ؼتفٌ اؾظا٥ض ٖشا ا٭صبعا ٤أ َٔ ٍٚدٛإ  2222نػرلٖا َٔ ر ٍٚايعامل بعٝز ايطفٛي ١يف ايٛقت ايش ٟتغعَٓ ٢عُات سكٛم ايطفٌ يف ٖشا ايَ ّٛٝنٔ
نٌّ عاّ عً ٢ايذلنٝظ عً ٢قن ٍ١ٝؽكّ ا٭طفاٍَ ،جٌ عُاي ١ا٭طفاٍ ٚسضَاِْٗ َٔ ايتعً ،ِٝسٝح تُطايب ٖش ٙاملٓعُات بغّٔ قنٛاْ تننُٔ عنزّ ايتعنزٟ
عً ٢سكٛم ا٭طفاٍ.
ٌ صَنظا ٚقفنظا ٚتنشنرلا
ت ٚسن ٚ ،عٝنز ايطفنٌ عنٝع ّ
ٌ ٚقن ٍ
ٚاٖ٫تُاّ بايطفٌ ٜ ٫ه ٕٛيف ٚ ٍّ ٜٛاس ٍز أ ٚيف عٝز ايطفٌ فكط ،بٌ هب إٔ ٜه ٕٛيف ن ّ
ز إىل ػُٝع ٚتضنٝظ اشلُِ ٚاؾٗٛر ٚتعافضٖا ،خزَ ١يًطفٛيٚ ١محاٜن ١شلناٚ ،إعنزارا ٭بٓآ٥نا َنٔ أدنٌ َغنتكبٌ
يًُطايب ١عكٛم ا٭طفاٍٚ ،يضعاٜتِٗ وتا ُ
ٚامح املعامل يٝعٝؾٛا فٚ ،٘ٝوافعٛا عً ٢نٝإ ايزّٚي ١اؾظا٥ض ١ّٜاَاْ ١ؽٗزآ٥ا ا٫بضاص.
ٚيف ٖشا اٱطاص عٝتِ تٓع ِٝايفعايٝات ايضزل ١ٝشلشا ا٫ستفاٍ عدل صبٛع تضاب ايٛطين بدلْاَر ثضَٚ ٟتٓٛع َٔ طضف قطاعٓا ايٛطاص ٟايجكايف شلش ٙاملٓاعب:َٔ ١
عضٚض َغضسَ ١ٝتٓٛع ،١تٓؾٝط احملٝط ٚأيعاب بًٗٛاْٚ ١ٝتضف ١ٝٗٝؿُا ١ٜايبٚ ١٦ٝخزَ ١اٱْغإَ ،عاصض يًبٝع ايهتب ٚايتٛقٝع يًهاتبَ ١نٔ س ٟٚاشلُنِ،
طٜاصات املهتب ١املتٓكً ١يًُٓاطل ؽب٘ ايٓآَٚ ١ٝ٥اطل ؼت ايعٌ ،سف٬ت فَٓٛ ١ٝعٝك.١ٝ

أ ٫ٚبضاَر ااململ٪عغات ؼت ايٛفا١ٜ
ين يًجكافٚ ١ا٫عّ٬
طين
ا ي ز  ٜٛا ٕ ا ي ٛط
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط

ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
- 20تضنٝنننب َٛعنننٝك ٞؽنننعض ٟرٚص
ايطفٛي١
ٚف٬ت َٛعٝك ١ٝسكٛم ايطفٌعضض َغضسَٓٗ ٞيت يف املغتكبٌعضض َٛعٝك ٞاعط ْٞٛايطفٛي١ 20دٛإ 2222
عضض َْٛٛينٛز منٔ أطفنايهِ 01:22عا
بأصبع يػات
 َغننضس ١ٝطفننٌ عًنن ٢نضعننَٞتشضى
عضض سضنات تعبرلDance ١ٜBarbi
 20دٛإ 2222
22
 01:22عا
عضٚض بًٗٛاْٞ عضٚض تضف ٞٗٝتضبٟٛ21
21

1

21دٛإ
سفٌ فين سقض َٔ ٟاسٝا ٤بضاعِ
(سهنننٛاتَٛ-ٞعنننٝك – ٢أغننناْ 01:22 -ٞعا
سضنات تعبرل)١ٜ
َعننضض نتنناب ايطفننٌ – ايكقنن01-20 ١
01-20
ٚنتب ايتًٜٔٛ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

 صٚم ١صٜ٩ا ٚافامصٚم ١قًب ا٭ّاسٝننننا ٤ايٝنننن ّٛقاعنننننن ١ايعننننننضٚض
صٚم ١اٱَتٝاطايعامل ٞيًطفٌ
ايهدل ٣امحز باٟ
 صٚم ١ايضٚارقغٓط-١ٓٝles
صٚمننننن١marmots

اسٝننننا ٤ايٝننننّٛ
ايعامل ٞيًطفٌ

قاع ١ايغعار٠

اسٝننننا ٤ايٝنننن ّٛقاع ١املػضب بٖٛضإ
ايعامل ٞيًطفٌ
قاع ١ا٫طًػ
اؾظا٥ض

مجع ١ٝاؾ ٌٝايجكافٝن- ١محٝزٚ
املٗننننضد  :نٝهنننن.ٛؽعؾٛع ،بٓب١ْٛ
ٚصؽنننن ١ايفٓننننٚ ٕٛا٫راب
ملز ١ٜٓتًُغإ
راص ايزصٚب
ايزٜٛإ –onci -

َ ٬س ع ١

َعضض فٛص ْؾاطات ايزٜٛإ املٛدٗ01-20 ١
دٛإ
ؾُٗٛص ا٭طفاٍ
َعنننضض نتنننب يًبٝنننع ٚايتٛقٝنننع
يًهاتب َٔ ١س ٟٚاشلُِ
21

20

20
20

2

تٓؾننٝط بٗنن ٛايكاعننٚ ١احملننٝط َننعاملاعهٛت
ٚف٬ت أْزيغ ١ٝيدلاعِ قًٝع١صبٛصتاز س ٍٛأِٖ ايٓؾاطات اينزٜٛإاملٛدٗ ١يًطفٌ
أيعاب اـف١ٚف٬ت غٓاَ ١ٝ٥ع ايطفً ١رٜٓايٛسات تعبرلٜنَ ١نٔ اينذلاخ (اينضقكايع ٚ ٟٚ٬ايٓاًٜٞ
تٓؾٝط قٝط ايكاعَ:١ا عهٛت
ٚفننن٬ت َٛعنننٝكَ ١ٝنننع ايفنننٛزايهؾفٞ
أيعاب بًٗٛاْ ١ٝيًتٓؾٝط ٚايذلف٘ٝتٓؾٝط ايغاسَ ١ع َا عهٛت-أغاْ ٞتضبَ ١ٜٛع طاطا ل٣ٛ

-إنضاّ خ٬فٞ

اسٝننننا ٤ايٝننننّٛ
ايعامل ٞيًطفٌ
21دٛإ 2222
 01:22عا

 21 ّٜٛدٛإ 2222
 01:22عا
 21 ّٜٛدٛإ 2222
 01:22عا

 صعنننَٛات أطفننناٍ ٚصؽننن ١ايفٓننن 21 ّٜٛ ٕٛدٛإ 2222ايتؾننه ١ًٝٝاملضنننب عننً ِٝعبننز  01:22عا

أطفنننننننناٍ املزصعنننننننن١
ايبؾنننننطاصط ١ٜملزٜٓننننن١
ايكًٝع١
قاع ١ا٫طًػ
يطفًننن ١رٜٓنننا – اؾظا٥نننض
اؾظا٥ض
ايعافُ–١
عُاص بٛفٛف -ايبًٝز٠
مجعٝننن ١ايؾنننباب يًفنننٔٚاملٛعٝك٢
عٝز ٟبًعباؼ-ايفٛز ايهؾف ٞيبًزٜن١اسٝننننا ٤ايٝننننّٛ
قاعَ 20 ١ا 0411 ٟخضاط١
ايعامل ٞيًطفٌ
غضاط١
فضقننن ١ي٪يننن ٠٪ايؾنننضم –عٓاب-١
قاع ١ايعضٚض ٜغض

طاطا ل٣ٛ

اسٝننننا ٤ايٝنننن ّٛاملضنب ايجكايف عبنز ٚ-صؽننننننننن ١ايفٓنننننننننٕٛ
ايٖٛاب عً ِٝبؾٓ ٠ٛايتؾه ١ًٝٝيًُضننب -
ايعامل ٞيًطفٌ

ايٖٛاب
يٛس ١فٓٝن ١اعتعضامنَ ١ٝنٔ تكنزِٜأطفاٍ
-أغاْ ٞيٮطفاٍ

3

تٝباط٠

عً ِٝعبز ايٖٛاب
 راص ايؾنننننباب بًزٜننننن١ايٓاظٛص ايؾٗٝز قبً ٞعبز
ايكارص
 -ايطفً ١يٛد طٜتْٞٛ

ر  ٜٛا ٕ ص  ٜا ض ا يف تح
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
 10ا٫فتتاح يكضع ١ايغشب دٛا٥ظ ٖٚزاٜا
10
10
10
10
10
10
10

4

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
/

عننننضٚض ْٚؾنننناطات َٛعننننٝك١ٝ
ٚتضف١ٝٗٝ
عضض س ٍٛايدلاَر اييت تكزَٗا ايكٓا20 ٠دٛإ 2222
ايتًفظْٜٝٛننن ١اؾظا٥ضٜننن ١يٮطفننناٍ
4KID
ايعضض ا٭ ٍٚيهًٝب سقض ٟبعٓٛإ
This is me
عضض سٛاصَ ٟع ا٭طفاٍ ؼَ ٘ٝٝاَنا
ل٣ٛ
عننضٚض بًٗٛاْٝنن( ١أيعنناب عننشض، ١ٜ
َٛعٝك ، ٢ققك)
َننٔ  20إىل  20دننٛإ
َعضض بٝع ايهتاب
ٚصؽننات ايتٓؾننٝط  :صعنن ، ّٛتًنن2222 ، ٜٔٛ
ٚأيعاب تضب١ٜٛ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
إعبْ٬ار

/
/
/
/
/
/
/

مبضنظ ايفٕٓٛ

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط
َ٪عغٚ 4KID ١امل٪عغ١
ايٛطٓ ١ٝاملطبع١ٝ

َ ٬س ع ١

 – 0ق قض ا ي ج ك ا ف  َ ١ف ز  ٟط نض  ٜا
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
ْ 20ؾنناطات َتٓٛعننَ ١ننع اشل٦ٝنن ١ا٫صبعا2222220220 ٤
ايٛطٓٝننن ١يذلقٝننن ٚ ١محاٜننن١
ايطفٛي١
َعضض ٚ ٚصؽات قامضات
 22عنننضض َغننننضس ٞيٮطفنننناٍ ايج٬ثا٤
بعٓننٛإ قًننِ رٜظْنن ٞاخننضاز 2222220220
عٝز أمحز رصاْٚ ٟٚك ْاد01 :22 ١ٝ
َعُضٟ
 21عضض ايًعناب عنشض ٚ ١ٜخفن ١ايج٬ثا٤
َع عُض بٛفٛف  ٚعنضض فنين 2222220201
01 :22
َع املٗضز ؽطٛص.
 21عضض ايًعناب عنشض ٚ ١ٜخفن ١ايغبت
َننع دننار بننٛصت ٚ ٞتٓؾننط َننع 2222220200
01 :22
املٗضز
َُٛٝ
 21عنننضض تٓؾنننٝط ٞتضفٗٝنننن ٞايغبت 2222220220
يٮطفنناٍ َننع فضقنن ١ايبغننُ01 :22 ١
ؽنننننننننننناصيٖ. ٛنننننننننننناصيٛ
َ.اصي ٛيبٛزلاعٌٝ

5

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
ايكنننننناع ١املتعننننزر٠
ايٓؾاطات

ايكنننننناع ١املتعننننزر٠
ايٓؾاطات

ايكنننننناع ١املتعنننزر٠
ايٓؾاطات
ايننكننننناع ١املتعنننزر٠
ايٓؾاطات

ايننننننكاع ١املتعننننزر٠
ايٓؾاطات

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

َ ٬س ع ١

ايٛناي ١اؾظا٥ض ١ٜيٲؽعاع ايجكاايف
يف
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط َ ه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
تعضٜف اؾُٗٛص راص عبز ايًطٝف
 20تٓعَ ّٜٛ ِٝفتٛح سٚ ٍٛصؽات تعً 20 ِٝدٛإ 2222
بايٛصؽننننننننننات
املٛعنننٝكٚ ٢ايفٓننن ٕٛايتؾنننه١ًٝٝ
املدققننننننننن١
املكذلح َٔ ايٛناي١
يٮطفاٍ

6

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

َ ٬س ع ١

ث ا ْ ٝا بض ا َ ر َ ز ٜض  ٜا ت ا ي ج ك ا ف  ٚ ١ا ي ف ٓ ٕ ٛ
َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛأ ر ص ا ص
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
ا٫ستفاٍ بٓقف
َٔ  20اىل 00
َ 20عضض نتاب ايطفٌ
 22اْؾننط ١تضفٝٗٝننٚٚ ١صؽننات َتٓٛعنن ١ابتننننننننننزاَ ٤ننننننننننٔ ؽٗض ايطفٛي١
يننل دنن ٛتضفٗٝننٞ
2222/20/20
َٚغابكات
ٚسٝنننننننننننننٟٛ
 21ن َعضض ٭ْؾطٚ ١صعَٛات ا٭طفاٍ .ابتننننننننننزاَ ٤ننننننننننٔ يًعننننننننننا٬٥ت
ٚا٭طفنننننننننناٍ
2222/20/20
ن َعضض يكقك ا٭طفاٍ
مبٓنناطل ايعننٌ
2222/20/20
 21عضٚض تضفَٚ ١ٝٗٝغابكات
َننننننٔ خننننننٍ٬
ا٭ْؾنننننننننننط١
2222/20/20
َ 21غضح اطفاٍ
ايذلف ١ٝٗٝاملكاَ١
2222/20/22
 20اْؾط ١تضفَٚ ١ٝٗٝغابكات
يف إطاص ايدلْاَر
ايجكايف ٚايفين
2222/20/22
 20ن َعضض يكقك ا٭طفاٍ
تٓؾننٝط ٚرعننِ
2222/20/22
 20عٗض ٠إْؾارٚ ١ٜعضٚض تضف١ٝٗٝ
اؿضننننننننننن١
ايجكافٝنن ١عًنن٢
2222/20/22
 24أْؾط ١تضفَٚ ١ٝٗٝغابكات
َغننت ٣ٛققننٛص
ٚبًزٜات اي١ٜ٫ٛ
2222/20/22
 02دًغَ ١ع فضعإ املطايع ١ايقػاص
00
7

املهتب ١املتٓكً ١عنضٚض تضفٝٗٝن2222/20/22 ١
َٚغابكات

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
ْار ٟايطفٌ يزاص ايجكاف١
راص ايجكاف١
َهتبنننن ١املطايعنننن ١بايتٓغنننٝل َنننع مجعٝننن١
ايغًغنننننبٝبٌ يًننننندلا٠٤
ايعُ ١َٝٛبأٚيف
ٚايطفٛي١
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
ًَٚشكاتٗا
َهتبنننن ١املطايعنننن ١مجعٝات قً١ٝ
ايعُ ١َٝٛبتغابٝت
مجع ١ٝأعٛر اـؾب١
راص ايجكاف١
ققض متاعدت بًزٜن ١مجعٝننننننن ١قًٝننننننن١
سهٛاتٞ
تاَغت
املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ققننض بننٛال ٞبًزٜنن ١مجع ١ٝايتٛافٌ ايجكاف١ٝ
أْظمجرل
َهتبنننن ١املطايعنننن ١مجعٝات قً ١ٝبضقإ
ايعُ ١َٛبضقإ
املهتبننن ١ايعَُٝٛننن ١فُٛعنننَ ١نننٔ املننن٪يف
يًُطايعنن ١ايعَُٝٛنن ١احملًٝ
ًَٚشكاتٗا
طا ١ٜٚعنٝز ايبهنض ٟمجعٝننن ١أعنننٛر اـؾنننب١
يًفٓ ٕٛايزصاَ١ٝ
بًز ١ٜتُٞٝ

َ٬سع١

02
01

ن َغابك ١املبزع ايقػرل .
ن ايهاتب ايقػرل
أْؾط ١تضفَ ١ٝٗٝتٓٛع١

01

ايعاب عشض١ٜ

01

8

عضٚض تضفَٚ ١ٝٗٝغابكات ٚصؽنات َٔ2222/20/20
َتٓٛع١
2222/20/20

ايكاعننننن ١املتعنننننزر ٠مجع ١ٝا٭ْٛاص ايجكاف١ٝ
ايٓؾنننناطات بكقننننض
بُٓٗٞ
َقننًش ١تغننٝرل ايضفننٝز
املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ٚتٛد ٘ٝايكضا٤
بًز ١ٜفٓٛغٌٝ

ابتننننننننننزاَ ٤ننننننننننٔ
2222/20/20
2222/20/21

راص ايجكاف١

00

عضض سهٛاتٞ

2222/20/21

بًز ١ٜتُٞٝ

00

َغضس١ٝ

2222/20/21

بًز ١ٜتُٞٝ

00
04

سهٛاتٞ
عضض َغضسٞ

2222/20/21
2222/20/20

راص ايجكاف١
راص ايجكاف١

22

عضض َغضسٞ

2222/20/20

ققض ايجكاف١

20

عضض بًٗٛاْٞ

2222/20/02

راص ايجكاف١

22
21

سهٛاتٞ
عضض َغضسٞ

2222/20/00
2222/20/00

راص ايجكاف١
راص ايجكاف١

21

ن َغابك ١املبزع ايقػرل .
ن ايهاتب ايقػرل

2222/20/00

املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ

ايتعا ١ْٝٚايجكاف ١ٝاملؾعٌ
( عٝز ٟبًعباؼ)
ايتعا ١ْٝٚايجكاف ١ٝاملؾعٌ
( عٝز ٟبًعباؼ)
ايتعا ١ْٝٚايجكاف ١ٝاملؾعٌ
( عٝز ٟبًعباؼ)
مجع ١ٝايفٓ ٕٛايزصاَ١ٝ
اؾُعٝنن ١ايجكافٝنن ١صٚافننز
ايفٔ ايضابع
اؾُعٝنن ١ايجكافٝنن ١صٚافننز
ايفٔ ايضابع
مجعٝننن ١سلنننػ احملبننن١
يًفٓ ٕٛايزصاَ١ٝ
مجع ١ٝايفٓ ٕٛايزصاَ١ٝ
اؾُع ١ٝايجكاف ١ٝايفٓنٕٛ
ٚا٫فاي١
َقننًش ١تغننٝرل ايضفننٝز
ٚتٛد ٘ٝايكضا٤

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا ي ؾ ً ف
ا يض ق ِ
10

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
اعِ ا يٓ ؾ اط
ْؾننناطات تضفٝٗٝننن ١يًُٗنننضز 0100/10/10
ٚايعنننننضا٥ػ َنننننع تكنننننز 01:11( ِٜعا) فباسا
تهضميات يٮطفاٍ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
عننننناس ١املتشنننننف
ايعُننن َٞٛاينننٛطين
بايؾًف

10

َغنننضس ١ٝبعٓنننٛإ أفنننزقا0100/10/10 ٤
( 00:11عا) َغا٤ا
ايطبٝعَٗ ١ضز يًذلف٘ٝ
سفننننٌ َتٓننننٛع يف كتًننننف 0100/10/10
( 00:01عا) طٚا٫
ايٓؾاطات

املتشنننف ايعُنننَٞٛ
ايٛطين بايؾًف
راص ايجكافننن ١يٜ٫ٛننن١
فٓننٞ
ايؾًف

10

بضْاَر ثكايف فين َتٓٛع خنال 0100/10/10
( 00:11عا) طٚا٫
بايطفٌ

قاعننننن ١ايغنننننُٓٝا
ببًز ١ٜتٓػ

10

ىل 0100/10/10
افتتاح فاي ٕٛإبزاعات ايطفٛي 10 َٔ ١إإىل
يف كتًننف اٱبننزاعات ؼننت ( 10:11عا) فباسا
ؽعاص ايفٓإ ايقػرل

راص ايجكافننن ١يٜ٫ٛننن١
ايؾًف

10

بضْاَر ثكايف فين َتٓٛع خنال 0100/10/10
( 00:11عا) َغا٤ا
بايطفٌ

قاعننننن ١ايغنننننُٓٝا
فين تضفٞٗٝ
ببًز ١ٜتٓػ

10

9

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ
اؾُعٝنننننننننن١
ايجكافٝنننننننننن١
ايْ ١ٝ٥٫ٛغُات
فٓ١ٝ

فين تضفٞٗٝ

فٓننٞ

فٓنن ٞؼغٝغٞ

مجعٝنن ١ؽننباب
فٔ اـؾب١
اؾُعٝنننننننننن١
اي ١ٝ٥٫ٛاملفتناح
ؿُا ١ٜايطفٌ
اؾُعٝنننننننننن١
ايجكافٝنننننننننن١
ايؾننباْ ١ٝطٖننض٠
اؿٝا ٠بتٓػ
اؾُعٝننننننننات
ٚامل٪عغنننننننات
ايجكافٝنننننننننن١
مبؾننننننناصن١
ا٭طفاٍ
اؾُعٝنننننننننن١
ايٝ٥٫ٛنن ١خًننٛر

ااململ٬سعات

10

10

َعضض فين ملدتًف ايٓؾناطات 0100/10/10
( 10:11عا) فباسا
ايذلبٚ ١ٜٛايجكاف١ٝ

10

ىل 0100/10/10
أبننٛاب َفتٛسنن ١عًننٚ ٢صؽننات َٔ  10إإىل
ا٭طفاٍ بنزاص ايجكافن ( ١ايضعنِ ،عًَ ٢زاص ايغّٛ
املٛعٝك ،٢ا٭ؽػاٍ ايٝز) ١ٜٚ

يٮْؾنننننننننط١
ايؾباْ١ٝ
َ٪عغننننننننننن١
راص ايجكافننن ١يٜ٫ٛننن١
فننننننين تجكٝفنننننن ٞاعننننننننننتكباٍ
ايؾًف
ايطفٛيننننننننننن١
ؼغٝغٞ
املقػض٠
صٚمنن ١بننضاعِ
ايهٛثض
ايٛصؽنننننننننننات
راص ايجكافننن ١يٜ٫ٛننن١
ايجكافٝننن ١ينننزاص
ؼغٝغ ٞتٛعٟٛ
ايؾًف
ايجكافنننننننننننن١
مبؾننننننناصن١
ا٭طفاٍ

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا  ٫غ  ٛا ط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
 20عضٚض تضفٝنٗ١ٝ
َغابنكات فهض١ٜ
ٚصؽنات يٮطفنناٍ
خضد ١املهتب ١املتٓكً١
22

11

َعاصض يضعَٛات ا٭طفاٍ
عضض َغضسٝات خاف ١با٫طفاٍ
عضٚض بًٗٛاْ ١ٝتضفَ ١ٝٗٝتٓٛع١
عضٚض املاصْٜٛات  ٚايكاصاقٛط
َغابكات فهضَٛ ١ٜدٗ ١يٮطفاٍ
ايضعِ عً ٢ايٛد٘

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
/

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

َٔ 10
ىل  10دننٛإ
إإىل

َنزصز املهتبن١
عناس ١املهتبن١

املهتبننننن ١ايضٝ٥غننننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

َٔ 10
ىل 10دٛإ
ااىل

/

راص ايجكاف ١ايتد ٞعبز
اهلل بٔ نضٜٛ

بايتٓغٝل َع اؾُعٝات
املدتق ١بايطفٛي١
مجع ١ٝرصب ا٭ف، ٌٝ
مجع ١ٝايٓاقٛؼ ملغضح

َ٬سع١

َ-04زٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛأّ ايبٛاقٞ
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
20
عضض َغضس ٞيٮطفاٍ
22
21
21

21
20

20
12

َغابك ١فهض ١ٜؼت ؽعاص
َٛطاٜٝو ايجكاف١
أبنننٛاب َفتٛسننن ١عًننن ٢ايٛصؽنننات
ايبٝزاغٛدٝننن ١ايفٓٝنننٚ ١ايجكافٝننن١
يدلاعِ َٓدضط ٞراص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
اْطنن٬م عُننٌ ايٛصؽننات ٚ :صؽنن١
املطايعنٚ ١ايتًدننٝك ٚ،صؽنن ١ايضعننِ
ايتًٚ ٜٔٛا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
ٚصؽ ١ايًػات ا٭دٓب١ٝ
عضض َغضس ٞبعٓٛإ :
'' ايؾُػ ايٓا١ُ٥
عضض َغضس ٞبعٓٛإ :
ؽاطض ٚنغ َٔ ٍٛتكز ِٜمجعٝن١
املغنننننتكبٌ ايجكافٝننننن ١يًفٓنننننٕٛ
َغهٝاْ١
عضض َغضس ٞبعٓٛإ :

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت أٖزاف ايٓؾاط
ا يٓ ؾ اط
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
اٱبزاعٚ ٞنشيو غضؼ
يف أسٖنننننإ أطفايٓنننننا راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
2222/20/20
ايقننػاص ٖننش ٙاملٓاعننبات
ايٛطٓٚ ١ٝايعامل١ٝ
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
2222/20/20
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
15h30

مجعٝنننن ١املٛطاٜٝننننو
ايجكاف١ٝ

َننننننننننننننٔ /20إىل تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
2222/20/21

ٚصؽنننات راص ايجكافننن١
ٚايفٕٓٛ

َنننننننننٔ  20إىل  21تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
 2222/20فباسا ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
ًَٚشكاتٗا
2222/20/20
10h00فباسا
2222/20/20
 10h00فباسا

تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
اينًع١

2222/20/20

تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ َهتب ١املطايع١

املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ

ااململؾنننننننناصن ٕٛيف َ٬سع١
ا يٓ ؾ اط
فضق ١ايؾاطضٜٔ
اؾظا٥ض ايعافُ١

املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
املغضح اؾٟٗٛ
مجعٝننن ١املغنننتكبٌ
ايجكافٝنننن ١يًفٓننننٕٛ
َغهٝاْ١
مجعٝننن ١املغنننتكبٌ

20

24
02
00
02
01
01

01
13

ؽاطض ٚنغ َٔ ٍٛتكز ِٜمجعٝن 14h00 ١طٚا٫
املغنننننتكبٌ ايجكافٝننننن ١يًفٓنننننٕٛ
َغهٝاْ١
تٛافنننٌ عُنننٌ ايٛصؽنننات ٚ :صؽننن١
املطايعنٚ ١ايتًدننٝك ٚ،صؽنن ١ايضعننِ 2222/20/22
ايتًٚ ٜٔٛا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
 10h00فباسا
ٚصؽ ١ايًػات ا٭دٓب١ٝ
عضض تضف ٞٗٝبعٓنٛإ بقنُات َنٔ 2222/20/22
 10h00فباسا
تكز ِٜتعا ١ْٝٚأفهاص – ايعًُ١
عضض تضف ٞٗٝبعٓنٛإ بقنُات َنٔ 2222/20/22
 14h00طٚا٫
تكز ِٜتعا ١ْٝٚأفهاص – ايعًُ١
عضض سهٛات ٞبعٓٛإ  :اؿطناب
2222/20/22
ٚايؾذض َٔ ٠تكنز ِٜايفٓنإ سغنإ
14h00طٚا٫
بٛنضعٞ
عضض سهٛات ٞبعٓٛإ  :اؿطناب
2222/20/22
ٚايؾذض َٔ ٠تكنز ِٜايفٓنإ سغنإ
14h00طٚا٫
بٛنضعٞ
ايكافًننن ١ايجكافٝننن ١ايذلفٝٗٝننن ١إىل 2222/20/20
املٓاتطل ايٓا١ٝ٥
16h00طٚا٫
تٛافنننٌ عُنننٌ ايٛصؽنننات ٚ :صؽننن١
املطايعنٚ ١ايتًدننٝك ٚ،صؽنن ١ايضعننِ 2222/20/21
ايتًٚ ٜٔٛا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
 10h00فباسا
ٚصؽ ١ايًػات ا٭دٓب١ٝ
عننضض تضفٗٝنن ٞبعٓننٛإ ايفضاؽنن2222/20/21 ١

ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ

اؾاط١ٜ

تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
ًَٚشكاتٗا
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ َهتب ١املطايع١
عٛم ْعُإ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ َهتب ١املطايع١
بضٜؿ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ َهتب ١املطايع١
ع فهضٕٚ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ

ايجكافٝنننن ١يًفٓننننٕٛ
َغهٝاْ١

املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
تعاْٝٚننن ١أفهننناص–
ايعًُ١
تعاْٝٚننن ١أفهننناص–
ايعًُ١
ايفٓننننننإ سغننننننإ
بٛنضعٞ
ايفٓننننننإ سغننننننإ
بٛنضعٞ

تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
َهتبننن ١املطايعننن ١مجع ١ٝد ٌٝايتُٝظ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
عرل ايؾضقٞ
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ًَٚشكاتٗا
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ

املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ َهتب ١املطايع١

ايتعاْٝٚننن ١ايجكافٝننن١

00

00
00

04
22
20
22
21
14

املػنننضٚصَ ٠نننٔ تكنننز ِٜايتعاْٝٚننن 10h00 ١فباسا
ايجكافٝنن ١املاعنن ٌٝيًفٓننٚ ٕٛاٯراب
قغٓط١ٓٝ
عننضض تضفٗٝنن ٞبعٓننٛإ ايفضاؽنن١
املػنننضٚصَ ٠نننٔ تكنننز ِٜايتعاْٝٚننن2222/20/21 ١
ايجكافٝنن ١املاعنن ٌٝيًفٓننٚ ٕٛاٯراب 14h00طٚا٫
قغٓط١ٓٝ
2222/20/21
ْز ٠ٚس ٍٛآراب ايطفٌ
 10h00فباسا
اختتننناّ عُنننٌ ايٛصؽنننات ٚ :صؽننن١
املطايعنٚ ١ايتًدننٝك ٚ،صؽنن ١ايضعننِ 2222/20/21
ايتًٚ ٜٔٛا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
 10h00فباسا
ٚصؽ ١ايًػات ا٭دٓب١ٝ
عضض تضف ٞٗٝبعٓٛإ ْنٛص طٜنٔ َنٔ
2222/20/21
تكز ِٜتعاَ ١ْٝٚاصعُٝٝين يٲْتناز
 10h00فباسا
ايجكايف
عضض تضف ٞٗٝبعٓٛإ ْنٛص طٜنٔ َنٔ
2222/20/21
تكز ِٜتعاَ ١ْٝٚاصعُٝٝين يٲْتناز
14h00طٚا٫
ايجكايف
ايكافًننن ١ايجكافٝننن ١ايذلفٝٗٝننن ١إىل
2222/20/21
املٓاتطل ايٓاٝ٥نَ ١نع مجعٝن ١دٝنٌ
16h00طٚا٫
ايتُٝظأّ ايبٛاقٞ
عضض َغضس ٞبعٓٛإ :
2222/20/20
h
'' ايؾُػ ايٓا'' ١ُ٥
10 00
َ -عاصض فٓ ١ٝببٗ ٛاملغضح اؾٗ2222/20/20 ٟٛ

ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ

ايعُ ١َٝٛايضس١ٝ

املاعننننن ٌٝيًفٓنننننٕٛ
ٚاٯراب قغٓط١ٓٝ

تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ َهتب ١املطايع١
تعاْٝٚننننن ١ايكنننننزص٠
ايعَُٝٛننننن ١عنننننرل
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
يًفٓ ٕٛايزصاَ ١ٝعن
ايؾضقٞ
ايبٝنا٤
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
ًَٚشكاتٗا

أعاتش٠
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

تعاْٝٚننَ ١اصعننُٝٝين
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
َهتبننن ١املطايعننن١
يٲْتاز ايجكايف
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
ايعُ ١َٝٛبٛغضاص٠
تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ

املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ

تعاْٝٚننَ ١اصعننُٝٝين
يٲْتاز ايجكايف

تُٓٝنن ١قننزصات ايطفننٌ َهتبننن ١املطايعننن١
مجع ١ٝد ٌٝايتُٝظ
ايعَُٝٛننن ١بنننٛغضاص٠
ايشٖٓٚ ١ٝايفهض١ٜ
أّ ايبٛاقٞ
ايغعٛرٟ
مبٓاعننب ١ايٝنن ّٛايعننامل ٞاملهتب ١ايعُ١َٝٛ
املغضح اؾٟٗٛ
يًطفٌ
أّ ايبٛاقٞ
أّ ايبٛاقٞ
مبٓاعننب ١ايٝنن ّٛايعننامل ٞبٗنن ٚ ٛقننٝط املغننضح املغضح اؾٟٗٛ

تٓؾننٝط بًٗننٛاْٚ ٞايعنناب 16h00

21
21
20
20
20
24
12

15

اـف١
اي ّٛٝايعامل ٞيًطفنٌ بايتٓغنٝل َنع
مجع ١ٝدٖٛض ٠اـرل
املغضح اؾٗ ٟٛايعًُ١
املغضح اؾٗ ٟٛعٛم أٖضاؼ

يًطفٌ

اؾٟٗٛ

أّ ايبٛاقٞ

املغضح اؾٟٗٛ
2222/20/20
أّ ايبٛاقٞ
16h30
املغضح اؾٗ ٟٛايعًُ١
2222/20/21
املغضح اؾٗن ٟٛعنٛم
2222/20/20
مبٓاعننب ١ايٝنن ّٛايعننامل ٞقاع ١ايعضٚض ''غضاف
أٖضاؼ
يًطفٌ
صٚ٩ف ''
املغضح اؾٟٗٛ
2222/20/20
املغضح اؾٟٗٛ
املغضح اؾٗ ٟٛظا١ٜ
2222/20/20
املغضح اؾٗ ٟٛظا١ٜ
املغضح اؾٟٗٛ
2222/20/24
املغضح اؾٗ ٟٛأّ ايبٛاقٞ
أّ ايبٛاقٞ
قاع ١ايعضٚض ''غضاف املغضح اؾٟٗٛ
1عننضٚض عًننٖ ٢نناَؿ املٗضدننإ ابتزا٤ا َٔ 00اىل 04
أّ ايبٛاقٞ
/
دٛإ 2222
ايجكايف ايٛطين ملغضح ايطفٌ
صٚ٩ف ''

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛب ا ت ٓ ١ا يض ق ِ
20
22
21

21
21
20
20
20
24
02
00
02
01
01
01
00
00
00
16

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
اعِ ا يٓ ؾ اط
اٱستفاٍ مبعٝن١
 عننضٚض ٭ينعناب اينندننفنن.١أطفننناٍ أؽنننباٍ
 عنضض َنغنضسن ٞينٮطنفناٍ.ا٭َنننن ١بننننايّٛٝ
0100/10/00
ايعامل ٞيًطفٛين١
 00.11عنا
 َٓٛعنات َندتًفن ١يٮطفناٍ.ْٗٚاٜننن ١املٛعنننِ
ايزصاعٞ
 عنننضٚض بنٗنًنٛاْنٝن.١ايذلٜٚننننح عننننٔ
 فنذلات تٓؾٝطٝن ١يٮطنفناٍ.ايطفٌ
0100/10/10
بعننننز ْٗاٜنننن١
 َعضض َفتٛح ٱبزاعات ا٭طفاٍ. 01.11عننا
اٱَتشاْننننننننات
 عننضض ققننَ ١كننض ٠٤ٚعنندل تكٓٝنن١ايفقً١ٝ
ايفٝزٚ ٜٛبنشنننٛص اينهناتنب.
ايننتننكننضب
 عنننضٚض بنٗنًنٛاْنٝن.١َنٔ اينكنافنضات
0100/10/10
 عننضٚض ٭ينعناب اينندننفنن.١ٚإرَننننننننننادٗٔ
 00.11عننا
 فنذلات تنٓنؾنٝنطنٝنَ ١نٓنٛعن.١باجملتُع
 Blast of Mars0100/10/10
ْؾننننض ايجكافنننن١
 Madacaskerايغُٓٝا١ٝ٥
 00.11عننا
 OZ/Great Powrful ٚصؽنن ١املطننايعن ١اؿنض٠ ٚصؽنن ١اينضعننِإعطننننا ٤سننننل
0100/10/10
ايدلا٠٤
 ٚصؽنن ١ايكنضا ٠٤اٱيهتنضْٝٚن١ 01.11عننا
ايش ٟتغتشك٘
 ٚصؽنن ١اؿهنٛاتنٞٚ -صؽنن ١ا٭ؽػناٍ ايٝنزٜٚن١

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

َنزصعننننن ١أؽنبننننناٍ
ا٭َن ١بناتنٓنن١

دنُنعنٝنات َنشنًنٝن١

راص ايجكافنٚ ١ايننفٕٓٛ
بناتٓنن١

إف٬سنٝننننننننننننننن١
ايننكنافنضات

دنُنعنٝنات َنشنًنٝن١

دنُنعنٝنات َنشنًنٝن١

َتشف عُٓٝا ا٭ٚصاؼ
طاقِ املهتب١
(عُٓٝاتٝو)
اينُنهنتنبنننننننننننن١
اينض٥نٝنغنٝننننننننننننن١
ينًنُنطناينعننننننننننن١
اؿضن ١اؾُع١ٜٛ
ايعَُٝٛن١
املغضح اؾٗ ٟٛباتٓ١

َ ٬س ع ١

04
22
20

17

 ٚصؽنن ١ايضعننِ عًنن ٢اينٛدن٘ عنننننضٚض تننننننضفَ ١ٝٗٝتنعًكنننننن0100/10/0 -1 ١بايهتاب
 00.11عننا
َ -غضس ١ٝيٮطفاٍ ايكط ا٭طصم

0100/10/10
 00.11عننا

اينننننننننُهتب١
اينُهتب ١ايضٝ٥غن١ٝ
ايضٝ٥غنننننننننن١ٝ
ًَٚشكاتٗا
ًَٚشكاتٗا
عننضض تضفٗٝننٞ
راص ايجكاف ١تبغ١
يٮطفاٍ

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛظ ا ١ ٜت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
أْؾنننط ١تضفٝٗٝنننٚ ١
فٓٝننننن ١ي٬ستفننننناٍ راص ايؾنننننننننباب -املهتبننننن ١ايضٝ٥غننننن١ٝ
بنننننناي ّٛٝايعننننننامل ٞيبًز ١ٜتُٝظصٜت يًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
(قافً ١املطايع ١ايعُ)١َٝٛ
يًطفٛي١
 20دٛإ 2222
بًز ١ٜتُٝظصٜت

ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
- 01عضٚض َغضس١ٝ
عضٚض فهاٖ١ٝأْاؽٝز َتٓٛع١ؼت اؽضاف ا٭عتاس٠
رباح عاَ١ٝ
عضٚض بًٗٛإتهننض 022 ِٜتًُٝننش َننٔ املغننت٣ٛاـاَغنن ١ابتننزا ٞ٥يننن 01ابتزاٝ٥نن١
يبًز ١ٜتُٝظصٜت
َننٔ  20دننٛإ اىل 02
ٚ 02صؽ ١ايضعِ
دٛإ 2222
ٚصؽ ١ا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
َٔ 02ؼ اىل 02عا
ٚصؽ ١ايؾطضْر
ٚصؽ ١عًِ ايفًو

18

03

فناٚ ٤صؽات ٭يعاب ايفٝزٜٛ

04

-عضٚض سهٛاتٞ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

تضفٝننننن٘ ايطفنننننٌ ٚ
تعًُٝننن٘ أعاعنننٝات بٗ ٛراص ايجكاف١
ايضعِ
تضف ٘ٝايطفٌ
تضف ٚ ٘ٝتُٓ ١ٝسنا٤
ايطفٌ
فننتح فنناٍ ايعًننِ ٚ
ا٫نتؾنناف ايعًُننٞ
يز ٣ايطفٌ
 02 ٚ 24دننننننننننٛإ تعًنننننن ِٝاؾاْننننننب بٗ ٛراص ايجكاف١
َ 2222ننٔ 01عننا اىل اٱهننناب ٞيًجكافننن١
ايضقُ ١ٝيًطفٌ
 00عا
تعً ِٝايطفٌ املٛصٚخ

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

َنن٪طضٚ ٚصؽننات ايفٓننٕٛ
ايتؾه ١ًٝٝيزاص ايجكاف١
ْار ٟظا ١ٜيًؾطضْر
اؾُعٝنن ١ايجكافٝنن ١شلننٛا٠
ايفًنننننننو)(SIRIUS
ي ١ٜ٫ٛظا١ٜ

اؾُعٝنننننن ١ايجكافٝنننننن١
)(fennec arts
ي ١ٜ٫ٛظا١ٜ

َ ٬س ع ١

 20 ٚ 21/ 20دننننٛإ ايجكايف  ٚتكضٜب٘ َنٔ قاع ١ايعضٚض
 2222ابتنننننزاَ ٤نننننٔ اؾاْننننب ايضٚا٥ننننٚ ٞ
ايفين
01عا 12ر
عضٚض فَٓ (١ٝغضح ،أيعناب اـفن 20 ٚ ١اىل  02دننننننننٛإ
فضم فٓ ١ٝقً١ٝ
قاع ١ايعضٚض
 2222يبتننننزاَ ٤ننننٔ تضف ٘ٝايطفٌ
أيعاب بًٗٛاْ)١ٝ
01عا 12ر
٫رخنننناٍ ايفضسنننن ٚ ١املغتؾنننننننننف ٢راص ايجكاف١
 20دٛإ 2222
باق َٔ ١أْؾط ١تضفَٝ ١ٝٗٝزاْ١ٝ
ايغننننضٚص يف قًننننٛب اؾنناَع ٞخًٝننٌ
عُنننضإ ظاٜننن١
ا٭طفاٍ املضم٢
(َقنننننننننننًش١
ايطفٛي)١
أيعاب  ٚأْؾنط ١صٜامن ٚ ١ٝفهضٜن١
َزٜضٜننننننن ١ايٓؾننننننناط
بٗ ٛراص ايجكاف١)(kermesse
أيعاب عشض ٚ ١ٜبًٗٛاْ١ٝ
 21دٛإ 2222
ٖنننزف ؼغٝغننن ٚ ٞايغاس ١ايهدل ٣ا٫دتُننناع ٚ ٞايتننننأَ
عننضض َغننضسَ ٞننٔ تكننز ِٜأطفنناٍ
تضفٞٗٝ
ايهننننننننننندل ٣ي ١ٜ٫ٛظا١ٜ
َضنظ اعتكباٍ ايطفٛي ١ايقػرل٠
احملاسٜنننن ١يننننزاص مجعٝنن ١طضٜننل ايغنن١َ٬
أيعاب سًب ١ايغٝاصات يًقػاصايجكاف١
ي ١ٜ٫ٛظا١ٜ
قامض ٠ؼغٝغ ١ٝس ٍٛكناطض آفن١
قاع ١ايعضٚضايٓننارد ٞايعًُنن ٞيطًبنن١
ايتزخ
نًٝننن ١ايطنننب ظاَعننن١
ظا١ٜ
عُٓٝاتٝو ي ١ٜ٫ٛظا١ٜ
قاع ١ايعضٚض
 20دٛإ 2222
عضض فًِٝ
تضف ٘ٝايطفٌ
(tirer
avec
les
)boulettes géantes
َنننن٪طضٚ ٚصؽنننن ١ايًػنننن١
ا٭َاطٜػ١ٝ

05
06

07

08

19

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛبغ هض ٠
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
تٓؾٝط ايغناس١
 20تٓعٚ ِٝصؽنات َٚعناصض فٓٝنٚ ١عنضٚض
بًٗٛاْٝنن ١يًطفننٌ :عننٛصٚبإ ايؾننطضْر – ا٭صبعنننننا20 ٤دنننننٛإ ايجكافٝنننننننننٚ ١
إثضاٗ٥ا
2222
ايفداص –املهعب ايغشض.ٟ
ايغنننننننننناع 24:22 ١تؾنننننننننذٝع ٚ
فباسا
َضافكنن ١املٛاٖننب
ايؾاب١

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
مجع ١ٝسلٛع ايظٜبإ
قاعنننن ١املعنننناصض راص مجعٝننننن ١ص ٣٩ملضافكننننن١
ايؾباب
ايجكاف١
مجعَ ١ٝغتكبٌ ايظٜبنإ
ايجكاف١ٝ
مجع ١ٝايدلاعِ ايجكاف١ٝ
محار ٠اؿهٛاتٞ
املزصبن ١تضٜعننْ ١نٛص اشلننز٣
(ٚصؽَ ١هعب صٚبٝو)
َغضح اشلٛا ٤ايطًنل ا ٚتعاْٝٚنننننن ١عننننننهض٠
يٮْؾط ١ايجكاف١ٝ
ببٗ ٛراص ايجكاف١

21

قاعنننن ١املعنننناصض راص املبزع: ١سغ َ٬ى
ايكاف : ١نٛثض فاطُٞ
ايجكاف١
بؾرل ٟقُز مضاص

22

تٓعنن ِٝسفننٌ فننين يٮطفنناٍ ٜتنننُٔ
اعتعضامننات غٓاٝ٥نن– ١ايعنناب عننشض– ١ٜ
عضٚض بًٗٛاْ ١ٝمبؾاصن١
عضض يبعض اٱعُاٍ ايفٓ ١ٝجملُٛعَٔ ١
ايفٓاْ  ٚاملبزع ايقػاص .

21

تٓعٚ ِٝصؽات خاف : ١بايضعنِ ،ايكنضا، ٠٤
اؿهٛات ،ٞايضعِ عً ٢ايٛد٘......

20

ا٭صبعنننننا20 ٤دنننننٛإ خًنننل دنننَ ٛنننٔ
ايبٗذ١
2222
ايغاعَ00:22 ١غا٤ا
تُٓٝنن ١املٗنناصات
ايجكاف ١ٝايفٓٝن١
ٚتطٜٛضٖننا يننزٟ
ا٭صبعنننننا20 ٤دنننننٛإ ا٭طفننننننننناٍ ٚ
تؾذٝعِٗ عًن٢
2222
ايغنننننننننناع 24:22 ١اٱبنننننننننزاع يف
فباسا
مجٝننع اجملننا٫ت
ايفٓ١ٝ
ا٭صبعنننننا 20 ٤دنننننٛإ تٓؾٝط ايغناس١
ايجكافٝننننننننٚ ١
2222
إثضاٗ٥ا

قاعنننن ١املعنننناصض راص مجع ١ٝايٓؾ ٧اؾزٜز
ايجكاف١
مجع ١ٝبضاعِ يًٓؾناطات
ايجكاف١ٝ

َ ٬س ع ١

21

20

20

20

21

تؾنننننننننذٝع ٚ
َضافكنن ١املٛاٖننب
ايؾاب
تُٓٝنن ١املٗنناصات
ايجكاف ١ٝايفٓٝن١
تٓعٚ ِٝصؽات َٚعناصض فٓٝن ٚ ١عنضٚض
بًٗٛاْ ١ٝيًطفنٌ  :عنٛصٚبإ ايؾنطضْر – اـُننننٝػ 22دننننٛإ ٚتطٜٛضٖننا يننزٟ
ا٭طفننننننننناٍ ٚ
2222
ايفداص –املهعب ايغشض. ٟ
فباسا
24:22
ايغاع١
تؾذٝعِٗ عًن٢
اٱبنننننننننزاع يف
مجٝننع اجملننا٫ت
ايفٓ١ٝ

مجعٝننننن ١ايفغٝفغنننننا٤
ايجكاف١ٝ
اؿهٛات :ٞعبٛر
مجع ١ٝسلٛع ايظٜبإ
مجعٝننننن ١ص ٣٩ملضافكننننن١
قاعنننن ١املعنننناصض راص ايؾباب
مجعَ ١ٝغتكبٌ ايظٜبنإ
ايجكاف١
ايجكاف١ٝ
مجع ١ٝايدلاعِ ايجكاف١ٝ
محار ٠اؿهٛاتٞ
املزصبن ١تضٜعننْ ١نٛص اشلننز٣
(ٚصؽَ ١هعب صٚبٝو)
َغضح اشلٛا ٤ايطًنل اَ ٚػنننين ا٭طفننناٍ ايفٓنننإ
/سغإ بًعبٝزٟ
ببٗ ٛراص ايجكاف١
مجعَٓ ١ٝاٖنٌ يًجكافنٚ ١
ايفٕٓٛ
مجع ١ٝسلٛع ايظٜبإ
َػٓٝنن ٞا٭طفنناٍ  :صؽننٝز
َهٝشًٞ

اـُننننٝػ 22دننننٛإ خًنننل دنننَ ٛنننٔ
تٓع ِٝسفٌ فين يٮطفاٍ
ايذلفٝنن٘  ٚايفننضح
2222
ايغاعَ00:22 ١غا٤ا  ٚاملضح يف ْفٛؼ
ا٭طفاٍ
تٓعنن ِٝاعتعضامننات غٓاٝ٥نن ٚ ١عننضٚض اـُننننٝػ 24دننننٛإ
بًٗٛاْ ١ٝيٮطفاٍ
2222
ايغاعنننننننننننننننننننننن١
َ00:22غا٤ا
تٓعٚ ِٝصؽ ١أربٚ ١ٝاعتعضامات غٓاٝ٥ن ١ايغننننننبت 00دننننننٛإ تٓؾٝط ايغناس ١قاعنن ١املعنناصض يننزاص ْار ٟاملبنزع ايقنػرل ينزاص
ايجكاف١
-2222ايغنننننننننننناع ١ايجكافٝنننننننن ٚ ١ايجكاف١
يٮطفاٍ
إثضاٗ٥ا
اعنننتُضاص املعننناصض  ٚايٛصؽنننات ايفٓٝننن24:22 ١فباسا
تؾنننننننننذٝع ٚ
يٮطفاٍ
َضافكنن ١املٛاٖننب

24
02

ايؾاب

تٓعنن ِٝاعتعضامننات غٓاٝ٥نن ٚ ١عننضٚض ايج٬ثنننننا01 ٤دنننننٛإ
-2222ايغنننننننننننناع١
بًٗٛاْ ١ٝيٮطفاٍ
24:22فباسا
تٓع ِٝسفٌ فين يٮطفاٍ ٜتنُٔ أيعناب ا٭صبعنننننا20 ٤دنننننٛإ تٓؾٝط ايغناس ١راص ايؾباب مٝف اهلل مجع ١ٝايهًُ ١ايطٝب: ١
يف بًز ١ٜطٛيك١
ايجكافٝننننننن ١يف سغ طٛيك١
2222
–عضٚض بًٗٛاَْ ، ١ٝغابكات
َٓاطل ايعٌ
قاع ١ايفهض  ٚا٭رب

00

عنننضض تٓؾنننٝط ٞيٮطفننناٍ ،عنننضٚض
بًٗٛاْ ١ٝيٮطفناٍ ،اعتعضامنات  ،أيعناب 2222/20/20
عً ٢ايغاع00:22 ١
خف١
2222/20/20
سفٌ فين غٓاٞ٥
عً ٢ايغاع00:22 ١

01

2222 /20/00
عً ٢ايغاع00:22 ١

02

01
01

22

سقْ ١تشزخ َع ا٭طفاٍ

تٓؾٝط ايغناس١
ايجكافٝننننننن ١يف ْؾاطات
دٛاص١ٜ
َٓاطل ايعٌ
خًنننل دنننَ ٛنننٔ
ايذلفٝنننننننننن٘ ٚ
ايفننننضح  ٚاملنضح
يف ْفنننننننننٛؼ
ا٭طفاٍ
َؾننننننننناصن١
ا٭طفاٍ
يف اجملنننننننننناٍ
ايجكايف
اٱبزاع يف فاٍ
املغضح

2222 /20/00
دًغَ ١غاصات صنش١ٝ
عً ٢ايغاع00:22 ١
مبٓاعب ١اي ّٛٝاٱفضٜك ٞيًطفٌ  00دٛإ اـُننننٝػ  00دننننٛإ
تهنننننننننننض ِٜقاع ١املعاصض
ٚاختتنناّ فعايٝننات ْقننف ؽننٗض ايطفٛينن2222 ١
راص ايجكاف١
تٓعننٚ ِٝصؽننات َٚعنناصض فٓٝنن ١ثكافٝنن ١عً ٢ايغاع 24:22 ١املؾننننننناصن

مجع ١ٝايهًُ ١ايطٝب١
املضز يظٖض صمحاْٞ

مجعَٓ ١ٝاٖنٌ يًجكافنٚ ١
ايفٕٓٛ
ايفٓإ سغإ بًعبٝزٟ
إشلاّ صمحاْٞ

فُٛع َٔ ١ا٭طفاٍ

ٚصؽ ١ا٭طفاٍ راص ايجكاف١
مجع ١ٝبضاعِ يًٓؾناطات
ايجكاف١ٝ

ايقننننننننػاص يف
ايٓؾاطات

تضب ٚ ١ٜٛعضٚض بًٗٛاْ ١ٝيًطفٌ
-تهضميات

ٚصؽننننننننن ١ايفٓنننننننننٕٛ
ايتؾه ١ًٝٝيزاص ايجكاف١
محار ٠اؿهٛاتٞ
َكننننننض املهتبنننننن ١مجعٝات َٓ ٚدنضط يف
املهتب١
ايضٝ٥غ١ٝ
ايٓٛرٟ

00

ٚصؽات  :صعِ تًٜٔٛ
ٚصؽ ١ا٭ْاٌَ املبزع١
ٚصؽ ١سزٜكيت ايغاسض( ٠قضا ٠٤ايكقك )
ٚصؽ ١قك ٚيقل
 ّٜٛرصاع ٞس ٍٛنتاب ايطفٌ

ا٭صبعننا 22/20 ٤دننٛإ خًنننل دنننَ ٛنننٔ
ايذلفٝنن٘  ٚايفننضح
2222
 ٚاملضح يف ْفٛؼ
ا٭طفاٍ
داَع ١قُز خٝنض
20دٛإ 2222

00

تٓعٚ ِٝصؽات  ٚخضدات َٝزاْ١ٝ

2222/20/02/21

00

23

املهتب ١ايضٝ٥غ ١ٝقُنز
عقاَٞ

تٓؾٝط ايغناسًَ ١شكنننات املهتبننن١
ايجكافٝننننننن ١يف ايضٝ٥غ١ٝ
مجعٝات ثكاف ٚ ١ٝفٓٝنٚ ١
َٓاطل ايعٌ
َٗضد
 ٚتٛطٜننننننننننننع
ايٓؾاطات خاصز
اي١ٜ٫ٛ

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛب ؾ ا صا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
 20عضض َغضس ٞتضفٞٗٝ

24

22

عضٚض َغضس ١ٝيٮطفاٍ
َغابكات َتٓٛع١
ايضعننننننننننننِ
املغننننننننضح
أْاؽٝننننننننننننننز ٚطٓ١ٝ
عننضض َغننضس ٞي٬طفنناٍ بعٓننٛإ
اـزع١
سفٌ ا٫ختتاّ ٚتٛطٜنع اؾنٛا٥ظ عًن٢
ايفا٥ظٜٔ
عننضٚض َغننضس ٚ ١ٝأيعنناب تضفٗٝنن٘
يٮطفاٍ
عضٚض بًٗٛاْ١ٝ
َغابك ١فهض ١ٜيٮطفاٍ َع تٛطٜنع
اشلزاٜا
تهننض ِٜايفننا٥ظ ٜٔ٭سغننٔ أْؾننٛر٠
ٚطٓ١ٝ

21

عضض بًٗٛاْ ٞايعاب عشض١ٜ

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
ايج٬ثننننناَ 10 ٤ننننناٟ
 2222عًنن ٢ايغنناع/ ١
:00

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
بزاص ايجكاف ٚ ١ايفٓن ٕٛتعا ١ْٝٚايعجُاْ ١ٝيٜ٫ٛن١
ٖٚضإ
بؾاص

ا٭صبعننننا 20 ٤دننننٛإ /
2222
عً ٢ايغاع24:22 ١
عً ٢ايغاع00:22 ١

بنننناملضنظ ايجكننننايف
تاغٝت

عً ٢ايغاع00:22 ١

بزاص ايجكاف ١بؾاص

عً ٢ايغاع00:22 ١

عً ٢ايغاع00:22 ١
َغا٤ا

اـُنننٝػ  10دنننٛإ /
0100

يًفٓإ فاٖضَٝ ٟغّٛ

بنننناملضنظ ايجكننننايف تننٓعِ اؾُعٝنن ١ايٝ٥٫ٛنن١
تاغٝت
ايجكاف ١ٝفشاصٜإ

ملزٜضٜننننن ١ايجكافننننن١
ٚايفٕٓٛ

بزاص ايجكاف ٚ ١ايفٓن ٕٛيتعا ١ْٝٚايجكاف ١ٝاملؾعٌ
عٝز ٟبًعباؼ
بؾاص

َ ٬س ع ١

 َ -ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا ي ب ً ٝز ٠

عً ٢ايغاع00:22 ١
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
 ايتغننننننننننً١ٝٚ - 01صؽننات خافنن ١با٭طفنناٍ (ايكننضا،٠٤
َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ٚايذلفٝنن٘ عًنن٢
ايضعِ ،ا٭ؽػاٍ ايٝز)١ٜٚ
ا٭طفاٍ بعز عاّ
 عضٚض َغضسٖ ١ٝارفَنننننننننننننننننٔ  20إىل رصاع ٞفٗز
سعننننننرل ٠بًٗننننننَ ٞزٜض ١ٜايذلب١ٝ
بايقَٛع١
2222/20/21
 تٓؾٝط بًٗٛاَْ ٞع املٗضدَزٜض ١ٜايب١٦ٝ
 عضٚض يعضا٥ػ ايكضاقٛط انتؾنننننننافٚتطنٜٛض املٛاٖنب
 صنٔ اؿهٛاتٞايفٓٝنننن ١عٓننننز
َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
 02تٓع ِٝاستفاي ١ٝخافن ١يٮطفناٍ يف
ا٭طفاٍ.
اؾُع ١ٝايجكافٝن ١ايٓنٛص
 َِٜٗٛايعامل ٞتتنُٔ:
قاعننننن ١ايطاعننننن ًٞٝبٛفاصٜو
 َعاصض يًٓؾاطات املٓذظ َٔ ٠طنضف 2222/20/20بًز ١ٜبٛفاصٜو
ا٭طفاٍ
 َغابكات فهض١ٜ خًننل فنننا٤ات عضٚض اسذلاف ١ٝيف أيعاب اـف١ثكافٝننن ١فٓٝننن١
يٮطفاٍ.

25

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

َ ٬س ع ١

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا ي ب ٜ ٛض ٠ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
01

عضٚض بًٗٛاْ١ٝ اجملُٛع ١ايقٛت ١ٝاـاف ١مبزصعن١ايٓذاح اـاف. ١
عضض َغضس ٞبعٓٛإ رَٛع اطفناٍايعضب
عنننظف فنننضر، ٟثٓنننا، ٞ٥مجننناعَٞٛعٝكٞ

02

قافًنن ١ثكافٝنن ١عنندل املٓنناطل ايٓاٝ٥نن١ؼت ؽعاص طايع نتاب ٚ......اَتًو
ايجاْٞ
(سهنننننٛات، ٞعنننننضٚض ثكافٝننننن١
ي٬طفاٍ،اْؾط ١تجكٝفٖ ١ٝارف).....١
َ-عضض نتاب ايطفٌ

03

26

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت أٖزاف ايٓؾاط
ا يٓ ؾ اط
ؼغ قزصات ايطفٌ
َ 10ا2222 ٟ
اصعننا ٤تكايٝننز ثكافٝنن١ 01:22عا
س ٍٛايهتاب
ايتعضٜننف باملهتبننٚ ١خزَاتٗا
تضعنننٝذ ثكافننن ١سنننبايهتاب يز ٣ا٫طفاٍ
تكضٜننب املهتبننَ ١ننََٔٔ24ا ٟاىل
ايطفٌ
 20دٛإ 2222
تُٓ ١ٝخٝاٍ ايطفٌ-ؼغ قزصات ايطفٌ

َعضض ٫لاطات ا٫طفاٍ يف كتًف
املغننابكات املٓعُنن ١عًننَ ٢غننت٣ٛ
املهتب١
ْؾاط ثكايف تضب( ٟٛتٓؾٝط احملٝط َ 10ا2222ٟ،عنننننضٚض َغنننننضس ١ٝي٬طفننننناٍ
َ،غابكات ي٬طفاٍ  ٚقضا٤ات ؽنعض١ٜ
،دٛا٥ظ  ٚتهضميات يًفا٥ظٜٔ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾنننننننناصن ٕٛيف َ٬سع١
ا يٓ ؾ اط

املغننننضح اؾٗنننن- ٟٛاطفننننناٍ َنننننزاصؼ
ايٓذاح اـاف١
عُاص ايعغهضٟ
َٗضداملهتبنن ١ايضٝ٥غنن/ ١
يًُطايعننننننننننننن١
ايعُ١َٝٛ
املهتب ١ايضٝ٥غن١ٝ
 ٚعنندل َهتبننات ٚ
قاعات املطايع١

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١املهتبنن ١ايضٝ٥غننٚ ١ٝ
يًُطايعننننننننننننن ١مجعٝننننن ١املبنننننارص٠
يًتنأَ ا٫دتُناعٞ
ايعُ١َٝٛ
ي ١ٜ٫ٛايبٜٛض٠

27

04

اْؾط ١ثكاف ١ٝتضبٖ ١ٜٛارف١َغننابكات ي٬طفنناٍ (اسغننٔ ايكننا٤ؽعض ٟعٔ ايطفٛي، ١اسغٔ ؽعاص سٍٛ
ايطفٛي) ١

20دٛإ 2222

05

-قامض ٠س ٍٛارب ايطفٌ

 22دٛإ 2222

06

عضض ؽضٜط فٝز ٜٛس ٍٛاملٓاعب١اي ّٛٝايعامل ٞيًطفٌ

 21دٛإ 2222

07

-فتح ٚصؽات تجكٝف ١ٝيًطفٌ (ايفٓ 21 ٕٛدٛإ 2222

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن- ١ؾٓ ١اؿف٬ت محظ٠
يًُطايعننننننننننننن ١ايبٜٛض٠
فضقننننن ١تهنننننٜٔٛايعُ١َٝٛ
املضننننننننننننننننننظ ايؾباب ؽًف
مجعٝنننْ ١ؾننناطاتايتذاص ٟاٜٛٓ
ايؾباب ا٫خنض١ٜ
ايتعضٜف بٗشا ايٓنٛع َنٔ املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١
ا٫رب يًُٗننننتُ َننننٔ يًُطايعننننننننننننن١
ايعُ١َٝٛ
املجكف  ٚايهتاب
ايتعضٜنننف باملٓاعنننبٚ ١َنُ ٕٛاتفاقٝات سكٛم
ايطفٌ
تُٓ ١ٝخٝاٍ ايطفٌتكضٜننب املهتبننَ ١ننٔايطفٌ
تضعنننٝذ ثكافننن ١سنننبايهتاب يز ٣ا٫طفاٍ
ؼغ قزصات ايطفٌانتؾنننناف املٛاٖننننب ٚتُٓ ١ٝقزصاتِٗ
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١اينننزنتٛص نُننناٍ
يًُطايعنننننننننننننَ ١عٓإ  ٚا٫عتاس رفاف
اعُض
ايعُ١َٝٛ
ايتعضٜف بٗشا ايٓنٛع َنٔ املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١

ايتؾننه، ١ًٝٝايكننضا ٚ ٠٤ايتًدننٝك
،ايؾعض  ٚاملغضح )

28

08

َغنننننابكات ثكافٝننننن ١ي٬طفننننناٍ(اؿهنننٛات ٞايقنننػرل ،ايتًنننٚ ٜٔٛ
ا٫ؽننػاٍ ايٝزٜٚنن، ١تًدننٝك ققنن١
ققرل)....٠

09

َعنناصض كتًفنن ( ١نتنناب ايطفننٌ،
ا٫عُنناٍ ايفٓٝنن ١يٮطفنناٍَ ،عننضض
خنننال عكنننٛم ايطفنننٌَ ،عنننضض
ا٫ؽػاٍ ايٝز.)١ٜٚ
عضض ملغضح ايعٌ َٔ تأطرل ايغنٝز٠
ْب ١ًٝنُرل
ٚصؽات خاف ١بايفٓ ٕٛايتؾه(١ًٝٝ
صعننهً ،١فننٓاع ١ايكٓنناع ،ايطنن( ٞ
ا٭صٜػاَٝا) ،ايضعِ) صعِ يٛس ١دزاص١ٜ
يبقُ ١ايطفٌ
قامض ٠ي٬عتاس ٠ؽع ٍ٬باٖ ١ٝسٍٛ
كاطض اْ٫ذلْٝت
ٚفنن٬ت غٓاٝ٥ننَ ١ننٔ أرا ٤اجملُٛعنن١
ايقٛت ١ٝيًزاص ايجكاف ١عً ٞطعُّٛ
صققات تعبرل ١ٜيدلاعِ ٚصؽ ١ايضقك
عضٚض بٗ١ْٝٚ٬
تغننً ِٝايؾننٗارات  ٚاؾننٛا٥ظ عًنن٢

ا٫رب يًُٗننننتُ َننننٔ يًُطايعننننننننننننن١
ايعُ١َٝٛ
املجكف  ٚايهتاب
ايتعضٜنننف باملٓاعنننبٚ ١َنُ ٕٛاتفاقٝات سكٛم املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١
20دٛإ 2222
ايطفٌ
يًُطايعننننننننننننن١
تُٓ ١ٝخٝاٍ ايطفٌايعُ١َٝٛ
تكضٜننب املهتبننَ ١ننٔ املضننننننننننننننننننظايطفٌ
ايتذاص ٟاٜٛٓ
تضعنننٝذ ثكافننن ١سنننبايهتاب يز ٣ا٫طفاٍ
َننٔ َ 20ننا ٟإىل - 21ؼغ قزصات ايطفٌ
انتؾنننناف املٛاٖننننب  ٚراص ايجكافننن ١عًنننٞدٛإ 2222
تُٓ ١ٝقزصاتِٗ
طعُّٛ

ٚصؽنننات راص ايجكافننن١
عً ٞطعُّٛ
اينننزنتٛص ٠ؽنننعٍ٬
باٖ١ٝ
اجملُٛعننن ١ايقنننٛت١ٝ
ينننزاص ايجكافننن ١عًنننٞ
طعُّٛ

اينننزنتٛص نُننناٍ
َعٓإ
ايزنتٛص ٠بٛعنبع
تغعزٜت

املذلبقنن
ايتبٗٝر
10

11
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يف ا٭ٜنناّ ايٛطٓٝنن ١يفننٔ

َننٔ َ 20ننا ٟإىل  21ايتعضٜنننف باملٓاعنننب ٚ ١راص ايجكافننن ١عًنننٞ
إعتُضاص املعاصض
َنُ ٕٛاتفاقٝات سكٛم طعُّٛ
دٛإ 2222
َغابك ١ايقشف ٞايقػرل
ايطفٌ
َغابك ١اؿهٛات ٞايقػرل
تُٓ ١ٝخٝاٍ ايطفٌيٮطفاٍ َٛاٖب يف ايػٓا٤
تكضٜننب املهتبننَ ١ننٔأيػاط  ٚسهِ خاف ١با٭طفاٍ
ايطفٌ
أَرلَٓ ٠طك ١ايبٜٛض٠
تضعنننٝذ ثكافننن ١سنننبَغضس ١ٝس ٍٛسكٛم ايطفٌ
ايهتاب يز ٣ا٫طفاٍ
إعتُضاص املعضض
ؼغ قزصات ايطفٌٚصؽَ ١فتٛسنَ ١نٔ تنأطرل اينزنتٛص
انتؾنننناف املٛاٖننننب َٚعٓننإ نُنناٍ سنن ٍٛعننٝهٛيٛد١ٝ
تُٓ ١ٝقزصاتِٗ
ايًعب
إختتنناّ تعنناٖض ٠ايػشتفنناٍ بننايّٛٝ
ايعامل ٞيًطفٛي١
تهنض ِٜايضٜامنن ٝمبٓاعنب ١ايٝننّٛ
ايعامل ٞيًطفٛي١
تٛطٜع اؾٛا٥ظ عً ٢ايفا٥ظٜٔ

َزٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛمتٓضاعتَه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
إبننضاط ٚإنتؾنناف
 20ايٛصؽات
املٛاٖنننب ايؾننناب ١املهتب ١ايضٝ٥غن١ٝ
صعِ دزاص ١ٜباملٓاعب ١مبؾاصن ١أ٠يٝنا٤
يًُطايعننننننننننننن١
ٚفكًٗا
22/20
ا٭َٛص ٚايغًطات
ايعُ١َٝٛ
ٚصؽننن ١ايكنننضاٚ ٠٤ايتًدنننٝك (ايكقننن ١دٛإ 2222
احملافعننن ١عًننن٢
ايكقرل)٠
املنننٛصٚخ ايجكنننايف
ٚصؽ ١ايضعِ ٚا٫ؽػاٍ ايعُ١َٝٛ
ا٭عتاس ٠فامً ٞزل١ٝ
املارٟ
أفنن ّ٬نضتْٝٛنن ١يفا٥ننز ٠ا٭طفنناٍ (يف
ٚايَ٬ارٟ
ايؾاؽ ١ايهبرل ٠يًُاعح اينٞ٥ٛ
َٓتز ٣ص ٣٩اؾٓٛب
ٚصؽ ١ايتؾه ٌٝبايط
يًكنننننضاٚ ٠٤ايفٓنننننٕٛ
ٚف٬ت تضف ١ٝٗٝيًُٗضز)
ايجكاف١ٝ
ٚصؽ ١اؿهٛاتَ( ٞنٔ تكنز ِٜا٭عنتاس٠
فامننً ٞزلٝننَ ١ننٔ نتاباتٗننا عًغننً١
ايغضٚص
22

21

30

ٚصؽاتَ* :غابك ١يف ايضعِ
*َغابك ١أسغٔ قاص٣
* أيعاب ايتغً١ٝ
*َغابكات فهض١ٜ
*عضٚض فٓ َٔ ١ٝطضف املٗضز
*عضٚض املْٛٛيٛز
ْؾاط املهتب ١املتٓكً١

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط َ٬سع١
ْار ٟايتُٓ ١ٝايبؾض١ٜ

إنتؾاف املٛاٖب املهتب ١ايضٝ٥غن ١ٝاملهتبننن ١اؾُعٝننن١
يًُطايعننننننننننننن ١ايجكافٝنننن ١أَغننننً ٞإٕ
ايؾابٚ ١فكًٗا
 21دٛإ 2222
عًٝت
ايعُ١َٝٛ
تُٓ ١ٝايعكٌ
ايذلف ٚ ٘ٝخًل دنًَ ٛشك ١إريػ
َننٔ املٓافغنن ١ب ن
ا٭طفاٍ
َننٔ  20دننٛإ إىل  21ؼغنن َغننت ٣ٛقضٜنن ١إفننل  ،قضٜنن ١املهتبنننن ١ايضٝ٥غنننن١ٝ
املطايعنن ١بايٓغننب ١إطصط ، ٟقضٜنننننن ١إٕ يًُطايعننن ١ايعَُٝٛننن١
دٛإ 2222
طا ، ٕٚقضٜنننننننننننن ١بضارع ٞأمحز
يًكض ٣ايٓا١ٝ٥

تاقضَباٜت

21

31

تكننز ِٜعننضٚض تضفٝٗٝننٚ ١فٓٝنن ١يفا٥ننز20 َٔ ٠
ا٭طفننناٍ ( عنننضض املٗنننضز عنننضٚض إىل  21دٛإ 2222
َغضس) ١ٝ
ٚصؽات فٓ :١ٝصعِ َ،غضح ،متج، ٌٝ

ايذلفٝنننٚ ١تُٓٝننن ١راص ايجكافنن ١راعنن
اؿنننننػ ايفنننننين ٚيت إُٜٗا
ٚاملغنننضس ٞينننز٣
ا٭طفاٍ

ٚينت

راص ايجكاف ١راع
إُٜٗا
َزٜضٜنننننن ١ايجكافنننننن١
ٚايفٓ ٕٛتآَػغت

ٚينت

راص ايجكاف ١راع
إُٜٗا
َزٜضٜنننننن ١ايجكافنننننن١
ٚايفٓ ٕٛتآَػغت

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛت بغ ١َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

تنناصٜذ ٚتٛقٝننت أٖزاف ايٓؾاط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يٓ ؾ اط
* إسٝننننا ٤ايٝنننن ّٛراص ايجكافننن ١قُنننز
 01ع نضض َغ نضس ٞيٮطف ناٍ بعٓ نٛإ :
ا ي ؾبٛن ٞ
 20دننننننننننٛإ ايعامل ٞيًطفٛي١
* ا ي ك ط ا ٭طص م
* َ نٔ تك نز ِٜااململغ نضح اؾٗ ن2222 - ٟٛ
ب ا ت ٓ- ١
َ 02غننابك ١يف ايضعننِ َفتٛسنن ١يهننٌ  22دننننننننننٛإ * إسٝننننا ٤ايٝنننن ّٛراص ايجكافننن ١قُنننز
ا ي ؾبٛن ٞ
ايعامل ٞيًطفٛي١
ا٭طفاٍ
2222
 21دننننننننننٛإ * إسٝننننا ٤ايٝنننن ّٛراص ايجكافننن ١قُنننز
03
َغابك ١يف ايتٓؾٝط
ا ي ؾبٛن ٞ
ايعامل ٞيًطفٛي١
2222
َ 04غابك ١يف ايكق ١ايكقرلَ ٠فتٛس 21 ١دننننننننننٛإ * إسٝننننا ٤ايٝنننن ّٛراص ايجكافننن ١قُنننز
ا ي ؾبٛن ٞ
ايعامل ٞيًطفٛي١
يهٌ ا٭طفاٍ
2222
* إسٝننننا ٤ايٝنننن ّٛراص ايجكافننن ١قُنننز
 05عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ بعٓننٛإ :
ا ي ؾبٛن ٞ
 21دننننننننننٛإ ايعامل ٞيًطفٛي١
*ايؾُػ ايٓا١ُ٥
* َننٔ تكننز ِٜاملغننضح اؾٗنن ٟٛاّ 2222
ايبٛاقٞ
 10دنننننننن نٛإ * إسٝننننا ٤ايٝننننَ* ّٛضنظ ايطفٛين١
ٚ * 06صؽ ١بٝزاغٛدَ ١ٝتٓكً. ١
ااململغعف ١بهاص١ٜ
ايعامل ٞيًطفٛي١
0100
07
08
32

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

َ ٬س ع ١
بضْاَر سكٝكٞ

راص ايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛتبغ١

ٚصؽ ١ايضعِ يزاص ايجكاف١
ٚصؽ ١ايغُع ٞايبقضٟ
عًَ ٢غتَ ٣ٛهتبن ١راص
ايجكاف١
راص ايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛتبغ١

* تَٝ٬ش املزاصؼ .
* إطنننناصات املتشننننف
ايعُ َٞٛايٛطين.
ىل غاَ * ١ٜؾننننننننناصن ١راص ايجكافننن ١قُنننز * ٚصؽات راص ايجكاف. ١
* عنننضٚض َغنننضس ١ٝيٮطفننناٍ َٔ  10ااىل
* تَٝ٬ش املزاصؼ.
ا٭طفننننناٍ يعٝنننننزِٖ ايؾبٛنٞ
10
َٚغابكات ثكاف.١ٝ
دٛإ 0100
ايعاملٞ
* طٜاص ٠٭ثناص قغنطٌ بايتٓغنٝل  10دنننننننن نٛإ * ؼفٝننننننننننننننظ *ااململهتبنننننننننن * ١ا٭طفاٍ املٓدنضط
املٓدنننضط ٚتعضٜنننف ايضٝ٥غ ن ١ٝيًُطايع ن ١باؾُع.١ٝ
0100
َع اؾُعٝات احملً.١ٝ
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ا٭طفننننناٍ بأُٖٝننننن ١ايعًَُٚ ١َٝٛشكاتٗا
اؿفننناظ عًننن ٢اٯثننناص
ٚايعٓا ١ٜبٗا.
ىل غا * ١ٜتضعنننٝذ ثكافننن١
َٔ  10إإىل
املغضح يز ٣ايطفٌ .
10
دٛإ 0100

09

* عضٚض َغضس١ٝ

10

ىل غا * ١ٜتًكنن ايطفننٌ
* َغننابك ١أسغننٔ خنناطض ٠سنن 10 َٔ ٍٛإإىل
أظنننننزٜات ايتعنننننبرل
10
ايطفٛي. ١
دٛإ 0100
ايهتاب. ٞ
* ٚصؽ ١صعِ يٮطفاٍ
* َغابك ١ثكاف ١ٝيٮطفاٍ .

* تَٝ٬ش املزاصؼ.

* مجعٝات ثكاف. ١ٝ
* فضم َغضس. ١ٝ
* َٗضد .
* تَٝ٬ش املزاصؼ.
* تَٝ٬ش املزاصؼ .
* ؽعضاٚ ٤أربا٤

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛت ً ُغ ا ٕت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
 20دننٛإ َ 2222ننٔ
ايغنننناع 24:22 ١اىل
 02:22طٚا٫

ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
ٚصؽات فٓٚ ١ٝبٝزاغٛد.١ٝ
ٚصؽ ١ايضعِ .
ٚصؽ ١اـط ايعضب. ٞ
ٚ 20صؽننَ ١ننٔ تكننز ِٜاؿُاٜنن ١املزْٝنن:١
رصٚؼ يف اٱعننننعافات ا٭ٚيٝننننٚ ١
اعتعضامات بأيبغ ١اؿُاٜن ١املزْٝن١
يًطفٌ.
ٚصؽ ١ايهؾاف ١اٱع ١َٝ٬قضَاط.٠
عضض َغنضس ٞبعٓنٛإ ايكافًن( ١
َغضح ايؾاصع) اْتاز تعاْٝٚنَ ١غنضح
ايزٜو عٝز ٟبًعباؼ
ٚصؽ ١املطايع:١
َننٔ ايغنناع01:22 ١
ايٓؾٝز ايٛطين اؾظا٥ض.ٟ
آٜننات بٓٝننات َننٔ ايننزنض اؿهنن ِٝاىل ايغنننناع00:22 ١
َغا٤ا
يًكاص ٨ايطفٌ َزاْْ ٞزٜض.
ع فظٚ ٠عط
رقٝكنن ١فننُت تضمحننا عًنن ٢فكٝننز
ايذلفٝنننن٘ عننننٔ عاس ١ايؾٗزا٤
ايغنناس ١ايفٓٝنن ١ايغننٝز امحننز بننٔ
ايطفٌ
عٝغ.٢
نًُنن ١افتتاسٝننَ ١ننٔ طننضف ايغننٝز
َزٜض ايجكاف ١تًُغإ.
(
عننضض بًٗننٛاْ ٞبعٓننٛإ :
َػاَضات طصْإ).
عننضض ايعننضا٥ػ يتعاْٝٚننَ ١غننضح
34

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط
أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
تعًننٚ ِٝؼفٝننظ ع ايقدض ٠ببًزٜنَ ١زٜضٜننننننن ١ايجكافننننننن١
ٚايفٓنننننن ٕٛتًُغننننننإ
ايطفننٌ يًٓذنناح ع فظ٠
بايتٓغٝل َع
ٚإبنننضاط قزصاتننن٘
ع ايقدض ٠ببًزٜن ١ايتعاْٝٚننن ١ايجكافٝننن١
اٱبزاع.١ٝ
ايهننننٛايٝػ يًُغننننضح
ع فظ٠
ٚفٓ ٕٛايعضض
ايذلفٝنننن٘ عننننٔ
راص ايؾباب ع فظ٠
ايطفٌ
املهإ ايػب ١بايكضب
َٔ
ايعٝننننارَ ٠تعننننزر٠
اـننننزَات ايؾننننٗٝز
ساد ٞبنٔ عًن ٞعن
فظ)٠

َ ٬س ع ١

ايزٜو عٝز ٟبًعباؼ.
عننضض َغننضس ٞيفضقنن ١بننضاعِ بٛبننٛ
ايفٓ.١ٝ
ايعننناب بًٗٛاْٝننن ١يًفٓنننإ ننننضِٜ
محظا.ٟٚ
عضض اؿهنٛات ٞيًفٓنإ قنار ٠بنٔ
سلٝغ.١
عضض ايضقك ايهٛيٝػضايف بًٗنٛاْٞ
(ٚصؽ ١راص ايجكاف ١عبز ايكنارص عًٛين١
تًُغإ).
عننضض اؿهننٛات ٞيًفٓاْنن ١بًعٝننز
بعٓٛإ (سلػ ايؾُٛؼ)
ا٫ختتاّ :بتهض ِٜايفٓاْ :
رٜب ٕٛبٔ عُنض( فٓنإ َغنضسٚ ٞ
عُٓٝا )ٞ٥تًُغإ
عارٍ ايؾٝذ (فهاٖ ٚ ٞتًفظٜن)ْٞٛ
ايبًٝز.٠
نُاٍ طصاصَ( ٠غضس ٚ ٞتًفظٜن)ْٞٛ
باتٓ.١
ٚ
ْغ ِٝسزٚـ(َكٛٝؼ فهاٖٞ
تًفظ )ْٜٞٛاؾظا٥ض ايعافُ١
ٜٛعننننننف سبننننننٛـ (َغننننننضسٞ
ٚتًفظ )ْٜٞٛتٝباط٠
ٚ
قار ٠بٔ سلٝغن ( ١سهنٛاتٞ
َغضس )ٞعٝز ٟبًعباؼ
35

ايذلفٝنننن٘ عننننٔ
ايطفٌ

ايذلفٝنننن٘ عننننٔ
ايطفٌ

22

َعضض ايطفٌ ٚاؿٝا.٠ٚصؽننات بٝزاغٛدٝننٚ( ١صؽنن ١أيعنناب
ايننشناٚ ،٤صؽنن ١اؿننضٚف املبعجننض،٠
ٚصؽنن ١ايضعننِٚ ،صؽنن ١ؼزٜننز املعننامل
ا٭ثضٚ ١ٜايغٝاس ١ٝعً ٢اـضٜط)١
ٚف٬ت تضفٚ ١ٝٗٝبًٗٛاْ١َٝغابك ١س ٍٛايذلاخ ايجكايف 20دٛإ 2222
َهتب ١املتٓكًٚ - ١صؽ ١قضا١ٝ٥
عضض سهٛاتٞ

21

َهتب ١املتٓكًٚ - ١صؽ ١قضا١ٝ٥

 21دٛإ 2222

21

َغابك ١سضٚف ٚاصقاّ

أٜاّ  /00/22/01/20ؼفٝننظ ايطفننٌ
عً ٢ايكضا٠٤
 20دٛإ 2222

20

َغابك ١أسغٔ قق١

20/21/20/00
دٛإ 2222

ؼفٝننظ ايطفننٌ
عً ٢ايكضا٠٤

20

َهتب ١املتٓكًٚ - ١صؽ ١قضا١ٝ٥

 00دٛإ 2222

ؼفٝننظ ايطفننٌ

21
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 20دٛإ 2222

َهتبنننن ١املطايعنننن ١املتشف ايعَُٞٛ
ايٛطين يٰثاص ا٫ع١َٝ٬
تعًنننٚ ِٝابنننضاط ايعُ١َٝٛ
قزصات ايطفٌ
(ًَشك ١بين فُ– ٌٝ
را٥ض ٠أ٫ٚر َ)ُٕٛٝ

ؼفٝننظ ايطفننٌ
عً ٢ايكضا٠٤

ؼفٝننظ ايطفننٌ
عً ٢ايكضا٠٤

َهتبنننننن ١ايضٝ٥غنننننن١ٝ
بًز ١ٜايهاف
يًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
تًُغننإ بايتٓغننٝل َننع
َضنظ ايفٓنٚ ٕٛاملعناصض
ٚمجع ١ٝايبزص
َهتبنننننن ١ايضٝ٥غنننننن١ٝ
بًزٖٓ ١ٜ
يًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
تًُغننإ بايتٓغننٝل َننع
ا٫ؼار ١ٜايٛطٓ ١ٝيذلقٝن١
سكٛم ايطفٌ
َهتبننات ايبًننزٜات َهتبنننننن ١ايضٝ٥غنننننن١ٝ
ٚاملهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١ٝيًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
يًُطايعنن ١ايعَُٝٛنن ١تًُغإ
تًُغإ
َهتبننن ١ايضٝ٥غنننَ ١ٝهتبنننننن ١ايضٝ٥غنننننن١ٝ
يًُطايعنن ١ايعَُٝٛنن ١يًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
تًُغإ
تًُغإ
َهتبنننننن ١ايضٝ٥غنننننن١ٝ
بًز ١ٜع فظ٠

عً ٢ايكضا٠٤

20

َغابك ١عًُ١ٝ

22/04/01/02
دٛإ 2222

24

َهتب ١املتٓكًٚ- ١صؽ ١قضا١ٝ٥

 00دٛإ 2222

02

اختتاّ ايتعاٖض٠

 22د2222 ١ًٜٝٛ

00

ْؾاط ثكايف ٜتُجٌ يف:
 20دٛإ 2222
عضض تضف ٞٗٝتضبَٟٛعضض يف اؿضٚفٝات. أيعاب تضنٝبَٛ ١ٝدٗ ١يٮطفاٍ.قامض ٠عًُ ١ٝس ٍٛقت ٣ٛاملتشفٚصؽ ١يف اـط ايعضب.ٞ
 20دٛإ 2222
تٓعٚ ِٝصؽات تضب ١ٜٛتتنُٔ:
تضنٝب ايقٛص puzzle*.
ايتًٚ ٜٔٛايضعِ *.
فٓاع ١ايزَ ٢ايتكًٝز* ١ٜ

02

37

تُٓٝنن ١ايكننزصات َهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
ايفهضٜننننننننن ١يًُطايعنن ١ايعَُٝٛنن١
تًُغإ
يًطفٌ
تُٓٝنن ١ايكننزصات بًز ١ٜفدل٠
ايفهضٜننننننننن١
يًطفٌ

َهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايعنن ١ايعَُٝٛنن١
تًُغإ
ايذلفٝنننن٘ عننننٔ َٓطك ١ايعٌ
ايطفٌ

ايتعضٜف ببعض
املُتًهنننننننات
ايجكاف ١ٝاملٓكٛي١
املٛدنننننننننننٛر٠

يًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
تًُغننإ بايتٓغننٝل َننع
ا٫ؼار ١ٜايٛطٓ ١ٝيذلقٝن١
سكٛم ايطفٌ
َهتبنننننن ١ايضٝ٥غنننننن١ٝ
يًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
تًُغإ
َهتبنننننن ١ايضٝ٥غنننننن١ٝ
يًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
تًُغننإ بايتٓغننٝل َننع
ا٫ؼار ١ٜايٛطٓ ١ٝيذلقٝن١
سكٛم ايطفٌ
َهتبنننننن ١ايضٝ٥غنننننن١ٝ
يًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
تًُغإ
املتشنف ايعُن َٞٛاينٛطين
يًدط اٱع َٞ٬تًُغإ
ايتعاْٝٚنن ١ايكافٝنن ١دٝننٌ
أيف يًُغنضح ٚايفٝنزٜٛ
تًُغإ

َزصعننن ١راص اؿنننزٜح املتشنف ايعُن َٞٛاينٛطين
ٚايتاصٜذ
يًفٔ
تًُغإ
بايتٓغننٝل َننع بننضاعِ راص
اؿزٜح تًُغإ.

إطاصات املتشف.ٚايغننٝز ٠محننٛر ٟفتٝشنن١
(سضف)١ٝ

01

38

قافًنننننَ ١تٓكًننننن ١ؼنننننت ؽنننننعاص  20دٛإ 2222
*ايطفٛي ١املبزع*١
ٚ-صؽات بٝزاغٛد ١ٝيٮطفاٍ.

باملتشف.
تُٓٝنن ١ايكننزصات
اٱبزاعٝنن ١عٓننز
ايطفٌ.
املضنظ ايفٓنٚ ٕٛاملعناصض
تكنننز ِٜاؿنننافظ بًزٜنننننننٖ ١نننننننٓ
املعٓ ٟٛيًطفٌ *ٜ٫ٚننننننننننننننن ١تًُغإ
تًُغإ*

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛت ٝا ص تا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
20

22

39

ت ن ن ن ن ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝن ن ن ن ت أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يٓ ؾ اط

ننن تٓعنن ِٝايٓؾنناطات ايجكافٝننٚ ١ايذلفٝٗٝنن ١يفا٥ننز٠
َٔ َ 20ا ٟاىل غا١ٜ
ا٫طفاٍ
ن ن تٓعننَ ِٝغننابكات فهضٜننَ ١ننع َضافكنن ١املهتبنن 24 ١دٛإ 2222
املتٓكً١

ن بضْاَر ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعااململ ٞيًطفٌ عًن ٢عناتل
َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ٚ ١ا ي ف ٓ : ٕ ٛ
ن ن تٓؾننٝط احملننٝط ٚايعنناب ايبًٗننٛإ بايتٓغننٝل َننع
مجع ١ٝأفام يذلقٚ ١ٝإرَاز ايطفٛيٚ ١ايؾباب
نن َغننابكات فهضٜننَ ١ننع َضافكنن ١املهتبنن ١املتٓكًنن١
ٚتٛطٜع اشلزاٜا عً ٢ايفا٥ظٜٔ
ن تهض ِٜايفا٥ظ ٜٔيف َغابك ١فٔ ٚتٗشٜب َٔ تٓعِٝ
مجع ١ٝؽباْ ١ٝيضٚار ايفٔ ٚايجكاف١
دٛإ 2222
ن تٓعٚ ِٝصؽ ١س ١ٝيًفنٔ ايتؾنه ًٞٝبايتٓغنٝل َنع
مجع ١ٝ٥٫ٚ ١ٝملغات يًفٔ ٚاٱبزاع
بضْاَر ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعًُ ٞيًطفٌ عً ٢عاتل راص

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾنننننننناصن ٕٛيف َ٬سع١
ا يٓ ؾ اط

َزٜضٜننننن ١ايجكافننننن١
عًنننن ٢املغننننتٚ ٣ٛايفٓنن ٕٛبايتٓغننٝل
املًعننننب ايبًننننزَ ٟنننع مجعٝننن ١أفنننام
ٚاملضنننظ ايجكننايف يذلقٝننننننٚ ١إرَنننننناز
ايطفٛينننٚ ١ايؾنننباب
ع ٞنضَإ
ٚمجعٝنن ١فننٔ اؿٝننا٠
ايجكاف١ٝ

قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
بايتٓغٝل َع
ن مجع ١ٝأفام يذلقٝن١
عًَ ٢غت٣ٛ
راص ايجكافننننننننننٚ ١إرَننننناز ايطفٛيننننن١
ٚايفٓنننن ٕٛعًننننٚ ٞايؾباب
نن ن مجعٝننن ١ؽنننباْ١ٝ
َعاؽٞ
يضٚار ايفٔ ٚايجكاف١

21

21
40

ا ي ج ك اف ٚ ١ا يف ٓ ٕ ٛع ً  َ ٞع ا ؽ ٞ
ن عضٚض َغضس ١ٝفهاٖ١ٝ
ن عضض عضا٥ػ ايكضاقٛط َع بكبٛم
ن تٓؾٝط بًٗٛاَْ ٞع ايجٓا ٞ٥فٛفٚٚ ٛامح
بض ْ ا َ ر ا ٫س ت ف ا ٍ ب ا ي ّ ٛ ٝا ي ع ً ُ  ٞي ًط فٌ ع ً ن  ٢ع ن ا ت ل
ااململهتب ١ايضٝ٥غ ١ٝيًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
ن تٓعنٚ ِٝصؽنات سٝن( ١صعنِ ٚاملطايعنٚ ١ايتًدنٝك ٚ
ا٭ؽننػاٍ ايٝزٜٚننٚ ١ا٭يعنناب ايفهضٜنن ) ١بغنناس ١راص
ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ن َعضض ايهتاب.
 تٓعننَ ِٝغننابك : ١قننضا ٠٤ققنن ١عننٔ طضٜننل يعبنن١نٜٛظٜتٛ
ن تٓعٚ ِٝصؽ ١ا٭سنٝا ٤يًُٓافغ َٔ ١أرا ٤صٚار دٓاح
ايطفٌ.
 اعتد٬ل ايعدل َٔ ايكقك .ن عضض أيعاب تضب ١ٜٛتضف - ١ٝٗٝعضض فكض ٠يٮيػاط
ن تهض ِٜا٫طفاٍ املؾناصن يف َغنابك ١تًدنٝك
ققَ ١هتب عرلَ ٜٔع ايهاتب ١ترلؼ لا٠
 20دٛإ 2222
 فتح ٚصؽات ايضعِ يٮطفاٍ َغابك ١فهض ١ٜيٮطفاٍ اقٌ َٔ  02عٓ١ فتح ٚصؽات املطايع١ فتح ٚصؽات اٱع ّ٬اٯيٞ تهض ِٜاملؾاصنن عضض صعَٛات يٮطفاٍ

 20دٛإ 2222

نننن مجعٝنننٝ٥٫ٚ ١ننن١
ملغات يًفٔ ٚاٱبزاع
ٚايفٓنننننإ بكبنننننٛم
ٚايجٓا ٞ٥فٛفٚٚ ٛامح
ن ٚصٚار املهتب١

قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
بايتٓغننننننٝل َننننننع
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

َهتب ١املطايعن١
ايعَُٝٛنن ١يٜ٫ٛنن١
تٝنننناصت ايؾننننٝذ
بٛعُاَنننننننننننن١
ايضؽاٜك١
َهتب ١املطايعن ١قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ

20

20
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ن فضق ١بٗذ ١ايطفٛي: ١
 فٝزٖٜٛات يًطفٛيٚ ١أف ّ٬نضت١ْٝٛ إْؾا، ٤إيكاَ، ٤غضح 20دٛإ 2222
َغابك ١يٮطفاٍ :أع ١ً٦تفاعً ١ٝيف ايجكاف ١ايعاَ١
عضض ققك ٖارفَٚ ١تٓٛع ١يٮطفاٍ عضض فٛص َ ٚعًَٛاتن فتح ٚصؽات
ٚصؽ ١املطايع ٚ ١ايتًدٝك ٚصؽ ١ايضعِ ،أؽػاٍ ٜز١ٜٚ ٚصؽ ١اْ٫ذلْت 20دٛإ 2222
َغابكات فهض١ٜ
فتح ٚصؽات :صعِ ،تًدنٝك ققنٚ ، ١صؽنَ ١نٔ طنضف
ايغٝز:
بٛعاَضدباص ٚايغٝز ٠ايعضبًَٝ ٞه: ١
ن ايتعضف عً ٢نتاب (نٌ أعبٛع نتاب )
ن اَغٝات ؽعضٚ ١ٜأرب١ٝ
ن َٓاظضات ب ناتب ٚصعاّ
ن ايعاب،ؽطضْر ،تضنٝب املهعبات
ن إقاََ ١عنضض يًهتنب اـافن ١بايطفنٌ يًتعضٜنف
بضفٝز املهتب١
 فننتح ٚصؽنن ١اْ٫ذلْننت -ايضعننِ ٚتًدننٝك ققنن ١عنندل  20دٛإ 2222word
 فتح ٚصؽنات ايطفنٌ (املطايعن، ١ايضعنِ ،ايتًدنٝكٚ،ا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
 -إقاَ ١ايعاب فهض– ١ٜيعب ١ايؾطضْر -

ايعُ ١َٝٛيبًزٜن١
ع بٛؽكٝف
َهتب ١املطايعن١
ايعَُٝٛنننننننننننن١
ايؾنننٗٝزبٔ عًنننٞ
ععٝز ايزمحْٞٛ

بايتٓغننننننٝل َننننننع
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
بايتٓغننننننٝل َننننننع
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

َهتب ١املطايعن ١قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ايعُ ١َٝٛاجملاٖنز بايتٓغننننننٝل َننننننع
رَننننٛـ قُننننز املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
فضْز٠

َهتب ١املطايعن ١قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ايعُ ١َٝٛيبًزٜن ١بايتٓغننننننٝل َننننننع
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
ٚار ٟيًٞٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

20

24

02

00
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 بح ققك تضفٝٗٝنٚ ١تعًُٝٝنٚ ١ثكافٝنَ ١نٔ صفنٝزاملهتب١
َهتب ١املطايعن ١قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ايعَُٝٛنن ١يٜ٫ٛنن ١بايتٓغننننننٝل َننننننع
تٝاصت داى بنرلى املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
–فضْز٠

 فننتح ايٛصؽننات اـافنن ١بكاعنن ١ا٫طفنناٍ  :ايضعننِ –ايهتاب – ١تًدٝك قق– ١ايعاب فهضٜنٚ ١تضفٝٗٝن١
–َغابكات ٚدٛا٥ظ ؼفٝظ١ٜ
تفع ٌٝقاع ١اْ٫ذلْت  :بايتٓغنٝل َنع صٚمن ١بنضاعِايغٚ ّ٬ايٓار ٟا٭رب« ٞاينار»
 -تكزَٛ ِٜدظ يً ّٛٝايعامل ٞيًطفٛي١فتح ٚصؽ ١صعِ :نباص –فػاص-عضض فٛص فتٛغضاف ١ٝيٮطفاٍ ببٗ ٛاملهتب١تٛطٜع َطٜٛات يٮطفاٍ باملٓاعب١عضض ف ًِٝنضت ْٞٛيٮطفاٍ باملٓاعب١ٚ-صؽ ١اؿهٛات- ٞ-عضٚض َغضس ١ٝناصاقٛط يدلاعِ املهتب١ ْز ٠ٚثكاف ١ٝس ٍٛتطٜٛض َٗاصات ايطفٌ يف ايهتابن١ٚايكضا٠٤
ايكا٤ات ؽعض ١ٜس ٍٛايطفٛي١
 -فتح ٚصؽات ايضعِ ،ايتً ٜٔٛ؛اٱؽػاٍ ايٝز، ١ٜٚ

2222/20/20
إىل غا١ٜ
2222/20/01

َهتب ١املطايعن ١قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
بايتٓغننننننٝل َننننننع
ايعَُٝٛننن ١عنن
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
اؿزٜز
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

 20دٛإ 2222

ٚ--صؽ ١اٱع ّ٬اٯيٞٚ-صؽ ١املطايع١-يعب ١نٜٛظٜت –ٛايعاب فهض١ٜعضض أف ّ٬نضتٖ ١ْٝٛارفَٚ ١تٓٛع ١يٮطفاٍن عضض َغضس ٞيٮطفاٍ َٔ تكزِٜ

َهتب ١املطايعن١
ايعَُٝٛنن ١ايؾننٝذ قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ا٫بضاُٖنن، ٞققننض بايتٓغننننننٝل َننننننع
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
ايؾ٬ي١
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

 20دٛإ 2222

ايكاعننَ ١تعننزر ٠قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ

 20دٛإ 2222

02

01

01

01
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ن عضٚض بًٗٛاْ١ٝ
ن َغابكات فهض١ٜ
ن َاعهٛت
ن ايعاب فهض١ٜ
ن عضٚض بًٗٛاْ١ٝ
ن عضض َغضس ٞيٮطفاٍ
ن ايعاب بايبايْٛات
ن صققات خاف ١با٭طفاٍ
ن ت ٠ٚ٬ايكضإ ايهضِٜ
ن َغضسٝات يٮطفاٍ
ن ايعاب تضف ١ٝٗٝيًبًٗنٛإ
اعٝا

ابتننزا٤ا َننٔ ايغنناع١
 01:22طٚا٫
 20دٛإ َٔ 2222
ايغاع 02:22 ١اىل
 02:22عا

ايضٜامات ببًزٜن١
ٚار يًٞٝ
باملهتبننننننننننن١
ايعَُٝٛنننننننننننن١
يًُطايع ١اجملاٖنز
املضسنننن ّٛرَننننٛـ
قُنننز ببًزٜنننن١
فضْز٠
بكاعنن ١ايغننُٓٝا قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عضع ٛناط ٜٛٓبايتٓغٝل َع مجعٝن١
اٱصؽننار ٚا٫فننط٬ح
اؾظا٥ض١ٜ

 22دٛإ 2222
ن عاس ١ا٭يعاب اـاف ١با٭طفاٍ َغابكات فهضٜن ١عًنننننن ٢ايغنننننناع١
َ 00:22غا٤ا
ٚتٛطٜع اشلارٜا عً ٢ايفا٥ظٜٔ
ن عضض َغضس ٞيٮطفاٍ ؼت عٓٛإ ا٭َاْ١
ن قق ١قضاقٛط
ن صققات خاف ١با٭طفاٍ
ن عهاتؿ ؼت عٓٛإ ايضدٌ اٯيٞ
ن َغابكات خاف ١باؾُٗٛص َنع تهنض 21 ِٜفنا٥ظٜٔ
يف املغابك١

راص ايجكافنننننننننن ١قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ٚايفٓنننن ٕٛعًنننن ٞبايتٓغٝل َع
ن مجع ١ٝأفام يذلقٝن١
َعاؽٞ
ٚإرَاز ايطفٛي١
ن مجعْ ١ٝغ ِٝيذلق١ٝ
ايطفٛيٚ ١ايؾباب
نن ن مجعٝننن ١اٱبنننزاع
يًٓؾاطات ايؾباْٞ

ن َغضح ايطفٌ ( املعًِ)

ن أْؾٛر ٠تضسٝب١ٝ
ن أْاؽٝز ر١ٜٝٓ
ن أْؾنٛر ٠عٛرٜنات

 20دٛإ 22222

ننننن أْاؽننننٝز  21دٛإ 2222

بايتٓغٝل َع مجعٝن١
ايؾعاع يًجكافٚ ١ايفٔ
قطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
بايتٓغٝل َع مجعٝن١
ْٛص ا٭ف ٌٝايجكاف١ٝ

بًزْ ١ٜاظٛص٠

َزٜضٜننننن ١ايجكافننننن١

يٮطفاٍ
ن ايعاب يٮطفاٍ
يٮطفاٍ
ن ايهًٕٛ
ايفا٥ظٜٔ

عًنننننن ٢ايغنننننناع١
ننن َغننابك 01:22 ١ط٫ٚ

َٗز١ٜ

ٚايفٓنن ٕٛبايتٓغننٝل
َننع مجعٝنن ١اٱعننضا٤
يًٓؾاطات

نننن تهنننضِٜ

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛت ٝظ  ٚ ٟط ٚ
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
َ* 01عضض خال بهتب ا٭طفاٍ َنٔ رٚص َنٔ َ 10ننا ٟإىل 21 1
ايٓؾننضَ :هتبنن ١أٜننت طايننب  ،املهتبنن ١دٛإ 2222
اـنضا ، ٤ا٭ٌَ  ،صٜؾا ايغاّ  ،أطفايٓا
*َعضض خال سن ٍٛأعُناٍ اؿنناْات
*ايذلف٘ٝ
ايٓذاح
*انتؾنناف
 * 02صعَ ّٛتشضنٚ ١أيعاب يقاحل أطفاٍ َ 10ا2222 ٟ
راص ايجكافننننَٛ ١يننننٛر
عامل ايطفٌ
َت٬طَن ١راٚ ٕٚصؽنن ١عُنٌ راص ايجكافننَ ١ننٔ
*تؾنننننذٝع املعُضٟ
تٓؾٝط مجع ١ٝأطاص
02:22
ايطفنننننننننننننٌ
* ٚصؽننن ١ا٭ؽنننػاٍ ايٝزٜٚنننٚ ١ايضعنننِ
ي٬ننننننضاط يف
ٚايفٓنن ٕٛايتؾننهٚ ١ًٝٝاملننٛر٫ز ٚايٓشننت
ْؾاطات ثكاف١ٝ
ٚايزَ ٢يقاحل أطفاٍ اؿناْ ١ايٓادش١
* دٛينن ١إصؽننار ١ٜملهتبنن ١راص ايجكافنن١
َٛيٛر َعُضٟ
* قامض ٠س ٍٛايطفٛين ١ؼنت عٓنٛإ:
44

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

*رٚص ايٓؾض
*فٓاْ
اؾُعٝات ايجكاف١ٝ
*امل٪عغات ايذلبٛب١
*ٚصؽات راص ايجكاف١

َ ٬س ع ١

03

04
05
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كاطض تعضض ا٭طفناٍ املفنضط يًؾاؽنات
بكٝننار ٠أخقنناْ ٝ٥فغنن ٝيٮطفنناٍ َننع
سناْ ١ايٓذاح
* عضض بًٗٛاَْ ٞع فٛفٚ ٛبٓٛؽ ١يقاحل
أطفاٍ سناْ ١ايٓذاح
*سفننٌ غٓنناَ ٞ٥ننٔ تٓؾننٝط اؾُعٝنن١
ايجكاف ١ٝأطاص ي ١ٜ٫ٛتٝظٚ ٟطٚ
*صعننَ ّٛتشضنننٚ ١أيعنناب َننٔ قبننٌ
اؾُع ١ٝايجكاف ١ٝأطاص ي ١ٜ٫ٛتٝظٚ ٟطٚ
 ٚصؽ ١اؿها َٔ ١ٜتٓؾٝط أٜنت عنٝزِٖنضمي١
 ٚصؽ ١أيعاب ايضٜامٝات*قامض ٠سن ٍٛايطفٛين ١ؼنت عٓنٛإ:
كاطض تعضض ا٭طفناٍ املفنضط يًؾاؽنات
بكٝار ٠عًُاْ ٤فػ ا٭طفناٍ بايتعناَ ٕٚنع
سناْ ١ايٓذاح
ٚصؽ ١اؿها ١ٜمبٔ طضف تٛات ٞطيٝد١
*ٚصؽ ١ايضعِ يْٰغ ١سٓتٛص عاَ١ٝ
*ٚصؽنن ١ا٭ؽننػاٍ ايٝزٜٚننَ ١ننٔ طننضف
اٯْغٚ ١يز عً ٞفبٝش١
* تٓؾٝط ا٭يعاب َٔ قبٌ مجع ١ٝفػاص
ايؾطاص ي ١ٜ٫ٛتٝظٚ ٟطٚ
*ٚصؽننن ١عُنننٌ ٫نتؾننناف َفنننضرات
ايهتاب
*عنننننضض بًٗنننننٛاْ ٞيهُٝنننننٛؼ ٚ

 20دٛإ 2222
02:22
01:22

 22دٛإ 2222
 21دٛإ 2222
02:22
01:22

* فنننننننننا٤
يتبنننننننننننارٍ ٚ
انتؾننننننننناف
املٛاٖنننننننننننننب
*ايذلفٝنننن٘ ٚ
ايتغً١ٝ

راص ايجكافننننَٛ ١يننننٛر *أخقاْ ٝ٥فغاْ
*اؾُعٝات ايجكاف١ٝ
َعُضٟ
*املٗضد  ٚايفٓاْ
*ٚصؽات راص ايجكاف١

06

07
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نٛن ٞيفا٥ز ٠ا٭طفاٍ
*عضض َغضس ٞأيٛإ  ٚبًٗٛإ

*تؾنننننذٝع املغضح اؾٗ ٟٛناتب اؾُع ١ٝايجكاف ١ٝايؾعً١
 20دٛإ 2222
 ٚاملغضح ي ١ٜ٫ٛبَٛضراؼ
اٱْتاز املغضسٜ ٞاع
*ايتغنننًٚ ١ٝ
ايذلف٘ٝ
* فنننننننننا٤
يًتعضٜننف بفننٔ
املغضح
َٔ َ 12نا ٟاين* 20 ٞتؾنننذٝع  ٚاملهتبننن ١ايضٝ٥غننن* ١ٝرٚص ايٓؾض
تضقٝنن ١املطايعنن ١يًُطايع ١ايعُ ١َٝٛاؾُعٝات ايجكاف١ٝ
دٛإ 2222
*امل٪عغات ايذلبٛب١
ايعُ١َٝٛ
*تؾنننننذٝع
*ٚصؽات املهتب١
ا٭طفننناٍ عًننن٢
ايكضا٠٤
*فنننننننننا٤
يًتعضٜننننننننننف
بأُٖٝنننننننننننن١
ايهتنننننننناب ٚ
َ 10ا:2222 ٟ
املطايع١
*فنننننننننا٤
يًذلف٘ٝ

*عضض ٭عُاٍ أطفاٍ ٚصؽات املهتب١
*عنننضض فنننزٖٜٛات ٭عُننناٍ أطفننناٍ
ايٛصؽات ايبٝزاغٛد ١ٝيًُهتب١
*َعضض جملُٛعَ ١نٔ نتنب ا٭طفناٍ
َٔ صفٝز املهتب.١
*ْؾننناطات ايٛصؽنننات ايبٝزاغٛدٝنننٚ ١
ايذلف:١ٝٗٝ
ٚصؽ ١ايكضا ٚ ٠٤ايهتابن( ١عنح سن ٍٛآراب
ايطفٌ ).
ٚصؽ ١ايضعِ  ٚايتً.ٜٔٛ
*َٛمنننٛع ؼغٝغننن ٞسننن ٍٛايطفنننٌ
ٚايب٦ٝننَ ١ننٔ تٓؾننٝط ايغننٝز ٠فننزقاٟٚ
عاَ َٔ ١ٝراص ايب ١٦ٝي ١ٜ٫ٛتٝظٚ ٟطٚ
*طٜاص ٠بٝزاغٛدٝن ١يًُهتبن ١يفا٥نز٠
أطفاٍ َ٪عغ ١ايطفٛي ١املغعف ١ببٛخايف 20 ١دٛإ 2222
 ٚإٖننزا ِٗ٥فُٛعننَ ١ننٔ ايهتننب خافنن01:22 ١
با٭طفاٍ .

08

09
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* عضض  ٚتٓؾٝط َع ايضٚمت :
Au
Trésor
de
mes
،Parents
Les Petits Zazou
*قامض ٠س ٍٛآراب ايطفٌ َنع
ا٫عتاس ٠ايزنتٛص ٠ازلاع ٌٝعاَ١ٝ
*قامض ٠س ٍٛطفنٌ س ٟٚا٫ستٝادنات
اـافَ ١ع ا٭عتاس صؽٝز بًعغٌ
*انتؾنننناف  ٚتهننننض ِٜايهاتننننب
ايقػرل.
*َكتطفات ؽعضَ ١ٜع ايظًَٝن ١فناٌٜ
مي١ٓٝ
Frère
*عنضض فنdes ًِٝ
ours/robert
walker
2221aaron blaise /usa
Le roi singe le retour
* duعضض فًِٝ
heros/tian
xiaopeng/chine2012
*َعننضض فننٛص ٭طفنناٍ ايؾننٛاصع ؼننت
ؽننعاص قننَٚ ٠ٛضْٚنن ١املٜ٬نن َننٔ أطفنناٍ
ايؾٛاصع س ٍٛايعامل
*َعننضض نتننب أطفنناٍ َننٔ َهتبنن١
ًَشك ١راص ايجكافَٛ ١يٛر املعُضٟ
*بٝع باٱٖزا َٔ ٤طضف ناٌَ بٔ ط٘
*ٚصؽات عٌُ كتًف( ١ايضعِ  ،ايتًنٜٔٛ

 20دٛإ
01:22

*تضقٝننننننننَ ١تشف ايغُٓٝا
ايغنننننننُٓٝا يف
أٚعاط ايذلبٛب١

*املدضد

 ٚاملُجً

َنننٔ َ 10نننا ٟإىل  - 21إْؾنننا ٤دغنننٛص ًَشكننن ١راص ايجكافننن* ١رٚص ايٓؾض
َٛيٛر َعُض ٟبعظاطق* ١فٓاْ
ب املؾناصن
دٛإ
اؾُعٝات ايجكاف١ٝ
ٚاؾُٗٛص
*امل٪عغات ايذلبٛب١
*ٚصؽننات ًَشكننن ١راص
ايجكاف١

10
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 ،ا٭يعنناب ايتعًُٝٝنن ، ١ايكننضا ، ٠٤اٱَنن، ٤٬
عضض فٛصبَ )ٕٛع َضنظ
C.C.R
*َعضض أعُاٍ ايٛصؽات ايبٝزاغٛد١ٝ
*عننضض غٓننا ٞ٥يٮطفنناٍ َننٔ تٓؾننٝط
فضقٖٓ ١زٚ
ٚعضض ايضقك ايه٬عٝه ٞيٮطفاٍ َٔ
تكزَ ِٜزصع ١ايضقك ساَٝؿ بعظاطق١
*عضض َغضسٚ ٞغٓنا ٞ٥يٮطفناٍ َنٔ
تٓؾٝط اؾُع ١ٝايجكاف ١ٝتكذزٜت
*نٛصاٍ َع ا٫ٚر اغضا َٔ ٜٔبٛطقإ
*عضض بًٗٛاَْ ٞع املٗضز بٝتؾٛ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعنامل ٞيًطفٛينَ ١نٔ طنضف
مجع ١ٝأٜإ .
كتًف ايٓؾاطات ايعًُ ١ٝايضقُ ،١ٝايب١ٝ٦ٝ
َٔ طضف مجع ١ٝأٜإ
َننٔ  20إىل  21دننٛإ
يكا٤ات أرب ١ٝيٮطفاٍ  ٚايؾباب .
 بٝننع باٱٖننزا( ٤نتننب يٮطفنناٍ  ٚنتننب 2222ايؾباب).
 عضٚض نتب يًبٝنع يٮطفناٍ  ٚيًؾنبابَٔ طضف رٚص ايٓؾض املدتًف.١
ٚصؽات ايضعِ عً ٢اشلٛا ٤ايطًل.املعاصضملدتًننف أعُنناٍ ايٛصؽننات ايبٝزاغٛدٝننٚ ١
اخذلاعات ا٭طفاٍ يف ناف ١اجملا٫ت
 -تكننز ِٜايتعًُٝننات ٚاٱصؽننارات اـافنن١

َهتبنننن ١املطاعنننن١
ايعُ ١َٝٛإيًٝنت
َهتبننن ١املطايعننن١ايعُ ١َٝٛتٝكظٜضت
َهتبننن ١املطايعننن١ايعَُٝٛننننن ١تٝنننننظٟ
غٓٝف
َهتبننن ١املطايعننن١ايعُ ١َٝٛعظاطق١
-قاع ١املطايع ١عاسٌ

 املٓدضط ٕٛيف املهتبات ايدلْنناَر َغننطضبايتٓغننننٝل َننننع
قطنناع ايجكافننٚ ١
 تَٝ٬ش ا٭طٛاص ايج٬ث١ايفٓنننننننننننننن،ٕٛ
اؾُعٝننننننننننات
ايجكافٝنننننننننننٚ ١
ايغًطات احملً.١ٝ

بايغنن ١َ٬عًنن ٢ايطننضم ٚكنناطض اؿننٛارخ
املٓظي َٔ ١ٝقبٌ اؿُا ١ٜاملزْ١ٝ
 غٓا٤ أؽػاٍ ٜز١ٜٚٚ-صؽات عٌُ يًضعِ ٚقضا ٠٤ايٓك ٚايكق١
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قاعنننننن ١املطايعنننننن١اٜؾضرٕٜٛ
قاع ١املطايع ١عتٝت١قاع ١املطايع ١مجعن١ْغٗاصٜر
قاع ١املطايع ١ابٝظاصقاع ١املطايعن ١اقنْٞٛاععز

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا ؾ ظ ا ٥ض
ا يض ق ِ
01
02
03

04
05

06
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ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط َ ه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
اعِ ا يٓ ؾ اط
أْؾننط ١تضفٝٗٝنن ١عنندل كتًننف املننزاصؼ َنننٔ َ 20نننا ٟإىل  21تعضٜننف ايطفننٌ املنننزاصؼ ا٫بتزاٝ٥ننن ١اؾُع ١ٝايجكاف ١ٝا٭سّ٬
ملغضح ا٭طفاٍ
يًذظا٥ض ٚعط
عكٛق٘
دٛإ 2222
ا٫بتزاٚ ١ٝ٥عضٚض َغضس١ٝ
اؾُعٝنننننن ١ايجكافٝنننننن١
ايتٛعٝننننَ ١ننننٔ عاس ١بٛيٛغ
صسً ١تضف -١ٝٗٝسفٌ تضف ٞٗٝثكايف-بًٗٛإ 20 -دٛإ 2222
بعض املداطض
َزصع ١ايطٝب ايعكيب ا٫بتغاَ ١محا ١ٜايطفٛي١
عضض أطٜا٤
تُٓٝنن ١املٛاٖننب
عنننضض بًٗنننٛاَْ-ٞغنننابك ١فهضٜننن-١
ٚاملًهنننننننننات
فُٛعنن ١فننٛتٚ -١ٝصؽنن ١صعننِٚ -صؽنن١
عنننناس ١اي٥ٛنننناّ أ٫ٚر اؾُع ١ٝايجكاف ١ٝتٝظٜضٟ
ايفهضٜنن ١يننزٟ
ا٭يعنناب ايفهضٜنن -١ايضعننِ عًنن ٢ايٛدننَ٘ 20 -ا2222 ٟ
م ٤ٛايكُض
فاٜت
ا٭طفاٍ
َعننننضض يًهتننننب -تٛطٜننننع اشلننننزاٜا-
إنضاَٝات
راص ايؾباب
ٚصؽننننات فهضٜننننٚ ١فٓٝنننن ١يٮطفنننناٍ َ 10اٟ
اؾُعٝنن ١ايجكافٝنن ١طٖننض٠
 ٚعاس ١ايهٝتاْٞ
 22ٚ 20دٛإ
ب٬رٟ
(َاعهٛت – َغابكَ ١اعذل ؽاف)
ا٫ستفننننننننننناٍ ققض ايجكاف١
20دٛإ 2222
 َٓافغ ١يف ايؾطضْر. املهتبننننن ١ايضٝ٥غننننن١ٝبايطفٌ
 َعضض ايهتاب خال بايطفٌ.يًُطايعنننن ١ايعَُٝٛنننن١
ٚتؾذٝع٘ عًن٢
 ٚصؽات َفتٛس ١يًضعِ ،ا٭ؽػاٍ ايٝز.١ٜٚي ١ٜ٫ٛاؾظا٥ض
ايكضا٠٤
 ٚصؽات املٓتغٛص.ٟ مجع ١ٝاؾظا٥ض تطٛعانتؾننننننننناف
 عضٚض بًٗٛاْ ،١ٝايعاب تضبَٛ ١ٜٛعٝك٢َٛاٖب ايطفٌ
تضف.١ٝٗٝ
َ ٚضافكت٘
 َزاخً ١ا٭عتاسْ ٠ارٖٛ ١ٜاّ ؼت عٓٛإؼغننننننننٝػ ٚ
تضبٝننننن ١ا٭بٓنننننا ٤يف ظنننننٌ ايتطنننننٛص
 مجع ١ٝا٭ٜار ٟايبٝنا٤تٛعٝنن ١ا٭ٚيٝننا٤
ايتهٓٛيٛد01(ٞر).
سننننن ٍٛطنننننضم
 -أعاتش ٠كتق يف عًِ

َ ٬س ع ١

 َزاخً ١ا٭عتاس أمحز ؽباح ؼت عٓٛإبعض أعايٝب املعاًَ ١ايٛايزٜنٚ ١ع٬قتٗنا
بايتٛافل ايٓفغ ٞيز ٣ايطفٌ (01ر).
 -عباصات صاق َٔ ١ٝبضا ٠٤ايطفاٍ.

ايتعاَننننٌ َننننع
ا٭بٓا.٤

اينننٓفػ ايعٝنننارٚ ٟعًنننِ
ايٓفػ ا٫دتُاعٞ

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا ؾ ً ف ١
ا يض ق ِ
20
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ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط أ ٖ ز ا ف ا ي ٓ ؾ ا ط
اعِ ا يٓ ؾ اط
ا٭صبعننننا 20 ٤دننننٛإ ا٫ستفا ٤بأطفاٍ
استفاي ١ٝخاف ١با٭طفاٍ
 2222ابتنننننزاَ ٤نننننٔ ايٜ٫ٛننننننننن ١يف
عٝزِٖ ايعامل.ٞ
(بننننضاَر َتٓٛعننننَ ،١غننننابكات ،فكننننض ٠ايغاع24:22 ١
اؿهٛات)ٞ
ايتدفٝنننف َنننٔ
اينننػط خافنن١
بايٓغب ١يٮقغاّ
ايٓٗا١ٝ٥

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
قاع ١ايغُٓٝا ايؾٗٝز -فننننٛز املٓنننن ٢يكننننزَا٤
طٜتننننن ْٞٛقُنننننز ايهؾنننناف ١اٱعنننن١َٝ٬
اؾظا٥ض١ٜ
ببًز ١ٜاؾًف١
ايتٓغننننٝك ١ٝايٛطٓٝنننن١ؿُا ١ٜاجملتُع
(قزَا ٤ايهؾناف ١يٜ٫ٛن١
ايٓعاَ ، ١مٛٝف ؽضف)

َ ٬س ع ١

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛد ٝذٌ
ا يض ق ِ

اعِ ا يٓ ؾ اط

10

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت َهإ ايٓؾاط
ا يٓ ؾ اط
َ 10ا2222 ٟ

َعنننضض يًهتننناب خنننال
با٭طفاٍ َٔ صفٝز املهتب١

10
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ٚصؽننننننات بٝزاغٛدٝننننننٚ ١
َغابكات أرب ٚ ١ٝفهض ١ٜيف
ايضعننِ ،ايتًدننٝك  ،نتابننَ 20 ١ا2222 ٟ
ايكقننن ، ١نتابننن ١أبٝنننات
ؽننعض ٚ ١ٜخننٛاطضَ ،غننابك١
اؿغنناب ايننشٖين ،ايهًُننات

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

 ايتؾذٝع عً ٢ايكضا ٚ ٠٤املكض١ٝ٥ٚخقٛفنننا يف املٓننناطل ايٓاٝ٥نننٚ ١
اؾبً١ٝ
باملهتبننن ١ايبًزٜننن - ١إٜقاٍ ايهتاب ملدتًنف ؽنضا٥ح
اجملتُع ٫عُٝا ف ١٦ا٭طفاٍ
ايعٓقض
 انتؾاف املٛاٖب ايفٓ ٚ ١ٝا٭رب١ٝ ٚتطٜٛضٖا
 تُٓ ١ٝصٚح املبارص ٚ ٠اٱبنزاع ينز٣ف ١٦ا٭طفاٍ
 اعننتعُاٍ إعننذلاتٝذ ١ٝدًننب َننٔخننْ ٍ٬ؾنناطات تضفٝٗٝنن ٚ ١أيعنناب
سٖٓ ١ٝتجكٝفَ ١ٝضافك١
 تٛطٜنننع ايٓؾننناطات ايجكافٝنننٚ ١ايكضاٝ٥نن ١عًنن ٢كتًننف بًننزٜات
اي١ٜ٫ٛ

املهتبنننن ١ايضٝ٥غنننن١
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
 َزٜضٜننن ١ايجكافنننٚ ١ايفٕٓٛ
 ْننار ٟاملٛاٖننب ا٭ربننٞملزٜض ١ٜايجكاف١
 بًز ١ٜايعٓقض املهتبنننن ١ايبًزٜنننن١يبًز ١ٜايعٓقض
ايؾنننعضا ٚ ٤املبنننزعاحملًٝ
 مجعٝننننن ١ايضٜنننننإايجكاف ١ٝي ١ٜ٫ٛدٝذٌ

مبتشف نتاَ١

 اؾُعٝنن ١اؾظا٥ضٜنن١يذلقٝنننننن ١تننننننزصٜػ
ايضٜامنننننننننننننٝات ٚ
تهًْٛٛدٝننا اٱعننّ٬
املؾنننننننننناصن يف
َغنننننابك ١ايطبعننننن١

/

ااململ٬سعات

املتكاطع١
10
فتح فنا ٤يًكضا ٚ ٠٤املطايع١

10

10

10
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َٔ  20دٛإ إىل  21عدل بًزٜات :
 دٝذٌدٛإ 2222
 ايعٛاْ١ ايؾكف١ د١ًُٝ -عًُ ٢بٔ طٜار٠

ايجاْٝننننن ١ملغنننننابك١
ايهْٛػننننننننننننننٛصٚ
يًضٜامٝات 0100

 َكازلنن ١ا٭طفنناٍ عنندل كتًننف مجعٝنننننن ١ايننننننضٜجِايبًزٜات أدٛا ٤ا٫ستفاٍ  ٚايبٗذ ٚ ١ايجكاف ١ٝبايتٓغٝل َنع
ايذلف ٘ٝعِٓٗ مبدتًنف ايٓؾناطات َزٜضٜنننن ١ايجكافننننٚ ١
ايفٓ ٕٛي ١ٜ٫ٛدٝذٌ
املدلف. ١

بنننننننننننننننننننننننزاص
ايجكنننننننافننننننننننٚ ١
ايفٓ ٕٛي ١ٜ٫ٛدٝذٌ

قننضا٤ات ؽننعضَ ١ٜننٔ تكننزِٜ
نٛنبننننَ ١ننننٔ ايؾننننعضا٤
َٔ  20دٛإ إىل 00
احملًَ ٝع بٝع بايتٛقٝع
دٛإ 2222
تكنننز ِٜأْاؽنننٝز  ٚققنننا٥ز
ؽعض ١ٜخافن ١باملٓاعنبَ ١نٔ
تكننننز ِٜبننننضاعِ املهتبنننن١
ايبًز١ٜ
تكننز ِٜعننضض َغننضسَ ٞننٔ
طضف فضق ١املغضس ١ٝاملهتب١
ايبًز١ٜ

ايتعاْٝٚننن ١ايجكافٝننن١
فننضح ايفننٔ اؾظا٥ننضٟ
عطٝف

تكنننز ِٜعنننضٚض تضفٝٗٝننن١
َضافكننَ ١ننٔ طننضف مجعٝنن١

ايفٓنننإ ٜنننٛط َادٝنننو
ظا١ٜ

/
مجعٝننننن ١ايبغنننننُ١
ايجكاف ١ٝعهٝهز٠

10
10
10
01

ايضٜإ ايجكاف١ٝ
تٛطٜع اؾٛا٥ظ عً ٢ايفنا٥ظٜٔ
يف كتًف املغابكات

00
00
00
00
00
00
00
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َننع عننارٍ
l’art
ايطٝب بٛعُاص
مجعٝنننننن ١ايننننننضٜجِ
ايجكاف١ٝ

طٜاص ٠تضؽٝز١ٜ
قافً ١ثكاف ١ٝتضف١ٝٗٝ
ْؾننناطات َتٓٛعننن ١يفا٥نننز٠
ا٭طفاٍ

00

soft

 20دٛإ 2222

راص ايجكافنن ٚ ١ايفٓننٕٛ
ي ١ٜ٫ٛدٝذٌ

/
عضض َغضس ٞبعٓٛإ أعنضاص
اؾظٜض٠
عضض َغضس ٞبعٓنٛإ أبٓنا٤
اؿهٛاتٞ
عضض أيعاب اـف١
عنننضٚض بًٗٛاْٝننن ٚ ١أيعننناب
فهض١ٜ
َغابك ١صقُٝن ١بعٓنٛإ بٓنو
املعًَٛات
عضض سهٛاتٞ
عضض فين تضف ٞٗٝتضبٟٛ
عضض َغضس ٞبعٓٛإ عضبن١
املضح

ايتعاْٝٚننن ١ايجكافٝننن١
ايتاز ايشٖيب باتٓ١
/
مجعٝنننننن ١ايضٜننننننإ
ايجكاف١ٝ
ايزنتٛص خايز َٖٛٛب
أَ

phonix

00
01

ٚصؽ ١إبزاع ١ٝس ٍٛنتاب
عضض فين تٓؾٝطٞ

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛعط ٝف
ااململؾاصنٕٛ

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط َ ه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
 10بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عنناس ١راص ايجكافننٖ ١ننٛاص ٟايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعنامل ٞتعاْٝٚنننن ١أفهنننناص
عضٚض َغنضسَ ١ٝتٓٛعنَٛ ١دٗن 20 ّٜٛ ١دٛإ  2222بَٛزٜٔ
ٚفٕٓٛ
يٮطفاٍ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
 10بضْاَر راص ايجكافٖٛ ١اص ٟبَٛز:ٜٔ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض ٚصؽنننات راص ايجكافننن١
َعننضض فننضر ٟخننال بضعننَٛات
ٖٛاص ٟبَٛزٜٔ
ايطفٛي١
ا٭طفاٍ يًفٓاْ ١ايقنػرل ٠ؽنضباٍ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
ٚرار
اؾُعٝننن ١ايجكافٝننن١
يًطفٌ
َعننضض صعننَٛات أطفنناٍ يٛصؽنن١
ايفٓ ٕٛايتؾه ١ًٝٝيزاص ايجكاف 20 ّٜٛ ١دٛإ  2222بزاص ايجكافٖٛ ١اص ٟبَٛز ٜٔا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ ب ٬سزٚر
اٱفضٜكٞ
ٚصؽات س ١ٝخاف ١با٭طفاٍ:
ٚصؽ ١ايفٓ ٕٛايتؾه١ًٝٝ
ٚصؽ ١اٱَ٤٬
ٚصؽ ١ايتًدٝك
َغابكات فٓٚ ١ٝفهض١ٜ
عننضض َغننضس ٞخننال با٭طفنناٍ
ؼت عٓٛإ:
(( ايؾننضٜض ؽضٚؽننٛص)) يًذُعٝنن١
55

ااململ٬سعات

10

ايجكاف ١ٝب ٬سزٚر
بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

10

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

56

 01 ّٜٛدٛإ 2222

 02 ّٜٛدٛإ 2222

10

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

 22 ّٜٛدٛإ 2222

10

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

 21 ّٜٛدٛإ 2222

مبهتب ١أ٫ٚر تبإ

مبهتب ١ايتً١

ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
ايفٓإ بْٝٛهػ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
اؾُعٝننن ١ايجكافٝننن١
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعنامل ٞأصيٛنإ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ

ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
مبهتب ١فاحل باٟ
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
تعا ١ْٝٚفضح ايفٔ
َضنننظ اؿُاٜنن ١املزْٝنن ١ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
اؿاعٞ
يًطفٌ
فضق ١بٝتؾٛ

ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
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10

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

10

صْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

10

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

 21 ّٜٛدٛإ 2222

01

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

 20 ّٜٛدٛإ 2222

 21 ّٜٛدٛإ 2222

مبهتب ١ب٦ض ايعضـ

ٜنننننن 21 ّٛدننننننٛإ مبهتب ١عُٛؽ١
2222

مبهتب ١بٛقاع١

مبهتب ١بٛطايب

ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
فضق ١بٝبٛ
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
تعا ١ْٝٚايكًع١
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
مجع ١ٝإؽضام
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
فضقَٓ ١رل فاؿٞ

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

 20 ّٜٛدٛإ 2222

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

 24 ّٜٛدٛإ 2222

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

58

مبهتب ١ع

اؿذض

مبهتب ١ايضفف١

 24 ّٜٛدٛإ  2222مبهتب ١ايطا١ٜ

 02 ّٜٛدٛإ 2222

مبهتب ١محاّ ايغدٓ١

يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
فضق ١ؽٖ ٛؾاّ محناّ
ايطفٛي١
٫ستفاٍ بناي ّٛٝايعنامل ٞايغدٓ١
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
ايطفٛي١

ايفٓننننننإ صَننننننظٟ
مجٛعٞ

ايتعاْٝٚنن ١ايجكافٝنن١
تافتٝها

اؾُعٝننن ١ايجكافٝننن١

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

 00 ّٜٛدٛإ 2222

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

 00 ّٜٛدٛإ 2222

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

59

 00 ّٜٛدٛإ 2222

 02 ّٜٛدٛإ 2222

مبهتب ١أ٫ٚر عزٚإ

مبهتب ١ع

عباع١

مبهتب ١مج١ًٝ

مبهتب ١صأؼ املا٤

ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملَ ٞرلاز
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
اؾُعٝننن ١ايجكافٝننن١
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعنامل ٞايتك٣ٛ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
اؾُعٝننن ١ايجكافٝننن١
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعنامل ٞب ٬دزٚر
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
فضق ١قُٛر ساصـ
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
اؾُعٝننن ١ايجكافٝننن١
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملَْٛ ٞك

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

60

01

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

00

بضْاَر َزٜض ١ٜايجكافٚ ١ايفٓ:ٕٛ
عضض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

 01 ّٜٛدٛإ 222

 01 ّٜٛدٛإ 2222

 01 ّٜٛدٛإ 2222

 00 ّٜٛدٛإ 222

مبهتب ١أٜت ْٛاٍ َظار٠

مبهتبَ ١ظيٛم

مبهتب ١ع

ايض٣ٚ

مبهتب ١تٝظْ ٟبؾاص

يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
ايطفٛي١
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعناملٞ
يًطفٌ
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفنٌ
اٱفضٜكٞ
ا٫ستفناٍ بٓقنف ؽنٗض
ايطفٛي١

اؾُعٝننن ١ايجكافٝننن١
أٚاٍ

ايفٓإ فاَٛ

ايفٓإ ب ٍ٬فابضٟ

ايفٓإ أؽضف

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛع ع ٝز ٠ا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
 01صققات يٮطفاٍ.
عضض ا٭طٜا.٤
عضض َغضس ٞؼت عٓٛإ:
ايًُٓٚ ١ايقضفٛص .
 02عًُ ١ٝتؾذرل

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
ايج٬ثا٤
َ10ا2222ٟ
 01:22عا

ااململؾاصنٕٛ
أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
قاعنننننننن ١املغننننننننضح فننتح فنننا ٤تضفٗٝنن/ ٞ
اؾٗ ٟٛفضاط بَٛز ٜٔيٮطفاٍ

ا٭صبعا٤
 20دٛإ 2222
 02:22عا
 01:22عا

ايغاس ١املكابً ١ملغنذز تكضٜننب ايطفننٌ َننٔ َزٜض ١ٜايجكافن١
بايتٓغننٝل َننع
سنن ٞايضٜنناض -بًزٜنن ١ايب١٦ٝ
بًز ١ٜععٝز. ٠
ععٝز٠
قاعنن ١املغننضح اؾٗنن ٟٛاسٝننا ٤ايٝنن ّٛايعننامل/ ٞ
يًطفٛي١
فضاط بَٛزٜٔ

03

بح أغاْ ٞيٮطفاٍ.
عننضٚض تضفٝٗٝنن- .١صققننات ايننزَ٢
ايعُ٬قننَ - ١غننابك ١صعننِ -عننضٚض
بًٗٛاْ ١ٝيٮطفاٍ
اعتعضامنات يٮيعنناب ايضٜامنَ ١ٝننع ا٭صبعا٤
 20دٛإ 2222
صابطات ايفٓ ٕٛايكتاي١ٝ
 00:22عا

05

فننننننا ٤يًُطايعننننن( ١املهتبننننن١
املتٓكًٚ)١ايٓؾننننناطات ايذلفٝٗٝننننن١

04

61

خًل د ٛايذلف ٘ٝينزَ ٣زٜض ١ٜايجكافن١
بايتٓغننٝل َننع
ا٭طفاٍ
بًزٜنن ١عننعٝز٠
َٚزٜضٜنننننننننن١
اؿزٜكننن ١ايعَُٝٛننن١
ايؾننننننننننننباب
ؿنن ٞايضٜنناض -بًزٜنن١
ٚايضٜام١
ععٝز٠
اسٝننا ٤ايٝنن ّٛايعنناملَ ٞزٜض ١ٜايجكاف١
املهتبنننننننننن١
يًطفٛي١

ااململ٬سعات

ٚٚصؽنننات َفتٛسننن ١يًضعنننِ َٛدٗننن١
يٮطفاٍ
06

سفٌ فين خال بايعا٬٥ت ٚا٭طفاٍ ا٭صبعا٤
تٓعْ ِٝؾناطات تضفٝٗٝن ١يٮطفناٍ  20 :دٛإ 2222
 22:22عا
سهٛاتَٗ – ٞضز .

07

ْننننننننز ٠ٚفهضٜنننننننن ١ؼننننننننت ا٭صبعا٤
عٓٛإ :عننٝهٛيٛد ١ٝايًعننب عٓننز  20دٛإ 2222
ايطفننننننننٌ  ٚرٚص ٙيف ايذلبٝنننننننن 02:22 ١عا
يٮخقاٝ٥ت ايٓفغاْٝت ر .بنزصإ
ْٝٚغ ٚ ١رَ.هضَ ٟض. ِٜ
َغابكات فهض ٚ ١ٜثكافَ ١ٝع عضض ا٭صبعا٤
 20دٛإ 2222
َغضس ٞيٮطفاٍ.
 00:22عا

09

عننضض َغننضس ٞيعننضا٥ػ ايكضاقننٛط ا٭صبعا٤
 20دٛإ 2222
بعٓٛإ أَ ٞاؿٓ. ٕٛ
 00:22عا

08

62

ايضٝ٥غ١ٝ
ب ا ي ت ٓغ ٝل
َنننننع بًزٜننننن١
ععٝز. ٠
اؿزٜكننن ١ايعَُٝٛننن ١خًنننل دننن ٛعنننا ًٞ٥فنننننضم فٓٝنننننَ ١زٜضٜننننن ١ايجكافننننن١
َٛٚعنننننننٝك ١ٝبايتٓغٝل َنع بًزٜن١
ؿنن ٞايضٜنناض -بًزٜنن ١عنٛص ا٭طفاٍ
ععٝز٠
قً١ٝ
ععٝز٠
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن ١ٝتٛعٝننننن ١ا٭ٚيٝنننننا ٤ايزنتٛص٠
يًُطايعنن ١ايعَُٝٛنن ١بأُٖٝنن ١ايًعننب عٓننز بزصإ ْٝٚغ١
ا٫طفاٍ
ٚاْظاص عبز ايهضِٜ
ايزنتٛص٠
َهضَ ٟضِٜ

/

َهتبنننن ١املطايعنننن ١تُٓٝنننننن ١قننننننزصات -املهتبننننننننن/ ١
ايضٝ٥غ١ٝ
ايعُ– ١َٝٛس ٞايٓقض -ا٭طفاٍ
 َهتبننننننننن١ععٝز٠
املطايعننننننننننن١
ايعُ ١َٝٛعنٞ
ايٓقض
 اؾُعٝنننننننن١ايجكافٝننن ١أٖنننٌ
ايفٔ  -ععٝز٠
صعا ١ٜايطفٌ  ٚخًنل ايتعاْٝٚننننننننن/ ١
راص ايجكاف١
أدننٛاَ ٤ننٔ ايفضدنن ٚ ١ايجكافٝنننننننننن١
َقطف ٢خايف
ايعجُاْٝننننننن- ١
املتع١

ٖٚضإ
املهتبننننننننن١ايضٝ٥غ١ٝ
 َهتبننننننننن١املطايعننننننننننن١
ايعَُٝٛننننننننن١
يبًز ١ٜاملعُٛص٠
 راص ايؾننننننبابعبإ صَنإ
مجعَٛ ١ٝاٖنبععٝز٠مجعٝنن ١فننٛت
اـؾب١
بًز ١ٜععٝز٠
مجعٝنننننننننننن١
ايفضعنننننننننننإ
يٮعُاٍ ايفٓ١ٝ
ععٝز٠فُٛعنننَ ١نننٔ
ا٭طفاٍ

10

تٓعننن ِٝقافًننن ١ثكافٝننن ١إىل بًزٜننن ١اـُٝػ
 22دٛإ 2222
املعُٛص:٠
قضَننظ، ٠فٝبننظاف ،ؽننطضْر ،قننضا 02:22 ٚ ٠٤عا
تًدٝك .

َهتبنننن ١املطايعنننن ١خًل د ٛايذلف ٘ٝينز٣
ايعَُٝٛنننن ١يبًزٜنننن ١ا٭طفاٍ
املعُٛص٠

11

اـُٝػ
عضض فين َاصْٜٛات سفً ١ايقٝف
 22دٛإ 2222
 01:22عا
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ بعٓننٛإ اـُٝػ
 22دٛإ 2222
صسً ١ايغٓ. ْٛٛ
 00:22عا

قاع ١املغضح اؾٟٗٛ
فضاط بَٛزٜٔ

تعضٜنننننف ايطفنننننٌ
مبدتًنف ايٓؾنناطات
املغضس١ٝ
صعا ١ٜايطفٌ  ٚخًنل
أدننٛاَ ٤ننٔ ايفضدننٚ ١
املتع١

13

تهض ِٜأفزقا ٤املهتب َٔ ١ا٭طفاٍ اؾُع١
 21دٛإ 2222
.
 02:22عا
ايغبت
عضٚض بًٗٛاْ ١ٝيٮطفاٍ.
 21دٛإ 2222
 01:22عا

املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
َهتب ١ا٭طفاٍ

ؼفٝننننظ ا٭طفنننناٍ
ٚتؾنننذٝعِٗ عًننن٢
املطايع١
اؾُعٝنننننننننن/ ١
خًل د ٛايذلف٘ٝ
ايجكافٝنن ١اشلننز٣
ٚا٫يتشننننننناّ –
ععٝز٠

12

14

63

راص ايجكاف١
َقطف ٢خايف

قاع ١املغضح اؾٟٗٛ
فضاط بَٛزٜٔ

/

/

/

/

15

عضض َغضس ٞيٮطفاٍ ؼت عٓٛإ  :ا٭سز
 21دٛإ 2222
يك ايػاب١
 01:22عا

قاع ١املغضح اؾٟٗٛ
فضاط بَٛزٜٔ

تعضٜنننننف ايطفنننننٌ
مبدتًنف ايٓؾنناطات
املغضس١ٝ

16

ْؾنناطات فٓٝنن ١تضفٝٗٝنن ١تجكٝفٝنن ١ا٭سز
 21دٛإ 2222
يضٚم ١أطفاٍ قطض ايٓز. ٣
 01:22عا

املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
َهتب ١ا٭طفاٍ

خًل د ٛايذلف٘ٝ

17

ْؾاط ثكايف تضف ٞٗٝيفا٥ز ٠ا٭طفناٍ ا٭سز
 21دٛإ 2222
.
 00:22عا

ايغننننناس ١اـًفٝننننن ١خًل د ٛايذلف٘ٝ
يًُهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ٚاْظاص عبز ايهضِٜ

18

عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ بعٓننٛإ ا٭سز
 21دٛإ 2222
اـزع. ١
 00:22عا
عضض َغضس ٞيٮطفاٍ ؼت عٓٛإ :ا٫ثٓ
 20دٛإ 2222
اـزع١
 01:22عا

19

64

راص ايجكاف١
َقطف ٢خايف
قاع ١املغضح اؾٟٗٛ
فضاط بَٛزٜٔ

صعا ١ٜايطفٌ  ٚخًنل
أدننٛاَ ٤ننٔ ايفضدننٚ ١
املتع١

طًبنن ١نًٝننن/ ١
اٯراب ٚايفٓننٕٛ
داَعننَ ١ننٟ٫ٛ
ايطاٖض -ععٝز٠
 املهتبنننننننن/ ١ايضٝ٥غ١ٝ
 صٚمننن ١قطنننضايٓز - ٣ععٝز٠
 املهتبنننننننن/ ١ايضٝ٥غ١ٝ
 راص ايؾننننننبابعبإ صَنإ
مجعٝننن ١أٖنننٌايفٔ -ععٝز٠
مجع ١ٝاملضداد/ ٛ
ايجكافٖٚ- ١ٝضإ
مجع ١ٝاملضداد/ ٛ
ايجكافٖٚ- ١ٝضإ

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛع ه ٝه ز ٠ا يض ق ِ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
01
00
00
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اعِ ا يٓ ؾ اط
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/20
عٓٛإ سًِ
تٓؾٝط فين بًٗنٛاْٖ ٞنارف فضقن2222/20/20 ١
صٚعٝهارا
تٓؾٝط َع أيعاب انضٚباتَ ١ٝنع 2222/20/22/20
ايٓغف بايٓاص
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/22
عٓٛإ َز ١ٜٓا٭َضا٤
عضض أيعاب عنشضَ ١ٜنع ايغناسض 2222/20/22
بٛفبٛع ١بًكاعِ
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/21
عٓٛإ سًِ
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/21
عٓٛإ َز ١ٜٓا٭َضا٤
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/21
عٓٛإ  ّٜٛيف ايكقض
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/20
عٓٛإ إىل اْزصَٝٚزا
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/20
عٓٛإ صغز  ٚايكقك
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/20
عٓٛإ أعضاص اؾظٜض٠
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/20

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
ققننننننننض ايجكافنننننننن١
عهٝهز٠
ققننننننننض ايجكافنننننننن١
عهٝهز٠
ققننننننننض ايجكافنننننننن١
عهٝهز٠
ققننننننننض ايجكافنننننننن١
عهٝهز٠
ققننننننننض ايجكافنننننننن١
عهٝهز٠
راص ايجكافننننننننننننننننن١
عهٝهز٠
راص ايجكافننننننننننننننننن١
عهٝهز٠
راص ايجكافننننننننننننننننن١
عهٝهز٠
راص ايجكافننننننننننننننننن١
عهٝهز٠
قاع ١اؿف٬ت عظاب١
راص ايجكافننننننننننننننننن١
عهٝهز٠
قاع ١اؿف٬ت عظاب١

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

تضعنننننننٝذ قنننننننِٝ
ايتهافنننننننننننننننٌ
ا٫دتُاعٞ
غضؼ ايك ِٝايٓب١ًٝ
سننننل ايطفٛينننن ١يف
ايٓؾننناط ايجكنننايف ٚ
ايذلفٞٗٝ

ااململؾاصنٕٛ
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغضح اؾٗنٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ

ااململ٬سعات

00

عٓٛإ صاقق ١ايبايٞ
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/20
عٓٛإ سًِ

قاع ١اؿف٬ت عظاب١

00

عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/20
عٓٛإ إىل اْزصَٝٚزا
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/24
عٓإ سٓ
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/24
عٓٛإ أعضاص اؾظٜض٠
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/24
عٓٛإ سًِ
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/02
عٓٛإ سٓ
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/02
عٓٛإ َز ١ٜٓا٭َضا٤
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/02
عٓٛإ  ّٜٛيف ايكقض

قاعننننن ١راص ايؾنننننباب
اؿضٚـ

00

عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/00
عٓٛإ َز ١ٜٓا٭َضا٤

ققننننننننض ايجكافنننننننن١
عهٝهز٠

00
00
00
00
00
01
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قاعننننن ١راص ايؾنننننباب
اؿضٚـ
قاع ١اؿف٬ت عظاب١
قاعننننن ١راص ايؾنننننباب
اؿضٚـ
ققننننننننض ايجكافنننننننن١
عهٝهز٠
ققننننننننض ايجكافنننننننن١
عهٝهز٠
قاع ١اؿف٬ت عظاب١

تضعنننننننٝذ قننننننن ِٝعهٝهز٠
ايتهافنننننننننننننننٌ املغننضح اؾٗننٟٛ
ا٫دتُاعٞ
عهٝهز٠
غضؼ ايك ِٝايٓب١ًٝ
سننننل ايطفٛينننن ١يف
ايٓؾننناط ايجكنننايف ٚ
ايذلفٞٗٝ
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
تضعنننننننٝذ قننننننن ِٝعهٝهز٠
ايتهافنننننننننننننننٌ املغننضح اؾٗننٟٛ
ا٫دتُاعٞ
عهٝهز٠
غضؼ ايك ِٝايٓب ١ًٝاملغننضح اؾٗننٟٛ
سننننل ايطفٛينننن ١يف عهٝهز٠
ايٓؾننناط ايجكنننايف  ٚاملغننضح اؾٗننٟٛ
ايذلفٞٗٝ
عهٝهز٠
املغضح اؾٗنٟٛ
عهٝهز٠
املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠

املغننضح اؾٗننٟٛ
عهٝهز٠

00

عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/00
عٓٛإ سٓ
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ ؼننت 2222/20/02
عٓٛإ َز ١ٜٓا٭َضا٤
2222/20/01
سفٌ اٱفتتاح ايضزلٞ
تعا ١ْٝٚأفهاص  ٚفٓ ٕٛايعًُ١
عضض َغضس ٞيٮطفاٍ
2222/20/01
عضض َغضس ٞبَٛضراؼ
عضض تٓؾٝط ٞفٝار ايعغٌ

راص ايجكافننننننننننننننننن١
عهٝهز٠

00

عضض َغضس ٞيٮطفاٍ

2222/20/01

راص ايجكاف/١ققض ايجكاف١

00

سفٌ اٱختتاّ
ايعاب اـف ،١عضض تٓؾٝطٞ

2222/20/00

راص ايجكاف١

00
00
00
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قاعننننن ١راص ايؾنننننباب
اؿضٚـ
قاعننننن ١راص ايؾنننننباب
اؿضٚـ
ققننننننننض ايجكافنننننننن١
عهٝهز٠

تضعنننننننٝذ قننننننن ِٝاملغننضح اؾٗننٟٛ
ايتهافنننننننننننننننٌ عهٝهز٠
ا٫دتُاعٞ
املغننضح اؾٗننٟٛ
غضؼ ايك ِٝايٓب ١ًٝعهٝهز٠
سننننل ايطفٛينننن ١يف مجع ١ٝايبغُ١
ايٓؾننناط ايجكنننايف ٚ
ايذلفٞٗٝ
مجعٝننننننننننن١
ا٭غٛاط
نُاٍ بًٝل
مجع: ١ٝبضاعِ،
َْٝٛزٜا
َغنننننننننننننضح
قغٓط١ٓٝ
ايغضى ايهبرل

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛع ٝز  ٟب ً ع ب ا ؼا يض ق ِ
10

اعِ ا يٓ ؾ اط

ْؾنناط خننال بنندلاعِ ْننٛار ٟاؾُعٝنن:١
َغننضسٝات – أْاؽننٝز – ؽننٗارات سٝنن 20 - ١دٛإ 2222
تهضميات

10
ٚصؽ ١ايضعِ يًقػاص
10
10

10
10
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ٜننننن 22-20 ّٛدنننننٛإ
2222

ٚصؽ ١ايفٓ ٚ ٕٛا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ

ٜننننن 22-20 ّٛدنننننٛإ
2222

ققك ايكقرل٠
 ٚاؿهٛاتٞ

ٜننننن 22-20 ّٛدنننننٛإ
2222

ٚصؽ ١ايضعِ س ١ٝيًطفٌ املبزع

ٜننننن 21-21 ّٛدنننننٛإ
2222

تٓؾٝط عًَ ٢غت ٣ٛبٗ٪َ ٛعغ ١املغضح  20دٛإ 2222
ايفذل ٠ايقباس١ٝ
اؾٗ ٟٛبايزَ٢

ااململؾاصنٕٛ
أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
مجعَٛ ١ٝيٛر قاعِ
ٱسٝنننننا ٤اينننننذلاخ
ايجكايف
تضف ٞٗٝتضبٟٛ
 ٚايتنننننننناصىٚ ٞ
ايعًُ ٞيًذظا٥ض
ٚصؽننننن ١ايفٓنننننٕٛ
تؾذٝع
ايتؾننه ١ًٝٝيننزاص
راص ايجكاف ٚ ١ايفٕٓٛ
 ٚانتؾنناف َٖٛبنن١
ايجكافنن ٚ ١ايفٓننٕٛ
ناتب ٜاع
ايضعِ يف ايطفٌ
ناتب ٜاع
تعضٜننننف  ٚتعًننننِٝ
ايطفننننٌ ا٭ؽننننػاٍ
ايٝز١ٜٚ
َهتبنن ١ا٭طفنناٍ
تؾذٝع ايطفٌ عًن ٢يزاص ايجكاف١
 ٚايفٓنن ٕٛناتننب
املطايع١
ٜاع
اؾُعٝنن ١ايٝ٥٫ٛنن١
عرل ٠عٝز ٟقُز بٔ
ايجكافٝنننن ١صٜؾنننن١
تضف ٞٗٝفين
عًٞ
اٱبزاع اؾظا٥ضٟ
 ١ٜ٫ٚعٝز ٟبًعباؼ
املغضح اؾٟٗٛ
إستفايٝننننن ١عٝنننننز مجعٝننننَ ١غننننضح
عٝز ٟبًعباؼ
ايؾباب
ايطفٛي١
 ٚايطفننٌ – عننٝزٟ

مل٬سعات

10

10

10
01
00
00
00
00
00
00
00
00

ؿغننننٔ -عننننٝزٟ
بًعباؼ
َعضض خال بأْؾطَ ١غضح ايطفٌ َنٔ
َ٬بػ  ٚأنغغٛاصات

إستفاي ١ٝخاف ١بٓٗاٜن ١املٛعنِ ايزصاعنٞ
َٔ تٓع ِٝصٚم ١أطفاٍ
َعضض ايهتاب ايطفٌ
ٚصؽ ١ايكضا ٚ ٠٤املطايع١
َغضح عضا٥ػ ايكضاقٛط
ٚصؽ ١أفٓع فنا٤ى اـال
ٚصؽ ١اـطابَٓ ١ق ١ايطفٌ
ٚصؽ ١ا٫بزاع ايفين يف اـط ايعضبٞ
ٚصؽ ١ايضعِ  ٚايتًٜٔٛ
ٚصؽ ١اؿهٛاتَ ٞتع ٫ ١تٓتٗٞ
ٚصؽننن ١ايعًننن ٚ ّٛاملعننناصف َغنننابكات
فهض١ٜ
خضدننات املهتبنن ١املتٓكًنن ١يف ايغنناسات
ايعُ ٚ ١َٝٛاملٓاطل ايٓا١ٝ٥
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ايتعضٜننننف مبذنننناٍ
املغضح اؾٟٗٛ
 20دٛإ 2222
َغضح ايطفٌ اْفتاح
عٝز ٟبًعباؼ
ميتز يػا 21 ّٜٛ ١ٜدٛإ
ا٭طفاٍ عًن ٢فناٍ
2222
املغضح
LE
إستفايٝننننْٗ ١اٜنننن ١صٚمننن١
 20دٛإ 2222
املٛعنننننِ ايزصاعنننننPETIT ٞ
عً ٢ايغاع01:22 ١
HOURSE
اـننننال بأطفنننناٍ -
SBA
ايضٚم١
املهتبنننن ١ايضٝ٥غنننن ١إستفايٝننننن ١ايٝننننن - ّٛاملهتبنننننننننننن١
ايعامل ٞيٮطفناٍ َنٔ ايضٝ٥غنننننننننننننن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
ًَشك ١تٓرل٠
ننننٌ عننناّ فضفننن ١يًُطايعننننننننننننن١
ًَشك ١اؿقٝب١
نننبرل ٠يًتننشنرل ايعُ١َٝٛ
ًَشك ١ؽطٛإ
بأُٖٝننننن ١صعاٜنننننًَ ٚ ١شكاتٗا
ًَشك ١بٔ عؾٝب١
ا٭طفنننناٍ  ٚسفننننغ  -تعاْٝٚنننَ ١غنننضح
ًَشك ١تاٚصٜض٠
اينننزٜو تٓؾنننٝط
َقاؿِٗ
َٔ  20دٛإ  2222إىل
ًَشك ١عٝز ٟؽعٝب  ٚمنننُإ سكنننٛقِٗ قار ٠بٔ سلٝغ١
غا 20 ١ٜدٛإ 2222
ًَشك ١عٝز ٟعً ٞبنٔ ايتعًُٝٝنننننننننننن - ٚ ١فكض ٠اؿهٛاتٞ
ايذلف١ٝٗٝ
تٓؾنننٝط سغننناْٞ
ٜٛب
 ٚايجكاف ٚ ١ٝغرلٖا
ًَٛٝر
ًَشك ١املغٝز
 تعا ١ْٝٚاملغنضس١ًَٝشك ١تفاعٛص
ناتنننب ٜاعننن
ًَشكَ ١ضسّٛ
تٓؾٝط خايز يقفض
ًَشكٚ ١ار ايغبع
َٛ ٚع ٢أَ

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛع ٓ ا ب ١ا يض ق ِ
10

10

10

10
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ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
اعِ ا يٓ ؾ اط
عضٚض تضفٝٗٝنَ ، ١غنضسَ ١ٝتبٛعنَ ١ننٔ  20دننٛإ إىل غاٜنن١
 21دٛإ 2222
بأيعاب اـفٚ ١ؿعات يًشهٞ
عننضٚض تٓؾننٝطَ ١ٝننع اؿهٛاتٝنن١
سؾضٚف فط ١ُٝبعٓٛإ
سهاٜات ٚعدل َع ا٭َرل قُض
َتبٛع ١بعضٚض تضف١ٝٗٝ
َع ايبًٗٛاْٞ
استفايٝننن ١ايٝننن ّٛايعنننامل ٞيًطفٛيننن 20 ١دٛإ 2222
عًنن ٢ايغنناع01:22 ١
تتنُٔ:
طٚا٫
 بح ف ًِٝتٓؾٝطٞ اؿهٛات ٞايقػرل يكق َٔ ١ايذلاخايعاملٞ
 أغاْٚ ٞأْاؽنٝز سن ٍٛاؿضٜنٚ ١صغنزايعٝؿ
 أمشو ٚأتعًِ َع ايبًٗٛإ ٚصؽ ١أؽػاٍ ٜز١ٜٚ ٚصؽ ١صعَِٔ َ 10ا ٟإىل  22دٛإ
تعاٖض ٠أطفاٍ ٚأيٛإ تتنُٔ:
 اعتعضامات بًٗٛاْ١ٝ2222
 َغضح ايطفٌ ٚصؽات يف ايضعِ ٚاملٛعٝك٢ أيعاب اـف١ 22دٛإ 2222
عضض َغضس ١ٝسًِ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

املغضح اؾٟٗٛ
عننظ ايننز ٜٔفننٛبٞ
عٓاب١

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
 تضفٝنننن٘ ٚتغننننً١ٝا٭طفننناٍ يف ٜنننَِٗٛ
ايعنننننامل ٞبعنننننٛض
َغضسٚ ١ٝسهاٜات
َنننننع اؿهنننننٛاتٞ
ؼُننٌ صعنناٚ ٌ٥قننِٝ
تضبٚ ١ٜٛتٛع١ٜٛ

املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
يًُطايعنن ١ايعَُٝٛنن١
بضنات عًُٝإ

ااململؾاصنٕٛ

اؿهٛات ١ٝسؾنضٚف
فط١ُٝ
مجعٝنن ١ي٪ينن ٠٪ايؾننضم
يًفنننٔ اٱعتعضامنننٞ
ي ١ٜ٫ٛعٓاب١
/

أٖننننزاف تعًُٝٝنننن١
تضبٜٛننننن ١بطنننننابع
تضفٞٗٝ

راص ايجكافنننن ١قُننننز
أٖننننزاف تعًُٝٝنننن١
بٛمٝاف
تضبٜٛننننن ١بطنننننابع
تضفٞٗٝ
املغضح اؾٟٗٛ

/

مل٬سعات

10
10
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تأيٝف ٚإخضاز  :أزل ٢بٔ أمحز
عضض َغضسٖ ١ٝشا تاصىٓا
عضٚض تٓؾٝط ١ٝتضف١ٝٗٝ
َتبٛع ١بأيعاب اـف١
عضض َغضس ١ٝايهٓظ
تأيٝف  :عُاص عٝػ
إخضاز  :صما بٛايبقرل
عضض َغضسٚ ١ٝف ١ٝاؿطاب

 21دٛإ 2222
 21دٛإ 2222

عننظ ايننز ٜٔفننٛبٞ
عٓاب١
املغضح اؾٟٗٛ
عننظ ايننز ٜٔفننٛبٞ
عٓاب١
املغضح اؾٟٗٛ
عننظ ايننز ٜٔفننٛبٞ
عٓاب١

مجعٝنن ١اينندلاعِ ايفننٔ
عهٝهز٠
فضق ١عُ ٛصفٝل
ايفٓإ ٜظٜز ٜٛط
مجعٝنن ١املغننضح اؿننض
َ٬ٝف ١ًَٝ 00

 َزٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛقااململ١ا يض ق ِ
10
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ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

اعِ ا يٓ ؾ اط
*اي ّٛٝا٭ 20 ٍٚدٛإ 2222
:
 طٜننناص ٠قغنننِ ا٭طفننناٍ َؾنننف٢اؿه ِٝعكيب
 أْؾط ١ثكافَ ١ٝتٓٛع١ٚصؽات اؿهٛاتٞٚصؽات ايهتابٚ ١املطايع١ ٚصؽات عضأؼ ايكضاقٛط ٚصؽات ايضعِ يٮطفاٍ ٚصؽات ا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ 20إىل 2222/20/20
 ٚصؽنننننات أيعننننناب اينننننشنا٤*املْٛتٝغٛص*ٟ
 َعضض يقٛص أْؾط ١اؾُع١ٝ*ا٭فتتاح ايضزل:ٞ
 ايكضإٔ ايهضِٜايٓؾٝز ايٛطيننًُات اٱفتتاح تٛطٜع دنٛا٥ظ خافن ١بايضعنَٛاتا٭طفنناٍ املٓذننظ ٠بفننذل ٠اؾا٥شنن١
نٛفٝز04

ااململؾاصنٕٛ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

املًعب ايبًزٟ
*عً ٞعبز*ٙ
يبًز ١ٜقامل١

مجع ١ٝفاْعٞ
ايبغننُ ١يذلقٝنن١
ايؾننننننننننننباب
ٚايطفٛيننننننننن١
تضفٗ ٞتضب ٟٛتعًُٞ
بايتٓغننٝل َننع
َزٜض ١ٜايجكافن١
 ٚايفٓ ٕٛيٜ٫ٛن١
قامل١

ااململ٬سعات

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛقغ ٓط١ ٓ ٝا يض ق ِ
10

اعِ ا يٓ ؾ اط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

قض  ٜن ن  ١ف ٓ ٝن ن  ١ث ك ا ف ٝن  ١ي ٮ ط ف ن ن ا ٍ

َٔ َ 00اٟ
ىل  01دٛإ 0100
إإىل

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

 خًننننل سضنٝنننن١ثكاف١ٝ
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥

 املؾنننناصنٕٛيف فعايٝات
ايٓؾاط

10
ا ـ ُ ٝػ
َ 00ا0100 ٟ

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

 تٓؾٝط دٛاصٚ ٟصققات عضٚض خاصد١ٝ أيعاب اـف١ عضض َغضس ٞبعٓٛإ:صسً ١ب٬رٟ

ا ؾ ُ ع١
َ 00ا0100 ٟ
َ ٔ ا يغ ا ع : ١
 00.11فباسا
ىل ايغاع:١
إإىل
َ 00.01غا٤

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

 خًننننل سضنٝنننن١ بًٗٛاْٝثكاف١ٝ
 رَ ٢عُ٬ق١تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
 مجع ١ٝايغّ٬املٓاطل ايٓا١ٝ٥

 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايجعًب ٚاؿُاص

ا يغ ب ت
َ 00ا0100 ٟ

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ

 خًننننل سضنٝنننن - ١تعاْٝٚننننننننن١ايطاعًٞٝ
ثكاف١ٝ

 ا ف ت ت ا ح ا ي ت ع ا ٖض  ٠ا ي ج ك ا ف: ١ ٝا ي كض  ١ ٜا ي ف ٓ ١ ٝا ي ج ك ا ف ١ ٝي ٮ ط ف ا ٍ

10

10
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 خًننننل سضنٝنننن١ثكاف١ٝ
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥

 املؾنننناصنٕٛيف فعايٝات
ايٓؾاط

ااململ٬سعات
َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
بايتٓغٝل َع:
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ
َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
بايتٓغٝل َع:
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ
َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
بايتٓغٝل َع:
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ
َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز

 -ساَ ١بٛطٜإ-

 سٛاتٚ ٞايعاب اـف١ عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايغاسضٚ ٠ا٭ؽكٝا٤
10

10

10
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 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:صسً ١ايؾٝطإ
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسض -أيعاب اـف١

ا ٭س ز
َ 00ا0100 ٟ

 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايهٓظ املفكٛر
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسض أيعاب اـف١ عضض َغضس ٞبعٓٛإ:اؿًِ

ا ٫ثٓ
َ 00ا0100 ٟ

 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:فٝار ايعغٌ
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسض أيعاب اـف١ عضض َغضس ٞبعٓٛإ:فٝار ٫عغٌ

ايج ٬ث ا٤
َ 01ا0100 ٟ

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
 َغضح ٖابٞتضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
بايتٓغٝل َع:
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ
َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
 خًننننل سضنٝننننَ - ١غضح ٖابٞايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
ثكاف١ٝ
 تعاْٝٚننننننننن١بايتٓغٝل َع:
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
طاعًٞٝ
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
 َز ١ٜٓا٭يٛإاملٓاطل ايٓا١ٝ٥
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ
َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
 خًننننل سضنٝنننن١ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
ثكاف١ٝ
 طٖرل تضن ٞبايتٓغٝل َع:تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ
َٔ تٓع:ِٝ
 خًننننل سضنٝنننن١عنننهاصيٝت يٲْتننناز
ثكاف١ٝ
 َغننننننننننننضح ايفنننننننين ايبقنننننننضٟتضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
بايتٓغٝل َع:
عهٝهز٠
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
عبز اؿُٝز بػضٜؿ

10

10

بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:صقق ١ايعفضٜت
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:صقق ١ايعفضٜت
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسض أيعاب اـف١ عضض َغضس ٞبعٓٛإ:صسً ١يف ب٬رٟ

 َعضض يهتاب ايطفٌ01

00

75

 تهض ِٜا٭طفاٍ سٟٚا٫ستٝادات اـاف ١املٓدضط
يف ٚصؽ ١املٛعٝكٚ ٢ايضعِ
يزاص ايجكاف١
 ٚصؽات بٝزاغٛد١ٝ* ٚصؽ ١أيعاب ايشنا٤
* ٚصؽ ١صعِ َفتٛس١
* ٚصؽ ١ايكق ١اؿها١ٜ
* عضض َغضسٚ ٞتضفٞٗٝ

ا ٭ صب ع ا ٤
َ 00ا0100 ٟ

ا ٭ صب ع ا ٤
 10دٛإ 0100

ا ٭ صب ع ا ٤

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
 خًننننل سضنٝنننن١ مجعٝننن ١تننناز ايفنننننننين ايبقنننننننضٟثكاف١ٝ
بايتٓغٝل َع:
ايجكاف١ٝ
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
 مجع ١ٝايغ ّ٬راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛاملٓاطل ايٓا١ٝ٥
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ

 انتؾاف ٚتؾذٝعا٭طفاٍ املٖٛٛب
* راص ايجكافَ ١اينو
عً ٢إبضاط ٖٛاٜاتِٗ
سزار
يف ؽت ٢فا٫ت
* راص اٱبزاع
ايفٓٚ ٕٛاٱبزاع

 مجعٝنننننننناتثكاف١ٝ
َٔ تٓع:ِٝ
 َٓدضطننننننننٞراص ايجكافَ ١ايو سزار
ٚصؽات
راص ايجكاف١

َٔ تٓع:ِٝ
راص ايجكافَ ١ايو سزار
(استفا ٤بناي ّٛٝاينٛطين
يًفٓإ)
َٔ تٓع:ِٝ
املتشنننننف ايعُننننن - َٞٛتجكٝف ايطفٌ عندل
ايننننننٛطين يًفٓنننننن ٕٛايٛصؽنننننننننننننننننات  -مجع ١ٝاؿٝا ٠املتشنننننف ايعُنننننَٞٛ
ايننننننٛطين يًفٓننننننٕٛ
يٲبزاع
ٚايتعننننابرل ايجكافٝنننن ١ايبٝزاغٛد١ٝ
 احملافعنننن ١عًنننن ٢ايجكايف ٚايفين ٚايتعابرل ايجكاف١ٝايتكًٝز١ٜ
ايتكًٝز١ٜ
املٛصٚخ ايجكايف املارٟ
 -ققض أمحز با-ٟ

 10دٛإ 0100

00

املتشنننننف ايعُنننننَٞٛ
ايننننننٛطين يًفٓننننننٕٛ
 خًل سب املعضف،١ٚايتعننننابرل ايجكافٝنننن١
ا٫نتؾاف
ايتكًٝز١ٜ
 -ققض أمحز با-ٟ

 طٜاصات إصؽنار ١ٜفاْٝن ١٭ٚيٝنا٤ا٭طفاٍ َضفك بأبٓاِٗ٥
00

00
00
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 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايجعًب ٚاؿُاص
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسضٚأيعاب اـف١
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:َز ١ٜٓا٭يٛإ

 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايقضفٛص املػضٚص

ٚايَ٬ار ٟعدل
إثضا ٤ايطفٌ بطضٜك١
عننًٗ ١عنندل ايكقنن١
ٚاؿها١ٜ

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

ا ٭ صب ع ا ٤
 10دٛإ 0100
 01.11فباسا

 َعننضض ؽنناٌَ يٮعُنناٍ ايفٓٝنن١ا ٭ صب ع ا ٤
املٓذننظَ ٠ننٔ طننضف ا٭طفنناٍ خننٍ٬
 10دٛإ 0100
ايغٓ١
 -سفٌ يتٛطٜع ايؾٗارات ٚاؾٛا٥ظ

َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
 خًننننل سضنٝنننن١ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
ثكاف١ٝ
 تعاْٝٚننننننننن ١بايتٓغٝل َع:تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ايطاعًٞٝ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ

املغضح اؾٟٗٛ
قُز ايطاٖض ايفضقاْ - ٞإستفا ٤باملٓاعب١
يكغٓط١ٓٝ
املتشنننننف ايعُنننننَٞٛ
ايٛطين عرلتا

َٔ تٓع:ِٝ
املتشنننننف ايعُنننننَٞٛ
 إطاصات املتشف ايننننننٛطين يًفٓننننننٕٛٚايتعابرل ايجكاف١ٝ
ايتكًٝز١ٜ

 -إستفا ٤باملٓاعب١

َٔ تٓع:ِٝ
 فضقنننَ ١غنننضحاملغننننننضح اؾٗننننننٟٛ
قغٓط١ٓٝ
يكغٓط١ٓٝ
َٔ تٓع:ِٝ
 أطفننننننننننناٍاملتشنننننف ايعُنننننَٞٛ
ايٛصؽات
ايٛطين عرلتا

00

يف َغابك ١اؿكٝب ١املتشف١ٝ
 إقاَٚ ١صؽ ١صعِ ٚأؽػاٍيٮطفاٍ
 تهضمياتتكز ِٜؽٗارات ملٓؾطٞ

 ٚصؽات فٓ ١ٝيٮطفاٍ َع طًب١املزصع١
00
00
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 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:َفاتٝح اؿهِٝ

ا ٭ صب ع ا ٤
 10دٛإ 0100
َ ٔ ا يغ ا ع : ١
 01.11فباسا
ىل ايغاع:١
إإىل
َ 00.11غا٤
ا ٭ صب ع ا ٤
 10دٛإ 0100
َ 00.11غا٤

 دٛيننن ١يٮطفننناٍ بايكطننناص َنننععضٚض بًٗٛاْٚ ١ٝتٓؾٝط
 ٚصؽ ١ايهتاب ١اٱبزاع١ٝ َغابك ١تاز ايكضا٠٤ ٚصؽننن ١ايتًدنننٝك َٚهعنننب: ٞ َ ٜٛ
ايضٚبٝو
 10ٚ 10دٛإ 0100
 ٚصؽ ١اٱيهذلْٝٚو َغابك ١اـٛاصطَ ٞايقػرل ٚصؽ ١ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ٚصؽننن ١قطننناص اؿنننضٚف ٚأيعنننابايشناٚ ٤ط ٞايٛصم

بٗٛ
املزصعننننن ١اؾٜٗٛننننن - ١ا٫ستفاٍ باملٓاعب١
يًفٓ ٕٛاؾُ١ًٝ

 طًب ١املزصع١ أطفاٍ -عُاٍ املزصع١

َٔ تٓع:ِٝ
املزصع ١اؾٗ ١ٜٛيًفٕٓٛ
اؾُ١ًٝ

َٔ تٓع:ِٝ
املغضح اؾٟٗٛ
 إسٝننننا ٤املٓاعننننبات  -فضقنننَ ١غنننضحاملغننننننضح اؾٗننننننٟٛ
قُز ايطاٖض ايفضقاْٞ
قغٓط١ٓٝ
ٚا٭عٝار ايٛطٓ١ٝ
يكغٓط١ٓٝ
يكغٓط١ٓٝ

* املهتب١
* قط ١ايغنهو  -تجكٝف ،ٞتضفٞٗٝ
اؿزٜز- ١ٜقغٓط١ٓٝ

َٔ تٓع:ِٝ
املهتبنننن ١ايضٝ٥غنننن١ٝ
 َ٪عغننننننننن١يًُطايعننن ١ايعَُٝٛننن١
ايغننننننننننه١
بايتٓغٝل َع:
اؿزٜز١ٜ
َ٪عغننننن ١اؾنننننظصٟ
قط ١ايكطاص –
يًضٚبٛتات
قغٓط-١ٓٝ
٪َٚعغننن ١ايغنننهو
اؿزٜز– ١ٜقغٓط-١ٓٝ

 ٚصؽ ١اؿٛاص ايهاصٜهاتٛصٟ عننننضٚض َغننننضسٚ ١ٝأيعننننابٚصققات يٮطفاٍ
00

01

00
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 عضض َغضس ٞبعٓٛإ: ّٜٛايعطً١
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسضٚأيعاب اـف١
 -بًٗٛاْٚ ٝرَ ٢عُ٬ق١

 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايهٓظ املفكٛر
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسضٚأيعاب اـف١
 -سهاٜات با٭يٛإ

 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:با٥ع ١ايهدلٜت
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسضٚأيعاب اـف١

ا ـ ُ ٝػ
 10دٛإ 0100

ا ؾ ُ ع١
 10دٛإ 0100

ا يغ ب ت
 10دٛإ 0100

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

 خًننننل سضنٝنننن١ثكاف١ٝ
 َغضح ٖابٞتضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥

َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
بايتٓغٝل َع:
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
بًز ١ٜساَ ١بٛطٜإ

َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
 خًننننل سضنٝنننن١ طٖرل تضن ٞايفنننننننين ايبقنننننننضٟثكاف١ٝ
بايتٓغٝل َع:
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
عبز اؿُٝز بػضٜؿ
َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
 خًننننل سضنٝنننن١ مجعٝننن ١تنننازايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
ثكاف١ٝ
ايجكاف١ٝ
بايتٓغٝل َع:
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
 ٜاع تْٛغٞراص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
عبز اؿُٝز بػضٜؿ

00
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايؾٝطإ املػضٚص
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسضٚأيعاب اـف١
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:صقق ١ايعفضٜت

ا ٭س ز
 10دٛإ 0100

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
 خًننننل سضنٝنننن١ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
ثكاف١ٝ
بايتٓغٝل َع:
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
 مجعٝننن ١تننناز عبز اؿُٝز بػضٜؿايجكاف١ٝ

00

00
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 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايجعًب ٚاؿُاص
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسضٚأيعاب اـف١
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:صسً ١ب٬رٟ

ا ٫ثٓ
 10دٛإ 0100

 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايهٓظ املفكٛر
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسضٚأيعاب اـف١
 -عضض َغضس ٞبعٓٛإ:

ايج ٬ث ا٤
 10دٛإ 0100

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
 خًننننل سضنٝنننن١ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
ثكاف١ٝ
بايتٓغٝل َع:
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
 تعاْٝٚننننننننن١عبز اؿُٝز بػضٜؿ
ايطاعًٞٝ
 مجع ١ٝايغّ٬ خًننننل سضنٝنننن١ثكاف١ٝ
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥

َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
بايتٓغٝل َع:
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ

عبز اؿُٝز بػضٜؿ

َز ١ٜٓا٭يٛإ
 تعاْٝٚننننننننن١ايطاعًٞٝ
 طٖرل تضنٞ00

00

00
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مبٓاعبن ١ايٝن ّٛايٛطٓن ٞيًفٓننإ
ااململقارف يننن  10دٛإ
 َعضض ٚصؽات فٓ ١ٝس١ٝ فٓ ٕٛتؾه١ًٝٝ ٚف٬ت َٛعٝك١ٝا ٭ صب ع ا ٤
 مت ٚنتاب ١ؽعض١ٜ 10دٛإ 0100

 عضض سنضٚ ٠رٜٛإأٚصنغذلا ايزصب
(عنننضض َغنننتٛسَ ٢نننٔ سننننض٠
قغننننٓط ١ٓٝتكًٝزٜنننن ١بطننننابع
عٝغا)ٟٚ
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ: ّٜٛايعطً١
 -سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسض

راص ايجكافَ ١ايو سزار
(ايغاس ١ايهدل)٣

راص ايجكافَ ١ايو سزار
(ايغاس ١ايهدل)٣
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

 مجعٝننننننننات ايتعضٜفبايؾدقننننننننننٝات ثكاف١ٝ
 فٓاْايجكاف١ٝ
 ممجًب ١ٜ٫ٛقغٓط١ٓٝ
 َنننننننننن٪طضٟ خًل استهاىٚتٛافٌ ب ا٭دٝاٍ َٓٚدضطننننننننٞ
ٚصؽات
يف فا٫ت اٱبزاع
راص ايجكاف١
املدتًف١
 كنننننننننضدعُٓٝاٝ٥
 أرباٚ ٤ؽعضا٤ فٓنناْ ٛايطننابعايعٝغاٟٚ
 إسٝا ٤تضاخبكغننننننٓط١ٓٝ
قغٓط ١ٓٝايعضٜل
يف طابع ايعٝغاٚ ٠ٚمبؾاصن١
(َٛ )12عٝكٝا
 خًننننل سضنٝنننن١ َغضح ٖابٞثكاف١ٝ
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
 -تعاْٝٚننننننننن١

َٔ تٓع:ِٝ
راص ايجكافَ ١ايو سزار

َٔ تٓع:ِٝ
راص ايجكافَ ١ايو سزار
َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ

00

00
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ٚأيعاب اـف١
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:ايهٓظ املفكٛر

املٓاطل ايٓا١ٝ٥

 عضض َغضس ٞبعٓٛإ:َز ١ٜٓا٭يٛإ
 سهٛاتٚ ٞتٓؾٝط ايغاسضٚأيعاب اـف١
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ: ّٜٛايعطً١

َٔ تٓع:ِٝ
عنننهاصيٝت يٲْتننناز
 خًننننل سضنٝنننن١ تعاْٝٚننننننننن١ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
ثكاف١ٝ
ايطاعًٞٝ
بايتٓغٝل َع:
تضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
 َغضح ٖابٞراص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
عبز اؿُٝز بػضٜؿ

س فٌ ا خ ت ت ا ّ ا ي ت ع ا ٖض  ٠ا ي ج ك ا ف: ١ ٝ
ا ي كض  ١ ٜا ي ف ٓ ١ ٝا ي ج ك ا ف ١ ٝي ٮ ط ف ا ٍ
 سفٌ فين -تهضميات

ا ـ ُ ٝػ
 10دٛإ 0100

ا ؾ ُ ع١
 01دٛإ 0100

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اجملٝز بػضٜؿ
 -ساَ ١بٛطٜإ-

ايطاعًٞٝ

بايتٓغٝل َع:
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
عبز اؿُٝز بػضٜؿ

َٔ تٓع:ِٝ
 فضقننن ١عقنننض خًننننل سضنٝنننن١عنننهاصيٝت يٲْتننناز
خفٚ ١تٓؾٝط
ثكاف١ٝ
ايفنننننننين ايبقنننننننضٟ
 ايفننننننننننننضمتضف ١ٝٗٝ٭طفاٍ
بايتٓغٝل َع:
ٚايننننننننننٛٝف
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
املٓاطل ايٓا١ٝ٥
املؾاصن١
عبز اؿُٝز بػضٜؿ

 َزٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛاملز١ٜا يض ق ِ
01

02
03
04
05
82

اعِ ا يٓ ؾ اط
اس ت ف ا ي ٝن ن  ١ث ك ا ف ٝن ن  ١ف ٓ ٝن ن  ١خ ا ف ن ن ١
بايطفننٌ تتنننُٔ عننزْ ٠ؾنناطات
تضفٚ ١ٝٗٝفٓ:١ٝ
فنننننننا ٤يٮيعنننننناب اشلٛاٝ٥نننننن١
.TOBOGGAN
عضض تضفٗٝن ٞعنشضَ ٟنٔ تٓؾنٝط
ايفٓإ زلاع
عضض تضف ٞٗٝبًٗٛاَْ ٞنٔ تٓؾنٝط
ايفٓإ بٛٓٝ
عضض تضفٗٝن ٞعنشضَ ٟنٔ تٓؾنٝط
ايفٓإ أٜٛب
ْؾننناطات فٓٝنننَ ١تٓٛعننن( ١فنننضم
فٛت ،١ٝايعاب ،عضٚض ناصات)..٘ٝ
افتتنناح ا٭ٜنناّ ايقننٝف ١ٝايعاؽننض٠
ي عض  ٚض ا ٭ ط ف ا ٍ
عضض فين تضب ٟٛتضف ٞٗٝيٮطفاٍ
ا ع ت ُض ا ص ا ٭  ٜن ا ّ ا ي ق ن ٝف ١ ٝا ي ع ا ؽ نض ٠
ي عض  ٚض ا ٭ ط ف ا ٍ
عضض فين تضب ٟٛتضف ٞٗٝيٮطفاٍ
ا ع ت ُض ا ص ا ٭  ٜن ا ّ ا ي ق ن ٝف ١ ٝا ي ع ا ؽ نض ٠
ي عض  ٚض ا ٭ ط ف ا ٍ
عضض فين تضب ٟٛتضف ٞٗٝيٮطفاٍ
ا ع ت ُض ا ص ا ٭  ٜن ا ّ ا ي ق ن ٝف ١ ٝا ي ع ا ؽ نض ٠

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

ا٭صبعا٤
2222/20/20

ااململؾاصنٕٛ

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
تضقٝنن ١ايفعننٌ ايجكننايف
شلٛا ٤ايطًل
َغضح ااشل
ايكطنن نب اؿننن نض ٟاملٛد٘ يٮطفاٍ.
تضف ٘ٝا٭طفناٍ ٚخافن١
ااململز١ٜ
ابتن نزاَ ٤ن نٔ ايغننناع ١أطفنناٍ َٓنناطل ايعننٌ
باي.١ٜ٫ٛ
َ 00:11غا٤ا
خًننل فنننا٤ات ثكافٝنن ١فنننننضم فٓٝننننن١
يٮطفاٍ ٚايعا٬٥ت.
ٚمجعٝنننننننننات
إعطا ٤ايفضف ١يًفٓاْ
ثكاف ١ٝقً١ٝ
ٚايفننضم ايفٓٝنن ١احملًٝنن١
ي٬ستهنناى بفٓنناْ
َٔ خاصز اي١ٜ٫ٛ

ايغبت
2222/20/21

مجعٝنن ١سلننٛع
ايغعار ٠ايؾًف

ا٭سز
2222/20/21

عنننناَ ٞاملٗننننضز
اؾظا٥ض

ا٫ثٓ
2222/20/20

تعاْٝٚنننننننننننن١
ايعجُاْٝننننننننن١
ايجكافٖٚ ١ٝضإ
طٜٓنننن ٚ ٛبٝننننزٚ

ايج٬ثا٤

ااململ٬سعات

2222/20/20

ي عض  ٚض ا ٭ ط ف ا ٍ
عضض فين تضب ٟٛتضف ٞٗٝيٮطفاٍ
اختتنناّ ا٭ٜنناّ ايقننٝف ١ٝايعاؽننض٠
ا٭صبعا٤
ي عض  ٚض ا ٭ ط ف ا ٍ
2222/20/20
عضض فين تضب ٟٛتضف ٞٗٝيٮطفاٍ

06

ايبًٝز٠
مجع ١ٝايبغنُ١
ايجكاف ١ٝتٝباط٠

َزٜض ١ٜايجكاف ١يَ ١ٜ٫ٛغتػاامن
من
ا يض ق ِ

اعِ ا يٓ ؾ اط

10

خًل د َٔ ٛايبٗذن ٚ ١أطفاٍ
سفٌ َٛعٝكَٛ ٞدن٘ يٮطفناٍ َنع
فٓاْ
ايغضٚص يٮطفاٍ
ص ِٜسكٝك. ٞ
2222/20/20
َٗضز
تٓؾٝط سفٌ فين
ْؾننناطات َتٓٛعنننَ ١نننع مجعٝننن١
راص ايجكاف١
01 :22عا
تٜٓٛنننع ايٓؾننناطات
ا٭طفاٍ املهفٛف ،
ايجكاف ١ٝيًطفٌ
َغابك ١فهض١ٜ
خًل د َٔ ٛايبٗذن ٚ ١مجعٝننننننننننات
ثكاف١ٝ
ايغضٚص يٮطفاٍ
َنننٔ  2222/20/20املهتبننن ١ايضٝ٥غننن١ٝ
ٚصؽات كتًفَٚ ١تٓٛع١
َٗضدٕٛ
انتؾاف املٛاٖب
إىل  2222/20/00يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
تُٓٝنن ١اٱبننزاع يننز ٣أطفاٍ
ايطفٌ
خًل د َٔ ٛايبٗذن ٚ ١مجعٝننننننننننات
ٚصؽات كتًفَٚ ١تٓٛع: ١
ثكاف١ٝ
ايغضٚص يٮطفاٍ
َنننٔ  2222/20/20راص ايجكاف١
ٚصؽ ١ايفغٝفغا ، ٤ا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
إىل 2222/20/21
تٓؾننننٝط احملننننٝط َٗضدٕٛ
أطفاٍ
يٮطفاٍ

10

10

83

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت َهإ ايٓؾاط
ا يٓ ؾ اط

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

ااململ٬سعات

10

راص ايجكاف١
أٜاّ ايبًٗٛإ

10

84

عضٚض َغضس١ٝ

َٔ 2222/20/00
إىل 2222/20/00

َنننٔ 2222/20/20
إىل 2222/20/00

املغضح اؾٟٗٛ

تٜٓٛنننع ايٓؾننناطات مجعٝنننننننننننن١
املهفٛف
ايجكاف ١ٝيًطفٌ
خًل د َٔ ٛايبٗذنَٗ ٚ ١ضدٕٛ
ايغضٚص يٮطفاٍ
تٓؾننننٝط احملننننٝط
يٮطفاٍ
خًل د َٔ ٛايبٗذن ٚ ١مجعٝننننننننننات
ثكاف١ٝ
ايغضٚص يٮطفاٍ
تٓؾننننٝط احملننننٝط بًٗٛإ
يٮطفاٍ

َزٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛااململغ١ًٝا يض ق ِ ا ع ِ ا ي ٓ ؾ ا ط
ٚ - 10صؽ ١اؿهٛات ٞايػرل
 ٚصؽ ١املٓؾط ايقػرلٚ - 10صؽننن ١ايضعنننِ  ٚا ٭ؽنننػاٍ
ايٝز١ٜٚ
ٚ - 10صؽ ١اـط ايعضبٞ
 - 10عضض َغضس ٞبعٓٛإ بضا٠٤
ايطفٛي َٔ ١تكزَٓ ِٜدضطنٞ
املهتب١
 - 10تهنننننض ِٜايفنننننا٥ظ ٜٔيف
املغابك ١اي ١ٝ٥٫ٛملًو ايكنضا٠٤
 ٚاملهتب ١ا ملٓظي١ٝ
 - 10عنننضض َغنننضس ٞتضفٗٝنننٞ
تضبنننن ٟٛتعًُٝنننن ٞراعننننِ
يًهتاب
ٚ - 10صؽ ١ايضعِ  ٚايتًٜٔٛ
 عضٚض َتٓٛعَ ١غضسٝات ،أْاؽٝز اؿهٛات ٞايقػرل
َ - 10غابك ١أسغنٔ َؾنضٚع َنٔ
َقٛص ايطفٌ
 ٚصؽننات َتٓٛعنن ١ايتًدننٝكايكضا ٠٤ايضعِ
ٚ - 10صؽ ١ايٓار ٟا٭رب ٞنتناب
َفتٛح ٚصؽ ١ايكضا ٠٤بايعضب١ٝ
85

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
2222/20/22
 24:22عا فباسا

2222/20/22
 02:22عا فباسا

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعَُٝٛن١
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن ١ٝتؾذٝع ايطفٌ عًن٢
ايؾنننننٗٝز بنننننٛرصاٟ
يًُطايعنن ١ايعَُٝٛنن ١اٱْننزَاز ٚطصع سننب
بًكاعِ
ايؾٗٝز بٛرصا ٟبًكاعِ اٱط٬ع ٚاٱبزاع
مجع ١ٝايٛفا ٤يذلقٝن١
ايطفٛي ١باملغ١ًٝ

2222/20/20
 24:22عا فباسا

َهتبنننن ١املطايعننننَ ١ؾنننناصن١ا٭طفاٍ ا٭طفنناٍ املٓدننضط
ٚا٭طفاٍ َٔ اؾُٗٛص
 َِٜٗٛايعاملٞ
ايعُ ١َٝٛاملًٜٛش١

2222/20/20
 24:22عا فباسا

َهتبنننن ١املطايعنننن١
ايعَُ ١َٝٛكض٠

2222/20/20
 24:22عا فباسا

َهتبنننن ١املطايعنننن ١إؽنننضاى ايطفنننٌ يف ا٭طفنناٍ املٓدننضط
كتًنننف ا٭ْؾنننطٚ ١ا٭طفاٍ
ايعُ ١َٝٛبٛععار٠

ااململ٬سعات

01
00

00

00
00
00
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 ٚصؽ ١احملارث ١باٱلًٝظ١ٜ–ٚصؽ ١ايضعِ
 تعننناٖض ٠ثكافٝنننَ ١تٓٛعننن١يًطفٌ
صسً ١يٛصؽ ١ايضعِ ٚاس ١ايفٔملعٗننننز ايفٓنننن ٕٛاؾًُٝنننن١
باؾًف١
صعننِ دزاصٜننَ ١ننع ا٭طفنناٍايتٛسنننز يف إطننناص ْؾننناطات
ٚاس ١ايفٔ ؼت ؽنعاص ؼنزٟ
اٱعاق١
َعنننضض نتننناب ايطفنننٌصفٝز املهتب١
عضض فٛص بعنض ْؾناطاتا٭طفاٍ املٓدضط باملهتب١
َغابكات يف ايضعِ  ٚايتًٜٔٛ ٚايعضٚض املغضس ١ٝيٮطفاٍ
َغنننابك ١فننناصؼ ايهتنننابا٭عننبٛع ١ٝسنن ٍٛاملهتبننات
املعضف ١يز ٣ايطفٌ
َغنننابك ١فننناصؼ ايهتنننابا٭عنبٛع ١ٝيًقنػاص –عنضض
فٝنننزْ ٜٛؾننناطات ا٭طفننناٍ
باملهتب١

ايجكافٝنننننن ١ايننننننيت َٔ اؾُٗٛص
بإَهاْ٘ اٱبزاع َنٔ
خ٬ي٘
2222/20/22
 24:22عا فباسا
2222/20/22
 01:22عا فباسا
2222/20/20
 24:22عا فباسا

ا٭طفنناٍ املٓدننضط
َؾنناصن ١ا٭طفنناٍ
ٚا٭طفاٍ
 َِٜٗٛايعاملٞ
َٔ اؾُٗٛص

ايتٛعٝنننن ١عُاٜنننن١
َهتبننن ١املطايعننن١
َهتبنننن ١املطايعنننن١
ا٭طفنناٍ ٚسكٗننِ يف
ايعُ ١َٝٛبٛععار٠
ايعُ ١َٝٛبٛمخٝغ١
ايعٝؿ بغّ٬

َهتبنننن ١املطايعنننن ١تؾذٝع ايطفٌ عًن٢
2222/20/20
ايكننضاٚ ٠٤اٱبننزاع يف َٓدضط ٞاملهتب١
ايعُ١َٝٛ
 24:22عا فباسا
ٖٛاٜات٘
ع املًح
َؾنناصن ١ا٭طفنناٍ
َٓدضط ٞاملهتب١
 َِٜٗٛايعاملٞ
َهتبنننن ١املطايعنننن١
 02:22 2222/20/20عنننننننا
ايعُ١َٝٛ
إنتؾننناف املٛاٖنننب
فباسا
محاّ اينًع١
يننننننز ٣ايقنننننننػاص َٓدضط ٞاملهتب١
ٚايهباص

00

00
00
00
01

00

00
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ٚصؽات َتٓٛع ١صعنِ أؽنػاٍَهتبنننن ١املطايعنننن١
َؾنناصن ١ا٭طفنناٍ
 02:22 2222/20/20عنننننننا
ٜز١ٜٚ
َٓدضط ٞاملهتب١
ايعُ١َٝٛ
 َِٜٗٛايعاملٞ
نتابَٛ ١مٛع ٜتشزخ عنٔ فباساباْٛٝ
ايطفٛي١
َهتبنننن ١املطايعنننن١
عننننضض َغننننضس ٞتضبننننَٟٛؾنناصن ١ا٭طفنناٍ
 02:22 2222/20/20عنننننننا
َٓدضط ٞاملهتب١
ايعُ١َٝٛ
تضفٗٝنننن ٞتعًُٝنننن ٞراعننننِ
 َِٜٗٛايعاملٞ
فباسا
بٔ عضٚص
ايهتاب
َهتبنننن ١املطايعنننن١
أْاؽٝز عٔ ايطفٛي١َؾاصن١ا٭طفاٍ
 02:22 2222/20/20عنننننننا
َٓدضط ٞاملهتب١
ايعُ١َٝٛ
ٚصؽننن ١ايضعنننِ  ٚايتًنننٚ ٜٔٛ َِٜٗٛايعاملٞ
فباسا
ايزٖآٖ١
ا٭ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
َهتبنننن ١املطايعنننن١
أيعننناب تضبٜٛننن ١تضفٝٗٝنننٚ ١َؾنناصن ١ا٭طفنناٍ
 02:22 2222/20/20عنننننننا
َٓدضط ٞاملهتب١
ايعُ١َٝٛ
َغابكات فهض١ٜ
 َِٜٗٛايعاملٞ
فباسا
اـباْ١
ٚصؽ ١املغضس ٞايقػرلٚصؽن ١اؿهنٛات ٞايقنػرل،َهتبنننن ١املطايعنننن١
َؾنناصن ١ا٭طفنناٍ
ٚصؽ ١ايضعِ ٚ ،صؽن ١ا٭ؽنػاٍ  02:22 2222/20/20عنننننننا
َٓدضط ٞاملهتب١
ايعُ١َٝٛ
 َِٜٗٛايعاملٞ
فباسا
ايٝز١ٜٚ
بًعاٜب١
َغابك ١اسغٔ صعِعننننضض َغننننضس ٞتضبننننَٟٛهتبنننن ١املطايعنننن١
تضفٗٝنننن ٞتعًُٝنننن ٞراعننننِ
اٱٖتُننناّ بايطفنننٌ
 02:22 2222/20/20عنننننننا
َٓدضط ٞاملهتب١
ايعُ١َٝٛ
يًهتاب
ٚرف٘ يف اجملتُع
فباسا
عًِٝ
عنننضض فننن ًِٝنضتنننٚ ٕٛاعتد٬ل ايعدلَ٘ٓ ٠
َهتبنننن ١املطايعنننن١
َغننابك ١فهضٜنن ١ثكافٝنن١َؾاصن ١ا٭طفاٍ
 02:22 2222/20/20عنننننننا
َٓدضط ٞاملهتب١
ايعُ١َٝٛ
يًقػاص
 َِٜٗٛايعاملٞ
فباسا
املعامٝز
ٚ-صؽ ١اـط ايعضبٞ

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  َ ١ ٜ ٫ ٛعغ هضا يض ق ِ
10

10

10

10
88

اعِ ا يٓ ؾ اط

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت َهإ ايٓؾاط
ا يٓ ؾ اط

عضٚض َغضس ١ٝيٮطفاٍ،
إيكا ٤خٛاطض ٚققا٥ز إْؾار١ٜ
 10دٛإ
تهننض ِٜا٭طفنناٍ ايفننا٥ظ ٜٔيف َغننابك١
ايكاص ٨ايقػرل َضاط ٕٛايكضا ٠٤ط2

تعظٜننظ ايتفنناِٖ ب ن
ا٭طفاٍ ٚتنزطصِٖ َنع
املهتب ١ايضٝ٥غ ١ٝبعنِٗ ايبعض
تُٓٝنن ١قننزص ٠ايطفننٌ
عً ٢ايتعبرل

ٚصؽنن ١ايضعننِ :تكننز ِٜصعننَٛات يٮطفنناٍ
َٚغابكات س ٍٛاملٓاعبات ايزٚ ١ٜٝٓايٛطٓ١ٝ
أؽػاٍ ٜز : ١ٜٚتعًن ِٝا٭طفناٍ املٓدنضط
ىل غاٜننن١
َنننٔ  10إإىل
يف ايٛصؽ١
راص ايجكاف١
ٚصؽ ١ااململٛعٝك :٢تًك أظزٜات املٛعنٝك0100/10/10 ٢
ٚتزصٜبات عً ٢املكاطع املٛعٝك١ٝ
رلَ :طايعنن ١ايهتننب
ٚصؽ ن ١ايك ناص ٨ايق نػػرل
َٚغابكات فهض ١ٜيف ايؾعض ٚايكق.١
َغضسٝات  ٚاعتعضامات بًٗٛاْ، ١ٝ
أيعاب اـف،١
اعتعضامات بًٗٛاْ، ١ٝ
َعاصض فٓ،١ٝ
َغابكات ثكافٚ ١ٝفٓ ١ٝيٮطفاٍ ،
أف ّ٬يًضع ّٛاملتشضن١
عضٚض َغضس ١ٝيٮطفاٍ

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

املغضح اؾٟٗٛ

ايذلٜٚنننح ٚايذلفٝننن٘
ٚاعننتكطاب اننندل
قزص َٔ ا٭طفاٍ خٍ٬
فذل ٠ايعطً ١املزصع ١ٝاؾُعٝننننننننات
انتغنننناب قُٝنننن ١ايجكاف١ٝ
أخ٬قٚ ١ٝتضب١ٜٛ

بٓا ٤ؽدق ١ٝايطفٌ
عً ٢املبار ٨ايغً١ُٝ
ٚا٭خ٬م اؿغٓ١
إثضا ٤قناَٛؼ ايطفنٌ
ايًػٟٛ
تغنننننً ١ٝايطفنننننٌ
ٚإَتاع٘

ااململ٬سعات
تٓؾض مجٝع ا٭ْؾط١
املدلفننننننن ١عًننننننن٢
ايقنننفشات ايضزلٝننن١
يكطاع ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ

ٚعنننن ١ًٝيتدفٝننننف
اينننػٛط ايٓفغنن١ٝ
ٚايتٛتض

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ٚ ١ ٜ ٫ ٛص ق ً ١
ا يض ق ِ

اعِ ا يٓ ؾ اط

10

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت َهإ ايٓؾاط
ا يٓ ؾ اط

نننننن َعننضض يهتنناب ايطفننٌ ٚصعننَٛات
ا٫طفاٍ
ننننن ٚصؽ ١يٮؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
نننن عضض بًٗٛاْٞ
 20دٛإ 2222

10

89

ننن نننننن عنننضض تضفٗٝنننٚ ٞايعننناب اـفننن١
ٚايبًٗٛإ
َع فضق ١عؾام ايضنح

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

املهتبنننننننننن١
ايضٝ٥غننننننننن١ٝ
يًُطايعنننننننن١
ايعَُٝٛننننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
مجعٝنننننننننننن١
املهتب ١ايضٝ٥غن١ٝ
انننننننننننناي
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
يًجكافننننننننننن١
ايتٝذنننناْ ٞقُننننز
خًنننل دننن ٛايفضدننن١
ٚايذلفٝننننننننننن٘
ٚصقً١
ٚايذلف ٘ٝي٬طفاٍ
ايٚ ١ٝ٥٫ٛصقً١
مجع ١ٝابتغاَ١
ملغننضح ايطفننٌ
ٚايػٓننا ٤اشلننارف
ٚصقً١
راص ايجكافنننَ ١فنننزٟ
طنضٜاٚ ٤صقً١

فضقننن ١عؾنننام
ايضنح ٚصقً١

ااململ٬سعات

10
10

90

عضٚض تغً ١ٝي٬طفاٍ
فضق ١افزقا ٤ايطفٛي ١متاع

تكضت

ن ًَتك ٢ايطفٌ املبزع
ؼت ن ؽعاص ايت٬سِ ن
َزاخ٬ت ٚ/صؽات
ن عضض َغضس ٞبعٓٛإ ايت٬سِ

فضقننن ١افنننزقا٤
ايطفٛيننننننننننن١
متاع تكضت
راص ايجكافنننننننن١
َفز ٟطنضٜنا٤
بايتٓغٝل َع :
مجع ١ٝايكنبػ
ا٫بزاعٝننننننننن١
٫عًٝٝػ ٚصقً١

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي ٖ ٚ ١ ٜ ٫ ٛض ا ٕا يض ق ِ
10

اعِ ا يٓ ؾ اط

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت َهإ ايٓؾاط
ا يٓ ؾ اط
 20دٛإ 2222

افتتاح اٜاّ ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايعامل ٞيًطفٛي١
ْؾاطات ايٛصؽات ايبٝزاغٛدٚ ١ٝايفٓ١ٝ
ايضعِ
املغضح
اجملُٛعات ايقٛت١ٝ
ا٫ؽػاٍ ايٝز١ٜٚ
َعنننضض ٭عُننناٍ املٗنننضز ايضاسنننٌ قُنننز  22دٛإ 2222
اٜكاؽشزٜزٚإ
عنضض ؽننضٜط فٝننز ٜٛجملُٛعنَ ١ننٔ اعُاينن٘
 21دٛإ 2222
ايفٓ. ١ٝ
َٗضدإ ايطفٛي.١
َزاخً ١سٚ ٍٛاقع ايطفٌ َٔ س ٟٚا٫ستٝادات  02دٛإ 2222
اـاف.١
عضض َغضس ٞيًقػاص ؼت عٓٛإ ايزَ.١ٝ
عضض َغضس ٞيعضا٥ػ ايكضاقٛط
ا٫ستفاٍ باي ّٛٝايطفٌ ا٫فضٜك: ٞ
تٓع ِٝايقاي ٕٛاحملً ٞا ٍٚ٫ايٛإ ايدلا٠٤
ا٫فتتاح مبعضض يًٛسات ايفٓ١ٝ
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َ20نننننٔ 00اىل 21
دٛإ 2222

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ
راص ايجكاف ١بايتٓغٝل
َع مجعٝات ثكاف:١ٝ
مجع ١ٝبشص ٠ايغّ٬
مجع ١ٝسًِ ايطفٌ
تعاْٝٚنن ١افننام يًُغننضح
ٚا٫بزاع ايغُٓٝاٞ٥
مجعَٓ ١ٝاٌٖ ايجكاف. ١ٝ

راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ

َٔ تكز ِٜايغٝز ٠محظ٠
/
َننننٔ اخننننضاز ٜننننازل
تْٛغٞ
َٔ تكنز ِٜفضقن ١ارصٜنػ
قضق ٠ٛعٝز ٟبًعباؼ
ؼننننت اؽننننضاف غضبننننٞ
فنننٛصٚ ١ٜغنننَ ٟ٬نننضِٜ
ٚعٓٛع ٞعبز ايعً.ِٝ

ااململ٬سعات

اعتكباٍ ايٛفٛر

00دٛإ2222

بٛصؽ١

٭طفاٍ املٓدضط
ايضعِ يزاص ايجكاف.١
َٔ طضف املٗضز نٝهٛ
ٚؽعؾٛع .

عضض ؽضٜط فٝز ٜٛفٝنز ٜٛ٭عُناٍ يًٛصؽن 04 ١دٛإ 2222
خنن ٍ٬ايغزاعنن ٞاٚ ٍٚ٫نننشا بٛصتضٜٗننات
21/21/22/20
املؾاصن .
دٛإ
ايعاب تضب ١ٜٛتضف ١ٝٗٝبطابع فين
َغابك ١ؼت ؽعاص ايعاب ا٫بٝض املتٛعط
2222
َٛافً ١املعضض

َٔ تٓؾٝط فهاَٖ ٞنع
ايطفٌ ٚيٝز

21
دٛإ 2222

بضٜؾننن ١اينننٛإ ايننندلا٠٤
بايتٓغننٝل َننع مجعٝنن١
اصخ ن. ّٛ

اختتاّ ايقاي:ٕٛ
سفنننٌ تٓؾنننٝط ٞو َنننع تٛطٜنننع ايؾنننٗارات 20دٛإ 2222
ٚتهض ِٜايفا٥ظٜٔ

َع عُٜ ٛظٜز
َع تَٝ٬ش املزصع.١

سفٌ َٛعٝك ٞن٬عٝهٞ
10

َغضح ايطفٌ بعٓٛإ قطاص ايزْٝا

َ21ا2222 ٟ

َغضح ا٫طفاٍ بعٓٛإ اـزع١
َغضح ايطفٌ بٛٓٝنٛٝ

َ20ا2222ٟ

املغننننضح اؾٗننننٟٛ
بٖٛضإ عبز ايكنارص
عًٛي١

فضقننن ١املغنننضح اؾٗنننٟٛ
بٖٛضإ
فاٖضَٝ ٟغّٛ
فضقننن ١املغنننضح اؾٗنننٟٛ
بٖٛضإ
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10

َ20ا2222ٟ

عضض َغضسَٛ ٞد٘ يٮطفاٍ قًِ رٜظْٞ
مبٓاعب ١اي ّٛٝايعامل ٞيًطفٛي١
ايزٜٛإ ايٛطين يًجكافٚ ١ا٫ع ّ٬بايتعاَ ٕٚع
راص ايجكافٜٓ ١عِ
عضض تضف ٞٗٝتكز ِٜمجع ١ٝاؾ ٌٝايجكاف20 ١ٝ
دٛإ 2222
(محٝز)ٚ
عضض بًٗٛاْ َٔ ٞتكز ِٜاملٗضد  :نٝهٛ
21دٛإ 2222
ؽعؾٛع بٓب. ١ْٛ
سفٌ فنين سقنضٜ ٟتػٓن ٢اؾظا٥نض .فضقن١
َه َٔ ١ْٛاطفاٍ َٛ %022عٝك ، ٢صقنك 00دٛإ2222
،غٓا ، ٤ايعاب خف، ١سهٛات.ٞ
مبٓاعب ١اي ّٛٝايطفنٌ ا٫فضٜكن ٞعنضض فنين
يًضقك ا٫فضٜكٞ
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قاع ١ايغعار٠

مجع ١ٝأسباب املٓقٛص٠
ايجكاف١ٝ

قاع ١ايغعار٠

تٓؾٝط عُٖٛ ٛاصٟ

قاع ١ايغعار٠

َنننٔ تٓؾنننٝط َ٪عغننن١
ٚصؽننن ١ايفٓنننٚ ٕٛاٯراب
ملز ١ٜٓتًُغإ

قاع ١ايغعار٠
فضق ١غٓٝا فٛصّ ٖٚضإ

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا ي ب ٝضا يض ق ِ
10

10

10
10
10
10
10

10
94

اعِ ا يٓ ؾ اط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

خضد ١تعضٜف ١ٝيكقض بضٜظ.١ٜٓ

2222/20/20

عضض تضف ٞٗٝيٮطفاٍ َتٓنٛع ٜؾنٌُ
ايعاب خف ،١بًٗٛإ َٔ تٓؾٝط تعا١ْٝٚ
ا٭فنننضاح ايفٓٝنننٚ ١ايجكافٝننن ١يًؾنننبٝب١
ٚايغٝاس ١باملز.١ٜ
عننضض تضفٗٝنن ٞيٮطفنناٍ َننٔ تٓؾننٝط
املٗضز تٝت. ٛ
عضض َغضس ٞتضبنَ ٟٛنٔ ْنٛع َغنضح
ايعننضا٥ػ أَنن ٞاؿٓننَ ٕٛننٔ تٓؾننٝط
ايتعا ١ْٝٚايجكاف ١ٝايعجُاْٖٚ ١ٝضإ.
عضض تضف ٞٗٝيٮطفاٍ َٔ تٓؾٝط
املٗضز بادْٛ ٞص ايز.ٜٔ
ٚصؽنن ١سهننٛاتَ ٞتبٛعنن ١مبغننابك١
أسغٔ سهٛات.ٞ
تكز ِٜعضض َغضس ٞيٮطفاٍ ْٗاٜن١
ايجعًب
َٔ تٓؾٝط مجع ١ٝصٚافز يًفٔ ٚاملغضح
بؾاص.
تكز ِٜعضض يًشهٛات َٔ ٞتٓؾٝط
اؿهٛات ٞعُ ٛؿغٔ.

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
ققننض بٓننت اـننك،
ايتعضٜننننف بننننذلاخ
َٓدضطننننَ ٞهتبنننن١
َٓطكننننن ١ايكنننننٛص،
املٓطكننن ١ينننز ٣ف٦ننن١
نإ ٜا َهإ.
اؿزٜك ١ايٛاست١ٝ
ا٭طفاٍ.
 ٚعز بضٜظ.١ٜٓ

2222/20/24

راص ايجكاف١

2222/20/24

راص ايجكاف١

2222/20/12

راص ايجكاف١

2222/20/12

راص ايجكاف١

2222/20/12

راص ايجكاف١

2222/20/10

راص ايجكاف١

2222/20/10

راص ايجكاف١

 إرخاٍ ايبٗذن ١عًن٢ا٭طفننناٍ ٚا٫عتٓنننا٤
بٗش ٙايف ١٦باعتباصٖا
ايًبٓنننن ١ا٭عاعنننن١ٝ
يًُذتُع.
 يًبشح عنٔ املعضفن١ ٚاعتعُاشلا يف إطناص
اعتعضام ٞتٓافغنٞ
يف ؽنننهً٘ ايعننناّ،
تضبننن ٟٛيف قتنننٛاٙ
تهنننٜٛين يف آيٝننن١
تٓفٝننشٚ ٙثكننايف يف
َٓاخ٘  ٚأدٛا.٘٥

ااململؾاصنٕٛ

تعاْٝٚنن ١ا٭فننضاح ايفٓٝنن١
ٚايجكافٝنننن ١يًؾننننبٝب١
ٚايغٝاس ١باملز.١ٜ
اؾُع ١ٝاي ١ٝ٥٫ٛبغُ١
أٌَ.
ايتعاْٝٚنننن ١ايجكافٝنننن١
ايعجُاْٖٚ ١ٝضإ.
املٗضز بادْٛ ٞص ايز.ٜٔ
َٓدضطننننَ ٞهتبنننن١
نإ ٜا َهإ
مجعٝننن ١صٚافنننز يًفنننٔ
ٚاملغضح بؾاص.
اؿهٛات ٞعُ ٛؿغٔ.

ااململ٬سعات

10
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00

عضض تضف ٞٗٝيٮطفاٍ املٗضز ْعٓاع١
َٔ تٓؾٝط املٗضز ًَٛٝر صبح اهلل.
عضض تضف ٞٗٝيٮطفاٍ َٔ تٓؾٝط
2222/20/20
املٗضز عاع ٞبٔ عاَض.
تهنض ِٜايفننا٥ظ ٜٔيف َغننابك ١أسغننٔ
2222/20/20
سهٛات.ٞ
أع ١ً٦فهض.١ٜ
أسغٔ تًدٝك.
أسغٔ تعبرل نتاب.ٞ
ٚصؽ ١يٮيعاب ايتكًٝز.١ٜ
ٚصؽ ١يًضعِ.
ٚصؽ ١يًتً.ٜٔٛ
2222/20/20
ٚصؽ ١يًضعِ عً ٢ايٛد٘.
ٚصؽ ١يٮؽػاٍ ايٝز.١ٜٚ
املهتب ١املتٓكً.١
2222/20/20

عضض َغضس َٔ ٞتٓؾٝط املٗضز تٝت.ٛ
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راص ايجكاف١

املٗضز ًَٛٝر صبح اهلل.

راص ايجكاف١

املٗضز عاع ٞبٔ عاَض.

راص ايجكاف١

ا٭طفاٍ ايفا٥ظ.ٜٔ

سزٜك ١اؿض١ٜ

 إرخاٍ ايبٗذن ١عًن٢ا٭طفننناٍ ٚا٫عتٓنننا٤
بٗش ٙايف ١٦باعتباصٖا
ايًبٓنننن ١ا٭عاعنننن١ٝ
يًُذتُع.
 يًبشننح عننٔ املعضفننَٓ ١ؾط ٞاملهتب١ ٚاعتعُاشلا يف إطناص ٚ
اعتعضام ٞتٓافغن ٞاملٗضز تٝت.ٛ
يف ؽنننهً٘ ايعننناّ،
تضبننن ٟٛيف قتنننٛاٙ
تهنننٜٛين يف آيٝننن١
تٓفٝننشٚ ٙثكننايف يف
َٓاخ٘  ٚأدٛا.٘٥

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا ي ٝظ ٟ
ا يض ق ِ
10

اعِ ا يٓ ؾ اط
 -اعتعضاض ايهؾاف ١اٱع١َٝ٬

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

أَاّ راص ايجكاف١

ا٫عتكباٍ

 -ايهؾاف ١اٱع١َٝ٬

10
 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-
ايضٚبٛتات)

10
10
10
10
10
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بٗ ٛراص ايجكاف١
 10دٛإ 0100
 10:11فباسا

– ايعاب تكًٝز١ٜ

عاس ١راص ايجكاف١

 تعً ِٝايتٛع ١ٝاملضٚص ١ٜيٮطفاٍ -تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍ

بٗ ٛراص ايجكاف١

 أٜات بٓٝات َٔ ايشنض اؿهِٝ نًُ ١تضسٝب ١ٝباملٓاعب١عنننضض غٓنننا ٞ٥يفضقننن ١لُننناتايطاعًٞٝ

قاع ١املغضح

 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات املعاق
 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ايفهض١ٜ
ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١
ايطفٛيٚ١ايؾباب
 كننندل عنننٝت ِٝفنننضعإًٜٝظٟ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
 مجع ١ٝاشلز ٣ايؾباْ١ٝايفهضٜنننننننننننننن١
ٚايجكاف١ٝ
ٚاؾغز١ٜ
ا٭َٔ ايٛطينتٛع١ٝ
اؿُا ١ٜاملزْ١ٝتٛع١ٝ
 صٚم ١أدٝاٍ املغنتكبٌايتعً١ُٝٝ
/
 َزٜض ايجكاف١تضف٘ٝ

 مجعٝننننن ١لُننننناتايطاعْ ًٞٝادض

ااململ٬سعات

10
10
01
00

 اْؾٛر٠ عضض َغضسٞ تٛطٜنننننع اؾٛا٥ظ(صٚمننننن ١أدٝننننناٍاملغتكبٌ ايتعً)١ُٝٝ
 -عضض َغضس ٞيٮطفاٍ

تضف٘ٝ

2222/20/20

َ عض ض ن ت ا ب ا يط فٌ
 ٚص ؽ ١ا ؿه ٛا ت ٞ
ٚصؽ ١ااململطايع١
 ٚص ؽ  ١ا يض ع ِ
2222/20/22
َغ ا ب ك  ١ن  ٜ ٛظ  ٜت ٛ
طٜاص ٠ااململهتب ١ااململتٓكً ١يًُٓاطل ؽب٘
حملٝط
ايٓاَ ١ٝ٥ع تٓؾٝط ااحمل

00

مج ٝنع ايك نضا ٠٤ي نز٣
شلننننناّ
ايٓاؽنننننٚ ١٦ااشل
ؽػفِٗ مبذُٛعنات
َتٓٛع َٔ ١ايكقك صٚار ااململهتب١
يتعظٜننظ رٚص ايكننضا٠٤
ااململهتبن ١ايضٝ٥غن١ٝ
مل أطف ناٍ ااململٓ ناطل ايؾ نب٘
ٚٚيننن نٛدِٗ يعننن ناامل
ي ً ُط ا ي ع  ١ا ي ع ُ ١ َٝ ٛ
ايتأيٝف ٚايهتاب ١ايٓاَ ١ٝ٥ع مجع ١ٝتٗنتِ
ب ا يط ف  ٛي ١
تعضٜنننف ا٭طفننناٍ
بااململهتبٚ ١تؾنذٝع
ا ي كض ا  ٠ ٤ي ز  ٣ا ي ٓ ا ؽ ١ ٦

 10دٛإ 0100
طٜاص ٠ملقًش ١ايطفٛي١
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 صٚم ١أدٝاٍ املغنتكبٌايتعً١ُٝٝ

 0:11فباسا

َغتؾف ٢اًٜٝظٟ

تنأَ

مجع ١ٝأعٛر اـؾنب١
مجعْ ١ٝنض ٠ايٓعنِٝ
مجعٝنننننن ١لُننننننات
ايطاعًٞٝ

00
 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-
ايضٚبٛتات)

00
00
00
00
00

 تعً ِٝايتٛع ١ٝاملضٚص ١ٜيٮطفاٍعاس ١راص ايجكاف١

 تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍايعاب تكًٝز١ٜعننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ َٗننضز
ايعاب اـف١

عضض َغضس ٞيٮطفاٍ َٗضز
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بٗ ٛراص ايجكاف١

قاع ١املغضح
10دٛإ0100
 0:11فباسا

بٗ ٛراص ايجكاف١

 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات املعاق
 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ايفهض١ٜ
ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١
ايطفٛيٚ١ايؾباب
 كننندل عنننٝت ِٝفنننضعإًٜٝظٟ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايفهضٜنننننننننننننن- ١ا٭َٔ ايٛطين
ٚاؾغز١ٜ
اؿُا ١ٜاملزْ١ٝتٛع١ٝ
 مجع ١ٝاشلز ٣ايؾباْ١ٝتٛع١ٝ
ٚايجكاف١ٝ
تضف٘ٝ

فضق ١ا٭راصع ١اؾًف١

 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞتُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
ايفهض١ٜ
املعاق
 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١

ايطفٛيٚ١ايؾباب
 كننندل عنننٝت ِٝفنننضعإًٜٝظٟ

00

01
00
00

 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-
ايضٚبٛتات)
 -تعً ِٝايتٛع ١ٝاملضٚص ١ٜيٮطفاٍ

َ 00:11غا٤
عاس ١راص ايجكاف١

-اؿُا ١ٜاملزْ١ٝ

تٛع١ٝ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
 مجع ١ٝاشلز ٣ايؾباْ١ٝايفهضٜنننننننننننننن١
ٚايجكاف١ٝ
ٚاؾغز١ٜ

 تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍ-ايعاب تكًٝز١ٜ

00

قاع ١املغضح
10دٛإ0100
 10:11فباسا

عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ َٗننضز
ايعاب اـف١

99

تٛع١ٝ

-ا٭َٔ ايٛطين

بٗ ٛراص ايجكاف١

تضف٘ٝ

فضق ١ا٭راصع ١اؾًف١

 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
املعاق
ايفهض١ٜ
 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١
ايطفٛيٚ ١ايؾباب
 -كننندل عنننٝت ِٝفنننضع

إًٜٝظٟ

00

00
00
00
00

 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-
ايضٚبٛتات)
 -تعً ِٝايتٛع ١ٝاملضٚص ١ٜيٮطفاٍ

َ 00:11غا٤
عاس ١راص ايجكاف١

-اؿُا ١ٜاملزْ١ٝ

 تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍ-ايعاب تكًٝز١ٜ

10دٛإ0100

قاع ١املغضح

 10:11فباسا
عننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ َٗننضز
ايعاب اـف١
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تٛع١ٝ

-ا٭َٔ ايٛطين

بٗ ٛراص ايجكاف١

تٛع١ٝ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
 مجع ١ٝاشلز ٣ايؾباْ١ٝايفهضٜنننننننننننننن١
ٚايجكاف١ٝ
ٚاؾغز١ٜ
فضق ١ا٭راصع ١اؾًف١
تضف٘ٝ
 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات املعاق
ايفهض١ٜ
 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١
ايطفٛيٚ ١ايؾباب
 كننندل عنننٝت ِٝفنننضعإًٜٝظٟ

َ 00:11غا٤
10دٛإ0100

00

 10:11فباسا
 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-
ايضٚبٛتات)

01
00
00

بٗ ٛراص ايجكاف١

َ 00:11غا٤
 تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍ-ايعاب تكًٝز١ٜ

تٛع١ٝ
عاس ١راص ايجكاف١

عضض ف ًِٝنضث ْٞٛي٬طفاٍ

00
عضض َغضس ٞيٮطفاٍ َٗضز
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تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايفهض١ٜ

قاع ١املغضح

-اؿُا ١ٜاملزْ١ٝ

 مجع ١ٝاشلز ٣ايؾباْ١ٝٚايجكاف١ٝ
/

تٛع١ٝ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
مجع ١ٝأعٛر اـؾنب١
ايفهضٜنننننننننننننن١
مجعْ ١ٝنض ٠ايٓعِٝ
ٚاؾغز١ٜ
 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞتضف٘ٝ
ايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
املعاق

00

00
00
00
00

 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-
ايضٚبٛتات)
 -تعً ِٝايتٛع ١ٝاملضٚص ١ٜيٮطفاٍ

 تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍايعاب تكًٝز١ٜعضض ف ًِٝنضث ْٞٛي٬طفاٍ

 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١
ايطفٛيٚ ١ايؾباب
 كننندل عنننٝت ِٝفنننضعإًٜٝظٟ
بٗ ٛراص ايجكاف١
10دٛإ0100
 10:11فباسا
10دٛإ0100
 10:11فباسا

عاس ١راص ايجكاف١

قاع ١ايغُٓٝا
قض ١ٜمتادضت
بٗ ٛراص ايجكاف١

00
عضض َغضس ٞيٮطفاٍ َٗضز
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عاس ١راص ايجكاف١

تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايفهض١ٜ

-ا٭َٔ ايٛطين

اؿُا ١ٜاملزْ١ٝتُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
 مجع ١ٝاشلز ٣ايؾباْ١ٝايفهضٜنننننننننننننن١
ٚايجكاف١ٝ
ٚاؾغز١ٜ
/
تضف٘ٝ
مجع ١ٝأعٛر اـؾنب١
تضف ٘ٝيًكض ٣ايٓا١ٝ٥
مجعْ ١ٝنض ٠ايٓعِٝ
 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞتُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
ايفهض١ٜ
املعاق
 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١

01

00
00
00
00

00
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ايطفٛيٚ ١ايؾباب
 كننندل عنننٝت ِٝفنننضعإًٜٝظٟ

 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-
ايضٚبٛتات)
 -تعً ِٝايتٛع ١ٝاملضٚص ١ٜيٮطفاٍ

تٛع١ٝ

ا٭َٔ ايٛطين-اؿُا ١ٜاملزْ١ٝ

 -تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍ

قاع ١ايغُٓٝا

-ايعاب تكًٝز١ٜ

قض ١ٜمتادضت

عضض فٚ ًِٝثا٥ك ٞي٬طفاٍ

بٗ ٛراص ايجكاف١

 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-

عاس ١راص ايجكاف١

تٛع١ٝ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
 مجع ١ٝاشلز ٣ايؾباْ١ٝايفهضٜنننننننننننننن١
ٚايجكاف١ٝ
ٚاؾغز١ٜ
/
تضف٘ٝ
 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
املعاق
تضف ٘ٝيًكض ٣ايٓا١ٝ٥
 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١
ايطفٛيٚ ١ايؾباب
 كننندل عنننٝت ِٝفنننضعإًٜٝظٟ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايفهض١ٜ

00

00
00
00
01

ايضٚبٛتات)
 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-
ايضٚبٛتات)
 تعً ِٝايتٛع ١ٝاملضٚص ١ٜيٮطفاٍ -تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍ

قاع ١ايغُٓٝا

-ايعاب تكًٝز١ٜ

بٗ ٛراص ايجكاف١

عضض فٚ ًِٝثا٥ك ٞي٬طفاٍ

00

104

تٛع١ٝ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايفهضٜنننننننننننننن١
ٚاؾغز١ٜ
تضف٘ٝ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايفهض١ٜ

10دٛإ0100

 -تعً ِٝايتٛع ١ٝاملضٚص ١ٜيٮطفاٍ

00

تٛع١ٝ

 -تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍ

 10:11فباسا

َ 00:11غا٤

تٛع١ٝ
عاس ١راص ايجكاف١

 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
املعاق
 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١
ايطفٛيٚ ١ايؾباب
 كننندل عنننٝت ِٝفنننضعإًٜٝظٟ

تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايفهضٜنننننننننننننن- ١ا٭َٔ ايٛطين
ٚاؾغز١ٜ

00
00
00

00

ايعاب تكًٝز١ٜعضض َغضس ٞيٮطفاٍ َٗضز

قاع ١املغضح

 ٚصؽات َفتٛس ١يٮطفناٍ (ايضعنِ –ا٭ؽنننننػاٍ ايٝزٜٚننننن –١املطايعننننن- ١
اؿهننننٛات– ٞاملقننننٛص ايقننننػرل-
ايضٚبٛتات)

بٗ ٛراص ايجكاف١

اؿُا ١ٜاملزْ١ٝتضف٘ٝ
تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات  -مجع ١ٝاشلز ٣ايؾباْ١ٝ
ٚايجكاف١ٝ
ايفهض١ٜ
تٛع١ٝ

10دٛإ0100
 10:11فباسا
 -تعً ِٝايتٛع ١ٝاملضٚص ١ٜيٮطفاٍ

00
00
00

105

عاس ١راص ايجكاف١

 تعً ِٝاٱععافات ا٭ٚي ١ٝيٮطفاٍايعاب تكًٝز١ٜعننضض َغننضس ٞيٮطفنناٍ َٗننضز
اٱختتاّ

قاع ١املغضح

تٛع١ٝ

مجع ١ٝأعٛر اـؾب١
 مجع ١ٝأعنٛر اـؾنب١يًُغضح ٚايذلف٘ٝ
 املضننننننظ ايٓفغنننننٞايبٝننزاغٛد ٞي٬طفنناٍ
املعاق
 اؾُعٝنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١ْنننض ٠ايٓعنن ِٝيذلقٝنن١
ايطفٛيٚ ١ايؾباب
 كننندل عنننٝت ِٝفنننضعإًٜٝظٟ

تُٓٝننننن ١ايكنننننزصات
ايفهضٜنننننننننننننن- ١ا٭َٔ ايٛطين
ٚاؾغز١ٜ
اؿُا ١ٜاملزْ١ٝتضف٘ٝ
 مجع ١ٝاشلز ٣ايؾباْ١ٝٚايجكاف١ٝ

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛبض ز ب  ٛعض ٜض  ٜرا يض ق ِ
01

02
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اعِ ا يٓ ؾ اط
َعننضض نتنناب خننال بايطفننٌ َننٔ
صفٝز املهتب.١
ٚصؽنن ١ايهتابنن ١اٱبزاعٝننَٛ ١دٗنن١
يًطفٌ َع َغابك ١خاف ١بايهتاب
سًك ١سهٛات ٞبعٓٛإ َاَا سٓنإ
َٔ تكز ِٜمجع ١ٝأفزقا ٤ااململعضف. ١
فكض ٠٭سغٔ يػظ.
اختتاّ عضض اؿهٛات ٞبأْؾٛر. ٠
تٛطٜع اؾٛا٥ظ عً ٢ايفا٥ظ.ٜٔ
َعننضض نتنناب خننال بايطفننٌ َننٔ
صفٝز املهتب.١
َغضس ١ٝبعٓٛإ غ ٤٬املعٝؾ. ١
أْؾٛر ٠ب٬ر ٟأَاْ.١
َغضس ١ٝانتنب عًن ٢اؾنزاص َنٔ
رل ٠نضاـ .
تكز ِٜبضاعِ ََرل
رل٠
صقق ١تضسٝب َٔ ١ٝتكز ِٜبضاعِ ََرل
نض اـ .
صقق ١س ٍٛفًغط َٔ تكز ِٜبضاعِ
رل ٠نضاـ .
ََرل
رل٠
عضض أطٜاَ ٤نٔ تكنز ِٜبنضاعِ َننرل
نض اـ .
تهضميات .
َغننابك ١صعننِ ٚتًننَ ٜٔٛننع أؽننػاٍ

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

 20دٛإ 222

ْؾاط ثكايف تضبٟٛ
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١ٝتعًُٞٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

 10دٛإ 0100

يف تضبٟٛ
ااململهتبن ١ايضٝ٥غنْ ١ٝؾاط ثكاايف
يًُطايع ١ايعُ ١َٝٛتعًُٞٝ

22دٛإ 2222

يف تضبٟٛ
ااململهتبن ١ايضٝ٥غنْ ١ٝؾاط ثكاايف
يًُطايع ١ايعُ ١َٝٛتعًُٞٝ

20دٛإ 2222

يف تضبٟٛ
راص ايؾنننباب أمحنننز ْؾاط ثكاايف
َٛٗٝب بًز ١ٜعٝز ٟتعًُٞٝ
َباصى

20دٛإ 2222

بًز ١ٜعٝزَ ٟباصى

ااململؾاصنٕٛ

مجعٝننن ١أفنننزقا٤
املعضف١

رلا نضاـ
صٚمََ ١رل

رلا نضاـ
صٚمََ ١رل

مجع ١ٝا٭يباب
مجع ١ٝا٭يباب
مجع ١ٝا٭يباب

ااململ٬سعات

ٜز١ٜٚ
يعب ١ايهٓظ

 َ -ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛب َ ٛض ر ا ؼ

107

ا يض ق ِ
10

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
اعِ ا يٓ ؾ اط
سفٌ غٓاَ ٞ٥ع املٓؾط ١أصَٗ ٣ٚضا 20 ٟٚدٛإ 2222َغابكات فهض١ٜعننضض تٓؾننٝط ٞتضفٗٝننَ ٞننع ايفٓننإٖٛص ٚعًُٝإ

ااململ٬سعات
ااململؾاصنٕٛ
أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
راص ايجكافننن ١صؽنننٝز ؼفٝننننظ ا٫طفنننناٍ ا٫طفننننننننننناٍ َننٔ تٓعنن ِٝراص ايجكافنن١
صؽننٝز َُٝننٜ٫ٚ ْٞٛنن١
ٚايعا٬٥ت
ٚتؾذٝعِٗ
َُْٞٛٝ
بَٛضراؼ
تهنننن ٜٔٛافهنننناص أصَٗ ٣ٚضٚاٟ
فنا ٤ايطفٌ
عً ٢ايغاع00:22 ١
اهابٝننن ١ممظٚدننن ١عًُٝإ ٖٛصٚ
َغا٤ا
بايٓؾاط ٚاؿ١ٜٛٝ
تؾنننذٝع ٚاملٓافغننن١
بنننننن ا٫طفنننننناٍ
ٚايتَٝ٬ش
امنننننفا ٤ايطنننننابع
ا٫هابٚ ٞايتشفٝظٟ
ب ا٫طفاٍ

10

عنننضض تٓؾنننٝط ٞتضفٗٝننن ٞخنننال  22دٛإ 2222با٭طفاٍ َع املٗضز قُنز بنٛرصاصٕ َنع
تكزٖ ِٜزاٜا صَظٚ ١ٜؼفٝظٜن ١يفا٥نز٠
اطفاٍ املضنظ

امنننننفا ٤ايطنننننابع تٓع ِٝاؾُعَ ١ٝننٔ تٓعنن ِٝاؾُعٝنن١
َضنننننظ املعنننناق
سٖٓٝنننننا يبًزٜننننن ١ا٫هابٚ ٞايتشفٝظ ٟايٝ٥٫ٛنن ١فننز ٣ايجكافٚ ١ٝايفٓ١ٝ
ايؾباب يًجكاف ١فز ٣ايؾباب
ب ا٫طفاٍ
مخٝػ اـؾٓ١
تهنننن ٜٔٛافهنننناص ٚايفٕٓٛ
اهابٝننن ١ممظٚدننن١

بايٓؾاط ٚاؿ١ٜٛٝ
ققا٥ز ؽعض١ٜاْاؽٝز ي٬طفاٍ تهضميات ؽضف ١ٝيًُؾناصندٛإ 2222

20

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا يط ا ص ف
ا يض ق ِ
10

108

اعِ ا يٓ ؾ اط
 -نًُ ١تضسٝب١ٝ

ااململؾاصنٕٛ
أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط َ ه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
املضنننننظ ايجكننننايف  -تُٓ ١ٝاؿنػ ايفنين ايغننٝز /طنناصم
ا٭صبعا٤
طاٜف
اٱعنننن( َٞ٬فننننضع يز ٣ايطفٌ
 20دٛإ 2222
 تُٓٝنننن ١ايغننننًٛى َزٜض راص ايجكاف١ايطاصف)
02:22
اٱبزاع ٞيز ٣ايطفٌ
 تُٓ ١ٝثكن ١ايطفنٌيف ْفغ٘
 إَتننننناع ايطفنننننٌٚايذلف ٘ٝعٓن٘ ٚأثناصٙ
َٚعاصفننن٘ ٚٚدزاْننن٘
ٚسغ٘ اؿضن ٞعٔ
طضٜننننننل ايفعننننننٌ
ايجكايف.
 -تُٓ ١ٝاؿنػ ايفنين

ااململ٬سعات

يًُٛاٖننب ايٓاؽننٚ ١٦
املضافك١

10

 -عضض َغضس ٞبعٓٛإ  :ايطفٛي١

10

 عنننضٚض بًٗٛاْٝننن ١تضفٝٗٝنننَٛ ١دٗننن١ي٬طفاٍ.
 َغننابك ١يف ايضعننِ خافنن ١با٭طفنناٍَٛمٛع سض
 َغنننابك ١أسغنننٔ قننناص ٨يهتننناب اهللايهضَٛ ِٜدٗ ١٭طفاٍ املضنظ ايجكنايف
اٱع.َٞ٬

10

 َغابك ١أسغنٔ رٚص متجًٝن ٞيف عنضضَغضسَٛ ٞدٗ ١٭طفاٍ املضننظ ايجكنايف
اٱع.َٞ٬

10

 ٚصؽننن ١سٝننن ١يًفٓننن ٕٛايتؾنننه١ًٝٝاـاف ١با٭طفاٍ ايقػاص فٔ ايذلنٝنب

10
10

109

 تؾننننذٝع املٛاٖننننبايٓاؽنننن ٚ ١٦تُٓٝنننن١
اؿننننننػ ايفننننننين ٚ
ايجكايف يز ٣ايطفٌ
 بضاعِ املزصعن١ايكضآْ١ٝ

 ٚايتؾهٌٝ
10

110

تهضميات

10

 عضٚض بًٗٛاْ ١ٝتضفَٛ ١ٝٗٝدٗ ١٭طفاٍاملضنظ ايٓفغن ٞايبٝنزاغٛد ٞيٮطفناٍ
املعاق سٖٓٝا

01

 -عننضض َغننضس ٞبعٓننٛإ مننٔ دٝننٌ اـُننٝػ

* تهنننضِٜ
اينننننننننننندلاعِ
املؾنناصن يف
ايعننننننننننننضض
املغضس.ٞ
* تهنننضِٜ
اينننننننننننندلاعِ
املؾنناصن يف
َغابك ١ايضعِ.
* تهنننضِٜ
ايدلاعِ ايفا٥ظٜٔ
يف َغنننننننابك١
أمجٌ تًٜٔٛ
 تهنننننننننضِٜايدلاعِ ايفا٥ظٜٔ
يف َغنننننننابك١
أسغٔ قاص.٨
املضنننننظ ايٓفغنننن - ٞايذلفٝنننن٘ ايجكننننايف  -اؾُعٝننننننات
ايبٝنننننننننزاغٛد ( ٞعً ٢ف ١٦ا٫ستٝادات ايجكافٝننننننننٚ ١
ايفٓٝنن ١احملًٝنن١
اـاف١
ايطاصف)
املدتقنننننن ١يف
عامل ايطفٌ.
 -املضنننب اؾننٛاصٟ

00
00

املغننتكبٌ بايتٓغننٝل َننع أنارميٝنن 22 ١دٛإ 2222
ا٭طفاٍ ايعباقض ٠فضع ايكاي.١

ايضٜامنننَ ٞتعنننزر
اـزَات ايكاي١

 َغابك ١يف اؿغاب ايشٖين أنارميٝن١ا٭طفاٍ ايعباقض ٠فضع ايكاي.١
 صسً ١عٝاسَ ١ٝضفٛق ١بعضٚض بًٗٛاْٝن ١اؾُعنننن١َ ٚغننابكات ثكافٝنن ٚ ١فهضٜننَٛ ١دٗنن 21 ١دٛإ 2222
يٮطفنناٍ ايقننػاص ؿزٜكنن ١اؿٛٝاْننات 01:12عننا
بضابط ٘ٝايكاي١

اْ٫ط٬م َٔ املضنظ
ايجكننايف ا٫عننَٞ٬
اىل سزٜكننننننننننننن١
اؿٛٝاْات بضابط.١ٝ

 اؾُعٝنننننناتايجكافٝننننننننٚ ١
ايفٓٝنن ١احملًٝنن١
املدتقنننننن ١يف
عامل ايطفٌ.

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛت ٓ ز  ٚفا يض ق ِ
01

اعِ ا يٓ ؾ اط

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت َهإ ايٓؾاط
ا يٓ ؾ اط

عننننضض َغننننضس ، ٞأْاؽننننٝز يًطفٛينننن، ١
َغنننابكات فهضٜنننٚ ١تضفٝٗٝننن ، ١عنننضض  20دٛإ 2222
يًُٗضز ٚع٪اٍ اؾُٗٛص

ايذلف ٘ٝعًن ٢أطفناٍ
راص ايجكافنننن ١عبننننز
املٓطك ١اعتهؾناف
اؿُٝز َٗضٟ
َعًَٛاتِٗ ايجكاف١ٝ

02
ايننزٚص ايٓٗنناَ ٞ٥ننٔ َغننابك ١قاص ٕٛ٥املا٥ننزٜ ٠ننننننن22 ٚ 20 َٞٛ
دٛإ2222
املغتزٜض٠

111

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ

تؾننننذٝع املطايعنننن١
ٚقننننضاٚ ٠٤تًدننننٝك
انننندل عنننزر َنننٔ
ايهتب

ااململؾاصنٕٛ
راص ايجكاف ١عبز اؿُٝنز
َٗنننض ٟبايتٓغنننٝل َنننع
مجعننن ١فنننضح يذلفٝننن٘
ْؾاطات ايطفٛي١
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن، ١ٝ
َزٜضٜنننننن ١ايذلبٝنننننن، ١
َزٜضٜنننننن ١ايؾننننننباب
ٚايضٜامننننن ٚ ١صابطننننن١
ايٓؾنننناطات ايجكافٝنننن١

ااململ٬سعات

03
َغابكات:
أٜننناّ  21 ، 22 ، 20املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ايضعننِ ٚاـننط  ،ايننضا ٟٚايقننػرل  ،املننشٜع
ايغاسات ايعُ١َٝٛ
 21ٚدٛإ 2222
ايقػرل ٚايقشف ٞاملتُٝظ
04
بًٗٛإ
05
06

محًنن ١تبننارٍ ايهتننب نتابننو ايكننزَ ِٜنننننننننٔ  20إىل  20املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ايغاسات ايعُ١َٝٛ
دٛإ2222
...نتاب ٞاؾزٜز
سفٌ ختاَٞ

112

أٜننناّ  21ٚ 21 ، 22املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ
ايغاسات ايعُ١َٝٛ
دٛإ 2222

 20دٛإ2222

راص ايجكاف١

تؾننذٝع ٚانتؾنناف
املٛاٖب

ايذلف ٘ٝعنٔ ا٭طفناٍ
ٚإٜقنننناٍ صعنننناٌ٥
يػننننننضؼ ايكننننننضا٠٤
ٚاملطايع١

ٚايعًُ١ٝ
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن، ١ٝ
اؾُع ١ٝاؾظا٥ض ١ٜحملنٛ
ا٭َٝننن ، ١مجعٝننن ١فنننضح
يذلقْ ١ٝؾاطات ٚتضفٝن٘
ايطفٛينننننٚ ١ايضابطننننن١
ايٝ٥٫ٛننننن ١يًضٜامننننن١
يًذُٝع تٓزٚف
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن، ١ٝ
اؾُع ١ٝاؾظا٥ض ١ٜحملنٛ
ا٭َٝننن ، ١مجعٝننن ١فنننضح
يذلقْ ١ٝؾاطات ٚتضفٝن٘
ايطفٛي١

تؾذٝع املطايع ١عٓز
ايعا١ً٥
تهضميات مبٓاعنب١
اي ّٛٝايعامل ٞيًطفنٌ املهتب ١ايضٝ٥غن ، ١ٝراص
ٚايٝننننن ّٛايننننننٛطين ايجكافننننٚ ١اؾُعٝننننات
يًهتننننننننننننننناب املؾاصن١
ٚاملهتبات
املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛتٝغ ُغ ً ٝت
ا يض ق ِ
01

02

03

04

113

ااململؾاصنٕٛ

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
اعِ ا يٓ ؾ اط
ابضاط اِٖ ا٫فنزاصات*َعضض نتاب ايطفٌ
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١ٝاـاف ١بايطفٌ
*َعضض أعُاٍ ا٭طفاٍ (ايٛصؽات
َٓدضط ٞاملهتبن١
يًُطايع ١ايعُ- ١َٝٛعضض اٖنِ ا٫ؽنػاٍ
ايبٝزاغٛدٝنننن ١يًُهتب()١ايضعننننِ-
ايضٝ٥غ١ٝ
ايٝز١ٜٚاملبتهضَٔ ٠
ًَٚشكاتٗا
ًَدقات-أؽػاٍ ٜز)١ٜٚ
َنننننٔ َ 24نننننا ٟاىل َ- 21هتب ١مخٝغيت قبٌ ايطفٌ
دٛإ2222
َهتب ١ا٫ٚر بغاّ*َغابكات فهضٚ ١ٜفٓ:١ٝ
انتؾنناف املٛاٖننبَهتبننن ١عنننٝزٟ َغابك ١يف ايضعِٚاعطا ٤فضل ا٫بزاع أطفاٍ ف ١٦اقنٌ َنٔ
عابز
 َغابك ١يف املطايعٚ ١ايتًدٝكتٓؾننٝط ايننشانض 00 ٠عٓ١َهتب ١يضداَّغابك ١ايؾاعض ايقػرليز ٣ايف٦ات ايقػض٣
َغابك ١ا٫يعاب ايفهض١ْٜكنننننٌ ايٛصؽننننناتايبٝزاغٛدٝنن ١عًننن٢
ايطبٝع١
*خزَ ١املهتب ١املتٓكً١
سننرل ٠عن عننٓذل -اعطا ٤فضل اٱبنزاع
ف ١٦ا٫طفاٍ
 20دٛإ 2222
بًز ١ٜبٛقا٥ز
* ايٛصؽات ايبٝزاغٛد١ٝ
٭بٓا ٤املٓاطل ايٓا١ٝ٥

*ٚصؽات راص ايجكاف:١
ايضعاّ ايقػرلايكاص ٨ايقػرلايعاطف ايقػرل-املُجٌ ايقػرل

َنننننٔ َ 12نننننا ٟاىل 20
دٛإ2222

ٚصؽات راصايجكاف١

 تُٓ ١ٝاينشٚم ايفنينيز ٣ايطفٌ
انتؾاف املٛاٖنب ٚإرَاز املبزع
يف اجملاٍ ايجكايف

ااململ٬سعات

05

06
07

114

ٚ .صؽ ١يعب ١ايؾطضْراملعاصض :
نتاب ايطفٌ-ا٫ؽػاٍ ايٝز ١ٜٚصعَٛات ا٫طفاٍ

َغابكات فهضٚ ١ٜفٓ: ١ٝ
أسغٔ َكاٍ .
أسغٔ صعِ س 21 ٍٛد.١ًٜٝٛ
*طٜنناص ٠أطفنناٍ املضنننظ ايٓفغننٞ
ايبٝننننزاغٛد ٞيًُعنننناق سٖٓٝننننا
يًٛصؽننات ايبٝزاغٛدٝنن ١يًُهتبنن١
2222/20/20
ايضٝ٥غ١ٝ

08

بٝع بايتٛقٝع:.
 .نتاب َفاتٝح ايغعار'٠ .-قق ١دٛر تاز املًٛى

09

قضا٤ات ؽعض. ١ٜ
ٚصؽ ١ايضا ٟٚايقػرل.

10

ٚف٬ت إْؾار١ٜ

بٗ ٛاملعاصض
يزاص ايجكاف١

ٚصؽات راص ايجكاف١

 تعظٜننظ صٚح ايكننضا٠٤يز ٣ايطفٌ ٚتٛطٝنز
ايقننً ١بنن ايطفننٌ
ٚايهتاب
 انتغنناب ايطفننٌاملٗننناصات ايٝزٜٚنننٚ ١
إبضاط املٛاٖب
 خًننل دنن ٛاملٓافغنن١ب ايدلاعِ.

َٓدضطنننٚ ٞصؽننن١
ايفٓنننننننننننننننننٕٛ
ايتؾه١ًٝٝ

ا٭طفاٍ ف ١٦أقٌ َٔ
00عٓ١

ايٛصؽننننننننننننننننات -ارَاز ف ١٦س ٟٚاشلُِ
املضننننظ ايٓفغنننٞ
ايبٝزاغٛدٝننننننننننن - ١خًل د ٛاملضح ينشٟٚ
ايبٝننننننننننزاغٛدٞ
يًُهتب ١ايضٝ٥غ ١ٝاشلُِ
يٮطفنناٍ املعنناق
استهناى ف٦ن ١سٟٚسٖٓٝا
اشلُِ بضٚار املهتب١
 .تؾننذٝع ايهتنناباحملًٚ ٝا٫عنتجُاص َقباح اَ١ٓٝ
بٗ ٛراص ايجكاف١
عٛاص ععار
يف أرب ايطفٌ.
 .قاع ١ايعضٚض . -ايبٗٛ

 .انتغنناب ايطفننٌ رعا ٤خضٚبَٞٗاص ٠ايغضر ٚاٱيكنا ٤سنض ٟصِْٝ
بأعننننًٛب خطننننابٞ
ممٝظ.
.-فنننننكٌ َٛاٖنننننب بنننننضاعِ َزصعننننن١

11

12

عننننننضٚض :
ايعاب اـف١
عنضٚض بًٗٛاْ١ٝ
 .عنضض َغضس ١ٝبعٓٛإَزصع ١املؾاغب ''
*عضٚض تضفٚ ١ٝٗٝايعناب بًٗنٛإ
يٮطفاٍ

115

2222/20/20

2222/20/22

قاع ١ايعضٚض

راص ايؾباب
بًز ١ٜبين ؽعٝب

ا٭طفاٍ ٚإبزاعاتِٗ
 .تٛعٝنننن ١ايطفننننٌٚغننضؼ صٚح املجننابض٠
ٚاْ٫نباط.

ايذلفٝنن٘ عًنن ٢أبٓننا٤املٓطك١
-خًل د ٛايفضح ٚاملضح

َهدلت وٞ
 ايطفننننٌ أْننننٝػقُز َهٝز
 .اؾُع ١ٝاي١ٝ٥٫ٛايجكافٝنننن ١فننننز٣
ايفٕٓٛ
مجعٝنننن ١أدٝنننناٍ
ايجكافٝنننن ١ؼننننت
إؽننننضاف َزٜضٜنننن١
ايجكافنننٚ ١ايفٓنننٕٛ
ي ١ٜ٫ٛتٝغُغًٝت

َ -39زٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛايٛارٟ
ا يض ق ِ
01

02

116

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت َهإ ايٓؾاط
اعِ ا يٓ ؾ اط
ا يٓ ؾ اط
راص ايجكافنننٜٗ ١نننزف ايٓؾننناط إىل
 20دٛإ 2222
سفٌ ا٫فتتاح فاي ٕٛايطفٛي: ١
تكننزَ ِٜننظٜر بنن
ايؾط
عضٚض َتٓٛعنَ ١نٔ تكنزْ ِٜنار ٟبغنُ١
ايذلفٝننٚ ١املننضح ايننشٟ
ملغضح ايعضا٥ػ
وكل أٖزاف ثكاف١ٝ
َعضض ايعضا٥ػ يًطبٛع ؽعب ١ٝاؾظا٥ض١ٜ
تضبٜٛنننٚ ١تعًُٝٝننن١
عضٚض يًشهٛاتٞ
عضٚض َغضس ١ٝي٬طفاٍ
يف دنننننن ٛدزٜننننننز
أيعنناب خفننٚ ١عننضٚض َٗننضز َننٔ تكننزِٜ
ٚاٱعنننننننننننننٗاّ يف
ايفٓإ طغز ٟايطاٖض
إنتغاب ايطفٌ سٚ
أيعاب َٓٛع ١تضف ١ٝٗٝيٮطفاٍ
املٝنننننن ٍٛايفٓٝنننننن١
َعاصض َٓٛع ١٭عُاٍ ا٫طفاٍ بايتٓغٝل
ا٫ػاٖات ايقشٝش١
َع مجع ١ٝأس ّ٬ايطفٛي١
مبا ٜتَ ِ٥٬ع عُنضٙ
ٚصؽات تعً ١ُٝٝي٬طفناٍ بايتٓغنٝل َنع
 ،صعنننننِ  ،املغنننننضح
مجع ١ٝأس ّ٬ايطفٛي١
ٚاـنننننط ايعضبنننننٞ
.......اخل .
َٔ  20إىل  24دٛإ املهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١ٝأٖنننننزاف تضبٜٛننننن١
افتتاح أٜاّ ايطفٌ ٚايكضا: ٠٤
ٚتضفٗ١ٝ
ٚفضٚعٗا
َعضض نتاب ايطفٌ
2222
َعضض فٛص ْؾاطات ا٫طفاٍ
اْط٬م ايٛصؽات ٚاملغابكات
تهض ِٜا٫طفاٍ ا٫نجض قضا٠٤
عضٚض َغضس ٞي٬طفاٍ

ااململؾاصنٕٛ
راص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
ْنننار ٟايطفنننٌ
يننننزاص ايجكافنننن١
ٚايفزصايٝنننننننن١
ايٛطٓ ١ٝيضعا١ٜ
ايطفٛي١

إطنننننننننننناصات
املهتبنننننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
نٌ َنٔ :فضقن١
ايبًٝغإ ٚفضق١
فٓنننن ، ٕٛفضقنننن١

ااململ٬سعات

03

04

05

06

117

تابع ي٬فتتاح فناي ٕٛايطفٛين ١بايتٓغنٝل  22دٛإ 2222
َع صٚم ١دظٜض ٠ا٫طفاٍ:
سفٌ اختتاّ ايغٓ ١ايتعً١ُٝٝ
أْؾطَٛٓ ١ع َٔ ١تكز ِٜأطفاٍ ايضٚم١
عضٚض َغضس َٔ ١ٝتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
أيعاب َتٓٛع١
تٛطٜع ؽٗارات عً ٢بضاعِ ايضٚم١
 22دٛإ 2222
َعاصض َٓٛع: ١
َعاصض َٓٛع ١٭عُاٍ ا٫طفاٍ
ٚصؽَ ١فتٛس ١يٮطفاٍ ( ايضعنِ ٚا٭ؽنػاٍ
ايٝز)........ ١ٜٚ
 22دٛإ 2222
أْؾطَٛٓ ١ع َٔ ١تكز ِٜصٚم ١أفام :
عضٚض إْؾار َٔ ١ٜتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
عضٚض َغضس١ٝ
أيعاب َٓٛع١
تٛطٜع ؽٗارات عً ٢بضاعِ ايضٚم١
أْؾطَٛٓ ١ع َٔ ١تكز ِٜصٚم ١ايفضرٚؼ  21 :دٛإ 2222
إدنننضاَ ٤غنننابك ١يف ايفنننٔ ايتؾنننهًٞٝ
ي٬طفاٍ
عضض إْؾار ٟيدلاعِ ايضٚم١
عضض َغضس ٞي٬طفاٍ
تٛطٜع ايؾٗارات ٚتهض ِٜايفا٥ظٜٔ

راص ايجكاف ١ايؾط

ايبٝننزاٚ ٤املٗننضز
اؾْ٬ٝننن ٞبنننٔ
عُض
أٖنننننزاف تٛعٜٛننننن ١صٚمنن ١دظٜننض٠
ا٭طفاٍ
،تضٚ ١ٜٜٛتعً١ُٝٝ

راص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
مجعٝنن ١أسننّ٬
ايطفٛي١
راص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
صٚم ١أفام

عننننننضض َٛاٖننننننب
راص ايجكاف ١ايؾط
ا٫طفاٍ ٚتؾنذٝعِٗ
َنننٔ خننن ٍ٬فنننكٌ
َٛاٖبِٗ .
راص ايجكافنننٚ ١عنننط ؼكٝنننننل أٖنننننزاف
تجكٝف ، ١ٝٱنغاب
املز١ٜٓ
ايطفٌ فُٛعنَ ١نٔ
املٗننناصات اٱبزاعٝننن١
ٚايفٓ١ٝ
ٜٗنننزف ايٓؾننناط إىل راص ايجكافنننننننن١
راص ايجكاف ١ايؾط
بايتٓغننٝل َننع
تكننزَ ِٜننظٜر بنن
ايذلفٝننٚ ١املننضح ايننش ٟصٚم ١ايفضرٚؼ
وكل أٖزاف ثكاف١ٝ
تضبٜٛنننٚ ١تعًُٝٝننن١
يف دنننننن ٛدزٜننننننز

تٛطٜع ؽٗارات عً ٢بضاعِ ايضٚم١

07

أْؾطَٛٓ ١عَ ١نٔ تكنزَ ِٜضننظ أدٝناٍ  21دٛإ 2222
يًتعً ِٝايتشنرل: ٟ
عضٚض إْؾار َٔ ١ٜتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
عضٚض َغضس َٔ ١ٝتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
أيعاب َٓٛع١
أْؾطَٛٓ ١ع َٔ ١تكنز ِٜأدٝناٍ ايقناعز  21دٛإ 2222
ايتعً: ١ُٝٝ
سفٌ اختتاّ ايغٓ ١ايتعً١ُٝٝ
عضٚض َغضس َٔ ١ٝتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
أيعاب َٓٛع١
تٛطٜع ؽٗارات عً ٢بضاعِ ايضٚم١

09

أْؾننطَٛٓ ١عننَ ١ننٔ تكننز ِٜتٓغننٝك 21 ١ٝدٛإ 2222
اجملتُع املزْ: ٞ
طٜنناص ٠ملعننضض نتنناب ايطفننٌ ( دٓنناح
َهتب ١ايطفٌ )
عضٚض إْؾار ١ٜيٮطفاٍ

08

118

ٚاٱعنننننننننننننٗاّ يف
إنتغاب ايطفٌ سٚ
املٝنننننن ٍٛايفٓٝنننننن١
ا٫ػاٖات ايقشٝش١
مبا ٜتَ ِ٥٬ع عُنضٙ
 ،صعنننننِ  ،املغنننننضح
ٚاـنننننط ايعضبنننننٞ
.......اخل .
راص ايجكافنننٚ ١عنننط أٖنننننزاف تضفٝٗٝننننن ١راص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
ٚثكاف١ٝ
املز١ٜٓ
َضنننظ أدٝنناٍ
يًتعًنننننننننننِٝ
ايتشنرلٟ
أٖنننننزاف تضفٝٗٝننننن ١راص ايجكافنننننننن١
راص ايجكاف ١ايؾط
بايتٓغننٝل َننع
ٚثكاف١ٝ
أدٝنناٍ ايقنناعز
ايتعً١ُٝٝ

راص ايجكاف ١ايؾط

أٖنننننزاف تٛعٜٛننننن ١راص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
ٚتضف ١ٝٗٝيٮطفاٍ
تٓغنننننننننٝك١ٝ
اجملتُع املزْٞ

عضٚض َغضس ١ٝيٮطفاٍ
أيعاب َٓٛع١

119

10

أْؾطَٛٓ ١ع َٔ ١تكز ِٜصٚم ١ايظٖضا: ٤
عضٚض إْؾار َٔ ١ٜتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
عضٚض َغضس َٔ ١ٝتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
أيعاب َٓٛع١
تٛطٜع ؽٗارات عً ٢بضاعِ ايضٚم١

 21دٛإ 2222

راص ايجكافنننٚ ١عنننط أٖنننننزاف تٛعٜٛننننن ١راص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
ٚتضف ١ٝٗٝيٮطفاٍ
املز١ٜٓ
صٚم ١ايظٖضا٤

11

طٜننناص ٠املٓدنننضط ملغتؾنننف ٞا٫طفننناٍ  20دٛإ 2222
ٚتٛطٜع ققك ٖٚزاٜا عً ٢املضم٢

02

أْؾننطَٛٓ ١عننَ ١ننٔ تكننز ِٜصٚمننَ ١اَننا  24دٛإ 2222
فاطُ: ١
عضٚض إْؾار َٔ ١ٜتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
عضٚض َغضس َٔ ١ٝتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
طٜنناص ٠ملعننضض نتنناب ايطفننٌ (دٓنناح
َهتب ١ايطفٌ )
أيعاب َٓٛع١
تٛطٜع ؽٗارات عً ٢بضاعِ ايضٚم١

املهتب ١ايضٝ٥غَ ١ٝؾنناصن ١ا٭طفنناٍ إطنننننننننننناصات
املضمننن ٢يف ٜننن َِٗٛاملهتب١
ايعاملٞ
راص ايجكافنننٚ ١عنننط أٖنننننزاف تضفٝٗٝننننن ١راص ايجكافنننننننن١
ٚتعً ١ُٝٝيٮطفاٍ ٚعط املز١ٜٓ
املز١ٜٓ

01

أْؾطَٛٓ ١ع َٔ ١تكز ِٜاؾُع ١ٝاي 02 ١ٝ٥٫ٛدٛإ 2222
يضعا ١ٜايطفٛي: ١
عضٚض إْؾار َٔ ١ٜتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١
عضٚض َغضس َٔ ١ٝتكز ِٜبضاعِ ايضٚم١

راص ايجكافنننٚ ١عنننط أٖنننننزاف تضفٝٗٝننننن ١راص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
ثكاف ١ٝيٮطفاٍ
املز١ٜٓ
اؾُعٝنننننننننن١
اي ١ٝ٥٫ٛيضعاٜن١

01

-

120

َعاصض كتًف ١٭ْؾط ١ا٭طفاٍ
َغابكات ثكافَٛٓ ١ٝع ١يٮطفاٍ
 00دٛإ 2222
سفٌ اختتاّ فاي ٕٛايطفٛي: ١
نًُات ختاَ١ٝ
سفننٌ َٓننٛع يٮطفنناٍ ( َٗننضز  ،أْؾننط١
ٚأيعاب َٓٛع ١يٮطفاٍ )
عضض َغضس ٞيٮطفاٍ
أيعنناب خفننٚ ١عننضٚض َٗننضز َننٔ تكننزِٜ
ايفٓإ طغز ٟايطاٖض
تٛطٜنننع ؽنننٗارات عًننن ٢املؾننناصن يف
ايقايٕٛ

ايطفٛي١
راص ايجكاف ١ايؾط

ٜٗنننزف ايٓؾننناط إىل
تكننزَ ِٜننظٜر بنن
ايذلفٝننٚ ١املننضح ايننشٟ
وكل أٖزاف ثكاف١ٝ
تضبٜٛنننٚ ١تعًُٝٝننن١
يف دنننننن ٛدزٜننننننز
ٚاٱعنننننننننننننٗاّ يف
إنتغاب ايطفٌ سٚ
املٝنننننن ٍٛايفٓٝنننننن١
ا٫ػاٖات ايقشٝش١
مبا ٜتَ ِ٥٬ع عُنضٙ
 ،صعنننننِ  ،املغنننننضح
ٚاـنننننط ايعضبنننننٞ
.......اخل

راص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
ْنننار ٟايطفنننٌ
يننننزاص ايجكافنننن١
ٚمجع ١ٝصعا١ٜ
ايطفٛيننننننننننن١
ٚايفزصايٝنننننننن١
ايٛطٓ ١ٝيضعا١ٜ
ايطفٛيننننننننننن١
ٚفُٛعننَ ١ننٔ
ايضٚمات

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛخ ٓ ؾ ً ١
ا يض ق ِ
10

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
اعِ ا يٓ ؾ اط
يف تضب ن ٟٛتضف ٗٝن0100/10/00 ٞ
ب٬طنن نن ٛثك ناايف
 24:22فباسا
ي  ٬طف اٍ :
 فُٛعننننَ ١ننننٔ ا٭ْاؽننننٝزايذلب ١ٜٛيٮطفاٍ
 عنننضض َؾننناٖز َغنننضس١ٝيٮطفاٍ
 عضض خال باملٗضز تهنننض ِٜبعنننض ا٭طفننناٍايفا٥ظ ٜٔيف كتًف املغابكات

10

طٜاص ٠اؾُعٝات ايجكافٚ ١ٝفٓناْ0100/10/10 ٞ
اي ١ٜ٫ٛ٭طفناٍ َضمن ٢ايغنضطإ 02:22فباسا
يتكز ِٜاينزعِ املعٓنٚ ٟٛايٓفغنٞ
يٮبطاٍ ايقػاص مبغتؾف ٢أمحز
بٔ بً ١ي ١ٜ٫ٛخٓؾً. ١
َعضض َتٓٛع يضعَٛات ا٭طفاٍ  01:22 .طٚا٫
عضض فً ١سا٥ط ١ٝؼت ؽعاص :
أ ْ ا أ ن ت ؾ ف قٝط  ٞا ي بٞ ٦ ٝ
.عضض َغضس ٞيٮطفاٍ بعٓٛإ :
أعضاص اؾظٜض ٠يًُغنضح اؾٗنٟٛ
عهٝهز. ٠
َغابك ١يف ايضعنِ يٮطفناٍ ؼنت 0100/10/10
مجٌ َٔ 02:22فباسا
مل أأمج
ؽعاص :أطفاٍ يف عاامل

10
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َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ر ا ص ا ي ج ك اف١

ر ا ص ا ي ج ك اف١

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
 خًل د َٔ ٛايذلفٝن٘يٮطفاٍ.

ااململؾاصنٕٛ

مجع ١ٝا٫صؽنار
 تُٓٝنننن ١املٗنننناصاتٚاٱفننننننننن٬ح
اٱبزاعٝننننن ١ينننننز٣
َهتب خٓؾً١
ايطفٌ.
بايتٓغننٝل َننع
راص ايجكاف١

تُٓٝننننن ١املٗننننناصات
اٱبزاع ١ٝيز ٣ايطفٌ
ٚإثننننناص ٠املؾننننناعض
ا٫هاب ١ٝف.٘ٝ
خًل دَ ٛنٔ ايذلفٝن٘
يٮطفاٍ

راص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
مجعٝنن ١اؽننضام
ايجكاف١ٝ
راص ايجكاف١

ر ا ص ا ي ج ك اف١

خًننل دنن ٛتضفٗٝنن ٞراص ايجكافنننننننن١
بايتٓغننٝل َننع
يٮطفاٍ-

ااململ٬سعات

10

10

10

10
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تأطرل ايفٓنإ ايتؾنه ًٞٝقٝنٛ
عزٜض. ٠
دًغ ١سن ٍٛأُٖٝن ١اؿفناظ عًن٢
ايبَ ١٦ٝع ايغٝز صٜاض عامل .
قننضا ٠٤ققننٖ ١ارفنن ١يٮطفنناٍ َننع
ايغٝزَ ٠باصن ١عطاهلل .
عننضض فنن ًِٝنضتنن ْٞٛيٮطفنناٍ
َتبٛع مبٓاقؾ. ١
ٚصؽ ١خاف ١بأيعناب اينشناَ ٤نع
ايغٝز ٠اعٝا عبٝز .
َغنابك ١أسغننٔ صعننِ سنن ٍٛفقننٌ
ايقٝف .
َغننابكات َتٓٛعنن ١يٮطفنناٍ ( :
صعننِ ،أيعنناب فهضٜنن ، ١تًدننٝك
قق. )..... ١
قضا ٠٤ققك ٖارفن ١يٮطفناٍ َنٔ
صفٛف َهتب ١ايقػاص .
ٚصؽ ١خاف ١بايضعِ اؿض يٮطفناٍ
َننع ايفٓننإ ايتؾننه ًٞٝمجنناٍ
صٜٚيب ٚايفٓاْٖ ١ذرلَ ٠ضراعنٞ
.
تٛطٜنننع اؾنننٛا٥ظ عًننن ٢ا٭طفننناٍ
ايفا٥ظ ٜٔيف كتًف املغابكات .

 تُٓٝننن ١املٗننناصات مجعٝنن ١اؽننضاماٱبزاع ١ٝيز ٣ايطفٌ ايجكاف١ٝ

0100/10/10
02:22فباسا

خًنننل دننن ٛتضفٗٝنننٞ
يٮطفاٍ
ر ا ص ا ي ج ك اف١

0100 /10/10
02:22فباسا

0100/10/10
02:22فباسا
 01:22طٚا٫

ذلف ٞٗٝيفا٥نز0100/10/10 ٠
يف اييذل
ايٓؾاط ايجكاايف

ر ا ص ا ي ج ك اف١

تُٓٝنننننننننننننننن١قزصات َٗاصات ايطفٌ

راص ايجكافنننننننن١
ايفٓننننننننناْ
ايتؾهًٝ

راص ايجكاف١

ر ا ص ا ي ج ك اف١

 خًل د َٔ ٛايذلفٝن٘يٮطفاٍ
راص ايجكاف١

ااململٓاطل ايٓا ١ٝ٥ع

خًننل دننَ ٛننٔ املننضح بًزٜات اي١ٜ٫ٛ

أطنفاٍ ااململٓاطل ايٓا: ١ٝ٥

 24:22فباسا

د ض ب  ٛع -ب ا ب ا ص

ذل ٠ايقننباس : ١ٝقضٜنن ١عنن
ايفنننذل
دض ب  ٛع
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١
َٗضز
َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
َ 00:22غا٤
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
َع ايكاف ١صبٝع ١رصٜزٟ
ذل٠ااململغ نا : ١ٝ٥قض ٜن ١مبٓطك ن١
ايففذل
ب اب ا ص
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١
َٗضز
َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
قننضا ٠٤ققننَ ١ننع ايكافنن ١صبٝعنن١
رصٜزٟ
10
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ذلف0100/10/10 ٞٗٝ
يف اييذل
اعتُضاص ايٓؾاط ايجكاايف
يفا٥ز ٠أطفاٍ ااململٓاطل ايٓا: ١ٝ٥
 24:22فباسا
ذل ٠ايقباس : ١ٝقض ١ٜؽؾاص
ايففذل
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١
َٗضز

ٚايذلفٝنننن٘ ٭طفنننناٍ راص ايجكافنننننننن١
املٓاطل ايٓا ١ٝ٥عدل ي ١ٜ٫ٛخٓؾً١
إقً ِٝاي.١ٜ٫ٛ
تُٓٝننننن ١املٗننننناصات
اٱبزاع ١ٝيز ٣ايطفٌ

ااململٓاطل ايٓا١ٝ٥

خًننل دننَ ٛننٔ املننضح
ٚايذلفٝنننن٘ ٭طفنننناٍ
املٓاطل ايٓا ١ٝ٥عدل
راص ايجكاف١
إقً ِٝاي.١ٜ٫ٛ
 تُٓٝنننن ١املٗنننناصاتاٱبزاع ١ٝيز ٣ايطفٌ

َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ
َ 00:22غا٤
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
َع ايكاف ١صبٝع ١رصٜزٟ
ذل ٠ااململغا : ١ٝ٥قض ١ٜع َُٕٛٝ
ايففذل
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١
َٗضز
َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
قننضا ٠٤ققننَ ١ننع ايكافنن ١صبٝعنن١
رصٜزٟ
10
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ذلف0100/10/10 ٞٗٝ
يف اييذل
اعتُضاص ايٓؾاط ايجكاايف
 24:22فباسا
يفا٥ز ٠أطفاٍ ااململٓاطل ايٓا: ١ٝ٥
ذل ٠ايقباس : ١ٝقض ١ٜثٓ ١ٝيعباص
ايففذل
ملقاص٠
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١
َ 00:22غا٤
َٗضز
َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
َع ايكاف ١صبٝع ١رصٜزٟ
ذل ٠ااململغا : ١ٝ٥قض ١ٜأ٫ٚر ٚلٌ
ايففذل
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١

خًننل دننَ ٛننٔ املننضح
ٚايذلفٝنننن٘ ٭طفنننناٍ
املٓاطل ايٓا ١ٝ٥عدل
إقً ِٝاي.١ٜ٫ٛ
ااململٓنننناطل ايٓاٝ٥نننن ١تُٓٝننننن ١املٗننننناصات
اٱبزاع ١ٝيز ٣ايطفٌ
ب ا ي١ٜ ٫ ٛ

راص ايجكاف١

10
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َٗضز
َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
قننضا ٠٤ققننَ ١ننع ايكافنن ١صبٝعنن١
رصٜزٟ
ذلف0100/10/10 ٞٗٝ
يف اييذل
اعتُضاص ايٓؾاط ايجكاايف
 24:22فباسا
يفا٥ز ٠أطفاٍ ااململٓاطل ايٓا: ١ٝ٥
ذل ٠ايقباس : ١ٝقضٜن ١اـنضٚب
ايففذل
ا ؿ ا َ١
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١
َٗضز
َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ َ 00:22غا٤
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
َع ايكاف ١صبٝع ١رصٜزٟ
ذل٠ااململغا : ١ٝ٥قض ١ٜفضْكاٍ
ايففذل
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١
َٗضز
َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
قننضا ٠٤ققننَ ١ننع ايكافنن ١صبٝعنن١
رصٜزٟ

خًننل دننَ ٛننٔ املننضح
ٚايذلفٝنننن٘ ٭طفنننناٍ
املٓاطل ايٓا ١ٝ٥عدل
إقً ِٝاي.١ٜ٫ٛ
تُٓٝننننن ١املٗننننناصات
اٱبزاع ١ٝيز ٣ايطفٌ
ااململٓنننناطل ايٓاٝ٥نننن١
ب ا ي١ٜ ٫ ٛ

01

00
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ذلف0100/10/01 ٞٗٝ
يف اييذل
اعتُضاص ايٓؾاط ايجكاايف
 24:22فباسا
يفا٥ز ٠أطفاٍ ااململٓاطل ايٓا: ١ٝ٥
ذل ٠ايقننباس : ١ٝقضٜنن ١ا٫ٚر
ايفنننذل
حملٌُ
عظايز ٜٔااحمل
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١
َٗضز
َ 00:22غا٤
َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
َع ايكاف ١صبٝع ١رصٜزٟ
ذل ٠ااململغا : ١ٝ٥قض ١ٜأ٫ٚر يبعاص٠
ايففذل
حملٌُ
ااحمل
عضٚض بًٗٛاْٝن ، ١ايعناب اـفن، ١
َٗضز
َع اؿهٛات ٞعُٛغافٛص
ٚصؽنننن ١يًضعننننِ َننننع ايفٓننننإ
ايتؾه ًٞٝمجاٍ صٜٚيب
قننضا ٠٤ققننَ ١ننع ايكافنن ١صبٝعنن١
رصٜزٟ
طين
ين
يف اينٛط
بضْاَر ااململٗضدنإ ايجكناايف
ملغضح ايطفنٌ -ايطبعن ١ايعاؽنض-٠
ىل غاٜن0100/10/01-00 ١
ي ١ٜ٫ٛخٓؾً16 َٔ ١إإىل
 01دٛإ 0100
0100/10/01-00
عضٚض َغضس ١ٝراخنٌ املٓافغن١٣

خًننل دننَ ٛننٔ املننضح
ٚايذلفٝنننن٘ ٭طفنننناٍ
املٓاطل ايٓا ١ٝ٥عدل
إقً ِٝاي.١ٜ٫ٛ
تُٓٝننننن ١املٗننننناصات
اٱبزاع ١ٝيز ٣ايطفٌ
ااململٓنننناطل ايٓاٝ٥نننن١
ب ا ي١ٜ ٫ ٛ

راص ايجكاف١

خًننل دننَ ٛننٔ املننضح
ٚايذلف ٘ٝ٭طفاٍ

راص ايجكافنننن ١ي١ٜ٫ٛ
خٓؾننً ١بًننزٜات
ا٫ستهننناى بننن ١ٜ ٫ ٚخ ٓ ؾ ً١
ايفضم املؾاصن١
ايغنننع ٞإىل تعظٜنننظ

00
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عؾض ٠عنضٚض (َ )01نٔ كتًنف
ٜ٫ٚات ايٛطٔ.
حملٝط:
عضٚض تٓؾٝط ااحمل
مخغ ١عؾض ٠عضما ( )00ػنٛب 0100/10/01-00
كتًف بًزٜات اي :١ٜ٫ٛملقناص– ٠
تاٚطٜاْنننت – ؽنننً – ١ٝايضًَٝننن0100/10/01-00 – ١
بابٛؼ – طاَظ – ٠ؽؾاص – بابناص –
أ٫ٚر صؽاـ – احملُنٌ – َتٛعن– ١
بػا – ٟع ايطًٜٛن – ١اؿاَن– ١
ع َ.ُٕٛٝ
ااململًتكننن ٢ايعًُننن :ٞإؽنننهاي١ٝ
ايهتابننن ١ايزصاَٝننن ١يف َغنننضح
ا يط فٌ
َٔ تأطرل أننارميٚ ٝرنناتض٠
ٚكتق
ا ي  ٛص ؽ ا ت ا ي ت ه : ١ ٝٓ ٜ ٛ
ٚصؽ ١فٓاعٚ ١ؼٝو ايزَ٢
ٚصؽ ١فٔ ايتُج. ٌٝ
َٔ تأطرل أعاتش ٠كتق .
َ عننننن اص ض :
َعضض يٮيبغٚ ١ا٭طٜا ٤املغنضس١ٝ
.
َعضض خال بايطباعات ايغنابك١
.
ين َتٓنٛع خنال 0100/10/00
يف فننين
ب٬ط ٛثكناايف

قننننزصات ا٭طفنننناٍ،
ٚتٛعننٝع َننزاصنِٗ
ٚفننننكٌ َننننٛاٖبِٗ
ٚتنننننزصٜبِٗ عًننننن٢
ايعٌُ اؾُاع ٞعدل
ا٭ْؾطٚ ١ايدلاَر

ر ا ص ا ي ج ك اف١

خًننل دننَ ٛننٔ املننضح مجعٝننن ١دٝنننٌ
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ب ا  ٫طف اٍ
عضض يضققنات ؽناَ ١ٜٚنٔ أرا٤ايدلاعِ
 َع اؿهٛاتنننن. ٞ عضض ف ًِٝنضتْٛنن. ٞ فُٛع َٔ ١ا٭غاْٚ ٞا٭ْاؽنٝزايذلب. ١ٜٛ
 تهننننض ِٜبعننننض ا٭طفنننناٍاملتفٛق .

 00:11طٚا٫

َعضض يًهتاب خال بايطفٌ

2222/20/20

املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ

ٚصؽات تضف ١ٝٗٝصعِ  ٚقضا٠٤

2222/20/20

َضننننننظ محاٜننننن ١إختباص قزصات ايطفٌ
ايطفٛيننن ١املغنننعف١
اؿاَ١

َغابك١

2222/20/20

إختباص قزصات ايطفٌ

املهتب ١ايضٝ٥غ١ٝ

ٚايذلف ٘ٝ٭طفاٍ

املغنننننننننتكبٌ
خٓؾً١

تجكٝف ا٭طفاٍ

املهتبنننننننننن١
ايضٝ٥غننننننننن١ٝ
يًُطايعنننننننن١
ايعَُٝٛننننننننن١
ي ١ٜ٫ٛخٓؾً١
*املهتبننن١
ايضٝ٥غننننننننن١ٝ
يًُطايعنننننننن١
ايعَُٝٛننننننننن١
ي ١ٜ٫ٛخٓؾً١
* َضننننننظ
محا ١ٜايطفٛي١
املغعف ١اؿاَ١
*املهتبننن١
ايضٝ٥غننننننننن١ٝ

عنننضض تضفٗٝننن * ٞبًٗنننٛإ 2222/20/20 ٚ
أيعاب عشض* ١ٜ
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َضننننننظ محاٜننننن ١ايذلف ٘ٝعٔ ا٭طفاٍ
ايطفٛيننن ١املغنننعف١
اؿاَ١

يًُطايعنننننننن١
ايعَُٝٛننننننننن١
ي ١ٜ٫ٛخٓؾً١
*َضنننننننظ
محا ١ٜايطفٛي١
املغعف ١اؿاَ١
*ايغننناسض ٚ
ايبًٗنننننننننٛاْٞ
عٝغاٚ ٟٚيٝز

َ 41زٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛعٛم أٖضاؼ
ا يض ق ِ
01

اعِ ا يٓ ؾ اط
ٚصؽ ١يف فٔ ايعضا٥ػ اؿهٛاتٞ

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط َ ه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
2222/21/24

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
ثكايف تضفٞٗٝ

02

ٚصؽ ١يف فٔ ايعضا٥ػ اؿهٛاتٞ

2222/21/12

ثكايف تضفٞٗٝ

03

ٚصؽ ١يف فٔ ايعضا٥ػ اؿهٛاتٞ

2222/21/10

04
05

ٚصؽ ١يف فٔ ايعضا٥ػ اؿهٛاتٞ
عضض َغضس ٞبعٓٛإ ايؾُػ ايٓا١ُ٥

2222/20/20
2222/21/20

06

عضض َغضس ٞبعٓٛإ ايؾُػ ايٓا١ُ٥

2222/21/20

07

اؿهٛاتٞ

2222/21/24

ثكايف تضبٟٛ

08

اؿهٛاتٞ

2222/21/12

ثكايف تضبٟٛ

09

عضض َغضس ٞبعٓٛإ خٝاٍ

2222/21/10

ثكايف تضبٟٛ

10
11

اؿهٛاتٞ
عضض تٓؾٝطٞ
اؿهٛاتٞ
عضض َغضس ٞبعٓٛإ بقُات
عضض َغضس ٞبعٓٛإ قاص ٟايفٓذإ

2222/20/20
2222/20/20

ثكايف تضبٟٛ
ثكايف تضبٟٛ

2222/20/21
2222/20/20

ثكايف تضبٟٛ
ثكايف تضبٟٛ

12
13
130

املضنننننظ ايٓفغننننٞ
ايبٝزاغٛدٞ
ثكايف تضفٞٗٝ
عٛم اٖضاؼ
ثكايف تضفٞٗٝ
ثكايف تضفٞٗٝ
راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ايطاٖض ٚطاص

ثكايف تضفٞٗٝ

ااململؾاصنٕٛ
سغ ْشٜض  ،بٔ سلٝغن١
قار٠
بٔ سلٝغن ١قنار ، ٠طناصم
اعضاب  ،ايطٝب بٛعُاص
عًننن ٞتْٛغننن ، ٞايطٝنننب
بٛعُاص
عً ٞتْٛغٞ
املغضح اؾٟٗٛ
اّ ايبٛاقٞ
املغضح اؾٟٗٛ
اّ ايبٛاقٞ
سغ ْشٜض  ،بٔ سلٝغن١
قار٠
طننناصم اعنننضاب  ،ايطٝنننب
بٛعُاص
املغنننضح اؾٗننن ٟٛعنننٛم
اٖضاؼ
عً ٞتْٛغٞ
اؾُع ١ٝاي ١ٝ٥٫ٛيًجكافن١
ٚايفٕٓٛ
تعا ١ْٝٚأفهاص ٚفٕٓٛ
مجعٝنن ١ايغننتاص ي٬بننزاع
املغضس- ٞايٛارٟ

ااململ٬سعات

14

عنننضض َغنننضس ٞبعٓنننٛإ ممًهننن2222/20/01 ١
اؿؾضات
2222/20/00
عضض َغضس ٞبعٓٛإ اـزع١
عضض َغضس ٞبعٓنٛإ ايغنًطإ ًَنو 2222/20/00
ايػاب١

17

عضٚض َغضس١ٝ
أْاؽٝز
عضٚض بًٗٛاْ١ٝ
خضدَٝ ١زاْ ١ٝؾباٍ املؾضٚس١
ٚصؽات فٓ١ٝ
عضٚض بًٗٛاْ١ٝ

2222/20/20

19

َغابكات فهض١ٜ
عضٚض بًٗٛاْ١ٝ
عضٚض َغضس١ٝ
عضض أطٜا٤
تهضميات
أْاؽٝز
ٚصؽ ١صعِ
َغابك١
ٚصؽ ١صعِ
ْؾاطات تضف١ٝٗٝ

22

َعضض ايهتاب

15
16

18

20
21
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ثكايف تضبٟٛ

املغضح اؾٗ- ٟٛايعًُ١

ثكايف تضبٟٛ
ثكايف تضبٟٛ

فاٖضَٝ ٟغّٛ
مجعٝننننن ١ايفٝنننننٓهػ
يًفٕٓٛ
ايطاصفاملهتبننننن ١ايضٝ٥غننننن١ٝ
بايتٓغنننٝل َنننع َزصعننن١
عفاف يتعً ِٝايًػات
املهتبننننن ١ايضٝ٥غننننن١ٝ
بايتٓغنننٝل َنننع املضننننظ
ايٓفغنننن ٞايبٝننننزاغٛدٞ
يش ٟٚا٫ستٝادات اـاف١
املهتبننننن ١ايضٝ٥غننننن١ٝ
بايتٓغنننٝل َنننع صٚمننن١
ايعباقض٠

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١ٝثكايف تضبٟٛ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

2222/20/22

دباٍ املؾضٚس١

2222/20/21

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١ٝثكايف تضفٞٗٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

2222 /20/20

َهتبننن ١املطايعننن ١ثكايف تضفٞٗٝ
ايعُ١َٝٛ
َزاٚصٚـ
َهتبننن ١املطايعننن ١ثكايف تضفٞٗٝ
ايعُ١َٝٛ
ايزصٜع١
َهتبننن ١املطايعننن ١ثكايف تضفٞٗٝ

2222 /20/20
2222 /20/20

ثكايف تضفٞٗٝ

َهتبنننننن ١املطايعنننننن١
ايعُ١َٝٛ
َزاٚصٚـ
َهتبنننننن ١املطايعنننننن١
ايعُ١َٝٛ
ايزصٜع١
َهتبنننننن ١املطايعنننننن١

23
24
25
26

27

28
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َعضض صعَٛات ا٭طفاٍ س ٍٛاملٓاعب١
عضض َغضسٞ
َغابكات فهضٚ ١ٜاسغٔ صعِ
ٚصؽ ١صعِ ٚتًدٝك ايكق١
عضض َغضسٞ
عضٚض تٓؾٝط ١ٝيٮطفاٍ
ٚصؽات فٓ( ١ٝصعِ  ،اؽػاٍ ٜز) ١ٜٚ
أْاؽٝز
ؽضٜط خال باملٓاعب١
َعضض ايهتاب
َغابك ١اسغٔ صعِ  ،تًدٝك ايكق١
اْاؽٝز
اْؾٛر ٠بعٓٛإ باعِ ايطفٛي١
ٚصؽ ١صعِ
عضض أطٜا٤
عضض َغضس ٞنَٝٛز ٟتضفٞٗٝ
َغابك ١فهض١ٜ
َعضض ايهتاب ٚايقٛص ايفٛتٛغضاف١ٝ
عضض اؽضطٚ ١ثا٥ك ١ٝؽك املٓاعب١
ٚصؽات فٓ :١ٝصعنِ َ ،طايعن ، ١تًدنٝك
ايكق١
تهضميات
أْاؽٝز
ٚصؽات فٓ١ٝ

ايعُ١َٝٛ
عٝز ٟفضز

ايعُ١َٝٛ
عٝز ٟفضز

2222 /20/20

َهتبننن ١املطايعننن ١ثكايف تضفٞٗٝ
ايعُ١َٝٛ
تاٚص٠
َهتبننن ١املطايعننن ١ثكايف تضفٞٗٝ
ايعُ١َٝٛ
ب٦ض بٛسٛـ
َهتبننن ١املطايعننن ١ثكايف تضفٞٗٝ
ايعُ١َٝٛ
اّ ايععاِٜ
َهتبننن ١املطايعننن ١ثكايف تضفٞٗٝ
ايعُ١َٝٛ
ٚار ايهدلٜت

َهتبنننننن ١املطايعنننننن١
ايعُ١َٝٛ
تاٚص٠
َهتبنننننن ١املطايعنننننن١
ايعُ١َٝٛ
ب٦ض بٛسٛـ
َهتبنننننن ١املطايعنننننن١
ايعُ١َٝٛ
اّ ايععاِٜ
َهتبنننننن ١املطايعنننننن١
ايعُ١َٝٛ
ٚار ايهدلٜت

2222/20/20

َهتبننن ١املطايعننن ١ثكايف تضفٞٗٝ
ايعُ١َٝٛ
تضقايت

َهتبنننننن ١املطايعنننننن١
ايعُ١َٝٛ
تضقايت

2222/20/20

َهتبننن ١املطايعننن ١ثكايف تضفٞٗٝ
ايعُ١َٝٛ
عافٌ ايٜٛزإ

َهتبنننننن ١املطايعنننننن١
ايعُ١َٝٛ
عافٌ ايٜٛزإ

2222/20/20
2222/20/20
2222/20/20

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛت ٝب ا ط ٠ا يض ق ِ
10

10

10

اعِ ا يٓ ؾ اط
عضض َغضس ٞؾُع ١ٝايغتاص ايشٖيب
يًجكافٚ ١ايٓف ٕٛملز ١ٜٓفٛن. ١
تع ِٝعضض بًٗٛاْ ٞؾُع ١ٝايبغُ١
ملز ١ٜٓبٛازلاع. ٌٝ
عضض ٭يعاب اـفن ١يًفٓنإ ابنضاِٖٝ
فزٜك. ٞ
 تٓعنن ِٝطٜنناص ٠بٝزاغٛدٝنن ١ملزصعنن١ابتزا.١ٝ٥
 تٓع ِٝعنضض بًٗنٛاْ ٞتضفٗٝنَ ٞنٔتكز ِٜاؾُع ١ٝايجكاف ١ٝتاز ايفٕٓٛ
ملز ٜٔفٛن ١فضق ١نً ٕٛعتاص .
 تننأطرل ٚصؽنن ١اؿهاٜنن ١ققننكٚأيػاط َٔ ايذلاخ اؾظا٥ض. ٟ
 تأطرل ٚصؽ ١ايكنضا ٠اؿنضٚ ٠تعضٜنفا٭طفاٍ مبدتًف اْٛاع ايهتب .
 تاطرل ٚصؽ ١ايضعِ .ت ٓ ع ِ ٝاس ت ف ا ي: ١ ٝ

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

 20دٛإ 2222
ابتنننننزاَ ٤نننننٔ ايغننننناع١
 00:22عا

َٓٝا ٤تٝباط٠

َ 24ا2222 ٟ

قنننضا ٠٤آٜنننات بٓٝنننات َنننٔ اينننشنض
اؿه.ِٝ
َ 10ا2222 ٟ
تكز ِٜاْؾٛر ٠ايطفٛي َٔ ١ارا ٤بضاعِ
صٚم ١ايظٖضا ٤ملز ١ٜٓسذٛط .
133

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

/

قضٜننن ١تفغباعننن
ايٓا – ١ٝ٥بًزٜن ١بنين
ًَٝو
/

قاع ١املهتب١

قاع ١املهتب١

/

ااململؾاصنٕٛ
َزٜضٜنننن ١ايجكافنننن١
 ٚا يف ٕٓ ٛ
ي  ١ ٜ ٫ ٛت ٝب ا ط ٠

ااململهتبن ن ١ايضٝ٥غن ن١
ي ً ُط ا ي ع  ١ا ي ع ُ ١ َٝ ٛ
آ ع ٝا د ب ا ص
ت ٝب ا ط ٠

ااململ٬سعات

تٓؾٝط عضض بًٗنٛاَْ ٞنع املٗنضد
سبٝب  ٚيبٝب َٔ َز ١ٜٓؽضؽاٍ
تٛطٜننع دننٛا٥ظ يٮطفنناٍ املتفننٛق يف
َغابك ١ايطفٌ املتُٝظ .
10

تٓعننَ ِٝغننابك ١ؼننت ؽننعاص اصعننِ
ا٫بتغنناَ ١بتننأطرل ا٫عننتاس قٛصاٜنن 20 ١دٛإ 2222
جملُٛعَ ١نٔ طًبن ١املزصعن ١اؾٜٗٛن١
يفٓ ٕٛاؾُ. ١ًٝ
 تٛطٜع اؾٛا٥ظ عً ٢ايفٓاْ .تٓؾننط عننضض اؿهننٛاتٚ ٞتٓعننِٝ
 22دٛإ 2222
َغابك ١فهضٚ ١ٜتضب ١ٜٛيٮطفاٍ
تٛطٜع اؾٛا٥ظ عً ٢ايفا٥ظٜٔ

10

 َعضض خنال ي٬طفناٍ املٓدنضطيف ٚصؽ ١ايفٓ ٕٛايتؾه١ًٝٝ
 ٚصؽ ١املهٝاز ي٬طفاٍ ؼت ؽعاصيٓشتفٌ َعا
 النناط دزاصٜننَ ١ننٔ طننضف ا٫طفنناٍاملٓدنننننضط يف ٚصؽننننن ١ايفٓنننننٕٛ
ايتؾه. ١ًٝٝ
 ٚصؽ ١س ١ٝيًضعِ مبؾناصن ١ننٌ  20دٛإ 2222ابتزا َٔ ٤ايغاع ١ايعاؽنض ٠راص ايجكافٚ ١ايفٕٓٛ
ا٫طفاٍ
 عننضٚض فٓٝنن ١٭طفنناٍ ٚصؽننْ ١ننار ٟفباساايطفٌ

10

134

َكض املهتب١
/

سزٜكننننن ١ايضبننننن٠ٛ
اؾُ١ًٝ

/

/

راص ايجكافننٚ ١ايفٓننٕٛ
اينننزنتٛص امحنننز
عض ٠ٚبايكًٝع١

 َعضض يًزَٚ ٢ايعضا٥ػ َعضض خنال بقنٛص ا٫طفناٍ سنٍٛايعامل ٚقٛاْ املٓعُ ١ايعامل ١ٝؿكٛم
ايطفٌ ( )unicef
 َعضض يهتاب ايطفٌ . عنننضض فنننين إْؾنننار ٟيًُٓؾنننز٠ٚاملٓؾط ١املتأيك ١يٛد .
 عضض فين تٓؾٝط ٞتضب ٟٛؾُعٝن١ث٬ث ٞايبغُ١

135

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي ١ ً َٝ ١ ٜ ٫ ٛا يض ق ِ
10

اعِ ا يٓ ؾ اط
راص ايجكافننننننَ ١بننناصى ااململًٝننننٞ

10

ىل  00د نٛإ
 ٚصؽات ٚفنا٤ات َفتٛسن ١يٮطفناٍ ( َ نٔ  10إإىلايكنننضاٚ ٠٤املطايعننن ، ١ايضعنننِ ٚا٭ؽنننػاٍ 0100
ايٝزٜٚنن ، ١اـننط ٚايظخضفنن ١اٱعنن، ١َٝ٬
املٛعنننٝكٚ ٢ايفٓننن ٕٛايػٓاٝ٥ننن ، ١فننننا٤
اؿهٛات ، ٞاملغضح  ،ايقشف ٞايقنػرل
...
 َغابك ١ثكافٚ ١ٝفٓ ١ٝيٮطفاٍ عًن٢َغتٚ ٣ٛصؽات ٚفنا٤ات راص ايجكاف١
راص ايجكاف١
 10دٛإ 0100

10

 -عضٚض تٓؾٝطٚ ١ٝبًٗٛاْ ١ٝيٮطفاٍ

10

عننضض فننين يف ايعنناب اـفننَ ١ننع
 10دٛإ 0100
تعا ١ْٝٚايُٝاَ١ًَٝ ١

10

 -عنننضض َغنننضس ٞبعٓنننٛإ ٚفننن١ٝ

10

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط َ ه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ
ايف٦نننن ١املغتٗزفنننننن١

تجكٝف ، ٞتضفٗٝنٞ

فهض ، ٟتجكٝفٞ

تضفٗٝننننٞ
تجكٝفننننٞ

مجعٝننن ١املغنننضح اؿنننض
َ٬ٝف 00
ٚصؽ ١ايفٓ ٕٛايزصاَ ١ٝيزاص
ايجكاف١ًَٝ ١

136

 10دٛإ 0100

تعا ١ْٝٚايُٝاَ١ًَٝ ١
مجعٝننن ١املغنننضح اؿنننض
َ٬ٝف 00
مجعَٝ ١ٝاص يٲبزاع ايفين

ااململ٬سعات

10

اؿطاب
 -عضض َغضس ٞبعٓٛإ اؿُاص املػضٚص

 00دٛإ 0100

ٚايجكايف  -قغٓط١ٓٝ

 00دٛإ 0100

مجع ١ٝايطاٚٚؼ ايجكاف١ٝ
عٓاب١

10

 عضض َغنضس ٞبعٓنٛإ نٓنظ ايػابن 00 ١دٛإ 0100ايجُ
ىل  10د نٛإ
 عننننضض تٓؾننننٝط ١ٝاعتعضامنننن َ ١ٝنٔ  10إإىل0100
ٚبًٗٛاْ١ٝ

01

ااململهتبننن ١ايضٝ٥غٝننن ١يًُطايعننننن١
تجكٝف ، ٞتضفٗٝنٞ
ا ي ع ُ  َٝ ٛن ن ن ن  ١ا َ ب ا ص ى ب ٔ ف ا ي ن ن ن ح
 َعنضض خنال بهتناب ايطفنٌ َنٔ  01دٛإ 0100املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
صفٝز املهتب١
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
 َغننابكات ثكافٝنن ١يٮطفنناٍ ( أسغننٔىل 07دننٛإ
ققنن ، ١أسغننٔ صعننِ  ،أسغننٔ تًدننٝك َننٔ  10إإىل
0100
يهتاب )

00
00

 عضض َغضسٚ ٞتضف ٞٗٝيٮطفاٍ ٚصؽنننات ثكافٝنننٚ ١فٓٝننن ١يٮطفننناٍ (ا٫ؽػاٍ ايٝزٜٚن ، ١اايهتابنٚ ١اٱبنزاع ،
ايتًدننٝك  ،ايضعننِ  ،فنننا ٤اؿهننٛاتٞ
...

10

مجع ١ٝايكٓاع ١ًَٝ -

فهض ، ٟتجكٝفٞ
تضفٗٝننننٞ

00
00
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ايف٦ننن ١املغتٗزفنننن١

فضقنننننَ ١غضسٝنننن١

ايف٦ننن ١املغتٗزفنننن١

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛعا يض ق ِ
10

رف ً٢

اعِ ا يٓ ؾ اط
سفٌ اٱفتتاح
** إلاط دزاص ١ٜفَٓ / ١ٝكابٌ
املهتبننن ١ايضٝ٥غننن ١ٝيًُطايعننن١
ايعُ١َٝٛ

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

* َعضض يهتاب ايطفنٌ َ :نٔ
صفٝز َهتبيت
* تٓعنننٚ ِٝصؽنننات  :ايكنننضاٚ ٠٤
املطايعنن ٚ ١ايتًدننٝك  ،ايؾننضٜط
املضعّٛ
 20دٛإ 2222
اـط ايعضب ، ٞاؿهٛات ٞايقنػرل
ابتزا َٔ ٤ايغاع١
،تعًِ َبنار ٨ايضعنِ  ،ايضعنِ عًن٢
 02:22فباسا
ايفداص
ايضعِ عً ٢ايٛد٘ .
* عننضٚض تضفٝٗٝنن ١تضبٜٛننَ ١ننٔ
تكز ِٜاؾُعٝات احملً ١ٝتعاْٝٚن١
أٌٖ ايفنٔ ،مجعٝن ١ايٛفنا ،٤مجعٝن١
خًكٓننا يٓقننٓع ايبغننُ ،١مجعٝنن١
ل ّٛايفٔ  ،يٲؽعاع يًفٔ ايزصاَٞ
ايعضٚض:
* َزاخًنننن ١سنننن ٍٛايتشغننننٝػ
بأُٖٝنن ١ايكننضا ٠٤عٓننز ايطفننٌ َننٔ
تكز ِٜا٭خقا ١ٝ٥ايٓفغناْ* ١ٝ
138

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

راص ايجكاف١
ا٭َرل عبز ايكارص

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

/

ااململؾاصنٕٛ

/

ااململ٬سعات

10

10
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عاَ ١ٝقٕٓٛ
*عننننضض َغننننضس ٞيعننننضا٥ػ
ايكضاقٛط بعٓنٛإ ايهتناب ايعذٝنب
َٔ تكز ِٜتعا ١ْٝٚأٌٖ ايفٔ
*عضض يًشهنٛاتَ ٞنع عُنٛ
سغإ
* عضٚض فٓ َٔ ١ٝتكز ِٜأطفاٍ
صٚم ١تغِٓٝ
* تٓعنننٚ ِٝصؽنننات  :ايكنننضاٚ ٠٤
املطايع ٚ ١ايتًدٝك  ،اـط ايعضبٞ
 ،اؿهٛات ٞايقػرل ،تعًنِ َبنار٨
ايضعِ  ،ايضعِ عًن ٢ايفدناص ،ايضعنِ
عً ٢ايٛد٘ .
ايعضٚض:
عضٚض تضف ١ٝٗٝتضبَ ١ٜٛنٔ تكنزِٜ
مجع ١ٝل ّٛايفٔ
*عضض َغضس ٞبعٓٛإ ايطنا٥ض
ايؾاطض َنٔ تكنز ِٜمجعٝن ١ايٛفنا٤
ايجكاف١ٝ
* خضٚز املهتب ١املتٓكً١
* تٓعنننٚ ِٝصؽنننات  :ايكنننضاٚ ٠٤
املطايع ٚ ١ايتًدٝك  ،اـط ايعضبٞ
 ،اؿهٛات ٞايقػرل ،تعًنِ َبنار٨
ايضعِ  ،ايضعنِ عًن ٢ايفدناص ايضعنِ
عً ٢ايٛد٘ .

/

ابتزا َٔ ٤ايغاع١
 01:22عا طٚا٫

 22دٛإ 2222
ابتزا َٔ ٤ايغاع١
 24:22فباسا

ببًز ١ٜاؿغاْ١ٝ

/

/

/

10

10
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*عننضٚض تضفٝٗٝنن ١تضبٜٛننَ ١ننٔ
تكز ِٜفضق ١ث٬ث ٞايبغُ١
* تٓعنننٚ ِٝصؽنننات  :ايكنننضاٚ ٠٤
املطايعنن ٚ ١ايتًدننٝك  ،ايؾننضٜط
املضعّٛ
اـط ايعضب ، ٞاؿهٛات ٞايقنػرل
،تعًِ َبنار ٨ايضعنِ  ،ايضعنِ عًن٢
ايفداص
 22دٛإ 2222
ايضعِ عً ٢ايٛد٘ .
ابتزا َٔ ٤ايغاع١
ايعضٚض:
 01:22عا طٚا٫
*عننضٚض تضفٝٗٝنن ١تضبٜٛننَ ١ننٔ
تكز ِٜتعا ١ْٝٚأٌٖ ايفٔ
*ٚفنننا ٤ؼهننن ٞعنننرل أربنننا٤
عاملٝ
* َغابكات أرب١ٝ
* خضٚز املهتب ١املتٓكً١
عضٚض تضف ١ٝٗٝتضبَ ١ٜٛنٔ تكنزِٜ
مجع ١ٝخًكٓا يٓقٓع ايبغُ١
* َغابكات يف اؿغناب اينشٖين
َٔ تكنز ِٜمجعٝن ١خًكٓنا يٓقنٓع
ايبغُ١
*قضا٤ات س ٍٛتضاخ َزًَٝ ١ٜٓاْ١
ا٭ثضَ ١ٜع ايباسح عباؼ نبرل بنٔ
ٜٛعف

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

 21دٛإ 2222
ابتزا َٔ ٤ايغاع١
َ 00:22غا٤

اؿزٜك ١ايعُ١َٝٛ
بًزًَٝ ١ٜاْ١

 21دٛإ 2222
ابتزا َٔ ٤ايغاع١
 02:22فباسا

َتشننف ا٭َننرل عبننز
ايكارص بًزًَٝ ١ٜاْ١

/

/

/

/

10

10

141

* ٚصؽنننن ١بٝزاغٛدٝنننن ١سننننٍٛ
ايؾضٜط املضعّٛ
* خضٚز املهتب ١املتٓكً١
* تٓعنننٚ ِٝصؽنننات  :ايكنننضاٚ ٠٤
املطايعننن ٚ ١ايتًدنننٝك  ،اـنننط
ايعضب ، ٞاؿهٛات ٞايقػرل ،تعًنِ
َبار ٨ايضعنِ  ،ايضعنِ عًن ٢ايفدناص
ايضعِ عً ٢ايٛد٘
ايعضٚض:
عضٚض تضف ١ٝٗٝتضبَ ١ٜٛنٔ تكنزِٜ
مجع ١ٝايٛفا ٤ايجكاف١ٝ
*عننننضض َغننننضس ٞبعٓننننٛإ
اؿزٜك ١ايغاسض َٔ ٠تكز ِٜمجع١ٝ
خًكٓا يٓقٓع ايبغُ١
*عننضٚض تضفٝٗٝنن ١تضبٜٛننَ ١ننٔ
تكنننز ِٜمجعٝننن ١اٱؽنننعاع يًفنننٔ
ايزصاَٞ
*ٚفنننا ٤ؼهننن ٞعنننرل أربنننا 21 ٤دٛإ 2222
دظا٥ض« ٜ
ابتزا َٔ ٤ايغاع١
* عننننضض َغننننضس ٞبعٓننننٛإ  02:22فباسا
ايكافً َٔ ١تكنز ِٜتعاْٝٚنَ ١غنضح
ايزٜو
تهضميات

بًز ١ٜبَٛزفع

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛا ي ٓ ع ا َ ١ا يض ق ِ
01

اعِ ا يٓ ؾ اط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

عضض َغضسْٗ'' ٞا ١ٜايجعًب''

 20دٛإ 2222

عضض َغضسْٗ ''ٞا ١ٜايجعًب''

 22دٛإ 2222

عنننضض َغنننضس ٞي٬طفننناٍ ؼنننت
عٓٛإ'' ايؾذض''٠

 21دٛإ 2222

02

03
04

05
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عضض َغضس ٞؼت عٓنٛإ '' اَنٞ
اؿٓ''ٕٛ

 21دٛإ 2222

عضض َغضس ٞؼت عٓنٛإ '' أَنٞ
اؿٓ''ٕٛ

 21دٛإ 2222

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
راص ايجكافنٚ ١ايفٓننٕٛ
ايٓعاَ١
ًَشك ١راص ايجكاف١
 ٚايفٓننن ٕٛبًكاعنننِ
بػننننزار ٟبننننايع
ايتننننننضف ٘ٝعننننننً٢
ايقفضا٤
راص ايجكافنٚ ١ايفٓنن ٕٛا٭طفنناٍ
ٖننننننزف تضبننننننٟٛ
ايٓعاَ١
تجكٝفٞ
ًَشك ١راص ايجكافنٚ ١
ايفٓنننن ٕٛبًكاعننننِ
بػننننزار ٟبننننايع
ايقفضا٤
راص ايجكافنٚ ١ايفٓننٕٛ
ايٓعاَ١

ااململؾاصنٕٛ
مجعٝننن ١صٚافنننز
ا يف ٔ ب ؾ اص
مجعٝننن ١صٚافنننز
ا يف ٔ ب ؾ اص
مجعٝننن ١لنننّٛ
افضٜكٝا
تعاْٝٚننننننننننننن١
ايعجُاْٖٚ ١ٝضإ
تعاْٝٚننننننننننننن١
ايعجُاْٖٚ ١ٝضإ

ااململ٬سعات

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛعا يض ق ِ
10

143

متٛؽٓت
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

اعِ ا يٓ ؾ اط
 افتت ناح فعاي ٝنات ااململٗضد نإ ايجك ناايفيف
حملً ٞقضا ٠٤يف استفاٍ بنننن:
ااحمل
 ايٛصؽات( ٚصؽ ١ايضعِ  ،اؿهٛات، ٞايتً ، ٜٔٛايكق ، ١ايهٝظٜت) ٛ
 َعضض نتاب ايطفٌ َعضض س ٟٚا٫ستٝادات اـاف١ َعضض ايدلاٜض َعضض تبارٍ ايهتب  ٚاشلبنات بن 22دٛإ 2222
ايعا٬٥ت
 َعنننضض ايبٝنننع بنننايتٛقٝع يًؾنننبابايٓاؽ٧
 اْؾٛر ٠يًُذُٛع ١ايقٛت١ٝ افتتننناح فننننا ٤اٱبنننزاع ا٭ربنننٚ ٞايفهضٟ
 فنا ٤ايهتاب  ٚاملطايع١ ٚصؽ ١ايهٝظٜتن ، ٛقنضاٚ ٠٤تًدنٝكقق ١عً ٢يٛس ١صقُ١ٝ
 َغابك ١أيػاط  ٚسهِ فنا ٤تاصٜذ اؾظا٥ض َ - :غنابكات يفايؾعض ،ايضعِ س ٍٛاعتك ٍ٬اؾظا٥نض -
َغابك ١تًدٝك قق١
 فنننا ٤املٛاطٓنن ١ايبٝ٦ٝننَ :١غننابك١أسغٔ ْقا٥ح يًشفاظ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ
 تَٝ٬ش املزاصؼا٫بتزا١ٝ٥
 َٗضد فٓاَْ ،نننننننننن٪طضٟ
ايٛصؽننننات  ،رٚص
ايٓؾننننننننننننض ٚ
َهتبننننننننات
قً١ٝ
 املضنننننننننننظايٓفغنننننننننننٞ
ايبٝنننننزاغٛدٞ
يٮطفنننننننننناٍ
املعنناق سٖٓٝننا
ع متٛؽنٓت ،
اطنننننننننننناصات
باملهتبننننننن، ١
نتاب قًٝ
َ ،زٜضٜنننننننننن١
ايذلب.١ٝ

 املطايع ٚ ١ايتٛع١ٜٛايفهض١ٜ
 تُٓٝننننن ١اؿنننننػا٫بزاع ٞيًطفٌ
 تؾننننذٝع َٗنننناصاتايطفٌ
 ايننننزعِ ايٓفغننننٞيًطفنننننٌ  ٚخًنننننل
ايذلف ٚ ٘ٝايتشضص مٛ
املهتب ن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
اٱبزاع
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
َايو بٔ ْيب
 تؾنننذٝع  ٚؼفٝنننظايطفننننننٌ عًنننننن٢
املطايعنننن ،١تضبننننٟٛ
ٖارف  ،تطٜٛض َٗاصات
ايطفننٌ ايفهضٜنن،١
تضعنننننٝذ اشلٜٛننننن١
ايٛطٓٝنن ،١خًننل صٚح
ايتٓافػ ب ا٭طفاٍ
يهغننننب َٗنننناصات
عكًٝننننٚ ١تطننننٜٛض َ -نننننننننن٪طضٟ
قنننننزصاتِٗ تٛعٝنننننٚ ١صؽننننننننننننات

ااململ٬سعات

ا٭طفنننننناٍ سنننننن ٍٛاملهتب١
احملافع ١عً ٢ايب١٦ٝ
خًنننننل ايذلفٝننننن٘  - ٚعاَ ١ا٭طفناٍ
املٓدضط
ايتغً١ٝ
تضف ٚ ٘ٝتغً١ٝ
 -ا٭طفاٍ

عً ٢ايب ٚ ١٦ٝأسغٔ صعنِ سن ٍٛايٝنّٛ
ايعامل ٞيًب١٦ٝ
 تًدٝك قق ١س ٍٛاؿزخ عضض َغضس ٞيٮطفاٍ ؼت عٓٛإايفذ
 تكننز ِٜعننضض َٛعننٝك ٚ ٞبًٗننٛاْٞيٮطفاٍ

املغننضح اؾٗننٟٛ
عٝز ٟبًعباؼ
َٗضد
10
10

عضض َغضس ٞعٝز طفٛييت

10

قافً ١ثكاف ١ٝيًُهتب ١املتٓكً١

10

قافً ١ثكاف ١ٝيًُهتب ١املتٓكً١

10
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عننضض اؿهننٛات ٞسنن ٍٛايكننضاٚ ٠٤
املطايع١

طٜنناص ٠ا٭طفنناٍ املضمنن ٢املتٛادننزٜٔ
باملغتؾفٝات بع متٛؽٓت

 21دٛإ 2222

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ ١َٝٛايذلف٘ٝ
َايو بٔ ْيب
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ ١َٝٛايذلف٘ٝ
َايو بٔ ْيب
ايتغنننً ٚ ١ٝايذلفٝننن٘
بًز ١ٜاملغاعٝز
عً ٢ا٭طفاٍ
ايتغنننً ٚ ١ٝايذلفٝننن٘
بًز ١ٜأ٫ٚر بٛمجع١
عً ٢ا٭طفاٍ
 َغتؾنننف ٢أمحنننزايتغنننً ٚ ١ٝايذلفٝننن٘
َزغضٟ
عً ٢ا٭طفاٍ
َ -غتؾف ٢أمحز بٔ

 ايفٓننإ َنناسٞفزٜل
 ايفٓننننننننننننإَها ٟٚـنض
يفا٥ننز ٠أطفنناٍ
بًز ١ٜاملغاعٝز
يفا٥ننز ٠أطفنناٍ
أ٫ٚر بٛمجع١
أطفاٍ

10
10
10
01
00
00

00
00
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طصدب
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
َايو بٔ ْيب
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
َايو بٔ ْيب

عنننضض اؿهنننٛات ٞسننن ٍٛايجنننٛص٠
اؾظا٥ض١ٜ
عضض َغضس ٚ ٞأيعناب اـفن ١ؼنت
عٓٛإ صسًيت يًُهتب١
قافً ١ثكافَ ١ٝتٓكً١

 21دٛإ 2222

قافً ١ثكافَ ١ٝتٓكً١
عنننضض فنننين َٛ ٚعنننٝك ٚ ٞعنننضض
بًٗننٛاْ ٞيفا٥ننز ٠صٚمنن ١ايتننٛأّ ع ن
متٛؽٓت
عنننضض فنننين َٛ ٚعنننٝك ٚ ٞعنننضض
بًٗننٛاْ ٞيفا٥ننز ٠راص ايجكافنن ١عٝغنن٢
َغننعٛر ٟؼننت عٓننٛإ '' انتؾننف
َع ٞايكضا٠٤
عنضض َغنضس ٚ ٞفنين ؼنت عٓننٛإ
املٗضز  ٚايهتاب
ايكافًنن ١ايجكافٝنن ١املتٓكًنن ١يفا٥ننز 20 ٠دٛإ 2222
ا٭طفاٍ

بًزٚ ١ٜار بضقؿ

بًز ١ٜاؿغاعٓ١

ايتٛعٝنن ١ايفهضٜنن - ١ايفٓننننننننننننإ
َٚعضفننننن ١تننننناصٜذ فشضا ٟٚأَترل
اؾظا٥ض
ايذلف٘ٝ

ايفٓننننإ عبننننز
ايكارص َهعٛ

تُٓٝنن ١سننػ ايكننضا٠٤
َننننننننننن٪طضٟ
ينننز ٣ا٭طفننناٍ َنننع
املهتب١
ايذلف ٘ٝعًِٗٝ
تُٓٝنن ١سننػ ايكننضا٠٤
َننننننننننن٪طضٟ
ينننز ٣ا٭طفننناٍ َنننع
املهتب١
ايذلف ٘ٝعًِٗٝ

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
ايذلف٘ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ

ايفٓننننإ عبننننز
ايكارص َهعٛ

راص ايجكافنن ١عٝغنن٢
ايذلف٘ٝ
َغعٛرٟ

ايفٓإ َٛع٢

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ ١َٝٛايذلف٘ٝ
َايو بٔ ْيب
بًز ١ٜع

ايطًب١

ايذلف٘ٝ

تعاْٝٚننننن20 ١
دٛإ يًفٓنٚ ٕٛ
املغضح
َننننننننننن٪طضٟ
املهتب١

00
00
00

ايكافًنن ١ايجكافٝنن ١املتٓكًنن ١يفا٥ننز٠
ا٭طفاٍ
عضض فين َٛ ٚعنٝك ٚ ٞبًٗنٛاَْ ٞنع
املهتب ١املتٓكً١

بًزٜننننن ١عنننننٝزٟ
ايقايف

ايذلف٘ٝ

بًز ١ٜبين فاف

ايذلف ٚ ٘ٝايتغً١ٝ
 تضقٝنن ٚ ١تطننٜٛض فننَٔغضح ايعضا٥ػ
 ايغنننع ٞيتفعٝنننٌايطاقننات ايفٓٝنن ١يف
فاٍ َغضح ايعضا٥ػ

ين ملغضح
طين
يف ايٛط
افتتاح ااململٗضدإ ايجكاايف
ا ي عض ا  ٥ػ ب ن ن :
 20دٛإ 2222
اعتعضاض بايزَ ٢ايعُ٬ق١
 اعننتعضاض باملؾنن ٞعًنن ٢اـؾننبيًضدٌ ايطٌٜٛ
 تكز ِٜعضض افتتاس ٞؼنت عٓنٛإ''عضض َٚعضض َٔ ايتاصٜذ

00

 24دٛإ 2222
تكنننز ِٜعنننضض بعٓنننٛإ ا٭َنننرلٚ ٠
املضداْ١

00
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راص ايجكافنن ١عٝغنن٢
َغعٛرٟ

تكننز ِٜعننضض ؼننت عٓننٛإ ''عننضض
َٚعضض َٔ ايتاصٜذ

 تضقٝننننن ١ايعُنننننٌاملغننضسَ ٞننٔ خننٍ٬
تٛعننننٝع املعنننناصف ٚ
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١ٝإعطننننننا ٤فننننننضل
يًُطايع ١ايعُ ١َٝٛي٬ستهننناى بننن
َايو بٔ ْيب
ايفننضم املؾنناصنٚ ١
تبننننارٍ اـنننندلات ٚ
بكاع ١ايغنُٓٝا بنين ايتذننناصب يف فننناٍ
ايعضا٥ػ
فاف

َننننننننننن٪طضٟ
املهتب١
فٓنننننننننناْ ٚ
بًٗٛاْٝ
ايتعاْٝٚننننننننن١
ايجكافٝننننننننٚ ١
ايفٓ ١ٝاؾنٖٛض٠
ٜ٫ٚننن ١عنننٝزٟ
بًعباؼ
 ايتعاْٝٚنننننننن١ايجكافٝننننننننٚ ١
ايفٓٝننن ١دٝنننٌ
أيفن يًُغننضح
َنننننٔ ٜ٫ٚننننن١
تًُغإ
فضقننن ١ايقنننٝار
ٜ٫ٚنننن ١عنننن
متٛؽٓت
ايتعاْٝٚننننننننن١
ايجكافٝننننننننٚ ١
ايفٓ ١ٝاؾنٖٛض٠
ٜ٫ٚننن ١عنننٝزٟ
بًعباؼ
فضقننن ١ايقنننٝار
ٜ٫ٚنننن ١عنننن

01

 ايعُننننننٌ عًنننننن٢بكاعنننن ١ا٭طًننننػ تهنننننننننضٜػ صٚح
ايذلبٝنننن ١ايفٓٝننننٚ ١
محاّ بٛسذض
تضق ١ٝايشٚم اؾُايٞ

تكز ِٜعضض يف َغضح ايعضا٥ػ ؼت
عٓٛإ ايٓؾط

00

00
00
00
00
00
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تكنننز ِٜعنننضض َغنننضس ٞبعٓنننٛإ
قاع ُٛٝيف سَٛتٓا

راص ايجكافنن ١عٝغنن٢
َغعٛرٟ

تكنننز ِٜعنننضض َغنننضس ٞبعٓنننٛإ
سهُ ١اؿؾضات

بكاع ١اؿف٬ت بنين
فاف

تكز ِٜعضض َغضس ٞبعٓٛإ ايضفنل
باؿٛٝإ
تكز ِٜعضض ؼت عٓٛإ احملاص٠
تكننز ِٜعنننضض َغنننضس ٞبعٓنننٛإ
عًٛٝٝإ
تكز ِٜعضض َغضس ٞبعٓٛإ دًٌٝ
يف ايكطب اؾٓٛبٞ

 02دٛإ 2222

بكاعنننن ١اؿفنننن٬ت
ا٭طًنننننػ محننننناّ
بٛسذض
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
َايو بٔ ْيب
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
َايو بٔ ْيب
قاعنن ١اؿفنن٬ت بننين
فاف

متٛؽٓت
اؾُعٝنننننننننن١
ايجكافٝنن ١أرب ٚ
فٔ
مجع ١ٝايفٓنٕٛ
ايزصاَٝننننننننننن١
َقنننننننننطف٢
ناتننننب َننننٔ
َ ١ٜ٫ٚغتػامن
تعا ١ْٝٚناتب
ٜاعنن يٜ٫ٛنن١
عٝز ٟبًعباؼ
مجعٝنننننننننننن١
ا٭فزقا ٤ي١ٜ٫ٛ
ؽًف
فضقننن ١مجعٝننن١
ايضٜؾ ١ايجكاف١ٝ
 ١ٜ٫ٚغًٝظإ
اؾُعٝنننننننننن١
ايجكاف ١ٝاٜنضاثٔ
بتٝظٚٚ ٟطٚ
اؾُعٝنننننننننن١
ايجكافٝنننننننننن١
نننننننننٛايٝػ
يٖٚ ١ٜ٫ٛضإ

00
00
00

01
00

00
00
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بكاعنننن ١ا٭طًننننػ
محاّ بٛسذض

تكز ِٜعضض يًُٓافغ ١ؼت عٓٛإ
احملاص٠
تكننز ِٜعنننضض َغنننضس ٞبعٓنننٛإ
عًٛٝٝإ
تكننز ِٜعنننضض َغنننضس ٞبعٓنننٛإ
ايؾذض ٠املػضٚص٠
تكز ِٜعضض َغضس ٞبعٓٛإ ايزٜو
ايقٝاح
تكننز ِٜعنننضض َغنننضس ٞبعٓنننٛإ
ايؾذض ٠املػضٚص٠
تكز ِٜعضض َغضس ٞبعٓٛإ ايزٜو
ايقٝاح
تكننز ِٜعننضض ؼننت عٓننٛإ '' أفننضاح
عضا٥ػ راَٛ

 00دٛإ 2222

 00دٛإ 2222
 00دٛإ 2222

املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
 تضقٝنن ٚ ١تطننٜٛض فننَٔايو بٔ ْيب
َغضح ايعضا٥ػ
 ايغنننع ٞيتفعٝنننٌقاعنن ١اؿفنن٬ت بننين
ايطاقننات ايفٓٝنن ١يف
فاف
فاٍ َغضح ايعضا٥ػ
 تضقٝننننن ١ايعُنننننٌبكاعنننن ١اؿفنننن٬ت
املغننضسَ ٞننٔ خننٍ٬
ا٭طًنننننػ محننننناّ
تٛعننننٝع املعنننناصف ٚ
بٛسذض
إعطننننننا ٤فننننننضل
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن ١ٝي٬ستهننناى بننن
يًُطايع ١ايعُ ١َٝٛايفننضم املؾنناصنٚ ١
تبننننارٍ اـنننندلات ٚ
َايو بٔ ْيب
ايتذننناصب يف فننناٍ
املهتبنن ١ايضٝ٥غنن١ٝ
ايعضا٥ػ
يًُطايع ١ايعُ١َٝٛ
َايو بٔ ْيب
راص ايجكافنن ١عٝغنن٢
َغعٛرٟ

فضقننن ١مجعٝننن١
ايضٜؾ ١ايجكاف١ٝ
 ١ٜ٫ٚغًٝظإ
اؾُعٝنننننننننن١
ايجكاف ١ٝاٜضاثٔ
بتٝظٚ ٟطٚ
ايتعاْٝٚننننننننن١
ايجكافٝنننننننننن١
ايطاعننننننننًٞٝ
 ١ٜ٫ٚقغٓط١ٓٝ
املغننضح ايقننػرل
َنننننٔ ٜ٫ٚننننن١
ايبًٝز٠
ايتعاْٝٚننننننننن١
ايجكافٝنننننننننن١
ايطاعننننننننًٞٝ
 ١ٜ٫ٚقغٓط١ٓٝ
املغننضح ايقننػرل
َنننننٔ ٜ٫ٚننننن١
ايبًٝز٠
تعا ١ْٝٚعضا٥ػ
راَننَ ٛننٔ ٜ٫ٚنن١
ؽًف

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛغض ر ا ١ ٜا يض ق ِ
01
02
03

149

اعِ ا يٓ ؾ اط
تٓؾٝط طفٛيَ ٞتٓٛع :
عضٚض اْؾار ١ٜطفٛي١ٝ
تٓؾٝط بًٗٛاْٞ
ايعاب خف١
تٓؾٝط طفٛيَ ٞتٓٛع

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

2222/20/20

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
قاعنن ١عننُٓٝا َننظاب
غضرا١ٜ

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

ا٫ستفنناٍ با٭طفنناٍ
يف  َِٜٗٛايعاملٞ
ايفنضم  ٚايفٓنإْٛ
ايذلف ٘ٝعنٔ ا٫طفناٍ
احملًٕٛٝ
املنضط ايجكنايف منا١ٜ
خافنن ١بعننز ْٗاٜنن١
بٔ مش٠ٛ
فذل ٠اَ٫تشاْات
املهتب ١ايكطاعٝن١
ٚار ْؾٛ

ااململ٬سعات

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛغ ً ٝظ ا ٕا يض ق ِ
10

اعِ ا يٓ ؾ اط
 عضض َغضس ٞبعٓٛإ أس ّ٬املعضف١ عنننضض َغنننضس ٞبعٓنننٛإ ننننابٛؼعًطاْ١
 -عضض َغضس ٞبعٓٛإ ايفذ

10

 -عضٚض فَٓٛ ١ٝدٗ ١يًطفٌ

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط َ ه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

ا٭صبعنننننننننننننننننننا٤
0100/10/10

ق ا ع  ١ا ي ع نض  ٚض ي ن ز ا ص
ا ي ج ك اف١

س ز  ٜك ١س ز  ٜز  ٚا ٕ

10
 عضض عضس ٞبعٓٛإ ايقٓزٚم عضض َغضس ٞبعٓٛإ بابِٗ10
10

150

 -عضٚض فَٓٛ ١ٝدٗ ١يًطفٌ

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ق ا ع  ١ا ي ع نض  ٚض ي ن ز ا ص
ا ي ج ك اف١
اـُننننننننننننننننننٝػ
0100/10/10
س ز  ٜك ١س ز  ٜز  ٚا ٕ

 دٛي ١عٝاس ١ٝإىل ايٛي ٞايقناحل عنٝزٟآقُز بٔ عٛر٠
ق ا ع  ١ا ي ع نض  ٚض ي ن ز ا ص
اؾُعننننننننننننننننننن١
 عننضض َغننضس ٞبعٓننٛإ أفننزقاَ ٤ننٔا ي ج ك اف١
0100/10/10
ايفنا٤
 -سفٌ اٱختتاّ (تهضميات)

تض ق ١ ٝث ك ا ف  ١ا يط فٌ
تُٓ ١ٝقزصات ايطفٌ

ااململؾاصنٕٛ
 مجعٝنن ١ؽننباب فننٔاـؾب ١ٜ٫ٚ ١ايؾًف
 مجعٝنن ١فننٔ ٚثكافنن١ ١ٜ٫ٚتٝاصت
 مجعٝننن ١لننن ّٛفنننٔاملغننضح ٜ٫ٚنن ١عننٝزٟ
بًعباؼ
 فضق ١أسباب اـؾب١ مجع ١ٝايٓدلاؼ مجعٝنننننَٛ ١اٖنننننباؾظا٥ننض يٲْتنناز ايفننين
ٚايجكننننننايف ٜ٫ٚنننننن١
تًُغإ
 مجعٝنن ١رصب ملٛاٖننبايجكاف ١ٜ٫ٚ ١ٝتٝاصت
 مجعٝنننن ١ايبغننننُ١ايجكاف١ٝ
 -يظصم قُز ايغضٚصٟ

 مجعٝنننن ١قفننننٛظطٛاٖضًَٝ ٟاْنٜ٫ٚ ١ن١
ع ايزفً٢

ااململ٬سعات

10

 -عضٚض فَٓٛ ١ٝدٗ ١يًطفٌ

 مجع ١ٝايضٜؾ١ -فضق ١ا٭فضاح يًطفٌ

س ز  ٜك ١س ز  ٜز  ٚا ٕ

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛتٕ ٛ ُ ُٝ ٝا يض ق ِ
10

151

اعِ ا يٓ ؾ اط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

عٗض ٠كقق ١يٮطفاٍ ٚايعا١ً٥
ْؾاط
 10دٛإ 0100
َغابكَ ١ع املٗضد َغضس١ٝ
عً ٢ايغاع00:11 ١
اؽضاى بعض ا٭طفناٍ يف َغنابك١
فهض١ٜ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

َغضح اشلٛا ٤ايطًل

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

َغنننننننننناُٖ١
ايهؾنننننننناف١
ا٫ع١َٝ٬

ااململ٬سعات

َ - 01زٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛبضز باد ٞكتاص

152

ا يض ق ِ
10

اعِ ا يٓ ؾ اط
عضض َغضس ١ٝايطفٌ ايٓب٘ٝ

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
 20دٛإ 2222
ايغاع00222 ١

10

أْاؽٝز تضب١ٜٛ

 20دٛإ 2222
ايغاع04222 ١

10

عضض فًهًٛص ٟقًٞ

 20دٛإ 2222
ايغاع04212 ١

10

ٚصؽ ١صعَٛات سض٠

 20دٛإ 2222
ايغاع04212 ١

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
املضنننننظ ايجكننننايف
ايبًزٟ
بضز باد ٞكتاص
املضنننننظ ايجكننننايف
ايبًزٟ
بضز باد ٞكتاص
املضنننننظ ايجكننننايف
ايبًزٟ
بضز باد ٞكتاص
املضنننننظ ايجكننننايف
ايبًزٟ
بضز باد ٞكتاص

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ
مجعَ ١ٝؾنعٌ
املغتكبٌ
تَٝ٬ننننننننننننش
َتٛعنننننننط1 ١
د١ًٜٝٛ
تَٝ٬ننننننننننننش
َتٛعنننننننط1 ١
د١ًٜٝٛ

ااململ٬سعات

َ-00زٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛأ٫ٚر دٍ٬
ا يض ق ِ

تننننناصٜذ ٚتٛقٝنننننت َهإ ايٓؾاط
اعِ ا يٓ ؾ اط
ا يٓ ؾ اط
َهتبننن ١املطايعننن١
عضض فين تضب ٟٛتضف ٞٗٝيٮطفاٍ (َغنضح َ 10ا2222 ٟ
ايعَُٝٛننن ١ببًزٜننن١
أغاَْ ٞغابكات  ،اؿهٛات ٞعضض أطٜا٤
ايزٚعٔ
يٮطفاٍ)

02

عضض فين تضب ٟٛتضف ٞٗٝيٮطفاٍ (َغنضح  20دٛإ 2222
أغاَْ ٞغابكات ،اؿهٛات ٞعضض أطٜنا٤
يٮطفاٍ)
عضض فين تضب ٟٛتضفٞٗٝ
ٚصؽَ ٚ ١عضض يفٓن ٕٛايضعنِ  ٚايتًنٚ ٜٔٛ
ا٭ؽػاٍ ايٝز ١ٜٚيٮطفاٍ

03

 22دٛإ 2222

01

04

153

عضض فين تضب ٟٛتضف ٞٗٝيٮطفاٍ
تٛطٜع اؾٛا٥ظ عً ٢ايفنا٥ظ ٜٔيف املغنابك١
ايضَناْ ١ٝاملٛدٗ ١يٮطفاٍ سزٜج ٞايعٗنز
بايقٝاّ يًقا ُ٥ايقػاص يف نٌ ٜنّٛ
ع٪اٍ
عضض فين تضب ٟٛتضف ٞٗٝيٮطفاٍ (َغنضح  21دٛإ 2222
أغاَْ ٞغنابكات عنضض أطٜنا ٤يٮطفناٍ ،
اؿهٛات)ٞ

املضنننننظ ايٓفغننننٞ
ايبٝننننزاغٛد ٞأ٫ٚر
دٍ٬
املضنننننظ ايجكننننايف
بًز ١ٜايؾعٝب١
َهتننبيت املطايعنن١
ايعَُٝٛنن ١يبًننزٜيت
ايزٚعنننننننننٔ  ٚصأؼ
املٝعار
َعٗنننز ايتهنننٜٔٛ
املٗين بأ٫ٚر دٍ٬

َهتبننن ١املطايعننن١
ايعَُٝٛننن ١ببًزٜننن١
صأؼ املٝعار

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ

مجعٝات ثكافٝنٚ ١
فٓ١ٝ
َهتبنن ١املطايعنن١
بًز ١ٜايزٚعٔ
مجعٝات ثكافٝنٚ ١
فٓ١ٝ
إسٝننا ٤ايٝنن ّٛايعننامل ٞبايتعاَ ٕٚع بًزٜيت
ايؾعٝب١
يًطفٛي١
يف دنن ٛثكننايف فننين  ٚايزٚعٔ .
تضبنننن ٟٛتضفٗٝننننٚ ٞ
تؾننذٝع اؾُعٝننات
ايجكافٝنن ٚ ١ايفٓٝننٚ ١
ايفٓننننناْ عًننننن٢
اٖ٫تُاّ بتدقنٝك
أعُاٍ فٓ ١ٝيًطفٌ مجعٝات ثكافٝنٚ ١
فٓ١ٝ
بايتٓغنننننٝل َنننننع
َزٜض ١ٜايتهنٜٔٛ
 ٚايتعً ِٝاملٗٓٝ
مجعٝات ثكافٝنٚ ١
فٓ١ٝ
بايتعاَ ٕٚع بًزٜن١

ااململ٬سعات
بغنننبب اؿنننضاص٠
ايعاي١ٝ
فإٕ ْغبٖ ١أََ ١
ايٓؾنناطات عًنن٢
َغنننت ٣ٛبًزٜننن١
ا٫ٚر د ٍ٬بضفت
بكاعنننن ١تابعنننن١
يكطاع ايتهٜٔٛ
املٗين.
 ٚنشا بايبًزٜات
بضفننت ا٭ْؾننط١
باملهتبات

اعتكباٍ ايكافً ١ايجكاف ١ٝايفٓٝن ١ايكارَن١
َٔ  ١ٜ٫ٚبغهض ٠املدققن ١يٮطفناٍ ٚ
تتنُٔ عضٚض فٓ ٚ ١ٝتضف ١ٝٗٝيف املغنضح
 ،املٛعٝك ٚ ٢ايػٓاَ ، ٤غابكات.
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َهتبننن ١املطايعننن١
ايعَُٝٛننن ١ببًزٜننن١
ايزٚعٔ

صأؼ املٝعنننننننننار ٚ
َهتب ١املطايع١
قافًنن ١فٓٝنن ١قارَنن١
َننننٔ راص ايجكافنننن١
بغننننننننننننهضٚ ٠
َهتبنن ١املطايعنن١
بايزٚعٔ

ين عباؼ
َ -00زٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛببين
ا يض ق ِ
10

10

10

10
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اعِ ا يٓ ؾ اط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

* ا٫فتتاح
 عضٚض فًهًٛص١ٜ -عضٚض بًٗٛاْ ١ٝيٮطفاٍ

 21دٛإ 2222
ايغاعَ 04:22 ١غا٤ا

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

َغضح اشلٛا ٤ايطًل

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

/

 21دٛإ 2222
طٜنناص ٠إىل َغتؾننف ٢قُنننز ٜعكننٛب
َغتؾننف ٢قنننُز
/
ايغاع 24:22 ١فباسا
(َقًش ١ا٭طفاٍ)
ٜعكٛب
 21دٛإ 2222
طٜنناص ٠اىل مجعٝنن ١بغننُ ١أَننٌ يننشٟٚ
ايغاع 24:12 ١فباسا مجع ١ٝبغُ ١أٌَ
ا٫ستٝادات اـاف١

* ا٫ختتاّ
 -عضٚض بًٗٛاْ ١ٝيٮطفاٍ

 21دٛإ 2222
ايغاع 24:12 ١فباسا َغضح اشلٛا ٤ايطًل

/

/

ااململؾاصنٕٛ
 فضقنننننن١املٛعِ.
 مجعٝننننننننن١ايؾنننننننننننُٛع
(ايٓعاَ)١
 فضقنننننن١املٛعِ.
 مجعٝنن١ايؾنننننننننننُٛع
(ايٓعاَ)١
 فضق ١املٛعِ. مجعٝننن١ايؾنننننننننننُٛع
(ايٓعاَ)١
 فضق ١املٛعِ. مجعٝننن١ايؾنننننننننننُٛع
(ايٓعاَ)١

ااململ٬سعات

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛع
ا يض ق ِ
10

10

10
10
10
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فااحل
حل

اعِ ا يٓ ؾ اط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

عضض املٗضز

 20دٛإ 2222

/

/

عضض َغضح ايزَ٢

 20دٛإ 2222

ٚصؽ ١صعِ عً ٢ايٛدٙٛ

01دٛإ 2222

اعتعضاض فين

01دٛإ 2222

عضض فًهًٛصٟ

01دٛإ 2222

/

/

/

/

/

/
/

ااململؾاصنٕٛ
مجعٝنن ١أمننٛا٤
ايجكافٝنن ١عنن
فاحل
مجعٝنن ١أمننٛا٤
ايجكافٝنن ١عنن
فاحل

فضقننن ١فضاؽنننات
ايضبٝع

ااململ٬سعات

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛع
ا يض ق ِ
01

02
03

157

ق ظاّ

اعِ ا يٓ ؾ اط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

تٓع ِٝطٜاص ٠تعً ١ُٝٝيًُٛاقع ا٭ثض١ٜ

2222/20/20

تٓع ِٝسفٌ فين يٮطفاٍ
2222/20/22
تٓع ِٝعضٚض َغضس١ٝ

ااململؾاصنٕٛ
أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
َزٜض ١ٜايجكاف١
أعٛإ اؿعنرل٠
َعضفننننن ١ا٭طفننننناٍ
ايجكافٝنننننننننن١
إ قظاّ املٛاقع ا٫ثض ١ٜيًذلاخ ايجكايف اينشٟ
يٖ٬كاص
تظخض ب٘ اي١ٜ٫ٛ
أطفاٍ ٚتَٝ٬نش
املزاصؼ
ا٫ستفننننناٍ بعٝنننننز
فضقننننن ١فٓٝننننن١
ايطفٛيننٚ ١خًننل دننٛ
راص ايؾباب إٕ قظاّ
قً١ٝ
تضفٞٗٝ
فننضم فٓٝننَ ١ننٔ
خًنننل دننن ٛتضفٗٝنننٞ
بٝت ايؾباب إ قظاّ
راخنننٌ ٚخننناصز
استفاي ٞيٮطفاٍ
اي١ٜ٫ٛ

ااململ٬سعات

 َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛت كض تا يض ق ِ
10

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط

اعِ ا يٓ ؾ اط

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

عضٚض تضف ١ٝٗٝيٮطفاٍ
 َغضح بًٗٛإ -أيعاب اـف١

يف ايغاع ١ايعاؽنض٠
َنننٔ  20اىل  21دنننٛإ فننباسا  ٚايغارعنن١
َغا٤ا
2222
عزٜك ١املضابط

10
 َغابك ١ايتعبرل ايهتابٞ ٚصؽ ١صعِ -سهٛاتٞ

املهتبننننننننننننننات
ايكطاع ١ٝيًُطايع١
َننننٔ َ 12ننننا ٟاىل 20
ايعَُٝٛننن ١بٜ٫ٛننن١
دٛإ 2222
تنننننننننننٛقضت ()20
َهتبات

10
 َغابك ١ثكاف١ٝ -بًٗٛإ
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 20دٛإ 2222

يف ايغاع ١ايغارع١
َغا٤ا 00:22
 قاعنننننن ١بًزٜنننننن١تبغبغت

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
 تضقٝننننن ١اينننننشٚم ٚاؿػ اؾُناي ٞينز٣
ايٓاؽ١٦
 تعظٜننننننظ ايننننننضٚحايتؾننننننننناصنٚ ١ٝ
ايتفاعًٝننننن ١ينننننز٣
ا٭طفاٍ
 ايتشغنننننننننننٝػ ٚايتٛع ١ٝس ٍٛأُٖٝن١
ايكضا ٚ ٠٤املطايع١
 تعظٜظ رٚص املهتب١يف تٓؾننٝط احملننٝط
اؾٛاصٟ
 إبننننضاط ايهتننننابنٛعنننا ٤عًُنننٚ ٞ
َعضيف سٟٛٝ
 تضقٝننننن ١اينننننشٚم ٚاؿػ اؾُناي ٞينز٣
ايٓاؽ١٦
 تعظٜننننننظ ايننننننضٚحايتؾننننننننناصنٚ ١ٝ
ايتفاعًٝننننن ١ينننننز٣
ا٭طفاٍ

ااململؾاصنٕٛ
 مجعٝات ثكاف١ٝيٓؾاطات ايطفٛي١
 فضم َغضس١ٝ ٚبًٗٛاْ١ٝ

ْٛار ٟايكضا٠٤
 ٚاملطايع١

 ايًذٓنننن ١ايٝ٥٫ٛنننن١يًُننننضأ ٚ ٠ؽننننٕٚ٪
ا٭عض٠
 فٓاْ تؾهًَٝٝٛٚعٝكٝ
ٚؽعضا٤

ااململ٬سعات

10
سفٌ تضب ٟٛتضفٞٗٝ

 20دٛإ
2222

 تضقٝننننن ١اينننننشٚم ٚيف ايغاع ١ايغارع ١اؿػ اؾُناي ٞينز٣
ايٓاؽ١٦
َغا٤ا 00:22
مجعٝنننننن ١ملغنننننن١
 تعظٜننننننظ ايننننننضٚحراص ايؾباب ايٓظٍ
ايجكافٝنن ١يًتطننٜٛض ٚ
ايتؾننننننننناصنٚ ١ٝ
اٱبزاع
ايتفاعًٝننننن ١ينننننز٣
ا٭طفاٍ

َ ز ٜض  ١ ٜا ي ج ك ا ف  ١ي  ١ ٜ ٫ ٛد ا ْ ت
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ا يض ق ِ
10
10

اعِ ا يٓ ؾ اط
أ  ٜا ّ ا يط ف  ٛي ١
عض  ٚض ت ٓ ؾٝط١ ٝ

10

عض ض َغضس  ٞي ٮ ط ف ا ٍ

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط
َٔ  20إىل  21دٛإ  2222عدل بًزٜات اي١ٜ٫ٛ
أٜننناّ  20 ، 21 ، 20دنننٛإ عاس ١اؿف٬ت
2222
بكاع ١ايتاعًٞٝ
 20 ّٜٛدٛإ 2222

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط
تضبٚ ١ٝتضف٘ٝ
تٓؾٝط احملٝط

ااململؾاصنٕٛ
فضم ٚمجعٝات قً١ٝ
فضم قً١ٝ

غضؼ سب املغنضح يف
فضم قً١ٝ
ْفٛؼ ا٭طفاٍ

ااململ٬سعات

َ– 00زٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛااململػػرل
رل
ا يض ق ِ

10

160

اعِ ا يٓ ؾ اط
إفتتاح َعضض يضعَٛات ا٭طفاٍ
ٚصؽ ١يهتاب ١ايكق١
ٚصؽ ١ايضعِ ٚايتًٜٔٛ
َغابك ١يف اؿغاب ايشٖين
طٜاص ٠يٮطفاٍ املضم٢
عضٚض تضف١ٝٗٝ
َٗضز
سهٛاتٞ
بًٗٛاْٚ ٞأيعاب خف١
عضٚض ملغضح ايزَ٢

ت ا ص  ٜذ  ٚت  ٛق ٝت ا ي ٓ ؾ ا ط

2222/20/20
0:22
0:22
02:22
01:22

َه ا ٕ ا ي ٓ ؾ ا ط
َهتبننن ١املطايعننن١
ايعُ١َٝٛ
عٝغ ٢دض ْٞٚاملػرل
َهتبننن ١املطايعننن١
ايعُ١َٝٛ
قُز بغض ٠داَع١
َ٪عغنن ١ايعَُٝٛنن١
اٱعتؾننننننننننفا١ٝ٥
ايؾٗٝز رباخ ايغعٝز
املػرل
َهتننبيت املطايعنن١
ايعُ١َٝٛ
املػرل  ٚداَع١

أٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصنٕٛ
بايتٓغٝل َع
َزٜض ١ٜايجكافن١
ٚايفٕٓٛ
مجعٝننن ١ملغننن١
ايجكاف١ٝ
مجعٝنن ١ايكٓنناع
املغضسٞ
مجعٝننن ١أَنننٌ
املغنننننننننتكبٌ
يٮْؾنننننننننط١
ايؾباْ١ٝ

ااململ٬سعات

َ- 58زٜض ١ٜايجكاف ١ي ١ٜ٫ٛااململٓٝع١
ا يض ق ن ِ
20

ا ع ِ ا ي ٓ ؾننننننننن اط

تٓؾٝط طفٛيٖ ٞارف

22
21
21

ت اص ٜذ ا ي ٓ ؾ اط

ااململهننننننننننإ

2222/20/20

املضنننظ ايجكننايف ساعنن ٞا٫ستفنناٍ با٭طفنناٍ يف ٜننَِٗٛ
ايعاملٞ
ايكاص٠
ايذلف ٘ٝعٔ ا٫طفاٍ خاف ١بعنز ايفضم  ٚايفٓاْ ٕٛاحملًٕٛٝ
راص ايؾباب بارصٜإ
ْٗا ١ٜفذل ٠اَ٫تشاْات
ساع ٞغامن
ساع ٞايفشٌ

2222/20/22
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اٖ ز اف ا ي ٓ ؾ ا ط

ااململؾاصن ٕٛيف ايٓؾاط

َ ٬س ع ١

