا   عإ اثلالم ينب / رمعا تیآ   عإ اث

قشلا نیع / يدعسلا كلملا دبع   عإ اث
 / يزارلا ركب يبأ ةیدادعإا ةیوناثلا

نازو
كازلا اسآ / ءارضخلا ةریسملا   عإ اثتلدیم / دیشر يالوم ریمألا    أت اث

 يدیس / باطخلا نب رمع   عإ اث

نامیلس
نویعلا / ئطاشلا   عإ اث

 /راضیم- لوألا سیردا   عإ اث

شویردلا
تینزیت / ةجام نبا   عإ اث

2006-2004 ةئف تاعومجم

4 ةعومجم3 ةعومجم2 ةعومجم1 ةعومجم

مساق يدیس / يبھذلا روصنملا    أت اثداكنأ ةدجو / ينیسحلا يبرعلا    أت اثتازازرو / سداسلا دمحم    أت اثةواشیش / يبرعلا نبا    أت اث

نامیلسنب / يناثلا نسحلا    أت اثتینزیت  / ةدحولا    أت اثبھذلا يداو / حتفلا    أت اثمیملك / سماخلا دمحم    أت اث

ةمیسحلا / تسیجرت    أت اثرودجوب / رصنلا    أت اثةزات /1955 ربوتكأ02    أت اثةكبیرخ / لیفط نبا    أت اث
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اعومجم
 روكذلا ت
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مدقلا ةركل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

 ةئف جمانرب
2004

-
2006

 ثانإ

MNوألا ةKLفلا2022  لHربأ15 لوألا مويلا

ةدم تيقوتلابعلم قHرفX قHرف ةلباقملاقرفلا تاعومOPا

1 ةعومOPا
101

Xطاdرلا / باطa`ا نب رمع   عإ اث
 / روصنملا بوقعf   عإ اث

 بكرمبجاh`ا
 وبlش

1 بعلم

2X15 mnد15:10س

2X15 mnد16:40سنويعلا / yNصملا    أت اث1X ةلباقملا uv مزrsملا12
2X15 mnد18:00سنويعلا / yNصملا    أت اث1X ةلباقملا uv رصتنملا83

2 ةعومOPا
 بكرمةليصأ ةجنط / نÉيضاHرلا    أت اثXةرفينخ / ي�اHزلا مساقلا وبأ    أت اث74

 وبlش
2 بعلم

2X15 mnد15:10س
2X15 mnد16:40سÉLغنت / لمألا    أت اث4X ةلباقملا uv مزrsملا65
2X15 mnد18:00سÉLغنت / لمألا    أت اث4X ةلباقملا uv رصتنملا46

3 ةعومOPا

97
 سرم ءادفلا / نÉنبلا مأ    أت اث

اطاط/ ةديدP`ا    أت اثXناطلسلا
 ةعاق

 ةنيدملا
ايلعلا

2X15 mnد15:10س

118
7X ةلباقملا uv مزrsملا

 ةعلـق / قورافلا Mvاحرلا    أت اث
ةنـغارسلا

2X15 mnد16:40س

39
7X ةلباقملا uv رصتنملا

 ةعلـق / قورافلا Mvاحرلا    أت اث
ةنـغارسلا

2X15 mnد18:00س

4 ةعومOPا

ناêرب / يدنكلا    أت اثXميملê / سماa`ا دمحم    أت اث210

 نود ةعاق
وكسوب

2X15 mnد15:10س

1211
10X ةلباقملا uv مزrsملا

 /ةجيدخالل ةينقتلا ةHوناثلا
بïذلا يداو

2X15 mnد16:40س

512
10X ةلباقملا uv رصتنملا

 /ةجيدخالل ةينقتلا ةHوناثلا
بïذلا يداو

2X15 mnد18:00س

 ةيناثلا ةKLفلا2022  لHربأ15 لوألا مويلا
 تاظحالمةلباقملا ةدم تيقوتلابعلم قHرفX قHرف ةلباقملا

2X15 mnد22:00سايلعلا ةنيدملا2 ةعومOPا 1uv ةبترملل لتOhا1X ةعومOPا 1uv ل لتOhا13
1 نم بlترت

MN 4ا 14
3 ةعومOPا 1uv لتOhا

X
4 ةعومOPا 1uv ةبترملل لتOhا

وبlش بكرم
2 بعلم

2X15 mnد22:00س

2022  لHربأ16 ي�اثلا  مويلا
 تاظحالمةلباقملا ةدم تيقوتلابعلم قHرفX قHرف ةلباقملا

4 و3  بlترت2X15 mnد16:30سوبlش بعلم14 ةلباقملا uv مزrsملا13X ةلباقملا uv مزrsملا15

2-1 بlترت2X20 mnد17:00سوبlش بعلم14 ةلباقملا uv رصتنملا13X ةلباقملا uv رصتنملا16
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مدقلا ةركل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

BCوألا ةA@فلا2022  ل;ربأ15 لوألا مويلا

ةدم تيقوتلابعلم ق;رفX ق;رف ةلباقملاقرفلا تاعومDEا

1 ةعومDEا

11
Xتانوات / يوارغملا دمحم   عإ اث

اسآ / ءارضa`ا ةA_سملا   عإ اث

كازلا
 بكرم

 وبiش

1 بعلم

2X15 mnد14:30س

2X15 mnد15:50ستiنw_ت / ةجام نبا   عإ اث1X ةلباقملا st مزqrملا22

2X15 mnد17:20ستiنw_ت / ةجام نبا   عإ اث1X ةلباقملا st رصتنملا113

2 ةعومDEا

34
 / ةيصوصa`ا اح;رأ ةسسؤم

Xشكارم

 / ديشر يالوم A_مألا    أت اث

تلديم
 بكرم

 وبiش

2 بعلم

2X15 mnد14:30س

45
4X ةلباقملا st مزqrملا

 /راضيم- لوألا س�ردا   عإ اث

شو;ردلا
2X15 mnد15:50س

126
4X ةلباقملا st رصتنملا

 /راضيم- لوألا س�ردا   عإ اث

شو;ردلا
2X15 mnد17:20س

3 ةعومDEا

57
Xبáذلا يداو / ديدE`ا Ñtلا   عإ اث

 يزارلا ركب يâأ ةيدادعإا ة;وناثلا

نازو /
 ةعاق

 ةنيدملا

ايلعلا

2X15 mnد14:30س

2X15 mnد15:50سنويعلا / ئطاشلا   عإ اث7X ةلباقملا st مزqrملا68

2X15 mnد17:20سنويعلا / ئطاشلا   عإ اث7X ةلباقملا st رصتنملا79

4 ةعومDEا

710
Xلالم ëíب / رمعا تيآ   عإ اث

 ن_ع / يدعسلا كلملا دبع   عإ اث

قشلا

 نود ةعاق

وكسوب

2X15 mnد14:30س

911
10X ةلباقملا st مزqrملا

يديس / باطa`ا نب رمع   عإ اث

ناميلس
2X15 mnد15:50س

1012
10X ةلباقملا st رصتنملا

يديس / باطa`ا نب رمع   عإ اث

ناميلس
2X15 mnد17:20س

 ةيناثلا ةA@فلا2022  ل;ربأ15 لوألا مويلا

 تاظحالمةلباقملا ةدم تيقوتلابعلم ق;رفX ق;رف ةلباقملا

2X15 mnد22:00سايلعلا ةنيدملا ةعاق2 ةعومDEا 1st ةبترملل لتDòا1X ةعومDEا 1st ةبترملل لتDòا13
1 نم بiترت

BC 4ا 4 ةعومDEا 1st ةبترملل لتDòا3X ةعومDEا 1st ةبترملل لتDòا14
 بعلم وبiش بكرم

1
2X15 mnد22:00س

2022  ل;ربأ16 يôاثلا  مويلا

 تاظحالمةلباقملا ةدم تيقوتلابعلم ق;رفX ق;رف ةلباقملا

4 و3  بiترت2X15 mnد16:00سوبiش بكرم14 ةلباقملا st مزqrملا13X ةلباقملا st مزqrملا15

2-1 بiترت2X20 mnد17:00سوبiش بكرم14 ةلباقملا st رصتنملا13X ةلباقملا st رصتنملا16

 ةئف جمانرب
20

07
+ 

20
08

 روكذلا



11

مدقلا ةركل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

BCوألا ةA@فلا2022  ل;ربأ15 لوألا مويلا

ةدم تيقوتلابعلم ق;رفX ق;رف ةلباقملاقرفلا تاعومDEا

1 ةعومDEا

101
يديس / \]Zذلا روصنملا    أت اث

ناميلسgب / يeاثلا نسa`ا    أت اثXمساق
 بكرم

 وبkش

3 بعلم

2X15 mnد15:10س

2X15 mnد16:40سةميسa`ا / تسkجرت    أت اث1X ةلباقملا vw مزstملا92

2X15 mnد18:00سةميسa`ا / تسkجرت    أت اث1X ةلباقملا vw رصتنملا63

2 ةعومDEا

 بكرمتkنÅÇت  / ةدحولا    أت اثXدا�نأ ةدجو / \{يسa`ا ي|رعلا    أت اث124

 وبkش

4 بعلم

2X15 mnد15:10س

2X15 mnد16:40سرودجوب / رصنلا    أت اث4X ةلباقملا vw مزstملا115

2X15 mnد18:00سرودجوب / رصنلا    أت اث4X ةلباقملا vw رصتنملا86

3 ةعومDEا

بZذلا يداو / حتفلا    أت اثXتازازرو / سداسلا دمحم    أت اث47
 ةعاق

ةدحولا

2X15 mnد15:10س

2X15 mnد16:40سةزات /1955 رáوتكأ02    أت اث7X ةلباقملا vw مزstملا58

2X15 mnد18:00سةزات /1955 رáوتكأ02    أت اث7X ةلباقملا vw رصتنملا19

4 ةعومDEا

ميملã / سماâ`ا دمحم    أت اثXةواشkش / ي|رعلا نبا    أت اث310
 ةعاق

ة;وازلا

2X15 mnد15:10س

2X15 mnد16:40سةكب;رخ / ليفط نبا    أت اث10X ةلباقملا vw مزstملا211

2X15 mnد18:00سةكب;رخ / ليفط نبا    أت اث10X ةلباقملا vw رصتنملا712

 ةيناثلا ةA@فلا2022  ل;ربأ15 لوألا مويلا

 تاظحالمةلباقملا ةدم تيقوتلابعلم ق;رفX ق;رف ةلباقملا

13
 1vw ةبترملل لتDaا

1 ةعومDEا
XاDa1 ةبترملل لتvw اDE2د22:00سةدحولا ةعاق2 ةعومX15 mn

1 نم بkترت

BC 4ا
14

 1vw ةبترملل لتDaا

3 ةعومDEا
XاDa1 ةبترملل لتvw اDE4 ةعوم

 بعلم وبkش بكرم

4
2X15 mnد22:00س

2022  ل;ربأ16 يeاثلا  مويلا

 تاظحالمةلباقملا ةدم تيقوتلابعلم ق;رفX ق;رف ةلباقملا

4 و3  بkترت2X15 mnد16:00سوبkش بكرم14 ةلباقملا vw مزstملا13X ةلباقملا vw مزstملا15

2-1 بkترت2X20 mnد21:30سايلعلا ةنيدملا ةعاق14 ةلباقملا vw رصتنملا13X ةلباقملا vw رصتنملا16

 ةئف جمانرب
2004

-
2005

-
2006

روكذ



12

مدقلا ةركل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

BCوألا ةA@فلا2022  ل;ربأ15 لوألا مويلا

ةدم تيقوتلابعلم ق;رفX ق;رف ةلباقملاقرفلا تاعومDEا

1 ةعومDEا

 بكرمتر;روات /ردب   عإ اثXعبسلا نZع / نZيضا;رلا    أت اث91

 وبcش

3 بعلم

2X15 mnد14:30س

2X15 mnد15:50سنارفإ/ يpارافلا   عإ اث1X ةلباقملا no مزklملا122

2X15 mnد17:20سنارفإ/ يpارافلا   عإ اث1X ةلباقملا no رصتنملا13

2 ةعومDEا

 بكرمةليصأ ةجنط / نZيضا;رلا    أت اثXطاxرلا / باطuvا نب رمع   عإ اث104

 وبcش

4 بعلم

2X15 mnد14:30س

2X15 mnد15:50سشكارم / روصنملا بوقع{   عإ اث4X ةلباقملا no مزklملا65

2X15 mnد17:20سشكارم / روصنملا بوقع{   عإ اث4X ةلباقملا no رصتنملا36

3 ةعومDEا

87
Xنويعلا / ضايع ÄÅÇاقلا   عإ اث

 / Üoانب دمحأ يديس   عإ اث

 ةعاقتازازرو

ةدحولا

2X15 mnد14:30س

2X15 mnد15:50سميملà / ةدحولا   عإ اث7X ةلباقملا no مزklملا48

2X15 mnد17:20سميملà / ةدحولا   عإ اث7X ةلباقملا no رصتنملا29

4 ةعومDEا

بåذلا يداو / ليفط نبا   عإ اثXتنادورات / مدقتلا   عإ اث1110
 ةعاق

ة;وازلا

2X15 mnد14:30س

2X15 mnد15:50سuéاص نب ھيقفلا / مامتوبأ   عإ اث10X ةلباقملا no مزklملا511

2X15 mnد17:20سuéاص نب ھيقفلا / مامتوبأ   عإ اث10X ةلباقملا no رصتنملا712

 ةيناثلا ةA@فلا2022  ل;ربأ15 لوألا مويلا

 تاظحالمةلباقملا ةدم تيقوتلابعلم ق;رفX ق;رف ةلباقملا

13
 1no ةبترملل لتDíا

1 ةعومDEا
X

2 ةعومDEا 1no ةبترملل لتDíا
2X15 mnد22:00سوكسوب نود ةعاق

1 نم بcترت

BC 4ا
14

 1no ةبترملل لتDíا

3 ةعومDEا
X

4 ةعومDEا 1no ةبترملل لتDíا

 بعلم وبcش بكرم

3
2X15 mnد22:00س

2022  ل;ربأ16 يìاثلا  مويلا

 تاظحالمةلباقملا ةدم تيقوتلابعلم ق;رفX ق;رف ةلباقملا

4 و3  بcترت2X15 mnد16:00سوبcش بكرم14 ةلباقملا no مزklملا13X ةلباقملا no مزklملا15

2-1 بcترت2X20 mnد22:30سايلعلا ةنيدملا ةعاق14 ةلباقملا no رصتنملا13X ةلباقملا no رصتنملا16

 ةئف جمانرب
20

07
+ 

20
08

انإ
 ث


