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 ةيساردلا لوصفلا ةبقارمب ةصا67ا تارامتسالاو ةي-,جوتلا ئدابملا

 

 سرادم مcdلتو .مTجئاتنو بالطلا ليصحت XY اًميظع اًماTسإ ةLرسألا ةكراشملا مQاسOو .سرادملا عم ةLرسألا ةكراشملا ةماعلا نوتغنيلرأ سرادم ردقت

 XY ةسايس يأ دوجو مدعل اًرظنو .مTلافطأل لمتsrاو kYا6rا pqيلعتلا جمانmnلا klإ ةلوقعملا لوصولا ةيناjمإب م-,لثمم وأ ءابآلا دLوcdب ةماعلا نوتغنيلرأ

Qشالاب صا67ا ميلعتلا بتكم عضو ،نأشلا اذcnراش�سالا ةن��لا عم كاLةيساردلا لوصفلا ةبقارمل ةي-,جوت ئدابم صا67ا ميلعتلل ة. 

 ةيصوص67ا XY ھقحو بلاطلا ةLرس ةيامح بجي ،س�ردتلا ةئيQو بالطلا عم ىرخألا نيدلاولا تالعافتو ةيساردلا لوصفلا ةبقارم تايلمع ءانثأ

 ةيساردلا لوصفلا ةبقارمب ن�ينعملا )رمألا kYو نم اً�وتكم اًحLرصت م-�دل نمم( م-,لثمم وأ /و رومألا ءايلوأ لصاوتي نأ �Yب�Lو .تاقوألا عيمج XY اTماcnحاو

 بوتكم حLرصتو ةبقارملا ءارجإ بلط �lع لوص6rا بجي .ةراLز يأ ءارجإل ب�تcnلا لبق ريدملا عم اTل ططs7ا ةيفصلا ةطش�ألا XY ن�كراشملا وأ م-�الطل

�س ھنأ ن�ح XYو .)قفرملا رظنا( BCDاردلا لصفلا ةبقارم بلط جذومن ميدقت قLرط نع اًقبسم رمألا kYو نم
ُ

 ةلاح XY ،بلطلا ذيفنتل دو6�Tا ةفا¢ لذب

خLرات وأ /و اًتقو بلطلا نمضتي نأ �Yب�ي ،نيددحم تقوو دعوم رفاوت مدع
ً

اليدب ا
ً

. 

 ةماعلا نوتغنيلرأ سرادمب س�ردتلا ةئيQ ءاضعأ نكمتي »ªح ةسردملل q©¨�ئرلا بتكملا klإ لوخدلا لي�§O ن�لثمملا نم م�nQغو رومألا ءايلوأ نم بلطُي

 �lع بيجيس ملعملا نأب داقتعالا �Yب�ي ال كلذل ،تاميلعتلا ميدقت وQ ملعملا رود نأ او¢ردي نأ م-,لثمم وأ /و نيدلاولا �lع بجي .ةراLزلا �nس�ت نم

  .q©±اردلا لصفلا XY ميلعتلا نع اًديع° هذخأت تاثداحم XY طرخني وأ ةلئسألا

 ديدحت متي ال دق .ةديد�6ا تائ�بلاو ةي�يتورلا رومألل لافطألا ة-�اجم ءانثأ ةساردلا نم ةماTلا klوألا ةليلقلا عيباسألا لالخ ةبقارملا تايلمع ليلقت بجي

 XY بلاطلا ةبقارمل ةلوقعم ةينمز ةcnف ةدحاو ةعاس mnتعO .ةلطعم ملعتلا ةئ�بل ةراLزلا نوjت ثيح ةدحوملا تارابتخالا وأ تاناحتمالا ءانثأ ةبقارملل دعوم

 .ةيساردلا لوصفلا ةبقارم ءانثأ ن�بقارملا ةماعلا نوتغنيلرأ سرادمب س�ردتلا ةئيQ ءاضعأ دحأ بحطصي .ةدحاو ةئ�ب

 لوصفلا ةبقارم ةLرسJ ماGHلالا ةيقافتا �lع عيقوتلا ةيساردلا لوصفلا ةبقارمل ةماعلا نوتغنيلرأ سرادم ةراLزب نوموقي نيذلا دارفألا ةفا¢ نم بلطي

ةباين لصفلا نوبقاري نيذلا نيدلاولا �Yثمم �lع بجي .q©±اردلا لصفلا لخاد نLرخآلا بالطلا قوقح ةيام6r )قفرملا رظنا( ةيساردلا
ً

 نيدلاولا نع 

 .ةبقارملا لبق )قفرملا رظنا( تامولعملا نع حاصفإلا ةرامتسا ءلم

 ميلعتلا بتكم klإ ةيساردلا لوصفلا ةبقارم تابلط ةماعلا نوتغنيلرأ سرادم XY اًيلاح ن�ل�§ملا �nغ لافطألا رومأ ءايلوأ /نادلاولا مدقي :ةظحالم

 سرادمب س�ردتلا ةئيQ ءاضعأو لفطلل لمتsrا ملعملا ءاقلل رمألا kYو /دلاولل ةساردلا تاعاس جراخ دعوم ديدحت متي ،تالا6rا هذQ لثم XY .صا67ا

 .ةبقترملا ةيساردلا لوصفلا ةراLزل كلذكو ةماعلا نوتغنيلرأ

  



 ةيساردلا لوصفلا ةبقارم بلط جذومن

 وأ قاحتلالا وأ حcnقملا وأ kYا6rا pqيلعتلا جمانmnلاو ،كلفط ءادأب ةقلعتملا تامولعملا عمج وQ ةيساردلا لوصفلا ةبقارم نم ضرغلا نوjي نأ بجي

 .كلفطل pqيلعتلا جمانmnلاب قلعتي اميف تارارقلا ذاختا XY ةدعاسملل اTمادختسا نكمي ªqلا تامد67ا

 .ةراLزلاب قلعتي اميف ن�فلjملا وأ ن�لوؤسملا دحأ مكب لصت�سو ةيلاتلا تانايبلا لامكٍا l·ري

 _____________________________________________________________ :بلاطلا مسا

 _________________________________________________________________ :رمألا kYو /دلاولا مسا

 ___________________________________________________________________ :بلطلا ميدقت خLرات

 ___________________________________________________________________ :ھناونعو بقارملا مسا

 __________________________________________________________________  :ةبقارملا ا-� متت ªqلا ةيساردلا لوصفلا

 ___________________________________________________________________ :ةبقارملا نم ضرغلا

 ______________________________________________________________ :ةبقارملل بولطملا خLراتلاو تقولا

 ___________________________________________________________________ :لاصتالا تانايب

 ________________________________________________________________ :ةبقارملا بلطي يذلا ص7½لا عيقوت

 _______________________________________________________________ :خLراتلا

 ________________________ :خLراتلا _______________________________________________ :لوؤسملا عيقوت

 

 .ةبقارملا ةشقانمل لصفنم دعوم ديدحت l·ري ،جمانmnلا ي¿اصخأ وأ /و لصفلا سردم عم ةع°اتملا ةشقانمل ةجاح كانQ تنا¢ اذإ :ةظحالم

 

 

 

  



 ةيساردلا لوصفلا ةبقارم ةLرسJ ماGHلالا ةيقافتا

----------------- XY جماmnلا وأ ةيساردلا لوصفلا دحأ ةبقارم )بلطلا مدقم مسا( ،-----------------»Âم بلط وأ اًبلط )بقارملا( ،--------------- ،انأ تمدق

 :ةيلاتلا طورشلاب ماcdلالا �lع قفاوأ ،ةبقارملا ةيلمع نم ءزجكو )ناjملا( --

 ،ةبقارملا ةيلمع ءانثأ نيدعاسملا ن�ملعملا وأ ن�ملعملا وأ بالطلا ت�تشO وأ ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع° لالخالا مدع �lع لمعلل يدTج ىراصق لذبأس .1

 .كلذ فالخ ملعملا ددحي مل ام ،ٍقحال ٍتقو XY ةلئسأ يأ �lع دودرلل وأ ةشقانملل دعوم ب�ترت نكمي امك

  .بلاطلل ةيميلعتلا ةئ�بلا ليطعO نم د6rاو ن�لمتsrا راوزلا باعي�سا لجأ نم ،ةعاسلا نع ةبقارم ةيلمع ل¢ ةدم دLزت الأ .2

 .ةبقارملا ءانثأ لاو�6ا يفتاQ ليغشO فاقيإب موقأ نأو تا-,جوتلل اًقفو ددsrا ناjملا XY ىقبأ نأ .3

 .ةبقارملا ءانثأ ةيتوص تالي�§O وأ ويديف عطاقم لي�§O وأ روص طاقتلاب موقأ الأ .4

 بالطلا( ةبقارملل عضا67ا بلاطلا فصو كلذ XY امب لصفلا XY نLرخآلا بالطلا ةLو-� ةقلعتملا تامولعملا نع حاصفإلا kY زوجي ال ھنأب رقأ .5

 .ةبقارملا ءانثأ م-Ìادأ وأ /و ةيميلعتلا م-Ëاجايتحاو )ةبقارملل ن�عضا67ا

 ،ةرسألل ةيميلعتلا قوق6rاو ةيصوص67ا نوناقب ةيمحمو ةياغلل ةLرس يدرفلا ميلعتلا جمانر�و بلاطلا ةقاعإب ةلصلا تاذ تامولعملا نأب رقأ   .6

 بالطلا ةقاعإ تالاحب قلعتي اميف ٍةمات ٍةLرس XY ٍتامولعم يأب ظفتحأ نأو ،ٍنذإ �lع لوص6rا نود تامولعملا كلت klإ لوصولا kY قحي ال ھنأو

 .ا-Ïبقارمب موقأ ªqلا ةيميلعتلا جماmnلا وأ /و ةيميلعتلا م-Ëاجايتحاو نLرخآلا

 .يÑ ةصا67ا ةبقارملا تازايتما ءاغلإ ھنع جت�ي دق كلت ةيساردلا لوصفلا ةبقارم تاءارجإب ماcdلالا مدع ةلاح XY ھنأب كردأ .7

 

 ---------------------------------------------------------------------------- :بقارملا عيقوت

 -------------------------------------------------------------- :خLراتلا

 

 ةطش�ألا لقرعO ةقLرطب ھسفن ءاقلت نم فرصتي صÒ7 يأ داعب�سال نوناقلا ذيفنت تائي-� ةناعتسالا ةماعلا نوتغنيلرأ سرادمل قحي :ةظحالم

 .فارشالا بتكم راطخإب »Âبملا فرشم موقي ،كلذ ثودح ةلاح XYو ،ٍةميسج ٍةروصب ةسردملل ةعورشملا

  



 تامولعملا نع حاصفإلا

 ___________________________________________________ :خLراتلا

 __________________________________________________________________________________________ :�Yي امب قلعتت هاندأ ةدراولا تامولعملا

 داليملا خLرات                                                                         مسالا               

 ____________________________________________ نوتغنيلرأ XY بلاطلا ا-� قحتلا ªqلا ة�nخألا ةسردملا وأ ةيلا6rا ةسردملا

 ________________________________________________ و ةماعلا نوتغنيلرأ ةسردم يفظوم ن�ب لصاوتلاب حمسأ

 ةسسؤملا /ةلا¢ولا /ص7½لا مسا                                                                        

________________________________________               ______________________________________________________ 

 فتاTلا                                                                       ناونعلا                           

 :هاندأ ددsrا وحنلا �lع بلاطلل pqيلعتلا ءادألاب ةقلعتملا ةشقانملاو تال�§لا لدابت لصاوتلا اذQ لمشÕ دق

 ةلصلا تاذ تامد67ا وأ /و صا67ا ميلعتلاب ھقاحتلا وأ /و ھتيلQأ وأ /و بلاطلا ةLوQ ديدحتب ةقلعتملا تال�§لا عيمج

 ____________________________ ميلعتلا تامييقت ____________________________ ةيبطلا تال�§لا
 __________________ ةيفاقثلا ةيعامتجالا رLراقتلا ____________________________ ةيسفنلا تامييقتلا

 ____________________________ Öqملا جالعلا تامييقت  ____________________________ قطنلاو ةغللا تامييقت

 ____________________________ ي�وcnكلالا ديmnلا* ____________________________ يوغللا لصاوتلا

 __________________________________________________________________ ةددsrا ىرخألا لصاوتلا لاjشأ

 

 :عيقوتلا

 

 :عيقوتلا خLرات

 :يرايتخالا ءا-Ïنالا خLرات :بلاطلا عم ةقالعلا

 

 

 

 كلذ فالخ ijع صني مل ام عيقوتلا خLرات نم ةدحاو ةنس دعJ ةماعلا نوتغنيلرأ سرادمب حLرصتلا D_ت0ي

 .اًنوناق مTل حرصملا ھليثمم وأ رمألا kYو اTصحفي دق يذلاو بلاطلل pqيلعتلا ل�§لا نم اًءزج بلاطلا اQاقلتي ªqلا داوملا ةفا¢ حبصت :ةظحالم

الكش س�ل ي�وcnكلإلا ديmnلا نأ ملعلا l·ري"*
ً

 ءÛ©q يأ XY ةيصوص67ا �lع ظاف6rا XY ق6rا عقوت كانQ نوjي نأ �Yب�ي ال .لصاوتلا لاjشأ نم اًنمآ 

 ".ي�وcnكلإلا ديmnلا mnع لسري

 pqيلعتلا ل�§لا :klٍا ة7§�

 


