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يدالم ماعل 2021  قفاوملا 
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ةلطملا لفلا  ضافخنالا  ةواز  سمشلا إ  لصت  امدنع ال  ةمالع )#(  رهظت 

رهش ةدع  لامإ  لامتحال  اسحت  مويلا  اذه  فضأ  نلو  اموي  ناضمر 30  رهش  نوك  نأ  ةرولا  سل 
.دعلا ةلل  لالهلا  توبث  فورظل  اعت  ناضمر 

ةعلا ماحألا 

 . برغملا رجفلا إ  نم  اهركذ  آلا  تارطفملا  نع  كاسمإلا  وه  موّصلا 
ك ل  اد " موصأ غـ  " هلق لوق   نأ  بلقلا ، ماّصلا ع  ةّن  رارمإ  بج  ال 

.اعت برقّتلا إ هللا  وه  كاسمإلا  اد  نوك  نأ 
نا اذإ  ضملا  نم  حص  الو  ةالصلا ، ّق  يذلا  رفاسملا  نم  موصلا  حص  ال 

نم حص  نلو  ءاسفّنلاو ، ضئاحلا  نم  موّصلا  حص  الو  ە ، موّصلا 
نا اذإ  راطفإلا  نّسلا  رال  زوجو  ةثك ، اهتضاحتسا  تنا  نو  ةضاحتسملا 

.ةقشملل اجوم  موصلا 
: اهنع  عانتمالا  بج  لا  تارطفملا 

لألا  .1
بلا  .2
عامجلا  .3
ءانمتسالا  .4

قلحلا ظلغلا ا  راغلا  لاصا   .5
يدمعلا ؤيقتلا   .6

تاعئاملا ةجلا  ةنقحلا   .7
رجفلا علطم  سافنلا ح  وأ  ضحلا  وأ  ةانجلا  ءاقلا ع   .8

اجو طوحألا  مالسلا ع  مهيلع  ةمئألا  دحأ  وأ  هلوسرو  بذلا ع هللا   .9
دسلا يأر  رطف ع  هنلو ال  روهشملا ، سأرلا ع  مامت  سمر   .10

هظفح هللا اتسسلا 

كراملا ناضمر  رهش  ةخراتلاو   ةيدلا  تاسانملا 

ةسانملامويلا
ةنس 201هـ6 مالسلا  هلع  اضرلا  مامإلل  دهعلا  ةالوب  ةعبلا 

مالسلا10 اهيلع  دلخ  تب  ةجدخ  نمؤملا  مأ  ةافو 
ةنس 1هـ12 راصنألاو  نجاهملا  ةاخاؤملا ب 

ماع13  ) هلفاو هلآو  هلع  نلا ص هللا  مع  مالسلا  هلع  بلاط  ةافو أ 
(. نزحلا

ةنس 3هـ15 مال  ـ سلا امهيلع  نب ع  نسحلا  مامالا  ةدالو 

17( رهشأ ةتس  ةرجهلا  لق  ثدح   ) ءامسلا هلآو ا  هلع  نلا ص هللا  جورع 
ةنس 2هـ ىلا  رد  ةكرعمو 

ردقلاةلل 19 ال  نم  والا  ةلللا 
ةفولا19 دجسم  بارحم  مالسلا  هلع  مامالا ع  حج 

سكتل20 هلآو  هلع  نلا ص هللا  بكنم  مالسلا  هلع  ءاقتراو ع  ةكم  حتف 
مانصألا 8هـ

ردقلاةلل 21 ال  نم  ةناثلا  ةلللا 
مالسلا 40هـ21 هلع  بلاط  نبا أ  مامإلا ع  نمؤملا  ما  ةداهش 

ردقلاةلل 23 ةلل  اهيف  رو  ملا  نآرقلا  لوزن 
ةرطفلا 2هـ28 ةاز  ضرف  ءاقسسالل 6ه / ـ هلآو  هلع  نلا ص هللا  ةالص 
اع29 لالهلا  تث  اذإ  دعلا  ةلل  وأ  ناضمر  رهش  ةلل 30 

ناضمر 1442هـ رهش  لاله  دصر 
ةلللا .تسلا و  تاراقلا  ةرذعتم   ةؤرلاو  ةمركملا  ةكم  تقوتب  احاص ) ةعاسلا 5:31   ) لاعلا تقوتلا  ةعاسلا 2:31  نثالا 12/4/2021  يزكرملا ) ناقالا   ) لالهلا دلوي 

.تسلا تاراقلا  ةنكمم   ةؤرلا  ءاعرالا ) ةلل  ءاثالثلا   ) ةلاتلا
.فالا فجنلا  ةؤرلا   بسح  ءاعرالا 14/4/2021  هلوا 

لاوش 1442هـ رهش  لاله  دصر 
ةرذعتم ةؤرلاو  ةمركملا  ةكم  تقوتب  ءاسم ) ةعاسلا 9:59  ءاثالثلا 11/5/2021  موي   ) لاعلا تقوتلا  ةعاسلا 18:59  ءاثالثلا 11/5/2021  موي  يزكرملا ) ناقالا  لالهلا (  دلوي 

رئاس ةرذعتمو   ةنجلا ، امأ  لامشو  ةلامشلا  امأ  بونج  نم  ءازجأ  عم  سولا ، امأ  ةنكمم   ةؤرلا  سمخلا ) ةلل  ءاعرالا   ) ةلاتلا ةلللا  .تسلا و  تاراقلا   
.تاراقلا

.فالا فجنلا  ةؤرلا   بسح  ةعمجلا 14/5/2021  هلوا 
.ناضمر رهش  ءانثأ  قحتسملل  اهعفد  زوجو  دعلا ، ةالص  ِّلص  مل  يذلل  رهظلا  اهتقو ا  دتمو  دعلا ، ةالص  لق  ةرطفلا  ةاز  ءادأ  تقو 
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