
 
 

 
 

 لجآلعددف  ددر  لى اددش ي لعنددىي   دد  جدددى   ،1441يولدده لددهر جدددى اآلددة      ددى      
لددد هح ا ةدددق  لاوم دددل  لآل  دددر لآلهي دددف  04:40 دددر  لةدددة ف  ،0202كدددة ول  ليدددة ر 

  كول  ل وم  لاةلر لو  لآلاآلم   لعةلم،ا ىيت يح ث ال يآلك  أل يى   ر أي   طقف  ر 
 .02/21/0202ول أيله  دةر  ألحه ل يهث       لندى اآلة    أليلى ييك



 
 

 
 

،  ألحددده  دددر  ليةلدددث ي لعندددىي   ددد  جددددى جددد ة   1441يولددده لدددهر جددددى رادددق     
 صدى ح ا ةدق  لاوم دل  لآل  در لآلهي دف ا دىيت يح دث  13:40،  ر  لةة ف  0202

ال يآلك  أل يى   ر أي   طقف  ر  لعةلم ،   كول  ل وم  لاةلر لو  لآلداآلم ل يهثد    د  
 . 02/20/0202اآلة    لية  ف ييكول أيله  دةر  ليهثةء  لندى 



 
 

 
 

 دددر  لى اددددش ي لعندددىي   دددد  جدددددى    ر  يهثددددةء ل ،1441يولددده لددددهر جددددى جددددع ةل     
ظدددى ح ا ةددق  لاوم ددل  لآل  ددر لآلهي ددف ا ددىيت يح ددث  11:01 ددر  لةددة ف  ،0202

ل أيلده  ددةر   كدو   ل  د،،يآلك  أل يدى   در اعدل  لآل دةلت  لادر  نداى   عددة اجد ء  د  
 .02/24/0202 ألراعةء 



 
 

 
 

ي لعنددىي   دد  جدددى   ةددةل  لددث ددر  لية خآلدد   ل ،1441يولدده لددهر جدددى ر  ددةل     
صد ةحةح ا ةدق  لاوم دل  لآل  در لآلهي دف ا دىيت يح دث  22:02 ر  لةدة ف  ،0202

  كدول أيلده  ددةر   ل  د،،يآلك  أل يدى   در يعدل  لآل دةلت  لادر  نداى   عددة اجد ء  د  
 .04/24/0202 لجآلعف 



 
 

 
 

 ،0202 لجآلعف  ر  لية ر ي لعنىي     جدى أيّدةر  ،1441يوله لهر جدى جّو ر     
 ةةء ا ةق  لاوم ل  لآل  ر لآلهي ف ا ىيت يح ث ال يآلكد  أل  02:42 ر  لةة ف 

  كول  ل وم  لاةلر لو  لآلاآلم ل يهث       لندى ر  ةل   لعةلم،يى   ر أي   طقف  ر 
 .04/22/0202ةر  ألحه ييكول أيله  د



 
 

 
 

 ألحه  ر  ل ة ي ي لعنىي   د  جددى ح يدى ل  ،1441يوله لهر جدى  ي  لقعه      
صد ةحةح ا ةدق  لاوم دل  لآل  در لآلهي دف ا دىيت يح دث  22:41 ر  لةدة ف  ،0202

  كدددول أيلددده  ددددةر   ث ددد     ل  ددد،،يآلكددد  أل يدددى   دددر   دددةلت  نددداى   عددددة اجددد ء  ددد  
00/22/0202. 



 
 

 
 

 ،0202  ث د    در  لعندىي   د  جددى  آلدو   ،1441يوله لدهر جددى  ي  ل جدف     
 ةةء ا ةق  لاوم ل  لآل  ر لآلهي ف ا ىيت يح ث ال يآلكد  أل  02:44 ر  لةة ف 

  كدول  ل دوم  لادةلر لدو  لآلداآلم ل يهثد    د   لنددى  ي   لعدةلم،يى   ر أي   طقدف  در 
 .00/23/0202 لقعه  ييكول أيله  دةر  ألراعةء 



 
 

 
 

 ،0202 ألراعددةء  ددر  لاةشددش  نددى  دد  جدددى     ،1440يولدده لددهر جدددى   ددّىم     
 جددى ح ا ةددق  لاوم ددل  لآل  ددر لآلهي ددف ا ددىيت يح ددث يآلكدد  أل  22:40 ددر  لةددة ف 

  كددول أيلدده  دددةر  لخآلدد     ل  دد،،يددى   ددر اعددل  لآل ددةلت  لاددر  ندداى   عدددة اجدد ء  دد  
02/21/0202. 



 
 

 
 

 ،0202أي دور  لخآل    ر  لةةاش  نى  د  جددى  ،1440صفى  يوله لهر جدى    
ظدددى ح ا ةددق  لاوم ددل  لآل  ددر لآلهي ددف ا ددىيت يح ددث يآلكدد  أل  20:22 ددر  لةددة ف 

  كددول أيلدده  دددةر  لجآلعددف   ل  دد،،يددى   ددر اعددل  لآل ددةلت  لاددر  ندداى   عدددة اجدد ء  دد  
11/22/0202. 



 
 

 
 

 دد  جدددى  نددىي   نددى  لةددة    لجآلعددف  ددر  ،1440 را ددش  ألّيريولدده لددهر جدددى     
 ةدددةء ا ةدددق  لاوم ددل  لآل  دددر لآلهي دددف ا دددىيت  00:41 ددر  لةدددة ف  ،0202 ألّير 

  كدددول  ل دددوم  لادددةلر لدددو  لآلددداآلم   لعدددةلم،يح دددث ال يآلكددد  أل يدددى   دددر أي   طقدددف  دددر 
 .11/12/0202 حهل يهث       لندى صفى ييكول أيله  دةر  أل



 
 

 
 

 ألحدده  ددر  لخددة    نددى  دد  جدددى  نددىي   ،1440يولدده لددهر جدددى را ددش  ليددة ر     
صدد ةحةح ا ةددق  لاوم ددل  لآل  ددر لآلهي ددف ا ددىيت  23:23 ددر  لةددة ف  ،0202 ليددة ر 

  كدول أيلده   ل  د،،يح ث يآلك  أل يى   ر اعل  لآل ةلت  لار  ناى   عدة اجد ء  د  
 .12/11/0202 دةر   ث    



 
 

 
 

 ددر  لى اددش  نددى  دد  جدددى كددة ول    ث دد   ،1440يولده لددهر جدددى اآلددة    أليلددى     
 ةددةء ا ةددق  لاوم ددل  لآل  ددر لآلهي ددف ا ددىيت  11:13 ددر  لةددة ف  ،0202 ألّير 

  كدددول  ل دددوم  لادددةلر لدددو  لآلددداآلم   لعدددةلم،يح دددث ال يآلكددد  أل يدددى   دددر أي   طقدددف  دددر 
 .12/10/0202ل يهث       لندى را ش  لية ر ييكول أيله  دةر  ألراعةء 



 م 0202جدى كة ول  لية ر 
 لد 4114 لية  ف   أليلى ياآلة   اآلة  يجدىي 

 
  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
  1/6 2/7 3/8 4/9 5/11 

6/11 7/12 8/13 9/14 11/15 11/16 12/17 

13/18 14/19 15/21 16/21 17/22 18/23 19/24 

20/25 21/26 22/27 23/28 24/29 25/31 26/1 

27/2 28/3 29/4 31/5 31/6   

       

 
 م 0202 ج ة جدى 

 لد 4114 اآلة    لية  ف يراقيجدىي 
 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
     1/7 2/8 

3/9 4/11 5/11 6/12 7/13 8/14 9/15 

10/16 11/17 12/18 13/19 14/21 15/21 16/22 

17/23 18/24 19/25 21/26 21/27 22/28 23/29 

24/31 25/1 26/2 27/3 28/4 29/5  

       
 

 م 0202    رجدى 
 لد 4114 راق يجع ةليجدىي 

 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
      4/6 

2/7 3/8 4/9 5/11 6/11 7/12 8/13 

9/14 11/15 11/16 12/17 13/18 14/19 15/21 

16/21 17/22 18/23 19/24 21/25 21/26 22/27 

23/28 24/29 25/1 26/2 27/3 28/4 29/5 

30/6 31/7      
 

 
 



 م 0202   ةةلجدى 
 لد 4114 جع ةل ير  ةليجدىي 

 

 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
  1/8 2/9 3/11 4/11 5/12 

6/13 7/14 8/15 9/16 11/17 11/18 12/19 

13/21 14/21 15/22 16/23 17/24 18/25 19/26 

20/27 21/28 22/29 23/31 24/1 25/2 26/3 

27/4 28/5 29/6 31/7    

       
 

 

 م 0202 أيّدةرجدى 
 لد 4114 ر  ةل يجو ريجدىي 

 

 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
    1/8 2/9 3/11 

4/11 5/12 6/13 7/14 8/15 9/16 11/17 

11/18 12/19 13/21 14/21 15/22 16/23 17/24 

18/25 19/26 21/27 21/28 22/29 23/31 24/1 

25/2 26/3 27/4 28/5 29/6 31/7 31/8 

       
 

 

 م 0202 ح يى لجدى 
 لد 4114 ي  لقعه  جّو ر ي يجدىي 

 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
1/9 2/11 3/11 4/12 5/13 6/14 7/15 

8/16 9/17 11/18 11/19 12/21 13/21 14/22 

15/23 16/24 17/25 18/26 19/27 21/28 21/29 

22/1 23/2 24/3 25/4 26/5 27/6 28/7 

29/8 31/9      

       
 

 

 

 



 

 م 0202  آلو جدى 
 لد 4114 ي ي  ل جف لقعه  ي  يجدىي 

 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
  1/11 2/11 3/12 4/13 5/14 

6/15 7/16 8/17 9/18 11/19 11/21 12/21 

13/22 14/23 15/24 16/25 17/26 18/27 19/28 

20/29 21/31 22/1 23/2 24/3 25/4 26/5 

27/6 28/7 29/8 31/9 31/11   

       
 

 

 م 0202   جدى 
 لد 4110  ّىم ي  4114 ي  ل جف يجدىي 

 

 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
     1/11 2/12 

3/13 4/14 5/15 6/16 7/17 8/18 9/19 

10/21 11/21 12/22 13/23 14/24 15/25 16/26 

17/27 18/28 19/29 21/1 21/2 22/3 23/4 

24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/11 31/11 

31/12       
 

 
 م 0202 أي ورجدى 
 لد 4110   ّىم يصفىيجدىي 

 

 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
 1/13 2/14 3/15 4/16 5/17 6/18 

7/19 8/21 9/21 11/22 11/23 12/24 13/25 

14/26 15/27 16/28 17/29 18/1 19/2 21/3 

21/4 22/5 23/6 24/7 25/8 26/9 27/11 

28/11 29/12 31/13     

       
 

 



 

 م 0202  نىي   ألّيرجدى 
 لد 4110را ش  ألّير صفى ي يجدىي 

 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
   1/14 2/15 3/16 4/17 

5/18 6/19 7/21 8/21 9/22 11/23 11/24 

12/25 13/26 14/27 15/28 16/29 17/31 18/1 

19/2 21/3 21/4 22/5 23/6 24/7 25/8 

26/9 27/11 28/11 29/12 31/13 31/14  

       
 

 

 م 0202  نىي   لية رجدى 
 لد 1440 را ش  لية ر  ألّيريجدىي را ش 

 

 

  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
      1/15 

2/16 3/17 4/18 5/19 6/21 7/21 8/22 

9/23 11/24 11/25 12/26 13/27 14/28 15/29 

16/1 17/2 18/3 19/4 21/5 21/6 22/7 

23/8 24/9 25/11 26/11 27/12 28/13 29/14 

30/15       
 

 

 م 0202 كة ول  ألّيرجدى  
 لد 4110يجدىي را ش  لية ر ياآلة    أليلى 

 
  ألحه  لة ل  لجآلعف  لخآل    الراعةء  ليهثةء  الث   
 1/16 2/17 3/18 4/19 5/21 6/21 

7/22 8/23 9/24 11/25 11/26 12/27 13/28 

14/29 15/31 16/1 17/2 18/3 19/4 21/5 

21/6 22/7 23/8 24/9 25/11 26/11 27/12 

28/13 29/14 31/15 31/16    

       

 
 


