مواعيد التصفيات القطرية للعام 2018
الرقم

اسم الدولة

التصفيات القطرية
التاريخ

اليوم

عدد الطلبة

أسماء املحكمين

1

جمهورية مصر الوزارة

 3/25إلى 33/92

األحد إلى الخميس

1303

رئيس اللجنة :د.يوسف مناصرة
محمود األسود  +رامي عثمان  +محمد خلدون  +أسامة البيراوي
أشرف صالح  +الدسوقي رمضان  +أسامة املحتسب
إسالم طنطاوي  +أحمد سعد  +يوسف جقيم

9

دولة الكويت

3/92 + 3/90 + 3/92

الثالثاء  +األربعاء  +الخميس

131

3

اململكة العربية
السعودية

+ 33/92 + 33/91
33/92

األحد  +اإلثنين  +الثالثاء

4

األزهر الشريف

 34/31إلى 4/31

األحد إلى الخميس

923
(  131ذكور
و  131إناث )
901

1

سلطنة ُعمان

34/31

الخميس

80

رئيس اللجنة :أ.ليلى الزبدة
عامر الجعفري  +عماد شلبي  +محمد نبهان  +سمر الطويل +
فاطمة رومية
رئيس اللجنة :عامر الجعفري
هاني عطا +أنس رضوان +إسالم طنطاوي
سها مطر  +فاريهان مصلح  +أسماء فرج  +سناء أبوهالل
رئيس اللجنة :هاني عطا
أنس رضوان  +عبداللطيف الجمزاوي  +أحمد سعد  +إسالم
طنطاوي +أشرف صالح  +الدسوقي رمضان
د.يوسف مناصرة  +محمد شبارق

2

اململكة األردنية الهاشمية
()1
التصفيات الثانية

34/34 + 34/33

الثالثاء  +األربعاء

1

رئيس اللجنة :أ.ليلى الزبدة
إبراهيم عودة  +هيا أبو عفيفة  +مريم الحياري  +عبدهللا
مجدالوي  +أنس سرسك +محمد سالمة  +فاطمة +أسامة
املحتسب  +هناء حجازي  +محمد حجازي  +أحمد الخواجا +
فاطمة عفيفي.
* تنظيم :محمد مراد  +ديانا غنيم

2

فلسطين

34/31 + 34/33

الثالثاء  +األربعاء

23

0

اململكة املغربية

4/13 + 34/19 + 34/11

األربعاء +الخميس  +الجمعة

09

2

الجمهورية اللبنانية

4/91 + 4/93 + 4/12

الخميس  +الجمعة  +السبت

93

13

الجمهورية التونسية

34/90+ 34/92

الجمعة  +السبت

323
(  2إبتدائي +
 0إعدادي وثانوي )

11

الجمهورية الجزائرية

األسبوع األخير من أبريل

رئيس اللجنة :أ.ليلى الزبدة
عماد شلبي  +محمد صوفان
شيرين أبو خليل  +راض ي قزاز
 ملى الزبدة  :تنظيم
رئيس اللجنة :أ.ليلى الزبدة
عامر الجعفري  +هاني عطا  +محمد حجازي  +مهند األعرج
+أشرف صالح
د.يوسف مناصرة  +أ.ليلى الزبدة  +أ.أيمن جراح
رئيس اللجنة:
نعمات دسوقي  +عامر الجعفري
حنان كيالني  +رياض حساسنة
الدسوقي  +عثمان أحمد

150

19

اململكة األردنية الهاشمية
()2
التصفيات القطرية

34/92 + 34/90

السبت  +األحد

03

رئيس اللجنة:
نعمات دسوقي  +د .يوسف مناصرة

13

مملكة البحرين

4/33+ 4/90

السبت  +األحد

33

محمد شبارق  +سمر الطويل

14

الجمهورية السودانية

34/92 + 34/90

السبت  +األحد

103

11

الجمهورية املوريتانية

1/93

األحد

41

إسالم طنطاوي  +محمد نبهان
أشرف صالح  +الدسوقي
أ.أيمن جراح  +مهند األعرج  +محمد شبارق



كل رئيس لجنة سيقوم بتحكيم الختيار أفضل مشرف وأفضل مدرسة.

2

الرقم

اسم الدولة

1

اإلمارات العربية املتحدة

2

اململكة األردنية الهاشمية

موعد الحفل الختامي
التاريخ

جمهورية مصر العربية
أ.
3

املكان

اليوم

قصر الثقافة
8402/40/17

الثالثاء

دار األوبرا املصرية أو املدينة اإلعالمية

وزارة التربية
والتعليم
ب .االزهر
الشريف

قاعة مؤتمرات األزهر

8402/40/40
إلى 8402/40/04

0

فلسطين

8402/04/05

الخميس

قاعة الهالل رام هللا

5

الجمهورية اللبنانية

8402/40/34

اإلثنين

قصر األونيسكو

6

دولة الكويت

8402/40/01

الخميس

مسرح املكتبة الوطنية

0

مملكة البحرين

 8402/45/04أو

الخميس

2

سلطنة ُعمان

1

اململكة العربية

8402/45/00

8402/40/08

الخميس

مسرح وزارة التربية والتعليم الساعة الواحدة ظهرا

السعودية
04

اململكة املغربية

8402/40/00

السبت

قاعة أوبرا مسرح محمد السادس في مدينة وجدة شرق املغرب

00

الجمهورية التونسية

8402/40/40

السبت

مدينة الثقافة

08

الجمهورية الجزائرية

03

الجمهورية السودانية

8402/40/34

اإلثنين

00

الجمهورية املوريتانية

8402/45/80

اإلثنين

مسرح سيتما قاعة الصداقة بالخرطوم الساعة الحادية عشر
صباحا

