
 

تقرير 
"بيكاثون"القمة التقني هاكاثون

تنظيم الكلية التقنية الرقمية للبنات باألحساء
 

 بإشراف اإلدارة العامة لألنشطة 

 وبدعم صندوق املتدربني

 

 م2022نوفمرب 08-06هـ  املوافق 1444ربيع اآلخر 12-14

 

 





 برعاية كرمية من صاحب السمو امللكي

األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
 نائب أمري املنطقة الشرقية

 وحبضور صاحب السمو امللكي 

األمير سعود بن طالل بن بدر آل سعود
 حمافظ األحساء

 وحضور معالي حمافظ املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

أحمد بن فهد الفهيد. د

 تطلق اإلدارة العامة للتدريب التقين واملهين باملنطقة الشرقية

"بيكاثون"القمة التقني هاكاثون
 باالحساءبتنظيم الكلية التقنية الرقمية للبنات 

 

 وبإشراف اإلدارة العامة لألنشطة وبدعم صندوق املتدربني

 م2022نوفمرب 14-12هـ  املوافق 1444ربيع اآلخر 8-6خالل الفرتة  

 



خادمبقيادةالرشيدةحكومتنادنلمنواملهينالتقينللتدريبالالحمدودبالدعمثماهللمنبفضل

ومنذواملهينالتقينللتدريبالعامةاملؤسسةتواصلاهللحفظهماألمنيعهدةووليالشريفنياحلرمني

الوظيفةعلىللحصولةواملتدرباملتدربتؤهلاليتوالكفايةباجلودةالتدريبيةالربامجتقديمنشأتها

يفمتخصصهتدريبيةرامجبتقدمواليتللبناتالرقميةالتقنيةالكليةأنشأتالعمل،سوقيفاملناسبة

املرأةمتكنياىللرقميةاالتقنيةالكلياتهذهخاللمنالتقينالتدريبيفونستهدفالرقميةاجملاالت

.2030اململكةرؤيةحتقيقيفاسهامًا،احلديثةالتكنولوجياجماالتيفباململكة

التقينالتدريبمفهومتعزيزاىل(بيكاثون)الثانيالتقينهاكثونالتقيناحلدثهذايهدف

.خمتلفةمساراتمخسيفواملشاركاتاملشاركنيلدىاالبتكاريالتفكريواطالقواملعين

كلمة معالي محافظ 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أحمد بن فهد الفهيد. د



تحقيق أهداف المؤسسة االستراتيجية من خالل تشجيع مشاركه المتدربين والمتدربات 
. في المسابقات المحلية و الدولية 01

.استثمار و تمكين طاقات أبناء و بنات الوطن و تحفيز ثقافه اإلبداع و االبتكار 02

المساهمة في دعم مؤشر االبتكار و التحـــــول الرقمي في المملكة لطـــــرح حلول تقنيه 
.للتحديات في عدة مسارات 03

لتعزيـــز الوعي بريادة تبني األفكار المرشحة و  دعمها من قبل حاضنات أو مسرعات أعمال 
. و تشر ثقافه العمل الحراألعمال  04

:الهاكاثونأهداف 



الصحة التعليم

البيئة

الذكيةالمدن

الترفيه

:الهاكاثونمسارات 



البدء 01

02

03

04

التخطيط

التنفيذ

اإلغالق

 .للهاكثوناالطالع على تقارير وجتارب عاملية -

 لتقنية الناشئةالغرفة التجربة للشركات اهاكاثوناكتساب اخلربة من خالل املشاركة يف -

 عقد اجتماعات مع الشركات املنظمة للفعاليات -

 .تشكيل جلان العمل من عضوات وقائدات-

 .حصر وجدولة مهام جلان العمل-

 .إطالق املوقع اإللكرتوني لتسجيل املشاركني-

 .اهلاكثونإعداد أجندة -

 .اهلاكثونإعداد ميزانية حلصر مجيع متطلبات وتكاليف إقامة -

 .خماطبة الرعاة وشركاء النجاح-

  اهلاكثونتنظيم وجتهيز مقر إقامة -

 .عقد االجتماعات الدورية ملتابعة عمل اللجان-

 .حتليل نتائج استطالع رأي املشاركني-

 .حتليل نتائج استطالع رأي املرشدين واملستشارين-

 .النتائج والتوصيات-

 .  إعداد وكتابة التقرير اخلتامي-

 

:منهجية العمل 



التكليف الوظيفة االسم م

رئيسًا مدير عام التدريب التقين واملهين بالشرقية بدر إبراهيم العبدالواحد 1

عضوًا رقيةنائب مدير عام التدريب التقين واملهين بالش فواز فرحة الغامدي 2

عضوًا شرقيةمساعدة مدير عام التدريب التقين واملهين بال دلطيفة عبدالرمحن املخيل 3

عضوًا ءعميدة كلية التقنية الرقمية للبنات باألحسا هبه فهد احلمام 4

التكليف الوظيفة االسم م

رئيسًا مدير املوارد البشرية املالية باإلدارة فهد صاحل الدوسري  1

عضوًا أمني الصندوق ابتسام األمحدي  2

عضوًا أمني الصندوق فاطمة علي املوسوي  3

التكليف الوظيفة االسم م

رئيسًا وكيلة شؤون التدريب  إميان أمحد التيسان 1

عضوًا وكيلة شؤون املتدربات زهراء حسني البوسعيد 2

عضوًا مشرفة السالمة املهنية فائقه عايض املرزوقي 3

عضوًا مسجلة طلبه وضحى العويض 4

عضوًا مشرفة الكشافة مرام العنزي 5

اللجنة الرئيسية

اللجنة المالية

اللجنة 
التنظيمية

:أعضاء لجان العمل  :أعضاء لجان العمل 

التكليف الوظيفة االسم م

رئيسًا وكيلة اجلودة مها عبداهلل السيد 1

عضوًا الكلية التقنية للبنني باألحساء  سامي علي العامر 2

عضوًا مدرب أ آالء حممد العماني 3

عضوًا مدرب أ زينب حسني احلسني 4

عضوًا مدرب أ انتصار بدر الشعييب 5

عضوًا مدرب أ أجماد شباب املقاطي 6

عضوًا مدرب أ فاتن سعيد الغامدي 7

عضوًا مدرب أ نورة عبداهلل العبدالقادر 8

عضوًا مدرب أ  آمنة عبداهلل النصر 9

عضوًا مدرب أ حنان خالد السويلم  10

التكليف الوظيفة االسم م

رئيسًا منسق كلية التقنية الرقمية  الغراشعلي خليل  1

عضوًا الشؤون الفنية  منسقة آمنة راضي الفايز  2

عضوًا مشرفة تقنيات   مغيصزهراء حممد  3

عضوًا رئيسة قسم احلاسب اآللي شريفه العبد احملسن 4

عضوًا رئيسه قسم الدراسات العامة زينب جعفر الغزال  5

عضوًا منسقه املسؤولية اجملتمعية احلنابيوالء ناجي  6

التكليف الوظيفة االسم م

رئيسًا رئيس االتصال املؤسسي باإلدارة  إمساعيل املطاوعة 1

عضوًا االتصال املؤسسي  وهب عباس الدبيسي 2

عضوًا الكلية التقنية الرقمية للبنات باألحساء ليلى العيثان 3

عضوًا االتصال املؤسسي  ةإمساعيل صاحل العطي 4

عضوًا باالحساءالكلية التقنية  الشويهنيوليد حممد  5

عضوًا املعهد الصناعي الثانوي األول باألحساء عبداهلل العبداحملسن 6

عضوًا املعهد الصناعي الثانوي الثالث باألحساء العليويحممد  7

عضوًا منسقة األنشطة نمريم عبداهلل اللحيدا 8

عضوًا منسقة فريق الكشافة  مرام فالح العنزي 9

عضوًا مدرب أ منال حممد املبارك 10

لجنة 
الموقع 

االلكتروني

تلجنة تهيئة المقر ولجنة التقنيا

اللجنة 
اإلعالمية



:الموقع االلكتروني 



عدد المتقدمين الكلي
ي    

ن
ون ن عبر الموقع اإللكبر 146عدد المتقدمي 

ن بعد الفرز                       60عدد المشاركي 

المشاركين بحسب الجنس

المشاركين بحسب المدن

المشاريع بحسب مجال فكرة المشروع

55عدد اإلناث                     
5عدد الذكور                       

45األحساء                          
12جده                               

1الباحة                               
1الرياض                              
1حفر الباطن                       

7الصحة                             
4التعليم                             
فيه                              3البر
7البيئة                              
7المدن الذكية                   

:احصائيات المشاركين 



قبل االنطالق
الهاكثونالورش التدريبية قبل انطالق 

ورشة اإلبداع واالبتكار

تـــقــديــــم
نوف األحمري/أسالمة الشهري/د

دكتوره تخطيط وإدارة مؤسسات 
ممارس معتمد لالبتكار االجتماعي

أخصائي محترف ومقيم لالبتكار
CINIL ممارس لالبتكار االجتماعي

متقدم69حضر الورشة 

:الهاكاثونورش ما قبل 



م2022نوفمبر 06-األحد  

الوقت المحور
7:45–8:15 استقبال املشاركني

8:15–8:30 الربنامج االفتتاحي

8:30–8:45 االنطالقة

8:45–11:15 منوذج العمل التجاري

11:15-12:05 اسرتاحة

12:05-1:35 أساسيات دراسة اجلدوى

1:35–3:00 اراتملخص اجللسات واالستفس

3:00–3:30 إغالق اليوم األول

:( اليوم األول)الهاكاثونأجندة 



ن   م2022نوفمبر 07-االثني 

الوقت المحور
7:45–8:15 استقبال املشاركني

8:15–8:30 افتتاح اليوم الثاني

8:30–9:30 عك كيف تقنع املستثمر مبشرو

9:30–10:00 ئة جتارب وخربات  ملشاريع ناش

10:00–11:30
تقديم استشارات واالجابة عن 

كة االستفسارات  للفرق املشار

11:30–12:20 اسرتاحة 

12:20–3:00 رفع ملخص للمشاريع

3:00–4:00
ن إغالق اليوم الثاني والتأكد م

رفع امللفات املطلوبة

:(اليوم الثاني)الهاكاثونأجندة 



م2022نوفمبر 06-الثالثاء  

الوقت المحور
7:30–7:55 استقبال املشاركني

8:00-9:40 بدء التحكيم

10:30–11:15
ن احلفل اخلتامي وإعالن الفائزي

وتكريم املشاركني 

11:15–11:30 لليوم الثالثاهلاكاثوناغالق 

:( اليوم الثالث)الهاكاثونأجندة 



:في مجالالهاكثوناالستشارات التقنية خالل تقديم
تصميم نماذج العمل األولية

اختيار المكونات لبناء المشروع

مهام المستشارين

تحليل المشروع
تنفيذ المشروع
اختبار المشروع

ميرفت العيسى. أ
واألرديونوأخصائية الروبوت 

الب مؤسسة عبدالمنعم الراشدفاب

البوعبيدنوف . أ
أخصائية الكترونيات 

الب مؤسسة عبدالمنعم الراشدفاب

الصبغمصعب.أ
مستشار تقني
شركة أوراكل 

أحمد الصبغ. أ
خبير تقني

النبيالعبدربزينب . أ
مستشار تقني 
شركة أوراكل 

:الهاكاثونمستشاري 



:من خاللالهاكاثونتقديم الدعم والمساندة لجميع المشاركين خالل 

مهام المرشدين

.تجويد وتقويم فكرة المشروع
.متابعة عمل المشاركين على نموذج العمل التجاري

.اإلجابة على استفسارات المشاركين

الدوسريسعد.أالغنامسارة.أآالء العماني. أنجالء الملحم. أآمنه النصر. أ
مشرفة وحدة التدريب والفعاليات  

سنا لتطوير األعمال
مطور أعمال  

سنا لتطوير األعمال
مدربة حاسب آلي

الكلية التقنية الرقمية باألحساء

زينب الحسين. أ
مدربة حاسب آلي

الكلية التقنية الرقمية باألحساء
مدربة حاسب آلي

الكلية التقنية الرقمية باألحساء

مدربة حاسب آلي
الكلية التقنية الرقمية باألحساء

:الهاكاثونمرشدي 



ناصر اليمني. م
مدير معهد ريادة األعمال الوطين

 .باألحساء

 

ين حمكم متعاون لألوملبياد الوط

 للموهبة واألبداع مبؤسسة 

 .امللك عبدالعزيز ورجالة موهبة

 

حمكم جلوائز حملية وإقليميه 

 ودولية يف جمال ريادة األعمال

 .و املوهبة واإلبداع

محمد الخباز. أفرح حسناوي. دإبراهيم الخاتم. أأحمد البدنة. أعبدالرحمن السلطان. د
 .تطبيقيةعميد كلية العلوم الطبية ال

 

حياء عضو اجلمعية األوروبية لأل

 . ECCMIDالدقيقة 

اء عضو اجلمعية األمريكية لألحي

. ICCACالدقيقة 

إلبداع حمكم يف األوملبياد الوطين ل

 .العلمي يف جمال االبتكارات

 

لتقنية للبننيمدرب أول أ يف الكلية ا

 .باألحساء

للميناء الرئيس التنفيذي املؤسس

 .القديم للتجارة

 

مدير عام املصنع ملصانع عامل

 .احلديد احلديث

 جامعة دكتوراه يف علوم احلاسب يف

 .ليون بفرنسا

 

فنون أستاذ مساعد املعهد العالي ل

 .سامللتيميديا مبنوبة يف تون

 

لتقنية للبننيمدرب أول أ يف الكلية ا

 .بالدمام

حاصل على درجة خترج 

وم بكالوريوس يف املعلومات وعل

هد الكمبيوتر من جامعة امللك ف

 .للبرتول واملعادن

 

 .اوراكل: جهة العمل 

 

رق الشفوربسصنف يف جملة 

األوسط كواحد من أكثر قادة 

 .األعمال إهلامًا

:لجنة التحكيم 



جودة الفكرة
وضوح السبب األساسي الختيار فكرة المشروع واألسس 

العملية التي اسندت عليها الفكرة و مدى مواكبتها 
للتطورات الحديثة

الفئة المستهدفة
وضوح الفئة المستهدفة ومدى مالئمة المشروع لها

تنفيذ المشروع
خطوات تنفيذ الفكرة واضحة ومحددة والفكرة قابلة 

(صناعة سعودية)للتنفيذ على المستوى المحلي 

االبتكار
الفكرة بها لمسات إبداعية تنبئ عن 

موهبة المشارك وخياله العلمي

جدوى المشروع
المشروع قابل للتسويق و االستقطاب

ركالسمات الشخصية للمشا
روح المبادرة ،  االلتزام و الجدية  

:مــعــايــر التقييم 



المركز الثالث
8مبلغ مالي مقداره -

سعوديآالف ريال

دعم من قبل-
مركز األمير أحمد بن 

فهد بن سلمان
(سنا ) لتطوير األعمال 

المركز الثاني
10مبلغ مالي مقداره -

سعوديآالف ريال

دعم من قبل -
مركز األمير أحمد بن فهد 

بن سلمان
(سنا ) لتطوير األعمال 

المركز األول
12مبلغ مالي مقداره -

ألف ريال سعودي

دعم من قبل
مركز األمير أحمد بن -

فهد بن سلمان
(سنا ) لتطوير األعمال 

المركز الرابع
دعم من قبل-

مركز األمير أحمد 
بن فهد بن 

سلمان
لتطوير األعمال

(سنا ) 

المركز الخامس
دعم من قبل-

مركز األمير 
أحمد بن فهد بن 

سلمان
لتطوير األعمال

(سنا ) 

: المراكز والجوائز 



: الهاكاثونالفائزون في 

 الكلية التقنية للبنني بالرياض: الجهة 

 كاشف االنفجارات : اسم المشروع 

ار التنبؤ باحتمالية انفج: نبذة عن المشروع 

 ر اهللكفرات السيارات أو وقوع حادث مميت ال قد

المركز األول
المزيعلعبدهللا 

 حساءالكلية التقنية الرقمية للبنات باأل: الجهة 

 جنم الذكي: اسم المشروع 

 توثيق احلوادث بواسطة: نبذة عن المشروع 

 الذكاء االصطناعيدرونطائرة 

المركز الثاني
فاطمة الموسوي–منار الغانم 

العتيبيميالف–في الحويل 

 الصحيةكلية األمري سلطان العسكرية للعلوم: الجهة 

 رعاية تنفسية آمنة: اسم المشروع 

ء يف استخدام انرتنت األشيا: نبذة عن المشروع 

 جهاز التنفس االصطناعي باملنزل

 

المركز الثالث
البندري الزهراني



استطالع المشاركين

0% 50% 100%

 ري راضيراضي متامًا         راضي حلد ما             غ

مدى رضى المشارك عن التنظيم الذي يسبق أيام . 2؟الهاكثونكيف علمت عن . 1
الرسمية الهاكثون

0% 50% 100%

3

2

1

 املوقع اإللكرتوني للها كثون-1

 وناهلاكاثالورش التدريبية اليت تسبق أيام -2

 هلاكاثوناتواصل املنظمني مع املشاركني قبل بدء -3

 اهلاكثونموعد  انعقاد -1

 اهلاكثونمقر إقامة -2

 اهلاكثوناملتحدثون يف -3

 اهلاكثوناملرشدون يف -4

 فرصة تبادل األفكار والتجارب-5

 اخلدمات التقنية و الصوتية-6

 الضيافة -7

 التنظيم العام -8

8

7
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الرسميةالهاكثونمدى رضى المشارك تنظيم أيام . 3

 ري راضياضي حلد ما         غراضي متامًا              ر

: نتائج االستطالعات 

 وسائل التواصل االجتماعي

 اجلامعة/ إعالنات الكلية 

 صديق



استطالع المرشدين و المستشارين
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 ي  ا          غري راضراضي متاماً           راضي حلد م

 سهولة الوصول ملقر الفعالية

 اإلستقبال

 املشاركنيوإستجابةمدى تفاعل 

 برنامج الفعالية لليوم األول والثاني

 اخلدمات التقنية و الصوتية

 الضيافة

 التنظيم العام 

: نتائج االستطالعات 



األوىلاألسابيعخاللوامليالديالسنةبدايةالفعالياتإقامهموعديكون

 .التدريبمن

01

إلتاحةالفعاليةبدايةواإلعالنموعدبنيماشهرعنتقلالفرتهحتديد

 .املشاركنيلتسجيلأكربفرصه

02

03 .ملرشحة التعاون مع مسرعات أو حاضنات اعمال لدعم املشاريع ا

:التوصيات و المقترحات التطويرية 



على مستوى الكلية

نظيم اكتساب اخلربة يف إدارة وت▪

 .الفعاليات

 .اركنيجترية ثرية يف إرشاد املش▪

مواهب ومهارات جديدة إكتشاف▪

 .لدى منسوبات الكلية

 .ماعيتعزيز التعاون وروح العمل اجل▪

ح فرصـــــة للمشــــــاركـــني لطـــر▪

 .مشاريعهم وتطويرها

ــول توسيع مدارك املشاركني ح▪

 .ريادة األعمال

تدربني إتاحة الفرص التطوعية للم▪

 .واملتدربات

 .يتفعيل دور الفريق الكشف▪

 لرقمية   التعريف بالكلية التقنية ا▪

 ء  على املستوى  للبنات باألحســـــا

 .اململكة

 ىل بنــاء شبكة معرفية تؤهــــــل ا▪

 .هشراكات مستقبلي

 قنية التــعـــاون بني الكلـــيات الت▪

 .باملنطقة

 

على مستوى المشاركينعلى مستوى المنسوبات

: الهاكاثونالعوائد من 



اإلجنازهذاائزينللفابارككمامشاركتهمعلىعامبشكلاهلاكاثونهذايفاملشاركنيجلميعأبارك

واملشاركاتباملشاركنيازيواعتزفرحيتأخفيالووالتقدم،االبداعمناملزيدحنواألوىلاخلطوةيعتربوالذي

اجملاالتكافةيفاإلجنازقيقحتعلىقادرونأنهميومبعديومًايثبتونوالذيناملعطاءالوطنهذاوبناتابناءمن

.الوطنحيتاجهااليت

"

بدر بن إبراهيم العبدالواحد . م
مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنقطة الشرقية

عبدالرحمن السلطان . د
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

وكلنامتوقدةبعقولتميزوالباإلبداعيتنافسونوالطالباتالطالبنرىوحننوالغبطةالسرورمنحلظات

رسالةحتملالتحكيمناءاثالطالبوعرضتقديم،العامليبهرمنالعاجلالقريبيفمنهمنرىانامل

أفضلهوملاهلمقةاالنطالبدايةولعلهافائزونفجميعهمثالثةاالبالفوزيتأهلمللوحتىرائعة

محمد البراك. د
مشرف مركز االبتكار وريادة األعمال 

.الوطنمستوىعلىبهانفتخرناشئةتقنيةشركاتاهلاكاثونمثرة

: الهاكاثونقالوا عن 

وابداعاتشاريعمووابتكاراتبأفكارنوعيةمشاركاتومتقنوعملرائعتنظيم
األعمالدةرياواالبتكاروتنميةمشرقملستقبل2030اململكةرؤيةمنالوطنختدم

ناصر اليمني. مثوناهلاكاهذامتيزيفساهممنلكلشكرا،ودولياحملياتنافس
مدير معهد ريادة األعمال الوطني باألحساء



ميرفت العيسى 
مستشار تقني

"

املشرتكنيبنياملعريفواالثراءالتنافسروحملست(بيكاثون)التقينالقمةهاكثونيف

إلتاحةشكرًاالثريةاملنافسةهذهيفتقينكمستشارخدماتنامناملستفيدينوبنيانفسهم
 املميزاحلدثهذايفاملشاركنياحدلنكونلناالفرصة

مجياًلاثرًاابقى(بيكاثون)التقينالقمةهاكاثونُتستحدث،باقيةوالطاقاتتفنىالاجلهودباناميانًا

لطاقاتعونيداكونانبسعدتتقنيهكمستشارة،العونوالتحفيزمنزمخًاامدومستمرة،وطاقة

.مثمرة
البوعبيدنوف

تقنيمستشار

التقينالقمةهاكاثونويفواالبداعللظهورفرصةالرياديالشبابتعطيانامجلما

ابداعفيهناالمسالذيالعطاءهذامنجزءلنكونالفرصةلنااتيحت(بيكاثون)

.النريةوافكارهماملشاركني
مصعب الصبغ 

تقنيمستشار

علمتين،(يكاثونب)التقينالقمةهاكاثونوجدكفريقوالعملواملعرفةالتنافسوجدإن

بلجائزةعلىاحلصولومسابقةيفالفوزعندتقفالطموحاتهمأنتقينكمستشارمشاركيت

.البدايةنقطةهووالبيكاثونبكثريذلكمنأبعدهي
أحمد الصبغ 

تقنيمستشار

: الهاكاثونقالوا عن 



: التغطيات اإلعالمية 
010203

01020304050607

اليوم الثالثاليوم الثانياليوم األولاليوم األولاليوم األولاالعالناالعالن

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2398569
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2398862
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2399355
https://www.al-madina.com/article/813659/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86
https://www.alyaum.com/tags/%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%AB%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A
https://al-hadath.com/local-news/44769/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86
https://twitter.com/tvtc_east/status/1582781096609349633?s=20&t=bKZK3vzg3aI3Ni3SQBq-Kg
https://twitter.com/tvtc_fd_ahssa/status/1584795814257651712?s=20&t=bKZK3vzg3aI3Ni3SQBq-Kg
https://twitter.com/tvtc_east/status/1589259222646071296?s=20&t=bKZK3vzg3aI3Ni3SQBq-Kg
https://twitter.com/tvtc_fd_ahssa/status/1589280124721332224?s=20&t=bKZK3vzg3aI3Ni3SQBq-Kg
https://twitter.com/tvtc_fd_ahssa/status/1589295853784944641?s=20&t=bKZK3vzg3aI3Ni3SQBq-Kg
https://twitter.com/tvtc_fd_ahssa/status/1589653923048353793?s=20&t=bKZK3vzg3aI3Ni3SQBq-Kg
https://twitter.com/tvtc_east/status/1589936862168506368?s=20&t=bKZK3vzg3aI3Ni3SQBq-Kg


صندوق المتدربين

:شركاء النجاح 




