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 تاـجـتـنـ ملا نـم جـتـنـم يأ ىـلـع تاـنـيـسـ حتو تارـيـيـغـت ءارـجإ قـحـب اـيـكوـن ظـفـتـ حتو .رـمـتـسـ ملا رـيوـطـتـلا ةـساـيـس اـيـكوـن جـهـتـنـت
.قبسم راعشإ نودب دنتس ملا اذه يف ةفوصو ملا
 ةيئانثتسا تناك  ءاوس رئاسخ ةيأ وأ لخدلا وأ تانايبلا يف نادقف يأ نع ةلوئسم لاوح ألا نم لاح يأ يف ايكون نوكت نلو
.اهب تثدح يتلا ةيفيكلا تناك امهم ةرشابم ريغ وأ ةقح ال وأ ةئراط وأ
 تاـناـمـض ةـيأ دـجوـت  ال ،ةـقـبـطـ ملا  نيـناوـقـلا ةـهـج نـم بوـلـطـم وـه اـم ءاـنـثـتـساـب “يـه اـمـك “دـنـتـسـ ملا اذـه تاـيوـتـحـم رـفوـتـت
 ناـمـضو اًـنـمـض موـهـفـ ملا قـيوـسـتـلا ةـيـح الـص ناـمـض - ىـلـع رـصـتـقـت  الو - لـمـشـتو ،ةـيـنـمـض وأ تـناـك ةـيـحـيرـصـت عوـن يأ نـم
 اذـه ةـعـجارـم قـحـب اـيـكوـن ظـفـتـ حت .دـنـتـسـ ملا اذـه تاـيوـتـحـم وأ ةـيـقوـثوـم وأ ةـقدـب قـلـعـتـي اـمـيـف اذـه ، نيـعـم ضرـغـل ةـمء الـ ملا
.قبسم راعشإ نودب تقو يأ يف هبحس وأ دنتس ملا
.كيدل ايكون عزوم برقأ نم دكأتلا ءاجرلا .قطان ملا ف التخا بسح ةصا خلا تاجتن ملا رفاوت فلتخي دق
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٨٢..............................................................................................................................................................................ةيعامج ة ملاكم ءارجإ
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٩٢.....................................................................................................................................................................ة ملاك ملا ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا
١٣....................................................................................................................................صنلا ةباتك.٤
١٣.................................................................................................................................................................يئبنتلا صنلا لاخدإ مادختسا

٣٣............................................................................................................................................................................................تاملك ةباتك
٣٣............................................................................................................................................................صنلل يئوبنتلا لاخد الا ليغشت
٤٣...........................................................................................................................................................صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا
٥٣.....................................................................................................................)ءامس ألا( فتاهلا رتفد.٥
٥٣........................................................................................................................................................................فتاهلا رتفد  طبض ديد حت
٦٣....................................................................................................................................... )مسا ةفاضإ( فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ظفح

٦٣............................................................................................................................ مسا لكل ةيصن تاظح المو ةديدع ماقرأ ظفح
٧٣...................................................................................................................................................... فتاهلا رتفد لخاد مسا نع ثحبلا
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٨٨......................................................................................................... اهمادختساو PAW تامدخ ىلإ لوصولل ةيساس ألا تاوط خلا
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٢٩..............................................................................................................................................................  PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ
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٤٩.........................................................................................................................................................................  PAW لاصت إلا هيجوت 
٥٩................................................................................................................................................................................  PAW لاصتا ءاهنإ

٥٩..............................................................................................................................................................  PAW حفصتم لكش طبض
٥٩.......................................................................................................................................................................................... ليزنتلا طبض
٦٩................................................................................................................................................................................................... تام العلا
٧٩............................................................................................................................................................................................... ةمد خلا دراو
٨٩........................................................................................................................................................................................ ةتقؤ ملا ةركاذلا
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٣٠١..................................................................................................................................................................رتويبمكلا جمارب ةعومجم
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٥٠١................................................................................................................................................. تانايبلا لاصتا تاقيبطت مادختسا
٦٠١........................................................................................................................ةيراطبلا تامولعم.٩
٦٠١........................................................................................................................................................................................غيرفتلاو نحشلا
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كتيام حل

2%30/)4
 تامولعم كانه .نوناقلل اًفلاخم ا مبرو اًرطخ نوكي دق تاميلعتلاب مازتل الا مدع نإ .ةماهلا ةيداشر إلا تامولع ملا هذه أرقا
.ليلدلا اذه يف ةلصفم ةيفاضإ

.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال

 الوأ قيرطلا يف ةم السلا
. الوأ ةبكر ملا فقوأ .ةدايقلا ءانثأ فتاهلا مدختست  ال

شيوشتلا
.اهئادأ ىلع رثؤي دق ا مم شيوشتلل ةضرعم ةلوم  حملا فتاوهلا ةفاك

تايفشتس ملا يف فتاهلا قلغأ
.ةيبطلا تادع ملا نم برقلاب فتاهلا قلغأ .تاميلعتلاو ةمظن ألا ةفاك عبتا

ةرئاطلا لخاد فتاهلا قلغأ
.ةرئاطلا لخاد اًشيوشت ةلوم  حملا فتاوهلا ببست دق

دوقولاب دوزتلا ءانثأ فتاهلا قلغأ
.ةيواميكلا داو ملا وأ دوقولا برق همدختست  ال .دوقولاب دوزتلا تاطحم يف فتاهلا مدختست  ال

تاريجفتلا قطانم برق فتاهلا قلغأ
.تاميلعتلاو ةمظن ألا ةفاك عبتاو تاداشر الاب مزتلا .ريجفتلا لامعأ ءانثأ فتاهلا مدختست  ال
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كتيام حل
ةحيحص ةقيرطب فتاهلا مدختسا
.ةرورض  الب يئاوهلا سملت  ال .يعيبطلا عضولا يف طقف همدختسا
ةلهؤ ملا ةمد خلا
. نيلهؤم  نيفظوم لبق نم  الإ اهحيلصت وأ ةزهج ألا بيكرت زوجي  ال
تايراطبلا و تاقحل ملا
.ةدمتعم وأ ةقفاوتم ريغ ةزهجأ ليصوتب مقت  ال .طقف ةدمتع ملا تايراطبلاو تاقحل ملا مدختسا
ءا ملا ةمواقم
.اًفاج هئاقب ىلع ظفاح .ءاملل دض سيل كفتاه
ةيفاضإ خسن
 .ةمه ملا تانايبلا لكل ةيفاضإ ةخسن ك التما نم دكأت
ىرخأ ةزهجأب ليصوتلا
 ةلصف ملا تاميلعتلا ىلع لوصحلل ةزهج ألا هذه لامعتسا ليلد أرقا ،ىرخأ ةزهجأب فتاهلا ليصوتب مايقلا دنع
.ةدمتعم وأ ةقفاوتم ريغ ةزهجأ ليصوتب مقت  ال .ةم السلل
لاصت الا
 مث ،ةقطن ملا زمر كلذ يف ا مب ،بولط ملا مقرلا لخدأ .ةمد خلا ةقطنم لخادو ليغشتلا عضو يف فتاهلا نأ دكأت
. ىلع طغضا ،ة ملاكم لابقتس ال . ىلع طغضا ،ة ملاك ملا ءاهن إل . ىلع طغضا
ئراوطلا تاءادن
 ءاـهـن إل  الـثـم( تارـم ةدـع  ىـلـع  طـغـضا .ةـمدـ خلا ةـقـطـنـم لـخادو لـيـغـشـتـلا عـضو يـف فـتاـهـلا نأ دـكأـت
 مـهرـبـخأ . ىـلـع طـغـضا مـث ئراوـطـلا مـقر لـخدأ .ةـشاـشـلا ء الـخإ ىـتـح )خـلاو ةـحـئ الـلا نـم جورـ خلا ،ةـ ملاـكـم
.كلذ كنم بلطي ىتح ة ملاك ملا هنت  ال .كعقو مب

:789"א5+601%!
MSG و 009M SG لاـصـت الا تاـكـبـش ىـلـع لاـمـعـتـس الـل دـمـتـعـم لـيـلدـلا اذـه يـف روـكذـ ملا لوـم ـ حملا فـتاـهـلا
.MSG 0091و0081 



 اـهـمدـقـت ةـصاـخ تاـمدـخ نـع ةراـبـع يـهو .ةـكـبـشـلا تاـمدـخـب ىـمـسـت لـيـلدـلا اذـه يـف ةـنـيـب ـملا صـئاـص ـخلا نـم ددـع
 ةـمز الـلا تاـمـيـلـعـتـلا ىـلـع لـص ـحتو تاـمد ـخلا هذـه يـف كرـتـشـت نأ كـيـلـعو .ةـلوـم  ـحملا فـتاوـهـلا تاـمدـخ دـيوزـت تاـكرـش
.اهنم ةدافتس الا عيطتست نأ لبق اهليغشتل

.تامد خلا عيمج وأ/و تاغللا فورح عيمج تاكبشلا ضعب معدت  ال دق :ةظح الم
 مـتـي ثـيـحـب لاـمـعـتـس الـل دـعـم زاـه ـجلا اذـه .فـتاـهـلا اذـه عـم هـلاـمـعـتـسا لـبـق نـحاـش ي أل عوـنـلا مـقر نـم دـكأـت
PCA نحشلا ةزهجأ نم ةقاطلاب هديوزت .HCL-9و PCA-21و PCA-8 و -7

 ةـجـتـنـ ملا ةـكرـشـلا لـبـق نـم طـقـف ةدـمـتـعـ ملا تاـمزـلـتـسـ ملاو نـحـشـلا ةزـهـجأو تاـيراـطـبـلا لـمـعـتـسا :رـيذـ حت
ـصـيـصـخ لـمـعـلـل تـمـمـص يـتـلاو  وأ عاـجرإ ةـيـلـباـق يأ لـطـبـي دـق ىرـخأ عاوـنأ لاـمـعـتـسا .كـفـتاـه زارـط عـم اً
.اًرطخ نوكي دقو ،فتاهلا صخي نامض
 ءاـجرـلا ،ةدـمـتـعـ ملا تاـقـحـلـ ملا رـفوـت.لـيـكوـلا ةـعـجارـم ىـجرـي ،ةدـمـتـعـ ملا تاـمزـلـتـسـ ملاـب ةـمـئاـق ىـلـع لوـصـحـلـل
.عزو ملا ةعجارم
.كلسلا سيلو )ةشيفلا( ذخأ ملا بحسا ،قحلم يأ نع رايتلا لصفل
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!6<>?01%@A%B%8#"אC
.ء المعلا معد ضارغأو تامد خلا لوح ةماه تامولعم ىلع تاقصل ملا يوت حت
.كيدل نامضلا ةقاطب ىلع  قصل ملا قفرأ
.عيبلا ف الغ ىلع ةقفر ملا ،ايكون يدان ةوعد ةقاطب ىلع  قصل ملا قفرأ

!%D6.E%אF%+6:
 .فتاهلا عم هديوزت متيو ،هب حومس ملا ريغ مادختس الا نم فتاهلا ةيام حلا زمر يمحي :)ماقرأ ٥( ةيام حلا زمر •

 ظفتحا ٨٦ ةحفص ةيام حلا طبض رظنا,تدادعإ ةمئاق يف زمرلا رييغتب مق ٥٤٣٢١ وه طبضلا ةداعإ زمر
 .فتاهلا نع لصفنم نمآ ناكم يف ديد جلا مقرلاب

.٨٦ ةحفص ةيام حلا طبض رظنا ،زمرلا بلطل فتاهلا طبضا   
 ريغ مادختس الا دض MIS ةقاطب )يصخشلا فيرعتلا مقر( NIP زمر يمحي :)ماقرأ ٨ ىلإ ٤ نم( NIP زمر •

.NIP زمرب MIS ةقاطب ديوزت متي ام اًبلاغ .هب حرص ملا
.٨٦ ةحفص ةيام حلا طبض رظنا ،فتاهلا ليغشت اهيف متي ةرم لك يف NIP زمر بلطل فتاهلا طبضب مق   
 ضـعـب ىـلإ لوـصوـلـل بوـلـطـم وـهو 2NIP زـمرـب MIS ةـقاـطـب دـيوزـت مـتـي دـق :)ماـقرأ ٨ ىـلإ ٤ نـم( 2NIP زـمر •

.نحشلا ةدحو تادادع لثم ،فئاظولا
 NIP يصخشلا زمرلا رييغتل بولطم )يصخشلا لفقلا كف حاتفم( KUP زمرلا :)ماقرأ ٨( 2NIPو NIP ازمر •

 .لوفق ملا 2NIP زمر رييغتل بولطم 2KUP زمرلا .لوفق ملا
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.ةبولط ملا زومرلا ىلع لوصحلل ةمد خلا دوز مب لصتاف ،MIS ةقاطب عم زومرلا قافرإ متي مل اذإ   
 ةـياـم ـحلا طـبـض رـظـنا تا ـملاـك ـملا رـظـح ةـمدـخ مادـخـتـسا دـنـع ةـبوـلـطـم رـظ ـحلا رـس ةـمـلـك :رـظ ـحلا رـس ةـمـلـك •

 دوزـم نـم رـسـلا ةـمـلـك يـلـع لوـصـ حلا نـكـ مي .ةـمدـ خلا دوزـم ل الـخ نـم اـهـيـلـع لوـصـ حلا مـتـي .٨٦ ةحفص
.كيدل ةمد خلا

 نـم ديزمل- .ةظفحملا تاـمدـخ ىـلإ لوـصوـلـل ةظفحملا زـمر ىـلإ جاتحت :)ماـقرأ ٠١ ىـلإ ٤ نـم( ةظفحملا زـمر •
.٤٨ ةحفص ةظف  حملا رظنا ،تامولع ملا

 .ةيام حلا ةدحو يف ةدوجو ملا تامولع ملا ىلإ لوصولل ةدحولل يصخشلا زمرلا ىلإ جات حت :ةدحولل يصخشلا زمرلا •
.اهيلع ةيامح ةدحو دوجو ةلاح يف MIS ةقاطب عم ةدحولل يصخشلا زمرلا قافرإ متي

 عيقوتلل يصخشلا زمرلا قافرإ متي .يمقرلا عيقوتلل يصخشلا زمرلا ىلإ جات حت :عيقوتلل يصخشلا زمرلا •
.اهيلع ةيامح ةدحو دوجو ةلاح يف MIS ةقاطب عم
:/.2%#א%HIJאG"א!
ـعـمـ جت لوـم ـ حملا i0136 اـيـكوـن فـتاـه يـف ةدوـجوـ ملا اـيازـ ملا ضـعـب مدـخـتـسـت  )ةـيـنـيزـخـتـلا ةـعـسـلا( ةرـكاذـلا نـم اًـماـع اً
 ءز ـجلا اذـه صـصـخـي ثـيـح ،اـياز ـملا هذـه نـم اًـيأ مادـخـتـسا دـنـع ةرـكاذـلا نـم لـيـلـق ءزـج ىـقـبـتـي .ةـيوـي ـحلا ةرـكاذـلا ىـمـسُـي
 .ةيوي حلا ةركاذلا ىلع اًضيأ دمتعت يتلا ىرخ ألا ايازملل
 كـلـهـتـسـت دـقـف ,لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع .فـتاـهـلا مادـخـتـسا يـف طارـف إلا ةـلاـح يـف ًةـصاـخ كـلذ نـم دـكأـتـلا مـتـي
ـعـبـتو .ةـحاـتـُ ملا ةـيوـيـ حلا ةرـكاذـلا ةـحاـسـم ةـيـبـلاـغ  ميوـقـتـلا تارـكذـم نـم ةرـكذـم ٠٥٢ لاـخدإ ةـيـلـمـع  دـقـف ,كـلذـل اً
 ىدـحإ ظـفـح وأ ،avaJ تاـقـيـبـطـت دـحأ لازـنإ لواـ حت تـنـك اذإ كـلذو ،ةـئـلـتـ مم ةرـكاذـلا ةراـبـعـلا فـتاـهـلا ضرـعـي
 ،حاـتـُ ملا ةـيوـيـ حلا ةرـكاذـلا ءزـج لـتـ حت يـتـلا ت الاـخد إلا وأ تاـموـلـعـ ملا ضـعـب فذـح ىـلإ جاـتـ حت فوـس .ةـظـف ـ حملا تارـكذـم
.ةقباسلا ماه ملا ىدحإ ما متإ ةعبات مل كلذو
:ةيلاتلا فئاظولا  نيب ةيوي حلا ةركاذلا ميسقت متي
.ةظف  حملا تاركذمو ةتقؤ ملا PAW ةركاذو PAW تام العو avaJ تاقيبطتو ماه ملا ةمئاقو  ميوقتلا تاركذم
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KLIJ%=06:%M.N%OP0QR%אS%0TR
 ةعاسلا لثم ،يمويلا مادختس الل ةيلمع فئاظو اهنأب زيمتت يتلا فئاظولا نم ديدعلا i0136 ايكون فتاه رفوي
.ماه ملا ةمئاقو  ميوقتلاو ةبسا حلاو باعل ألاو يلزانتلا دعلا تقومو هبن ملاو
!U<.T.V
 غـلـبـي قاـطـن يـف ةـيـنورـتـكـل إلا ةزـهـج ألا  نيـب يـكـلـس الـلا لاـصـت الا ةـيـناـكـمإ حـيـتـت يـتـلا ةـمـظـن ألا دـحأ ثوـتوـلـب دـعـي
 لـيـصوـتـلا ةـيـناـكـمإ مادـخـتـسا نـكـمُـي .ثوـتوـلـب رـبـع ةزـهـج ألا لـيـصوـتـل ةـفـلـكـت دـجوـت  ال .راـتـمأ ٠١ ىـصـق ألا هدـح
 لـيـصوـتـلـل وأ تاـناـيـبـلـلو سـكاـفـلـل مدوـمـك فـتاـهـلا مدـخـتـسا . ميوـقـت تارـكذـمو لاـمـعأ تاـقاـطـب لاـسر إل ثوـتوـلـب رـبـع
.ةيعمسلا ثوتولب تاقحل مب يكلس اللا
.ةيل  حملا تاطلسلاو عزو ملا عم كلذ نم قق حت .ثوتولب ةزهجأ مادختسا ىلع دويق دجوت ،د البلا ضعب يف
.٨٧ ةحفصلا )١١ ةمئاقلا( »ثوتولب« اًضيأ رظنا

!SRPG )5+6:%MX6:%א"I06;"א%./!א:(
 دـعـي .لوـم ـ حملا ةـكـبـش رـبـع تاـناـيـبـلا م الـتـساو لاـسرإ يـف ةـلوـم ـ حملا فـتاوـهـلا مادـخـتـساـب SRPG ةـيـنـقـت حـمـسـت

SRPG  رـبـتـعـي .تـنرـتـن إلا ةـكـبـش لـثـم تاـناـيـبـلا تاـكـبـش ىـلإ يـكـلـس الـلا لوـصوـلا  نيـكـمـتـب موـقـي تاـناـيـبـلـل ً الـماـح 
 دـيرـبـلاو تـنرـتـن إلا ،لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع( SRPG ــل يـكـبـشـلا لاـصـت الاو ,SMS لـئاـسر ماـظـنو ,PAW لوـكوـتورـب
.SRPG مدختست يتلا تاقيبطتلل ةلثمأ )ينورتكل إلا
SRPG ةينقت مادختسا لبق
.SRPG ةمدخ يف كارتش الا نم دب ال •
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.كيدل ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،اهب كارتش الاو SRPG ةمدخ رفوت ىدم ةفرع مل   
.SRPG ربع ةمدختس ملا تاقيبطتلل SRPG طبض ظفح ىلإ جات حت •
.٩٨ ةحفص PAW ةمد خل فتاهلا طبض رظنا   
.٧٥ ةحفص لئاسرلا طبض رظنا   
.٣٠١ ةحفص سكافلاو تانايبلا ت الاصتاو ٧٦ ةحفص SRPG ـل مدو ملا طبض رظنا   
تاقيبطتلاو SRPG مادختسا موسر
 لـيـبـس ىـلـع ،SRPG رـبـع ةـمدـخـتـس ـملا تاـقـيـبـطـتـلاو طـشـنـلا SRPG لاـصـتا نـم لـكـل رـعـسـلا ةددـحـم ةـفـلـكـت رـفوـتـت
 لوـح ةـيـلـيـصـفـتـلا تاـموـلـع ـملا نـم دـيز ـمل .SMS لـئاـسرو تاـناـيـبـلا م الـتـساو لاـسرإو ،PAW تاـمدـخ مادـخـتـساـب لاـث ـملا
.كيدل ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،موسرلا

!%DSCSH )8#0"אK01%א'%Z?.":%U0"+אQIJ%=0"#:%א"(I=:(
 ةعرسلا ةيلاع تافيظوتلا مادختسا كنك مي .MSG ةعرسلا ةيلاع تامولع ملا تامدخ مادختسا نم فتاهلا كنك مي
 مدو ملا ليغشت زاهج معدي امدنعو ثوتولب وأ لباك وأ RI ةليصوت ربع هعم قفاوتم بساحب فتاهلا ليصوت دنع
.طشن مدوم رايتخا دنع اذكو بسا حلاب ةتبث ملا  ةعرسلا ةيلاع تامولع ملا جمارب
.كيدل ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،اهب كارتش الاو ةعرسلا ةيلاع تانايبلا تامدخ رفوت ةفرع مل
.٣٠١ ةحفص سكافلاو تانايبلا ت الاصتا اًضيأ رظنا
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!%PAW )UIOT.H.N%א01%?8#]("א"A%\<9#:(
 دـيـعاوـمو ،سـقـطـلا رـيراـقـتو ،راـبـخ ألاو ،ةـيـكـنـبـلا تاـمدـ خلا لـثـم ،ةـعوـنـتـ ملا PAW تاـمدـخ ىـلإ لوـصوـلا كـنـكـ مي
ـصـيـصـخ تاـمدـ خلا هذـه مـيـمـصـت  مت دـقـل .نارـيـطـلا ت الـحر  PAW ةـمدـخ ودوزـم صرـحـيو ،ةـلوـم ـ حملا فـتاوـهـلـل اً
.اهيلع ظاف حلا ىلع
 ةمد خلا هيدل رفوت ملا ةمد خلا دوزم وأ/و ةكبشلا لغشم عم تافيرعتلاو موسرلاو ،PAW تامدخ رفوت عجار
.تامد خلا هذه مادختسا ةيفيك لوح ةمز اللا تاداشر إلا ةمد خلا ودوزم كيطعي فوس .ةبولط ملا
.٨٨ ةحفص )٣١ ةمئاقلا( PAW تامدخ رظنا

!%T[8#?01%avaJ MT
avaJةـيـنـقـت كـفـتاـه مـعدـي MT avaJتاـقـيـبـطـت ضـعـب نـمـضـتـي و ،  ـصـيـصـخ تـمـمـص يـتـلا     .ةـلوـم ـ حملا فـتاوـهـلـل اً
 مادـخـتـساـب رـتوـيـبـمـك زاـهـج نـم فـتاـهـلا ىـلـع تـياـب وـلـيـك ٠٣ىـلإ اـهـمـجـح لـصـي ةـيـفاـضإ تاـقـيـبـطـت لازـنإ كـنـك ـمي
.PAW تامدخ ل الخ نم وأ ،ايكون تاقيبطت تبثم
.٠٧ ةحفص )٦ ةمئاقلا( تاقيبطتلا رظنا
 )٣١ ةمئاقلا( PAW تامدخ يلإ ًاضيأ عوجرلا يجري ليمحتلا لوح ةيفاضإ تامولعم يلع لوصحلل
.٨٨ ةحفص
:#T.<"א0%/אX%'א%!
:ةيلاتلا ةيتوصلا اياز ملا كل فتاهلا مدقي
.٠٤ ةحفص يف يتوصلا لاصت الا رظنا ،يتوص زمر مادختساب ة ملاكم ءارج إل - يتوصلا لاصت الا •
 رـظـنا,ةـيـتوـصـلا رـماو ألا ةـمـئاـق يـف ةدوجوملاو فـتاـهـلاـب ةـنـيـعـم فـئاـظو لـيـغـشـتـل - ةـيـتوـصـلا رـماو ألا •

.٣٨ ةحفص يتوصلا لاصت الا
 .٢٨ ةحفص توصلا لجسم رظنا ،ةيتوص ت اليجست ءارج إل - توصلا لجسم •
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فتاهلا فئاظو لوح ةماع ةرظن

!%D\0Q$%9"̂%א%+/%["א)IOK_
.اهلابقتساو ةينورتكلإ ديرب لئاسر لاسر ال فتاهلا مادختسا كنك مي
 وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـ مب لـصـتا ،يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلا ةـمدـخ يـف كارـتـش الاو SRPG ةـمدـخ رـفوـت ىدـم ةـفرـعـ مل
.كيدل ةمد خلا دوزم
.١٥ ةحفص ينورتكل إلا ديربلا لئاسر لاسراو ةباتك اًضيأ رظنا
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فتاهلا
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 ،ليغشتلا حاتفم .١
.هليغشت فاقيإ وأ فتاهلا ليغشت
 ةـحوـل نوـكـت اـمدـنـع وأ ،ةـمـئاـقـلا فـئاـظو يـف وأ فـتاـهـلا رـتـفد يـف كدـجاوـت ءاـنـثأ
 لـيـغـشـت ىـلإ ةزـيـجو ةد ـمل لـيـغـشـتـلا حاـتـفـم ىـلـع طـغـضـلا يدؤـي ،ةـلـفـقـم حـيـتاـف ـملا
.ةيناث ٥١ ةد مل اًبيرقت فتاهلا ضرع ةشاش ءاوضأ

توصلا احاتفم٢ .
 توصلا يولعلا حاتف ملا ديزي ثيح ،)سأرلاو( نذ ألا ةعامس توص يف مكحتلل
 .توصلا يلفسلا حاتف ملا للقيو

  و  ديدحتلا احاتفم٣ .
 ضرعلا ةشاش ىلع ضورع ملا يداشر إلا صنلا ىلع  نيحاتف ملا نيذه ةفيظو دمتعت
.راظتن الا عضو يف ءامس ألاو ةمئاقلا صن لاث ملا ليبس ىلع ،حيتاف ملا ىلعأ

  و  ،لقنتلا احاتفم ٤.
.طبضلا وأ مئاوقلا وأ ،فتاهلا ماقرأ وأ ،ءامس ألا ل الخ لقنتلا ناحيتي
 ضرـعـي راـظـتـن الا عـضو يـف .ة ـملاـك ـملا ىـلـع درـيو ،فـتاـه مـقرـب لـصـتـي  .٥
.هب لاصت إلا  مت مقر رخآ

.ةفيظو يأ نم جرخي .ةطشن ة ملاكم يهني  .٦
 ديربلا مقرب لاصت الا ىلإ  ىلع رارمتس الا عم طغضلا يدؤي .فور حلاو ماقر ألا ن الخدي  -  .٧
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فتاهلا

.ةفلتخم فئاظو يف ةديدع ضارغ أل نامدختسي  و  .يتوصلا
نحشلا زاهج لصوم - ١
تانايبلا لصومو سأرلا ةعامس - ٢
)ءارم حلا ت حت ةعش ألا( RI ةلصو ذفنم -٣
ليغشتلا حاتفم - ٤

!%OeC%אf%K)L0D
 ،فورـح ةـيأ لاـخدإـب مدـخـتـسـ ملا مـقـي مـلو ،مادـخـتـس الـل اًزـهاـج فـتاـهـلا نوـكـي اـمـنـيـح
 .راظتن الا عضو يف ذئنيح فتاهلا ربتعي
 .ءامس ألاو ةمئاقلا امه راظتن الا عضو يف ديدحتلا احاتفم

xxxx  ًايلاح فتاهلا اهمدختسي يتلا ةيول خلا ةكبشلا  نيبت.
 ،طـيرـشـلا عـفـترا اـمـلـكـف .يـلاـ حلا كـعـقوـم دـنـع ةـيوـلـ خلا ةـكـبـشـلا ةراـشإ ةوـق ضرـع

.ةكبشلا ةراشإ ةوق ىلع كلذ لد
 ةـقاـطـلا ةـيـمـك ةرـثـك ىـلـع كـلذ لد ،طـيرـشـلا عـفـترا اـمـلـك .ةـيراـطـبـلا نـحـش ىوـتـسـم ضرـع
.ةيراطبلا يف ةيقبت ملا

:راظتن الا عضو يف ةيساسأ ىرخأ تارشؤم
 يـنورـتـكـلإ دـيرـب وأ ةـلاـسر ةءارـق رـظـنا .ةروـصـم وأ ةـيـصـن لـئاـسر ةدـع وأ ةدـحاو ةـلاـسر تـمـلـتـسا
.٢٥ مهيلع درلاو

١ ٢

٣ ٤
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فتاهلا
.٦٥ ةحفص لئاسرلا توصلا عجار .ةيتوصلا لئاسرلا نم رثكأ وأ ةلاسر تملتسا
 لـيـغـشـتـلا ةـلاـح يـف )حـيـتاـفـ ملا لـفـق( حـيـتاـفـ ملا ةـحوـل لـفـق رـظـنا .ةـلوـفـقـم فـتاـهـلا حـيـتاـفـم ةـحوـل
.٦٢ ةحفص
 طبضو فاقيإ ىلع ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت طبض ءانثأ ةيصن ةلاسر وأ ةدراو ة ملاكم دنع نري  ال فتاهلا
.٦٦ ةحفص ةمغنلا طبض رظنا .ةمغن نودب ىلع لئاسرلل هيبنت ةمغن
.٠٦ ةحفص هبن ملا رظنا .ليغشتلا عضو يف هبن ملا
.٦٨ ةحفص يلزانتلا دعلا تقوم رظنا .يلزانتلا دعلا تقوم ليغشت يراج
 نوكيس ،فتاه اطخ كيدل ناك اذإ .ةيتوصلا تا ملاك ملا عيمج ليو حت ،رخآ مقر ىلإ كتا ملاكم عيمج ليو حت
.٢٦ ةحفص تا ملاك ملا ليو حت رظنا .يناثلا طخللو لو ألا طخلل ليوحتلا رشؤم
 ةـياـمـ حلا طـبـض رـظـنا .)ةـكـبـش ةـمدـخ( ةددـحـم  نيـمدـخـتـسـم ةـعوـمـجـم ىـلـع ةروـصـقـم تاـ ملاـكـ ملا

.٨٦ ةحفص
.٨٧ ةحفص )١١ ةمئاقلا( ثوتولب رظنا .ليغشتلا عضو يف ثوتولب
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.لافط ألا لوانتم نع اًديعب ةقيقدلا MIS تاقاطب عيمج ظفحا
 ءاـنـثأ اًرذـح نـك اذـل ،يـنـثـلا وأ شد ـخلا لـعـفـب ةـلوـهـسـب اـهـسـم الـت عـضاوـمو MIS ةـقاـــطـب فـلـتـت نأ نـك ـمي •

.ةقاطبلا بحس وأ لاخدإ ةلواحم
.ةيراطبلا بحسا مث فتاهلا ق الغإ نم MIS ةقاطب تيبثت لبق اًمود دكأت •
 اًديعب ةيراطبلا حزأ .)١( ريرحتلا رز ىلع طغضا ،كيلإ هجتي فتاهلا رهظو .١

.)٢( فتاهلا نع

MIS  ةقاطب كسام بحسا .٢ (  .حضوم وه امك ٣(

١

٢

٣
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أدــبتل
 ةقيرطلاب MIS ةقاطب لاخدإ نم دكأت .)٤( فتاهلا يف MIS ةقاطب لخدأ .٣

 ةـقاـطـبـلا ىـلـع ةدوجوملا ةـيـبـهذـلا لاـصـت الا ةـيـحاـن ةـهـجاوـم نـمو ةـمـيـلـسـلا
 .لفس ألل

 .)٥( اهناكم يف ةقاطبلا لفقل MIS ةقاطب قوف ةقاطبلا كسام حزأ .٤

 ىـتـح فـتاـهـلا لـكـيـه قوـف اـهـحزاو )٦( فـتاـهـلا رـهـظ ىـلـع ةـيراـطـبـلا عـض .٥
.)٧( اهناكم يف رقتست

٤

٥

٧

٦



٤٢thgirypoC  © 2002  aikoN  . llA  sthgir  .devreser

أدــبتل

!%pqr%0]8"אD/:
 لـفـسأ دوـجو ـملا سـباـقـلا ىـلإ نـحـشـلا زاـــهـج نـم جرا ـخلا كـلـسـلا لـص .١

.فتاهلا
.ددرتم رايت ردـص مب نحشلا زاهج لص .٢
 عضو يف فتاهلا ناك اذإ ةزيجو ةد مل نحشلا يراج صنلا ضرع متي   

 روـهـظ قرـغـتـسـي دـقـف ،اًـما ـمت ةـغراـف ةـيراـطـبـلا تـناـك اذإ .لـيـغـشـتـلا
 وأ ضرعلا ةشاش ىلع روهظلا لبق ةليلق تاظ حل نحشلا رشؤم
.تا ملاكم ةيأ ءارجإ لبق

.نحشلا زاهج لاصتا ءانثأ فتاهلا مادختسا كنك مي
 ىلع . نيمدختس ملا ةيراطبلاو نحشلا زاهج ىلع نحشلا تقو فقوتي
PCA نحش زاهج عم SPB-2 ةيراطب نحش قرغتسي ،لاث ملا ليبس - .ةقيقد  نيعبرأو ةعاس يلاوح 21
!%T7s#$%אS%0TR%Ot/?0B%T7s#<u
. ليغشتلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا
 ،ةـمـيـلـسـلا ةـقـيرـطـلاـب MIS ةـقاـطـب لاـخدإ مـغر ةموعدم ريغ ةقاطبلا فـتاـهـلا ضرـع اذإ هـبـتـنا
 اـ مبرو ،تـلوـف ٥ MIS تاـقاـطـب فـتاـهـلا مـعدـي  ال . ةـمدـ خلا دوزـ مب وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـ مب لـصـتاـف
 .ةقاطبلا رييغت ىلإ جات حت
 لـكـش ىـلـع ضورـع ـملا( NIP زـمر لاـخدإـب مـقـف ،يـصـخـشـلا زـمرـلا فـتاـهـلا كـنـم بـلـط اذإ •

.قفاوم ىلع طغضا مث )****
.٣١ ةحفص ةمد خلا زومر ٨٦ ةحفص ةيام حلا طبض يف يصخشلا زمرلا بلط اًضيأ رظنا   
 لـكـش ىـلـع ضورـع ـملا( ةـياـم ـحلا زـمر لاـخدإـب مـقـف ،ةـياـمـح زـمر فـتاـهـلا كـنـم بـلـط اذإ •

.قفاوم ىلع طغضا مث )****
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.٣١ ةحفص ةمد خلا زومر اًضيأ رظنا   

 بـبـسـت اـمدـنـع وأ اًروـظـحـم ةـلوـم ـ حملا فـتاوـهـلا لاـمـعـتـسا نوـكـي  نيـح فـتاـهـلا مدـخـتـسـت  ال :رـيذـ حت
.اًشيوشت وأ اًرطخ

 يأ يـف اـمـك .يـلـخاد يـئاوـه فـتاـهـلاـب دـجوـي :لاـعـفـلا لـيـغـشـتـلا لوـح حـئاـصـن
 .مادـخـتـس الا عـضو يـف فـتاـهـلا ناـك اذإ بـبـس  الـب يـئاوـهـلا سـمـلـت  ال ،رـخآ لاـسرإ زاـهـج
 فـتاـهـلا ك الـهـتـسا ىـلإ يدؤـي دـقو ةـ ملاـكـ ملا ةدوـج ىـلـع رـثؤـي يـئاوـهـلا عـم ساـمـتـلا يأ
 ءادأ  نيـسـ حت ىـلإ يدؤـي فـتاـهـلا لـمـع ءاـنـثأ يـئاوـهـلا سـ مل مدـع .بـجـي اـ مم ىـلـعأ ةـقاـطـل
.لوطأ ثد حت ةد ملو يئاوهلل لضفأ
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.دوصقم ريغلا طغضلل حيتاف ملا ةباجتسا عن مل حيتاف ملا ةحول لفق كنك مي
حيتاف ملا ةحول لفق •
 فـصـنو ةـيـناـث ةدمل  ىـلـع مـث ةـمـئاـقـلا ىـلـع طـغـضا ،راـظـتـن الا عـضو يـف   

.حيتاف ملا ةحول لفقل
.ةشاشلا ىلعأ  رهظي ،ةلوفقم حيتاف ملا ةحول نوكت امدنع   
حيتاف ملا ةحول لفق حتف  •
.حيتاف ملا ةحول لفق حتفل فصنو ةيناث ةد مل  لفقلا حتف ىلع طغضا   
حيتاف ملا سراح ليغشت دنع  •
 يهنت امدنع .ةيداعلا ةقيرطلاب فتاهلا ليغشت نك مي ،ة ملاكم ءانثأ . ىلع طغضا ،ة ملاكم لابقتس ال   

.ًايلآ حيتاف ملا ةحول لفق متي فوس ،ة ملاكم ضفرت وأ
 يـف جـمرـب ـملا ئراوـطـلا مـقر بـلـط كـناـكـمإـب ،لـيـغـشـتـلا عـضو يـف فـتاـهـلا ق الـغإ ةزـيـم نوـكـت اـمدـنـع :ةـظـح الـم
 ضرع متيس . ىلع طغضاو ئراوطلا مقر لخدأ .)ئراوطلل رخآ يمسر مقر يا وأ ٢١١ مقرلاك( كفتاه
.هب مقر رخآ لاخدإب موقت نأ دعب طقف مقرلا

١

٢
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 وأ  ىلع طغضا ،ةشاشلا ىلع دوجو ملا مقرلا ليدعتل .ةقطن ملا زمر كلذ يف ا مب ،فتاهلا مقر لخدأ .١

.رشؤ ملا راسي ىلع نم مقر فذ حل حسم ىلع طغضاو ،رشؤ ملا كيرحتل 
 )يلودلا لوصولا زمر + فرح لدبتسي( ةيلودلا ةئدابلا لاخد إل  نيترم  ىلع طغضا ،ةيلود تا ملاكم ءارج إل   

.فتاهلا مقرو ةقطن ملا زمرو ،دلبلا زمر لخدأ مث
.مقرلاب لاصت الل   ىلع طغضا .٢
.لاصت الا ةلواحم ءاغل إل وأ ة ملاك ملا ءاهن إل ءاهنإ وأ  ىلع طغضا .٣
 عـضو  نيـب لـيدـبـتـلا كـنـكـ مي ،KRAC-19 نـيدـيـلا رـح عـضو يـف ةراـيـسـلا ةدـع لـيـصوـت ءاـنـثأ فـتاـهـلا مادـخـتـسا دـنـع
 مادـخـتـسا ىـلإ ىرـخأ ةرـم ةدوـعـلـل .KRAC-19 نـع فـتاـهـلا لـصـف قـيرـط نـع ةـيـصوـصـ خلا عـضوو نـيدـيـلا رـح
.KRAC-19 ـب فتاهلا لص ,نيديلا رح عضو
فتاهلا رتفد مادختساب ة ملاكم ءارجإ
.٧٣ ةحفص فتاهلا رتفد يف مسا نع ثحبلا رظنا .١
.ةشاشلا ىلع دوجو ملا مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضا .٢
t=0!J%אf%T>0N%Uy5I%Dlz%{%%אf%T>0N%Uu
 اهب لاصت الا  مت اًمقر نيرشع رخآ ىلع يوت حت ةمئاق ىلإ لوصولل ةدحاو ةرم  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف
 .هب لاصت الل  ىلع طغضا مث ،بولط ملا مس الا وأ مقرلا ىلإ لقتنا .اهب لاصت الا ةلواحم وأ
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. و  ىلع طغضا وأ ، ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف
ـضـيأ رـظـنا .قفاوم ىـلـع طـغـضا مـث هـلـخدأـف ،يـتوـصـلا دـيرـبـلا مـقر فـتاـهـلا بـلـط اذإ   عـيرـسـلا لاـصـت الا اً
.٦٥ ةحفص فتاه مقرب
I/C%UIlz%|0TR)"א%f%T>0Nא
 اذـهـب لاـصـت الا كـنـكـ ميو ) ىـلإ  نـم( عـيرـسـلا لاـصـت الا حـيـتاـفـم نـم حاـتـفـ مل فـتاـه مـقر صـصـخ
: نيتيلاتلا  نيتقيرطلا ىدحإب مقرلا
. ىلع طغضا مث بولط ملا عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغضا •
ـطوـبـضـم عـيرـسـلا لاـصـت الا ناـك اذإ •  لاـصـت الا حاـتـفـم ىـلـع طـغـضـلا يـف رـمـتـساـف ،لـيـغـشـتـلا عـضو ىـلـع اً

 .لاصت الا أدبي ىتح عيرسلا
.٠٤ ةحفص عيرسلا لاصت الا رظنا   
twIאx%690'%:%}%0=#:
.ةيعامج ة ملاكم يف صاخشأ ةتس ىتح ةكراش مب حمست ةكبش ةمدخ يه ةيعام جلا ة ملاك ملا نإ
.لو ألا كراش ملا ىلإ ة ملاكم ءارجإب مق .١
.ةديدج ة ملاكم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ديدج كراشم ىلإ ة ملاكم ءارجإ .٢
 عـضو مـتـي .ةملاكم ىـلـع طـغـضا مـث ،ةرـكاذـلا يـف هـنـع ثـحـبا وأ ديدجلا كراشملا فـتاـه مـقر لـخدأ .٣

.راظتن الا ديق ىلو ألا ة ملاك ملا
 تاراـيـخ ىـلـع طـغـضا .ةـيـعاـم ـجلا ة ـملاـك ـملا يـف لو ألا كراـش ـملا مـضـب مـق ،ةدـيد ـجلا ة ـملاـك ـملا ىـلـع درـلا دـعـب .٤

.ةيعامج ة ملاكم ددحو
.٤ يلإ ٢ نم تاوط خلا ررك ،ة ملاك ملا ىلإ ديدج كراشم ةفاض إل .٥
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:ةيعام جلا ة ملاك ملا يف  نيكراش ملا دحأ عم ةصاخ ةثداحم ءارج إل .٦
 ةثدا  حملا ءاهنإ دعب .قفاوم ىلع طغضاو بولط ملا كراش ملا ىلإ لقتنا .ةصاخ ةثداحم ددحو تارايخ ىلع طغضا   

.٤ ةوط خلا يف فوصوم وه امك ،ةيعام جلا ة ملاك ملا داقعنا دعأ ،ةصا خلا
. ىلع طغضا ،ةيعام جلا ة ملاك ملا ءاهن إل .٧
D!J%jO%D���0אI!%=<~%690'%:%O"א%!
.ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضاو ةدراولا ة ملاك ملا ىلع درلل  ىلع طغضا
.ةدراولا ة ملاك ملا ضفرل  ىلع طغضا
.اهضفر وأ ة ملاك ملا ىلع درلا كنك مي ذئنيحو .طقف  نينرلا ةمغن ق الغإ متيسف ،تماص ىلع تطغض اذإ

 دـيرـبـلا ىـلإ لاـث ـملا لـيـبـس ىـلـع ،تا ـملاـك ـملا لـيوـحـتـل ط ـخلا لاغشنا دنع ليوحتلا ةـفـيـظو طـيـشـنـت  مت اذإ :حـيـمـلـت
.٢٦ ةحفص تا ملاك ملا ليو حت رظنا .ة ملاك ملا ليو حت ىلإ اًضيأ ةدراو ة ملاكم ضفر يدؤي فوسف ،يتوصلا

%01'%90'א%K)L0Dא
 ،تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ ةـفـيـظو طـيـشـنـتـب تـمـق اذإ ةـيراـج ةـ ملاـكـم ءارـجإ ءاـنـثأ ةدراو ةـ ملاـكـم ىـلـع درـلا كـنـكـ مي
.٣٦ ةحفص يف .تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ رظنا
 .راظتن الا ديق ىلو ألا ة ملاك ملا عضو متي .راظتن الا ديق ة ملاك ملا ىلع درلل  ىلع طغضا ،ة ملاك ملا ءانثأ
.ةطشنلا ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا

:%'%90'א%0M:%j�Z0x(%'א1%אF%#0Dא%!
 وأ ةـمد ـخلا دوزـم ناـك اذإ( ةـيـلاـتـلا ةـكـبـشـلا ةـمدـخ تاراـيـخ ضـعـب ىـلإ لوـصوـلـل ة ـملاـك ـملا ءاـنـثأ تارايخ ىـلـع طـغـضا
:)ةيلا حلا ة ملاكملل تاراي خلا هذه نارفوي كيدل ةكبشلا لغشم
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 ءاهنإ وأ ة ملاك ملا قيلعتو ةمئاقلا ،فتاهلا رتفد ،تا ملاك ملا لك ءاهنإ ،ة ملاك ملا هذه ءاهنإ ،هليغشت وأ نوفوركي ملا قلغ
.ضفرو در ،ةصاخ ةثداحم ،ةيعامج ة ملاكم ،ةديدج ة ملاكم ،قيلعتلا
FMTDلاسرإ مادـخـتـسا مـتـي  لـخدأ .كـنـبـلا باـسـح ماـقرأ وأ رـسـلا تاـمـلـك لـثـم ،ةـيـمـغـنـلا FMTD لـس الـس لاـسر إل  
 w راـظـتـن الا فرـح لاـخدإ كـنـك ـمي هـنأ ظـح ال .قفاوم ىـلـع طـغـضاو فـتاـهـلا رـتـفد يـف اـهـنـع ثـحـبا وأ FMTD ةـلـسـلـس
. ىلع رركت ملا طغضلاب p فقوتلا فرحو
 ديق ة ملاكم ليصوتل مدختسي ليو حت ،راظتن الا ديق ة ملاك ملاو ةطشنلا ة ملاك ملا  نيب ليدبتلل مدختست ىرخ ألا ة ملاك ملا
.توصلا ليجست ءدبل ليجستو ،تا ملاك ملا نع كلصفو ،ةطشن ة ملاك مب راظتن الا
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 ةـقـيرـطـلا مادـخـتـساـب  نيـتـفـلـتـخـم  نيـتـقـيرـطـب - لـئاـسرـلا ةـباـتـك دـنـع لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع - صـن لاـخدإ كـنـكـ مي
 لاـخد إلـلو  ــب صـنـلـل يـئـبـنـتـلا لاـخد إلا ىـلإ راـشـي .صـنـلـل يـئـبـنـتـلا لاـخد إلا ىـمـسـت ىرـخأ ةـقـيرـط وأ ةـيدـيـلـقـتـلا
.ةشاشلا ىلعأ  ـب صنلل يديلقتلا
 مـث تارايخ ىـلـع طـغـضا ،كـلذ نـم  الدـب وأ . ىـلـع طـغـضـلا ررـك ةرـفوـتـ ملا فورـ حلا عاـضوأ  نيـب لـيدـبـتـلـل
 فورـ حلا عـضو يـف :يـت آلاـك صـنـلا لاـخدإ رـشؤـم راوـجـب دد ـ حملا عـضوـلا ىـلإ راـشـي .بوـلـطـ ملا عـضوـلا رـتـخا
 فرـح ألا ةـلاـح يـف و ،ةرـيـبـكـلا ةـيـنـيـت الـلا فرـح ألا ةـلاـح يـف و ،ماـقر ألا عـضو يـف و ،ةـيـبرـعـلا
.ماقر ألا عضو يف و ،ةريغصلا ةينيت اللا

_�Z8("א%�Z"א%t!50N%,א+*(\א%!
 يـئـبـنـتـلا لاـخد إلا دـنـتـسـي .حاـتـف ـملا ىـلـع ةدـحاو ةـطـغـضـب فرـح يأ لاـخدإ يـئـبـنـتـلا صـنـلا لاـخدإ ةـقـيرـط يـف كـنـك ـمي
 ،سوـماـقـلا ئـلـت ـمي اـمدـنـع .هـيـلإ ةدـيدـج تاـمـلـك ةـفاـضإ كـنـك ـمي فـتاـهـلاـب نـمـضـم يـلـخاد سوـماـق ساـسأ ىـلـع صـنـلـل
 .ةدوجوم ةملك مدقأ لحم ةديدج ةملك ثدحأ ل حت
H)0U:%H<301
 ريغتت .فرح لكل ةدحاو ةرم حاتفم لك ىلع طغضا . ىلا  حيتاف ملا مادختساب ةملك ةباتك أدبا .١

:يه ةيت آلا حيتاف ملا ت حت ةرفوت ملا فور حلا .ةطغض لك دعب ةملكلا
ةفاسم ،٠ ،    
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.بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضلا اًضيأ كنك مي مقر لاخد إل •
. ىلع رارمتس الا عم طغضلاب ماقر ألاو فور حلا يعضو  نيب ليدبتلا كنك مي امك •
 فور ـحلا فذ ـحل حـسـم ىـلـع رارـمـتـس الا عـم طـغـضا .حـسـم ىـلـع طـغـضا ،هـلاـخدإ  مت فرـح رـخآ فذ ـحل •

.ربكأ ةعرسب
 ىلع رارمتس الا عم طغضا كلذ نم  الدب وأ زمر لاخدإ رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،صاخ فرح لاخد إل •

.لامعتسا ىلع طغضاو بولط ملا زمرلا ىلإ لقتنا .
 طـغـضا مـث  وأ  وأ  وأ  ىـلـع طـغـضا ،رـبـكأ ةـعرـسـب ةـمـئاـقـلا ل الـخ لـقـنـتـلـل 

.فرح ديدحتل  ىلع
 صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختساب ةملكلا بتكا .ةملك لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةملك لاخد إل •

.سوماقلا ىلإ اًضيأ ةملكلا ةفاضإ متي امك .ظفح ىلع طغضا مث
.بولط ملا بسح  وأ  ىلع طغضا ،فلخلل وأ مام ألل رشؤ ملا كيرحتل •
:لئاسرلا ةباتك دنع لاث ملا ليبس ىلع ،ةيت آلا تاراي خلا رفوتت
 ماـقر ألا لـخدأ .مـقر لاـخدإ ددـح مـث تاراـيـخ ىـلـع طـغـضا ،فور ـحلا عـضو يـف دـجاوـتـلا ءاـنـثأ مـقر لاـخد إل •

.قفاوم ىلع طغضاو اهديرت يتلا
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 جاردإ ددـحو تاراـيـخ ىـلـع طـغـضا ،فـتاـهـلا رـتـفد يـف هـنـع ثـحـبـلاـب فـتاـه مـقر وأ مـسا لاـخد إل •
.مقر جاردإ وأ مسا

 ةـفاـسـم فـضأ وأ  ىـلـع طـغـضـلاـب اـهدـكأ ،حـيـحـصـلا لـكـشـلاـب ةـمـلـكـلا ةـباـتـك نـم يـهـتـنـت نأ دـعـب .٢
 ىلع طغضلاب
:ةيلاتلا تاراي خلا كمامأ نوكيسف ،ةحيحص ةملكلا نكت مل اذإ
.اهدكأو اهديرت يتلا ةملكلا رهظت ىتح  ىلع طغضلا ررك •
.ةلثام ملا تاملكلا ددح مث تارايخ ىلع طغضا •

 ةفاض إل .سوماقلاب ةدوجوم ريغ اهتباتك يف بغرت يتلا ةملكلا نأ اذه ينعيسف ،ةملكلا دعب  فر حلا ضرع  مت اذإ
 ىلع طغضاو )صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا متي( ةملكلا لخدأو ،ءاجه ىلع طغضا ،سوماقلا ىلإ ةملكلا
 .اهتفاضإ ت مت ةملك مدقأ لحم ةملك ثدحأ ل حت ،سوماقلا اذه ئلت مي  نيح .ظفح
.ةيلاتلا ةملكلا ةباتك أدبا .٣
ةبكرم تاملك ةباتك
 طـغـضـلاـب هدـكأو ةـمـلـكـلا نـم يـناـثـلا ءزـ جلا لـخدأ . ىـلـع طـغـضـلاـب هدـكأو ةـمـلـكـلا نـم لو ألا ءزـ جلا لـخدأ
. وأ  ىلع
T7s#$%50!̂%אN%א")Z8�_%"<Z�
.سوماقلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ،صنلا ةباتك دنع
.لمعي  ال سوماقلا ددح ،ليغشتلا فاقيإ عضو ىلع صنلل يئبنتلا لاخد إلا طبضل •
 رفوتي .سوماقلا تارايخ ةمئاق يف ةرفوت ملا تاغللا نم ةغل ددح ،ليغشت ىلع يئبنتلا صنلا لاخدإ طبضل •

.ةمئاقلاب ةدوجو ملا تاغلل طقف صنلل يئبنتلا لاخد إلا
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 فورـ حلا .فرـح لـكـل رـثـكأ وأ ةدـحاو ةرـم حاـتـفـ ملا ىـلـع طـغـضـلا ىـلإ يدـيـلـقـتـلا صـنـلا لاـخدإ ةـقـيرـط يـف جاـتـ حت
.١٣ ةحفص يف ةنودم حاتفم لك ت حت ةرفوت ملا
 رـهـظـي ىـتـح -  ىـلإ  نـم حيتافملا - مـقرـلا حاـتـفـم ىـلـع طـغـضـلا ررـك ،فورحلا لاـخد إل •

.بولط ملا فر حلا
.بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضلا اًضيأ كنك مي مقر لاخد إل   
. ىلع رارمتس الا عم طغضلاب ماقر ألاو فور حلا يعضو  نيب ليدبتلا كنك مي امك •
 وأ ،رشؤ ملا رهظي ىتح رظتناف ،يلا حلا فر حلا لثم حاتف ملا سفن ىلع عقي بولط ملا يلاتلا فر حلا ناك اذإ •

.فر حلا لخدأ مث  وأ ىلع طغضا
.ربكأ ةعرسب فور حلا فذ حل حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا .حسم ىلع طغضا ،هلاخدإ  مت فرح رخآ فذ حل •
 ىـلـع طـغـضا مـث ةـمـئاـقـلا ل الـخ لـقـتـنا .ةـصاـخ فورـحـب ةـمـئاـق راـهـظإ ىـلإ  ىـلـع طـغـضـلا يدؤـي •

.فرح ديدحتل لامعتسا
 طـغـضا مـث  وأ  وأ  وأ  ىـلـع طـغـضا ،رـبـكأ ةـعرـسـب ةـمـئاـقـلا ل الـخ لـقـنـتـلـل   

.فرح ديدحتل  ىلع
.بولط ملا بسح  وأ  ىلع طغضا ،فلخلل وأ مام ألل رشؤ ملا كيرحتل •
:لئاسرلا ةباتك دنع لاث ملا ليبس ىلع ،ةيت آلا تاراي خلا رفوتت
 ماـقر ألا لـخدأ .مـقر لاـخدإ ددـح مـث تاراـيـخ ىـلـع طـغـضا ،فور ـحلا عـضو يـف دـجاوـتـلا ءاـنـثأ مـقر لاـخد إل •

.قفاوم ىلع طغضاو اهديرت يتلا
.مقر جاردإ وأ مسا جاردإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا رتفد يف هنع ثحبلاب فتاه مقر وأ مسا لاخد إل •
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)ءامس ألا( فتاهلا رتفد 
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 ةـقاـطـب ةرـكاذ يـف وأ )ةـيـلـخادـلا فـتاـهـلا ةرـكاذ( فـتاـهـلا ةرـكاذ يـف فـتاـه ماـقرأو ءاـمـسأ ظـفـح كـنـكـ مي

MIS )فتاه رتفد MIS(.
 رادقم فقوتيو .مسا لكل ةيصن تاظح المو ماقرأ عم مسا ٠٠٥ ىتح ظفح يلخادلا فتاهلا رتفد ناكمإب •

 .ةيصنلا رصانعلاو ماقر ألاو ،ءامس ألا لوط ىلع اهظفح كنك مي يتلا ءامس ألا يلامجإ
 ءامس ألا ىلإ ةراش إلا متتو .ًايفتاه ًامقرو ًامسا ٠٥٢ ىتح ظفح اهنك مي يتلا MIS تاقاطب فتاهلا معدي امك •

. زمرلاب MIS ةقاطب ةركاذ يف ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو
!%�%+/+%e8�%!�)I%אS%0TR
.طبضلا ددحو ءامس ألا ىلع طغضا .١
:ةيلاتلا تاراي خلا دحأ ددحو ،ةمدختس ملا ةركاذلا ددح .٢
 ءاـمـس ألا ظـفـح مـتـيـس .اـمـهـيـلـك فـتاـهـلا يرـتـفد نـم ماـقر ألاو ءاـمـس ألا ءاـعدـتـس ال ةـقاـطـبـلاو فـتاـهـلا   

.فتاهلا ةركاذ يف ماقر ألاو
.يلخادلا فتاهلا رتفد مادختس ال فتاهلا   
.MIS ةقاطب فتاه رتفد مادختس ال ةقاطبلا   
:ةيلاتلا تاراي خلا دحأ ددحو ،فتاهلا رتفد ضرع ددح .٣
.ةدحاو ةرم ءامسأ ةث الث ءامس ألا ةمئاق ضرعت   
.ةرم لك يف فتاه مقرو دحاو مسا ضرعل مقرلاو مس الا   
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 ءامس ألا ددع كلذكو ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ددع ةفرع مل ةقاطبلا وأ فتاهلا ددح .ةركاذلا ةلاح ددح .٤
.دد  حملا فتاهلا رتفد يف اهظفح ناكم إلاب لاز ام يتلا فتاهلا ماقرأو
!%Mb�%�%�%0אx%OjDl0,%אS%0TR%)te0�:%א\z(
.ه العأ فتاهلا رتفد طبض ديد حت رظنا ،ةمدختس ملا ةركاذلا يف ماقر ألاو ءامس ألا ظفح متيس
.مسا ةفاضإ ددحو ءامس ألا ىلع طغضا .١
.١٣ ةحفص صن ةباتك رظنا .قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ .٢
.٧٢ ةحفص ة ملاكم ءارجإ رظنا ،ماقر ألا لاخدإ ةيفيك ةفرع مل .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا مقر لخدأ .٣
. مت ىلع طغضا ،مقرلاو مس الا ظفح متي امدعب .٤

عيرس ظفح :حيملت
 طـغـضاو مـس الا لـخدأ .ظفح ددـحو تارايخ ىـلـع طـغـضا .فـتاـهـلا مـقر لـخدأ ،راـظـتـن الا عـضو يـف
 .قفاوم ىلع

Mb�%jDl0,%=+/+J%O6A%ML01%K>#:%"9$%א\z
 فـتاـهـلا رـتـفد لـخاد مـسا لـكـل ةرـيـصـق ةـيـصـن تاـظـح الـم ةـعـبرأو ةـيـفـتاـه ماـقرأ ةـسـمـخ ىـتـح ظـفـح كـنـكـ مي
 ،يـنورـتـكـلإ دـيرـب نـيواـنـعو عراـش مـسا نـع ةراـبـع مـسا تـ حت ةـجردـ ملا ةـيـصـنـلا تاـظـح الـ ملا نوـكـت دـق يـلـخادـلا
 .بيو ناونع وأ ةظح الم وأ
 ،فتاهلا رتفد نم مسا ديد حت دنع . ـب هيلإ راشيو ًايلآ يضارتفا مقرك مس الا ت حت ظوفحم مقر لوأ طبض متي
.رخآ اًمقر دد حت مل ام يضارتف الا مقرلا مادختسا متي فوس ،ة ملاكم ءارج إل لاث ملا ليبس ىلع
 فـتاـهـلا رـتـفد طـبـض دـيد ـحت رـظـنا .ةـقاـطـبـلاو فـتاـهـلا وأ فـتاـهـلا اـمإ لاـمـعـتـس الا دـيـق ةرـكاذـلا نأ دـكأـت .١

.٤٣ ةحفص
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.راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا ،فتاهلا ماقرأو ءامس ألاب ةمئاق ىلإ لوصولل .٢
 يـصـن رـصـنـع وأ دـيدـج مـقر ةـفاـضإ بولطملا يـلـخادـلا فـتاـهـلا رـتـفد يـف ظوفحملا مـس الا ىـلإ لـقـتـنا .٣

ـظوـفـحـم مـس الا ناـك اذإ( .لـيـصاـفـتـلا ىـلـع طـغـضا مـث ،هـيـلإ  فـتاـهـلا كـلأـسـي فوـسـف ،فـتاـهـلا يـف اً
).كانه هظفح ديرت له

.تامولعم ةفاضإ وأ مقر ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا .٤
:ةيلاتلا صوصنلا وأ ماقر ألا عاونأ نم اًدحاو ددح .٥
 عاونأ ةلثمأ نم .يضارتفا مقرك رخآ مقر عون ديد حت متي مل ام مدختس ملا يضارتف الا عونلا وه ماع    

.سكافلا و بتك ملا  ،لزن ملا ،لوم  حملا  ىرخ ألا مقر ألا
 .ةظح الم و يديرب ناونع  و تنرتن إلا يلع ناونع  و ينورتكلإ ديرب  يهف صنلا عاونأ امأ   
.تارايخ ةمئاق يف عونلا رييغت ددح ،صنلا وأ مقرلا عون رييغتل   
.هظف حل قفاوم ىلع طغضاو يصنلا رصنعلا وأ مقرلا لخدأ .٦
.راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلل ءاهنإ ىلع مث عوجر ىلع طغضا .٧
يضارتف الا مقرلا رييغت
 لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضا مث بولط ملا مس الا ىلإ لقتناو ،راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا
.يضارتف الا مقرلا ددحو تارايخ ىلع طغضا .يضارتفا مقرلا نوكيل هطبض بولط ملا مقرلا ىلإ

S%0TRא%I(�!5$%א!%z\א%8q�%=r"א%!
.ثحب ددحو ءامس ألا ىلع طغضا .١
 ثحبت يذلا مس الا نم ىلو ألا فور حلا وأ فر حلا لخدت وأ فتاهلا رتفد ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضت نأ امإ .٢

 .قثبن ملا راط إلا قوف ةلثام ملا تاملكلا رهظت .ثحب ىلع طغضا مث هنع
.دد  حملا مس الا ليصافت ضرعل لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضاو بولط ملا مس إلا ىلإ لقتنا .٣



٨٣thgirypoC  © 2002  aikoN  . llA  sthgir  .devreser

)ءامس ألا( فتاهلا رتفد 

 لـخدأ .راـظـتـن الا عـضو يـف  وأ  ىـلـع طـغـضا ،فـتاـه مـقرو مـسا ىـلـع ةـعرـسـب روـثـعـلـل :حـيـمـلـت
.بولط ملا مس الا ىلإ لقتنا وأ/و ،مس إلا نم ىلو ألا فور حلا وأ فر حلا

!%T;+/$%א\z%jO%Dlz%jO%6A%ML:%K>#:
 رـصـنـعـلا وأ مـقرـلا وأ مـس الا ىـلإ لـقـتـنا .لـيـصاـفـتـلا ىـلـع طـغـضا مـث هـلـيدـعـت بوـلـط ـملا )مـقرـلاو( مـس الا نـع ثـحـبا
 ليدعتب مقو ,تامولعم ليدعت وأ،مقر ليدعت وأ مس الا ليدعت ددح .تارايخ ىلع طغضا مث هليدعت دار ملا يصنلا
.قفاوم ىلع طغضا مث صنلا وأ مقرلا وأ مس الا

!%6(c%j�%0x%OjDl0,
.حسم ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
 طغضا .هفذح دار ملا )مقرلاو( مس الا ىلإ لقتناو ةرم لك دحاو ددح ،رخ آلا ولت اًدحاو ماقر ألاو ءامس ألا فذ حل •

.ديكأتلل قفاوم ىلع طغضا مث حسم ىلع
 لـقـتـنا مـث لـكـلا حـسـم ددـح ،ةدـحاو ةـعـفد فـتاـهـلا رـتـفد يـف  ةدوجوملا ماـقر ألاو ءاـمـس ألا لـك فذحل •

 كـلذ دـيـكأـتـب مـقو قـفاوـم ىـلـع طـغـضا .حـسـم ىـلـع طـغـضا مـث ةـقاـطـبـلا وأ فـتاـهـلا ،فـتاـهـلا رـتـفد ىـلإ
.ةيام حلا زمر لاخدإ ةطساوب
!%K(�%!�0TI%אS%0TR
.سكعلاو MIS ةقاطب ةركاذ ىلإ فتاهلا ةركاذ نم فتاهلا ماقرأو ءامس ألا خسن كنك مي
.خسن ددحو ءامس ألا ىلع طغضا .١
.فتاهلا ىلإ MIS ةقاطب نم وأ MIS ةقاطب ىلإ فتاهلا نم ،خسنلا ةهج ددح .٢
.ةيضارتف الا ماقر ألا وأ لكلا وأ ةرم لك دحاو ددح .٣
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 خـسـن طـقـف مـتـيـس .MIS ةـقاـطـب ىـلإ فـتاـهـلا نـم خـسـنـلاـب تـمـق اذإ ةـيـضارـتـف الا ماـقر ألا ضرـع مـتـي   

.ةيضارتف الا ماقر ألا
.خسن ىلع طغضاو هخسن بولط ملا مس الا ىلإ لقتناف ،ةرم لك دحاو تددح اذإ   
 لـص ألاـب ظاـفـتـح الا رـتـخاـف ،اـهـحـسـم وأ ةـيـلـص ألا ماـقر ألاو ءاـمـس ألا ظـفـح يـف بـغرـت تـنـك اذإ اـم دـيدـحـتـل .٤

 .لص ألا لقن وأ
.لقنلا يراج وأ ؟خسنلا ءدب ضرع متي  نيح قفاوم ىلع طغضاف ،ةيضارتف الا ماقر ألا وأ لكلا تددح اذإ   
!%tD\0N%U[0l:%j=30N%Oא\)A%6�0%
 وأ ثوـتوـلـب ــب وأ RI ةـلـصو ــب لاـمـعأ ةـقاـطـبـك اـم صـخـشـب ةـصا ـخلا لاـصـت الا تاـموـلـعـم م الـتـساو لاـسرإ كـنـك ـمي
.ةكبشلا لبق نم ةمعدم تناك اذإ ةيصن ةلاسرك
لامعأ ةقاطب م التسا •
٧٧ ةحفص )٠١ ةمئاقلا( ةلصولا رظنا ,هب صا خلا RI ذفنم ل الخ نم تامولع ملا لابقتس ال دعم فتاهلا نأ دكأت   

 .)٩٧ ةحفص هطيشنت ءاغلإو ثوتولب طيشنت رظنا فتاهلاب ثوتولب ليغشت متي نأ دب  ال( ثوتولب ل الخ نم وأ
.طيسولا سفن ربع فتاهلا مقرو مس الا لاسرإ ن آلا رخ آلا فتاهلا مدختس مل نك مي

 .ضرـع ىـلـع طـغـضا ،ةـيـصـن ةـلاـسرـك وأ ثوـتوـلـب ــب وأ RI ةـلـصو رـبـع لاـمـعأ ةـقاـطـب لـبـقـتـسـت اـمدـنـع   
 ةـقاـطـب ضـفرـل ضـفر وأ ،فـتاـهـلا ةرـكاذ يـف لاـمـع ألا ةـقاـطـب ظـف ـحل ظـفـح ددـحو تاراـيـخ ىـلـع طـغـضا
.ةملتس ملا لامع ألا

لامعأ ةقاطب لاسرإ •
 ىلإ لامعأ ةقاطبك صخشلاب ةصاخ لاصتا تامولعم لاسرإ ثوتولب وأ RI ةلصو ذفنم مادختساب كنك مي   

.)ةينورتكل إلا لامع ألا ةقاطب( draCv رايعم معدي رخآ لومحم زاهج  يأ وأ قفاوتم فتاه
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 ددـحو تاراـيـخ ىـلـع طـغـضاو ،فـتاـهـلا رـتـفد نـم اـمـهـلاـسرإ بوـلـط ـملا فـتاـهـلا مـقرو مـس الا نـع ثـحـبا .١
.ةقاطب لاسرإ
 تاـناـيـبـلا م الـتـس ال رـتوـيـبـمـكـلا وأ رـخ آلا فـتاـهـلا دادـعإ نـم دـكأـت ،RI ةـلـصو رـبـع لاـمـع ألا ةـقاـطـب لاـسر إل .٢

.RI ةلصو ـب ددحو هب ةصا خلا RI ذفنم ربع
 ىـلـع لوـصـحـلـل .فـتاـهـلا ىـلـع ًاـيـلآ ثوـتوـلـب طـشـنـي .ثوـتوـلـب ــب ددـح ،ثوـتوـلـب ــب ةـقاـطـب لاـسر إل 

ةيفاضإ تامولعم
.هطيشنت ءاغلإو ثوتولب طيشنت رظنا 
.ةيصن ةلاسر ربع ددح ،ةيصن ةلاسرك لامع ألا ةقاطب لاسر إل 
I/C)"א%f%T>0Nא%!
.٨٢ ةحفص فتاه مقرب عيرسلا لاصت الا رظنا ،عيرسلا لاصت الا حيتافم مادختساب ة ملاكم ءارج إل
عيرس لاصتا حاتف مل فتاه مقر صيصخت
 ىـلـع طـغـضاو ،بوـلـطـ ملا عـيرـسـلا لاـصـت الا حاـتـفـم مـقر ىـلإ لـقـتـنا .عيرسلا لاصت الا ددـحو ءامس ألا ىـلـع طـغـضا
 نـم نـكـمـتـت فوـسو ،تارايخ ىـلـع طـغـضاـف ،حاـتـفـ ملا اذـهـل لـعـفـلاـب صـصـخـم مـقر دوـجو ةـلاـح يـف .صيصخت
.هحسم وأ هرييغت وأ صصخ ملا مقرلا ضرع
.هصيصخت دار ملا مقرلا مث مس الا  الوأ ددحو ،ثحب ىلع طغضا

_T.<"א%f%T>0Nא%!
 زومر ةرشع ىتح ةفاضإ كنك مي .فتاه مقر ىلإ لبق نم هتفاضإ ت مت يتوص زمرب قطنب ةيفتاه ة ملاكم ءارجإ كنك مي
.اًيتوص اًزمر نوكت دق ،صخشلا ءامسأ وأ مسا لثم ،ةقوطنم تاملك وأ ةملك ةيأو .ةيتوص
:ةظح الم بجي يتوصلا لاصت الا مادختسا لبق
.ملكت ملا توص ىلع دمتعت لب .ةغللا ىلع ةيتوصلا زومرلا دمتعت ال  •
 ةـئـيـب يـف دـجاوـتـلاـب كـحـصـنـن اذـل .اـهـلوـح نـم ةرداـصـلا ءاـضوـضـلا ها ـجت ةـيـساـسـح اـهـيدـل ةـيـتوـصـلا زوـمرـلاو •

.ةيتوصلا زومرلا ليجست تقو ةئداه
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 عـضوـلا يـف فـتاـهـلا كـسـمأ ،يـتوـصـلا زـمرـلا قـيـبـطـتـب ة ـملاـكـم ءارـجإ تـقو وأ يـتوـصـلا زـمرـلا لـيـجـسـت دـنـع •

.كنذأ نم برقلاب يعيبطلا
 ةـهـباـشـتـم ءاـمـسأ لـيـجـسـت بنجتو ةـلـيوـط ءاـمـسأ مدـخـتـسا .اًدـج ةرـيـصـقـلا ءاـمـس ألا لوـبـق مـتـي نـل •

.ةفلتخم ماقر أل
  مت يـتـلا ةـقـيرـطـلـل اًـما ـمت ةـقـباـطـم لاـصـت الا ةـلواـحـم دـنـع مـس الاـب قـطـنـلا ةـقـيرـط نوـكـت نأ بـجـي اـمـك :ةـظـح الـم
 يـغـبـنـي  ال اذـلو ،ئراوـطـلا ءاـنـثأو ءاـضوـضـلا نـكاـمأ يـف ،لاـث ـملا لـيـبـس ىـلـع ،ًاـبـعـص كـلذ نوـكـي دـقو .اـهـب هـلـيـجـسـت
.لاوح ألا لك يف يتوصلا لاصت الا ىلع ًةيلك دمتعت نأ

te0�:%D6X%d.T_
 .اهيلإ يتوصلا زمرلا ةفاضإ يف بغرت يتلا فتاهلا ةركاذ يف اهخسن وأ فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ظفحب مق
ـضـيأ كـنـكـ مي اـمـك  لادـبـتـساـب تـمـق اذإ نـكـل ،MIS ةـقاـطـب يـف ةدوـجوـ ملا ءاـمـس ألا ىـلإ يـتوـص زـمر ةـفاـضإ اً
 نـكـمـتـت نأ لـبـق ةـ ميدـقـلا ةـيـتوـصـلا زوـمرـلا فذـح ىـلإ  الوأ جاـتـ حت فوـسـف ،MIS ةـقاـطـبـب ةدـيدـج يرـخأ ةـقاـطـب
 .ةديدج زومر ةفاضإ نم
. وأ  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف .١
 فـتاـهـلا مـقر ىـلإ لـقـتـنا .لـيـصاـفـتـلا ىـلـع طـغـضا مـث هـل يـتوـص زـمر ةـفاـضإ بوـلـط ـملا مـس الا ىـلإ لـقـتـنا .٢

.تارايخ ىلع طغضاو بولط ملا
.يتوص زمر ةفاضإ ددح .٣
 فتاهلا موقي .يتوص زمرك اهليجست يف بغرت يتلا )تاملكلا( ةملكلا حوضوب قطناو ،ءدب ىلع طغضا .٤

.ليجستلا دعب لجس ملا زمرلا ليغشتب
 رهظيو  نينر توص عمست ثيح ،يتوصلا زمرلا ضرع متي فوس ،حاجنب يتوصلا زمرلا ظفح متي امدعب .٥

.يتوصلا زمرلا يذ فتاهلا مقر دعب  زمر
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 ءارـجإ نـم نـكـمـتـت نـل ،اـهـم الـتـسا وأ تاـناـيـبـلا لاـسرإـب SRPG لاـصـتا مدـخـتـسـي يذـلا قـيـبـطـتـلا موـقـي اـمدـنـع
 يذـلا قـيـبـطـتـلا ءاـهـنإـب مـق ،يـتوـص زـمر مادـخـتـسإـب ةـ ملاـكـم ءارـج إل .يـتوـصـلا لاـصـت الا مادـخـتـساـب ةـ ملاـكـم
.SRPG لاصتا مدختسي
 .ءامس ألا ىلع رارمتس الا عم طغضا وأ ،لفس ألل توصلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف .١

.ن آلا ثد حت صنلا ضرع متيو ةريصق  نينر ةمغن عمست
.ةحضاو ةقيرطب يتوصلا زمرلا قطنا .٢
 زـمرـلا اذـهـل عـباـتـلا فـتاـهـلا مـقرـب لـصـتـي مـث هـيـلـع فرـعـتـي يذـلا يـتوـصـلا زـمرـلا لـيـغـشـتـب فـتاـهـلا موـقـي .٣

.فصنو ةيناث دعب يتوصلا
.يتوصلا لاصت الا ءدبل سأرلا ةعامس حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضاف ،سأرلا ةعامس مدختست تنك اذإ
t=0!J%T7s#$%D6X%d.T_%jO%Ts#�%�%jO%6(qu%
.تارايخ ىلع طغضاو ،بولط ملا يتوصلا زمرلا يذ مس الا ىلإ لقتنا .ةيتوص زومر ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
.ليغشت ددح ،يتوصلا زمرلا ليغشت ةداع إل •
.قفاوم ىلع طغضاو حسم ددح ،يتوصلا زمرلا حس مل •
.ديدج يتوص زمر ةفاض إل أدبا ىلع طغضا .رييغت ددح ،يتوصلا زمرلا رييغتل •
!%jDl06_
.ةيناكم إلا هذهل ةقاطبلا معد ةلاح يف ًايلآ MIS ةقاطبب فتاوهلا ماقرأ نيزختب فتاهلا موقي
.ماقر ألا ضرعل يماقرأ رتخاو ءامسأ طغضا
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.MIS ةقاطب ىلع ةنمضم ةمد خلا ماقرأ تناك اذإ ةمد خلا دوز مب ةصا خلا تامولع ملا ماقرأب لاصت الا كنك مي
 لاصت الل  ىلع طغضاو ةمد خلا ماقرأ دحأ ىلإ لقتنا .تامولع ملا ماقرأ ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
.مقرلاب

!%jDl0,%אF%+6:
.MIS ةقاطب ىلع ةنمضم ةمد خلا ماقرأ تناك اذإ ةمد خلا دوز مب ةصا خلا ةمد خلا ماقرأب لاصت الا كنك مي
.مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضاو ةمد خلا ماقرأ دحأ ىلإ لقتنا .ةمد خلا ماقرأ ددحو ءامسأ ىلع طغضا

%�><(%'א01%=.%�%3!
 لـكـل ةـبـسـنـلاـب . نيـلـصـتـم تاـعوـمـجـم ىـلإ فـتاـهـلا رـتـفد يـف ةـظوـف ـ حملا فـتاـهـلا ماـقرأو ءاـمـس ألا بـيـترـت كـنـكـ مي
 ىـلـع ددـحـم مـسر ضرـعو ةـنـيـعـم  نيـنر ةـمـغـن توـص رادـصإ ىـلـع فـتاـهـلا طـبـض كـنـكـ مي ، نيـلـصـتـم ةـعوـمـجـم
 ىـلـع فـتاـهـلا طـبـضـل .هاـندأ رـظـنا ،ةـعوـمـج ـملا يـف ةدوـجو ـملا فـتاـهـلا ماـقرأ دـحأ نـم ة ـملاـكـم ىـقـلـتـت  نيـح ةـشاـشـلا
 هيبنت رـظـنا ،ةددـحـم  نيـلـصـتـم ةـعوـمـجـم ىـلإ يـمـتـنـت فـتاـه ماـقرأ نـم ةدراوـلا تاـ ملاـكـ ملا عـم طـقـف  نيـنر رادـصإ
.٦٦ ةحفص ةمغنلا طبض مسق يف ـل
ددح .ديرت يتلا  نيلصت ملا ةعومجم ددحو  نيلصت ملا ددح ،ءامس ألا ىلع طغضا
.قفاوم ىلع طغضا مث  نيلصت ملا ةعومج مل اًديدج اًمسا لخدأو ،ةعومج ملا مسا •
 ةـمـغـنـلا .قـفاوـم ىـلـع طـغـضاو ةـعوـمـجـمـلـل اـهـطـبـض دـيرـت يـتـلا  نيـنرـلا ةـمـغـن ىـلإ لـقـتـناو ةـعوـمـج ـملا ةـمـغـن •

.ًايلآ طشنلا عضولل ةدد  حملا  نينرلا ةمغن يه ةيضارتف الا
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 ضرعل ضرع ،هضرع مدعل فاقيإ ،ةعومج ملا راعش ضرعل فتاهلا طبضل ليغشت ددحو ةعومج ملا راعش •
.ةكبشلا ةهج نم ةمعدم تناك اذإ ةيصن ةلاسرك راعشلا لاسر إل راعشلا لاسرإ وأ ،راعشلا

 تمق دق تنك اذإ .مسا ةفاضإ يف قفاوم ىلع طغضا ، نيلصت ملا ةعومجم ىلإ مسا ةفاض إل ةعومج ملا دارفأ •
 ىلع طغضا مث مسا ةفاضإ ىلإ لقتناو ،تارايخ ىلع طغضاف ،ةعومج ملا ىلإ ماقرأو ءامسأ ةفاضإب لعفلاب
.ةفاضإ ىلع طغضاو ةعومج ملا ىلإ هتفاضإ بولط ملا مس الا ىلإ لقتنا .قفاوم

 .تاراـيـخ ىـلـع طـغـضا مـث هداـعـبـتـسا بوـلـط ـملا مـس الا ىـلإ لـقـتـنا ، نيـلـصـتـم ةـعوـمـجـم نـم مـسا داـعـبـتـس ال   
.مسا داعبتسا يف قفاوم ىلع طغضا
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ـعـساو اًـقاـطـن فـتاـهـلا كـل مدـقـي  تاـمـيـلـعـتـب ةـمـئاـقـلا فـئاـظو مـظـعـم دـيوزـت  متوـمـئاوـق لـخاد ةـعـمـج ـملا فـئاـظوـلا نـم اً
 ءاـهـن إل.ةـيـناـث ٥١ رـظـتـنا مـث اـهـتـفاـضإ دـيرـت يـتـلا ةـمـئاـقـلا ةـفـيـظو ىـلإ لـقـتـنا ،تاـمـيـلـعـتـلا ضرـعـل.ةـبـحاـصـم ةزـيـجو
.٥٦ ةحفص ليغشتلاو ةدعاس ملا تاعوضوم عجار.عوجر ىلع طغضا ،تاميلعتلا

:d.N%t�%%OP#b:%l0Q3."א%!
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.ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةمئاقلا ىلإ لوصولل .١
.طبضلا لاث ملا ليبس ىلع ددحو ةمئاقلا ل الخ لقتنا .٢
.تا ملاك ملا طبض لاث ملا ليبس ىلع ،اهديرت يتلا ةمئاقلا ددحف ،ةيعرف مئاوق ىلع ةمئاقلا توتحا اذإ .٣
 ،ةيلاتلا ةيعرفلا ةمئاقلا ددح .٣ ةوط خلا رركف ،ىرخأ ةيعرف مئاوق ىلع ةدد  حملا ةيعرفلا ةمئاقلا توتحا اذإ .٤

.درلل حاتفم يأ طغض لاث ملا ليبس ىلع
.بولط ملا طبضلا رتخا .٥
.ةمئاقلا نم جورخلل ءاهنإ ىلع طغضاو ،ةقباسلا ةمئاقلا ىوتسم ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغضا .٦
U.%6:]\אb)0�%0<(5אD
 راصتخ إلا حاتفم مقر مادختساب مهيلإ لوخدلا كنك ميو مقرم اهعيمج دادع إلا تارايخو ةيعرفلا مئاوقلاو مئاوقلا
.ضرعلا ةشاش  ني مي يلعأ يف راصتخ الا حاتفم مقر رهظي .مهب صا خلا
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 صاـ خلا رـتـفدـلا مـقر مـث , نيـتـيـناـث نوـضـغ يـف ,ةـعرـسـب حاـتـفـم .ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا ،ةـمـئاـقـلا ىـلإ لوـصوـلـل
.اهيلإ لوخدلا يف بغرت يتلا ةمئاقلا ةفيظوب
  ,,ةمئاق طـغـضا ,حاتفم يأ مادختساب درلا لـيـغـشـت ةداـعإـب موـقـت يـكـل ,لاـثـ ملا لـيـبـس يـلـع
. و ,
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لئاسر  .١

ةلاسر ةباتك  .١
ينورتكلإ ديرب ةلاسر ةباتك  .٢
دراولا قودنص  .٣
ظف حلا قودنص  .٤
فيشر ألا  .٥
جذا من  .٦
ةيصخشلا تاظفا حلا  .٧
لئاسرلا حسم  .٨
ةيتوصلا لئاسرلا  .٩
تامولع ملا لئاسر .٠١
ةمد خلا رماوأ ررحم .١١
لئاسرلا طبض .٢١

تا ملاك ملا لجس   ٢
اهيلع دري مل تا ملاكم  .١
ةملتس ملا تا ملاك ملا  .٢
ةرداصلا تا ملاك ملا  .٣
ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حسم  .٤
تا ملاك ملا ةدم  .٥
تا ملاك ملا فيلاكت  .٦
SRPG تانايب دادع  .٧
SRPG لاصتا تقوم  .٨
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عاضو ألا   .٣
ماع .١
تماص .٢
عامتجا .٣
جرا خلا يف .٤
ةادانم زاهج .٥

طبض  .٤
هبن ملا .١
خيراتلاو تقولا طبض .٢
تا ملاك ملا طبض .٣
فتاهلا طبض .٤
ةمغنلا طبض .٥
١ زاه جلا طبض .٦
SRPG مدوم طبض .٧
ةيام حلا طبض .٨
عنص ملا طبض ةداعتسا .٩

باعل ألا  .٥
تاقيبطتلا  .٦
ةبسا حلا  .٧
ماه ملا ةمئاق  .٨
.فتاهلاب تاقحل ملا دحأ لاصتا ةلاح يف طقف رهظت .١
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 ميوقتلا  .٩
RI ةلصو .٠١
ثوتولب .١١
تاقحل ملا .٢١

توصلا لجسم .١
ةيتوصلا رماو ألا .٢
ةظف  حملا .٣
يلزانتلا دعلا تقوم .٤
فاقي إلا ةعاس .٥

تامدخ .٣١
ءدبلا ةحفص .١
تام العلا .٢
ةمد خلا دراو .٣
طبض .٤
ناونعلل باهذ .٥
ةركاذلا غيرفت .٦

١ MIS تامدخ .٤١

.MIS ةقاطب ىلع دمتعي تايوت  حملاو مس الا  عونت .MIS تراك لبق نم اهمعد ةلاح يف طقف رهظت .١
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 .كلئاسر ظفح وأ ةروصمو ةيصن لئاسر لاسرإو ةباتكو ةءارق كنك مي
.تاظفاح لخاد فتاهلا لئاسر ةركاذ يف ةدوجو ملا لئاسرلا عيمج ميظنت متي
 صاـ خلا لـئاـسرـلا زـكرـم فـتاـه مـقر ظـفـح ىـلإ جاـتـ حت ،ةروـصـ ملا وأ ةـيـصـنـلا لـئاـسرـلا لاـسرإ نـم نـكـمـتـت نأ لـبـق
.٧٥ ةحفص لئاسرلا طبض رظنا ،كب
H)0U:%א"I\0Q$%OtD\0S%0%
 )ةـكـبـش ةـمدـخ( ةـيداـع ةـيـصـن لـئاـسر ةدـع نـم ةـنوـكـم ءازـج ألا ةددـعـتـم لـئاـسر م الـتـساو لاـسرإ فـتاـهـلـل نـكـمُـي
 ةـيداـعـلا لـئاـسرـلا ددـع ساـسأ ىـلـع لـئاـسرـلا لاـسرإ ةـفـلـكـت باـسـح مـتـي .اـهـنـم لـكـل اًـفرـح ٠٦١ ىـصـقأ دـحـب
.ءازج ألا ةددعتم ةلاسرلل ةبولط ملا
 ةـشاـش  نيـ مي ىـلـعأ ءازـج ألا ةددـعـتـم ةـلاـسرـلا يـف ىـلاـ حلا ءزـ جلا مـقرو اًـيـلاـح ةـحاـتـ ملا فرـح ألا ددـع ضرـع مـتـي
.ضرعلا
ةلاسر ةباتكو لئاسر ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا .١
.١٣ ةحفص صن ةباتك رظنا .ةلاسرلا بتكا .٢
 ةـلاـسرـب ةروـص جذو ـمن جارداو ٣٥ ةـحـفـص يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلاـب وأ ةـلاـسرـلاـب يـصـن جذو ـمن جاردإ ًاـضـيأ رـظـنا   

.٣٥ ةحفص ةيصن
.لاسرإ رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل .٣
 رتفد يف فتاهلا مقر نع ثحبا وأ ،ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضا مث ملتس ملا فتاه مقر لخدأ .٤

.ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضا .فتاهلا
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 تاـمـلـكـلا فـتاـهـلا ةـشاـش ىـلـع رـهـظـت دـق ،SMS ةـكـبـش ةـمدـخ ل الـخ نـم لـئاـسر لاـسرإ دـنـع :ةـظـح الـم
 لـئاـسرـلا لاـبـقـتـسا زـكرـم مـقر ىـلإ كـفـتاـه نـم تـلـسرأ دـق ةـلاـسرـلا نأ ىـلإ ةراـشإ هذـه .ةلاسرلا لاسرإ  مت
 ةـمدـخ لوـح لـيـصاـفـتـلا نـم دـيز ـمل .دوـصـق ـملا ناـك ـملا ىـلإ تـلـصو دـق ةـلاـسرـلا نأ يـنـعـي  ال اذـه .كـفـتاـه يـف جـمرـب ـملا
.كفتاهل ةدوز ملا ةكرشلاب لصتا ،SMS لئاسرلا

H)0U:%D\0Q$%9"̂%א%+/%["א)IOK_%OtD\0S%0
 يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلا نـيواـنـع نـيزـخـت ةـيـفـيـك ةـفرـع ـمل .اًـفرـح ٠٦١ ىـتـح اـهـلاـسرإو يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلا لـئاـسر ةـباـتـك كـنـك ـمي
.٥٥ ةحفص لئاسرلا طبض رظنا ,فتاهلا لجس يف
ينورتكلإ ديرب ةلاسر ةباتكو لئاسر ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 قـفاوـم طـغـضا .فـتاـهـلا لـجـس يـف يـنورـتـكـلإ دـيرـب ناوـنـع نـع ثـحـبا وأ يـنورـتـكـلإ دـيرـب ناوـنـع لـخدأ .٢

.لوبقلا لجأ نم
.لوبقلل قفاوم طغضاو ةيلاخ ةنا خلا هذه كرتا وأ عوضو ملا لاخدإب مق .٣
.١٣ ةحفص صن ةباتك رظنا .ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر لخدأ .٤
 .٣٥ ةحفص ينورتكل إلا ديربلاب وأ ةلاسرلاب يصن جذو من جاردإ ًاضيأ رظنا   
.روصم جذو من جاردإ ةيناكمإ دجوت  ال   
.ينورتكلإ ديرب ةلاسر لاسرإ رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل .٥
 يكل قفاوم طغضا مث كلذب ةبلاط ملا ةلاح يف ينورتكل إلا ديربلا مداخب صا خلا ةمد خلا مقر لخدأ .٦

.ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر لسرت
 رظنا .ًامئاد كنم بلطي فوس لئاسرلا طبض يف ينورتكل إلا ديربلا ةمدخ مقر لاخدإب مقت مل اذإ   

.٧٥ ةحفص لئاسرلا طبض
كيدل ةمد خلا دوزم وأ يل  حملا ةكبشلا لغشم يلع ينورتكل إلا ديربلا ةمدخ مقر دمتعي   
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 كـفـتاـه ةـشاـش ىـلـع رـهـظـت دـق ،SMS ةـكـبـش ةـمدـخ ل الـخ نـم يـنورـتـكـلإ دـيرـب لـئاـسر لاـسرإ دـنـع :ةـظـح الـم
 مداخ ىلإ فتاهلا ةطساوب تلسرأ دق ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر نأ ىلع رشؤم اذه .ةلاسرلا لاسرإ  مت تاملكلا
 ليصافتلا نم ديز مل .دوصق ملا ناك ملا ىلإ تلصو دق ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر نأ ينعي  ال اذه .ينورتكل إلا ديربلا
.كفتاهل ةدوز ملا ةكرشلاب لصتا ينورتكل إلا ديربلا لئاسر تامدخ لوح

5#0D1%אtD\0N%D\0":.
.لاسر إلا تارايخ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا ةباتك نم يهتنت نأ دعب
 بغرت صخش لك ىلإ ةلاسرلا لسرت امدعب .صاخشأ ةدعل ددح ،ملتسم نم رثكأ ىلإ ةلاسرلا لاسر إل •

. مت ىلع طغضا ،هيلإ اهلاسرإ يف
.همادختسا بولط ملا ةلاسرلا عضو مث لاسر إلا عضو ددح ،ةلاسر عضو مادختساب ةلاسر لاسر إل •
 ديربلا ناونع لخدأف ،ينورتكلإ ديرب لاسرإك هفيرعتب تمق دق تنك اًعضو تددح اذإ ،لاث ملا ليبس ىلع   

 ديربلا ةمدخ مقر لخدأ .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا رتفد يف هنع ثحبا وأ ملتس ملاب صا خلا ينورتكل إلا
.ةلاسرلا لاسرإ لوبق ددحو ، ينورتكل إلا

.٧٥ ةحفص لئاسرلا طبض رظنا ،ةلاسرلا عضو فيرعتل   
 ددـح مـث لاـسر إلا ةداـعإ ددـح ،ةـلاـسرـلا عـضو مادـخـتـسا وأ نـيدـيدـع  نيـمـلـتـسـم ىـلإ ةـلاـسرـلا لاـسرإ ةداـع إل •

.يلاوتلا ىلع لاسر إلا عضو وأ صاخشأ ةدعل
DJ.<%'אZ>#:%O"אZ30��%"א
 ضرـعو ،زـمرـلاـب اـهـيـلإ راـشـ ملا ةـيـصـنـلا جذاـمـنـلا ةـمـئاـق ضرـع مـتـي جذا منو لئاسر ددـح ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
. ـب اهيلإ راش ملا ةروص ملا جذامنلا
ـضـيأ كـنـك ـمي اـمـك .ةروـصـم لـئاـسر جذا ـمن ٠١ فـتاـهـلا مدـقـي  روـثـعـلا نـك ـمي .جذا من ةـظـفاـح لـخاد ةدـيدـج روـص ظـفـح اً
.moc.aikon.bulc.www//:ptth ،ايكون عقوم ىلع روصلا نم ديزم ىلع
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 .كـيدـل ةـمد ـخلا دوزـم وأ يـل  ـحملا ةـكـبـشـلا لـغـشـم نـم تـمـعد اذإ طـقـف ةـفـيـظوـلا هذـه مادـخـتـسا نـك ـمي :ةـظـح الـم
 .روصلا تاذ لئاسرلا ضرعتو ملتست نأ نك مي روصلا لاسرإ ةزيم تاذ فتاوهلا طقف

 ةدـحاو ةروـصـم ةـلاـسر لاـسرإ ةـفـلـكـت دـيزـت ا ـمبر ،اذـلو .ةـيـصـن لـئاـسر ةدـع نـم ةروـصـم ةـلاـسر لـك فـلأـتـت •
.ةيصنلا لئاسرلا نم ديدعلا لاسرإ نع

 تـمدـخـتـسا اذإ اـهـضرـع نـم نـكـمـتـت نـلـف ،فـتاـهـلا ةرـكاذ يـف ةروـص ـملا لـئاـسرـلا ظـفـح رارـمـتـس ال ًارـظـن •
.رخآ فتاه عم MIS ةقاطب

ينورتكل إلا ديربلاب وأ ةلاسرب يصن جذو من جاردإ
.هلاخدإ بولط ملا جذومنلا ددحو جذو من مادختسا ددح .تارايخ ىلع طغضا ،اهيلع درلا وأ ةلاسر ةباتك دنع
ةيصن ةلاسر يف روصم جذو من لاخدإ
 طـغـضا .اـهـضرـعـل ةروـص ددـحو ةروص قافرإ ددـح .تارايخ ىـلـع طـغـضا ،اـهـيـلـع درـلا وأ ةـيـصـن ةـلاـسر ةـباـتـك دـنـع
.كتلاسر يف ةروصلا لاخد إل قافرإ ىلع
 كـنـكـ مي يـتـلا فورـ حلا ددـع فـقوـتـي .ةـقـفرـم ةروـص دوـجو ىـلإ ةـلاـسرـلا سأر ىـلـع دوـجوـ ملا  رـشؤـم رـيـشـي
.ةروصلا مجح ىلع ةلاسرلا يف اهلاخدإ
.ةنياعم ددحو تارايخ ىلع طغضا ةلاسرلا لاسرإ لبق اًعم ةروصلاو صنلا ضرعل
lIאxJ%D\0":%jO%UI/+%t"9)IOK_%Oא"I!%=<#�30%%
 وأ ةـلاـسرـلاـب اًـعوـبـتـم ةدـيدـ جلا لـئاـسرـلا ددـعو  رـشؤـم رـهـظـي ،ةروـصـم وأ ةـيـصـن ةـلاـسر م الـتـسا دـنـع
.ةشاشلا ىلع ةدراولا لئاسرلا
ـضـعـب فذـحا .ةـئـلـتـ مم لـئاـسرـلا ةرـكاذ نأ ىـلإ  ضـماوـلا رـشؤـ ملا رـيـشـي  نأ لـبـق ،ةـ ميدـقـلا لـئاـسرـلا نـم اً
 ،ةديدج لئاسر م التسا نم نكمتت
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.قح ال تقو يف هضرعل ءاهنإ طغضا وأ ،ضرع ىلع طغضا .١
دراولا قودنصو لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا :قح ال تقو يف ةلاسرلا ةءارق   
 ريغ ةيصنلا ةلاسرلا ىلإ راشي .اهتءارق يف بغرت يتلا ةلاسرلا ددحف ،ةدحاو ةلاسر نم رثكأ م التسا  مت اذإ .٢

. ـب اهضرع متي مل يتلا ةروص ملا ةلاسرلا ىلإ راشيو اهمامأ  ـب ةءورق ملا
.ةلاسرلا ضرع وأ ةءارق ءانثأ تارايخ ىلع طغضا .٣
 .اهتيمست ةداعإ,و ،اهلقنو ،اهليدعتو ،اهلاسرإ ةداعإو اًيلاح اهتءارق متي يتلا ةلاسرلا حس مل رايخ ديد حت كنك مي   

.يلا حلا مويلل ريكذت ةلاسرك فتاهلا  ميوقت ىلإ ةلاسرلا خسنل  ميوقتلا ىلإ خسن ددح
 خـيراـتو ،مدختسملا لـئاـسرـلا زـكرـمو ،لسرملا فـتاـه مـقرو مـسا ،لاثملا لـيـبـس ىـلـع ،لـيـصاـفـتـلا ددـح   

 .م التس الا تقوو
.ةيلا حلا ةلاسرلا نم ماقر ألا ص الختس ال مقرلا مادختسا ددح   
.جذا من ةظفاح يف ةروصلا ظف حل ةروصلا ظفح ددح   
 ىلع ،ةيسايق دودر ددح وأ ،درلا يف ةيلص ألا ةلاسرلا  نيمضتل يلص ألا صنلا ددح ةلاسرلا يلع درلل در ددح   

.ةغراف ةشاش ددح وأ ،درلا يف هنيمضت متيل جذو من ددح وأ ،يناهتلا بيطأ وأ اركش ،لاث ملا ليبس
.ةلاسرلا عوضومو ينورتكلإ ديرب ناونع ليدعت وأ ينورتكلإ ديرب ديكأت ةلاح يف .٤
.درلا ةلاسر صن بتكا .٥
.ضورع ملا مقرلا ىلإ ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضاو ،لاسرإ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا .٦
xאwX%�א%I\0Q$%6);+!J"א
 ةءارـق ءدـب كـنـكـمُـي .عـباـتـتـلاـب )اًـفرـح ٩٥٤ ىـلإ اـهـفورـح ددـع لـصـي( ةـلـيوـط ةدـحاو ةـلاـسر فـتاـهـلا لـبـقـتـسـي نأ نـك ـمي
.اهلمكأب ةلاسرلل فتاهلا لابقتسا لبق ةلاسرلا نم لو ألا ءز جلا
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 ،اًـيـعـيـبـط اًرـمأ كـلذ دـعـي *دوـقـفـم صـنـلا نـم ءزـج* .ةـلاـسرـلـل كـتدـهاـشـم ءاـنـثأ ضرـعـلا ةـشاـش ىـلـع كـماـمأ رـهـظـي
.ةصقانلا ءازج ألا يقاب لوصو درج مب ةلاسرلا ثيد حت متي ثيح
 ةرـكاذ ء الـتـما ةـلاـح يـف كـلذو رداـصـلا قودـنـص نـم وأ دراوـلا قودـنـص نـم لـئاـسرـلا ىدـحإ فذ ـحل اًرـطـضـم نوـكـت فوـس
.ةصقانلا ءازج ألا ثيد حت فتاهلل نك مي ىتح فتاهلا
M0�L01%dZ+O�%א."אD!%OdZ+O�%2%אb�
 .ةروصم وأ ةيصن ةلاسرل كتءارق نأ دعب لئاسر ةمئاقب دراولا قودنص يف ةلاسرلا فتاهلا ظفحي
.فيشر ألا وأ ظف حلا قودنص دلجم لخاد قح ال تقو يف اهلاسرإ يف بغرت يتلا ةلاسرلا ظفح كنك مي
6(c%א"I\0Q$
.لئاسرلا حسمو لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا
  نيـح قفاوم ىـلـع طـغـضا مـث .قفاوم ىـلـع طـغـضاو ةـظـفا ـحلا ىـلإ لـقـتـنا ،ةـظـفا ـحلاـب ةدوـجو ـملا لـئاـسرـلا عـيـمـج فذ ـحل
.؟ةظفا حلا نم اهتءارق  مت يتلا لئاسرلا عيمج حسم ضرع متي
 مث .قفاوم ىلع طغضاو ءورق ملا لك ىلإ لقتنا ،تاظفا حلا عيمج نم اهتءارق  مت يتلا لئاسرلا عيمج فذ حل
.ةظفا حلا نم اهتءارق  مت يتلا لئاسرلا عيمج حسم ضرع متي  نيح قفاوم ىلع طغضا

M0�L:%א�%Dp#R%O2%0א�L01%7"א*>#:
.كلئاسرل ةديدج تاظفاح ةفاضإ وأ ،فيشر ألا ةظفاح ىلإ اهنم ضعب كير حت كنك مي ،كلئاسر ميظنتل
 اـهـيـلإ ةـلاـسرـلا لـقـن دـيرـت يـتـلا ةـظـفاـ حلا ىـلإ لـقـتـناو ،لقن ددـح .تارايخ ىـلـع طـغـضا ،ةـلاـسرـلا ةءارـق ءاـنـثأ
.قفاوم ىلع طغضا مث
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.ةيصخشلا تاظفا حلاو لئاسر ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،اهفذحوأ ةظفاح ةفاض إل
.ةظفاح ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةظفاح ةفاض إل •
.ةظفاح فذح ددحو تارايخ ىلع طغضاو ،اهفذح يف بغرت يتلا ةظفا حلا ىلإ لقتنا ،ةظفاح فذ حل •
:#T.<"א%$I\0Q"א
 دـيرـبـلا مـقر ىـلـع لوـصـحـلـلو تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل . الوأ اـهـب كارـتـش الا بـجـيو ةـكـبـش ةـمدـخ وـه يـتوـصـلا دـيرـبـلا
.كيدل ةمد خلا دوز مب لصتا ،يتوصلا
 ددح .ةيتوصلا لئاسرلاو لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 لـخاد هـظـفـحـب تـمـق يذـلا فـتاـهـلا مـقر ىـلـع يـتوـصـلا دـيرـبـلاـب لاـصـت الـل ةـيـتوـصـلا لـئاـسرـلا عاـمـس •

.يتوصلا ديربلا مقر ةمئاق
 ةرداـصـلا تا ـملاـك ـملاـب صا ـخلا رـطـسـلا رـظـنا ,هـب صا ـخلا يـتوـصـلا دـيرـبـلا مـقر هـيدـل نوـكـت فـتاـه طـخ لـك   

.٤٦ ةحفص
.هظف حل قفاوم ىلع طغضاو ،هليدعت وأ هنع ثحبلا وأ يتوصلا ديربلا مقر لاخد إل يتوصلا ديربلا مقر •
ـمـعدـم ناـك اذإ  ىـلـع طـغـضا .ةدـيدـ جلا ةـيـتوـصـلا لـئاـسرـلا ىـلإ  رـشؤـم رـيـشـي فوـس ،ةـكـبـشـلا ةـهـج نـم اً

.يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الل عامس
D\0Q$%601.>;%'א
 لـثـم ،ةددـعـتـم تاـعوـضوـم لوـح لـئاـسر م الـتـساـب - ةـكـبـش ةـمدـخ - تاـموـلـعـ ملا لـئاـسر ةـمدـخ حـمـسـت
 ،اـهـماـقرأو ةرـفاوـتـ ملا تاـعوـضوـ ملا لوـح تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل .ةـمدـ خلا دوزـم نـم ةـمداـق ،رورـ ملا ةـلاـح وأ سـقـــطـلا
.كيدل ةمد خلا دوز مب لصتا
 طبضا ,ةلا حلا كلت يف .تامولع ملا لئاسر م التسا متي  ال دقف ،ًامئاد لصتم ىلع اًطوبضم SRPG لاصتا ناك اذإ
.٩٨ ةحفص PAW ةمد خل فتاهلا طبض رظنا ,ةجا حلا دنع ىلإ SRPG لاصتا
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 تاـمدـخ طـيـشـنـت رـماوأ لـثـم ةـمدـ خلا تاـبـلـط لـخدأ .ةمد خلا رماوأ ررحمو لئاسر ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
.كيدل ةمد خلا دوزم ىلإ اهلسرأو ةكبشلا
e8�%א"I\0Q$
.لئاسرلا لاسر إل طبضلا فيرعتل لاسر إلا عضوو لئاسرلا طبضو لئاسرلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.دحاو ةلاسر عضو طبض نم رثكأ معدت MIS ةقاطب تناك اذإ هرييغت بولط ملا طبضلا ددح
 لـئاـسرـلا زـكرـم فـتاـه مـقر ىـلـع لوـص ـحلا مزـلـي .لـئاـسرـلا زـكرـم فـتاـه مـقر ظـف ـحل لـئاـسرـلا زـكرـم فـتاـه مـقر ددـح
 ددـح .ةـمد ـخلا دوزـم نـم لـئاـسرـلا زـكرـم فـتاـه مـقر ىـلـع لوـص ـحلا كـنـك ـمي .ةروـصـم لـئاـسرو ةـيـصـن لـئاـسر لاـسر إل
 يـضارـتـف الا مـلـتـس ـملا مـقر ددـح .ل الـخ لاـسر إلا ةـلواـحـم وأ ،ةـلاـسرـلا قـيـسـنـت دـيدـحـتـل ؛لـكـش ىـلـع لـئاـسرـلا لـسرـتـس
 لـئاـسر لاـسر إل يـضارـتـف الا مـقرـلا ظـفـ حل )يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلا ةـلاـسر قـيـسـنـت ةـلاـح يـف يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلا زـكرـم(
 كـلـئاـسر ىـلـع اًدر مـيـلـسـتـلا رـيراـقـت لاـسرإـب ةـكـبـشـلا ةـبـلاـطـ مل مـيـلـسـتـلا رـيراـقـت ددـحو,ةـلاـسرـلا كـلـت عـضو ىـلإ
SRPGدادـع إل SRPG مادـخـتـسا ددـح مـث ؛)ةـكـبـش ةـمدـخ(  قـيرـط نـع درـلا ددـح .كـيدـل لـضـفـ ملا SMS لـماـحـك  
 ددـحو ،)ةـكـبـش ةـمدـخ( لـئاـسرـلا زـكرـم رـبـع كـيـلإ در ةـلاـسر لاـسرإـب كـتـلاـسر مـلـتـسـ مل حاـمـسـلـل زـكرـ ملا سـفـن
 اذإ طـقـف لـئاـسرـلا عـضو طـبـض ضرـع مـتـي .دد ـ حملا لـئاـسرـلا عـضو مـسا رـيـيـغـتـل لاـسر إلا عـضو ةـيـمـسـت ةداـعإ
.طبض نم رثكأ معدت MIS ةقاطب تناك
.ةلاسرلا طخ مجح رييغتل ط خلا مجحو لئاسرلا طبضو لئاسرلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا

)٢%:0Q3?"א(%01%'%90'א%$�\!
 ،ةملتس ملا تا ملاك ملاو ،اهيلع دري مل يتلا تا ملاك ملا ماقرأ ليجستب فتاهلا موقي
.تا ملاك ملا ةفلكتو ،ةيبيرقتلا ةد ملاو ،ةرداصلاو
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 ،فـئاـظوـلا هذـه مـعدـت ةـكـبـشـلا تـناـك اذإ طـقـف ةـمـلـتـس ـملاو اـهـيـلـع درـي مـل يـتـلا تا ـملاـك ـملا لـيـجـسـتـب فـتاـهـلا موـقـي
.ةكبشلا ةمدخ ةقطنم قاطن يف فتاهلا ليغشت ةلاح يفو
 ،ةرداصلا تا ملاك ملاو ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري مل تا ملاكم مـئاوـق يـف تارايخ ىـلـع طـغـضـت اـمدـنـع
 مـقرـلا ظـفـحو ،ةـمـئاـقـلا نـم فـتاـهـلا مـقر حـسـم وأ لـيدـعـتو ،ةـ ملاـكـ ملا تـقوو خـيراـت ضرـع نـم نـكـمـتـت فوـس
.مقرلا ىلإ ةلاسر لاسرإ وأ ،فتاهلا رتفد يف
:3>()%'א%01%'%90'אI!%=<#�0%O/%%�%%�"א%01%'%90'א
 ىـلـع طـغـضاـف ،)ةـكـبـش ةـمدـخ( اـهـنـم كـب لاـصـت الا صاـخـش ألا دـحأ لواـح ةـيـفـتاـه ماـقرأ ةرـشـع رـخآـب ةـمـئاـق ضرـعـل
.اهيلع دري مل تا ملاكمو تا ملاك ملا لجس ددحو ،ةمئاقلا

 ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضاف ،اهيلع دري مل يتلا تا ملاك ملا صوصخب ةركذم ضرع رارمتسا دنع :حيملت
. ىلع طغضا مث هيلع درلا بولط ملا مقرلا ىلإ لقتنا .فتاهلا ماقرأب ةمئاق

 ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضاـف ،)ةـكـبـش ةـمدـخ( اًرـخؤـم اـهـيـلـع درـلاـب تـمـق ةـيـفـتاـه ماـقرأ ةرـشـع رـخآـب ةـمـئاـق ضرـعـل
.ةملتس ملا تا ملاك ملاو تا ملاك ملا لجس ددحو
DJ!0<"א%01%'%90'א
 ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضاف ،اهب لاصت الا طقف تلواح وأ اهب لاصت الاب تمق اًمقر نيرشع ثدحأب ةمئاق ضرعل
.٧٢ ةحفص هب لاصت الا  مت مقر رخآب لاصت الا ةدواعم اًضيأ رظنا .ةرداصلا تا ملاك ملاو تا ملاك ملا لجس
6(c%l.אQz%�%5�%א%01%'%90'אJ
 ددح .ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حسم ددحو تا ملاك ملا لجس ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حس مل
 مل تا ملاكم مئاوق يف ةدوجو ملا ماقر ألا طقف مأ ،ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق يف فتاهلا ماقرأ عيمج فذح ديرت تنك اذإ
.ةيلمعلا هذه نع عجارتلا كنك مي نل .ةرداصلا تا ملاك ملا وأ ةملتس ملا تا ملاك ملا وأ ،اهيلع دري
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 صـئاـصـخ بـسـح تواـفـتـت ةـمد ـخلا دوزـم كـل اـهـمدـقـي يـتـلا تاـمد ـخلاو تا ـملاـكـمـلـل ةروـتاـفـلا غـلاـبـم نإ :ةـظـح الـم
.خلاو بئارضلاو ةيباس حلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا
ددح .تا ملاك ملا ليجست ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا

 دب الو .يناوثلاو قئاقدلاو تاعاسلاب ،ةرداصلاو ةدراولا كتا ملاك مل ةيبيرقتلا ةد ملا ضرعل لقتناو تا ملاك ملا ةدم •
.ةيام حلا زمر لاخدإ قيرط نع ديكأتلا نم تادادعلا حس مل

 طـخ رـظـنا .فـتاـهـلا ةـشاـش ىـلـع تادادـعـلا هذـه ضرـعـتو هـب ةـصا ـخلا تـقوـلا تادادـع فـتاـه طـخ لـكـل   
.٤٦ ةحفص ةرداصلا تا ملاك ملا

 وأ كـل ة ـملاـكـم رـخآ ةـفـلـكـت ةـفرـع ـمل ة ـملاـكـم رـخآ تادـحو ددـحو )ةـكـبـش ةـمدـخ( تا ـملاـك ـملا فـيـلاـكـت ددـح •
.تا ملاك ملا عيمج ةفلكت
 ةدم ضرعيل فتاهلا طبضل ـب فيلاكتلا ضرع ددح وأ ،تادادعلا حسم ددح مث تا ملاك ملا ةفلكت طبض ددح

 كيدل ةمد خلا دوز مب لصتا .ةلمعلاب ةلمعلا باسحب وأ ،تادحولاب نحشلا تادحو باسحب ةيقبت ملا لاصت الا
 تادحو نم  نيعم رادقم ىلإ كتا ملاكم ةفلكت ديدحتل تا ملاك ملا ةفلكت دودح ددح .نحشلا ةدحو راعسأ ةفرع مل
.تا ملاك ملا ةفلكت طبضل 2NIP زمر ىلإ جات حت .ةلمعلا تادحو وأ نحشلا

 تا ملاكم ءارجإ نكم ملا نم نوكيس ،ةلمعلا تادحو وأ نحشلا تادحو نم ريثك ىقبتي  ال  نيح :ةظح الم
.)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ٢١١ لثم( فتاهلاب جمرب ملا ئراوطلا مقر ىلإ طقف

  مت يتلا تانايبلا يلامجإو ،اهم التساو اهلاسرإ  مت يتلا تانايبلا رادقم صحفل لقتناو SRPG تانايب دادع •
. تيابلا يه دادعلا سايق ةدحو .تادادعلا حسما مث ،اهم التساو اهلاسرإ

 كنك مي امك .SRPG لاصتا يلامجإ وأ SRPG لاصتا رخآ ةدم صحفل لقتناوSRPG  لاصتا تقوم •
.تادادعلا حسم اًضيأ
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 تامغن صيصخت كنك مي ةعونتم عاضوأ وأ ، طبض تاعومجم فتاهلاب رفوتي
 ثادح ألا بسح اهل ةنيعم فتاه
 ىـلإ طـقـف جاـتـحـتـس مـث ةـيـصـخـشـلا كـتـبـغر بـسـح عاـضو ألا صـيـصـخـتـب مـق ، الوأ .ةـفـلـتـخـ ملا تاـئـيـبـلاو
.همادختس ال عضولا طيشنت
.ةادانم زاهجو ،جرا خلا يفو ،عامتجاو ،تماصو ،ماع يه ةرفوت ملا عاضو ألا
.رايتخا ىلع طغضاو عضولا ىلإ لقتنا .عاضو ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.ليغشت ددح ،عضولا طيشنتل •

ـعـيرـس عـضوـلا رـيـيـغـتـل :حـيـمـلـت  ىـلإ لـقـتـناو ، لـيـغـشـتـلا حاـتـفـم ىـلـع طـغـضا ،راـظـتـن الا عـضو يـف اً
.رايتخا ىلع طغضاو هطيشنت دار ملا عضولا

  نيح .تقولا طبضاو ددحم ددح ،ةعاس نيرشعو عبرأ ىلإ لصت ةينمز ةد مل اًطشن نوكي ثيحب عضولا طبضل •
.اًطشن - اًددحم نكي مل يذلا - قباسلا عضولا حبصيس ،عضولا طبض تقو يضقني

.تارييغتلا هذه لمعب مق مث هرييغت دار ملا طبضلا ددح .صاخ طبض ددح ،اًصاخ اًطبض عضولا طبضل •
 هنأ ىلإ ةفاض إلاب .٤٦ ةحفص ةمغنلا طبض رظنا ،ةمغنلا طبض ةمئاق لخاد يلا حلا طبضلا رييغت نك مي امك   

.ماع عضولا ةيمست ةداعإ نك مي  الو .عضولا مسا  ةفيظو ل الخ نم ،عضولا ةيمست ةداعإ كنك مي
)٤%:0Q3?"א(�8�%"א%!
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.اًقلغم فتاهلا نوكي امنيح ىتح هبن ملا لمعي .ةعاسلاب صا خلا تقولا ةغيص طبض هبن ملا مدختسي
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 اـمـنـيـح تـقوـلا رـيـيـغـتـل .قفاوم ىـلـع طـغـضاو هـيـبـنـتـلا تـقو لـخدأ .هبن ملاو طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
.ليغشت ددح ،اًطوبضم هيبنتلا تقو نوكي
هيبنتلا تقو يضقني امنيح
.ةشاشلا ىلع هيبنتلا تقو ضرع متيو !هبن ملا ضمويو ، نينر ةمغن فتاهلا ردصي فوس
 ،ةوفغ ىـلـع تـطـغـض وأ ةـقـيـقد ةدـ مل هـيـبـنـتـلا يـف رـمـتـسـي فـتاـهـلا تـكرـت اذإ .هـبـنـ ملا فاـقـي إل فاقيإ ىـلـع طـغـضا
.ىرخأ ةرم هيبنتلا ةمغن فنأتسي مث ةليلق قئاقدل هيبنتلا فقوتي فوسف
 اذإ .هـيـبـنـتـلا ةـمـغـن رادـصإ يـف أدـبـيو اًاـيـلآ هـسـفـن فـتاـهـلا لـغـشـيـس اـقـلـغـم فـتاـهـلا ناـكو هـيـبـنـتـلا تـقو لوـلـح دـنـع
 لـيـغـشـت فاـقـي إل ، ال ىـلـع طـغـضا .تا ـملاـكـمـلـل فـتاـهـلا طـيـشـنـت دـيرـت لـه فـتاـهـلا كـلأـسـيـس ،فاقيإ ىـلـع تـطـغـض
.تا ملاك ملا لابقتساو ءارج إل معن ىلع وأ فتاهلا
ـشـيوـشـت ثدـحـي دـق وأ ،ًاروـظـحـم ةـلوـم ـ حملا فـتاوـهـلا مادـخـتـسا نوـكـي اـمدـنـع معن ىـلـع طـغـضـت  ال :ةـظـح الـم  اً
.اًرطخ نوكي وأ
e8�%א".l�%O0("אD/�
ةعاسلا طبض
.ةعاسلا مث تقولا طبض مث طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 عـضو يـف فـتاـهـلا نوـكـي اـمـنـيـح ةـشاـشـلا  نيـ مي ىـلـعأ تـقوـلا ضرـع مـتـيو )ةعاسلا ءافخإ(,ةعاسلا ضرع ددـح
 ىـلـع طـبـضاو تقولا ةغيص ددـح .قفاوم ىـلـع طـغـضا مـث حـيـحـصـلا تـقوـلا لـخدأو ،تقولا طبض ددـح .راـظـتـن الا
.ةعاس ٤٢ وأ ةعاس ٢١ امإ  نيتغيصلا ىدحإ
.اًينمز نيدد  حملا  ميوقتلاو عاضو ألاو ،هبن ملاو ،تا ملاك ملا لجسو ،لئاسر فئاظو اًضيأ ةعاسلا مدخت امك
.ىرخأ ةرم تقولا طبض ىلإ جات حت دقف ،ةليوط ةد مل فتاهلا نم ةيراطبلا بحس  مت اذإ

خيراتلا طبض
 ةـيـفـيـك راـيـتـخ ال خـيراـتـلا ةـغـيـص ددـح.خـيراـتـلاو خـيراـتـلاو تـقوـلا طـبـضو طـبـضـلا ددـحو ةـمـئاـقـلا ىـلـع طـغـضا
.خيراتلا ضرع
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ًايلآ تقولاو خيراتلا ثيد حت
 .ةكبش ةمدخ هذهو ،تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلاو خيراتلاو تقولا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
ـقـبـط ًاـيـلآ تـقوـلاو خـيراـتـلا ثـيدـحـتـل فـتاـهـلا طـبـضـل  فـتاـهـلا طـبـضـل .ليغشت ددـح ،ةـقـطـنـمـلـل يـلاـ حلا تـقوـلـل اً
. الوأ ديكأتلا ددح ،ثيدحتلا ديكأت بلطي ثيحب
 اهطبضب تمق يتلا هيبنتلا تاظح ال مل ةبسنلابو ،توصلا لجسمو ، ميوقتلاو ،هبن ملا ىلع تقولاو خيراتلا ثيد حت رثؤي
. ميوقتلا تاظح الم ةدم ءاضقنا ىلإ ثيدحتلا يدؤي ا مبرو .يل  حملا تقولا ىلع ن آلا ةطوبضم يهف
e8�%%01'%90'א
تا ملاك ملا ليو حت
 كـنـكـ مي .)ةـكـبـش ةـمدـخ( هذـهو ،تا ملاك ملا ليو حتو تا ملاك ملا طبضو طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 .يـتوـصـلا دـيرـبـلا مـقر ىـلإ لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع ،رـخآ مـقر ىـلإ ةدراوـلا تاـ ملاـكـ ملا هـيـجوـت تاـ ملاـكـ ملا لـيوـ حت عـم
 لـيوـحـتـلا تاراـيـخ ضرـع مـتـي  ال دـق .كـيدـل ةـكـبـشـلا لـغـشـم وأ ةـمدـ خلا دوزـ مب لـصـتا ،لـيـصاـفـتـلا ةـفرـعـ مل
MIS ةقاطب اهمعدت  ال يتلا

 تاـ ملاـكـ ملا لـيوـحـتـل ً الوغشم ط خلا نوكي امدنع ليوحتلا ددـح ،لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع ،بوـلـطـ ملا لـيوـحـتـلا راـيـخ ددـح
.ةدراو ة ملاكم ضفر دنع وأ  الوغشم كمقر نوكي امنيح ةيتوصلا
 لـه ةـفرـعـ مل عضولا ةفرعم وأ ،ءاغلإ ددـح،لـيوـحـتـلا لـيـغـشـت فاـقـي إلو ،ليغشت ددـح ،لـيوـحـتـلا لـيـغـشـتـل
 . ال مأ ليوحتلا ليغشت  مت
 ليوحتلا ريخأت ً الوأ ددح .دجاوتلا مدع ةلاح يف ليو حتو ،درلا مدع ةلاح يف ليو حت ,ليوحتلا ريخأت تارايخ رييغتل
.ليوحتلا ليغشتب موقت يكل طيشنت ددح مث
.تا ملاك ملا عيمج ليو حت ءاغلإ رايخ ددح ،ةدحاو ةرم ةطشنلا ة ملاك ملا ت اليو حت ءاغل إل
.٠٢ ةحفص راظتن الا عضو رظنا ،راظتن الا عضو يف ليوحتلا تارشؤم ةيؤرل
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درلل حاتفم يأ طغض
 ىلع درلا كنكميسو ليغشت ددح .درلل حاتفم يأ طغض مث تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
. و  يحاتفم ءانثتساب ،حاتفم يأ ىلع ةزيجو ةد مل طغضلاب ةدراو ة ملاكم
ًايلآ لاصت الا ةدواعم
 اًددع فتاهلا يرجي فوسو ليغشت ددح .ًايلآ لاصت الا ةدواعمو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.ةحجان ريغ لاصتا ةلواحم دعب ة ملاك ملاب لاصت الل ت الواحم رشع ىصقأ دحب ت الوا  حملا نم
عيرسلا لاصت الا
 لاـصـت الا عـيـطـتـسـتـل ليغشت ددـح .عيرسلا لاصت الاو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 طـغـضـلاـب كـلذو ، ىـلإ  نـم يـهو عـيرـسـلا لاـصـت الا حـيـتاـفـ مل ةـصـصـخـ ملا فـتاـهـلا ماـقرأو ءاـمـس ألاـب
.اهنم يأ ىلع رارمتس الا عم
تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ
 ،طيشنت ددـ حت نأ دـعـب .تا ملاك ملا راظتنا ةمدخو تا ملاك ملا طبضو طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا

 رـظـنا .ةكبشلا ةمدخ ةـ ملاـكـم ءارـجإ ءاـنـثأ كـيـلإ ةدراو ىرـخأ ةـ ملاـكـ مب كـم الـعإ يـف ةـكـبـشـلا  أدـبـت فوـس
.٩٢ ةحفص تا ملاك ملا راظتنا
ة ملاك ملا دعب صخلم
 فـتاـهـلا ضرـعـي فوـسو ضرع ددـح .ة ملاك ملا دعب صخلمو تا ملاك ملا طبضو طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
.)ةكبش ةمدخ( ة ملاكم رخآ ةفلكتو ةدم ةزيجو ةد مل
يب صا خلا فتاهلا مقر لاسرإ
 مـقر ضرـع مـتـي فوـسو ليغشت ددـح .يفتاه مقر لاسرإو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 طـبـضـلا ىـلـع فـتاـهـلا طـبـض ةداـع إل ةكبشلاب طبض ددـح .)ةـكـبـش ةـمدـخ( هـب لـصـتـت يذـلا صـخـشـلـل كـفـتاـه
.كيدل ةمد خلا دوزم عم هيلع قفتا امبسح ،فاقيإ وأ ليغشت



٤٦thgirypoC  © 2002  aikoN  . llA  sthgir  .devreser

ةمئاقلا فئاظو

لمعتس ملا ط خلا
 صصخ ملا ٢ وأ ١ - كرتش ملا مقر – فتاهلا طخ ديدحتل مدختسي يذلا ةكبشلا تامدخ دحأ لمعتس ملا ط خلا دعي
.MIS ةقاطب ةطساوب ةمعدم تناك اذإ طقف ةمئاقلا هذه رهظت .تا ملاك ملا ءارج إل
 نـكـت مـلو ٢ ط خلا تددـح اذإ .ةرداصلا تا ملاك ملا طخو تا ملاك ملا طبضو طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
ـكرـتـشـم   الـك تا ـملاـكـم ىـلـع درـلا نـك ـمي لاـح يأ ىـلـع .ط ـخلا اذـه رـبـع تا ـملاـكـم ةـيأ ءارـجإ كـنـك ـمي نـلـف ،ةـمد ـخلا هذـهـب اً
.ةمد خلا يف كرتش ملا ط خلا نع رظنلا فرصب  نيط خلا
.ةيصا خلا هذه معدت MIS ةقاطب تناك اذإ ،لفق رايخ ىلع طغضلاب ط خلا ديد حت عنم كنك مي
.كيدل ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،ةمد خلا هذه رفوت ىدم لوح تامولع ملا نم ديز مل

. ىلع رارمتس الا عم طغضلاب رخآ ىلإ طخ نم ليدبتلا كنك مي ،راظتن الا عضو يف :حيملت

e8�%אS%0TR
ةغللا
  مت اذإ .ةشاشلا صوصن اهب رهظتس يتلا ةغللا ددح .ةغللاو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.MIS ةقاطب ىلع ةدوجو ملا تامولعملل اًقبط ةغللا فتاهلا ددحي فوسف ،يئاقلت ديد حت
اي ال خلا تامولعم ضرع
 ثيحب فتاهلا طبضل ليغشت ددح .اي ال خلا تامولعم ضرعو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.NCM ةريغصلا ةيول خلا ةكبشلا ةينقت  ىلإ دنتست ةيولخ ةكبش لخاد همادختسا متي هنأ حضوي
 طبضا ,ةلا حلا كلت يف .تامولع ملا لئاسر م التسا متي  ال دقف ،ًامود لصتم ىلع اًطوبضم SRPG لاصتا ناك اذإ
.٩٨ ةحفص PAW ةمد خل فتاهلا طبض رظنا ,ةجا حلا دنع ىلإ SRPG لاصتا
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بيحرتلا ةلاسر
 ةد مل اهضرع يف بغرت يتلا ةلاسرلا لخدأ .بيحرتلا ةلاسرو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.ظفح رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا ظف حلو .فتاهلا ليغشت ءدب دنع  ةزيجو
ةكبشلا رايتخا
.ًًايلآ وأ اًيودي فتاهلا اهب لصتي يتلا ةيول خلا ةكبشلا ديد حت نك مي
 ًًاـيـلآ فـتاـهـلا ددـحـي فوـسو يلآ ددـح .ةكبشلا رايتخاو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا

.كتقطنم يف ةرفوت ملا ةيول خلا تاكبشلا نم ةكبش
 ةـيـقاـفـتا دـقـعـت ةـكـبـش دـيدـ حت كـنـكـ ميو ةرـفوـتـ ملا تاـكـبـشـلاـب ةـمـئاـق فـتاـهـلا ضرـعـي فوـسـف ،يودي تددـح اذإ
 مـتـحـتـي فوـسو ةكبشلاب لاصت الا نك مي  ال ضرـع مـتـيـس ، الإو .كـيدـل يـل ـ حملا ةـكـبـشـلا لـغـشـم عـم لاوـ جت
 ةـقاـطـب لاـخدإ وأ يـلآ عـضو دـيدـ حت مـتـي ىـتـح يودـي عـضو يـف فـتاـهـلا لـظـي .ىرـخأ ةـكـبـش دـيدـ حت كـيـلـع
MIS فتاهلا لخاد ىرخأ.
.MIS ةقاطب تامدخ تاقيبطت ديكأت
.١٠١ ةحفص )٤١ ةمئاقلا( MIS ةقاطب تامدخ رظنا
تاميلعتلا طيشنت
 طبضو ،طبضلا ددـحو ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا ،اـهـضرـع مدـع وأ تاـمـيـلـعـتـلا ضرـعـل يـكـل فـتاـهـلا طـبـضـل
.تاميلعتلا طيشنتو فتاهلا
.٥٤ ةحفص ةمئاقلا مادختسا اًضيأ رظنا
ليغشتلا ةمغن
 ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،اًحوتفم فتاهلا نوكي امدنع ،اهليغشت فاقيإ وأ ليغشت ةمغن ليغشتل فتاهلا طبضل
 .ليغشتلا ةمغنو ،فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو
.٥٦ ةحفص يف بيحرتلا ةلاسر رظنا ،ليغشتلا ةمغن ليغشت متي نلف ،بيحرت ةلاسر طبضب تمق اذإ
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 ةـمـئاـق يـف طـبـضـلا سـفـن ىـلـع روـثـعـلا كـنـكـ مي . ةمغنلا طبض مـث ،طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
.٠٦ ةحفص )٣ ةمئاقلا( عاضو ألا رظنا ،عاضو ألا
 ، نينر يـه تاراـي ـخلا .ةدراو ةـيـتوـص ة ـملاـك ـمب فـتاـهـلا اـهـب كرـطـخـي يـتـلا ةـيـفـيـكـلا راـيـتـخ ال ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت ددـح
.فاقيإو ةدحاو هيبنت ةمغنو ،ةدحاو ةنرو ،يدعاصتو
 هـيـبـنـتـلا لـمـعـي  ال .ةدراوـلا ةـيـتوـصـلا تا ـملاـك ـملاو لـئاـسرـلـل زازته الاب هيبنتلاو ، نينرلا توص ىوتسمو ، نينرلا ةمغن ددـح
.ةرايسلا ةدع وأ بتك ملا حطس لماح وأ ،نحشلا زاهجب  الصتم فتاهلا نوكي امدنع زازته الاب

 يـتـلا  نيـنرـلا ةـمـغـن ةـمـئاـق يـف رـثـك ألا يـلـع ةدـحاو ةرـم  نيـنر تاـمـغـن ةرـشـع ظـفـح كـنـكـ مي :حـيـمـلـت
 .ةيصن ةلاسرك وأ RI ةلصو ربع اهتلبقتسا
 ريذحتلا تامغن وأ حيتاف ملا تامغن وأ ،ةدراوـلا لـئاـسرـلـل هـيـبـنـتـلا ةـمـغـن طـبـضـل لئاسرلل هيبنت ةمغن ددـح
.ةيراطبلا ةقاط دافن دنع  الثم تامغن رادص إل فتاهلا طبضل

  نيـلـصـتـم ةـعوـمـج ـمل يـمـتـنـت يـتـلا فـتاـهـلا ماـقرأ نـم تا ـملاـكـم دورو دـنـع طـقـف  نيـنرـلـل فـتاـهـلا طـبـضـل ـل هيبنت ددـح
.ديد حت ىلع طغضا مث تا ملاك ملا ةفاك وأ ةبولط ملا  نيلصت ملا ةعومجم ىلإ لقتنا .ةددحم
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ـمـس لـثـم ةزـهـج ألا دـحأـب فـتاـهـلا لاـصـتا دـنـع طـقـف زاـهـ جلا طـبـض ةـمـئاـق ضرـع مـتـي  وأ P9-CDH سأرـلا ةـعاّ
.KRAC-19 نيديلا رح عضول ةرايسلا ةدع
 مادختسا متي .عمسلا مقط وأ نيديلا رح وأ نذ ألا مقط ددح .زاه جلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.ةرم لو أل فتاهلاب نيديلا رح عضو زاهج ليصوت دنع فتاهلاب طشنلا عضولا
 دـيد ـحت كـنـك ـمي .دد  ـحملا زاـه ـجلاـب لـصـتـت اـمدـنـع ًاـيـلآ هـلـيـغـشـت بوـلـط ـملا عـضوـلا دـيدـحـتـل زاـه ـجلا عـضو ددـح •

.زاه جلا ليصوت ءانثأ رخآ عضو
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 تا ملاك ملا هيبنت طبض  مت اذإ .ٍناوث سمخ دعب ًايلآ ةدراولا ة ملاك ملا ىلع دري ثيحب فتاهلا طبضل يل آلا درلا ددح •

.يل آلا درلا ةفيظو مادختسا متي نلف ،فاقيإ وأ ةدحاو هيبنت ةمغن ىلع ةدراولا
 ةد مل ليغشتلا عضو ىلع ءاوض ألا طبضل يلآ ددح .لمعت ليغشتلا عضو ىلع اًمئاد ءاوض ألا طبضل ءاوض ألا ددح •

 .نيديلا رح ديد حت متي امنيح طقف ءاوض ألا رايخ رفوتي .حيتاف ملا دحأ ىلع طغضلا دعب ةيناث ٥١
 .معن رايتخاب ،سأرلا مقط نم  الدب مادختس الا ديق عمسلا مقط ليغشت ءدبل عمسلا مقط مادختسا ددح •

.عمسلا مقط ديد حت متي  نيح طقف عمسلا مقط مادختسا ةرابع رهظتسو
e8�%6.!,%SRPG
 نأ يـلـع ,لـباـك ةـطـساوـب وأ ,ثوـتوـلـب وأ RI ةـلـصو رـبـع قـفاوـتـم يـصـخـش رـتوـيـبـمـك زاـهـجـب فـتاـهـلا لـيـصوـت كـنـك ـمي
.رتويبمكلا زاهج نم SRPG لاصتا  نيك متا مدومك فتاهلا مادختسا متي
 ةطقن ليغشتب مقو ةطشنلا لوصولا ةطقن ددح .SRPG ـل مدو ملا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.لوصولا ةطقن طبض رييغتل ةطشنلا لوصولا ةطقن ليدعت ددح .اهمادختسا دار ملا لوصولا
 ةطقنل هلاخدا ديرت يذلا مس الا لخدأ .ديدج مسا ىلع طغضاو لوصولا ةطقنل ليدب مسا ىلإ لقتنا •

.قفاوم ىلع طغضا مث اهطيشنت  مت يتلا لوصولا
 طـغـضاو )NPA( لوـصوـلا ةـطـقـن مـسا لـخدأ .لـيدـعـت ىـلـع طـغـضاو SRPG لوـصو ةـطـقـن ىـلإ لـقـتـنا •

.قفاوم ىلع
 لوصولا ةطقن مسا ىلع لوص حلا كنك مي .SRPG ةكبشب لاصتا ءارج إل لوصو ةطقن مسا ىلإ جات حت   

. كيدل ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم
ـضـيأ كـنـكـ مي  جـماـنرـب اًـمدـخـتـسـم رـتوـيـبـمـكـلا يـلـع )لوـصوـلا ةـطـقـن مـسا( SRPG مدوـ مل ةـمدـ خلا تادادـعإ طـبـض اً
 ,فـتاـهـلاو رـتوـيـبـمـكـلا زاـهـج يـلـع تادادـع إلا طـبـضـب تـمـق اذإ .٤٠١ ةـحـفـص مدو ـملا طـبـض رـظـنا ,اـيـكوـن مدوـم تاراـيـخ
.رتويبمكلا يلع اهؤارجإ  مت يتلا تادادع إلا مادختسا متي فوس هنأ ظح ال
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e8�%2%30א/:
  نيـلـمـعـتـسـم ةـعوـمـجـم ،تا ـملاـك ـملا رـظـح لـثـم( تا ـملاـك ـملا نـم د ـحت يـتـلا ةـياـم ـحلا فـئاـظو مادـخـتـسا دـنـع :ةـظـح الـم
 تاـكـبـشـلا ضـعـب يـف ئراوـطـلا ماـقرأ ىـلإ تا ـملاـكـم ءارـجإ كـل ىـنـسـتـي فوـس ،)ةددـحـم ماـقرأـب لاـصـت الا ،ةددـحـم
.)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ٢١١ لثم(

ددح .ةيام حلا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 دجوتو .هليغشت اهيف متي ةرم لك يف يصخشلا زمرلاب ةبلاطملل فتاهلا طبضل يصخشلا زمرلا بلط •

.يصخشلا زمرلا بلط ليغشت فاقيإب حمست  ال MIS تاقاطب ضعب
 تا ـملاـك ـملا دـيـيـقـتو فـتاـهـلا ىـلإ ةدراوـلا تا ـملاـك ـملا دـيـيـقـتـل )ةـكـبـش ةـمدـخ( تا ـملاـك ـملا رـظـح ةـمدـخ مدـخـتـسـت •

.رظ حلا رس ةملك دوجو كلذ مزلتسيو .هنم ةرداصلا
 كب ةصا خلا MIS ةقاطب تناك اذإ ةدد  حملا فتاهلا ماقرأ ىلع ةرداصلا ة ملاك ملا رصقل ةددحم ماقرأب لاصت الا •

.2NIP زمر دوجو نم دب الو ،ةفيظولا هذه معدت
  نيعتي يتلا ةكبشلا ةمدخ يدحإ يه ةدد  حملا  نيمدختس ملا ةعومجمربتعت .ةددحم  نيمدختسم ةعومجم •

 لـصـتا ،تاـموـلـع ـملا نـم دـيز ـمل .كـب لاـصـت الا مـهـنـك ـمي اـمـك مـهـل تا ـملاـكـم ءارـجإ كـنـك ـمي ساـنـلا نـم ةـعوـمـجـم
.كيدل ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب

 MIS ةـقاـطـب لاـخدإ دـنـع ةيامحلا زـمر فـتاـهـلا كـنـم بـلـطـي فوـسو فـتاـهـلا ددـح .ةيامحلا ىوـتـسـم •
.فتاهلا يف ةديدج

 ةركاذ نم خسنلا وأ ةيلخادلا فتاهلا ةركاذ ديد حت ديرت امتقو ةيام حلا زمر فتاهلا بلطي فوسو ةركاذلا ددح   
.٥٣ ةحفص فتاهلا رتافد خسنو ٥٣ ةحفص فتاهلا رتفد طبض ديد حت رظنا .ىرخأ ىلإ

 .رظ حلا رس ةملك وأ 2NIP زمرو ،يصخشلا زمرلاو ،ةيام حلا زمر رييغت نم نكمتتس ةمد خلا زومر رييغت مق •
.٩ يلإ رفص نم ماقر ألا يلع زومرلا يوت حت نأ نك مي

 لاصت الا عن مل ،٢١١ لثم ،ئراوطلا ماقر أل ةهباش ملا ةمد خلا زومر مادختسا بن جت كيلع يغبني هنأ ظح ال   
.ئراوطلا مقرب دوصق ملا ريغ



thgirypoC  © 2002  aikoN  . llA  sthgir  .devreser٩٦

ةمئاقلا فئاظو
ZC<%'אJ%e8�%!0;(\א
 ةداعتساو طبضلا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا ،ةـيـلـص ألا اـهـمـيـق ىـلإ ةـمـئاـقـلا تادادـعإ ضـعـب طـبـض ةداـعـتـس ال
 ماـقرأو ءاـمـس ألا فذـح مـتـي  ال ،لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع .قفاوم ىـلـع طـغـضاو ةـياـمـ حلا زـمر لـخدأ .عنص ملا طبض
 .فتاهلا رتفد يف ةظوف  حملا فتاهلا

)٥%:0Q3?"א(0�%;"%�א%!
 نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا

U+x%";8:
 ءاضفلا مداصت وأ ٢ نابعثلا ،اـهدـيرـت يـتـلا ةـبـعـلـلا ددـح .ةبعل رتخاو باعل ألا ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 بع ال وأ - ةـبـعـلـلا يـف اًرـفوـتـم كـلذ ناـك نإ - ةـبـعـلـلا عوـن ددـح   …رثكأ باعلأ ددـحوأ.سيبابدلاو ةركلا وأ
.ةديدج ةبعل مث دحاو
 ةـبـعـلـلا ءادأ ةـيـفـيـكو حـيـتاـفـ ملا مادـخـتـسا ةـيـفـيـك لوـح ةـيـعرـفـلا ةـمـئاـقـلا نـم تاداـشرا ىـلـع لوـصـ حلا كـنـكـ مي
.تاداشرا رايتخا ةطساوب
.avaJ ايكون باعلأ نم ديز ملا ىلع ىرخأ باعلأ ةمئاقلا توتحا ا مبر
ةيجوز ةبعل ءدب
 ةـبـعـلـلا سـفـن هـيدـل صـخـش عـم فـتاـهـلاـب RI ةـلـصو ذـفـنـم رـبـع اًـيـجوز ٢ناـبـعـثـلا ةـبـعـل ءادأ ًاـضـيأ كـنـكـ مي اـمـك
 اـمـهـضـعـب ىـلإ نارـيـشـي  نيـفـتاـهـلا  الـكـب RI ةـلـصو ذـفاـنـم نأ نـم دـكأـت ،ةـيـجوز ةـبـعـل ءدـب لـبـق .قـفاوـتـم فـتاـه ىـلـع
.٧٧ ةحفص )٠١ ةمئاقلا( RI ةلصو رظنا .ضعبلا
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 وأ ةديدج ةيجوز ةبعل ءدبل ةبعل ةفاضتسا امإ رتخا .نابع ال رايخ ديد حت  نيبع اللا نم لك ىلع بجي ةبعللا ءدبل
.ةبعل ةفاضتسا رايخ ديدحتب رخ آلا بع اللا موقي نأ دعب ةبعل يف كارتش الل ةبعل يف كارتشا
:8;>"א0�%Oe8�%;"%�א5+601%
ددح .طبضلا وأ باعل ألا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 طـبـض مادـخـتـساـب اـيـكوـن يداـنـب ةـصا ـخلا PAW تاـحـفـصـب لاـصـت الا فـتاـهـلا لواـحـي فوـسو باـعـل ألا تاـمدـخ •

 .ًايلاح مدختس ملا ةمد خلا
 لاصت الا طبض تاذ PAW ةمدخ ل الخ نم ايكون يدان ىلإ لوصولا نم نكمتت  ال دقف ،لاصت الا لشف ةلاح يف   

 رظنا ,ةمد خلا طبض نم يرخأ ةعومجم طيشنتب مق تامدخ ةمئاقلا حتفا ةلا حلا هذه يف .ًايلاح مدختس ملا
.ايكون يدانب  يرخأ ةرم لاصت إلا لواح .٢٩ ةحفص يف PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ

 دوزـم وأ/و ةـكـبـشـلا لـغـش ـمب لـصـتا ،تاـفـيرـعـتـلاو ةـفـلـكـتـلاو ةـفـلـتـخ ـملا PAW تاـمدـخ رـفاوـت ىدـم ةـفرـع ـمل   
.كيدل PAW ةمدخ

 طقف زازته إلا زاهج ليغشت نك مي .ةبعللاب ةصا خلا زازته الاو ،زازته الا تاودأو ءاوض ألاو ،تاوص ألا طبضل طبضلا •
 يدانب ةيوضعلا مقر ظفح كنك مي .٦٦ ةحفص ةمغنلا طبض رظنا زازته الاب هيبنتلا ةيصاخ طيشنت دنع
 يدان لوح تامولع ملا نم ديز مل moc.aikon.bulc.www عقو ملا ةرايز نك مي .ايكون يدانل يصخشلا مقرلا ايكون
 .رخ آل دلب نم تامد خلا هذه ةحاتإ فلتخت ,باعل ألا تامدخو ايكون
%)٦:0Q3?"א(01%?8#]("א%!

 مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح فتاهلا
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 ضعب يلع فتاهلا جمانرب يوتحي .فتاهلا يف ةتبث ملا avaJ تاقيبطت يف مكحتلا ةمئاقلا هذه قيرط نع نك مي
 تامدخ ل الخ نم يرخأ تاقيبطت نوعونت ملا ةمد خلا ودوزم رفوي  .فتاهلا اذهل اًصيصخ ةممص ملاو avaJ تاقيبطت

PAW. فتاهلا يلع اهليم حت لبق تاقيبطتلا كلت نم ةدحاو مدختست نأ عيطتست  ال.
T7s#$%jM+%01?8#]("א
.قيبطت ددحو تاقيبطت ددح ,ةمئاق طغضا .١
.)قيبطتلا يلع مس إلا دمتعي ( تاقيبطتلا دحأ يئاقلت لقتنا .٢
 . طغضا وأ حتف ددحو تارايخ طغضا .٣
 .هليغشت متي فوسف دحاو قيبطت ديد حت  مت اذإ   
 طغضاو دار ملا قيبطتلا يلإ لقتنا .دد  حملا قيبطتلل ةرظان ملا تاقيبطتلا نم ةمئاق ضرعت ,يرخأ ةيحان نم   

.قيبطتلا ليغشت متي.  وأ رايتخا
 راـصـتـخا حـيـتاـفـم ضرـع مـتـي نـلـف ,لـماـكـلاـب ضرـعـلا ةـشاـش ةـحاـس ـمل اـم قـيـبـطـت لـغـش ةـلاـح يـف :حـيـمـلـت
 تاراـي ـخلا دـحأ ددـح مـث .تاراـي ـخلا ةـمـئاـق ضرـعـب مـق  وأ دـيدـحـتـلا حـيـتاـفـم دـحأ طـغـضا .ءاـمـس ألا
.قيبطتلا ليغشت يف رمتست يكل عوجر طغضا وأ

:قيبطت دادعإ وأ قيبطت لكل ةحاتم ىرخأ تارايخ
.فتاهلا نم قيبطتلا دادعإ وأ قيبطتلا حس مل - حسم •
 يـه اـهـب حوـمـسـ ملا تادادـع إلا رـبـتـعـت .ةـكـبـشـلا ىـلإ قـيـبـطـتـلا لوـخد ةـيـناـكـمإ نـم دـحـلـل ،تـنرـتـن إلاـب لـيـصوـت •

 رـيـغو )ةـكـبـشـلا ىـلإ لوـخدـلاـب حوـمـسـم( حوـمـسـمو )ةـكـبـشـلا ىـلإ لوـخدـلـل ً الوأ نذ إلا بـلـطـي( ً الوأ لاؤـسـلا
.)ةكبشلا ىلإ لوخدلاب حومسم ريغ( حومسم

.PAW تامدخ نم هليم حت نك مي قيبطتلل ديدج رادصإ رفوت نم دكأتلل - رادص إلا نم قق حت •
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 جاتحت .تـنرـتـن إلا يـلـع ةـحـفـص نـم قـيـبـطـتـلـل ةـيـفاـضإ تاـناـيـبو رـثـكأ تاـموـلـعـم رـيـفوـتـل - بـيو ةـحـفـص •
 تنرتن إلا ةكبش يلع ناونع ريفوت ةلاح يف طقف كلذ رهظي  .ةكبش ةطساوب معدلل ةيصا خلا هذه
.قيبطتلل ًابحاصم

.قيبطتلا نع ةيفاضإ تامولعم ءاطع إل - ليصافت •
�%3#$%jM+%01?8#]("א
:ةفلتخم قرطب ةديدج avaJ تاقيبطت ليم حت كنك مي
ـضـيأ رـظـنا .بـساـنـ ملا avaJ قـيـبـطـت نـع ثـحـبـلـل حـفـصـتـ ملا حـتـفو تاـقـيـبـطـتـلا ددـحو ةـمـئاـقـلا ىـلـع طـغـضا •  اً

.٣٩ ةحفصلا PAW ةمدخ تاحفص حفصت
 .٠٧ ةحفص طبضلا باعل ألا طبضو تامدخ رظنا ,ةبعللا ليم حت ةيناكمإ مدختسا •
 جـمارـب ةـعوـمـجـم نـم قـيـبـطـتـلا تـبـثـم مدـخـتـسا .رـتوـيـبـمـكـلا ىـلـع avaJ تاـقـيـبـطـت لازـن إل تـنرـتـن إلا مدـخـتـسا •

.فتاهلا ىلإ يصخشلا بسا حلا نم تاقيبطتلا لقنل كلذو يصخشلا بسا حلا
 تاـطاـيـتـح الا ذاـخـتا بـجـيـف ،اـيـكوـن عـقوـم رـيـغ رـخآ عـقوـم نـم )avaJ( تاـقـيـبـطـت لـيـم ـحت ترـتـخا اذإ :ةـظـح الـم
.تايوت  حملا وأ نام ألا لجأ نم عقوم يأ عم اهذختت يتلا اهتاذ

:avaJ قيبطت ليغشت ءانثأ وأ لازن إلا ةيلمع ءانثأ ةيلاتلا صوصنلا رهظت دق

 ءارجإب مقو هيلإ جات حت  ال قيبطت ىأ حس مب مق .فتاهلاب اًدج ةريثك تاقيبطت دجوت متي مل لمعلا •
.ىرخأ ةرم لازن إلا ةيلمع

.هليغشت يرجي يذلا قيبطتلا يف أطخ دجوي قيبطتلا يف أطخ •
.فتاهلا عم قيبطتلا قفاوتي  ال قيبطتلا معدي  ال فتاهلا •
.ة ملاكم ءارجإ ءانثأ بيو لاصتا نيوكت قيبطتلا لواحي ةيراج ة ملاك ملا •
.دعب متت مل رتويبمكلا نم لقنلا ةيلمع نأ وأ ،حلاص ريغ قيبطتلا نوكي نأ امإ ةفورعم ريغ فل ملا ةغيص •
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 معدت  ال ةباوبلا نأ وأ ،فتاهلا ىلع هليغشت نك مي  ال ثيحب اًدج ريبك فل ملا نأ امإ ريبك فل ملا •

.ةريبكلا تافل ملا
.حلاص ريغ قيبطتلا ئطاخ فلم •
.ةلوا  حملا ةداعإ ءاجرلا .قيبطتلا ليغشت ءدب نم فتاهلا نكمتي مل فل ملا حتف رذعت •
 ديق ايازم وأ تا ملاكم ىأ ءاهنإب مق .قيبطتلا ليغشتل فاك ردصم دجوي  ال قيبطتلا حتف ىلع رداق ريغ •

.ىرخأ ةرم قيبطتلا حتف لواحو اًيلاح ليغشتلا
.ددحم مسا قيبطتلل دجوي  ال ,)قيبطتلا ةمئاق يف رهظت( فورعم ريغ •
ماظنلا تامولعم ضرع
.تاقيبطتلا تيبثتل حات ملا ةركاذلا مجح ضرعي
.ةركاذلاو تاقيبطت ددح ,ةمئاقلا طغضا
 ىلإ لصت ىرخأ ةحاسم ةحاتإ نك ميو avaJ تاقيبطت نيزختل ةركاذلا نم تيابوليك ٨٢١ ةحاسم فتاهلا صصخي
.٤١ ةحفصلا يف ةيوي حلا ةركذلا رظنا ,تامولع ملا نم ديز مل .فتاهلاب ةيوي حلا ةركاذلا نم تيابوليك ٠٥

)٧%:0Q3?"א(%:8\2%0א%!
 ،ةمسقلاو ،برضلاو ،حرطلاو ،عم جلا تايلمعب فتاهلاب ةدوجو ملا ةبسا حلا موقت
.ت المعلا ميق ليو حتو  ،يعيبرتلا رذ جلاو ،عيبرتلا باسحو

 نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا

.ةليوطلا ةمسقلا تايلمع عم اميس ال ،ةيليو حت ءاطخأ ثودح لمتحيو ةدودحم ةبسا حلا ةقدو
.ةبسا حلا ددحو ةمئاقلا يلع طغضا .١
.ةيرشعلا ةم العلا لاخد إل  ىلع طغضاو ،ةبسا حلا ىلإ لو ألا مقرلا لخدأ ،‘٠’ ضرعت ةشاشلاو .٢
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.ةراش إلا رييغت وأ يعيبرتلا رذ جلا ،عيبرت ،ةمسق ،برض ،حرط ،عمج ددحو تارايخ ىلع طغضا .٣
 تارـم ث الـثو ،حرـطـلـل  نيـترـمو ،عـمـجـلـل ةدـحاو ةرـم  ىـلـع طـغـضا ،كـلذ نـم  الدـب وأ :حـيـمـلـت
.ةمسقلل تارم عبرأ وأ برضلل

.يناثلا مقرلا لخدأ .٤
 تار ملا نم اًددع ٥ ىلإ ٣ نم تاوط خلا ررك . جتاونلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ، جتانلا ىلع لوصحلل .٥

.ةرورضلا بسح
.حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا  الوأ ،ةديدج ةيباسح ةيلمع ءدبل .٦
twIאx%�%./$%3;"אA%1
.ةبسا حلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 لخدأ مث .ةضورع ملا تاراي خلا نم ًارايخ ددح .فرصلا رعس ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فرصلا رعس ظف حل .٢

 يف فرصلا رعس لظي .قفاوم ىلع طغضا مث ةيرشعلا ةم العلا لاخد إل  ىلع طغضاو ،فرصلا رعس
.رخآ فرص رعسب هلادبتساب موقت ىتح ةركاذلا
 ةيلحملا ةـلـمـعـلاـب ددـح مـث تاراـيـخ ىـلـع طـغـضاو ،هليوحت بولطملا غلبملا لـخدأ ،ةـلـمـعـلا ليوحت ءارـج إل .٣

.ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ
ـضـيأ كـنـكـ مي اـمـك  تارايخ ىـلـع طـغـضاو ،هـلـيوـ حت دارـ ملا غـلـبـ ملا لـخدأ .راـظـتـن الا عـضو يـف ةـلـمـعـلا لـيوـ حت ءارـجإ اً
 .ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيل  حملا ةلمعلاب ددحو

!%l0Q3:%0?"א(%,%�0'אQ3:%٨(
 بـسـح بـيـترـتـلاـب تارـكذ ـملا ظـفـح نـك ـمي .اـهـب ماـيـقـلا ةرورـضـب كرـيـكذـتـل ةـمـه ـمل ةرـكذـم ظـفـح كـنـك ـمي
 هذـه مدـخـتـسـت .تارـكذـ ملا هذـه لوـط ىـلـع كـلذ فـقوـتـيو ةرـكذـم  نيـث الـث ىـتـح ظـفـح كـنـكـ مي .ةـيوـلو ألا
.٤١ ةحفصلا ةيوي حلا ةركذلا رظنا ,تامولع ملا نم ديز مل .ةيوي حلا ةركاذلا ةزي ملا
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 نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا

 مـث ةـبوـلـطـ ملا ةرـكذـ ملا ىـلإ لـقـتـنا وأ ،تارايخ ىـلـع طـغـضا .ماه ملا ةمئاق ددـحو ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
ددح .تارايخ ىلع طغضا
 ةـجرد ددـح .ظـفـح ددـحو تاراـيـخ ىـلـع طـغـضاو ،ةرـكذ ـملا عوـضوـم لـخدأ .ةدـيدـج ةرـكذـم ةـفاـض إل ةـفاـضإ •

 بيترتلاب ً الوأ تاركذ ملا درس متي .)٣( ةضفخنم مأ )٢( ةطسوتم مأ )١( ايلع يه له ،ةركذ ملا ةيولوأ
.يدجب ألا بيترتلاب مث ةيولو ألا بسح

.٣٣ ةحفص يئبنت صن تادادعإ لفق وأ لاخدإ ليغشت ,سوماقلا   
.ةدد  حملا ةركذ ملا فذ حل حسم •
.ةركذ ملا تايوتحم ليدعتل ليدعت •
.ةركذملل ةيولو ألا ىوتسم رييغتل ةيولو ألا ليدعت •
.ةدد  حملا ةركذ ملا ضرعل ضرع •
.هل ًاعبت تاركذ ملا ضرع يف بغرت يذلا ةيولو ألا ىوتسم ديدحتل ةيولو ألل باهذ •
 . ميوقت ةركذمك ةركذ ملا ظف حل  ميوقتلا يف ظفح •
.ةيصن ةلاسرك رخآ فتاه ىلإ ةركذ ملا لاسر إل صن لكش يلع لاسرأ •

)٩%:0Q3?"א(%z/.?("א%!
 داـيـعأو تاـعاـمـتـج الاو اـهـئارـجإ ىـلإ جاـت ـحت يـتـلا تا ـملاـك ـملاو ،رـيـكذـتـلا لـئاـسر عـبـتـت ىـلـع  ميوـقـتـلا كدـعاـسـي
 مدختست .ةركذم ٠٥٢ ىلإ لصي  ميوقتلا تاركذم نم ددعب ظافتح الا ةيناكمإ فتاهلا معدي .د الي ملا
.٤١ ةحفصلا ةيوي حلا ةركذلا رظنا ,تامولع ملا نم ديز مل .ةيوي حلا ةركاذلا ةزي ملا هذه

 نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا
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 فوسف ،مويلا اهدادعإ  مت تاركذم دوجو ةلاح يف .هديرت يذلا مويلا ىلإ لقتنا . ميوقتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 متي .تاظح ال ملا ضرع ددحو تارايخ ىلع طغضا ،تاركذ ملا ةدهاشم تدرأ اذإ .رظان ملا ةركذ ملا عون رشؤم ضرع متي
 ىلع طغضلا مث ،مويلا ضرع يف اهيلإ لاقتن الاب ةدحاو ةركذم ضرع كنك مي .لو ألا ط خلا ىلع ةركذ ملا رشؤم ضرع
.دحاو ضرع يف عيباسأ ةعبر ألا  عوبس ألا اذه ضرع حضوي .ضرع مث تارايخ
: ميوقتلا ضورعل ىرخ ألا تاراي خلا نمضتت 
  ميوقتل ةرشابم ةركذمك وأ ثوتولب  ميوقت ربع وأ RI ةلصو ربع ةركذم لاسر إلو ،ةركذم نيودتل تارايخ •

.ةيصن ةلاسرك وأ رخآ فتاه
.ةركذم ةداعإو اهكير حتو رير حتو حس مل تارايخ •
 كـنـك ـمي يـلآ حـسـم راـيـخ يـف .تـقوـلا ةـغـيـص وأ خـيراـتـلا قـيـسـنـت وأ تـقوـلا وأ  الـثـم خـيراـتـلا طـبـضـل طـبـض •

 تارـكذ ـملا فذـح مـتـي نـل لاـح يأ ىـلـع .ةـنـيـعـم ةدـم دـعـب اـيـئاـقـلـت ة ـميدـقـلا تارـكذ ـملا فذ ـحل فـتاـهـلا طـبـض
.د الي ملا دايعأ تاركذم لثم ةرركت ملا
T+O/r%6GHIJ%T?./z
.١٣ ةحفص صن ةباتك رظنا ،ماقر ألاو فور حلا لاخدإ ةيفيك ةفرع مل
 نيودت ددـحو تارايخ ىـلـع طـغـضا مـث هدـيرـت يذـلا خـيراـتـلا ىـلإ لـقـتـنا . ميوقتلا ددـحو ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
:ةيلاتلا تاركذ ملا عاونأ نم اًعون ددح .ةركذم
 تـقو لـخدأ مـث .قـفاوـم ىـلـع طـغـضاو فـتاـهـلا رـتـفد يـف اـهـنـع ثـحـبا وأ ،ةرـكذ ـملا لـخدأ - عاـمـتـجا  •

 هـيـبـنـتـلا ةدـم مـث هـيـبـنـتـلا لـيـغـشـت ىـلـع طـغـضـلا كنكمي تدرأ نإ .قـفاوـم ىـلـع طـغـضاو عاـمـتـج الا
.كلذ ديرت تنك اذإ ةركذملل

 ثحبا وأ ،قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأو ،قفاوم ىلع طغضاو ،بولط ملا فتاهلا مقر لخدأ - ة ملاكم  •
 طغضلا كنك مي كلذ ديرت تنك اذإ .قفاوم ىلع طغضاو ة ملاك ملا تقو لخدأ مث .فتاهلا رتفد يف امهنع
.ةركذملل هيبنتلا ةدم مث هيبنتلا ليغشت ىلع
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 مث .قفاوم ىلع طغضاو )فتاهلا رتفد يف اهنع ثحبا وأ( صاخش ألا ءامسأ لخدأ - د اليم ديع  •

 تلخدأ اذإ .قفاوم ىلع طغضاو ،د الي ملا خيرات لخدأ مث .قفاوم ىلع طغضاو يرايتخا ،د الي ملا خيرات لخدأ
 ىـلـع طـغـضـلا كـنـك ـمي كـلذ دـيرـت تـنـك اذإ .هـمـسا دـعـب صـخـشـلا رـمـع ةرـكذ ـملا كـل ضرـعـت فوـس ،ةـنـسـلا
.ةركذملل هيبنتلا ةدم مث هيبنتلا ليغشت

.قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ - ةركذم  •
.تاركذ ملا ضرعت  نيح  رشؤ ملا ضرع متيس ،هيبنت ةمغن طبض متي امدنع
=Z+%DK�%%אS%0TR%t=A%6 0%U0'%GHIJ
 ضرـع ءاـنـثأ . ىـلـع طـغـضـلاـب ضورـعـ ملا مـقرـلاـب لاـصـت الا كـنـكـ مي .ةرـكذـ ملا ضرـعـيو ،هـيـبـنـت ةـنر فـتاـهـلا ردـصـي
 ىـلـع طـغـضا .ضرع ىـلـع طـغـضا ،ةرـكذـ ملا ضرـعو هـيـبـنـتـلا فاـقـي إل ،ةـشاـشـلا ىـلـع  ةـ ملاـكـ ملا ةرـكذـم
.ةركذ ملا ضرع نودب هيبنتلا فاقي إل .ءاهنإ

!%Od<:%RI )0?"אQ3:%٠١(
 نوكي نأ بجي ،RI ةلصو مادختس ال .)RI( ذفنم ل الخ نم تانايب يقلتل فتاهلا دادعإ كنك مي
 تانايب م التسا وأ لاسرإ كنك مي .ADrI عم اًقفاوتم هب لاصتا ءارجإ يونت يذلا زاه جلا
 زاـهـج ،لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع( تاـناـيـب زاـهـج وأ قـفاوـتـم فـتاـه نـم/ىـلإ  ميوـقـت تارـكذـمو لاـمـعأ تاـقاـطـب لـثـم
.فتاهلاب صا خلا RI ذفنم ربع )رتويبمك
 دـحأ زاـهـ جلا اذـه .ىرـخأ RI ةزـهـجأ عـم لـخادـتـي هـعدـت  الو صاـخـش ألا دـحأ  نيـع ىـلإ RI عاـعـشإ هـجوـت  ال
.يلو ألا ةئفلا نم رزيللا تاجتنم

 نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا
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RI ربع اهم التساو تانايب  لاسرإ
 هـنأو اـمـهـضـعـب ىـلإ نارـيـشـي م الـتـس الا زاـهـجو لاـسر إلا زاـهـج نـم لـك يـف نادوـجو ـملا RI يذـفـنـم نأ دـكأـت •

 تحت ةـعـش ألاـب ةـلـصوـلا ةـلاـح يـف نيزاهجلا نيب ةلضفملا ةفاسملا .نيزاهجلا نيب قـئاوـع ةـيأ دـجوـت  ال
.رثك ألا ىلع دحاو رتم يه ءارم حلا

 .RI ةلصو ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،RI ربع تانايب ملتسي ثيحب فتاهلاب صا خلا RI ذفنم ليغشتل •
.تانايبلا لقن ءدبل ةبولط ملا RI ةفيظو لسر ملا فتاهلا مدختسم ددحي •
 لاـصـت الا ءاـغـلإ  مت هـنأ يـنـعـي كـلذ نإـف ،RI ذـفـنـم لـيـغـشـت دـعـب  نيـتـقـيـقد ل الـخ تاـناـيـبـلا لـقـن أدـبـي مـل اذإ
.ىرخأ ةرم هليغشت ةداعإ بجيو
RI ليصوت رشؤم
 تانايبلا لاسر إل دعتسم فتاهلا نأو RI ليصوت ليغشت  مت هنأ اذه ينعيف ،رارمتساب  ضرع دنع •

.RI ذفنم ربعاهم التسا وأ
.لاصت الل نادقف ثدح وأ رخ آلا زاه جلاب لاصت الا لواحي كفتاه نأ اذه ينعيف ، ضموي امدنع •
!%U<.T.V%)0?"אQ3:%١١(%
 ت الاصت الا ةرادإ كنك مي .ثوتولب ـب تانايبلا م التساو لاسر إل فتاهلا دادعإ كنك مي
 طبضلا تادادعإ فيرعتو
 ثوـتوـلـب زاـهـج  الو فـتاـهـلا جاـتـحـي نـلـف ،وـيدارـلا تاـجوـم مادـخـتـساـب لـصـتـت ثوـتوـلـب ةزـهـجأ تـماد اـم.ثوـتوـلـب ةـمـئاـق يـف
 لاصت الا نأ مغر ،يصق ألا هدح قاطن نمض ادجاوتي نأ طقف نازاه جلا جاتحي .دحاو ةيؤر طخ ىلع انوكي نأ يلإ رخ آلا
.ىرخ ألا ةينورتكل إلا ةزهج ألا وأ طئاو حلا لثم قئاوعلا لبق نم شيوشتلل ةضرع
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  نيـح فـتاـهـلا مدـخـتـسـت  ال .ةـفـيـظوـلا هذـه مادـخـتـس ال لـيـغـشـتـلا عـضو يـف فـتاـهـلا نوـكـي نأ بـجـي :ةـظـح الـم
ـشـيوـشـت وأ اًرـطـخ بـبـسـت اـمدـنـع وأ اًروـظـحـم ةـلوـم  ـحملا فـتاوـهـلا لاـمـعـتـسا نوـكـي  دوـيـق دـجوـت ،د الـبـلا ضـعـب يـف .اً
.ةيل  حملا تاطلسلاو عزو ملا عم عجار .ثوتولب ةزهجأ مادختسا ىلع

TZ7#�%U<.T.V%Ot"s0x%TZ7#[u
 اًراطخإ فتاهلا ضرعي .ليغشتلا فاقيإ وأ ليغشت ددح ،ثوتولب ضرع دنع .ثوتولب ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا
.رشؤ ملا ضرع متي  ،ليغشتلا عضو يف ثوتولب نوكي امدنع .هطيشنت ءاغلإ وأ ثوتولب طيشنتب
 مدـع ىـلـع صرـحا .فـتاـهـلا لـيـغـشـت تـقو لـلـقـي اـمـك ،ةـيراـطـبـلا ةـقاـط كـلـهـتـسـي  ثوـتوـلـب مادـخـتـسا نأ ظـح ال
.فتاهلاب ىرخأ تايلمع ءادأ ءانثأ ةيفل خلا يف اهليغشت
ثوتولب زاهج مسا
 لـصـي .هرـيـيـغـت وأ يـضارـتـف إلا مـس الا لوـبـق كـنـك ـمي .i0136 اـيـكوـن فـتاـه مـسا رـهـظـي ,ةرـم لو أل ثوـتوـلـب لـيـغـشـت دـنـع
 زاـهـج ءاـمـسأ كدـعاـسـت .مس الا ظفح  مت ضرـع مـتـيـس ،مـس الا لوـبـق دـعـب .اًـفرـح رـشـع ةـسـمـخ ىـلإ مـس الا لوـط
 .ضعب نع اهضعب ثوتولب تاقحلم وأ ةزهجأ زيي مت يف ثوتولب
 ثوـتوـلـب لـيـغـشـت لـبـق كـلذو ثوتولب تادادعإ يـف ًةرـشاـبـم مـس الا رـيـيـغـت دـعـب رـهـظـي  ال فـتاـهـلا مـسا نأ ظـح ال
.١٨ ةحفص ثوتولب طبض رظنا  .ةرم لو أل
ثوتولب رورم زمر عم قيثوتلا
 .ىـلو ألا ةرـمـلـل هـب لاـصـت الا يراـ جلا زاـهـ جلا عـم ثوـتوـلـب رورـم زوـمر لداـبـت ىـلإ جاـتـ حت دـق ،نـمآ لاـصـتا ءارـج إل
 بـلـطـتـت .اًـفرـح ٦١ ىـلإ ١ نـم هـلوـط لـصـي يـمـقر زـمر وـه ثوـتوـلـب رورـم زـمر .قـيـثوـتـلا ةـيـلـمـعـلا هذـه ىـمـسـتو
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 زوـمر اـيـكوـن تاـقـحـلـ مل .اـقـيـثوـت - قـفاوـتـم رـتوـيـبـمـك ىـلإ سـكاـفـلاو تاـناـيـبـلا ت الاـصـتا لـثـم اـهـلـثـم - تاـقـحـلـ ملا
 .قحل ملا عم ةقفرم يتأت ةصاخ رورم
 كـنـكـمـيـف ،لاـث ـملا لـيـبـس ىـلـع ADP لـثـم ،اـيـكوـن تاـقـحـلـم نـم تـسـيـل ىرـخأ ةزـهـجأ ىـلإ ثوـتوـلـب لاـصـتا نـيوـكـت دـنـع
 ىلإ جات حت  ال تنأف اذل ،طقف ةدحاو ةرم اذه رور ملا زمر مادختسا متي .هئاشنإب تمق يذلا تقؤ ملا رور ملا زمر مادختسا
 .ثوتولب لاصتا يف هتكراشم يف بغرت يذلا رخ آلا زاه جلا عم ةقباطتم رورم زومر فيلأتب مق .ةركاذلا يف هنيزخت
.ديدج زمر فيلأت كنكميف ،ىرخأ ةرم نيزاه جلا  نيب قيثوت لمع ىلإ تجتحا اذإ
T>0N%U<.T.Vא
 ةزـهـج ألا نـع ثـحـبـلا يـف فـتاـهـلا أدـبـي .وـيدوأ ةزـهـجأ نـع ثـحـب مـث ثوـتوـلـب ددـحو ةـمـئاـقـلا ىـلـع طـغـضا
 وـلـت اًدـحاو ثوـتوـلـب ةزـهـجأ ةـمـئاـق ىـلـع ثـحـبـلا قـباـطـت يـتـلا ةزـهـج ألا رـهـظـت .ةرـفوـتـ ملا تاـقـحـلـ ملاو وـيدوأ مـعدـب
 .ةـمـئاـقـلا لـفـسأ هـيـلـع روـثـعـلا  مت زاـهـج رـخآ فـتاـهـلا ضرـعـي .هـيـلـع روـثـعـلا مـتـي زاـهـج لوأ نـم اًءدـب رـخ آلا
 .فاقيإ ىلع طغضا ،ثحبلا ءاهن إل
 نـيوـكـتـل رـخ آلا زاـهـ جلا مدـخـتـساـف ,وـيدوأ مـعدـب لـمـعـي  ال زاـهـجـب ثوـتوـلـب لاـصـتا نـيوـكـت يـف بـغرـت تـنـك اذإ
.لاصت الا
 ليصوتلا  مت ةراـبـع زاـهـ جلا ضرـعـي ،لاـصـت الا لـمـع دـعـب .رايتخا ىـلـع طـغـضاو بوـلـطـ ملا زاـهـ جلا ىـلإ لـقـتـنا
.زاه جلا مساب ةعوبتم ـب
 رـظـنا .بوـلـطـ ملا زاـهـ جلاـب صاـ خلا رورـ ملا زـمر لاـخدإ مدـخـتـسـ ملا نـم بـلـطـي فوـس ،زاـهـ جلا قـيـثوـت مـتـي مـل اذإ
.ه العأ ثوتولب رورم زمر عم قيثوتلا
 ضرـع مـتـيـسـف ،هـب لاـصـت الا ةـلواـحـم ءاـنـثأ قاـطـنـلا جراـخ ةـمـئاـقـلا يـف دوـجوـ ملا زاـهـ جلا كرـ حت اذإ هـنأ ظـح ال
 .أطخ ةلاسر
 .ةدحاولا ةر ملا يف طقف دحاو لاصتا ءارجإ كنك مي هنأ ظح ال
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 نـمو طشنلا زاه جلا ضرع ددـح مـث ثوتولب ددـحو ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا ،اـيـئاـقـلـتـح طـشـنـلا زاـهـ جلا ضرـعـل
.زاه جلاب لاصت الا ق الغإ اًضيأ كنك مي انه
 قيثوت مدقأ دجوي .ةقوثو ملا ةزهج ألا ضرع مث ثوتولب ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةقوثو ملا ةزهج ألاب ةمئاق ضرعل
 بسح ،ةيت آلا تاراي خلا ضعب كل حاتت دق ،ةقوثو ملا ةزهج ألا ضرع ت حت تارايخ ىلع طغضت امدنع .ةمئاقلا ىلعأ
 قيثوتلا فذح ،قوـثو ـملا زاـه ـجلا ىـلإ )كـل يـئرـم( مـسا ءاـطـع إل ريصق مسا صيصخت .لاـصـت الا ةـلاـح وأ زاـه ـجلا ةـلاـح
 قوـثو ـملا زاـه ـجلا نـم لاـصـت الا ءارـجإ مـتـيـس ناـك اذإ اـم فـيرـعـتـل لاصتا ضيوفت بلط ،ةـمـئاـقـلا نـم دد  ـحملا زاـه ـجلا ةـلاز إل
 .)معن(لاصت الا ءارجإ لبق نذ إلا بلطي فتاهلا ناك اذإ وأ  ال ًايلآ
e8�%U<.T.V
 ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا .صاـ خلا فـتاـهـلاـب ةـطـبـترـ ملا ثوـتوـلـب طـبـض تادادـعإ رـيـيـغـت طـبـضـلا نـم ضرـغـلا
 :ةيت آلا تاراي خلا كمامأ .ثوتولب طبض مث ثوتولب
:يت آلاك تاراي خلاو .ىرخ ألا ثوتولب ةزهج أل اًيئرم اهب فتاهلا نوكي يتلا ةقيرطلا رييغتل فتاهلا ةيؤر ةيناكمإ •

.يضارتف الا عضولا وه اذهو عيمجلل ضرع •
.اهعم اًقوثوم ناك يتلا ةزهج ألل طقف بيجتسيو ،فاشتك الل لباق ريغ زاه جلا لع جل يفخم •

.نيرخ آلل ضرعي يذلاو ,فتاهلاب صا خلا ثوتولب زاهج مسا رييغتل فتاهلا مسا •
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 ليغشتب مقت  ال .ةمئاقلا هذه يف فئاظولا مدختسي يكل ليغشتلا عضو يف فتاهلا نكي نأ دب  ال :ةظح الم
.اًرطخ نوكي وأ  الخادت ثدحي دق وأ ،ًاروظحم ةيكلس اللا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع فتاهلا

1.<"א%$�)6
 لـيـجـسـت دـنـع لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع اذـه دـيـفـيو .ةـيراـج ةـ ملاـكـم وأ تاوـصأ وأ ،ةـيـم الـك تاراـبـع لـيـجـسـت كـنـكـ مي
.دعب اميف امهنيودتل فتاه مقرو مسا

 ةـيـصاـ خلا ةذـه مدـخـتـسـت  ال .تاـ ملاـكـ ملا لـيـجـسـت ةـيـلـمـع مـظـنـت يـتـلا ةـيـل ـ حملا  نيـناوـقـلا لـك عـبـتا :ةـظـح الـم
.ةينوناق ريغ ةقيرطب
ليجستلا

.توصلا لجسمو تاقحل ملا ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا .١
.ليجست ددحو ،تارايخ طغضا ،ة ملاكم ءارجإ ءانثأ ليجستلا ءدبل .ليجست ددح ،ليجستلا ءدبل .٢
.كنذأ نم اًبيرق يداعلا هعضو يف فتاهلاب كسمأ ،ليجستلا دنع   
.فاقيإ ىلع طغضا ،ليجستلا ءاهن إل .٣
.هظف حل قفاوم ىلع طغضاو ليجستلل اًديدج اًمسا لخدأ .٤
 مـث .لـيـجـسـتـلـل اـقـبـسـم دـع ـملا مـس الا حـس ـمل حـسـم ىـلـع طـغـضا ،لـيـجـسـتـلا ظـفـح يـف بـغرـت مـل اذإ   

.قفاومو عوجر ىلع طغضا
.ليجستلا مساب ليجستلا ًايلآ فتاهلا ظفحي فوسف ،ةيراج ة ملاكم ليجستب تمق اذإ   
ت اليجستلا ةمئاق
 لـيـجـسـتـلا ىـلإ لـقـتـناو ،ت اليجستلا ةمئاق ددـح .توصلا لجسمو تاقحل ملا ددـح ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
.تارايخ ىلع طغضاو هديرت يذلا
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.دد  حملا ليجستلا ىلإ عامتس الل عامس ددح •
.قفاوم ىلع طغضا مث ليجستلل اًديدج اًمسا لخدأ .مس الا ليدعت ددح •
.ديكأتلل قفاوم ىلع طغضا .ليجستلا حس مل حسم ددح •
.قفاوم ىلع طغضاو هيبنتلل اًتقو لخدأ .قفاوم ىلع طغضاو هيبنتلل اًخيرات لخدأ .هيبنت ةفاضإ ددح •
ـحوـتـفـم هـيـبـنـتـلا نوـكـي اـمدـنـع هـيـبـنـت ةـفاـضإ ةـمـلـك لـحـم هـيـبـنـت ةـمـلـك ل ـحت     ضرـع مـتـيـسو هـيـبـنـت ددـح .اً

 مـث حـسـم ىـلـع طـغـضا ،فـتاـهـلا نـم هـيـبـنـتـلا ةـلاز إل .هـيـبـنـتـلا تـقوو خـيراـتو ،لـيـجـسـتـلا مـسا نـم لـك
.قفاوم ىلع طغضا
 مـساو هـيـبـنـتـلا تـقوو !ليجستلا يراج ةراـبـع ضرـعـيو ،هـيـبـنـت ةـمـغـن فـتاـهـلا ردـصـي فوـس ،هـيـبـنـتـلا ةدـم ءاـهـتـنا دـنـع
.ليجستلا ليغشتل ليغشت ىلع طغضا مث ،هيبنتلا فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا .ليجستلا
:#T.<"א%6IאO%�א
 نـك ـمي يـتـلا ةـيـتوـصـلا زوـمرـلا ددـع لـصـيو .يـتوـص زـمر قـطـنـب اـهـلـيـغـشـت نـك ـمي يـتـلا فـتاـهـلا فـئاـظوـب ةـمـئاـق كـيدـل
.زومر ةسمخ ىلإ ةيتوصلا رماو ألل اهصيصخت
 رـم ألا ىـلإ لـقـتـناو ،ةـبوـلـطـ ملا رـم ألا ةـظـفاـح ددـح .ةيتوصلا رماو ألاو تاقحل ملا ددـح ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 مـتـيـس ،يـتوـص زـمر هـيدـل لـعـفـلاـب رـم ألا ناـك اذإ .تارايخ ىـلـع طـغـضا مـث هـيـلإ يـتوـص زـمر ةـفاـضإ بوـلـطـ ملا
.ةشاشلا ىلع  رشؤ ملا ضرع
 ةداـعأ ًاـضـيأ رـظـنا .١٤ ةـحـفـص يـتوـص رـمأ ةـفاـضإ يـف اـهـفـصو  مت يـتـلا ةـقـيرـطـلا سـفـنـب يـتوـص رـمأ ةـفاـضإ كـنـك ـمي
.٢٤ ةحفص يتوص رمأ حسم وأ رييغتو ليغشتلا
.٢٤ ةحفص رظنا ،يتوص زمر مادختساب ة ملاكم ءارجإ ةقيرط سفنب يتوصلا رم ألا ليغشت كنك مي
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 لاـصـتا مدـخـتـسـي يذـلا قـيـبـطـتـلا ءاـهـنإـب مـق ,يـتوـص رـمأ طـيـشـنـتـل .دـنـع يـتوـص رـمأ لـيـغـشـت كـنـكـ مي  ال
SRPG )و ,يفتاهلا بلطلاPAW(.
:bL%%-א
 نامتئ الا ةقاطب تامولعم لثم( ةينورتكيئاقلت تاقاطبو تاركذم لثم ،ةظف  حملا يف ةيصخش تامولعم نيزخت كنك مي
.ةظف  حملاب ءارشلل عفدلاو PAW رجتم ىلإ لوخدلا اًضيأ كنك مي امك .)مئادلا ليمعلا ةقاطب وأ
 عـبرـم يـف كـلذو كـب صاـخ ةـظـفـحـم زـمر لـمـع ىـلإ جاـتـحـتـس ،ىـلو ألا ةرـمـلـل ةـظـف ـ حملا ىـلإ لوـصوـلا ةـلواـحـم دـنـع
 عـبرـم يـف هدـكأو زوـمر ٠١ ىـلإ ٤ نـم هـلوـط حوارـتـي يذـلاو ،هـلـبـقاو ةـظـف ـ حملا زـمر لـخدأ :ةظف  حملا زمر ءاشنإ
 ددـعـل دـح دـجوـي  ال هـنأ ظـح ال .ةظف  حملا ءاشنإ  مت فـتاـهـلا ضرـعـيـس ،قـيـقـحـتـلا حـ جن اذإ .:ةظف  حملا زمر نم قق حت
 مـتـي فوـسـف ،تارـم ةدـع أـطـخ ةـظـفـحـم زـمر تـلـخدأ اذإ .زـمرـلا نـم قـقـحـتـلا لاـخدإ اـهـيـف كـنـكـ مي يـتـلا تارـ ملا
.قئاقد سمخ ةد مل ةظف  حملا قيبطت قلغ
 لاـخدإ مزـلـي .نوـكـسـلا عـضو يـف *#٨٣٥٥٢٩٣# لـخدأ ،ةـظـف ـ حملا زـمرو ةـظـف ـ حملا تاـيوـتـحـم طـبـض ةداـعإ تدرأ اذإ
ـضـيأ رـظـنا .ةـظـف ـ حملا زـمرو تاـيوـت ـ حملا حـسـم مـتـي نأ لـبـق فـتاـهـلا ةـياـمـح زـمر  ظـح ال .٣١ ةـحـفـصـلا ةـمدـ خلا زوـمر اً
.ةظف  حملا تايوتحم عيمج حسم متي فوس هنأ
 حـيـحـصـلا زـمرـلا لاـخدإ دـعـب :ةظف  حملا زمر لخدأ فـتاـهـلا ضرـعـي .ةظف  حملاو تاقحل ملا ددـح ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
طبضلاوأ ةيصخش تاظح الم وأ تاقاطب ديد حت كنك مي ،هديكأتو
ةيصخشلا ةقاطبلا تامولعم نيزخت
 .تاـقاـطـب سـمـخ تاـقاـطـبـلا نـم رادـقـم ىـصـقأ .تاقاطب مـث ةظف  حملا مـث تاقحل ملا ددـحو ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 كـل رـهـظـتـل رايتخا ىـلـع طـغـضا مـث تاـقاـطـبـلا نـم ةـقاـطـب ددـح ،اـهـلـيدـعـت وأ ةـقاـطـبـلا لـيـصاـفـت ضرـعـل
 :ةيت آلا تراي خلا ضعب
.اهئاهتنا خيرات وأ اهمقر وأ اهعون وأ  الثم ةقاطبلا مسا بقعتل ةقاطبلا تامولعم •
.رور ملا ةملكو مدختس ملا مسا نيزختل مدختس ملا تامولعم •
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.ناونعلاو مس الا لثم كتامولعم نيزختل ،نحشلا تامولعم •
 ليدبك ريتاوفلا هيلإ بهذت يذلارخ آلا ناونعلا لوح نامتئ الا ةقاطب تامولعم نيزختل ريتاوفلا تامولعم •

.تاكرشلا نامتئا تاقاطب لثم ،يلص ألا كناونعل
.ينورتكل إلا ديربلا نيوانعو فتاهلا ماقرأ لثم لاصي إلا ميلست تامولعم نيزختل ،لاصي إلا تامولعم •
.ةظف  حملا يف ةدوجوم ةقاطب نم ةخسن لمعل ةقاطبلا خسن •
.ةقاطبلا ليصافت تامولعم لوقح حس مل ةقاطبلا حسم •
.ةدد  حملا ةقاطبلا ةيمست ةداع إل ةيمست ةداعإ •
ةيصخش تاظح الم
 ،ةرـكذـم ٠٣ يـصـقأ دـحـب ةـيرـسـلاـب زـيـمـتـت ةـيـصـخـش تارـكذـم نـيزـخـت ،ةـيـصـخـشـلا تارـكذـ ملا ل الـخ نـم كـنـكـ مي
 رـظـنا ,تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل .ةـيوـيـ حلا ةرـكاذـلا ةزـيـ ملا هذـه مدـخـتـسـت .ةـيـقـيـسوـ ملا تاـم الـعـلا وأ رورـ ملا زوـمر لـثـم
.٤١ ةحفصلا »ةيوي حلا ةركاذلا«
 تارايخ ىـلـع طـغـضـلاـب كـنـكـ مي .ةيصخش تاظح الم مـث ةظف  حملا مـث تاقحل ملا ددـح ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 بـسـح اـمإ تاـظـح الـ ملا فـيـنـصـتو ةددـحـم ةـظـح الـم لـيدـعـتو ،ةدـيدـج تاـظـح الـم ةـفاـضإو ،تاـظـح الـ ملا ضرـع
 ىلإ خسن .هـيـصـن ةـلاـسر ىـلإ ةـظـح الـ ملا ىوـتـحـم خـسـنـي صن لكش يلع لاسرإ .خـيراـتـلا بـسـح وأ مـس الا
 طاـقـتـلا مقرلا مادختسا عـم كـنـكـ مي .رـيـكذـت ةـظـح الـمـك  ميوـقـتـلا ىـلإ ةـظـح الـ ملاو ناوـنـعـلا خـسـنـي  ميوقتلا
.تاظح ال ملا ىدحإ نم رثكأ وأ مقر

ةظف  حملا طبض
ددح .طبضلا مث ةظف  حملا مث تاقحل ملا ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 ةظف  حملا زمر لاخدإ ىلإ جات حت كنأ ظح ال .هليغشت فاقيإو ةظف  حملا زمر بلط ليغشت  نيب ليدبتلل زمر بلط •

 .هليغشت فاقيإو زمرلا بلط ليغشت  نيب ليدبتلا نم نكمتت نأ لبق يلا حلا
ةظف  حملا زمر رييغتل زمرلا رييغت •
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ةظف  حملاب تايرتش ملا عفد
:يت آلا ءارج إلا مادختساب ةظف  حملاب كتايرتش مل عفدلاو PAW رجتم ىلإ لوصولا كنك مي
 .هاندأ رظنا ،PAW لاصتا لمع .١
.هءارش ديرت يذلا جتن ملا رايتخاو ،بولط ملا PAW رجتم ىلإ لوخدلا .٢
 لـيـبـس ىـلـع ,ةرـكذ ـملا نـم تاـموـلـع ـملا لـقـن قـيرـط نـع ةـمد ـخلا دوزـم نـم هـتـمـلـسـت يذـلا عـفدـلا تاـناـيـب جذو ـمن  ألـمإ .٣

 تاـموـلـعـ ملا نـمـضـتـت يـتـلا ةـقاـطـبـلا نـع ثـحـبـلـل ةـظـف ـ حملا تاـموـلـعـم دـيدـ حتو تاراـيـخ ىـلـع طـغـضـلاـب لاـثـ ملا
 طـقـف اذـه ضرـع مـتـي( لوـقـ حلا عـيـمـج ءلـم رـتـخا ،لوـقـ حلا عـيـمـج ءلـم تدرأ اذإ .اـهدـيدـ حت مـث اـهدـيرـت يـتـلا
gnilledoM ecremmoC cinortcelE راـيـعـم ناـمـعدـي ةـقاـطـبـلا وأ PAW ةـحـفـص تـناـك اذإ  egaugnaL 
ـضـيأ كـنـكـ مي .)»ةـيـنورـتـكـل إلا ةراـجـتـلا لـيـثـ مت ةـغـل«  .تاـقاـطـبـلا ىدـحإ نـم طـقـف دـحاو تاـموـلـعـم لـقـح راـيـتـخا اً
.ءولم ملا جذومنلا فتاهلا ضرعي
.تامولع ملا هيجوت ةداعإ متيس كلذ دعبو ،ءارشلا لبقا .٤
 عـيـقوـتـلا رـظـنا ,ءارـشـلا ةـيـلـمـع طـبرـل اـهـعـيـقوـت مزـلـي ىـتـلاو PAW ةـمدـخ نـم عـيـقوـتـلا ةـقـيـثو كـلـصـت دـق .٥

.٩٩ ةحفصلا يمقرلا
6.l�%א%+;"א")Z0E"_
 طـغـضا مـث قـئاـقدـلاو تاـعاـسـلاـب هـيـبـنـتـلا ةدـم لـخدأ .يلزانتلا دعلا تقومو تاقحل ملا ددـح ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 طـغـضاو ،ةد ـملا ءاـهـتـنا دـنـع اـهـضرـعـل ةرـكذـم صـن نـيودـتـب مـقـف ،.يـلزاـنـتـلا دـعـلا تـقوـم ءدـبـل تـبـغر اذإ قفاوم ىـلـع
.راظتن الا عضو يف  رشؤ ملا رهظي تقو ملا ليغشت دنعو .قفاوم ىلع
 يـف ةرـكذ ـملا صـن ضـموـيو ةـمـغـن فـتاـهـلا ردـصـيـس ،راـظـتـن الا عـضو يـف فـتاـهـلا دوـجو ءاـنـثأ هـيـبـنـتـلا تـقو لوـلـح دـنـع
 هيبنتلا فقوتيس  الإو .حاتفم يأ ىلع طغضلاب هيبنتلا فاقيإب مق .يلزانتلا دعلا ىهتنا ضرعي وأ اهطبض ةلاح
.ةركذ ملا صن حس مل قفاوم ىلع طغضا .ةيناث ٠٣ نوضغ يف ايئاقلت
:هرييغتل وأ يلزانتلا دعلا تقوم فاقي إل
 ،ىرـخأ ةرـم تـقوـلا طـبـضـل تقولا رييغت ددـح .يلزانتلا دعلا تقومو تاقحل ملا ددـح ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
.تقو ملا فاقي إل تقو ملا فاقيإ وأ
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0B?/̂%א%:=0\
 ،ةـعاـسـلا هذـه لـيـغـشـت ءاـنـثأ .فاـقـي إلا ةـعاـس مادـخـتـساـب ةـيـلاـقـتـنا وأ لـخادـت تاـقوأ ذـخأو ،تـقوـلا ساـيـق كـنـكـ مي
.فتاهلا فئاظو يقاب مادختسا ناكم إلاب لظي
 مدـع ىـلـع صرـحا .فـتاـهـلا لـيـغـشـت تـقو لـلـقـي اـمـك ،ةـيراـطـبـلا ةـقاـط كـلـهـتـسـي فاـقـي إلا ةـعاـس مادـخـتـسا نأ ظـح ال
.فتاهلاب ىرخأ تايلمع ءادأ ءانثأ ةيفل خلا يف اهليغشت
هميسقتو تقولا ةبقارم
.تقولا ميسقتو فاقيإ ةعاسو تاقحل ملا ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا .١
.لاث ملا ليبس يلع ة ملاكم دورو دنع  الثم ،ةيفل خلا يف تقولا طبض  مت اذإ رارمتسا ديد حت كنك مي   
 دجتسو .ةيلاقتنا ةرتف ذخأ اهيف ديرت ةرم لك ميسقت ىلع طغضا .تقولا ةبقارم ءدبل ءدب ىلع طغضا .٢

.تاقو ألا ضرعل لقتنا .ةشاشلا ىلع ليغشتلا تقو لفسأ ةنودم ةيلاقتن إلا تارتفلا
.تقولا ةبقارم فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا .٣
ددحو تارايخ ىلع طغضا .٤
.قباسلا تقولا ىلإ ديد جلا تقولا ةفاضإ متي .ىرخأ ةرم تقولا ةبقارم ءدبل ءدب   
 ،مسا يأ لاخدإ متي مل اذإ .قفاوم طغضا مث هسايق  مت يذلا تقولل اًمسا لخدأ .تقولا ظف حل ظفح   

.ناونعك يلامج إلا تقولا مادختسا متيسف
.هظفح نودب تقولا طبض ةداع إل طبض ةداعإ   
لخادتلا تاقوأ
 ىـلـعو تـقوـلا ةـبـقارـم ءدـبـل ءدب ىـلـع طـغـضا .لخادتلا تقوو فاقيإ ةعاسو تاقحل ملا ددـح ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 ظفح نم نكمتت فوسو تارايخ ىلع طغضا .لخادتلا تقو فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا .لخادتلا تقو أدبل لخادت
.ه العأ تقولا ميسقتو تقولا ةبقارم عجار .اهطبض ةداعإ وأ لخادتلا تاقوأ
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اهحسمو تاقو ألا ضرع
.فاقيإ ةعاسو تاقحل ملا ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 ددـح .هـساـيـق  مت نـمز رـخآ ضرـعـل ريخ ألا ضرع راـيـتـخا كـنـكـ مي ،فاـقـي إلا ةـعاـس طـبـض ةداـعإ مـتـي مـل اذإ
 تـقوـلا طـبـض ددـح ،تـقوـلا تاـعوـمـجـ مل ةـيـئاـهـنـلا تاـقو ألا وأ ءاـمـس ألاـب ةـمـئاـق ضرـع مـتـيـسو تاقو ألا ضرع
 .هضرع ديرت يذلا
 ددـح وأ قفاوم ىـلـع طـغـضاو اعم عيم جلا ددـح .تاقو ألا حسم ددـحو تارايخ ىـلـع طـغـضا ،ةـظوـف  ـحملا تاـقو ألا فذ ـحل
.قفاوم ىلع طغضا مث حسم ىلع طغضا .اهفذح دار ملا تاقو ألا ىلإ لقتناو ةرم لك دحاو
!%5+601%PAW )0?"אQ3:%٣١(
.٧١ ةحفص يف )يكلس اللا قيبطتلا لوكوتورب( PAW ًاضيأ رظنا

 نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا

 تاحفص ضرع نك مي  ال .اهب ةصا خلا PAW تاحفص ىلع )LMW( ةيكلس اللا  نييعتلا ةغل PAW تامدخ مدختست
.فتاهلا ىلع )LMTH( ةيبعشتلا صوصنلا  نييعت ةغل مدختست يتلا بيولا
6�0א+*(\אd.N%t�%%5+601%PAW O.>"%:#\0\%�א1%א.]%Fא
 ةمد خل فتاهلا دادعإرظنا  .اهمادختسا ديرت يتلا PAW ةمدخ ىلإ لوصولل بولط ملا ةمد خلا طبض ظفحا .١

PAW ضرعتسم لكش طبض و لفسأ PAW ٥٩ ةحفص.
.٢٩ ةحفص PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ رظنا .اهب كرتشت يتلا PAW ةمدخب لاصتا ءارجإب مق .٢
.٣٩ ةحفص PAW ةمدخ تاحفص حفصت رظنا PAW ةمدخ تاحفص حفصت أدبا .٣
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.٢٩ ةحفص PAW لاصتا ءاهنا رظنا .PAW ةمدخب لاصت الا ءاهنإب مق ،حفصتلا نم يهتنت نأ دعب .٤
t=+א%!אS%0TR%F%+6:%PAW 
 يـتـلا PAW ةـمدـخ مدـقـي يذـلا ةـمد ـخلا دوزـم وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـم نـم ةـيـصـن ةـلاـسرـك ةـمد ـخلا طـبـض م الـتـسا كـنـك ـمي
 عـقوـم ةراـيزـب مـق وأ ،كـيدـل ةـمد ـخلا دوزـم وأ ةـكـبـشـلا لـغـش ـمب لـصـتا تاـموـلـع ـملا نـم دـيز ـمل .اـهـمادـخـتـسا يـف بـغرـت
.)moc.bulc.aikon.www( ايكون يدانب صا خلا بيولا
 دق .كيدل  ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،مئ ال ملا طبضلا ةفرع مل .اًيودي طبضلا لاخدإ اًضيأ كنك مي امك
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب صا خلا بيولا عقوم ىلع  الثم اًرفوتم PAW طبض نوكي
ةيصن ةلاسرك ملتس ملا ةمد خلا طبض ظفح
.ةمد خلا طبض م التسا  مت ةرابع فتاهلا ضرعيس ،ةيصن ةلاسرك ةمد خلا طبض ملتست امدنع
.ظفح رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،ملتس ملا طبضلا ليغشتو ظف حل •
.حاتم طشن لاصتا لوأ نمض طبضلا ظفح متي ،طشنلا ةمد خلا طبض يف طبض يأ ظفح متي مل اذإ   
.ضفر ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ملتس ملا طبضلا نم صلختلل •
.ظفح ىلع طغضا ،طبضلا ظف حل .ضرع ددحو تارايخ ىلع طغضا ، الوأ ملتس ملا طبضلا ضرعل •
.اًيودي ةمد خلا طبض لاخدإ
.طبضو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا .١
.طشنلا ةمد خلا طبض ددح .٢
 نم ةعومجم نع ةرابع طبضلا ربتعي .ةمد خلا طبض ظفح يلإ ةجا حلا دنع طبضلا طيشنت ىلإ جات حت   

.PAW ةمدخب لاصتا ءارج إل ةبولط ملا تادادع إلا
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.طيشنت ىلع طغضا مث هطيشنت بولط ملا طبضلا ىلإ لقتنا .٣
.طشنلا  ةمد خلا طبض ليدعت ددح .٤
.بولط ملا طبضلا لك لخدأو رخ آلا ولت اًدحاو ةمدخ طبض لك ددح   

.قفاوم ىلع طغضا مث طبضلا ةعومج مل ديد جلا مس الا لخدأ - طبضلا مسا •
 طـغـضاو ،اـهـمادـخـتـسا دـيرـت يـتـلا PAW ةـمدـخـب ةـصا ـخلا ءدـبـلا ةـحـفـص ناوـنـع لـخدأ - ءدـبـلا ةـحـفـص •

.قفاوم ىلع
.ةتقؤم وأ ةرمتسم ددح - ةسل جلا عضو •
.فاقيإ وأ ليغشت ددح - ةلصولا  نيمأت •
 اذإ .PAW ةمدخ عم ةنمآ ةلصو مادختسا فتاهلا لواحي ،ليغشت عضو يف لاصت إلا  نيمأت نوكي امدنع 

  نيمأت نودب ،لاح يأ ىلع لاصت الا يف تبغر اذإ .لاصت إلا ءارجإ نم نكمتت نلف ،نم آلا لاصت الا رفوتي مل
.فاقيإ ىلع لاصت الا  نيمأت طبض كيلع بجيف ،ةلصولا
 تامولع ملا نم ديزمو لاصت الا ةعرسو ،فيلاكتلا ةفرع مل .SRPG وأ MSG تانايب ددح - تانايبلا لماح •

.كيدل ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،ىرخ ألا
دد  حملا تانايبلا لماح ىلع ةيلاتلا تاراي خلا دمتعت      
:دد  حملا تانايبلا لماح وه MSG تانايب نوكي امدنع   

.قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا مقر لخدأ - لاصت الا مقر •
 نم PI لوكوتورب ناونع ىلع لوص حلا كنك مي .قفاوم ىلع طغضاو ناونعلا لخدأ - PI لوكوتورب ناونع •

.كيدل ةمد خلا دوزم نم وأ ةكبشلا لغشم
.يداع وأ نمآ ددح - ققحتلا ةقيرط •
.NDSI وأ يرظانت ددح - تانايبلا ة ملاكم عون •
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 عون ناك اذإ طقف يلآ رايخ رفوتي .يلآ ددح وأ ،اهمادختسا دار ملا ةعرسلا ددح - تانايبلا ة ملاكم ةعرس •

.ةمد خلا دوزم ىلع ةيلعفلا تانايبلا ة ملاكم ةعرس دمتعت .يرظانت وه ةيلا حلا تانايبلا ة ملاكم
 مدـخـتـس ـملا مـسا لوـخدـلا عوـن مدـخـتـسـي فوـسـف ،يـلآ تددـح اذإ .يـلآ وأ يودـي ددـح - لوـخدـلا عوـن •

 لوـخدـلا تاـموـلـعـم لاـخدإ نـم دـب الـف ،يودـي تددـح اذإ :يـت آلا طـبـضـلا يـف ةلخدملا رـسـلا ةـمـلـكو
.لاصت الا ءارجإ دنع

.قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ - مدختس ملا مسا •
.قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ - رسلا ةملك •
:دد  حملا تانايبلا لماح وه SRPG نوكي امدنع
.ةجا حلا دنع وأ ًامئاد لصتم ددح - SRPG لاصتا •
  .هليغشتب موقت امدنع SRPG ةكبش يف ًايلآ فتاهلا ليجست متي فوسف ،ًامئاد لصتم تددح اذإ 

 دنع .تانايبلا لقن نم نك ميو ةكبشلاو فتاهلا  نيب ً الاصتا ثدحي CP وأ PAW لاصتا قيبطت مادختسا
.SRPG ةكبشل ليجستلا لظي امنيب SRPG لاصتا يهتني ,قيبطتلا ءاهنإ

 هقلغ متيسو PAW ةمدخب لصتت امنيح SRPG لاصتا ءارجإ متي فوسف ،ةجا حلا دنع تددح اذإ 
.PAW لاصتا يهنت امدنع

.قفاوم ىلع طغضاو لوصولا ةطقن مسا لخدأ - SRPG لوصو ةطقن •
 لوصولا ةطقن مسا ىلع لوص حلا كنك مي .SRPG ةكبشب لاصتا ءارج إل بولطم لوصولا ةطقن مسا 

.كيدل ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم
 نم PI لوكوتورب ناونع ىلع لوص حلا كنك مي .قفاوم ىلع طغضاو ناونعلا لخدأ - PI لوكوتورب ناونع •

.كيدل ةمد خلا دوزم نم وأ ةكبشلا لغشم
.يداع وأ نمآ ددح - ققحتلا ةقيرط •
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 لصتم ىلع اًطوبضم SRPG لاصتا طبض ناك امنيب يودي تددح اذإ .يلآ وأ يودي ددح - لوخدلا عون •
.اًمئاد لصتم لاصتا ليطعت متيسف ،اًمئاد
.قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ - مدختس ملا مسا •
.قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ - رسلا ةملك •
twIאx%אf%T>0N%¢%+6:%PAW
:طبضلا ليغشتل .اهمادختسا ديرت يتلا PAW ةمدخب صا خلا ةمد خلا طبض ليغشت نم دكأت ، الوأ
 بوـلـط ـملا طـبـضـلا ىـلإ لـقـتـناو طـشـنـلا ةـمد ـخلا طـبـض ددـح .طـبـضو تاـمدـخ ددـحو ،ةـمـئاـقـلا ىـلـع طـغـضا •

.ليغشت ىلع طغضاو هليغشت
:لاصت الل قرط ث الث دجوت .PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإب مق ،اًيناث
:PAW ةمد خل ةيسيئرلا ةحفصلا حتفا •
.ةيسيئرلا ةحفصلاو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا   

:ةعرسب PAW ةمدخب ةصا خلا ةيسيئرلا ةحفصلا حتفل :حيملت
. ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف
وأ

:PAW ةمدخب ةصاخ ةم الع ددح •
ةم الع ددحو ،تام العلاو ،تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا   
 ةـمد ـخلا طـبـض نـم رـخآ طـبـض طـيـشـنـتـب مـقـف ،ًاـيـلاـح طـشـنـلا ةـمد ـخلا طـبـض عـم ةـم الـعـلا لـمـعـت مـل اذإ   

.ىرخأ ةرم لواحو
وأ   
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:PAW ةمدخ ناونع لخدأ •
  ىلع طغضاو ،PAW ةمدخ ناونع لخدأ .ناونعلل باهذ مث تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا   

.قفاوم ىلع طغضاو ،ةصاخ فورح لاخد إل
 .ًايلآ فاضتس ثيح ناونعلا لبق ptth:// ةئدابلا ةفاضإ يرورضلا نم سيل هنأ ظح ال   
T>bc%dbq01%5+6:%PAW
 فـئاـظو فـلـتـخـت دـق .ةـمد ـخلا هذـهـب ةـصا ـخلا PAW تاـحـفـص حـفـصـت ءدـب كـنـك ـمي ،PAW ةـمدـخـب لاـصـت الا ءارـجإ دـعـب
 دـيزـ مل .فـتاـهـلا ةـشاـش ىـلـع رـهـظـت يـتـلا ةـيـصـنـلا تاداـشر إلا عـبـتا .PAW تاـمدـخ ف الـتـخاـب فـتاـهـلا حـيـتاـفـم
.كيدل PAW ةمدخ دوز مب لصتا ،تامولع ملا نم
 ءاـنـثأ ةـشاـشـلا راـسـي ىـلـعأ  رـشؤـ ملا ضرـع مـتـيـسـف ،تاـناـيـبـلا لـماـحـك SRPG دـيدـ حت  مت اذإ هـنأ ظـح ال
 ىـلـعأ  رـشؤـ ملا ضرـع مـتـي فوـسـف ،SRPG لاـصـتا ءاـنـثأ )ةرداـص وأ( ةدراو ةـ ملاـكـم كاـنـه ناـك اذإ .حـفـصـتـلا
.SRPG لاصتا قيلعت متيو .ةشاشلا  ني مي
فتاهلا حيتافم مادختس ال تاداشرإ
.PAW ةحفص حفصتل  وأ  لقنتلا يحاتفم مدختسا •
. ىلع طغضا ،للظم رصنع ديدحتل •
 ىـلـع طـغـضا ،ةـصاـخ فورـح لاـخد إلو  -  حيتافملا ىـلـع طـغـضا ،ماـقر ألاو فورحلا لاـخد إل •

. حاتف ملا
 ددـحو تاراـيـخ ىـلـع طـغـضا .PAW ةـمدـخـب لاـصـت الا ءارـجإ ءاـنـثأ اـهـلـك وأ ةـيـلاـتـلا تاراـي ـخلا ضـعـب رـفوـتـت •

.بولط ملا راي خلا
.PAW ةمدخب ةصا خلا ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ عوجرلل - ءدبلا ةحفص   
.٣٩ ةحفص تام العلا رظنا ،ليصافتلا ةفرع مل, .تام العلاب ةمئاق ضرع متي - تام العلا   
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.PAW ةحفص يف ةزيم ملا تاعوضو ملا ددح وأ صن حتفل - ةمئاق حتف / طابترا حتف / فص حتف /رير حت   
.كب ةصا خلا تام العلا ةمئاق يف ةم العك ةيلاتلا PAW ةحفص ةفاض إل - ةم الع ةفاضإ   
.اهترايز بولط ملا PAW ةمدخ ناونع لاخد إل - ناونعلل باهذ   
.٧٩ ةحفص يف دراولا .ةمد خلا دراو رظنا ،ةمد خلا لئاسرب ةمئاق ضرع متي - ةمد خلا دراو   
.٥٩ ةحفص PAW حفصتم لكش طبضرظنا ,ليصافتلا يلع لوصحلل لكشلا طبض   
.٥٩ ةحفص ليزنتلا طبض رظنا ،ليصافتلا ةفرع مل - ليزنتلا طبض   
 اذإ .)PAW لاصتا ءاهنإو( هب لاصت الا وأ هظف حل ةيلا حلا PAW ةحفص نم مقر خسنل - مقرلا مادختسا   

.دد  حملا مقرلا ديد حت كيلعف ،ةديدع ماقرأ ىلع PAW ةحفص توتحا
.ةيلا حلا PAW ةحفص ثيد حتو ليم حت ةداع إل - ليم حت ةداعإ   
.٨٩ ةحفص ةركاذلا غيرفت رظنا ،ليصافتلا ةفرع مل - ةركاذلا غيرفت   
.مقل ملا لوحو يلا حلا PAW لاصتا لوح ققحتلا تامولعم ضرعل - ققحتلا تامولعم   
.ة ملاك ملا ءاهنإو حفصتلا فقول - ءاهنإ   
T.w#u%אT>0N%PAW
 يـف كـلذ ىـلإ راـشـي.حـفـصـتـلا ءاـنـثأ اـهـيـلإ لوـصوـلا كـنـكـ مي يـتـلا فـئاـظوـلا ةـنـيـعـ ملا PAW تاـحـفـص مـعدـت
 كنك مي لاث ملا ليبس يلع .PAW ةحفص
.PAW ةحفص يلع كدوجو ءانثأ ةيتوص ة ملاكم ءارجإ •
.ةيتوص ة ملاكم ىلع درلاب لاغشن الا ءانثأ FMTD تامغن لاسرإ •
 جورـ خلا لـبـق دـيـكأـتـلا فـتاـهـلا بـلـطـي .فتاهلا رتفد يف PAW ةحفص نم فتاه مقرو مسا ظفح •

.ةفيظولا كلت نم
.ةفيظولا نم جور خلا لبق اًديكأت فتاهلا بلطي
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tK�0x%אT>0N%PAW

 طـغـضا ،؟حفصتلا ءاهنإ ضرـع دـنـع .ءاهنإ ددـحو تارايخ ىـلـع طـغـضا ،PAW ةـمدـخ مدـخـتـسـت اـمدـنـع
.معن ىلع
 طـغـضاـف ،دد ـ حملا تاـناـيـبـلا لـماـح وـه MSG تانايب راـيـخ ناـك اذإ . ىـلـع طـغـضا ،كـلذ نـم  الدـب وأ
.  نيترم
.PAW ةمدخب لاصت الا عطقيو ة ملاك ملا فتاهلا يهني
e8�%p9$%6)>bc%PAW

.PAW لاصتا دجوي  ال امدنع .١

.لكشلا طبضو طبضو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا   
 :PAW لاصتا دجوي امدنع      
.لكشلا طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا   
.روصلا راهظإ وأ صنلا فافتلا ددح .٢
.روصلا راهظإ ـل  ال وأ معنو صنلا فافتلا ـل فاقيإ وأ ليغشت ددح .٣
 هـضرـع نـك ـمي مـل اذإ يـلاـتـلا رـطـسـلا ىـلـع صـنـلا رـمـتـسـي ،لـيـغـشـت ىـلـع صـنـلا فاـفـتـلا طـبـض مـتـي  نيـح   

.دحاو رطس ىلع
 ىلإ اذه يدؤي .PAW ةحفص ىلع رهظت يتلا نم روص ةيأ ضرع متي نلف ، ال ىلع روصلا راهظإ طبض دنع   

.روصلا نم ريثك ىلع يوت حت يتلا PAW تاحفص حفصت عيرست
e8�%א")ZX/$
.اهم التساب حامسلا مدع وأ فتاهلاب عاجرتس الا تانايب م التساب حامسلل فتاهلا طبض نك مي
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 تاـناـيـبـلا هذـه نوـكـت دـق .ةـتـقؤ ـملا فـتاـهـلا حـفـصـتـم ةرـكاذ يـف PAW عـقوـم اـهـظـفـحـي تاـناـيـب يـه عاـجرـتـس الا تاـناـيـب
 ةرـكاذـلا حـس ـمب موـقـت ىـتـح عاـجرـتـس الا تاـناـيـب ظـفـح مـتـي فوـس .حـفـصـتـلا ت الـيـضـفـت وأ مدـخـتـس ـملا تاـموـلـعـم  الـثـم
.٨٩ ةحفص ةتقؤ ملا ةركاذلا رظنا ،ةتقؤ ملا
:PAW لاصتا دجوي  ال امدنع .١
.ليزنتلا طبضو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا   
 :PAW لاصتا دجوي امدنع   
.تامولع ملا فلم طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا   
 مدـع وأ فـتاـهـلاـب عاـجرـتـس الا تاـناـيـب م الـتـساـب حاـمـسـلـل ضـفر وأ حاـمـس ددـحو عاـجرـتـس الا تاـناـيـب ددـح .٢

.اهم التساب حامسلا
A%601;"א
 .فتاهلا ةركاذ يف تام الع لكش يف كلذو اًناونع ٥٢ ىلإ اهددع لصي PAW تاحفص نيوانع نم ددع ظفح كنك مي
.٤١ ةحفصلا ةيوي حلا ةركاذلا رظنا ,تامولع ملا نم ديز مل .ةيوي حلا ةركاذلا ةزي ملا هذه مدختست
:PAW لاصتا دجوي  ال امدنع .١
.تام العلاو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا   
 :PAW لاصتا دجوي امدنع    
.تام العلا ددحو تارايخ ىلع طغضا   
.تارايخ ىلع طغضاو اهمادختسا ديرت يتلا ةم العلا ىلإ لقتنا .٢
:ةيئاقلتتلا تاراي خلا نم اًرايخ ددح .٣

 .ةم العلاب ةطبتر ملا PAW ةحفصب لاصتا ءارج إل - ىلإ باهذ •
.ةدد  حملا ةم العلا فذح وأ ليدعتل حسم وأ ليدعت •
 .SMS ـب ،SMS ةقاطب ربع رخآ فتاه ىلإ ةدد  حملا ةم العلا لاسر إل - لاسرإ •



thgirypoC  © 2002  aikoN  . llA  sthgir  .devreser٧٩

ةمئاقلا فئاظو
 PAW ةحفص مساو ناونع لخدأ .PAW ةمدخب لاصت الا نودب ةديدج ةم الع ءاشن إل ةديدج ةم الع •

.قفاوم ىلع طغضا مث
ـقـبـسـم ةـبـكر ـملا باـتـكـلا تاـم الـع ضـعـب كـفـتاـه يـف نوـكـي دـق :ةـظـح الـم   ال .اـيـكوـن نـع ةـعرـفـتـم رـيـغ عـقاو ـمل اً
 اـهذـخـتـت يـتـلا اـهـتاذ تاـطاـيـتـح الا ذاـخـتا بـجـيـف ،اـهـيـلإ لوـصوـلا ترـتـخا اذإ .عـقاو ـملا هذـه رـقـت  الو اـيـكوـن نـمـضـت
 .تايوت  حملا وأ نام ألا لجأ نم عقوم يأ عم

ةم الع م التسا
 ظفح ،ةـم الـعـلا ضرـعـل ضرع ددـحو تارايخ ىـلـع طـغـضا ,ةـيـصـن ةـلاـسرـك  تاـم الـعـلا ىدـحإ مـلـسـتـت  نيـح
.اهضفرل ضفر وأ ،ةم العلا ظف حل
OאD!%אF%+6:
 يه ةمد خلا لئاسر نإ .كيدل ةمد خلا دوزم لبق نم ةلسرم )ةهجوم لئاسر( ةمدخ لئاسر م التسا فتاهلا ناكمإب
.PAW ةمدخ ناونع وأ ةيصن ةلاسر ىلع يوت حت دقو ،رابخ ألا نيوانع لثم رومأب تاراطخإ
:PAW لاصتا دجوي  ال امنيح ةمد خلا دراو ىلإ لوصولل .١
 لوـصوـلـل ضرـع ىـلـع طـغـضا .ةـمدـخ ةـلاـسر م الـتـسا مت ضرـع مـتـيـس ،ةـيـصـن ةـلاـسر مـلـسـتـت اـمدـنـع   

.ةمد خلا دراو ىلإ
 ،قح ال تقو يف ةمد خلا دراو ىلإ لوصولل .ةمد خلا دراو ىلإ ةلاسرلا كير حت متيسف ءاهنإ ىلع تطغض اذإ   

.ةمد خلا دراوو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 :PAW لاصتا دجوي امدنع    
.ةمد خلا دراو ددحو تارايخ ىلع طغضا   
.تارايخ ىلع طغضاو ةبولط ملا ةلاسرلا ىلإ لقتنا .٢
. نيب ملا ىوت  حملا ليزنتو LMW حفصتم طيشنتل دادرتسا ددح   
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.ةمد خلا راطخإ لوح ةيليصفت تامولعم ضرعل ليصافتلا ددح   
.دد  حملا ةمد خلا راطخإ فذ حل حسم ددح   
.ةمد خلا لئاسر م التس ال فتاهلا طبضل
 م التس ال فتاهلا طبضل .ةمد خلا لئاسرو دراولل ةمد خلا قودنص تادادعإ ،طبض ،تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.ةمد خلا لئاسر فتاهلا ملتسي نلف ،فاقيإ تددح اذإ .ليغشت ددح ،ةمد خلا لئاسر
:(l£%'א%HIJאG"א

 ةـلـصاـف ةرـكاذ يـه ةرـكاذـلا .فـتاـهـل ةرـكاذ يـف ةـظوـفـحـم اـهـتـمدـخـتـسا يـتـلا تاـمد ـخلا وأ تاـموـلـع ـملا :ةـظـح الـم
 لثم( يرس مقر ىلإ جات حت ةيرس تامولعم مادختسا تلواح وأ تمدختسا اذإ .ةتقؤم تامولعم نز خل مدختست
.ةركاذلا هذه غرفت يك لامعتسا لك دعب ةركاذلا هذه غيرفتب مقف ،)كنبلا يف كباسح

 ةرـكاذـلا ةزـي ـملا هذـه مدـخـتـسـت .ةـتـقؤ ـملا ةرـكاذـلا يـف لاـخدإ ةدـحو ٠٢ ىـلإ لـصـت ت الاـخد إلا نـم اًددـع فـتاـهـلا مـعدـي
.٤١ ةحفصلا ةيوي حلا ةركاذلا رظنا ,تامولع ملا نم ديز مل .ةيوي حلا
:PAW لاصتا دجوي  ال  نيح ةتقؤ ملا ةركاذلا غيرفتل
.ةركاذلا غيرفتو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
:PAW لاصتا كانه نوكي امدنع ةتقؤ ملا ةركاذلا غيرفتل
.ةركاذلا غيرفت ددحو تارايخ ىلع طغضا
6£pI%2%30א/:
 PAW ةباوبو فتاهلا  نيب تانايبلا لقن  نيمأتو ريفشت متي فوسف ،PAW لاصتا ءانثأ  ةيام حلا رشؤم ضرع  مت اذإ
.)طشنلا ةمد خلا طبض ليدعت يف PI لوكوتورب ناونع ل الخ نم فرع ملا( PAW مقلم وأ
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 )بولط ملا لص ألا نيزخت ناكم( تايوت  حملا مقلمو ةباوبلا  نيب تانايبلا لقن نأ ىلإ ةيام حلا رشؤم ريشي  ال ،لاح يأ ىلع
.تايوت  حملا مقلمو ةباوبلا  نيب تانايبلا لقن  نيمأتب موقي نأ ةمد خلا دوزم ةيلوئسم هذهف .نمآ
OM+J%2%30א/:
 يـمـقرـلا عـيـقوـتـلا ةـيـناـكـمإ مادـخـتـساـب حـمـسـتو ،PAW ــب ةـطـبـتر ـملا تاـقـيـبـطـتـلـل ةـياـمـح تاـمدـخ ةـياـم ـحلا ةدـحو رـفوـت
 نك ميو .ةمد خلا دوزم اهرفوي ةيرايتخا ةمدخك MIS ةقاطب ىلع ةيام حلا ةدحو دجاوتت ،اهدوجو ةلاح يف .فتاهلاب
 حيتاف ملاو تاداهشلا نيزخت متي .تاداهشلا ليغشتل ةماعو ةصاخ حيتافمو تاداهش ىلع ةيام حلا ةدحو يوت حت نأ
.ةمد خلا دوزم لبق نم وأ MIS ةقاطب ردصُم لبق نم ةيام حلا ةدحو يف
يمقرلا عيقوتلا
 عـبـتـت نـكـ مي .اًـيـمـقر عـقوـم دـقـع وأ ةروـتاـف عـيـقوـت لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع ،يـمـقرـلا عـيـقوـتـلا ةـفـيـظو عـم كـنـكـ مي
 ءاد أل اـهـمادـخـتـسا  مت يـتـلا ةـطـبـترـ ملا ةداـهـشـلاو ةـصاـ خلا ةـمـلـكـلا حاـتـفـم رـبـع كـيـلإ ىرـخأ ةرـم هـتدوـعو عـيـقوـتـلا
 ةروـتاـف ىـلـع ةـيداـعـلا ةروـصـلاـب كـمـسا عـيـقوـت سـفـن ةـباـثـ مب يـمـقرـلا عـيـقوـتـلا مادـخـتـسا دـعـي كـلذـل ،عـيـقوـتـلا
 .رخآ دنتسم يأ وأ دقع ىلع وأ ،ةيقرو
 بغرت اًجتنم رتخا .٣١ ةحفصلا ةمد خلا زومر اًضيأ رظنا .PAW ةحفص لخاد نمضم زمرب يمقرلا عيقوتلا أدبي
 نـم دـكأـت ةـطـقـنـلا هذـه دـنـع .هـعـيـقوـت بوـلـط ـملا صـنـلا ضرـع مـتـيو يـمـقرـلا عـيـقوـتـلا ءارـجإ أدـبـي كـلذ دـعـب ,هءارـش يـف
 . يمقرلا عيقوتلا زمر ضرع متيو ةءارق وه ةحفصلا سأر صن نأ

 ةيأ لاخدإ مدع ذئنيح كيلعو ،ةيامح قرخ دوجو اذه ينعيف ،يمقرلا عيقوتلا زمر رهظي مل اذإ :ةظح الم
.كب صا خلا NIP عيقوت لثم ةيصخش تانايب

 .صنلا لك ةءارق لمكت نأ دعب ،عيقوت ددح ،ضورع ملا صنلا عيقوتل
 لـك ةءارـقو لاـقـتـن الاـب دـكأـتـلا كـيـلـع اذـل .ةدـحاو ةـشاـش لـخاد صـنـلا ءاوـتـحا مـتـي  ال اـ مبر :ةـظـح الـم
 .عيقوتلا لبق صنلا
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 زـمر لاـسرإ مـتـي نـل ماداـم .قفاوم ىـلـع طـغـضاو NIP عـيـقوـت لـخدأ .اـهـمادـخـتـسا دـيرـت يـتـلا مدـخـتـس ـملا ةداـهـش ددـح
NIP تـلـخدأ اذإ .لوبقم زمرلا دـيـكأـت فـتاـهـلا ضرـعـي .اًـيرـس لـظـي فوـس ،فـتاـهـلا جراـخ NIP ضرـع مـتـيـسـف ،أـطـخ 
 عيقوتلا زمر يفتخي فوس ،ديكأتلا ضرع دعب .ىرخأ ةرم يصخشلا زمرلا لاخدإب فتاهلا كبلاطيو زمرلا يف أطخ
.هب تمق يذلا ءارشلل اًديكأت PAW ةمدخ ضرعت دق .حفصتلا رمتسيو ،يمقرلا

تاداهش
 :تاداهشلا نم عاونأ ةث الث دجوي
ةمد خلا تاداهش •
 ضـيوـفـتـلا تاداـهـش مادـخـتـساـب اـهـتـيـح الـص ةـعـجارـم عـم فـتاـهـلا ىـلإ مداـ خلا نـم مداـ خلا ةداـهـش لاـسرإ مـتـي   

 ةـباوـبـلا اـمـه PAW مداـخو ةـباوـب نأ نـم دـكأـتـلا ةـقـيرـطـلا هذـهـب كـنـكـ مي .ةـياـمـ حلا ةدـحو يـف ةـظوـف ـ حملاا
.نايقيق حلا مدا خلاو

 ةـباوـب وأ PAW مـقـلـم فـيرـعـت نـم قـقـحـتـلا نكمي مـل اذإ فـتاـهـلا ةـشاـش ىـلـع ةرـكذـم ىرـت فوـس   
PAW، مـقـلـم نـكـي مـل اذإ وأ PAW ةـباوـب ةداـهـش وأ PAW ضـيوـفـتـلا كـيدـل نـكـي مـل اذإ وأ ةـيـلـصأ 
.فتاهلل بولط ملا حيحصلا

ضيوفتلا تاداهش •
 وأ تاعيقوتلا ةعجار مل ةيكنبلا تامد خلا لثم ،PAW تامدخ ضعب لبق نم ضيوفتلا تاداهش مدختست   

 .ىرخأ ضيوفت تاداهش ةيأ وأ مقل ملا تاداهش
مدختس ملا تاداهش •
 حاـتـفـ مب مدـخـتـسـ ملا طـبرـت يـهو .قـيدـصـت ةـهـج لـبـق نـم  نيـمدـخـتـسـ ملا ىـلإ مدـخـتـسـ ملا تاداـهـش رادـصإ مـتـي   

 .ةيامح ةدحو يف  نيعم صاخ
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ةيام حلا ةدحو طبض
 مـتـيـسـف ،فـتاـهـلاـب ةـياـمـح ةدـحو دـجوـت مـل اذإ .ةيام حلا ةدحو طبض مـث تامدخ ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
 .ةيام حلا ةدحو لخدأ ضرع
:ةيت آلا تاراي خلا كيدل ةيام حلا ةدحو طبض ةمئاق لخاد
.لسلس ملا مقرلاو ةعنص ملا ةكرشلاو ،هتلاحو ،ةيام حلا ةدحو قصلم ضرعت ،ةيام حلا ةدحو تانايب •
 اًبلاغ .ليغشت ىلع ةدحولل يصخشلا زمرلا بلط طبض ةلاح يف ةدحولل يصخشلا زمرلا بلطُي فوس •

.NIP ةدحولل يصخشلا زمرلاب MIS ةقاطب ديوزت متي ام
 ةلاح يف يدجب ألا بيترتلاب sNIP ةدحولل ةيصخشلا زومرلاب ةمئاق ضرِعي ،ةدحولل يصخشلا زمرلا رييغت •

 ةقاطب عم NIP ةدحولل يصخشلا زمرلا قافرإ متي .فتاهلاب ةدحولل دحاو يصخش زمر نم رثكأ دوجو
MIS. ةدحولل يصخشلا زمرلا ددح NIP هرييغت ديرت يذلا.

 ةلاح يف يدجب ألا بيترتلاب عيقوتلل sNIP ةيصخشلا زومرلاب ةمئاق ضرِعي ،عيقوتلل يصخشلا زمرلا رييغت •
 ةقاطب عم NIP عيقوتلل يصخشلا زمرلا قافرإ متي .فتاهلاب NIP عيقوتلل دحاو يصخش زمر نم رثكأ دوجو

MIS. عيقوتلل يصخشلا زمرلا ددح NIP هرييغت ديرت يذلا.
 كـبـلاـطـيو ةدوجوم ريغ مدختس ملا ةداهش ةراـبـع فـتاـهـلا ضرـعـي ا ـمبرـف ،تارـم ةدـع أـطـخ يـصـخـش زـمر تـلـخدأ اذإ
 كـيـلـع بـجـي ،قـح ال تـقو يـف KUP زـمر لاـخد إل .KUP زـمر ىـلـع لوـصـحـلـل ةـمد ـخلا دوز ـمب لـصـتا .KUP زـمر لاـخدإـب
.KUP زمر ذئنيح كنم بلطي فوسو ،يصخشلا زمرلا مادختسا ةلواحم  الوأ

)٤١%:0Q3?"א(%:0l]8"א%5+601%!
 ىرخأ تامدخ MIS ةقاطب رفوت دق ،فتاهلاب ةرفوت ملا فئاظولا ىلإ ةفاض إلاب
 طقف ٣١ ةمئاقلا ضرع متي .ةمئاقلا ل الخ نم اهيلإ لوصولا كنك مي يتلاو ،ةيفاضإ
.ةرفوت ملا ةمد خلا ىلع اًما مت ةمئاقلا تايوتحمو مسا دمتعيو .ةفيظولا هذه معدت MIS ةقاطب تناك اذإ
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 لـثـم ،MIS ةـقاـطـب دوزـ مب لـصـتا ،اـهـلوـح تاـموـلـعـمو اـهـت الدـعـمو MIS تاـمدـخ رـفاوـت ىدـم ةـفرـعـ مل :ةـظـح الـم
.رخآ دوزم يأ وأ ةمد خلا دوزمو ةكبشلا لغشم

 ةـقاـطـبـلا تاـمدـخ مدـخـتـسـت اـمدـنـع ةـكـبـشـلاو كـفـتاـه  نيـب ةـلداـبـت ـملا دـيـكأـتـلا لـئاـسر ضرـعـل فـتاـهـلا طـبـض كـنـك ـمي
.ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت ،٥-٤-٤ ةمئاقلاب دوجو ملا معن راي خلا ديدحتب
 ةـيـفـتاـه ةـ ملاـكـم ءارـجإ وأ )SMS( ةـيـصـن ةـلاـسر لاـسرإ نـمـضـتـي دـق تاـمدـ خلا هذـه ىـلإ لوـصوـلا نأ ظـح ال
.كيلع امهموسر باسح متيس
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 رـبـع قـفاوـتـم رـتوـيـبـمـكـب i0136 اـيـكوـن فـتاـه لـيـصوـت مـتـي اـمـنـيـح ةـقـفاوـتـ ملا ةزـهـج ألا  نيـب تاـناـيـبـلا لـقـن كـنـكـ مي
.ثوتولب ربع وأ لباكلاب وأ RI ةلصو
 جاتحتس ،تنرتن إلا ىلإ لوصولاو رتويبمكلا ةزهجأب لاصت اللو ،امهم التساو سكافلا لئاسرو ينورتكل إلا ديربلا لاسر إل
 لوم  حملا ايكون فتاه مادختسا كنك مي .كيدل رتويبمكلا ىلع ةتبث ملاو ةمئ ال ملا تانايبلاو سكافلا ت الاصتا جمارب ىلإ
i0136 سكافلاو تانايبلا ت الاصتا تاقيبطت نم ةعونتم ةعومجم هب رفوتت يذلا .
.مدومك هتيبثت  الوأ بجي ،مدومك فتاهلا مادختس ال
!%T[8#?01%אf%T>0N%OUI6¥%אT7s#$%א'%.!,
 لاـصـت ال ةـبوـلـطـ ملا ماـظـنـلا تاـفـلـم ىـلـع روـثـعـلا كـنـكـ مي ،i0136/senohp/moc.aikon.www اـيـكوـن عـقوـم ىـلـع
ـضـيأ دـجـتـس .تـيـبـثـتـلا تاـمـيـلـعـت كـلذـكو تاـناـيـبـلا  تاـقـيـبـطـتـلاو ةزـهـج ألا دادـعإ ةـيـفـيـك يـف كدـيـفـت تادـنـتـسـم اً
.i0136 لوم  حملا ايكون فتاه عم مادختس الل
�%3.=:%UI938#"א6¥%א.TI
كدعاست يتلا تاقيبطتلا ىلع رتويبمكلا جمارب ةعومجم يوت حت
.يصخشلا رتويبمكلا نم ةمئ ال ملا ةروصلاب ةعونت ملا فتاهلا فئاظو ةرادإ يف •
 ةـيـصـخـشـلا تاـناـيـبـلا رـيدـم جـماـنرـبو فـتاـهـلا ىـلـع  ميوـقـتـلا رـصاـنـعو لاـصـتا تاـهـج تاـناـيـب  نيـب نـمازـت لـمـعـل •

.يصخشلا بي جلا رتويبمك زاهج ىلع
.ةروص ملا لئاسرلاو  نيلصت ملا ةعومجم تاموسر ليدعتو مسر يف •
.فتاهلل ةديدج  نينر تامغن فيلأت يف •
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.فتاهلاو رتويبمكلا  نيب مدختس ملا لاصت الا عون ديدحتل •
.رخآ فتاه ىلإ وأ رتويبمكلا ىلإ فتاهلا نم اهتداعتساو اًيطايتحا ةيصخشلا تامولع ملا خسنل •
.فتاهلا ىلإ رتويبمك زاهج نم avaJ تاقيبطت تيبثتل •
t=+א%!א'%.!,
:رتويبمكلا زاهج ىلع ةيلاتلا جماربلا مدو ملا دادعإ جمانرب تبثي
 فتاهلا مادختسا نم ت الو  حملا هذه كنك متو ،i0136 ايكون فتاهل ةبسانم سكافو تانايب مدوم ت الوحم •

.سكافلاو تانايبلا تا ملاكم يف مدومك
 روـثـعـلا كـنـك ـمي .اـهـئارـجإـب موـقـت يـتـلا تاـناـيـبـلا تا ـملاـك ـمل تاراـي ـخلا طـبـضـل snoitpO medoM aikoN جـماـنرـب •

.انه SRPGو DSCSH ـب صا خلا طبضلا ىلع
SRPG )ةماعلا ويدارلا ةمزح ةمدخ(
.٧٦ ةحفص SRPG مدوم طبض اًضيأ رظنا

DSCSH )ةعرسلا ةيلاع ةرئادلاب ةلوقن ملا تانايبلا(
 رـيـثـكـب رـبـكأ ةـعرـسـب ىرـخأ تاـمدـخو تـنرـتـن إلا مادـخـتـسا ةـعرـسـلا ةـيـئاـقـلـتـع MSG تاـناـيـب ةـمدـخ عـم كـنـكـ مي
 ٤,٤١ ةـعرـس نـم تاـناـيـبـلا لـقـن ةـعرـس ةـفـعاـضـم نـكـ مي ،يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلا م الـتـساو لاـسرإ دـنـع .داـتـعـ ملا نـم
 لـيزـنـت ةـعرـس قـيـقـ حت نـكـ مي تـنرـتـن إلا ت الاـصـتا يـف . ةـيـناـثـلا يـف تـياـبوـلـيـك ٨,٨٢ ىـلإ ةـيـناـثـلا يـف تـياـبوـلـيـك
 ناـمـعدـي تـنرـتـن إلا ةـمدـخ دوزـمو ةـكـبـشـلا لـغـشـم تادـعـم تـناـك اذإ ةـيـناـثـلا يـف تـياـبوـلـيـك ٢,٣٤ ىـلإ لـصـت
.ةعرسلا هذهب تانايبلا لقن
 ك الهتسا نم ربكأ ةروصب فتاهلا ةيراطب ك الهتسا لدعم نم ديزي DSCSH عضو يف تانايبلا لاسرإ نأ ظح ال
 مادـخـتـس الـل .رـبـكأ ةـعرـسـب تاـناـيـبـلا لـسرـي فـتاـهـلا ن أل اًرـظـن تاـناـيـبـلا تاـ ملاـكـمو ةـيداـعـلا ةـيـتوـصـلا تاـ ملاـكـ ملا
.نحش زاهجب فتاهلا ليصوتب مق ،لصاوت ملا
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.لباكلاب رخ آلا زاه جلاب لصتا وأ ،فتاهلاب )٠١ ةمئاقلا( ثوتولب ـب لصتا وأ )٩ ةمئاقلا( RI ةلصو طشن •
.رتويبمكلا ىلع RI ذفن مل هجاوم فتاهلاب RI ذفنم نأ نم دكأتف ،RI ةلصو مدختست تنك اذإ •
.رتويبمكلا ىلع تانايبلا لاصتا قيبطت مادختسا يف أدبا •
.قيبطتلاب ةقفر ملا ةدعاس ملا قئاثولا ىلإ عجرا ،قيبطتلا مادختسا لوح تامولع ملا نم ديز ملا ةفرع مل   
 لـطـعـي دـق ثـيـح ،رـتوـيـبـمـكـلاـب لاـصـت الا ءاـنـثأ اـهـيـلـع درـلا وأ ةـيـفـتاـه تاـ ملاـكـم ءارـجإـب ىـصوـي  ال هـنأ ظـح ال
.ليغشتلا
 حـيـتاـفـ ملا ةـحوـل لـعـجاو تـباـث حـطـس ىـلـع فـتاـهـلا عـض ،تاـناـيـبـلا تاـ ملاـكـم ءارـجإ ءاـنـثأ ءادأ لـضـفأ ىـلإ لوـصوـلـل
.تانايب ة ملاكم ءارجإ ءانثأ كديب هكاسمإب فتاهلا كر حت  ال .لفس ألل
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.اهنحش ةداعإ نك مي ةيراطب قيرط نع ةقاطلاب فتاهلا ديوزت متي
!غيرفتلاو نحشلا نم ث الث وأ  نيترود دعب طقف ةديد جلا ةيراطبلل لثم ألا ءاد ألا ىلإ لوصولا نك مي هنأ ظح ال
 ثيد حلا تقو( ليغشتلا تقو لقي امنيح .ةياهنلا يف ىلبت فوس نكلو ،تار ملا تائم اهغيرفتو ةيراطبلا نحش نك مي
.ةديدج ةيراطب ءارش تقو ناح دق هنأ اذه ينعي ،يعيبطلا لدع ملا نع )راظتن الا تقوو
 مادـخـتـساـب طـقـف ةـيراـطـبـلا نـحـش دـعأو ،فـتاـهـلـل ةـجـتـن ـملا ةـكرـشـلا لـبـق نـم ةدـمـتـع ـملا تاـيراـطـبـلا طـقـف مدـخـتـسا
 كرـتـت  ال .مادـخـتـس الا دـيـق نوـكـي  ال  نيـح نـحـشـلا زاـهـج لـصـفا .ةـجـتـن ـملا ةـكرـشـلا لـبـق نـم ةدـمـتـع ـملا نـحـشـلا ةزـهـجأ
 اذإ .ةـيراـطـبـلا رـمـع رـيـصـقـت ىـلإ يدؤـت نـحـشـلا ةداـيز تـماد اـم ،عوـبـسأ نـم لوـطأ نـحـشـلا زاـهـجـب ةـلـصـتـم ةـيراـطـبـلا
.تقولا رور مب اهسفن لصفت فوس،مادختسا نود اًما مت ةئلتم ملا ةيراطبلا تكرت
.نحشلا ىلع ةيراطبلا ةردق ىلع ةعفتر ملا ةرار حلا تاجرد رثؤت نأ نكم ملا نم
.اهل صصخ ملا ضرغلل طقف ةيراطبلا مدختسا
.ةفلات ةيراطب وأ فلات نحش زاهج يأ اًدبأ مدختست  ال
 بـبـسـتـي  نيـح دوـصـقـم رـيـغ ةـيـئاـبرـهـكـلا ةرـئادـلا رـيـصـقـت ثدـحـي دـق .ةـيراـطـبـلـل ةـيـئاـبرـهـكـلا ةرـئادـلا رـيـصـقـتـب مـقـت  ال
 ةـيراـطـبـلـل - و + ت الـصو  نيـب رـشاـبـم لاـصـتا يـف )مـلـقـلا وأ سوـبدـلا وأ ،ةـيـندـعـ ملا ةـلـمـعـلا لـثـم( يـندـعـم مـسـج
 فلتي دق .دوقنلا سيك يف وأ كبيج يف ةيراطب لم حت امنيح لاث ملا ليبس ىلع )ةيراطبلا ىلع ةيندعم طوطخ(
.لصت ملا مس جلا وأ ةيراطبلا ت الصولل ةيئابرهكلا ةرئادلا ريصقت
 لـلـقـي فوـس ،ةـيوـتـش ءاوـجأ يـف وأ فـيـصـلا يـف ةـقـلـغ ـملا ةراـيـسـلا لـثـم ،ةدراـب وأ ةـنـخاـس نـكاـمأ يـف ةـيراـطـبـلا كرـت
ـمـئاد لواـح .يـضارـتـف الا اـهرـمـعو ةـيراـطـبـلا ةـعـس  لـمـعـي  ال دـقـف .ةـيوـئـم ةـجرد ٥٢و ٥١  نيـب اـمـيـف ةـيراـطـبـلاـب ظاـفـتـح الا اً
 ةـفـصـب اًدودـحـم تاـيراـطـبـلا ءادأ نوـكـي .نـحـشـلا ةءوـل ـمم ةـيراـطـبـلا تـناـك وـل ىـتـح ،اًـتـقؤـم دراـبـلا وأ نـخاـسـلا فـتاـهـلا
.دمجتلا ةطقن ت حت ةرار حلا تاجرد يف ةصاخ
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!رانلا يف اهئاقلإب تايراطبلا نم صلختت  ال
.ةيلزنم تايافنك اهنم صلختت  ال .)اهعينصت ةداعإ لثم( ةيل  حملا تاداشر إلل اًقفو تايراطبلا نم صلخت
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 كدعاستس هاندأ تاحارتق الا .ةيانعب هتلماعم بجوتسي اذل ،ذيفنتلا يف ةعاربو عئار ميمصت ةليصح كفتاه نإ
.ةليوط تاونسل زاه جلاب عاتمتس الا كل حيتت امك ،نامضلا طورش لكب ءاقب إلا ىلع
.لافط ألا دي لوانتم نع اًديعب هئازجأو هتامزلتسم عيمجو فتاهلا قبأ •
.ةينورتكل إلا رئاودلل ةفلتم نداعم ىلع يوت حت لئاوسلاو ةبوطرلاو راطم ألا .اًفاج كفتاه قبأ •
.فلتلل ةلباق ةكرحت ملا ءازج ألا .ةرذق وأ ةبرتم قطانم يف هنزخت وأ فتاهلا لمعتست  ال •
 تايراطبلا رضتو ،ةينورتكل إلا ةزهج ألا رمع نم رصقت دق ةعفتر ملا ةرار حلا .ةرار حلا نع اًديعب فتاهلاب ظفتحا •

.كيتس البلا عاونأ ضعب بيذت وأ يولتو
 لخاد ةبوطر نوكتت دق )ةيداعلا هترارح ةجرد ىلإ( فتاهلا نخسي امدنع  .ةدراب نكامأ يف كفتاه ظفحا •

.ةينورتكل إلا رئاودلا حاولأب ًاررض قحلي دق ا مم فتاهلا
.اًررض ببسي دق ةيفاك ةربخ  الب زاه جلا ح الصإ .فتاهلا حتف لوا حت  ال •
.رئاودلل ةيلخادلا حاول ألا مط حت دق ةنش خلا ةلماع ملا .هزهت وأ هقدت وأ هطـقست  ال •
.هفيظنتل ةيوقلا تافظن ملا وأ فيظنتلا ليئاقلتحم وأ ةزكرم تايواميك مدـختست  ال •
.يداعلا ليغشتلا عن ميو ةكرحت ملا ءازج ألا دسي دق ناهدلا .فتاهلا نهدت  ال •
 تامزلتسم ت اليدعت وأ تايئاوه لامعتسا  .طقف اًدمتعم اًيئاوه وأ فتاهلا عم زهج ملا يئاوهلا مدختسا •

.ةكيلس اللا ةزهج ألا مادختسا تاميلعت كهتني دق ةدمتعم ريغ
 اذإ .رـخآ اًـمزـلـتـسـم يأ وأ نـحـشـلا زاـهـج وأ كـتـيراـطـب وأ كـفـتاـهـل ةدو ـجلا نـمـضـت ه الـعأ ةروـكذ ـملا تاـحارـتـق الا عـيـمـج
 كدـعاـسـيـس .دـمـتـعـم ةـناـيـص زـكرـم برـقأ ىـلإ هذـخ ،قـحـلـم يأ وأ نـحـشـلا زاـهـج وأ ةـيراـطـبـلا وأ فـتاـهـلا لـــطـعـت
.كلذ رم ألا ىضتقا نإ ةنايصلل ةمز اللا تابيترتلا نوذختيو كانه نوفظو ملا
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 ىـلـع هـعـضـت  الو ًاـمـئاد ةـمـكـحـم ةروـصـب كـسـم ـملا يـف فـتاـهـلا بـكر .ةراـيـسـلا ةداـيـق ءاـنـثأ اًـيودـي فـتاـهـلا لـمـعـتـسـت  ال
.يئاجف فقوت وأ مادطصا يأ ثودح ةلاح يف ت الف إلل هضرعي رخآ ناكم يف وأ باكرلا دعاقم
!مه ألا وه اًمئاد قيرطلا ىلع نام ألا نأ ركذت
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ـمـئاد كـفـتاـه قـلـغـت نأو اـهـيـف نوـكـت يـتـلا ةـقـطـنـ ملا يـف ةـصاـ خلا ةـمـظـن ألا عاـبـتا كـيـلـع  هـلاـمـعـتـسا نوـكـي اـمدـنـع اً
.اًرطخ وأ اًشيوشت ببسي دق وأ ًاروظحم
.)نذ ألا ىلع( يعيبطلا عضولا يف طقف فتاهلا مدختسا
 يـغـبـنـي  ال نأ عـمـس ةزـهـجأ لـمـعـتـسـي نـم ىـلـعو ،نداـعـ ملا فـتاـهـلا بذـجـي دـق اذـل .ةـطـنـغـ مم فـتاـهـلا ءازـجأ ضـعـب
 داوـ ملا ن أل ،هـلـماـح ىـلـع فـتاـهـلا عـضو ماـكـحإ نـم اًـمود دـكأـت .هـلاـمـعـتـسا دـنـع هـنذأ ىـلـع فـتاـهـلا مدـخـتـسـي نأ
 برـق تاـموـلـع ـملا ظـف ـحل ةـطـنـغ ـمم ضارـغأ يأ وأ داـمـتـع الا تاـقاـطـب عـضـت  ال .نذ ألا ةـعاـمـس ىـلإ بذـجـنـت دـق ةـيـندـع ـملا
.ىح مت دق اهيلع ةظوف  حملا تامولع ملا ن أل فتاهلا

:#IOK(9"̂%א%w�XJ%�א%!
 ةزـهـج ألا ضـعـب كاـنـه دـق نـكـلو.)FR( يـكـلـس الـلا ددرـتـلا تاراـشإ نـم ةـيـمـحـم ةـثـيد ـحلا ةـيـنورـتـكـل إلا ةزـهـج ألا مـظـعـم
.يول خلا كفتاه نع ةرداصلا يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ريغ ةينورتكل إلا
بلقلا تاضبن طبض ةزهجأ
 فـتاـهـلاو زاـهـ جلا  نيـب اـم )تاـصوـب ٦( مـس ٠٢ نـع لـقـت  ال ةـفاـسـم ىـلـع ةـظـفا ـ حملاـب ةزـهـج ألا هذـه وـجـتـنـم حـصـنـي
 ثاحب ألل ةقباطم تايصوتلا هذه نإ .ضبنلا طبض زاـه جل لمتحم شيوشت يأ يداـفتل كلذو يوديئاقلت لوم  حملا
 صاخش ألا ىلع .هتايصوتلو hcraeseR ygolonhceT sseleriW يكلس اللا مولعلا دهعم اهب ماق يتلا ةلقتس ملا
:يلي ام اوعاري نأ تاضبنلا طبض ةزهجأ  نيلما حلا
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.مادختس الا عضو يف فتاهلا نوكي امدنع زاه جلا نم لق ألا ىلع مس ٠٢ دعب ىلع فتاهلا قبأ •
.ردصلل يمام ألا بي جلا يف فتاهلا لمح مدع •
.نك مم دح ىصقأ ىلإ شيوشتلا ت الامتحا ليلقتل كلذو ضبنلا طبض زاهج ةه جل ةلباق ملا نذ ألا لمعتسا •
.اًروف فتاهلا قلغأ ،شيوشت يأ دجوي هنإ تدقتعا اذإ •
عمسلا ةزهجأ
ـشـيوـشـت بـبـسـت دـق ةـيـكـلـس الـلا ةـــيـمـقرـلا فـتاوـهـلا ضـعـب  كـناـكـمإـب ةـلا ـحلا هذـه يـف  .عـمـسـلا ةزـهـجأ ضـعـبـل اً
.ةمد خلا ليكو ةعجارم
ىرخأ ةيبط ةزهجأ
 تاذ ةـيـبـطـلا تادـعـ ملا ةـفـيـظو عـم لـخادـتـي دـق ،ةـيوـلـ خلا فـتاوـهـلا كـلذ يـف اـ مب ،يـكـلـس ال زاـهـج يأ لـمـع نإ
 ةـياـم ـحلاـب ةدوزـم تادـع ـملا تـناـك اذإ اـمـيـف ةـفرـع ـمل ةـيـبـطـلا تادـع ـملا زـهـجـم وأ اًـبـيـبـط رـشـتـسا .ةـيـفاـكـلا رـيـغ ةـياـــم ـحلا
 ةـيـبـطـلا ةـياـعرـلا زـكارـم يـف فـتاـهـلا قـلـغأ  .لاؤـس يأ كـيدـل ناـك اذإ وأ يـجراـ خلا يـكـلـس الـلا ددرـتـلا نـم ةـيـفاوـلا
 تادـعـم ةـيـبـطـلا ةـياـعرـلا زـكارـمو تاـيـفـشـتـسـ ملا لـمـعـتـسـت دـق  .كـلذـب رـمأـت تاـقـصـلـم وأ تاـمـيـلـعـت دوـجو دـنـع
.ةيجرا خلا FR ةيكلس اللا تاددرتلل ةساسح
تارايسلا
 ماـظـنو دوـقوـلا نـقـح مـظـنـمـك( ةراـيـسـلا يـف ةـيـنورـتـكـل إلا ةـمـظـن ألا ىـلـع يـكـلـس الـلا ددرـتـلا تاراـشإ رـثؤـت دـق
 اًـبـيـكرـت ةـبـكرـم ةـمـظـن ألا هذـه تـناـك اذإ كـلذو . )ةـيـقاوـلا ةـيـئاوـهـلا دـئاـسوـلا و ،ةـعرـسـلا دـيدـ حتو ق الزـن الا مدـع
 ةراـشـتـسا كـيـلـع  .كـتراـيـس صوـصـخـب لـيـكوـلا نـم وأ جـتـنـ ملا نـم دـكأـت  .ةـيـفاـك ةروـصـب ةـيـمـحـم رـيـغ وأ اًـئـطاـخ
.كترايس يف ةفاض ملا ةزهج ألل جتن ملا
ةنلعم نكامأ
.كلذ هيف نلعم ناكم يأ يف كفتاه ق الغإ بجي
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 ببست نأ لـمت  حملا نم  .تاميلعتلاو تان الع إلا ةفاكل لثتماو راجفن الل ةلباق داوم تاذ ةقطنم ةيأ يف كفتاه قلغأ

.ةافولا ىلإ ىتح وأ ةباصإ ىلإ يدؤي اًقيرح وأ اًراجفنا قطان ملا هذه لثم يف ةرارش
 نـكاـم ألا ىـلإ هاـبـتـن الـل ةـجاـ حلاـب رـكذـن .)دوـقوـلا عـيزوـتو نزـخ قـطاـنـم( دوـقوـلا تاـطـحـم يـف فـتاـهـلا ق الـغإـب حـصـنـي
 ةـيواـمـيـكـلا عـناـص ـملاو )دوـقوـلا عـيزوـتو نزـخ قـطاـنـم( دوـقوـلا تاـعدوـتـسـم لـخاد لاـسرإ ةزـهـجأ لاـمـعـتـسا رـظ ـحت يـتـلا
.ريجفتلا لامعأ اهيف ىر جت يتلا قطان ملا وأ
 ؛قراوزلا يف ةيلفسلا نكام ألا اهنم  .اًمئاد سيل نكلو حوضوب ةنيبم نوكت ام اًريثك راجفن الل ةلباقلا قطان ملا نإ
 ،)ناـتوـبـلا وأ  نيـبورـبـلاـك( ةـلاـسـ ملا تازاـغـلا مدـخـتـسـت يـتـلا تاـنـحاـشـلاو ؛ةـيواـمـيـكـلا داوـــ ملا نزـخ وأ لـيوـ حت قـطاـنـمو
 ىرخأ قطانم ةيأو ،نداع ملا قيحاسم وأ رابغلا وأ بوب حلاك تائيزج وأ تايواميك ىلع اهؤاوه يوتحي يتلا قطان ملاو
.كترايس كرحم ءافطإ ةداع كنم بلطي ثيح

1א#0D)"א%!
 ةـناـيـصـلا وأ ئـطا ـخلا بـيـكرـتـلا .طـقـف نوـلـهؤ ـملا صاـخـش ألا لـبـق نـم هـتـناـيـص وأ ةراـيـسـلا يـف فـتاـهـلا بـيـكرـت بـجـي
.زاه جلاب صاخ نامض يأ لطبي ا مبرو اًرطخ نوكت دق ةئطا خلا
.اًديج لمعتو ةحيحص ةروصب ةبكرم كترايس يف يكلس اللا فتاهلا ةزهجأ ةفاك نأ ماظتناب دكأت
 يذـلا ناـكـ ملا سـفـن يـف راـجـفـن الـل ةـلـباـقـلا داوـ ملا وأ تازاـغـلا وأ باـهـتـل الا ةـعـيرـسـلا لـئاوـسـلا لـمـ حت وأ نزـخـت  ال
.هتاقحلم وأ هؤازجأ وأ فتاهلا هيف
 ةزـهـج ألا عـضـت  ال .ةدـيدـش ةوـقـب حـتـفـت ةداـسوـلا نأ رـكذـت ،ةـيـقاوـلا ةـيـئاوـهـلا دـئاـسوـلاـب ةدوز ـملا تاراـيـسـلـل ةـبـسـنـلاـب
 ةـبـكرـم رـيـغ ةزـهـج ألا تـناـك اذإ  .اـهـحاـتـفـنا غارـف يـف وأ ةداـسوـلا قوـف ،ةـلـقـنـتـم وأ ةـتـباـث تـناـك ءاوـس ،ةـيـكـلـس الـلا
.ةريطخ ةباصإ كلذ نع مجني ا مبر ،ةداسولا حتفتو احيحص اًبيكرت
 لخاد يول خلا فتاهلا لامعتسا نإ .ةرئاطلا ىلإ دوـعصلا لبق فتاهلا قلغأ .ناريطلا ءانثأ فتاهلا مادختسا عون مم
.نوناقلل افلاخمو ةيكلس اللا ت الاصت الا ةكبشب  الخم و ةرئاطلا لمع ىلع اًرطخ لكشي دق ةرئاطلا
 ذاـخـتا وأ اـهـئاـهـنإ وأ تاـمـيـلـعـتـلا كـهـتـنـ مل ةـمدـ خلا فاـقـيإ ىـلإ يدؤـي دـق تاـمـيـلـعـتـلا هذـه ةاـعارـم مدـــع نإ
.اًعم  نينث الاب وأ هقحب ةينوناق تاءارجإ
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 تاكبشلاو ةيكلس اللا تاكبشلاو ةيـكلس اللا تاراش إلا لامعتساب لمعي ،يكلس ال فتاه يأك ،فتاهلا اذه نإ
  ال اذـل .لاوـح ألا عـيـمـج يـف ت الاـصـت الا ناـمـض نـك ـمي  ال كـلذـلو .مدـخـتـس ـملا اـهددـحـي فـئاـظو ىـلإ ةـفاـض إلاـب ةـيـضر ألا
.) الثم ةيبطلا ئراوطلا ت الاح( ةيرورضلا ت الاصت الا يف يكلس اللا فتاهلا ىلع ًةيلك دمتعت
 اـمدـنـع وأ ةـيـكـلـس الـلا فـتاوـهـلا ةـمدـخ تاـكـبـش ةـفاـك ىـلـع ةـنـكـ مم ئراوـطـلا تاـ ملاـكـم نوـكـت  ال دـق
 دروـ ملا نـم كـلذ نـم دـكأـت .لاـمـعـتـس الا دـيـق فـتاـهـلا صـئاـصـخ وأ/و ةـكـبـشـلا تاـمدـخ ضـعـب نوـكـت
.ةيول خلا تامدخلل يل  حملا

:ئراوط ة ملاكم ءارج إل
.ةيفاك ةراشإ دوجو نم دكأت .احوتفم نكي مل اذإ فتاهلا حتفا .١
.فتاهلا يف لوعف ملا ةيراس MIS ةقاطب لاخدإ بلطت دق تاكبشلا ضعب   
 ضرـعـلا ةـشاـش حـس ـمل )خـلا ةـمـئاـقـلا نـم جورـخـلـل ،ة ـملاـكـم ءاـهـن إل : الـثـم( تارـم ةدـع  ىـلـع طـغـضا .٢

 .تا ملاكملل فتاهلا زيه جتو
 ماـقرأ فـلـتـخـت .)ئراوـطـلـل رـخآ يـمـسر مـقر يأ وأ ٢١١ لـثـم( ةـيـئاـقـلـت ـحلا كـتـقـطـن ـمل ئراوـطـلا مـقر لـخدأ .٣

.رخآ ىلإ ناكم نم ئراوطلا
. حاتفم ىلع طغضا .٤
 عـجار .ئراـط ءادـن ءارـجإ نـم نـكـمـتـت نأ لـبـق اـهـق الـغإ ىـلإ جاـت ـحت دـقـف ،لاـمـعـتـس الا دـيـق صـئاـص ـخلا ضـعـب تـناـك اذإ
.ةيول خلا تامدخلل يل  حملا ةمد خلا ليكو عم ليلدلا اذه
 ةـلـيـسوـلا ا ـمبر وـه لوـم  ـحملا كـفـتاـه نأ رـكذـت .ةـقدـب ةـبوـلـط ـملا تاـموـلـع ـملا ةـفاـك ءاـطـعإ ىـلـع صرـحا ،ءادـن لـمـع دـنـع
.كلذ كنم بلطي نأ لبق ءادنلا هنت  الف - ثدا حلا عقوم نم لاصت الل ةديحولا

!%6;<.601%=r%O�#?:%)RAS(
.ويدارلا جاوم أل ضرعتلل ةيموك حلا تافصاو ملا عم بسانتي اذه فتاهلا زارط
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 ىوتسم يكلس اللا هلاسرإ زواجتي  ال ثيحب عونصمو ممصم وهو .لابقتساو لاسرإ زاهج اضيأ وه كفتاه زاهج
) ةـي ـملاـعـلا تاـيـصوـتـلا لـبـق نـم اـهـيـلـع يـصو ـملا FR يـلـكـس الـلا ددرـتـلا ضرـعـتـلا تاداـشرإ PRINCI  وـه ىوـتـس ـملا اذـه .(
.ناكسلا عيم جل ةحومس ملا FR تاراشإ ىوتسمو ةلماش تاداشرإ نم ءزج
 تاـيوـتـس ـملا هذـه تـعـضو .ةـلـقـتـسـم ةـيـمـلـع تاـسـسؤـم لـبـق نـم تـعـضو تاـيوـتـسـم ىـلـع دـمـتـعـت تاداـشر إلا هذـه
.ةيرود ةيملع تاسارد تاريدقت ل الخ نم
 وأ راـمـع ألا نـع رـظـنـلا ضـغـب صاـخـش ألا عـيـمـج ةـم الـس نـمـضـي عـساو ناـمأ زـيـح لـمـشـت تاـفـصاوـ ملا هذـه
.صاخش ألا ةحص
cificepS وأ ةدد  حملا باعيتس إلا ةميق ىمست سايق ةدحو ةلاقنلا فتاوهلل ضرعتلا تافصاوم لمشت  noitprosbA  

 etaR ( RAS ) ةي ملاعلا تايصوتلا هتددح امك RAS ـل ىصق ألا د حلا ( PRINCI .*gk/w0.2 وه لبق (
 لـقأ نوـكـي فـتاـهـلا لـيـغـشـت ل الـخ ةـيـلـعـفـلا RAS ىوـتـسـم وـيوـصـقـل الاـسر إلا ةـلاـح يـف ددـحـي RAS راـبـتـخا
.هب حومس ملا ىصق ألا د حلا نم ريثكب
 ةـكـبـشـل لوـصوـلـل طـقـف ةـبوـلـط ـملا ةـقاـطـلا لـمـعـتـسـيو وةـقاـطـلا نـم تاـيوـتـسـم ةدـع يـلـع لـمـعـي ثـيـحـب فـتاـهـلا دـعأ
.لقأ ةقاط فتاهلا مدختسا املك .لاصت الا ةكبش يئاوه يلع برقأ نوكت املك ماع لكشب .لاصت الا
.ةيدنكلا تافصاو ملا تاميلعت يبليو ربتخي نأ بجي ماعل رلوهمجلل عيبلل لقنتم زاهج يأ ضرعي نأ لبث
 RAS ىوتسم يف قورف دجوي هنأ عم .gk/W 28.0 وـه نذ ألا ىـلـع هراـبـتـخا دـنـع ىـصـق ألا RAS ىوـتـسـم
 ضرـعـتـلا صوـصـخـب نوـنـقـلا تاـبـلـطـتـم تاـيوـتـسـمـلا عـيـمـج يـبـلـت وـتاـي عـضوـلا فـلـتـخـمو فـتاوـهـلا فـلـتـخـمـل
.FR تاجومل
margolik/tttaw 0.2  وه ماعلا روهمجلا ىدل ةمدختسملا ةلاقنلا فتاوهلاب قلعتملا RAS ـل ىصق ألا دحلا *
)gk/W( ةيفاضإ ةيامح ديوزتل لاجملا نم فاو زيح لمشي لاجملا اذه .جيسن تامارغ ةرشعل لدعملاب 
.تاسايقلا يف رييغت يأ نع ضيوعتللو روهمجلل


