

ول ا����و�� ا����د�� ا���اص ����
	�ت ا������� 
� ت�م� –واد ا���	� �� –����  �  

 !"#� �2015  ��ان – م�ي – ا'!	� – م�رس – '�$!ي – ��ن$  
 

ا���ـــــــــ�ان    ا��ــــــــــــــ�ر	1 ا0/. و ا��-, 
 ط��� ���ر��                          وادي ا����� 
��                           وادي ا����� � �� �� 

 ��� ا��او��            ��� ��رع ��ص ��" 
                 �� )'&%دوار �� "�$ن            

 ا+*��ر          ��(�ر
 ز�&/            .-ة

رة            ����1�2 
3ن             د�&'��� 

27-28  
 ��رس

 2015  

01 
�����  

 2015  

رع �� 2��ة                         وادي ا�����" 
رع ا4)�ة زدري                   وادي ا�����" 

رة  ���3005 �2 �*09             ��� ���  

 ��� ��ر�7ــ�      $2� ا��
1��            �4&ــــــ�� 

 �� داود          �8&�
 

03-04  
 أ�ر
ل

 2015  

02-03   
 �  ��2015ن$

 
�2
 ا����
  ا����ي ا�#!	3

 ط��� ���ر��                          وادي ا�����
       وادي ا����� "رع )&ط 2'�                 

رع ا4)�ة زدري                "    ��� ���   
 دوار �� "�$ن                            �� )'&%

 7ـــزم            ھ:ـــــم
�4وي           زھ&�� 

ن/�ج ��+��    ع�ا���  
�ي            .(&�ة&�� 

10-11  
 أ�ر
ل

 2015  

09-10  
�����  

 2015  

�وادي ا�����                    وادي ا����� ��3  
                    وادي ا����� 02ط��� ا�$'&�ة ر7= 

��رع 2��ان                            ��� �" 

���ل�� �'�3           
�� ��دا.�          ��

 ��رة             زو�&�ة

17-18  
  ا�ر
ل

 2015  

16-17  
�  ��ن$

 2015  
                             وادي ا�����17 ر7= ��17

                   ?�  وادي ا������� ا��@�ت ا�@
رع ا4)�ة زدري             " ��� ���            

%&'( ��                             %&'( �� B+و  

$2س        .C&�ة �� 
��&5.           �-�� 

ة�� وا2'�        �&  
���$2� ا�      Bج ��ا�� 

24-25  
�  أ'!	

 2015  

23- 24  
� ��ن$

 2015  

وادي ا����� ا��� ا�$'�ي                              
وادي ا�����                08 �5*� ر7= ��71   

�� ا��او��03"رع E'��� ا�����  ر7= � ���    

ا��ھ�اء/ا�����         ف  
نزردو��         ا��  

ن� ھ�اري           ا�

01-02  
 م�ي

 2015  

29-30  
� ��ن$

 2015  
 ط��� ���ر��                          وادي ا�����
رع �� 2��ة                         وادي ا�����" 

��� ���                          ���� �رع دو�"    
                            %&'( �� B+و%&'( ��    

 7ـــزم            ھ:ـــــم
 ��� ��ر�7ــ�      $2� ا��

��ح            أ+.�� 
�4ن            ھ:مJ 

08-09  
  م�ي

 2015  

06-07  
 '�$!ي

 2015  

 ط��� ���ر��                          وادي ا����� 
��                           وادي ا����� � �� �� 

رع " ��� ا��او��            ��� ��ص ����  
 دوار �� "�$ن                            �� )'&%

 ا+*��ر          ��(�ر
 ز�&/            .-ة

رة            ����1�2 
3ن             د�&'��� 

15-16  
 م�ي

 2015  

13-14  
 '�$!ي

 2015  

  ا�����"رع �� 2��ة                         وادي
رع ا4)�ة زدري                   وادي ا�����" 

رة ��300 �2 �*5� 09             ��� ���  

 ��� ��ر�7ــ�      $2� ا��
1��            �4&ــــــ�� 

 �� داود          �8&�

22-23  
  م�ي

 2015  

20-21  
 '�$!ي

 2015  
  ا�����ط��� ���ر��                          وادي

رع )&ط 2'�                       وادي ا����� " 
رع ا4)�ة زدري                "    ��� ���   

 دوار �� "�$ن                            �� )'&%

 7ـــزم            ھ:ـــــم
�4وي           زھ&�� 

ن/�ج ��+��    ع�ا���  
�ي            .(&�ة&�� 

29-30  
 م�ي

 2015  

27-28  
 '�$!ي

 2015  

 �وادي ا�����                    وادي ا�������3  
                    وادي ا����� 02ط��� ا�$'&�ة ر7= 

��رع 2��ان                            ��� �" 

���ل�� �'�3           
�� ��دا.�          ��

 ��رة             زو�&�ة

05-06  
 ��ان

 2015  

06-07  
 م�رس

 2015  
13-14  12-13 �� $2س        .C&�ة                             وادي ا�������1717 ر7=   



                   ?�  وادي ا������� ا��@�ت ا�@
رع ا4)�ة زدري             " ��� ���            

%&'( ��                             %&'( �� B+و  

-����&5.           �  
 �� وا2'�        �&ة

���$2� ا�      Bج ��ا�� 

 ��ان
 2015  

  م�رس
 2015  

وادي ا����� ا��� ا�$'�ي                              
وادي ا�����                08 �5*� ر7= ��71   

�� ا��او��03"رع E'��� ا�����  ر7= � ���    

ا��ھ�اء/      فا�����     
ن� زردو��         ا�
ن� ھ�اري           ا�

19-20  
 ��ان

 2015  

20-21  
 م�رس

 2015  
 ط��� ���ر��                          وادي ا�����
رع �� 2��ة                         وادي ا�����" 

    ��� ���                          ���� �رع دو�"
 �� B+و%&'( ��                               %&'(  

 7ـــزم            ھ:ـــــم
 ��� ��ر�7ــ�      $2� ا��

��ح            أ+.�� 
�4ن            ھ:مJ 

26-27  
 ��ان

 2015 

 


