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كتيامحل
 اذـهـب صاـ خلا ةـعـيرـسـلا ةـيادـبـلا لـيـلد  ىلإ عوـجرـلا ءاـجرـلا
 ةيانعلاو ،ليغشتلل ةمز اللا تاداشر إلا ىلع لوصحلل جتن ملا
 .ةما هلا نام ألا تامولعم لمشت  يتلاو ةنايصلاو

 تاـمـيـلـعـتـلاـب مازـتـل الا مدـع نإ .ةـطـيـسـبـلا تاداـشر إلا هذـه أرـقا
ـفـلاـ خم اـ مبرو اًرـطـخ نوـكـي دـق  ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم كاـنـه .نوـناـقـلـل اً
.ليلدلا اذه  يف ةلصفم

 فـتاوـ هلا لاـمـعـتـسا نوـكـي  نيـح فـتاـ هلا مدـخـتـسـت  ال
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظ حم ةلوم  حملا
 .ةدايقلا ءانثأ فتا هلا مدختست  ال ً الوأ قيرطلا  يف ةم السلا
.ً الوأ ةبكر ملا فقوأ
 شـيوـشـتـلـل ةـضرـعـم ةـلوـم ـ حملا فـتاوـ هلا ةـفاـك شـيوـشـتـلا

.اهئادأ ىلع رثؤي دق ا مم
 ةـمـظـن ألا ةـفاـك عـبـتا تاـيـفـشـتـسـ ملا  يف فـتاـ هلا قـلـغأ
 تادـعـ ملا نـم برـقـلاـب فـتاـ هلا قـلـغأ .تاـمـيـلـعـتـلاو
.ةيبطلا
 فـتاوـ هلا بـبـسـت دـق ةرـئاـطـلا لـخاد فـتاـ هلا قـلـغأ
.ةرئاطلا لخاد اًشيوشت ةلوم  حملا

 فـتاـ هلا مدـخـتـسـت  ال دوـقوـلاـب دوزـتـلا ءاـنـثأ فـتاـ هلا قـلـغأ
 برـق فـتاـ هلا مدـخـتـسـت  ال .دوـقوـلاـب دوزـتـلا تاـطـ حم  يف
.ةيواميكلا داو ملا وأ دوقولا
 مدـخـتـسـت  ال تا ريـجـفـتـلا قـطاـنـم برـق فـتاـ هلا قـلـغأ
 عـبـتاو تاداـشر إلاـب مزـتـلا . ريـجـفـتـلا لاـمـعأ ءاـنـثأ فـتاـ هلا
.تاميلعتلاو ةمظن ألا ةفاك
 فـتاـ هلا مدـخـتـسا ةـحـيـحـص ةـقـيرـطـب فـتاـ هلا مدـخـتـسا
  الـب يـئاوـ هلا سـمـلـت  ال .يـعـيـبـطـلا عـضوـلا  يف طـقـف
.ةرورض
 اـهـحـيـلـصـت وأ ةزـهـج ألا بـيـكرـت زوـ جي  ال ةـلـهؤـ ملا ةـمدـ خلا
. نيلهؤم  نيفظوم لبق نم  الإ
 تايراطبلاو تاقحل ملا مدختسا تايراطبلا و تاقحل ملا
 ةـقـفاوـتـم  ريـغ ةزـهـجأ لـيـصوـتـب مـقـت  ال .طـقـف ةدـمـتـعـ ملا
.ةدمتعم  ريغ وأ
 ىـلـع ظـفاـح .ءاـمـلـل  ًاـمواـقـم سـيـل فـتاـ هلا ءاـ ملا ةـمواـقـم
. ًافاج فتا هلا ءاقب
 نـم ةـيـطاـيـتـحا خـسـن لـمـع رـكذـت ةـيـطاـيـتـح الا خـسـنـلا
.ةمه ملا تانايبلا ةفاك
 فـتاـ هلا لـيـصوـتـب ماـيـقـلا دـنـع ىرـخأ ةزـهـجأـب لـيـصوـتـلا
 ةزـهـج ألا هذـه لاـمـعـتـسا لـيـلد أرـقا ،ىرـخأ ةزـهـجأـب
 مـقـت  ال .ةـم الـسـلـل ةـلـصـفـ ملا تاـمـيـلـعـتـلا ىـلـع لوـصـحـلـل
.ةدمتعم  ريغ وأ ةقفاوتم  ريغ ةزهجأ ليصوتب
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 لـخادو لـيـغـشـتـلا عـضو  يف فـتاـ هلا نأ دـكأـت لاـصـت الا
 كـلذ  يف اـ مب ،بوـلـطـ ملا مـقرـلا لـخدأ .ةـمدـ خلا ةـقـطـنـم
 ،ةـ ملاـكـم ءاـهـن إل . ىـلـع طـغـضا  مث ،ةـقـطـنـ ملا زـمر
 ىـلـع طـغـضا ،ةـ ملاـكـم لاـبـقـتـس ال . ىـلـع طـغـضا

.

 قاـطـن  يف فـتاـ هلا دوـجو نـم دـكأـت ئراوـطـلا تاءادـن
 ىـلـع طـغـضا .لـيـغـشـتـلا دـيـق هـنأو ةـمدـ خلا ةـقـطـنـم

 نـم جورـ خلا وأ ،ةـ ملاـكـم ءاـهـن إل  الـثـم( تارـم ةدـع 
 ئراوـطـلا مـقر لـخدأ .ةـشاـشـلا ء الـخإ  ىتـح ) خلا ةـمـئاـقـلا
 ةـ ملاـكـ ملا هـنـت  ال .كـعـقوـم ددـح . ىـلـع طـغـضا  مث
.كلذ كنم بلطي  ىتح

ةكبشلا تامدخ
 ىـلـع مادـخـتـس الـل دـمـتـعـم لـيـلدـلا اذـه  يف فوـصوـ ملا لوـم ـ حملا فـتاـ هلا

.MSG 0081و MSGE 009 لاصت الا  يتكبش
 دوزـم نـم دـكأـت .لاـصـت الا ةـكـبـش ىـلـع دـمـتـعـت dnablauD ةزـيـم
 ةـمدـ خلا هذـه  يف كا رتـش الا كـناـكـمإـب ناـك اذإ يـل ـ حملا تاـمدـ خلا
.ا هلامعتساو

 تاـمدـخ ىـمـسـت لـيـلدـلا اذـه  يف ةـنـيـبـ ملا صـئاـصـ خلا نـم ددـع
 دـيوزـت تاـكرـش اـهـمدـقـت ةـصاـخ تاـمدـخ نـع ةراـبـع يـهو .ةـكـبـشـلا

 تاـمدـ خلا هذـه  يف ك رتـشـت نأ كـيـلـعو .ةـلوـم ـ حملا فـتاوـ هلا تاـمدـخ
 نـم نـكـمـتـت نأ لـبـق اـهـلـيـغـشـتـل ةـمز الـلا تاـمـيـلـعـتـلا ىـلـع لـصـ حتو
.اهنم ةدافتس الا

 فورـح عـيـ مج تاـكـبـشـلا ضـعـب مـعدـت  ال دـق :ةـظـح الـم
.تامد خلا عي مج وأ/و تاغللا
 هـلاـمـعـتـسا لـبـق نـحاـش ي أل عوـنـلا مـقر نـم دـكأـت :ةـظـح الـم
 مـتـي ثـيـ حب لاـمـعـتـس الـل دـعـم زاـهـ جلا اذـه .فـتاـ هلا اذـه عـم
 PCA-8 و PCA-7 نـحـشـلا ةزـهـجأ نـم ةـقاـطـلاـب هدـيوزـت

 تاـقـحـلـ ملاو نـحـشـلا ةزـهـجأو تاـيراـطـبـلا لـمـعـتـسا  !رـيذـ حت
 تـمـمـص  يتـلاو ةـجـتـنـ ملا ةـكرـشـلا لـبـق نـم طـقـف ةدـمـتـعـ ملا
 ىرـخأ عاوـنأ لاـمـعـتـسا .كـفـتاـه زارـط عـم  ًاـصـيـصـخ لـمـعـلـل
 ،فـتاـ هلا صـ خي ناـمـض وأ عاـجرإ ةـيـلـباـق يأ لـطـبـي دـق
.اًرطخ نوكي دقو

 ىـجرـي ،ةدـمـتـعـ ملا تاـمزـلـتـسـ ملاـب ةـمـئاـق ىـلـع لوـصـحـلـل
 ءاـجرـلا ،ةدـمـتـعـ ملا تاـقـحـلـ ملا رـفوـت ثـحـبـل .لـيـكوـلا ةـعـجارـم
.عزو ملا ةعجارم
 سـيـلو )ةـشـيـفـلا( ذـخأـ ملا بـحـسا ،قـحـلـم يأ نـع راـيـتـلا لـصـفـل
.كلسلا

.ACP-12, ACP-9و LCH-9 و
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ةماع تامولعم .١
 هبن ملاو ةعاسلاو ا ريماكلا لثم يمويلا مادختس الل ةياغلل ةلهس فئاظو 0567 ايكون فتاه رفوي
. ميوقتلاو ةبسا حلاو
عيبلا ف الغ تاقصلم
.ء المعلا معد ضارغأو تامد خلا لوح ةماه تامولعم ىلع تاقصل ملا يوت حت  •
.٢٤١ ةحفصلا رظنا نامضلا ةقاطبب  قصلم قافر إل  •
راظتن الا عضو
 »راظتن الا عضو«  يف فتا هلا نوكي ,لامعتس الل  ًادعم فتا هلا نوكي امدنع هاندأ ةحضو ملا تارشؤ ملا رهظت
:١ لكش  يف فورح ةيأ لاخدإ مدع ةلاح  يف
A ةوـق ىـلـع كـلذ لد ،طـيرـشـلا عـفـترا اـمـلـك . يلاـ حلا كـعـقوـم دـنـع ةـيوـلـ خلا ةـكـبـشـلا ةراـشإ ةوـق ضرـعـي 
nehW   ىلإ noitcennoC SRPG  نيـيـعـت دـنـع  SRPG زـمرـب دوـجوـ ملا زـمرـلا لادـبـتـسا مـتـي .ةـكـبـشـلا ةراـشإ
elbaliava، ةـماـعـلا وـيدارـلا ةـمزـح ةـمدـخ( رـظـنا .ةـيـلاـ حلا ةـيـلـ خلا  يف وأ ةـكـبـشـلا  يف لاـصـتا رـفوـت ةـلاـح  يف اذـكو 
SRPG( و ٠٣ ةحفصلا SRPG ٥٣ ةحفصلا.
B ٥٣ ةـحـفـصـلا »تـقوـلاو خـيراـتـلا طـبـض«  ًاـضـيأ رـظـنا .ةـيـمـقر ةـعاـس وأ براـقـعـلاـب لـمـعـت ةـعاـس ضرـعـت 
.٦٢ ةحفصلا  ةيفل خلا لكشو ← راظتن الا عضو طبضو
C ًايلاح فتا هلا اهمدختسي  يتلا ةيول خلا ةكبشلا  ىلإ  ريشي .
D  ةـقاـطـلا ةـيـمـك ةداـيز ىـلـع كـلذ لد ،طـيرـشـلا عـفـترا اـمـلـك .ةـيراـطـبـلا نـحـش ىوـتـسـم ضرـعـي 
.ةيراطبلا  يف ةيقبت ملا

E يف عـضوـلا مـسا نـم ً الدـب  يلاـ حلا خـيراـتـلا ضرـع مـتـي . يلاـ حلا لـيـغـشـتـلا عـضو ضرـعـي :ةـح الـ ملا طـيرـش  
 » ًاـيـقـفأ كرـحـتـلا - ةـح الـ ملا طـيرـش« رـظـنا ,ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل .lareneG عـضو دـيدـ حت ةـلاـح
.٨٨ ةحفصلا »عاضو ألا« و .١١ ةحفصلا

F و ديدحتلا يحاتف مل ةصصخ ملا ةيلا حلا تاراصتخ الا ضرعي .

 عم ليغشتلا عضو ١ لكش
.ةيفل خلا  يف ةروص

 كنك مي !حيملت
 ديدحتلا حاتفم تاراصتخا  رييغت
 طـبـض رـظـنا .ةـيـفـلـ خلا لـكـشو
.٦٢ ةحفصلا راظتن الا عضو
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  يف فـقوـتـلا ةـشاـش ضرـعـيو ضرـعـلا ةـشاـش فـتاـ هلا قـلـغـي .فـقوـت ةـشاـشـب دوزـم فـتاـ هلا :ةـظـح الـم
 فاـقـي إل رز يأ ىـلـع طـغـضا ٧٢ ةـحـفـصـلا رـظـنا .قـئاـقد سـ مخ ةدـ مل طاـشـن يأ دوـجو مدـع ةـلاـح
. هسفن ضرغلل ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول حتفا وأ فقوتلا ةشاش ليغشت

تاءارجإ ذيفنتب ةقلعتملا تارشؤملا
:راظتن الا عضو  يف فتا هلا نوكي امدنع ةيت آلا زومرلا نم رثكأ وأ ةدحاو رهظت دق

 لدـي ,رـشؤـ ملا ضـيـمو ةـلاـح  يف .ةدراوـلا لـئاـسرـلا قودـنـص  يف ةدـيدـج لـئاـسر م الـتـسا  ىلإ  ريـشـي - 
 ,ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل تاـناـيـبـلا ضـعـب فذـح بـلـطـتـي اـ مم فـتاـ هلا ةرـكاذ ء الـتـما ىـلـع كـلذ
.٢٢١ ةحفصلا ,»ةركاذلا فعَض« رظنا

 » يتوـصـلا دـي ربـلا قودـنـصـب لاـصـت الا« رـظـنا .ةـيـتوـص لـئاـسر ةدـع وأ ةـلاـسر م الـتـسا  ىلإ  ريـشـي - 
.٦١ ةحفصلا

.٩٥ ةحفصلا رظنا .دعب ا هلاسرإ متي  مل رداصلا قودنص  يف لئاسر دوجو  ىلإ  ريشي - 
 عضولا  يف enoN ىلع enot trela egasseM  نييعتو tneliS ىلع trela llac gnimocnI  نييعت دنع رهظي - 

.٨٨ ةحفصلا عاضو ألا رظنا .اًيلاح طشنلا
.ةعيرسلا ةيادبلا ليلد رظنا .ةلفقم فتا هلا حيتافم ةحول نأ  ىلإ  ريشي - 

.٠٠١ ةحفصلا »ةعاسلا« رظنا .طشن هبنم دوجو  ىلإ  ريشي - 
    ربـع تاـناـيـبـلا لـقـن ةـلاـح  يف لـكـشـلا ضرـع مـتـي هـنأ ظـح ال .ثوـتوـلـب طـيـشـنـت  ىلإ  ريـشـي - 
.ثوتولب

 تاـ ملاـكـ ملا ةـفاـك لـيوـ حت  ىلإ  ريـشـي  .فـتاـ هلا  ىلإ ةدراوـلا تاـ ملاـكـ ملا ةـفاـك لـيوـ حت  ىلإ  ريـشـي - 
 كـيدـل ناـك اذإ .٩١ ةـحـفـصـلا »تاـ ملاـكـ ملا لـيوـ حت طـبـض« رـظـنا . يتوـصـلا دـي ربـلا  ىلإ فـتاـ هلا  ىلإ ةدراوـلا

  يناثلا طخلل ليوحتلا رشؤم نوكيس امنيب  وه لو ألا طخلل ليوحتلا رشؤم نوكيسف ،فتاه يطخ
.٨٢ ةحفصلا )ةكبش ةمدخ( »لمعتس ملا ط خلا« رظنا . وه

 ط خلا« رظنا .)ةكبش ةمدخ( طقف  يناثلا فتا هلا طخ مادختساب تا ملاكم ءارجإ ةيناكمإ  ىلإ  ريشي - 
.٨٢ ةحفصلا )ةكبش ةمدخ( »لمعتس ملا

.ةيسيئرلا ةمئاقلا ٢ لكش
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تانايبلا لاصتا تارشؤم
 .راظتن الا عضو  يف ةيلاتلا تارشؤ ملا دحأ ضموي ،تانايب لاصتا سيسأتب تاقيبطتلا دحأ مايق دنع  •
.طشن لاصت الا نأ ىلع كلذ لدي ,رارمتساب تارشؤ ملا دحأ رهظي امدنع  •

,ةعرسلا  يلاع تانايب بلطل  رشؤمو ,تانايب بلطل 
 ةـلاـح  يف  رـشؤـم رـهـظـيو .طـشـن .SRPG لاـصـتا دوـجو ةـلاـح  يف ةراـش إلا ةوـق رـشؤـم نـم ً الدـب رـهـظـي 
.ةيتوصلا تا ملاك ملا ءانثأ راظتن الا ديق SRPG لاصتا عضو

,سكافلاب لاصتا ءارج إل 
و ,ثوتولب لاصت ال 

.RI ةلصو ل الخ نم لاصت ال

ةمئاقلا
 تاقيبطتلا عي مج  ىلإ لوصولا كنك مي .ةيسيئرلا ةمئاقلا حتفل )ةمئاقلا رز( ىلع  طغضا  •
.٨ ةحفصلا ,٢ لكش رظنا .ةمئاقلا ل الخ نم فتا هلاب ةدوجو ملا

ةمئاقلا لخاد لقنتلا
 رـظـنا .ةـمـئاـقـلا كـيرـحـتـل لـفـسأ ىلإو ىـلـعأ ىلإو راـسـيـلا ىلإو نـيـمـيـلا ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع كرـح  •

.٩ ةحفصلا ,٣ لكش
تادلجم وأ تاقيبطت حتف
.هحتفل مكحتلا اصع ىلع طغضاو تادلج ملا وأ تاقيبطتلا دحأ  ىلإ لقتنا  •
تاقيبطتلا ق الغإ
 عـضو  ىلإ عوـجرـلا بـلـطـتـي اـمـبـسـح تارـم ةدـع kcaB ىـلـع طـغـضـلاـب فـلـ خلا  ىلإ ةوـطـخ عـجارـت  •

tixE  ددح وأ راظتن الا  ← snoitpO.
 قـيـبـطـتـلا لـظـيو راـظـتـن الا عـضو  ىلإ فـتاـ هلا دوـعـي ,  ىـلـع رارـمـتـس إلا عـم طـغـضـلاـب تـمـق اذإ
.ةيفل خلا  يف  ًاحوتفم

 اصع كير حت  ٣لكش
.مكحتلا

 ةمئاقلا يف ةدوجوملا تارايخلا
weiv tsiL و nepO  :يه  /  dirG
weiv  و  eteleDوevoM  و
redlof ot evoM  و  redlof weN
.tixE و emaneRو



 قيبطت دوجو ةلاح  يف  ىتح ,ة ملاك ملا ءاهنإ  ىلإ  ىلع طغضلا يدؤي ام اًمود :ةظح الم
.ضرعلا ةشاش ىلع دوجومو طشن رخآ

. ًايئاقلت اهظفح متي  مل تانايب يأ ظفح متيو تاقيبطتلا ق الغإ متي ,فتا هلا ق الغإ دنع

ةمئاقلا بيترت ةداعإ
 اـهـمادـخـتـسا ردـنـي  يتـلا تاـقـيـبـطـتـلا عـضو كـنـكـ مي .اـهـلـضـفـت  يتـلا ةـقـيرـطـلاـب ةـمـئاـقـلا بـيـترـت ةداـعإ كـنـكـ مي
 ءاـشـنإ  ًاـضـيأ كـنـكـ مي .ةـمـئاـقـلا  ىلإ دـلـجـ ملا نـم  ًاـمادـخـتـسا رـثـك ألا تاـقـيـبـطـتـلا لـقـنو ،تادـلـ جم  يف

.ةديدج تادل جم
evoM  ددـحو هـلـقـن يف بـغرـت يذـلا رـصـنـعـلا ىلإ لـقـتـنا  ١  ← snoitpO. راـيـتـخا ةـم الـع عـضو مـتـي 

.قيبطتلا بنا جب
.KO ىلع طغضاو هب قيبطتلا عضو ديرت يذلا ناك ملا  ىلإ ديدحتلا كرح  ٢

تاقيبطتلا نيب ليدبتلا
 رارـمـتـس الا عـم طـغـضا :رـخ آلا  ىلإ اـمـهدـحأ نـم لاـقـتـن الا  يف بـغرـتو ةـحوـتـفـم تاـقـيـبـطـت ةدـع كـيدـل ناـك اذإ
 ةـحوـتـفـ ملا تاـقـيـبـطـتـلا ةـمـئاـق ضرـع عـم تاـقـيـبـطـتـلا  نيـب لـيدـبـتـلا راـطإ حـتـف مـتـي .)ةـمـئاـقـلا رز( . ىـلـع
 تاـقـيـبـطـتـلا لـيدـبـت راـطإ يـهـتـنـيـسـف ،تـقوـلا سـفـن  يف ةـحوـتـفـم تاـقـيـبـطـت ةـث الـث نـم رـثـكأ دوـجو ةـلاـح  يف . ًاـيـلاـح
 .٠١ ةـحـفـصـلا ٤ لـكـش رـظـنا .ىـلـعأ  ىلإ وأ لـفـسأ  ىلإ كـلاـقـتـنا ةـيـناـكـمإ  ىلإ  ريـشـت مـهـسأ دوـجو عـم لـئاـم طـ خب
 .هيلإ باهذلل مكحتلا اصع ىلع طغضاو تاقيبطتلا دحأ  ىلإ لقتنا

 يأ فـتاـ هلا ظـفـ حي .ةرـكاذـلا ء الـتـما ةـلاـح  يف  ًاـيـئاـقـلـت تاـقـيـبـطـتـلا ضـعـب فـتاـ هلا قـلـغـي دـق :ةـظـح الـم
.تاقيبطتلا كلت ق الغإ لبق اهظفح متي  مل تانايب

تارايخلا مئاوق
 هذه حضوت .مدختس ملا ليلد  يف كلذو ةحفصلا بناج  يف ةجرد ملا تاراي خلا ةمئاق رماوأ ةدهاشم كنك مي
 .ةفلتخ ملا فقاو ملاو ضرعلا تاشاش  يف اهمادختسا نك مي  يتلا رماو ألا مئاوقلا

ددح !حيملت 
weiv tsiL    ← snoitpO تدرأ اذإ 

 ىدـحإ  يف تاـقـيـبـطـتـلا ضرـع
.مئاوقلا

 ليدبتلا راطإ ٤ لكش
تاقيبطتلا  نيب

تاراي خلا 
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.اهيف نوكت  يتلا ضرعلا ةشاش  ىلإ  ًادانتسا ةحات ملا رماو ألا  ريغتت :ةظح الم
  ًاـمـجـح لـقأ تاراـيـخ ةـمـئاـق رـهـظـت ,مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضـتـلا دـنـع ,فـقاوـ ملا ضـعـب  يف !حـيـمـلـت
.ضرعلا ةشاش  يف ةحات ملا ةيسيئرلا رماو ألا مضت

ًايقفأ كرحتلا - ةح الملا طيرش
:ةح ال ملا طيرش  يف يلي ام ةدهاشم كنك مي
 وأ ضرعلا تاشاش نم ديز ملا كانه ناك اذإ امع ك رب خت  يتلا بيوبتلا تام الع وأ ة ريغصلا مهس ألا  •

.١١ ةحفصلا ,٥ لكش رظنا .اهيلإ لاقتن الا نك مي تافل ملا وأ تادلج ملا
.١٦ ةحفصلا »صن ةباتك« رظنا ,تارشؤ ملا رير حت  •
 ةروصلا يه ةيلا حلا ةروصلا نأ  ينعي وهو ٢/٤١ دنبلا ,٥ لكش  يف ,لاث ملا ليبس ىلع ,ىرخأ تامولعم  •

.ةيلاتلا ةروصلا دهاشت يكل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرح .دلج ملاب ةروص٤١ نمض ةيناثلا
تاقيبطتلا عيمج نيب ةآرتشملا تاءارج إلا
  مثرصانعلا دحأ  ىلإ لاقتن الا كنك مي ,تادل جم وأ تافلم ةمئاق ضرع دنع - ضرعلل رصانع حتف  •

nepO  ديد حت وأ مكحتلا اصع ىلع طغضلا  ← snoitpO رصانعلا دحأ حتفل كلذو.
tidE  دد حت  مث ً الوأ هضرعل عوضو ملا حتفل  ًانايحأ جات حت دق ,هريرحتل عوضوم حتقل - رصانع رير حت  •  ← snoitpO 

.هتايوت حم  رييغت  يف بغرت تنك اذإ
emaneR ددحو هيلإ لقتنا ,ديدج مسا دلج ملا وأ فل ملا ءاطع إل - رصانعلا ةيمست ةداعإ  • ← snoitpO. 
eteleD  ددحو رصنعلا  ىلإ لقتنا - اهءاغلإ وأ رصانع ةلازإ  •  ← snoitpO ءاغل إل .ىلع طغضا وأ 

:رصانعلا دحأ ديد حت :ةيلاتلا ةرقفلا رظنا .مهديدحتل ً الوأ جات حت ,ةدحاو ةرم رصانع ةدع
 .ةمئاق لخاد تاعوضوم ديدحتل ةديدع قرط كانه - رصانعلا دحأ ديد حت  •

kramnU/kraM  ددـحو هـيـلإ لـقـتـنا ,ةرـم لـك  يف دـحاو رـصـنـع دـيدـحـتـل  •  ← snoitpO     kraM ← 
 راـيـتـخا ةـم الـع رـهـظـت .تـقوـلا سـفـن  يف مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا  مث  ىـلـع طـغـضا وأ

.رصنعلا بنا جب

 تام العو مهس ألا ٥ لكش
.ةح ال ملا طيرش  يف بيوبتلا

امولعم
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← ددح ,ةمئاقلاب ةدوجو ملا رصانعلا عي مج ديدحتل  •  kramnU/kraM  ← snoitpO  lla kraM.
  ىلإ تقولا سفن  يف مكحتلا اصع كرحو  ىلع رارمتس الا عم طغضا - رصانع ةدع ديد حت  •

 ,ديدحتلا ءاغل إل .رصانعلا بنا جب رايتخا ةم الع عضوت ,ديدحتلا كرحتي امدنع .لفسأ  ىلإ وأ ىلعأ
.رزلا ررح  مث مكحتلا اصع مادختساب لاقتن الا ةيلمع فاقيإب مق

  يتـلا رـصاـنـعـلا لـقـن كـنـكـ مي ,اـهدـيدـ حت  يف بـغرـت  يتـلا رـصاـنـعـلا لـك دـيدـ حت نـم ءاـهـتـن الا دـعـب 
snoitpO ←  evoM ديد حت قيرط نع كلذ متيو تدرأ اذإ اهتلازإ كنك ميو لب اهلقن  يف بغرت
redlof ot  وأ eteleD.

kramnU  ددحو هيلإ لقتنا ,رصنع ديد حت ءاغل إل  •  ←  kramnU/kraM ← snoitpO ىلع طغضا وأ  
.تقولا سفن  يف مكحتلا اصع ىلع كلذك طغضاو

redlof weN  ددـح ,دـيدـج دـلـ جم ءاـشـن إل - تادـلـ جم ءاـشـنإ  •  ← snoitpO. دـلـجـ ملا ةـيـمـسـت مزـلـتـسـي 
.)فرح ٥٣ يصقأ د حب(

 ددح ,تادلج ملا  نيب اهلقنل وأ تادلج ملا دحأ  ىلإ رصانع لقنل - تادلج ملا دحأ  ىلإ رصانع لقن  •
 redlof ot evoM ← snoitpO )ديد حت دنع .)تادل جم رفوت ةلاح  يف راي خلا اذه رهظي  ال redlof ot evoM, 

 رصانعلا دحأ لقنل( قيبطتلل يساس ألا ردص ملا ةدهاشم  ًاضيأ نك ميو ةرفوت ملا تادلج ملاب ةمئاق حتفت
 .KO ىلع طغضاو هيلإ رصنعلا لقن  يف بغرت يذلا عقو ملا ددح .)دل جم جراخ
رصانع نع ثحبلا

 لـقـح ةـيؤر رذـعـتـت .ثـحـبـلا لـقـح مادـخـتـساـب راـصـتـخا وأ دـلـ جم وأ فـلـم وأ مـسإ نـع ثـحـبـلا كـنـكـ مي
←  دـيدـ حت ةـطـساوـب ثـحـبـلا لـقـح طـيـشـنـت ذـئدـنـع كـنـكـ ميو ناـيـح ألا ضـعـب  يف  ًاـيـئاـقـلـت ثـحـبـلا  snoitpO 
dniF فور حلا ةباتك قيرط نع وأ. 
 نع ثحبلا  يف روفلا ىلع فتا هلا أدبي .ثحبلا لقح  يف صن ةباتك  يف أدبا ،رصانعلا دحأ نع ثحبلل  ١

.٢١ ةحفصلا ,٦ لكش رظنا .قباطت لضفأ  ىلإ ديدحتلا لقنب موقيو قباطتلا هجوأ
 رـثـك ألا رـصـنـعـلا  ىلإ دـيدـحـتـلا لـقـتـنـي فوـسو رـثـكأ  ًاـفورـح بـتـكا ,ةـقد رـثـكأ ةروـصـب ثـحـبـلا ءارـج إل    

.فور حلا هذه عم  ًاقباطت
.هحتفل مكحتلا اصع ىلع طغضا ,حيحصلا رصنعلا ىلع روثعلا دنع  ٢

  يف لقح نع ثحبلا ٦ لكش
سم التلا عضاوم

لوصحلل !حيملت 
 ةيفيك لوح تامولعم ىلع
 رظنا ,ماقرأو صن جاردإ
.١٦ ةحفصلا »صن ةباتك«
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توصلا ىوتسم يف مكحتلا
 كلذو ,ام توص  ىلإ عامتس الا ءانثأ وأ ة ملاكم ءارجإ ءانثأ راسيلا  ىلإ وأ  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرح  •

.بيت رتلا ىلع هليلقت وأ توصلا ىوتسم ةدايزل
نمضملا توصلا ربكم
 ناـكـم دـيدـحـتـل .نـيدـيـلا رـح عـضو  يف لاـمـعـتـس الـل  ىلاـع توـص يوـتـسـم وذ توـص ربـكـ مب فـتاـ هلا دـيوزـت  مت
  ربـكـم كـل حـيـتـي .ةـعـيرـسـلا ةـيادـبـلا لـيـلد  يف ةـفـلـتـخـ ملا ءازـج ألاو حـيـتاـفـ ملا ةروـص رـظـنا ,توـصـلا  ربـكـم
 ىـلـع فـتاـ هلا عـضوـل ةـجاـ حلا نود ة ريـصـق ةـفاـسـم نـم فـتاـ هلا  ىلإ ثدـحـتـلاو عاـمـتـس الا ةـيـناـكـمإ توـصـلا
 عـم ,ةـ ملاـكـم ءارـجإ ءاـنـثأ توـصـلا  ربـكـم مادـخـتـسا نـكـ مي .كـنـم برـقـلاـب ةدـضـنـم ىـلـع هـعـضو لـثـم ,نذ الا
 ةـيـلـمـع نـم توـصـلا  ربـكـم مادـخـتـسا لـهـسـي .ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا لـئاـسر ضرـع ءاـنـثأو ,توـصـلا تاـقـيـبـطـت
.ة ملاكم ءارجإ ءانثأ ىرخأ تاقيبطت مادختسا
توصلا ربكم طيشنت
 ضرعتو  ةيقيسوم ةمغن ليغشت متي .  ىلع طغضا ,ة ملاكم ءارجإ ءانثأ توصلا  ربكم مادختس ال
.٣١ ةحفصلا ,٧ لكش رظنا .ةباجإ .توصلا  يف مكحتلا رشؤم  ريغتيو ,ةح ال ملا طيرش  يف

 نذ ألا ةـعاـ مس عـضو  ىلإ ىرـخأ ةرـم دوـعـيو توـصـلا  ربـكـم با رتـق الا رـعـشـتـسـم قـلـغـي دـق :ةـظـح الـم
 ،سـمـشـلا نـم ةرـشاـبـم رداـصـلا ءارـمـ حلا تـ حت ةـعـش ألا ءوـض( عـطاـس ءوـضـل فـتاـ هلا ضرـعـت بـبـسـب
.)لاث ملا ليبس ىلع  نيجولاه حابصم وأ
.فتا هلاب نذ ألا ةعا مس ليصوت ءانثأ توصلا  ربكم طيشنت نك مي  ال :ةظح الم 

 تاـقـيـبـطـت مدـخـتـسـت  نيـح ىـلـع ,ةدـح ىـلـع لاـصـتا لـك  يف ةـلـصـفـنـم ةروـصـب توـصـلا  ربـكـم طـيـشـنـت مزـلـي
.يضا رتفا لكشب توصلا  ربكم توصلا لجسمو ،نحل ملا لثم توصلا

توصلا ربكم ق الغإ
.  ىلع طغضا توص ليغشت وأ ة ملاكم ءارجإ دنع  •

 :توصلا  يف مكحتلا زومر
 ,نذ ألا ةعا مس عضول  

 .توصلا  ربكم عضول   و
 ةـحـفـصـلا ,٧ لـكـش  ًاـضـيأ رـظـنا
٣١.

 تارشؤم رهظت ٧ لكش
 عاضو أل توصلا  يف مكحتلا
  ربكمو نذ ألا ةعا مس ليغشت
 .ةح ال ملا طيرش  يف توصلا
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 لـك  يف طـقـف دـحاو توـص فـلـم ىـلـع توـصـلا  ربـكـم ق الـغإ رـثؤـي توـصـلا تاـقـيـبـطـت  يف :ةـظـح الـم
  ًاـيـضا رتـفا توـصـلا  ربـكـم مادـخـتـسا مـتـي ,ةـيـلاـتـلا  نيـنرـلا ةـمـغـن وأ توـصـلا عـطـقـم حـتـف دـنـع .ةرـم
.ىرخأ ةرم هق الغإ ةرورض كلذ عبتتسيو

يئاقلتلا بارتق الا رعشتسم
 حـيـتاـفـ ملا ةروـص رـظـنا با رتـق الا رـعـشـتـسـم ناـكـم دـيدـحـتـل .نـمـضـم با رتـقا رـعـشـتـسـم فـتاـ هلا نـمـضـتـي
 با رتـق الا رـعـشـتـسـم موـقـي ,نذ ألا ىـلـع فـتاـ هلا عـضو دـنـع .ةـعـيرـسـلا ةـيادـبـلا لـيـلد  يف ةـفـلـتـخـ ملا ءازـج ألاو
 رـعـشـتـسـم لـمـعـي .نذ ألا ةـعاـ مس عـضو  ىلإ ىرـخأ ةرـم لـيـغـشـتـلا عـضو  ريـيـغـتو توـصـلا  ربـكـم ق الـغإـب
 رـعـشـتـسـم لـعاـفـتـي نأ نـكـمـ ملا نـمـف اذـلو ,هـنـم بـلـص ئـيـش با رتـقا راـعـشـتـسا قـيرـط نـع با رتـق الا
.دصق نودب ىرخأ ءايشأ عم با رتق الا

 فـتاـ هلا داـعـبإ بـلـطـتـي قـيـبـطـت مادـخـتـسا ةـلاـح  يف با رتـق الا رـعـشـتـسـم طـشـنـي  ال :ةـظـح الـم 
 لاـبـقـتـسا دـنـع ,ةـلاـ حلا هذـه  يف .لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع ةـبـعـل لـيـغـشـت دـنـع ,هـجوـلاو مـفـلا نـع
 طـغـضـلاـب ةـيداـع ةـقـيرـطـب ةـ ملاـكـ ملا ىـلـع درـلا نـكـ ميو توـصـلا  ربـكـم لـيـغـشـت فـقوـتـي ,ةـ ملاـكـم
.نذ ألا ىلع فتا هلا عضوو  ىلع
.توصلا  ربكم طيشنت با رتق الا رعشتس مل نك مي  ال :ةظح الم 

سأرلا ةعامس عضو
 توـصـلا يوـتـسـم طـبـضـل سأرـلا ةـعاـ مس حـيـتاـفـم مدـخـتـسا وأ راـسـيـلا  ىلإ وأ  نيـمـيـلا  ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع كرـح
.فتا هلاب سأرلا ةعا مس ليصوت ءانثأ
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فتاهلا .٢
ةملاكم ءارجإ
 ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول حتفا  ١
 لـقـنـل راـسـيـلا  ىلإ وأ  نيـمـيـلا  ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع كرـح .ةـقـطـنـ ملا حاـتـفـم  ًاـنـمـضـتـم فـتاـ هلا مـقر لـخدأ  ٢

.مقر ةلاز إل  ىلع طغضا .رشؤ ملا
 زمر ل حم + زمر ل حي( ةيلودلا ةئدابلا لاخد إل  نيترم  ىلع طغضا ،ةيلود تا ملاكم ءارج إل  •

.فتا هلا مقرو رفص نودب ةقطن ملا حاتفمو ةلودلا زمر لخدأ  مث ،)ةيلودلا ةمد خلا
 ةـيـلود تاـ ملاـكـمـك اـنـه اـهرـكذ  مت  ىتـلا تاـ ملاـكـ ملا ءارـجإ ناـيـح ألا ضـعـب  يف مـتـي دـق :ةـظـح الـم
.دحاولا دلبلا لخاد ةيميلقإ تا ملاكم اهنأ ىلع

.مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضا  ٣
.)ةلوا  حملا ءاغل إل وأ( ة ملاك ملا ءاهن إل ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول قلغأ وأ  ىلع طغضا  ٤
.رخآ فتاه يأ اهب كس مت  يتلا ةقيرطلاب فتا هلا كسمأ :يداعلا عضولا

 قـيـبـطـت دوـجو ةـلاـح  يف  ىتـح ,ةـ ملاـكـم ءاـهـنإ  ىلإ  ىـلـع طـغـضـلا يدؤـي اـم ًةداـع :ةـظـح الـم
.ضرعلا ةشاش ىلع دوجومو طشن رخآ
 ىـلـع طـغـضاـف ،اـهـئاـهـنإ نود ةـ ملاـكـم ءارـجإ ءاـنـثأ ةـقـلزـنـ ملا حـيـتاـفـ ملا ةـحوـل ق الـغإ تدرأ اذإ !حـيـمـلـت

.ةليلق ٍناوث ل الخ  يف ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول قلغأ  مث )رسي ألا رايتخ الا حاتفم( 

ت الاصت الا ليلد مادختساب ةملاكم ءارجإ
stcatnoC   ىلإ لقتنا ,ت الاصت الا ليلد حتفل  ١ ←  uneM .
 لخدأ ,كلذ نم ً الدب وأ .بولط ملا مس الا  ىلإ لاقتن الل مكحتلا اصع مدختسا ,لاصتا ةهج نع ثحبلل  ٢

 .ةقباط ملا لاصت الا تاهج درس متيو  ًايئاقلت ثحبلا لقح حتفي .مس الا نم  ىلو ألا فور حلا
.ة ملاك ملا ءدبل  ىلع طغضا  ٣

 طبضل !حيملت 
 ءارـجإ ءاـنـثأ توـصـلا ىوـتـسـم
  ىلإ مكحتلا اصع كرح ,ة ملاكم
 توـصـلا ىوـتـسـم ةداـيزـل  نيـمـيـلا
 ضـفـ خل راـسـيـلا  ىلإ اـهـكرـحو
.توصلا ىوتسم

.ة ملاكم ءارجإ ١ لكش
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 ىـلـع طـغـضاو بوـلـطـ ملا مـقرـلا  ىلإ لـقـتـنا ,لاـصـت الا ةـهـ جل فـتاـه مـقر نـم رـثـكأ دوـجو ةـلاـح  يف    
.ة ملاك ملا ءدبل 

يتوصلا ديربلا قودنصب لاصت الا
 ةيناكمإ لصتملل حيتي تا ملاك ملا ىلع درلاب  ًاصاخ  ًازاهج )ةكبش ةمدخ(  يتوصلا دي ربلا قودنص  ربتعي
.بولط ملا صخشلا  ىلإ لوصولا رذعت ةلاح  يف ةيتوص ةلاسر كرت
.كب صا خلا  يتوصلا دي ربلا قودنصب لاصت الل راظتن الا عضو  ىف  و  ىلع طغضا  •
  ىلع لوص حلا كنك مي .KO ىلع طغضا  مث هلاخدإب مق ، يتوصلا دي ربلا مقر لاخدإ فتا هلا بلط اذإ  •

.كيدل يل  حملا ةمد خلا رفوم نم مقرلا اذه
.٩١ ةحفصلا »تا ملاك ملا ليو حت طبض«  ًاضيأ رظنا

  ًاـيـلاـح مدـخـتـسـ ملا طـ خلا« رـظـنا ,هـب صاـخ ىـتوـص دـيرـب قودـنـص مـقر فـتاـه طـخ لـكـل نوـكـي نأ بـ جي
.٨٢ ةحفصلا »)ةكبش ةمدخ(
ىتوصلا ديربلا قودنص مقر رييغت
xobliam ecioV   ىلإ لـقـتـنا  ← slooT  ← uneM ددـحو  rebmun egnahC  ← snoitpO مـقر  ريـيـغـتـل 
 )كـيدـل ةـمدـ خلا رـفوـم نـم هـيـلـع لوـصـ حلا مـتـي( مـقرـلا لـخدأ . يتوـصـلا دـي ربـلا قودـنـصـب صاـ خلا فـتاـ هلا
 .KO ىلع طغضاو
فتاه مقرب عيرسلا لاصت الا
  ( عيرسلا لاصت الل  نيصصخ ملاو  نييلاتلا  نيحاتف ملا دح أل فتاه مقر  نييعتب مق ١

.٧٤ ةحفصلا »عيرس لاصتا حيتافم  نييعت« رظنا ) -
راـظـتـن الا عـضو  ىف ىـلـع طـغـضاو لـباـقـ ملا عـيرـسـلا لاـصـت الا حاـتـفـم ىـلـع طـغـضا :مـقرـلاـب لاـصـت الـل  ٢

 لاصت الا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا :nO ىلع gnillaid deepS ةفيظو  نييعت ةلاح  يف .
 .ة ملاك ملا أدبت  ىتح لباق ملا عيرسلا

ةلاح  يف !حيملت
 لاـخدإ  يتوـصـلا دـي ربـلا ةـبـلاـطـم
 لـصـتـت ةرـم لـك  يف رورـم ةـمـلـك
 لـئاـسر  ىلإ عاـمـتـس الـل اـهـيـف
 ,كـب ةـصاـ خلا  يتوـصـلا دـي ربـلا
 مـقر ةـفاـضإ  ىلإ جاـتـ حت اـ مبرـف
FMTD يتوصلا دي ربلا مقر دعب . 
 هذـهـب رورـ ملا ةـمـلـك لاـخدإ مـتـي
 ةرـم لـك  يف  ًاـيـئاـقـلـت ةـقـيرـطـلا
 دـيرـــــــبـلاـب اـهـيـف لـصـتـت
 ,لاث ملا ليــبس ىلع . يتوصلا

+32144 فتا هلا مقر د جن
#4321p7654 ٤٣٢١ ثـيـح 
 جاردإ يـه pو رورـ ملا ةـمـلـك يـه
.ةلصافلا

 لاصت الا ةكبش راهظ إل
←  ىلإ لقتنا ,عيرسلا uneM

 ← slooT  laid deepS.



تاهلا
ف
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ةيعامج ةملاكم ءارجإ
 ىـصـقأ دـ حب ةـيـعاـ مج ةـ ملاـكـم ءارـجإ كـل حـيـتـت  يتـلا ةـكـبـشـلا تاـمدـخ دـحأ يـعاـمـ جلا لاـصـت الا  ربـتـعـي
.مهدحأ تنأ  نيك رتشم ٦
.لو ألا كراش ملا  ىلإ ة ملاكم ءارجإب مق  ١
snoitpO ← ددح  ٢   llac weN. ك رتش ملاب صا خلا فتا هلا مقر لخدأ .ديدج ك رتش مب لاصتا ءارج إل 

 راظتن الا ديق  ىلو ألا ة ملاك ملا عضوت ذئدنع .KO ىلع طغضا  مث فتا هلا ةركاذ  ىف هنع ث حبا وأ
. ًايئاقلت
snoitpO  ددح .ةديد جلا ة ملاك ملا ىلع درلا دعب ةيعام جلا ة ملاك ملا  ىلإ لو ألا كراش ملا مضب مق  ٣   

 ecnerefnoC ←.
snoitpO ←ددـح  مث ٢ ةوـطـ خلا ءارـجإ دـعأ ,ةـ ملاـكـ ملا  ىلإ دـيدـج كراـشـم ةـفاـض إل  ٤     ecnerefnoC 

ecnerefnoc ot ddA  ←.
snoitpO  ecnerefnoC ددح :ةيعام جلا ة ملاك ملا  يف  نيكراش ملا دحأ عم ةصاخ ةثدا حم ءارج إل  •  ←

 etavirP  ديق ةيعام جلا ة ملاك ملا عضوت .etavirP ىلع طغضاو بولط ملا كراش ملا  ىلإ لقتنا .←
 عم ثيد حلا اولصاوي نأ  نيك رتش ملا يقابل نك ميو ،هنم ثدحتت يذلا فتاهلل ةبسنلاب راظتن الا
 دعب .ةيعام جلا ة ملاك ملا  ىف  نيك رتش ملا دحأ عم ةصاخ ة ملاكم ءارجإب تمق اذإ.ضعبلا مهضعب
ecnerefnoc ot ddA  ددح , نيك رتش ملا دحأ عم ةصا خلا ةثدا  حملا نم ءاهتن إلا ← snoitpO كلذو 
.ىرخأ ةرم ةيعام جلا ة ملاك ملا  ىلإ ةدوعلل

porD  ددـح ,ةـيـعاـمـجـلا ةـمـلاـكـمـلا نـم نـيـكرـتـشـمـلا دـحأ داـعـبـتـس ال  • ←  ecnerefnoC ← snoitpO          
tnapicitrap ىلع طغضاو هداعبتسا دار ملا ك رتش ملا  ىلإ لقتنا  مث porD. 

.ةيلا حلا ةيعام جلا ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا  ٥

ةملاكم ىلع درلا
:ةدراو ة ملاكم ىلع درلل  •

.ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول ق الغإ ةلاح  يف rewsnA ىلع طغضا وأ مكحتلا اصع ىلع طغضا  •
.ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول حتفا  •

 ةيعا مج ة ملاكم ٢ لكش
. نينثا  نيك رتشم  نيب

ةباتك دعت !حيملت 
  ىـلـع طـغـضـلاو مـقرـلا
 ةقيرط عرسأ يه ة ملاك ملا ءدبل
 عـضوـت .ةدـبدـج ةـ ملاـكـم ءارـج إل
 راـظـتـن الا دـيـق ةـيـلاـ حلا ةـ ملاـكـ ملا



 .ةحوتفم ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول نوكت امدنع ىلع طغضا  •
.ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول قلغا وأ  ىلع طغضا ,ة ملاك ملا ءاهن إل  •
 دـيـفـت ةـمـغـن لـصـتـ ملا عـمـسـي فوـس .  ىـلـع طـغـضا ,ةـ ملاـكـم ىـلـع درـلا  يف ةـبـغرـلا مدـع ةـلاـح  يف
.لوغشم ط خلا نأب

ysub fIةـفـيـظو طـيـشـنـت  مت اذإ !حـيـمـلـت  ←  trevid llaC دـي ربـلا قودـنـص  ىلإ تاـ ملاـكـ ملا لـيوـحـتـل 
ـضـيأ ةدراو ةـ ملاـكـم ضـفر يدؤـي فوـسـف ،ً الـثـم  يتوـصـلا  لـيوـ حت طـبـض« رـظـنا .اـهـلـيوـ حت  ىلإ اً
.٩١ ةحفصلا »تا ملاك ملا

.ة ملاكم لابقتسا ةلاح  يف  نينرلا ةمغن تاكسإ ةعرسل etuM ىلع طغضا
 حـيـتاـفـ ملا ةـحوـل ق الـغإ ةـلاـح  يف ةـيـلاـ حلا سـكاـفـلا وأ تاـناـيـبـلا تاـ ملاـكـم ءاـهـنإ مـتـي  ال :ةـظـح الـم
.ةقلزن ملا
 ةـلاـح  يف كـلذ ثدـ حي .فـتاـ هلا مـقرـل أـطـخ مـسا  نيـيـعـتـب فـتاـ هلا موـقـي نأ نـكـمـ ملا نـم :ةـظـح الـم
 ةـعـبـسـلا قـباـطـتـتو فـتاـ هلاـب ةـلـجـسـ ملا ماـقر ألا نـمـض لـصـتـ ملاـب صاـ خلا فـتاـ هلا مـقر نـيزـ خت مدـع
  يف .فـتاـ هلاـب ةـلـجـسـ ملا ماـقر ألا نـمـض لـجـسـم رـخآ مـقر عـم لـصـتـ ملا فـتاـه مـقر نـم ة ريـخ ألا ماـقرأ
.ةحيحص  ريغ ةقباط ملا ةيلمع نوكت ,ةلا حلا هذه

)ةكبش ةمدخ( تاملاكملا راظتنا ةمدخ
 ةمدخ طيشنتي تمق اذإ ،ةيلاح ة ملاكم ءارجإ ءانثأ ةديدج ة ملاكم لابقتسا ةلاح  يف ةكبشلا ك رب خت فوس
.٨٢  ةحفصلا )ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا راظتنا رظنا .تا ملاك ملا راظتنا
  ىلو ألا ةـ ملاـكـ ملا عـضوـت .ةـ ملاـكـ ملا ءارـجإ ءاـنـثأ راـظـتـن الا دـيـق ةـ ملاـكـم ىـلـع درـلـل ىـلـع طـغـضا  ١

.راظتن الا ديق
.pawS ىلع طغضا , نيت ملاك ملا  نيب ليدبتلل    
.ةيرا جلا ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا  ٢
ةملاكم ءارجإ ءانثأ ةحاتملا تارايخلا
ىـلـع طـغـضا .ةـكـبـش تاـمدـخ ةـ ملاـكـم ءارـجإ ءاـنـثأ اـهـمادـخـتـسا كـنـكـ مي  يتـلا تاراـيـ خلا نـم دـيدـعـلا  ربـتـعـي
snoitpO ةيلاتلا تاراي خلا نم  ًاضعب ضارعتس ال ة ملاكم ءارجإ ءانثأ:
etuM وأ etumnU و llac evitca dnE و sllac lla dnE و dloH وأ dlohnU و llac weN و ecnerefnoC و 
etavirP و tnapicitrap porD و rewsnA و tcejeR.
.قيلعتلا ديق ة ملاك ملاو ةيلا حلا ة ملاك ملا  نيب ليدبتلل pawS راي خلا مدختسي

طبضل !حيملت 
 عـم لـماـعـتـلـل فـتاـ هلا تاـمـغـن
 دـنـع ،ةـفـلـتـ خم ثادـحأو تاـئـيـب
 تماص فتا هلا لعج  يف ةبغرلا
 ةحفصلا »عاضو ألا« رظنا ,ً الثم
٨٨.

ددح !حيملت 
sllac lla dnE  ←  snoitpO 

 ءاهن إل KO ىلع طغضاو
.تقولا سفن  يف  نيت ملاك ملا

تاهلا
ف

٨١

ىلع طغضا !حيملت 
  ربكم  رييغتل   
 .ة ملاكم ءارجإ ءانثأ توصلا
 »نمض ملا توصلا  ربكم« رظنا
.٣١ ةحفصلا
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 نـع لاـصـفـن الاو ةـطـشـن ةـ ملاـكـ مب راـظـتـن الا دـيـق ةـ ملاـكـم وأ ةدراو ةـ ملاـكـم لـيـصوـتـل refsnarT مدـخـتـسـي
. نيت ملاك ملا  الك
FMTD dneS لس الس لاسر إل مدختسُي FMTD ةيكنبلا تاباس حلا ماقرأ وأ رسلا تاملك لثم ،ةيمغنلا. 

 حـيـتاـفـ ملا ةـحوـل  يف ماـقر ألا حـيـتاـفـم ىـلـع طـغـضـلا دـنـع FMTD تاـمـغـن  ىلإ عاـمـتـس الا مـتـي :درـسـم
 ةـمـظـنأ ةـ جمرـبو  يتوـصـلا دـي ربـلا قـيداـنـصـب لاـصـت الا ةـيـناـكـمإ FMTD تاـمـغـن كـل حـيـتـت .فـتاـ هلاـب
.لاث ملا ليبس ىلع ,فتا هلا

 رودـص حـيـتاـفـ ملا نـم يأ ىـلـع ةـطـغـض لـك نـع جـتـنـي . -  ةـطـساوـب ماـقر ألا لـخدأ ١
 :رادـص إل رارـكـتـلا عـم  ىـلـع طـغـضا .ةـ ملاـكـ ملا ءارـجإ ءاـنـثأ اـ هلاـسرإ مـتـي  يتـلاو FMTD ةـمـغـن
 P *)فورح  نيب وأ لبق  ًابيرقت  نيتيناث ةد مل فقوت FMTD(, وW )فر حلا اذه مادختسا ةلاح  يف, 
 طـغـضا .)لاـصـت الا ءاـنـثأ ىرـخأ ةرـم dneS ىـلـع طـغـضـلا مـتـي  ىتـح يـقـبـتـ ملا عـباـتـتـلا لاـسرإ مـتـي  ال
.# رادص إل  ىلع

.ةمغنلا لاسر إل KO ىلع طغضا  ٢
 ةداـعـتـسا كـنـكـ مي .لاـصـت الا ةـقاـطـبـل FMTD تاـمـغـن نـم ةـلـسـلـس نـيزـ خت  ًاـضـيأ كـنـكـ مي !حـيـمـلـت
 لوـقـح وأ فـتاـ هلا مـقر  ىلإ FMTD تاـمـغـن فـضأ .لاـصـتا ةـهـ جب ةـ ملاـكـم ءارـجإ دـنـع لـسـلـسـتـلا

FMTD لاصت الا ةقاطبب ةدوجو ملا.
تاملاكملا ليوحت طبض
 قودـنـص مـقر لـثـم رـخآ مـقر  ىلإ ةدراوـلا تاـ ملاـكـ ملا هـيـجوـت كـنـكـ مي ,هذـه ةـكـبـشـلا ةـمدـخ لـيـغـشـت ةـلاـح  يف
.ةمد خلا رفو مب لصتا ،ليصافتلا ةفرع مل .كب صا خلا  يتوصلا دي ربلا
 امنيح ةيتوصلا تا ملاك ملا ليوحتل ysub fI ددح ،لاث ملا ليبس ىلع ،بولط ملا ليوحتلا رايخ ددح  •

.ةدراو ة ملاكم ضفرت امنيح وأ ً الوغشم كمقر نوكي
etavitcA ددح ،ليوحتلا طبض ليغشتل  •  ← snoitpO، ددح ،ليوحتلا ليغشت فاقي إلو lecnaC، وأ 

sutats kcehC ال وأ ليوحتلا ليغشت  مت له ةفرع مل .
strevid lla lecnaC ددح ,ليغشتلا ديق ت اليوحتلا لك ءاغل إل  • ← snoitpO  .
.٨ ةحفصلا »تاءارج إلاب ةقلعت ملا تارشؤ ملا« رظنا ,ليوحتلا تارشؤم لوح تامولعم ىلع لوصحلل

تاهلا
ف

٩١

←   ىلإ لقتنا uneM
 trevid llaC  ← slooT  . 

 ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا ٣ لـكـش
.ة ملاكم ءارجإ ءانثأ
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 سـفـن  يف تاـ ملاـكـ ملا لـيوـ حت ةـمدـخو ةدراوـلا تاـ ملاـكـ ملا رـظـح ةـمدـخ لـيـغـشـت نـكـ مي  ال :ةـظـح الـم
.٠٤ ةحفصلا »تا ملاك ملا رظح« رظنا .تقولا

ماعلا لجسلاو تاملاكملا ليجست - لجسلا
 سـكاـفـلاو تاـناـيـبـلا مزـح ت الاـصـتاو ة ريـصـقـلا لـئاـسرـلاو فـتاـ هلا ت الاـصـتا ةـبـقارـم لـجـسـلا قـيرـط نـع كـنـكـ مي
 ثادح ألا نم دحاو عون ضرعل لجسلا ةيقنت كنك مي .فتا هلا ةطساوب اهليجست  مت  يتلا تانايبلا ت الاصتاو
.لجسلا تامولعم نم  ًاق الطنا ةديدج لاصتا تاقاطب ءاشنإو

 ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا لـئاـسر زـكرـ مب وأ دـعـب نـع دـي ربـلا قودـنـصـب ت الاـصـت الا رـهـظـت :ةـظـح الـم
 ت الاـصـت الا  يف تاـناـيـب ةـمزـح ت الاـصـتا وأ تاـناـيـب ت الاـصـتا اـهـنأ ىـلـع PAW تاـحـفـص وأ
.لجسلل ةماعلا

ةثيدحلا تاملاكملا ليجست
 ةدـمو ،ةرداـصـلا تاـ ملاـكـ ملاو ،ةـمـلـتـسـ ملا تاـ ملاـكـ ملاو ،اـهـيـلـع درـي  مل  يتـلا تاـ ملاـكـ ملا ماـقرأ فـتاـ هلا لـجـسـي
 اذإ طقف ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري  مل  يتلا تا ملاك ملاو ،فتا هلا لجسي .اهتفلكتو ةيبيرقتلا تا ملاك ملا
.ةكبشلا ةمدخ ةقطنم نمض فتا هلا ليغشت ير جي  نيحو ،فئاظولا هذه معدت ةكبشلا تناك
ةدراولا تا ملاك ملاو اهيلع دري  مل  يتلا تا ملاك ملا
 نأ نود )ةـكـبـش ةـمدـخ( اـهـنـم كـب لاـصـت الا صاـخـش ألا دـحأ لواـح فـتاـه مـقر نورـشـع رـخآـب ةـمـئاـق ضرـعـل
sllac dessiM ىلإ لقتنا ،كيلإ لوصولا نم نكمتي  ←  sllac tneceR ←  goL.

 طـغـضا ,اـهـيـلـع درـي  مل  يتـلا تاـ ملاـكـ ملا لوـح راـظـتـن الا عـضو  يف ةـظـح الـم روـهـظ ةـلاـح  يف !حـيـمـلـت
 يذـلا مـس الا وأ مـقرـلا  ىلإ لـقـتـنا .اـهـيـلـع درـي  مل  يتـلا تاـ ملاـكـ ملا ةـمـئاـق  ىلإ لوـخدـلـل wohS ىـلـع
.لاصت الا ةداع إل  ىلع طغضا و هب لاصت الا  يف بغرت

goL   ىلإ لـقـتـنا ،)ةـكـبـش ةـمدـخ( اًرـخؤـم اـهـيـلـع درـلاـب تـمـق فـتاـه مـقر نـيرـشـع رـخآـب ةـمـئاـق ضرـعـل
 sllac devieceR ←  sllac tneceR ← .

 ةرداصلا تا ملاك ملا
 عـضو  يف اـهـب لاـصـت الا  مت  يتـلا ماـقر ألا ضرـع ةـشاـش حـتـفـل  ىـلـع طـغـضا !حـيـمـلـت 
.١٢ ةحفصلا ٤ لكشلا رظنا  ,راظتن إلا

  مل  يتـلا تاـ ملاـكـ ملا   :زوـمر
 تا ملاك ملا ضرعل ,اهيلع دري
 تاـ ملاـكـ ملا ضرـعـل  ةدراوـلا
.ةرداصلا

 ىلإ لقتنا !حيملت 
  tneS ←   gnigasseMضرـعـل 

  مت  يتـلا لـئاـسرـلا نـم ةـمـئاـق
.ا هلاسرإ

←   ىلإ لقتنا    uneM
 sllac tneceR ← goL.

 تاـشاـش  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
 ،اـهـيـلـع درـي  مل تاـ ملاـكـم ضرـع
 تاـ ملاـكـمو ،ةـمـلـتـسـم تاـ ملاـكـمو
esU  و llaC :يه اهب لاصت الا  مت
rebmuN و eteleD و tsil raelCو 
stcatnoC ot ddA و  tixE

←     ىلإ لقتنا uneM
 goL  
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goL   ىلإ لـقـتـنا , ًارـخؤـم مـهـب لاـصـت الا ةـلواـ حم وأ لاـصـت الا  مت فـتاـه مـقر نـيرـشـع رـخآ ضرـعـل
 son dellaiD ←  sllac tneceR ← .

ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حسم
←  ددـح  • snoitpO sllac tnecer raelC ضرـعـلا ةـشاـش يف ةرـيـخ ألا تاـمـلاـكـمـلا مـئاوـق ةـفاـك حـسـمـل 

.ة ريخ ألا تا ملاكملل ةيسيئرلا
tsil raelC  ددحو هحسم دار ملا لجسلا حتفا ,لاصت الا ت الجس دحأ حس مل  • ←  snoitpO.
. ىلع طغضاو هحسم دار ملا ثد حلا  ىلإ لقتناو لجس حتفا ,ام صخشب صاخ ثدح حس مل  •
تاملاكملا ةدم
.ةدراولا تا ملاك ملاو ةرداصلا تا ملاك ملا ةدم ضرع ةيناكمإ كل حيتت

 بـسـح ةـمدـ خلا دوزـم كـل اـهـمدـقـي  يتـلا تاـمدـ خلاو تاـ ملاـكـمـلـل ةروـتاـفـلا غـلـبـم تواـفـتـي :ةـظـح الـم
. خلاو بئارضلاو ةيباس حلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا صئاصخ
←  ددـح ةـ ملاـكـم ءارـجإ ءاـنـثأ تاـ ملاـكـ ملا ةدـم تـقوـم ةدـهاـشـ مل :حـيـمـلـت    sgnitteS  ←  snoitpO  

 seY ← noitarud llac wohS  .
sremit raelC ددـح - تاـ ملاـكـ ملا ةدـم تـقوـم حـسـ مل  ← snoitpO. زـمر  ىلإ جاـتـ حت تـنأـف كـلذـب ماـيـقـلـل 
 طـغـضاو هـيـلإ لـقـتـنا ,صاـخـش ألا دـحأـب صاـخ ثدـح حـسـ مل .٦٣ ةـحـفـصـلا »طـبـضـلا« رـظـنا لـفـقـلا
. ىلع
)ةكبش ةمدخ( تاملاكملا ةفلكت
 تـمـق  يتـلا ة ريـخ ألا تاـ ملاـكـ ملا وأ ةـ ملاـكـم رـخآ ةـفـلـكـت ةـعـجارـم ةـيـناـكـمإ تاـ ملاـكـ ملا ةـفـلـكـت راـيـخ كـل حـيـتـي
.ةدح ىلع MIS ةقاطب لكل تا ملاك ملا فيلاكت ضرع متي .اهءارجإب

 بسح ةمد خلا دوزم كل اهمدقي  يتلا تامد خلاو تا ملاكملل ةروتافلا غلبم توافتي :ةظح الم
. خلاو بئارضلاو ةيباس حلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا صئاصخ

ةمدخ رفوم ةطساوب تا ملاك ملا فيلاكت دودح طبض متي
 .ةلمعلا تادحو وأ نحشلا تادحو نم  نيعم رادق مب كتا ملاكم ةفلكت دد حي نأ كيدل ةمد خلا رفو مل نك مي
 حومس ملا ديصرلا دودح ىدعتي  ال ا مب تا ملاك ملا ءارجإ طقف نك مي ,دود  حملا نحشلا عضو ليغشت ةلاح  يف

 ماقر ألا ضرع ةشاش ٤ لكش
.اهب لاصت الا  مت  يتلا

←   ىلإ لقتنا   uneM 
   noitarud llaC  ←  goL

←   ىلإ لقتنا  goL
stsoc llaC.
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 .تا ملاك ملا ةفلكت دودح ةيصاخ معدت ةكبشب ً الصتم تنك اذإ طقف كلذ متيوو )ة ملاك ملا ةفلكت دودح( هب
 ,نحشلا تادحو ةيح الص ءاضقنا دنع .راظتن إلا عضو  يف اذكو ة ملاك ملا ءانثأ ةيقبت ملا تادحولا ضرع متي
 لوـح تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل كـيدـل ةـمدـ خلا رـفوـ مب لـصـتا .dehcaer timil tsoc llaC ةـظـح الـ ملا ضرـع مـتـي
 .نحشلا تادحو راعسأو نحشلا دودح عضو
.ةلمع وأ نحش تادحو ةروص يف ةفلكتلا ضرع متي
 ،كلذب مايقلل .ةلمعلاب وأ نحشلا تادحوب ثدحتلل يقبت ملا تقولا ضرعيل فتا هلا طبض كنك مي  •

 .٦٣ ةحفصلا رظنا , )edoc 2NIP( يصخشلا فيرعتلا مقر  ىلإ جات حت كنإف
ni stsoc wohS  ددح ١ ← sgnitteS  ← snoitpO نييلاتلا نيراي خلا رفوتي  ycnerruC  stinU .و
 ةفلكت لخدأ .ةدحولا رعس ةباتك كنم بلطت ةظح الم ضرع متي ،ycnerruC رايتخاب تمق اذإ ٢

 .KO ىلع طغضاو تادحولا ديصر وأ اهمدختست  يتلا ةكبشلاب ةصا خلا نحشلا
.MIF لثم ,فورح ةث الث نم نوكتي  ًاراصتخا مدختسا .ةلمعلل  ًا مسا بتكا ٣

 نـكـمـ ملا نـم نوـكـيـس ،ةـلـمـعـلا تادـحو وأ نـحـشـلا تادـحو نـم  ريـثـك ىـقـبـتـي  ال  نيـح :ةـظـح الـم
 ئراوـط مـقر يأ وأ ٢١١ لـثـم( فـتاـ هلاـب جـم ربـ ملا ئراوـطـلا مـقر  ىلإ طـقـف تاـ ملاـكـم ءارـجإ
.)رخآ ي مسر

كسفنب تا ملاك ملا ةفلكت دودح طبض
← n  ددح  ١ mil tsoC llaC ti    ← sgnitteS ← noitpO sO 
 مـقر ىلإ جاـتـحـت كـنإـف ،كـلذـب ماـيـقـلـل .بوـلـطـمـلا تادـحوـلا دـح لاـخدإ فـتاـهـلا كـنـم بـلـطـي  ٢

 طـبـض ىـلـع  ًادـمـتـعـم ةـلـمـعـلا وأ ةـفـلـكـتـلا تادـحو رادـقـم لـخدأ .)edoc 2NIP( يـصـخـشـلا فـيرـعـتـلا
 ni stsoc wohS.

tsoc ’sllac lla teseR  ةـظـح الـ ملا ضرـع مـتـيو اـهـيـلإ لوـصوـلا نـكـ مي ةـمـيـق ىـصـقأ دـنـع دادـعـلا فـقوـتـي
retnuoc  تاـ ملاـكـم ءارـجإ نـم نـكـمـتـت يـكـل .كـسـفـنـل هـطـبـضـب تـمـق يذـلا ةـفـلـكـتـلا دـح  ىلإ لوـصوـلا دـنـع, 
ffO  ىلا لـقـتـنا  ← timil tsoC llaC  ← sgnitteS  ← snoitpO. فـيرـعـتـلا مـقر  ىلإ جاـتـ حت كـنإـف ،كـلذـب ماـيـقـلـل 
.٦٣ ةحفصلا رظنا , )edoc 2NIP( يصخشلا

sretnuoc raelC  ددـح - تاـ ملاـكـ ملا ةـفـلـكـت تادادـع حـسـ مل ← noitpO ىلإ جاـتـ حت كـنإـف ،كـلذـب ماـيـقـلـل  
 هـيـلإ لـقـتـنا ,اـم صـخـش ثدـح حـسـ مل ٦٣ ةـحـفـصـلا رـظـنا ,)edoc 2NIP( يـصـخـشـلا فـيرـعـتـلا مـقر
. ىلع طغضاو
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SRPG تانايب دادع
 تانايب ةمزح لاصتا ءانثأ ا هلابقتساو ا هلاسرإ  مت  يتلا تانايبلا رادقم ةعجارم ةيناكمإ راي خلا اذه كل حيتي
)SRPG(. ت الاصتا ةفلكت باسح ً الثم نك مي SRPG ا هلابقتساو ا هلاسرإ متي  يتلا تانايبلا رادق مب.

ماعلا لجسلا ضرع
 مـسا وأ فـتاـ هلا مـقر وأ مـلـتـسـ ملا مـسا وأ لـسارـلا مـسا ةدـهاـشـم ماـعـلا لـجـسـلا قـيرـط نـع كـنـكـ مي
 لـكـشـلا رـظـنا .هدـح ىـلـع لاـصـت الا ثادـحأ نـم ثدـح لـكـل كـلذو لوـخدـلا ةـطـقـن وأ ةـمدـ خلا رـفوـم
 .٣٢ ةحفصلا ٥

 ةملكلا فتا هلا ةشاش ىلع رهظت دق ،SMS ةكبش ةمدخ ل الخ نم لئاسر لاسرإ دنع :ةظح الم
tneS.  لئاسرلا لابقتسا زكرم مقر  ىلإ كفتاه نم تلسرأ دق ةلاسرلا نأ  ىلإ ةملكلا هذه  ريشت 
 نـم دـيزـ مل .ةـحـيـحـصـلا اـهـتـهـجو  ىلإ تـلـصو دـق ةـلاـسرـلا نأ  ىلإ كـلذ  ريـشـي  ال .فـتاـ هلا  يف جـم ربـ ملا
.ةمد خلا دوزم عم كلذ نم قق حت ،SMS ةمدخ لوح ليصافتلا
 نـم رـثـكأ  يف اـ هلاـسرإ مـتـي  يتـلا ة ريـصـقـلا لـئاـسرـلا لـثـم ,ةـيـعرـفـلا ثادـح ألا لـيـجـسـت مـتـي :ةـظـح الـم
.دحاو لاصتا ثدح ةروص  يف كلذو تانايبلا ةمزح ت الاصتاو ءزج

لجسلا ةيفصت
retliF ددح  ١  ← snoitpO. تاحشر ملا نم ةمئاق حتف متي. 
.tceleS ىلع طغضاو تاحشر ملا دحأ  ىلإ لقتنا  ٢
لجسلا تايوتحم حسم
gol raelC ددح  •  ← snoitpO حسمو ةديد جلا تا ملاك ملا لجسو ,لجسلا تايوت حم لك حس مل كلذو 

.KO ىلع طغضلاب هب تمق ام دكأ .ةمئاد ةروصب لئاسرلا ميلست ريراقت
لاصت الا تقومو تانايبلا مزح دادع
 اهلقن  مت  يتلا تانايبلا ةيمك ديد حتو ،تيابوليكلاب  ًاساقم تانايبلا نم هرادقم ديد حت  مت ام ضرعل  •

 زمر مادختساب »دراو ثدح« وأ »رداص ثدح«  ىلإ لقتنا ,SRPG لاصتا هقرغتسا يذلا تقولاو
sliated weiV  ددحو  لوخدلا طقن  ← snoitpO. 

 زـمرو ,رداـصـلـل   :زوـمر
 ضرـعـل   زـمرو ,دراوـلـل  
 متي  مل  يتلا ت الاصت الا ليصافت
.اهيلع درلا

.ماعلا لجسلا ٥ لكش

←   ىلإ لقتنا    uneM
goL ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع كرـحو  
. نيميلا

←   ىلإ لقتنا  goL
retnuoc SRPG.
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لجسلا طبض
sgnitteS  ددح  •  ←  snoitpO. طبضلا ةمئاق حتف متي.

•   noitarud goL- مـتـي  مث ةددـ حم ماـيأ ةدـعـل فـتاـ هلا ةرـكاذ  يف ةـلـجـسـم لـجـسـلا ثادـحأ لـظـت 
 .ةركاذلا غيرفتل  ًايئاقلت اهحسم

 تا ملاك ملا لجسو لجسلا تايوت حم لك ءاغلإ  ًامئاد متي ,gol oN ديدحتب تمق اذإ :ةظح الم
.لئاسرلا ليصوت ريراقتو ةثيد حلا

 مسقو »تا ملاك ملا ةدم« مسق رظنا ,timil tsoc llaC و ,ni stsoc wohS و ,noitarud llaC ةفرع مل  •
.لصفلا اذه ةيادب  يف )ةكبش ةمدخ( »تا ملاك ملا ةفلكت«

MIS دلجم

 دـلـجـ ملا اذـهـب ةدوـجوـ ملاو MIS ةـقاـطـب اـهرـفوـت  يتـلا ةـيـفاـض إلا تاـمدـ خلا نـم  ريـثـك  ىلإ لوـصوـلا كـنـكـ مي
 تاءارـجإ دـيـكأـت«و .٢٤ ةـحـفـصـلا »فـتاـ هلا ةرـكاذو MIS ةـقاـطـب  نيـب ت الاـصـت الا خـسـن«  ًاـضـيأ رـظـنا .
 ةـلـجـسـ ملا لـئاـسرـلا ضرـع«و ٧٣ ةـحـفـصـلا »ررـكـتـ ملا لاـصـت الا طـبـض«و .٨٣ ةـحـفـصـلا »MIS ةـمدـخ
.٠٨ ةحفصلا »MIS ةقاطب ىلع

 ةفرع مل رخآ عئاب يأ وأ ةمد خلا رفومو ةكبشلا لغشم لثم ،MIS ةقاطب دوز مب لصتا :ةظح الم
.ا هلوح تامولعم ىلع لوص حلاو اهت الدعمو MIS تامدخ رفاوت ىدم

 كنك ميو ,MIS ليلد ةعجارم ل الخ نم كلذو MIS ةقاطب ىلع ةنزخ ملا ماقر ألاو ءا مس ألا ةدهاشم كنك مي  •
.تا ملاك ملا ءارجإ ةيناكمإ  ىلإ ةفاض إلاب اهرير حت وأ ىرخأ ماقرأ وأ ءا مسأ ةفاضإ

←   ىلإ لقتنا    uneM
MIS.

 ليلد  يف ةحات ملا تاراي خلا 
MIS يه: nepO وllaC و weN

MIS  tcatnoc و tidE و eteleD 
ot ypoC  و kramnU/kraM و
stcatnoC و srebmun yM و 
sliated MIS و tixE.
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طبضلا .٣
ماعلا طبضلا رييغت
.اهحتفل مكحتلا اصع ىلع طغضاو طبض ةعوم جم  يلإ لقتنا  ١
لجأ نم مكحتلا اصع ىلع طغضاو ه رييغت دار ملا طبضلا  ىلإ لقتنا  ٢

 .ffO/nO طقف نارايخ كانه ناك اذإ تاراي خلا  نيب ليدبتلا  •
.رر حم وأ تارايخ ةمئاق حتف  •
 ىـلـع هـضـفـخ وأ توـصـلا ةداـيزـل راـسـيـلا ىلإو نـيـمـيـلا ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع كرـح .قـلزـنـم حـتـفا  •

.٥٢ ةحفصلا ١ لكش رظنا ، يلاوتلا
 ةـلاـسر لـخاد يـل ـ حملا ةـمدـ خلا رـفوـم نـم طـبـضـلا تادادـعإ ضـعـب م الـتـسا نـكـ مي دـق :ةـظـح الـم
.٣٧ ةحفصلا »ةيكذلا لئاسرلا م التسا« رظنا .ة ريصق

فتاهلا طبض
ماع
•  egaugnal enohP - فوس .فتا هلا  يف ةشاشلا ىلع صوصنلا اهب رهظت  يتلا ةغللا  رييغت كنك مي 

 ىـلـع ،ةـمدـخـتـسـ ملا لـصاوـفـلاو تـقوـلاو خـيراـتـلـل مدـخـتـسـ ملا قـيـسـنـتـلا ىـلـع كـلذـك  ريـيـغـتـلا اذـه رـثؤـي
citamotuA تددـح اذإ .فـتاـ هلا  يف ةـتـبـثـم تاـغـل ث الـث دـجوـت .ةـيـباـسـ حلا تاـيـلـمـعـلا  يف لاـثـ ملا لـيـبـس
ـقـبـط ةـغـلـلا فـتاـ هلا ددـ حي ،  صوـصـن ةـغـل  ريـغـت نأ دـعـب .MIS ةـقاـطـب ىـلـع ةدوـجوـ ملا تاـموـلـعـمـلـل اً
 .فتا هلا ليغشت ديعت نأ ب جي ،ةشاشلا

 فتا هلاب قيبطت لك ىلع egaugnal gnitirW وأ egaugnal enohP  يف طبضلا  رييغت رثؤي :ةظح الم
.ىرخأ ةرم طبضلا اذه  رييغت ديعت  ىتح لوعف ملا يراس  رييغتلا لظيو

•  egaugnal gnitirW - ىلع رثؤي ةغللا  رييغت .ةمئاد ةفصب فتا هلاب ةباتكلا ةغل  رييغت كنك مي
.)  ىلإ  نم( حاتفم يأ ىلع طغضت امدنع ةحات ملا زومرلا  •

←   ىلإ لقتنا    uneM
 sgnitteS ← slooT.

قلزنم طبض ١ لكشلا
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و ،مدختس ملا يئبنتلا صنلا سوماق  •
 . و  يحاتفم ىلع طغضت امدنع ةحات ملا ةصا خلا زومرلا  •

 لئاسرلا لك ةباتك ديرت كنكل ةيزيل جن إلا ةغللاب ةشاشلا صوصن ضرعي فتاه مدختست :لاثم
 ةـيـسـنرـفـلا ةـغـلـلاـب تاـمـلـك نـع يـئـبـنـتـلا صـنـلا سوـماـق ثـحـبـي ،ةـغـلـلا  ريـغـت نأ دـعـب .ةـيـسـنرـفـلاـب
ـعوـيـش زوـمرـلا رـثـكأ نـعو  اـمـنـيـح ةرـفوـتـ ملا ةـيـسـنرـفـلا ةـغـلـلا  يف ةـمدـخـتـسـ ملا مـيـق رتـلا تاـم الـع وأ اً
 . و  يحاتفم ىلع طغضت

•  yranoitciD - ىلع يئبنتلا صنلا لاخدإ طبضل nO وأ ffO امك .فتا هلاب ةدوجو ملا تارر  حملا لكل 
ـضـيأ كـنـكـ مي  ددـحو  ىـلـع طـغـضا .تارر ـ حملا دـحأ لـخاد نوـكـت اـمدـنـع طـبـضـلا اذـه  ريـيـغـت اً

 no yranoitciD  ← yranoitciD وأ  ffO.
.تاغللا لكل رفوتم  ريغ يئبنتلا صنلا سوماق :ةظح الم

•  ogol ro eton emocleW - بيح رتلا ةلاسر ضرع متي .طبضلا حتفل مكحتلا اصع ىلع طغضا 
 مادختسا تدرأ اذإ tluafeD ددح .فتا هلا ليغشتب اهيف موقت ةرم لك  يف ةزيجو ةد مل راعشلا وأ
 ددح .)اًزمر ٠٥ ىصقأ د حب( بيحرت ةلاسر ةباتكل txeT ددح .كرحت ملا مسرلا وأ يضا رتف الا لكشلا
egamI نم ةروص وأ لكش ديدحتل segamI.

•  sgnittes enohp .girO - مايقلل .ةيلص ألا اهميق  ىلإ طبضلا تادادعإ ضعب طبض ةداعإ كنك مي 
 قرـغـتـسـي دـق ،طـبـضـلا تادادـعإ طـبـض ةداـعإ دـعـب .٦٣ ةحفصلا رظنا .لفقلا زمر  ىلإ جات حت ،كلذب
 .ليغشتلا ءدبل لوطأ اًتقو فتا هلا

.يه امك اهؤاشنإ  مت  يتلا تافل ملاو تادنتس ملا عي مج لظت :ةظح الم
راظتن الا عضو
•  egami dnuorgkcaB - ددح .راظتن الا عضو  يف ةيفلخ ةروصك لكش يأ ديد حت كنك مي seY ديدحتل 

 .segamI نم دار ملا لكشلا
•  yek noitceles tfeL و yek noitceles thgiR- ديدحتلا يحاتفم قوف رهظت  يتلا تاراصتخ الا  رييغت كنك مي 

 ةطقن مادختسا كنك مي ،تاقيبطتلا  ىلإ ةفاض إلاب .راظتن الا عضو  يف  ن مي ألاو  رسي ألا
 .egassem weN  ةفيظو لثم ،ةفيظو عم راصتخ الا

.هتيبثتب تمق قيبطتل راصتخا لمع نك مي  ال :ةظح الم

 :ناول ألا ةحول ٢ لكشلا
elprup aikoN

اًضيأ كنك مي !حيملت
 ضـعـب  يف  ريـيـغـتـلا اذـه ءارـجإ
  ىلع طغضا .تارر  حملا
 .egaugnal gnitirW ددحو
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yalpsiD 
•  tsartnoC - ٥٢ ةحفصلا ١ لكش رظنا .اهتدايز وأ ةجردلا ليلقتب ةشاشلا نيابت  رييغتل.
•  ettelap roloC - ٦٢ ةحفصلا ٢ لكش رظنا .ةشاشلا ىلع ةمدختس ملا ناول ألا ةحول  رييغتل.
•  tuoemit revas neercS - ةـشاـشـلـل ةـطوـبـضـ ملا ءاـهـتـن الا ة رتـف ءاـضـقـناـب ةـتـقؤـ ملا ةـشاـشـلا لـيـغـشـت مـتـي 

 ةيؤر كنك ميو ةيلاخ فتا هلا ةشاش نوكت ،ليغشتلا عضو  يف ةتقؤ ملا ةشاشلا نوكت امنيح .ةتقؤ ملا
.٧٢ ةحفصلا ٣ لكش رظنا .فقوتلا ةشاش طيرش
 .ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول حتفا وأ رز يأ يلع طغضا ,فقوتلا ةشاش فاقي إل  •

•  revas neercS - ـتـقو ناـك ءاوـس :ةـتـقؤـ ملا ةـشاـشـلا طـيرـش ىـلـع هـضرـع مـتـي اـم ددـح  وأ اًـ خيراـتو اً
ـصـن  ةـيـفـلـ خلا نوـلو ةـتـقؤـ ملا ةـشاـشـلا عـقوـم  ريـغـتـي .٧٢ ةـحـفـصـلا ٣ لـكـش رـظـنا .كـسـفـنـب هـتـبـتـك اً
 درـي  مل تاـ ملاـكـم وأ ةدـيدـ جلا لـئاـسرـلا ددـع  ىلإ  ريـشـتـل ةـتـقؤـ ملا ةـشاـشـلا  ريـغـتـت اـمـك .ةقيقد لك
.٧٢ ةحفصلا ٣ لكش رظنا  .اهيلع

•  rosnes thgiL - نوكي امنيحو ءوضلا رعشتسم طيشنت ءانثأ .طي  حملا ءوضلا ءوضلا رعشتسم سيقي 
 حيتاف ملا ةحولو فتا هلا ةشاش ءاوضأ قلغ متي ،ةيفاك ةجردب اًعطاس فتا هلا لوح دوجو ملا ءوضلا
 ددـح .ءوضلا رعشتسم ةيساسح ىدم  يف mumixaMو  muminiM طبضلا ادادعإ مكحتي .اًيئاقلت

muminiM ءاوـضأ لـيـغـشـت فاـقـيإ  يف ةـبـغرـلا مدـع عـم قـلـغـم ناـكـم  يف فـتاـ هلا مادـخـتـسا دـنـع ةـيـساـسـحـلـل 
 ءاوـضأ لـيـغـشـت فـقوـي( ةـيراـطـبـلا ةـقاـط ظـفـح  يف بـغرـت تـنـك اذإ mumixaM ددـح .ةـلوـهـسـب فـتاـ هلا
 ةشاش ءاوضأ ليغشت فقوي ،ءوضلا رعشتسم مادختسا  يف بغرت نكت  مل اذإ ffO ددح .)ةلوهسب فتا هلا
.ةيناث ٥١ ل الخ  يف حيتاف ملا ىلع طغضلا متي  مل اذإ حيتاف ملا ةحولو ضرعلا

تاملاكملا طبض
trevid llaC   ىلإ لـقـتـنا ،تاـ ملاـكـ ملا لـيوـحـتـب صاـ خلا طـبـضـلا  ريـيـغـتـل :ةـظـح الـم ←  slooT  ← uneM. 
.٩١ ةحفصلا تا ملاك ملا ليوحتل طبضلا رظنا

يفتاه مقر لاسرإ
 نـع )oN( هـئاـفـخإ وأ )seY( هـضرـع مـتـي ثـيـ حب كـفـتاـه مـقر طـبـض هذـه ةـكـبـشـلا ةـمدـخ كـل حـيـتـت  •

 ةـمدـ خلا دوزـم وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـم لـبـق نـم ةـمـيـقـلا  نيـيـعـت مـتـي دـق وأ هب لصتت يذلا صخشلا
.krowten yb teS ككا رتشا دنع

.ةتقؤ ملا ةشاشلا ٣ لكشلا
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)ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ
 ةكبشلا ةبلاط مل etavitcA ددح .ةيرا جلا ة ملاك ملا ءانثأ ةدراو ةديدج ة ملاك مب ةكبشلا كملعت فوس  •

 وأ ،ةيصا خلا هذه طيشنت ءاغلإب ةكبشلا ةبلاط مل lecnaC ددحو ،تا ملاك ملا راظتنا ةيصاخ طيشنتب
.ةطشن  ريغ وأ ةطشن ةيصا خلا هذه تناك اذإ ةفرع مل sutats kcehC ددح

ايلآ لاصت الا ةدواعم
 ةرـشـع ىـصـقأ دـحـب( ت الواـحـمـلا نـم ًاددـع فـتاـهـلا يرـجـي فوـس ،طـبـضـلا اذـه طـيـشـنـت ءاـنـثأ  •

 فـقوـل  ىـلـع طـغـضا .ةـحـجاـن ريغ لاـصـتا ةـلواـحـم دـعـب ةـمـلاـكـمـلاـب لاـصـت الـل )ت الواـحـم
.ايلآ لاصت الا ةدواعم

ة ملاك ملا دعب صخلم
 ،فيلاكتلا ضرعل .اهتفلكتو ة ملاكم رخآ ةدم فتا هلا ضرعي نأ تدرأ اذإ طبضلا اذه طيشنتب مق  •

.١٢ ةحفصلا رظنا .MIS ةقاطبل timil tsoc llaC رايخ طيشنت نم دب ال
عيرسلا لاصت الا
  نم( عيرسلا لاصت الا حيتاف مل ةصصخ ملا ماقر ألاب لاصت الا اًنك مم نوكي فوسو nO ددح  •

ـضـيأ رـظـنا .حاـتـفـمـلا ىـلـع رارـمـتـس الا عـم طـغـضـلاـب ) ىلإ  لاـصـت الا حـيـتاـفـم صـيـصـخـت اً
.٧٤ ةحفصلا عيرسلا
درلل حاتفم يأ طغض

 ءاـنـثـتـساـب ،حاـتـفـم يأ ىـلـع ةزـيـجو ةدـ مل طـغـضـلاـب ةدراو ةـ ملاـكـم ىـلـع درـلا كـنـكـمـيـسو nO ددـح  •
. و  و  حيتاف ملا

)ةكبش ةمدخ( لمعتس ملا ط خلا
 يطخ معدت يأ ، نينث إلا ك رتش ملا يمقر معدت MIS ةقاطب تناك اذإ طقف طبضلا اذه ضرع متي  •

 لئاسر لاسرإو تا ملاكم ءارج إل )eniL 2 وأ eniL 1 ءاوس( همادختسا دار ملا فتا هلا طخ ددح .فتاه
.دد  حملا ط خلا نع رظنلا فرصب  نيط خلا نم لك تا ملاكم ىلع درلا نك مي .ة ريصق

ـك رتـشـم نـكـت  ملو eniL 2 تددـح اذإ :ةـظـح الـم  ةـيأ ءارـجإ كـنـكـ مي نـلـف ،ةـمدـ خلا هذـهـب اً
.تا ملاكم

 :ةيتوصلا ةلاسرلا تارشؤم
 وأ  رـشؤـ ملا ضرـع مـتـي

 نوـكـي  نيـح  وأ 
 وأ ةدـحاو ةـيـتوـص ةـلاـسر كـيدـل
.ةيتوص لئاسر ةدع
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elbasiD ددـح ،طـ خلا دـيدـ حت عـنـ مل  ← egnahc eniL  ةـقاـطـب تـناـك اذإ MIS اذـه  ريـيـغـتـل .كـلذ مـعدـت 
.2NIP زمر  ىلإ جات حت ،طبضلا

ليصوتلا طبض
لوصولا طاقنو تانايبلا ت الاصتا لوح ةماع تامولعم
stniop sseccA   ىلإ لقتنا ،لوصولا طاقنل مز اللا طبضلا فيرعتل  ← sgnittes noitcennoC  ← sgnitteS. 
:تانايبلا ت الاصتا نم عاونأ ث الث فتا هلا معدي .لوصو ةطقنب لاصت الل تانايب لاصتا  ريفوت نم دب ال
 ،)  ( MSG تانايب ة ملاكم  •
وأ ،)   ( ةعرسلا ةيلاع MSG تانايب ة ملاكم  •
 .)  ( )SRPG( تانايب ةمزح لاصتا  •
 ةـطـقـنو ،SMM لوـصوـلا ةـطـقـن :اـهـفـيرـعـت كـنـكـ مي  يتـلا لوـصوـلا طاـقـن نـم ةـفـلـتـ خم عاوـنأ ةـث الـث دـجوـت
 لوـصوـلا ةـطـقـن عوـن ةـفرـعـ مل ةـمدـ خلا دوزـم نـم قـقـ حت .PAI تـن رتـن إلا لوـصو ةـطـقـنو ،PAW لوـصوـلا
 تدرأ اذإ ،لوـصوـلا ةـطـقـن طـبـض  نيـيـعـت  ىلإ جاـتـ حت .اـهـيـلإ لوـصوـلا  يف بـغرـت  يتـلا ةـمدـخـلـل بوـلـطـ ملا
،لاث ملا ليبس ىلع
،لاث ملا ليبس ىلع تدرأ اذإ ،لوصولا ةطقن طبض  نييعت  ىلإ جات حت

،اهم التساو ةددعتم طئاسو لئاسر لاسرإ  •
،هم التساو  ينو رتكلإ ديرب لاسرإ  •
وأ ،PAW تاحفص حفصت  •
avaJ تاقيبطت ليزنت  • MT

وأ ،ةروصلا عاديإ مادختسا  •
 . مدومك فتا هلا مادختسا  •
.٩ ةحفصلا تانايبلا لاصتا تارشؤم اًضيأ رظنا

 نيب ليدبتلل !حيملت
 عـم طـغـضا ،فـتاـ هلا يـطـخ
  يف  ىـلـع رارـمـتـس الا
.راظتن الا عضو

- tniop sseccA  :درسم
 اـهدـنـع لـصـتـي  يتـلا ةـطـقـنـلا
 قـيرـط نـع تـن رتـن إلاـب فـتاـ هلا
 ةمزح لاصتا وأ تانايب ة ملاكم
 ةـطـقـن  ريـفوـت نـكـ مي .تاـناـيـب
 ،لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع ،لوـصو
 تـن رتـن إلا ةـمدـخ رـفوـم لـبـق نـم
 ةمدخ رفوم وأ ،)PSI( يراجتلا

PAW، ةكبشلا لغشم وأ.
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MSG تانايب تا ملاكم
 رـفوـت ىدـم ةـفرـعـ مل .ةـيـناـثـلا  يف تـياـبوـلـيـك ٤,٤١ ىـصـقأ دـ حب تاـناـيـب لـقـن ت الدـعـم MSG تاـناـيـب ةـ ملاـكـم حـيـتـت
.يل  حملا ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،اهيف كا رتش الاو تانايبلا تامدخ
تانايب ة ملاكم ءارج إل بولط ملا طبضلا نم دح  ىندأ
stniop sseccA  ىلإ لقتنا ،MSG تانايب ة ملاكم طبض ةعوم جم لاخد إل  • ←  sgnittes noitcennoC  ←  sgnitteS 

tniop ssecca weN  ددحو  ← snoitpO. يت آلا  ألما : reraeb ataD : atad MSG ، rebmun pu-laiD،  noisseS
edom  : tnenamreP، epyt llac ataD : eugolanA   و deeps atad mumixaM : citamotuA .

)DSCSH ،ةعرسلا ةيلاع ةرئادب ةلو  حملا تانايبلا( ةعرسلا ةيلاع تانايبلا ة ملاكم
 تـياـبوـلـيـك ٢,٣٤ ىـصـقأ دـ حب تاـناـيـب لـقـن ت الدـعـم ةـعرـسـلا ةـيـلاـع تاـناـيـبـلا حـيـتـت :درـسـم
 دـعـت .ةـيـساـيـقـلا MSG ةـكـبـش تاـناـيـب ت الدـعـم نـم تارـم عـبرأ عرـسأ دـعـت  يتـلاو ،ةـيـناـثـلا  يف
 تاـكـبـش مادـخـتـساـب لـصـتـت  يتـلا رـتوـيـبـمـكـلا تاـمدوـم نـم  ريـثـك ةـعرـسـل ةـهـباـشـم DSCSH ةـعرـس
 .اًيلاح ةدوجو ملا فتا هلا

 وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـ مب لـصـتا ،اـهـيـف كا رتـش الاو تاـعرـسـلا ةـيـلاـع تاـناـيـبـلا تاـمدـخ رـفوـت ىدـم ةـفرـعـ مل
.يل  حملا ةمد خلا دوزم

 لدـعـ مب فـتاـ هلا ةـقاـط فازـنـتـسا  ىلإ DSCSH عـضو  يف تاـناـيـبـلا لاـسرإ يدؤـي دـق :ةـظـح الـم
 فـتاـ هلا لـسرـي دـق اـمـك ،ةـيداـعـلا تاـناـيـبـلا تاـ ملاـكـم وأ ةـيداـعـلا ةـيـتوـصـلا تاـ ملاـكـ ملا عـم هـنـم عرـسأ
.ةكبشلا  ىلإ اًراركت رثكأ لدع مب تانايبلا

)SRPG ،ةماعلا ويدارلا ةمزح ةمدخ( تانايبلا ةمزح
 ةـمزـح اـيـجوـلوـنـكـت )SRPG( ةـماـعـلا وـيدارـلا ةـمزـح ةـمدـخ وأ تاـناـيـبـلا ةـمزـح مدـخـتـسـت :درـسـم
 ةـكـبـش  ربـع تاـناـيـبـلا نـم ة ريـصـق تاـقـفد لـكـش ىـلـع تاـموـلـعـ ملا لاـسرإ مـتـي ثـيـح تاـناـيـبـلا
 لاسرإ دنع طقف ةلوغشم نوكت ةكبشلا نأ وه مزح لكش ىلع تانايبلا لاسرإ ةزيم .لوم  حملا
 تاـناـيـب لاـصـتا دادـعإـب حـمـسـي وـهـف ،ةءاـفـكـب ةـكـبـشـلا مدـخـتـسـي SRPG ن ألو .تاـناـيـبـلا م الـتـسا وأ

.ةعرسلا ةيلاع تانايب لقن تاعرسو عيرس

كدعاسي !حيملت
 نمض ملا sgnitteS  جلاع ملا جمانرب
 ةـيـصـخـشـلا جـما ربـلا ةـعوـمـ جم  يف
 ةـئـيـهـت  يف 0567 اـيـكوـن فـتاـ هل
 دـي ربـلاو لوـصوـلا ةـطـقـن طـبـض
 خـسـن كـنـكـ مي اـمـك . ينو رتـكـل إلا
 لـيـبـس ىـلـع ،دوـجوـ ملا طـبـضـلا
  ىلإ رـتوـيـبـمـكـلا نـم ،لاـثـ ملا
 ةـناوـطـس ألا رـظـنا .فـتاـ هلا
 ةوـبـع  يف ةـقـفرـ ملا ةـطوـغـضـ ملا
.عيبلا
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تانايب ةمزح لاصتا ءارج إل بولط ملا طبضلا نم دح  ىندأ
 لغش مب لصتا ،اهيف كا رتش الاو SRPG رفوت ىدم ةفرع مل .SRPG ةمدخ  يف كا رتش الا  ىلإ جات حت  •

.يل  حملا ةمد خلا رفوم وأ ةكبشلا
stniop sseccA   ىلإ لقتنا  • ← sgnittes noitcennoC  ← sgnitteS ددح  مث  tniop ssecca weN   ← snoitpO. 

reraeb ataD : يت آلا ءلما : SRPG  و eman tniop sseccA  .ةمد خلا رفوم نم هتملست يذلا مس الا لخدأ :
.تامولع ملا نم ديز مل ١٣ ةحفصلا لوصو ةطقن ءاشنإ رظنا

تاقيبطتلاو تانايبلا ةمزح راعسأ
ـموـسر SRPG  ربـع ةـمدـخـتـسـ ملا تاـقـيـبـطـتـلاو SRPG لاـصـتا نـم لـك فـلـكـتـي  مادـخـتـسا لـثـم ،ةـيـلاـم اً
 ةـيـلـيـصـفـتـلا تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل .ة ريـصـقـلا لـئاـسرـلاو تاـناـيـبـلا م الـتـساو لاـسرإو PAW تاـمدـخ
ـضـيأ رـظـنا .ةـمدـ خلا رـفوـ مب وأ يـل ـ حملا ةـكـبـشـلا لـغـشـ مب لـصـتا ،موـسرـلا لوـح  تاـناـيـبـلا ةـمزـح دادـع اً
.٣٢ ةحفصلا لاصت الا تقومو

لوصو ةطقن ءاشنإ
 تادادـعإ مـلـتـسـت دـق وأ .0567 اـيـكوـن فـتاـهـب لوـصوـلا ةـطـقـنـل ةـقـبـسـم طـبـض تادادـعإ دـجوـت دـق
 »ةـيـكذـلا لـئاـسرـلا م الـتـسا« رـظـنا .ةـمدـ خلا يرـفوـم دـحأ نـم ةـيـكذ ةـلاـسر لـخاد لوـصوـلا ةـطـقـن طـبـض
.٣٧ ةحفصلا
 تـنـك اذإ اـم كـنـم بـلـطـي فوـسـف ،stniop sseccA حـتـفـت اـمدـنـع ةـفرـعـم لوـصو طاـقـن دـجوـت  مل اذإ
  . ال مأ ةديدج ةطقن ءاشنإ  يف بغرت
←  ددـح ،ةدـيدـج لوـصو ةـطـقـن ءاـشـنإ  يف بـغرـتو ،ةـفرـعـم لوـصو طاـقـن لـعـفـلاـب دـجو اذإ  snoitpO     

 ssecca weN  tniop ددحو:
•  sgnittes tluafed esU طـغـضا  مث ةـبوـلـطـ ملا تا ريـيـغـتـلا ءارـجإـب مـق .يـضا رتـف الا طـبـضـلا مادـخـتـس ال 

 .طبضلا ظف حل kcaB ىلع
•  sgnittes gnitsixe esU لوصولا ةطقن طبض تادادع إل ساسأك ةدوجو ملا طبضلا تامولعم مادختس ال 

 حتفت .KO ىلع طغضا  مث طاقtنلا ىدحإ ددح .ةدوجو ملا لوصولا طاقنب ةمئاق حتف متي .ةديد جلا
.لعفلاب ةؤل مم لوق حب لوصولا ةطقن طبض تادادعإ
لوصو ةطقن رير حت

 ةمئاق  يف ةدوجو ملا تاراي خلا
 :stniop sseccA tidE ,

tniop ssecca weN وeteleD و
tixE.

 رـيرـ حت دـنـع ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
 وegnahC   :يه لوصولا طاقن
sgnittes decnavdA و tixE.
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  ىلإ لـقـتـنا .١٣ ةـحـفـص ٤ لـكـش رـظـنا ،ةرـفوـتـ ملا لوـصوـلا طاـقـنـب ةـمـئاـق رـهـظـت ،stniop sseccA حـتـفـت اـمدـنـع
.مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث ،اهرير حت دار ملا لوصولا ةطقن
لوصو ةطقن فذح
eteleD ددح و اهحسم دار ملا لوصولا ةطقن  ىلإ لقتنا ،لوصولا طاقن  ةمئاق  يف  ← snoitpO.
لوصولا طاقن
 ةـفـلـتـخـ ملا تاـناـيـبـلا ت الاـصـت ال اًـبوـلـطـم نوـكـي دـق طـبـض دادـعإ لـكـل  ريـصـق حرـش ةـيؤر اـنـه كـنـكـ مي
.لوصولا طاقنو

 لاصتا عون بسح طقف ةنيعم طبض لوقح رفوتتس هن أل ىلعأ نم طبضلا ءلم أدبا :ةظح الم
.sserdda PI yawetaG لاخدإ  ىلإ جات حت تنك اذإ وأ reraeb ataD هرات خت يذلا تانايبلا
.ةمد خلا دوزم نم اهاقلتت تاداشرإ ةيأ عبتا :ةظح الم

•  eman noitcennoC - لاصت الل اًيفصو اً مسا طعأ.
•  reraeb ataD - يه ةحات ملا تاراي خلا: atad MSG وMSG deeps hgiH وSRPG. تانايبلا لاصتا بسح 

 denifed eb tsuM ـب ةملع ملا لوق حلا لك  ألما .طقف ةنيعم طبض لوقح رفوتت فوس ،هدد حت يذلا
 تاداشرإ قلتت  مل ام ،ةغراف ىرخ ألا لوق حلا ضعب كرت نكم ملا نم  .)  ( ءارـ مح ةـمـجـنـب وأ

.يل  حملا ةمد خلا رفوم نم كلذ ف الخ
 هذـه ةـكـبـشـلا ةـمدـخ رـفوـم مـعدـي نأ بـ جي ،تاـناـيـبـلا لاـصـتا مادـخـتـسا نـم نـكـمـتـت يـك :ةـظـح الـم
.MIS ةقاطبل اهطيشنتب مق ،اًيرورض ناك نإو ،ةزي ملا

•  eman tniop sseccA )ةكبشب لاصتا ءارج إل لوصولا ةطقن مسا بولطم - )طقف تانايبلا ةمز حل 
SRPG. ةمد خلا رفوم نم وأ يل  حملا ةكبشلا لغشم نم لوصولا ةطقن مسا ىلع ىلع لص حت.

•  rebmun pu-laiD - )تاـناـيـب MSG صاـ خلا مدوـ ملا فـتاـه مـقر - )طـقـف ةـعرـسـلا ةـيـلاـع تاـناـيـبـلاو 
.لوصولا ةطقنب

اًضيأ رظنا !حيملت
 لـئاـسرـل بوـلـطـ ملا طـبـضـلا«
 ةـحـفـصـلا »ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا
 بوـلـطـ ملا طـبـضـلا»و ،٧٦
 ةـحـفـصـلا » ينو رتـكـل إلا دـي ربـلـل
 تاـمدـ خل فـتاـ هلا دادـعإ»و ،٩٦
PAW« ٣٠١ ةحفصلا.

 طاـقـن ةـمـئاـق ٤ لـكـشـلا
 ت الاصتا مادختساب لوصولا
.ةفلتخ ملا تانايبلا
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•  eman resU - مـسا نوـكـي دـق .ةـمدـخـلا رـفوـم لـبـق نـم اًـبوـلـطـم ناـك نإ مدـخـتـسـم مـسا بـتـكا 
ـبـلاـغو ،تاـناـيـب لاـصـتا ءارـج إل اًـبوـلـطـم مدـخـتـسـمـلا  مـسا مـعدـي اـم ةداـع .ةـمدـخـلا رـفوـم هرـفوـي اً
.فرح ألا ةلاح سس حت مدختس ملا

•  drowssap tpmorP - ىلإ كلوخد ليجست دنع ةرم لك  يف ةديدج رس ةملك لاخدإ يرورضلا نم ناك اذإ  
.seY  رتخاف ،فتا هلاب كب ةصا خلا رسلا ةملك ظف حت فيك فرعت نكت  مل اذإ وأ ،مدا خلا

•  drowssaP - ةداع .ةمد خلا رفوم اهرفوي اًبلاغو ،تانايب لاصتا ءارج إل ةبولطم رور ملا ةملك نوكت دق 
 اهلخدت  يتلا زومرلا ضرع متي ،رسلا ةملك ةباتك ءانثأ .فرح ألا ةلاح سس حت رسلا ةملك معدت ام
tresnI  ديد حتو  ىلع طغضلا ماقر ألا لاخد إل ةقيرط لهسأ .)*( مو جن  ىلإ  ريغتت  مث ةزيجو ةد مل

rebmun فور حلا لاخدإ  يف رارمتس الا  مث.
•   noitacitnehtuA - lamroN  / eruceS
•   sserdda PI yawetaG - ناونع PI ةباوب ةمدختست يذلا PAW ةبولط ملا.
•  egapemoH - امإ بتكا ،هطبضب موقت ام بسح

وأ ،PAW ةمدخ ناونع  •
.ةددعت ملا طئاسولا لئاسر زكرم ناونع  •

•  ytiruces noitcennoC - مادختسا متيس ناك ام اذإ  رتخا )SLT( ytiruceS reyaL tropsnarT مأ لاصت الل 
.يل  حملا ةمد خلا رفوم نم اهاقلتت  يتلا تاداشر إلا عبتا . ال

•   yraropmeT  / edom noisseS  - tnenamreP.
•  epyt llac ataD )تانايبل MSG طقف ةعرسلا ةيلاع تانايبلاو( - eugolanA 011 وأ.v NDSI وأ  NDSI

021.v نم لك ىلع طبضلا اذه دمتعي .يمقر وأ يرظانت لاصتا مدختسي فتا هلا ناك ام اذإ فّرعي 
 نم ةنيعم عاونأ معدت  ال MSG تاكبش ضعب ن أل ،)PSI( تن رتن إلا ةمدخ رفومو MSG ةكبش لغشم
NDSI  ت الاصتا تناك اذإ .PSI كيدل تن رتن إلا ةمدخ رفو مب لصتا ،ليصافتلا ةفرع مل .NDSI ت الاصتا
.ةيرظانتلا قرطلا نم  ربكأ ةعرسب ت الاصت الا ءارجإب موقتسف ،ةرفوتم

•  deeps atad mumixaM )تانايبل MSG يه تاراي خلا - )طقف ةعرسلا ةيلاع تانايبلاو  citamotuA/ 
0069  / 00441  / 00291  / 00882  / 00483 llac ataD و edom noisseS  يف هرات خت ام بسح ،00234 / 

epyt. دق .ةعرسلا ةيلاع تانايب مادختسا دنع لاصت الل ةعرس ىصقأ ديد حت راي خلا اذه كل حيتي 
.ةكبشلا ةمدخ رفوم بسح رثكأ ةفلكت ىلع ألا تانايبلا ت الدعم فلكتت

 ت الاصتا دعت :درسم
NDSI ءارـجإ قرـط ىدـحإ 
 فـتاـ هلا  نيـب تاـناـيـب ةـ ملاـكـم
 ت الاـصـتا .لوـصوـلا ةـطـقـنو
NDSI ىلإ ةـيادـبـلا نـم ةـيـمـقر  
 تـقو مدـقـت  يلاـتـلاـبو ةـياـهـنـلا
 تاـناـيـب ت الدـعـمو عرـسأ دادـعإ
 ت الاـصـت الا نـم ةـعرـس ىـلـعأ
 لاصتا مدختست يك .ةيرظانتلا

NDSI، نم لك همعدي نأ ب جي 
 لـغـشـمو تـن رتـن إلا ةـمدـخ رـفوـم
.كيدل ةكبشلا

،ةباتكلا ءانثأ !حيملت
 حـتـفـل  ىـلـع طـغـضا

 طغضا .ةصا خلا زومرلاب لودج
.ةفاسم لاخد إل  ىلع
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 .لاـصـت الا لـيـغـشـت اـهـب مـتـيـس  يتـلا ةـعرـسـلا نـم ىـصـق ألا دـ حلا ه الـعأ تاـعرـسـلا لـثـ مت :ةـظـح الـم
.ةكبشلا لاوحأ بسح لاصت الا ءانثأ ليغشتلا ةعرس لقت دق

 sgnittes decnavdA ←  snoitpO
•  sserdda PI enohP - ناونع PI فتا هلاب صا خلا.
•  revres eman yramirP: - ناونع PI مدا خب صا خلا SND يساس ألا.
•  revres eman .dnoceS: - ناونع PI مدا خب صا خلا SND يوناثلا.

 .dnoceS وأ revres eman yramirP وأ ،sserdda PI enohP لاـخدإ  ىلإ تـجـتـحا اذإ :ةـظـح الـم
revres emaN:، نيوانعلا هذه ىلع لوصحلل تن رتن إلا ةمدخ رفو مب لصتاف.

 عوـنـك ةـعرـسـلا ةـيـلاـع تاـناـيـبـلاو تاـناـيـبـلا ةـ ملاـكـم تددـح اذإ ةـيـت ألا طـبـضـلا تادادـعإ ضرـع مـتـي
:لاصت الا
•  kcabllac esU - ىلو ألا ةـ ملاـكـ ملا كـئارـجإ درـجـ مب كـب لاـصـت الا ةداـعإ مـقـلـمـلـل راـيـ خلا اذـه حـيـتـي ، 

 كا رتـش الـل يـل ـ حملا ةـمدـ خلا رـفوـ مب لـصـتا .ةـ ملاـكـ ملا ةـمـيـق عـفد نود كـل لاـصـت الا لـمـع نـكـ مي اذـل
.ةمد خلا هذه  يف

 تاـ ملاـكـم لـثـم ،ةـمـلـتـسـ ملا تاـ ملاـكـ ملا نـم ةـنـيـعـم عاوـنأ ىـلـع موـسرـلا قـبـطـت دـق :ةـظـح الـم
 نـم دـيزـ مل MSG ةـكـبـشـلا لـغـشـ مب لـصـتا .ةـعرـسـلا ةـيـلاـع تاـناـيـبـلا تاـ ملاـكـم وأ لاوـجـتـلا
.تامولع ملا
 تاـناـيـبـلا تاـ ملاـكـم طـبـض تادادـعإ سـفـن مادـخـتـس ال ةـيـعاـجرإ ةـ ملاـكـم فـتاـ هلا عـقوـتـي :ةـظـح الـم
 ة ملاك ملا نم عونلا اذه ةكبشلا معدت نأ ب جي  .عاجر إلا بلط ة ملاكم  يف اهمادختسا  مت  يتلا
.فتا هلا نمو  ىلإ ، نيها جت الا نم لك  يف

•  epyt kcabllaC - يه تاراي خلا: .on revres esU / on rehto esU. لوح يل  حملا ةمد خلا دوزم لأسا 
.ةمد خلا دوزم ةئيهت ىلع دمتعت فوسو ،همادختسا يغبني يذلا حيحصلا طبضلا

•  rebmun kcabllaC - اًبلاغو .يفل خلا لاصت الا مداخ همدختسي يذلا كفتاه تانايب فتاه مقر لخدأ 
.كفتاهب ةصا خلا تانايبلا ة ملاكم فتاه مقر وه مقرلا اذه نوكي ام

•  noisserpmoc PPP esU - ىلع هطبض دنع seY، ناك نإ ،تانايبلا لقان ةعرس نم راي خلا اذه ديزي 
 راي خلا اذه طبض لواحف ،لاصت الا ءارجإ عم لكاشم تدجو اذإ .ديعبلا PPP مقلم لبق نم اًمعدم
.تاداشر إلا بلطل يل  حملا ةمد خلا رفو مب لصتا .oN ىلع

•  tpircs nigol esU - يه تاراي خلا:  seY / oN .
•  tpircs nigoL - لوخدلا صن لخدأ.

PPP  :درسم
 )ةطقن  ىلإ ةطقن نم لوكوتورب(
 عئاش ةيكبش جمارب لوكوتورب -
 مدوـم يذ رـتوـيـبـمـك ي أل حـيـتـي
 ةرـشاـبـم لاـصـت الا فـتاـه طـخو
.تن رتن إلاب

SND -  :درسم
ecivreS emaN niamoD. يـه 
 ءاـ مسأ مـج رتـت تـن رتـنإ ةـمدـخ
 moc.aikon.www لـثـم لـقـ حلا
 لـثـم PI نـيواـنـع  ىلإ
٥٩١,٤٢١,٠٠١,٢٩١. 
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•  noitasilaitini medoM )مدوـمـلا رـماوأ مادـخـتـساـب كـفـتاـه يف مـكـحـتـي - )مدوـمـلا ءدـب ةـسـلـس TA. 
 رـفوـم وأ يـل ـ حملا MSG ةـكـبـش ةـمدـخ رـفوـم لـبـق نـم ةـنـيـعـ ملا زوـمرـلا لـخدأـف ،رـم ألا مزـلـتـسا اذإ

.تن رتن إلا ةمدخ
SRPG
.تانايبلا ةمزح لاصتا مادختساب لوصولا طاقن ىلع SRPG طبض رثؤي
pu-laid SRPG - تددـح اذإ elbaliava nehW لـيـجـسـت مـتـيـسـف ،تاـناـيـبـلا ةـمزـح مـعدـت ةـكـبـش نـمـض تـنـكو 
 تاـناـيـبـلا ةـمزـح لاـصـتا نوـكـي اـمـك .SRPG  ربـع ة ريـصـق لـئاـسر لاـسرإو SRPG ةـكـبـش  ىلإ فـتاـ هلا
 فوـسـف ،dedeen nehW تددـح اذإ .هـم الـتـساو  ينو رتـكـلإ دـيرـب لاـسر إل لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع ،عرـسأ ةـطـشـنـلا
ـقـيـبـطـت تأدـب اذإ طـقـف تاـناـيـبـلا ةـمزـح لاـصـتا فـتاـ هلا مدـخـتـسـي  لاـصـتا قـلـغ مـتـي .هـيـلإ جاـتـ حي اًـثدـح وأ اً
SRPG قيبطت يأ همدختسي  ملام. 

 فـتاـ هلا لواـ حي فوـسـف ،elbaliava nehW راـيـتـخاـب تـمـقو SRPG ةـيـطـغـت رـفوـتـت  مل اذإ :ةـظـح الـم
.تانايبلا ةمزح لاصتا ءارجإ ةيرود ةفصب

tniop sseccA - ىلإ تاـناـيـب ةـمزـح مدوـمـك فـتاـ هلا مادـخـتـسا دـيرـت اـمدـنـع لوـصوـلا ةـطـقـن مـسا بوـلـطـم  
.١٢١ ةحفصلا رظنا ،مدو ملا ت الاصتا لوح تامولع ملا نم ديز مل .كيدل رتويبمكلا

تانايبلا ةملاكم
 تاـناـيـب ةـ ملاـكـمو تاـناـيـب ةـ ملاـكـم مدـخـتـسـت  يتـلا لوـصوـلا طاـقـن لـك ىـلـع تاـ ملاـكـ ملا طـبـض رـثؤـي
.ةعرسلا ةيلاع
emit enilnO - يه تاراي خلا .تقولا ءاهتنإ دعب اًيئاقلت تانايبلا ة ملاكم عطق متي ،تاءارجإ ةيأ متت  مل اذإ 
denifed resU، وأ ،اًتقو تلخدأ اذإ ةلاح  يف detimilnU.

تقولاو خيراتلا
 ةغيص  رييغت كلذكو ،فتا هلا  يف مدختس ملا تقولاو خيراتلا فيرعت تقولاو خيراتلا طبض كل حيتي  •

eugolanA   رتخا .لصاوفلاو تقولاو خيراتلا ← epyt kcolC وأ  latigiD عضو  يف ةحضو ملا ةعاسلا  رييغتل 

←   ىلإ لقتنا    sgnitteS
llac ataD  ← sgnittes noitcennoC.

تدادعإ رظنا !حيملت
.٥٢ ةحفصلا ليصوتلا

←   ىلإ لقتنا    sgnitteS
SRPG  ← sgnittes noitcennoC.
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 خيراتلاو تقولا تامولعم ثيدحتب فتا هلا ةكبش موقت نأ تدرأ اذإ etadpu emit otuA  رتخا .راظتن الا
.)ةكبش ةمدخ( فتا هلاب ةقطن ملا تيقوتو

.فتا هلا ليغشت ةداعإ مزلي ،etadpu emit otuA طبضلا لوعفم يرسي يكل :ةظح الم

نام ألا
MIS ةقاطبو فتاهلا
:ةبولطم نوكت دق  يتلا ةفلتخ ملا نام ألا زومرل تا ريسفت
 نم MIS ةقاطب )يصخشلا فيرعتلا مقر( NIP زمر يم حي - )ماقرأ ٨  ىلإ ٤ نم( NIP يصخشلا زمرلا  •

.NIP زمرب MIS ةقاطب ديوزت متي بلاغلا  يف .هب حومس ملا  ريغ مادختس الا
 ،NIP زـمر لـفـق مت اذإ .زـمرـلا لـفـق مـتـي ،NIP زـمرـل ةـحـيـحـص ريغ ةـيـلاـتـتـم ت الاـخدإ ث الـث دـعـب    

 تاـموـلـعـ ملا رـظـنا .ىرـخأ ةرـم MIS ةـقاـطـب مادـخـتـسا كـنـكـ مي نأ لـبـق NIP زـمر كـف  ىلإ جاـتـ حت
.KUP زمر لوح

  ىلإ لوصولل MIS تاقاطب ضعب عم قفر ملا 2NIP زمر بولطم - )ماقرأ ٨  ىلإ ٤ نم( 2NIP زمر  •
.تقولا ةفلكت تادادع لثم ،فئاظولا ضعب

 يداـفـتـل حـيـتاـفـمـلا ةـحوـلو فـتاـهـلا لـفـقـل لـفـقـلا زـمر مادـخـتـسا نـكـمـي - )ماـقرأ ٥( لـفـقـلا زـمر  •
 .هب حومس ملا  ريغ مادختس الا

 ،فتاهلل هب حومس ملا  ريغ مادختس الا يدافتل .54321 وه لفقلا زمرل عنص ملا طبض :ةظح الم
.فتا هلا نع  الصفنم نمآ يرس ناكم  يف ديد جلا زمرلاب ظفتحا .لفقلا زمر  ريغ

 NIP زمر  رييغتل بولطم )يصخشلا لفقلا كف حاتفم( KUP زمر - )ماقرأ ٨( 2KUP و KUP ازمر  •
 لصتاف ،MIS ةقاطب عم زومرلا ديوزت متي  مل اذإ .لوفق ملا 2NIP زمر  رييغتل بولطم 2KUP زمرلا .لفقم
.زومرلا ىلع لوصحلل فتا هلاب ةدوجو ملا MIS ةقاطب بحاص لغش ملاب
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 زوـمرـلا هذـه لـمـشـت نأ نـكـمـ ملا نـم .2NIP زـمرو NIP زـمرو لـفـقـلا زـمر :ةـيـت آلا زوـمرـلا  ريـيـغـت كـنـكـ مي
.٩  ىلإ ٠ نم ماقر ألا طقف

 لـثـم ،ئراوـطـلا ماـقر أل ةـهـباـشـ ملا ةـمدـ خلا زوـمر مادـخـتـسا بـنـ جت كـل يـغـبـنـي هـنأ ظـح ال :ةـظـح الـم
.ئراوط مقرب دوصق ملا  ريغ لاصت الا يدافتل ،٢١١

tseuqer edoc NIP - زـمر نوـكـي اـمدـنـع NIP ـطـشـن  .فـتاـ هلا لـيـغـشـت اـهـيـف مـتـي ةرـم لـك زـمرـلا بـلـط مـتـي ،اً
.NIP زمر بلط طيشنت ءاغلإب حمست  ال دق MIS تاقاطب ضعب نأ ظح ال

edoc NIP  / edoc 2NIP  / edoc kcoL - زمرلا  رييغت تدرأ اذإ طبضلا اذه حتفا.
doirep kcolotuA - ـيـئاـقـلـت اـهدـعـب فـتاـ هلا لـفـق مـتـي ءاـهـتـنإ ة رتـفو ، يتاذ لـفـق ة رتـف طـبـض كـنـكـ مي  نـكـ ميو اً
ـمـقر لـخدأ .حـيـحـصـلا لـفـقـلا زـمر لاـخدإ ةـلاـح  يف طـقـف اـهـمادـخـتـسا  ددـح وأ قـئاـقدـلاـب ءاـهـتـن إلا ة رتـفـل اً
enoN يتاذلا لفقلا ة رتف ليغشت فاقي إل .
.لفقلا زمر لخدأ ،فتا هلا لفق كفل  •

 ئراوـطـلا مـقر بـلـط كـناـكـمإـب ،لـيـغـشـتـلا عـضو  يف فـتاـ هلا ق الـغإ ةزـيـم نوـكـت اـمدـنـع :ةـظـح الـم
.)ئراوطلل رخآ ي مسر مقر يا وأ ٢١١ مقرلاك( كفتاه  يف جم رب ملا

degnahc MIS fi kcoL - ددـح seY ـموـلـعـم نوـكـي  ال  نيـح لـفـقـلا زـمر بـلـطـي نأ فـتاـ هلا نـم تدرأ اذإ  ،اً
 فرـعـت MIS تاـقاـطـب ةـمـئاـق ىـلـع فـتاـ هلا يوـتـ حي .فـتاـ هلا  يف ةدـيدـج MIS ةـقاـطـب لاـخدإ دـنـع وأ
.كلا ملا تاقاطب مساب
gnillaid dexiF - ةقاطب تناك اذإ ةدد حم فتاه ماقرأ ىلع ةرداصلا كتا ملاكم رصق كنك مي MIS ةصا خلا 
 كـنـكـ مي ،ةـفـيـظوـلا هذـه طـيـشـنـت ءاـنـثأ .ةـفـيـظوـلا هذـ هل 2NIP زـمر دوـجو نـم دـب الو .ةـفـيـظوـلا هذـه مـعدـت كـب
 وأ مـقرـلا سـفـنـب أدـبـت  يتـلا وأ ةددـ حم ماـقرأـب لاـصـت الا ةـمـئاـق  يف ةـنـمـضـ ملا فـتاـ هلا ماـقرأـب طـقـف لاـصـت الا
.ةمئاقلا ىلع دوجو ملا فتا هلا مقر لثم ماقر ألا

 ماـقرأ بـلـط كـناـكـمإـب ،لـيـغـشـتـلا عـضو  يف ةددـ حم ماـقرأـب لاـصـت الا ةزـيـم نوـكـت اـمدـنـع :ةـظـح الـم
.)ئراوطلل رخآ ي مسر مقر وأ ٢١١ مقرلاك( تاكبشلا ضعب  يف ةنيعم ئراوط

tcatnoc wen ددح ، gnilaid dexiF ةمئاق  ىلإ ةديدج ماقرأ ةفاض إل  •  ← snoitpO وأ stcatnoC morf ddA. 

لاصت الا ةمئاق ضرعل
 ىلإ لقتنا ،ةدد حم ماقراب

 ← uneM  MIS ←  dexiF
gnillaid.

 ضرـع  يف ةدوـجوـ ملا تاراـيـ خلا
nepO   :ةدد حم ماقرأب لاصت الا
 tidE  و tcatnoc weN  و llaC  و
  و stcatnoC ot ddA  و eteleD  و
stcatnoC morf ddA و  tixE.

فتا هلا لفقل !حيملت
 مـتـي . ىـلـع طـغـضا ،اًـيودـي
 ددـح .رـماو ألا نـم ةـمـئاـق حـتـف
enohp kcoL.
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puorg resu desolC )مـ هل تاـ ملاـكـم ءارـجإ نـكـ مي صاـخـش ألا نـم ةـعوـمـ جم دـيدـ حت كـنـكـ مي - )ةـكـبـش ةـمدـخ 
 :tceleS .يـل ـ حملا ةـمدـ خلا رـفوـ مب وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـ مب لـصـتا ،تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل .كـب لاـصـت الا مـهـنـكـ مي اـمـك
tluafeD ةكبشلا لغشم عم اهيلع قفت ملا ةيضا رتف الا ةعومج ملا طيشنتل، nO ةعوم جم مادختسا تدرأ اذإ 
 .ffO وأ ، )ةعومج ملا سرهف مقر ةفرعم  ىلإ جات حت( ىرخأ

 ماقرأ  ىلإ تا ملاكم ءارجإ نك مي ،ةدد حم  نيلمعتسم ةعوم جم ىلع تا ملاك ملا رصق ءانثأ :ةظح الم
.)ئراوطلل رخآ ي مسر مقر وأ ٢١١ مقرلاك( تاكبشلا ضعب  يف ةنيعم ئراوط

secivres MIS mrifnoC - ةقاطب ةمدخ مادختسا ءانثأ ديكأت لئاسر ضرعي ثي حب فتا هلا طبضل MIS.

تاداهشلا ةرادإ
 كرـح .فـتاـ هلاـب ةـظوـف ـ حملا قـقـحـتـلا تاداـهـشـب ةـمـئاـق ةـيؤر كـنـكـ مي ،تاداـهـشـلا ةراد إل يـساـس ألا ضرـعـلا  يف
.ترفوت نإ ،مدختس ملا تاداهشب ةمئاق ةيؤرل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع

 عمو .ةتبث ملا جما ربلاو PAW تاحفص لصأ نم ققحتلل ةيمقرلا تاداهشلا مادختسا متي :درسم
 .اهب قوثوم ةداهشلا نأ نم دكأتلا  مت اذإ  الإ تاحفصلاب ةقثلا نك مي  ال كلذ

:تنك اذإ ةبولطم ةيمقرلا تاداهشلا
 لـقـن مزـلـتـسـت تاءارـجإ لـمـعـل دـيـعـب مداـخ وأ دـيـعـب رـخآ عـقوـم وأ يروـف كـنـبـب لاـصـت الا دـيرـت  •

وأ ،ةيرس تامولعم
 دـنـع جـمارـبـلا ةـيـح الـص نـم دـكأـتـلاو ىرـخأ جـمارـب وأ تاـسورـيـفـب ةـباـص إلا رـطاـخـم لـيـلـقـت دـيرـت  •

.جما ربلا تيبثتو ليزنت
  يف ةـلـمـت ـ حملا رـطاـخـ ملا نـم ةـظوـحـلـم ةـجردـب لـلـقـي تاداـهـشـلا مادـخـتـسا نأ مـغر هـنأ ظـح ال :ماـه
 ةدايز نم ديفتست يكل حيحص لكشب اهمادختسا ب جي نكل ،جما ربلا تيبثتو ةديعبلا ت الاصت الا
 ةداـهـشـلا رـيدـم يوـتـ حي نأ بـ جي ،اـهـسـفـن ءاـقـلـت نـم ةـياـ مح ةـيأ  ريـفوـت ةداـهـش دوـجو  ينـعـي  ال  .ناـم ألا
.نام ألا ةدايز  ريفوتل اهب قوثوم وأ ةيلصأو ةحيحص تاداهش ىلع

 يساس ألا ضرعلا تارايخ
etacifitreC   :تاداهشلا ةراد إل
sliated و eteleD و  tsurT
sgnittes و kramnU /kraM  و  
tixE.

مادختسا متي :درسم
 ضعب لبق نم ققحتلا تاداهش
 تاـمدـ خلا لـثـم ،PAW تاـمدـخ
 تاـعـيـقوـتـلا نـم دـكأـتـلـل ،ةـيـكـنـبـلا
 تاداـهـش وأ مـقـلـ ملا تاداـهـش وأ

.ىرخأ قق حت
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اهتحص نم دكأتلا - ةداهشلا ليصافت ضرع
 ة رتـفو عـيـقوـتـلا نـم دـكأـتـلا ءاـنـثأ مداـ خلا وأ PAW ةـباوـبـل ةـحـيـحـصـلا ةـيوـ هلا نـم طـقـف دـكأـتـلا كـنـكـ مي
 .مدا خلا ةداهش وأ PAW ةباوب ةيح الص
فتا هلا ةشاش ىلع كراطخإ متيس
 وأ ةيلصأ ةباوبلا وأ PAW مداخ ةيوه نكت  مل اذإ  •
 .فتا هلا  يف ةيحصلا ةيام حلا ةداهش كيدل نكي  مل  •
sliated etacifitreC  ددحو ةداهشلا  ىلإ لقتنا ،ةداهشلا ليصافت نم دكأتلل  ← snoitpO. ليصافت حتفت امدنع 
:ةيت آلا تاظح ال ملا ىدحإ رهظت دقو ةداهشلا ةيح الص تاداهشلا ةرادإ عجارت ،ةداهشلا
•  detsurt ton etacifitreC – رـظـنا ،تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل .ةداـهـشـلا مادـخـتـس ال قـيـبـطـت يأ  نيـيـعـتـب مـقـت  مل 

.»ةقداصم ةداهشل ةقثلا طبض  رييغت«  يلاتلا مسقلا
•  etacifitrec deripxE - ةدد  حملا ةداهشلل ةيح الصلا ة رتف تهتنا.
•  tey dilav ton etacifitreC - دعب ةدد  حملا ةداهشلل ةيح الصلا ة رتف أدبت  مل.
•  detpurroc etacifitreC - ةداهشلا تردصأ  يتلا ةه جلاب لصتا .ةداهشلا مادختسا نك مي  ال.

 ول  ىتح tey dilav ton etacifitreC  وأ etacifitrec deripxE ضرع  مت اذإ .دد حم تاداهشلا رمع :ماه
.فتا هلاب اًيلاح نيدوجو ملا تقولاو خيراتلا ةحص نم دكأتف ،ة حلاص ةداهشلا تناك

قق حت ةداهشل ةقثلا طبض تادادعإ رييغت
sgnittes tsurT ددـحو قـقـحـتـلا ةداـهـش  ىلإ لـقـتـنا  •  ← snoitpO. ةـمـئاـق ضرـع مـتـي ،ةداـهـشـلا بـسـح 

:لاث ملا ليبس ىلع .ةدد  حملا ةداهشلا مادختسا اهناكمإب  يتلا تاقيبطتلاب
      secivres PAW  / seY - عقاوم نم ققحتلا ةداهشلا ناكمإب PAW. 
      reganam noitacilppA  / seY - ديد جلا جمان ربلا لصأ نم ققحتلا ةداهشلا ناكمإب.
      tenretnI  / seY - روصلا تامقلمو  ينو رتكل إلا دي ربلا نم ققحتلا ةداهشلا ناكمإب. 

رادصإ متي :درسم
 مدـخـتـسـ ملا تاداـهـش
 ردـصـم لـبـق نـم  نيـمدـخـتـسـمـلـل
.هقيق حت  يف قوثوم ي مسر
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 ةداهشلا كلام  يف ق حب قثت كنأ نم دكأتلا كيلع ب جي ،هذه طبضلا تادادعإ  رييغت لبق :ماه
.نود ملا كلا ملا  ىلإ  العف يمتنت ةداهشلا نأو

)ةكبش ةمدخ( تاملاكملا رظح
 ةـمـلـك ةـفـيـظوـلا هذـ هل جاـتـ حت .اـهـم الـتـسا دـيـيـقـتو فـتاـ هلا تاـ ملاـكـم ءارـجإ دـيـيـقـتـب تاـ ملاـكـ ملا رـظـح كـل حـمـسـي
.يل  حملا ةمد خلا دوزم نم اهيلع لوص حلا كنك مي  يتلاو ،رظ حلا رس
.رظ حلا تارايخ ةدحإ  ىلإ لقتنا  ١
etavitcA دح  ٢  ← snoitpO ددحو ،تا ملاك ملا دييقت ليغشتب ةكبشلا ةبلاط مل lecnaC ليغشت فاقي إل 

 . ال مأ اهرظح  مت تا ملاك ملا تناك ام اذإ ةفرع مل sutats kcehC وأ ،تا ملاك ملا دييقت
drowssap sgnirrab egnahC  ددح  •  ← snoitpO رظ حلا رس ةملك  رييغتل.
sgnirrab lla lecnaC  ددح  •  ← snoitpO تا ملاك ملا ىلع طشنلا رظ حلا لك ءاغل إل.

 ضـعـب  يف ةـنـيـعـم ئراوـط ماـقرأ  ىلإ تاـ ملاـكـم ءارـجإ نـكـ مي ،تاـ ملاـكـ ملا رـظـح ءاـنـثأ :ةـظـح الـم
.)ئراوطلل رخآ ي مسر مقر يأ وأ ٢١١ مقرلا لثم( تاكبشلا
.تانايبلا تا ملاكم كلذ  يف ا مب ،تا ملاك ملا لك ىلع تا ملاك ملا رظح رثؤي :ةظح الم
  يف تاـ ملاـكـ ملا لـيوـ حت ةـمدـخو ةدراوـلا تاـ ملاـكـ ملا رـظـح ةـمدـخ لـيـغـشـت نـكـ مي  ال :ةـظـح الـم
 »ةددـ حم ماـقرأـب لاـصـت الا« وأ ٩١ ةـحـفـصـلا »تاـ ملاـكـ ملا لـيوـ حت طـبـض« رـظـنا .تـقوـلا سـفـن
.٧٣ ةحفصلا

ةكبشلا
ةكبشلا ديد حت

ـيـئاـقـلـت ثـحـبـلـل فـتاـ هلا طـبـضـل citamotuA  رتـخا  •  كـتـقـطـنـم لـخاد ةرـفوـتـ ملا ةـيوـلـ خلا تاـكـبـشـلا نـع اً
وأ ،اهنم ةدحاو ديد حتو

 ةكبشلاب لاصت الا دقف اذإ .تاكبش ةمئاق نم اًيودي ةبولط ملا ةكبشلا ديد حت تدرأ اذإ launaM  رتخا  •
 ةرم ةكبش ديد حت كنم بلطيو أطخ ثود حل هيبنت ةمغن فتا هلا ردصي فوسف ،اًيودي ةدد  حملا
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 لـغـشـ ملا يأ ،كـيدـل ةـيـل ـ حملا ةـكـبـشـلا عـم لاوـ جت ةـيـقاـفـتا ةدد ـ حملا ةـكـبـشـلـل رـفوـتـي نأ بـ جي .ىرـخأ
.فتا هلاب ةدوجو ملا MIS ةقاطب بحاص

اي ال خلا تامولعم ضرع
 ةينقت ساسأ ىلع ةينبم ةيولخ ةكبش لخاد همادختسا متي هنأ حضوي ثي حب فتا هلا طبضل nO ددح  •

..ةطشنلا اي ال خلا تامولعم لابقتسا طيشنتلو )NCM( ة ريغصلا ةيول خلا ةكبشلا

زاهجلا طبض
:طبضلا تادادعإ حتفا  مث تاقحل ملا دحأ دل جم  ىلإ لقتنا
  نيـعـم قـحـلـم لـيـصوـتـب اـهـيـف موـقـت ةرـم لـك هـطـيـشـنـت دارـ ملا عـضوـلا دـيدـحـتـل eliforp tluafeD ددـح  •

.٨٨ ةحفصلا »عاضو ألا« رظنا.فتا هلاب
ـيـئاـقـلـت ةدراوـلا ةـمـلاـكـمـلا ىـلـع درـي ثـيـحـب فـتاـهـلا طـبـضـل rewsna citamotuA ددـح  •  سـمـخ دـعـب اً

 ةـفـيـظو مادـخـتـسا مـتـي نـلـف ،tneliS وأ ecno peeB ىـلـع trela llac gnimocnI طـبـض  مت اذإ .ٍناوـث
.يئاقلتلا درلا

 ءارـجإ ءاـنـثأ ةـقـلزـنـ ملا حـيـتاـفـ ملا ةـحوـل ق الـغإ تدرأو سأر ةـعاـ مس مدـخـتـسـت تـنـك اذإ !حـيـمـلـت
 حـيـتاـفـ ملا ةـحوـل قـلـغأ  مث )رـسـي ألا راـيـتـخ الا حاـتـفـم(  ىـلـع طـغـضا ،اـهـئاـهـنإ نود ةـ ملاـكـم
.ةليلق ٍناوث ل الخ  يف ةقلزن ملا
tespooL  دل جم حتفا .لصفنم لكشب هطيشنت  ىلإ جات حت ،ع مس مقط مدختست تنك اذإ :ةظح الم
seY  ددـحو   ← tespool esU. سأرـلا ةـعاـ مس مدـخـتـسـت فوـسـف ،عـ مس مـقـط طـيـشـنـتـب تـمـق اذإ 
.عمسلا مقطل مدختس ملا طبضلا سفن

 عضو  يف ةحضو ملا تارشؤ ملا
:راظتن الا

 .سأر ةعا مس ليصوت  مت - 
..ع مس مقط ليصوت  مت - 

لاو جت ةيقافتا :درسم
 ةـمدـخ يدوزـم  نيـب ةـيـقاـفـتا -
  نيـكـمـتـل رـثـكأ وأ تاـكـبـش
 رـفوـ مل  نيـعـباـتـلا  نيـمدـخـتـسـ ملا

 مادـخـتـسا نـم دـحاو ةـمدـخ
 ةـمدـ خلا يرـفوـم تاـمدـخ
.نيرخ آلا
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لاصت الا تاهج .٤
 .نـيواـنـعـلاو فـتاـ هلا ماـقرأو ءاـ مس ألا لـثـم ,اـهـترادإو لاـصـت الا تاـموـلـعـم نـيزـ خت كـنـكـ مي ,لاـصـت الا تاـهـج  يف
 .٢٤ ةحفصلا ١ لكش رظنا

 كـنـكـ مي .لاـصـتا ةـقاـطـب  ىلإ ة ريـغـص ةروـص وأ  يتوـص زـمر وأ ةـيـصـخـش  نيـنر تاـمـغـن ةـفاـضإ  ًاـضـيأ كـنـكـ مي
  ىلإ  ينو رتـكـلإ دـيرـب لـئاـسر وأ ة ريـصـق لـئاـسر لاـسرإ ةـيـناـكـمإ حـيـتـي اذـهو ،لاـصـتا تاـعوـمـ جم ءاـشـنإ
 .تقولا سفن  يف  نيملتسم ةدع

 لو ألا مـس الا لـثـم ةـقوـطـنـم ةـمـلـك يأ نـع ةراـبـع ةـيـتوـصـلا زوـمرـلا نوـكـت نأ نـكـ مي :درـسـم
 قـيرـط نـع ةـيـفـتاـه تاـ ملاـكـم ءارـجإ ةـيـناـكـمإ ةـيـتوـصـلا زوـمرـلا كـل حـيـتـت .صاـخـش ألا دـح أل
.لاع توصب ةملكلا قطن

لاصتا تاقاطب ءاشنإ
tcatnoc weN ددحو stcatnoC حتفا  ١  ← snoitpO. ةغراف لاصتا ةقاطب حتفي حتفي. 
 كلذ دعب ,اهق الغإ متي  مث لاصت الا ةقاطب ظفح متي .enoD ىلع طغضاو اهديرت  يتلا لوق حلا  ألما  ٢

.لاصت الا تاهج ليلد  يف اهتدهاشم كنك مي

 فتاهلا ةرآاذو MIS ةقاطب نيب ت الاصتا خسن
yrotcerid MIS  ىلإ لقتنا ,فتا هلا  ىلإ MIS ةقاطب نم ماقرأو ءا مسأ خسنل  •  ← MIS  ← uneM . ددح 

stcatnoc ot ypoC ددحو اهخسن  يف بغرت  يتلا ءا مس ألا/مس الا  ← snoitpO.
 ةـصاـ خلا MIS ةـقاـطـب  ىلإ لاـصـت الا تاـهـج نـم ةاداـنـم زاـهـج وأ سـكاـف وأ فـتاـه مـقر خـسـن تدرأ اذإ  •

  رتـــخاو ،مـــقرـلا  ىلإ لـقـــتـنا مـــــث ،لاـــصـتا ةـــقاـطـب حـــتـفاو ،stcatnoC ىـــلإ لـقـتـناـف ،كـب
tcerid MIS ot ypoC  ← snoitpO. 

 تاهج ليلد ١ لكش
.لاصت الا

,»لاصت الا تاهج« حتفل
  ىف مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا
  ىلإ لـقـتـنا وأ راـظـتـن الا عـضو

 stcatnoC ← uneM.
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لاصتا تاقاطب ريرحت
 اـصـع ىـلـع طـغـضاو اـهرـيرـ حت  يف بـغرـت  يتـلا لاـصـت الا ةـقاـطـب  ىلإ لـقـتـنا ,لاـصـت الا تاـهـج لـيـلد  يف  ١

.اهحتفل مكحتلا
tidE ددح ,ةقاطبلاب ةقفر ملا تامولع ملا  رييغتل  ٢  ← snoitpO.
.enoD ىلع طغضا ,لاصت الا ةقاطب ضرع ةشاش  ىلإ ةدوعلاو اهؤارجإ متي  يتلا تا رييغتلا ظف حل  ٣

لاصتا تاقاطب فذح
eteleD ددحو اهفذح  يف بغرت  يتلا لاصت الا ةقاطب  ىلإ لقتنا ,لاصت الا تاهج ليلد  يف  •  ← snoitpO.
لاصتا تاقاطب ةدع فذ حل
snoitpO  ددحو اهفذح  يف بغرت  يتلا لاصت الا ةهج  يلإ لقتنا .اهفذح دار ملا تاقاطبلا زييمتب مق  ١

kraM .لاصت الا ةقاطب بنا جب رايتخا ةم الع عضوت .← 
eteleD ددح ,اهفذح  يف بغرت  يتلا لاصت الا تاهج ةفاك زيي مت دنع  ٢  ← snoitpO. 

 عـم  ىـلـع رارـمـتـس الا عـم طـغـضـلاـب تـمـق اذإ ةدـيدـع رـصاـنـع زـيـيـ مت  ًاـضـيأ كـنـكـ مي !حـيـمـلـت
.١١ ةحفصلا  ًاضيأ رظنا .تقولا سفن  يف لفسأ  ىلإ مكحتلا اصع كر حت

اهتلازإو لاصتا ةقاطب لوقح ةفاضإ
tidE  ددحو لاصتا ةقاطب حتفا  ١  ← snoitpo.
liated ddA  ددح , يفاضإ لقح ةفاض إل  ٢  ← snoitpO.
liated eteleD  ددح ,هجات حت  ال لقح فذ حل      ← snoitpo.
lebal tidE  ددح ,لاصتا ةقاطب لقح ناونع ةيمست ةداع إل  ← snoitpo.

لاصتا ةقاطبب ةروص جاردإ
 ا ريماكلا« رظنا تامولع ملا نم ديز مل .لاصتا ةقاطب  ىلإ امهتفاضإ نك مي روصلا نم نافلت خم ناعون كانه
.اهنيز ختو روص طاقتلا ةيفيك لوح ٠٥ ةحفصلا »لاكش ألاو

 ليلد  يف ةحات ملا تاراي خلا
llaC  و nepO  :لاصت الا تاهج
 weN و egassem etaerC و
tcatnoc و tidE و eteleD و 

etacilpuD و puorg ot ddA و 
spuorg ot sgnoleB و  kraM

/ kramnU و ssenisub dneS 
 dracو ofni stcatnoC و tixE.

 رـيرـ حت ءاـنـثأ ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
ddA   :يـه لاـصـتا ةـقاـطـب

 lianbmuht / evomeR  lianbmuht 
 و liated eteleD و liated ddA و
lebal tidE و tixE.
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tidE  رتـخاو لاـصـت الا ةـقاـطـب حـتـفا ،لاـصـتا ةـقاـطـبـب  ريـغـص لـكـش قاـفر إل  •   ← snoitpO رتـــخا  مث  
 lianbmuht ddA  ← snoitpO . اـمدـنـع ا ًــضـيأ  ريـغـصـلا لـكـشـلا رـهـظـي .٤٤ ةـحـفـصـلا ٢ لـكـشـلا رـظـنا 

.لاصت الا ةهج كب لصتت
 حتفل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرحو لاصت الا تاقاطب ىدحإ حتفا ,لاصتا ةقاطب  ىلإ لكش ةفاض إل  •

egami ddA ددح ,لكش قافر إل .)  ( لكشلا ضرع ةشاش  ← snoitpO.
لاصتا ةقاطب ضرع ءانثأ ةحاتملا تارايخلا
 كرح .لاصت الا ةقاطب  يف ةجرد ملا تامولع ملا ةفاك )  ( لاصت الا ةهج تامولعم ضرع ةشاش ضرعت
.)  ( لكش ضرع ةشاش حتفل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع

 ةـهـج ضرـع ةـشاـش  يف تاـموـلـعـم ىـلـع يوـتـ حت  يتـلا لوـقـ حلا ضرـع طـقـف مـتـي :ةـظـح الـم
 ةـهـج  ىلإ تاـناـيـبـلا نـم دـيزـم ةـفاـضإو لوـقـ حلا ةـفاـك ةدـهاـشـم  يف بـغرـت تـنـك اذإ .لاـصـت الا
tidE  ددح ,لاصت الا  ← snoitpO.

 ةيضارتفا نيوانعو ماقرأ نييعت
 دـنـع كـلذو ةـيـضا رتـفا ماـقرأو نـيواـنـعـك اـهـمادـخـتـسا دارـ ملا ةـنـيـعـ ملا نـيواـنـعـلاو ماـقر ألا فـيرـعـت كـنـكـ مي
 دـيرـب نـيواـنـعو فـتاـه ماـقرأ رـفوـت ةـلاـح  يف لـئاـسرـلا لاـسرإ ةـعرـسو لاـصـت الا ةـعرـس ةداـيز  يف ةـبـغرـلا
.لاصت الا تاهج ىدحإ ىدل ةديدع  ينو رتكلإ
stluafeD ددحو لاصتا ةقاطب حتفا  •  ← snoitpo. تاراي خلاب ةمئاق هب جردم قثبنم راطإ حتف متي 

.ةفلتخ ملا
 فـتاـ هلا ماـقرأ مـضـت ةـمـئاـق رـهـظـت .ngissA ىـلـع طـغـضاو rebmun enohP  ىلإ لـقـتـنا :لاـثـم
 مـقرـك هـنـيـيـعـت  يف بـغرـت يذـلا فـتاـ هلا مـقر  ىلإ لـقـتـنا .ةدد ـ حملا لاـصـت الا ةـقاـطـب  يف ةدوـجوـ ملا
 عوجرلا دنع رطسم يضا رتف الا مقرلا ةدهاشم كنك مي .مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث يضا رتفا
.٤٤ ةحفصلا ٢ لكش رظنا .لاصت الا ةقاطب ضرع ةشاش  ىلإ

يتوصلا لاصت الا
 نأ نك مي .لاصت الا ةقاطب  ىلإ هتفاضإ متي يذلا  يتوصلا زمرلا قطن قيرط نع يفتاه لاصتا ءارجإ نك مي
:نأ ظح ال ، يتوصلا لاصت الا مادختسا لبق . ًايتوص  ًازمرك ةقوطنم تاملك/ةملك ةيأ مدختست

 ضرـع ةـشاـش ٢ لـكـش
لاصت الا ةهج تامولعم

 ةحات ملا تاراي خلا ضعب رهظت
 لاصتا ةقاطب ضرع ءانثأ
 ،فتاه مقر ديد حت متي امدنع
 llaC :يلي امك تاراي خلا هذهو
و tidE و egassem etaerCو
eteleD و stluafeD و  ddA

 gat eciov / sgat ecioV و
deeps ngissA   laid /  evomeR 

laid deeps و enot gnigniR و 
MIS ot ypoC  tcerid و  dneS

drac ssenisub و tixE.
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.ملكت ملا توص ىلع دمتعت لب .ةنيعم ةغل ىلع ةيتوصلا زومرلا دمتعت  ال  •
 ةـئداـه ةـئـيـب  يف دـجاوـتـلاـب كـحـصـنـن اذـل .اـ هلوـح نـم ةرداـصـلا ءاـضوـضـلاـب ةـيـتوـصـلا زوـمرـلا رـثأـتـت  •

.ةيتوصلا زومرلا ليجست تقو
 .يـتوـص زـمر مادـخـتـساـب لاـصـتا ءارـجإ وأ يـتوـص زـمر لـيـجـسـت دـنـع توـصـلا رـبـكـم لـيـغـشـت مـتـي  •

 فاـقـيإـب با رتـق الا رـعـشـتـسـم موـقـي  ال  ىتـح هـجوـلاو مـفـلا نـم ة ريـصـق ةـفاـسـم ىـلـع فـتاـ هلاـب كـسـمأ
.توصلا  ربكم ليغشت

 ةـهـباـشـتـم ءاـ مسأ لـيـجـسـت بـنـ جتو ةـلـيوـط ءاـ مسأ مدـخـتـسا .اًدـج ة ريـصـقـلا ءاـ مس ألا لوـبـق مـتـي نـل  •
.ةفلت خم ماقر أل

  يتلا ةقيرطلل اًما مت ةقباطم لاصت الا ةلوا حم دنع مس الا قطن ةقيرط نوكت نأ ب جي :ةظح الم
 ،ئراوطلا ءانثأو ءاضوضلاب ةئيل ملا نكام ألا  يف ،ةصاخو كلذب مايقلا بعصي دقو .اهب هليجست  مت
.لاوح ألا لك  يف  يتوصلا لاصت الا ىلع ًةيلك دمتعت نأ يغبني  ال اذل

فتاه مقر ىلإ يتوص زمر ةفاضإ
 رـظـنا .فـتاـ هلا ةرـكاذ  يف ةـنزـخـ ملا فـتاـ هلا ماـقرأ  ىلإ طـقـف  ةـيـتوـصـلازوـمرـلا ةـفاـضإ نـكـ مي :ةـظـح الـم
.٢٤ ةحفصلا ،»فتا هلا ةركاذو MIS ةقاطب  نيب لاصتلا تاهج خسن«

 طغضاو ا هل  يتوص زمر ةفاضإ  يف بغرت  يتلا لاصت الا ةهج  ىلإ لقتنا ,لاصت الا تاهج ليلد  يف  ١
.لاصت الا ةقاطب حتفل مكحتلا اصع ىلع

gat eciov ddA ددحو هل  يتوص زمر ةفاضإ  يف بغرت يذلا مقرلا  ىلإ لقتنا  ٢  ← snoitpO.
.لاصتا ةقاطب لكل طقف دحاو  يتوص زمر رايتخا نك مي :ةظح الم

trats sserP ةظح ال ملا ضرع متي  ٣  ,  enot retfa kaeps neht yalpsid si. 
 رـعـشـتـسـم موـقـي  ال  ىتـح مـفـلاو هـجوـلا نـم ة ريـصـق ةـفاـسـم ىـلـع فـتاـ هلاـب كـسـمأ ,لـيـجـسـتـلا ءاـنـثأ    

 تاملكلا وأ ةملكلا حوضوب قطنا ،ءدبلا ةمغن عا مس دعب .توصلا  ربكم ليغشت فاقيإب با رتق الا
. يتوص زمرك اهليجست دار ملا
 ضرـعـيو ةـيـل الـهـتـسا ةـيـقـيـسوـم ةـمـغـن فـتاـ هلا ردـصُـي . يتوـص رـمأ لـيـجـسـتـل tratS ىـلـع طـغـضا  •

.won kaepS ةظح الم
.لاصت الا ةقاطب  ىلإ ةدوعلل tiuQ ىلع طغضا  •
 ةظح الم ضرعيو هليجست  مت يذلا  يتوصلا زمرلا ليغشتب فتا هلا موقي ,ليجستلا ةيلمع نم ءاهتن الا دعب  ٤

gat eciov gniyalP. ىلع طغضا ,هليجست  مت ام ظفح  ىف بغرت  ال تنك اذإ tiuQ.

مادختسا نك مي :لاثم
 , يتوـص زـمرـك اـم صـخـش مـسا
 فـتاـه« لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع
.»لامك

ددح !حيملت
  snoitpO    ofni tcatnoC ←

ecioV   sgat  تاـهـج لـيـلد  يف ←
 زوـمرـلا ةـمـئاـق ضرـعـل لاـصـت الا
.اهنييعتب تمق  يتلا ةيتوصلا
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 .ضفخنم توص رادصإ عم devas gat ecioV ةظح الم ضرع متي ,حاجنب  يتوصلا زمرلا ظفح متي امدنع  ٥
.٧٤ ةحفصلا ٣ لكش رظنا .لاصت الا ةقاطب  يف دوجو ملا مقرلا راو جب  زمر ةدهاشم نك مي

 فذـ حب مـق .ةـيـتوـص زوـمر اـهـب قـفرـم فـتاـه مـقر ٠٣  ىتـح فـتاـ هلا بـعوـتـسـي نأ نـكـ مي :ةـظـح الـم
 .ةركاذلا ء التما ةلاح  يف ةيتوصلا زومرلا ضعب

يتوص زمر مادختساب ة ملاكم ءارجإ
ـماـ مت ةـقـباـطـم  يتوـصـلا زـمرـلا قـطـن ةـقـيرـط نوـكـت نأ بـ جي :ةـظـح الـم   مت  يتـلا ةـقـيرـطـلـل اً
.اهب هليجست

 ةظح الم ضرع متيو ة ريصق ةمغن عمست ،راظتن الا عضو  يف .  ىلع رارمتس الا عم طغضا  ١
won kaepS.
 ىـلـع فـتاـ هلاـب كـسـمأ . يتوـصـلا زـمرـلا مادـخـتـساـب ةـ ملاـكـم ءارـجإ ءاـنـثأ توـصـلا  ربـكـم لـيـغـشـت مـتـي  ٢

 ،توـصـلا  ربـكـم لـيـغـشـت فاـقـيإـب با رتـق الا رـعـشـتـسـم موـقـي  ال  ىتـح مـفـلاو هـجوـلا نـم ة ريـصـق ةـفاـسـم
.حوضوب  يتوصلا زمرلا قطنا  مث

 بلطب موقي فصنو ةيناث دعبو ,مقرلاو مس الا ضرعيو ,يلص ألا  يتوصلا زمرلا ليغشتب فتا هلا موقي  ٣
.دد  حملا  يتوصلا رم ألاب صا خلا مقرلا

 مادـخـتـساـب لاـصـت الا ةـلواـ حم ةداـعإ دـنـع وأ ئـطاـ خلا  يتوـصـلا زـمرـلا لـيـغـشـتـب فـتاـ هلا ماـيـق دـنـع  •
.yrteR يلع طغضا , يتوصلا زمرلا

 دـحأ مادـخـتـسا ةـلاـح  يف كـلذو  يتوـصـلا لاـصـت الا مادـخـتـساـب ةـ ملاـكـم ءارـجإ نـكـ مي ال :ةـظـح الـم
 ءارج إل .تانايب لابقتساو لاسرإب SRPG لاصتا مايق دنع وأ تانايبلا بلط ةيصا خل تاقيبطتلا
.ةطشنلا تانايبلا ت الاصتا ةفاك ءاهنإب مق , يتوص زمر مادختساب ة ملاكم

 هحسم وأ هرييغت وأ يتوص زمر ليغشت ةداعإ
 ىـلـع يوـتـ حي يذـلا مـقرـلا  ىلإ لـقـتـناو لاـصـتا ةـقاـطـب حـتـفا ,هـحـسـم وأ ه ريـيـغـت وأ  يتوـص زـمر لـيـغـشـت ةداـع إل
sgat ecioV  ددحو ) لكشلاب هيلإ راشي(  يتوص زمرلا  ← snoitpO
•  kcabyalP - ىرخأ ةرم  يتوصلا زمرلا  ىلإ عامتس الل.
•  eteleD - يتوصلا زمرلا حس مل .
•  egnahC - يـلـع طـغـضا .مـيدـقـلا يـتوـصـلا زـمرـلا نـم ً الدـب دـيدـج يـتوـص زـمر لـيـجـسـتـل  tratS

.ليجستلا ءدبل



اهج
ت الا ت

لاص

٧٤ Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

عيرسلا لاصت الا حيتافم نييعت
 .ةرركتم ةروصب اهب لاصت الا متي  يتلا فتا هلا ماقرأب لاصت الل ًةعيرس ًةقيرط عيرسلا لاصت الا دعي
 قودنصل ١ مقرلا صص خي .ةيفتاه ماقرأ ةينا مث ىصقأ د حب عيرسلا لاصت الل حيتافم  نييعت كنك مي
 . يتوصلا دي ربلا
laid deeps ngissA ددحو ا هل عيرس لاصتا حاتفم  نييعت  يف بغرت  يتلا لاصت الا ةقاطب حتفا  ١  ← snoitpO. 

.٧٤ ةحفصلا ٣ لكش رظنا .٩  ىلإ ١ نم ماقر ألا ضرعتو عيرسلا لاصت الا ةكبش حتف متي
 كنك مي ,لاصت الا ةهج ضرع ةشاش  ىلإ عوجرلا امدنع .ngissA ىلع طغضاو مقرلا  ىلإ لقتنا  ٢

.٤٤ ةحفصلا ٢ لكش رظنا .مقرلا راو جب عيرسلا لاصت الا زمر ةدهاشم
 لاـصـت الا ةـهـ جب لاـصـت الـل زـمرـلاو عـيرـسـلا لاـصـت الا حاـتـفـم ىـلـع طـغـضاو راـظـتـن الا عـضو  ىلإ لـقـتـنا  •

. عيرسلا لاصت الا ةيناكمإ ةطساوب ةبولط ملا

لاصتا ةعومجم وأ ةقاطبب ةصاخ نينر ةمغن ةفاضإ
 وأ لاـصـت الا ةـهـج نـم ةـ ملاـكـم دورو دـنـع .لاـصـتا ةـعوـمـ جم وأ ةـقاـطـب لـكـل  نيـنر ةـمـغـن طـبـض نـكـ مي
 ءاـنـثأ فـتاـ هلا مـقر روـهـظ ةـلاـح  يف( ةراـتـخـ ملا  نيـنرـلا ةـمـغـن فـتاـ هلا ردـصـي ,هذـه لاـصـت الا ةـعوـمـ جم وـضـع
.)مقرلا اذه ىلع فتا هلا فّرعتو ة ملاك ملا
 »لاـصـت الا تاـعوـمـجـم« ةـمـئاـق ىلإ لـقـتـنا وأ لاـصـتا ةـقاـطـب حـتـفـل مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا  ١

.لاصتا ةعوم جم ددحو
enot gnigniR ددح  ٢  ← snoitpO. نينرلا تامغن نمضتت ةمئاق حتف متي .
 ةـعوـمـ جم وأ ةـهـ جل اـهـمادـخـتـسا  يف بـغرـت  يتـلا  نيـنرـلا ةـمـغـن  ىلإ لاـقـتـن الـل مـكـحـتـلا اـصـع مدـخـتـسا  ٣

.tceleS ىلع طغضاو لاصت الا
. نينرلا ةمغن فذ حت يكل  نينرلا تامغن ةمئاق نمض ةدوجو ملا enot tluofeD ددح  •

 ,اذ هلو .هدح ىلع لاصتا ةهج لكل اهنييعت متي  نينر ةمغن رخآ  ًامود فتا هلا مدختسي :ةظح الم
  نيـنرـلا ةـمـغـن  ريـيـغـتـب تـمـق  مث ،لاـصـت الا تاـعوـمـ جم ىدـح إل  نيـنرـلا ةـمـغـن  ريـيـغـتـب ً الوأ تـمـق اذإ
 لاصت الا ةه جب ةصا خلا  نينرلا ةمغن ردصت ,ةعومج ملا كلتل يمتنت ةدحاو لاصتا ةه جب ةصا خلا
.ةمداقلا ةر ملا  يف ةه جلا هذه كب لصتت امنع هذه

 لاصت الا ةكبش ٣ لكش
عيرسلا

 ىلإ لقتنا !حيملت
redroceR ةـمـغـن  ىلإ عاـمـتـس الـل 
. نينر
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لاصتا تامولعم لاسرإ
.ا هلاسرإ  يف بغرت  يتلا ةقاطبلا  ىلإ لقتنا ،لاصت الا تاهج ليلد  يف  ١
drac ssenisub dneS ددح  ٢  ← snoitpO يه ةحات ملا تاراي خلا ,ةقيرطلا ددح  مث: egassem trohs aiV 

aiV  وأ derarfnI aiV و )حيحصلا  ينو رتكل إلا دي ربلا طبض رايتخا ةلاح  يف طقف رفوتي( liam-e aiV و
htooteulB ىلع لوصحلل .»لامعأ ةقاطب«  ىلإ ا هلاسرا  يف بغرت  يتلا لاصت الا ةقاطب لوحتت ذئدنع 
 ةلصو  ربع ا هلابقتساو تانايب لاسرإ«و ,)سداسلا لصفلا( »لئاسرلا« لصف رظنا ،ةيفاضإ تامولعم
RI« ٦١١ ةحفصلا »ثوتولب ل الخ نم تانايب لاسرإ«و ،٠٢١ ةحفصلا

 ىـلـع لوـصـحـلـل .كـب ةـصاـ خلا لاـصـت الا تاـهـج لـيـلد  ىلإ ةـمـلـتـسـ ملا لاـمـع ألا تاـقاـطـب ةـفاـضإ نـكـ مي  •
.٣٧ ةحفصلا »ةيكذلا لئاسرلا لابقتسا« رظنا ,ةيفاضإ تامولعم

لاصت الا تاعومجم ميظنت
 ة ريـصـق لـئاـسر لاـسر إل عـيزوـت مـئاوـقـك مدـخـتـسـت نأ ً الـثـم نـكـ مي  يتـلاو ,لاـصـتا تاـعوـمـ جم ءاـشـنإ كـنـكـ مي
  ًاـضـيأ رـظـنا ,لاـصـتا ةـعوـمـ جم  ىلإ  نيـنر ةـمـغـن ةـفاـضإ ةـيـفـيـك ىـلـع فّرـعـتـلـل . ينو رتـكـلإ دـيرـب لـئاـسرو
.٧٤ ةحفصلا

لاصتا تاعومجم ءاشنإ
.لاصت الا تاهج ليلد  يف ةدوجو ملا تاعومج ملا ةمئاق حتفل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرح  ١
puorg weN  ددح  ٢  ← snoitpO. ٩٤ ةحفصلا ٤ لكش رظنا.
 .KO ىلع طغضاو puorG يضا رتف الا مس الا مدختسا وأ ةعومجملل  ًا مسا بتكا  ٣

لاصتا ةعومجم ىلإ ءاضعأ ةفاضإ
 ددحو تاعومج ملا ىدحإ  ىلإ اهتفاضإ  يف بغرت  يتلا لاصت الا ةهج  ىلإ لقتنا ,لاصت الا تاهج ليلد  يف  ١

puorg ot ddA  ← snoitpO: ةرفوت ملا لاصت الا تاعوم جم مضت ةمئاق حتفت. 

مدختسي :درسم
 دنع »لامعأ ةقاطب« حلطصم
 تاـموـلـعـم م الـتـسا وأ لاـسرإ
 لاـمـع ألا ةـقاـطـب دـعـت .لاـصـتا
  يتـلا لاـصـت الا تاـقاـطـب ىدـحإ
 بـساـنـتـي اـ هل قـيـسـنـت دـيدـ حت مـتـي
 لـكـش  يف اـ هلاـسرإ ةـيـناـكـمإ عـم
 ذـخـتـت اـم  ًاـبـلاـغ ،ة ريـصـق ةـلاـسر
.draCv قيسنت لكش

  يف ةيلاتلا تاراي خلا رهظت
nepO  : تاعومج ملا ةمئاق
 و eteleD و puorg weN و
emaneR وenot gnigniR و 
ofni stcatnoC و tixE.
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.مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث اهيلإ لاصت الا ةهج ةفاضإ  يف بغرت  يتلا ةعومج ملا  ىلإ لقتنا  ٢
تقولا سفن يف ءاضعأ ةدع ةفاضإ
srebmem ddA  ددحو تاعومج ملا ىدحإ حتفا ,»تاعومج ملا« ةمئاق  يف  ١  ← snoitpO.
 لاصت الا تاهج لك عم تاوط خلا هذه ررك .اهزييمتل مكحتلا اصع يلع طغضاو لاصتا ةهج  ىلإ لقتنا  ٢

.ةدد  حملا ةعومج ملا  ىلإ اهتفاض إل KO ىلع طغضاو اهتفاضإ  يف بغرت  يتلا

ةعومجم نم ءاضعأ فذح
 طـغـضاو ,اـهـلـيدـعـت يف بـغرـت يـتـلا ةـعوـمـجـمـلا ىلإ لـقـتـنا مث ,»تاـعوـمـجـم« ةـمـئاـقـلا ىلإ لـقـتـنا  ١

.مكحتلا اصع ىلع
puorg morf evomeR  ددحو اهفذح  يف بغرت  يتلا لاصت الا ةهج  ىلإ لقتنا  ٢  ← snoitpO.
.ةعومج ملا نم لاصت الا ةهج فذ حل seY ىلع طغضا  ٣

 ةعوم جم ءاشنإ ٤ لكش
.لاصتا



لاكش ألاو اريماكلا

٠٥Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

لاكش ألاو اريماكلا .٥
  ًاـيـئاـقـلـت روـصـلا ظـفـح مـتـي .ا ريـماـكـلا مادـخـتـساـب ةـكرـ حلا ءاـنـثأ ثادـحأ وأ صاـخـش أل روـص طاـقـتـلا كـنـكـ مي
  ىلإ روـص لاـسرإ  ًاـضـيأ نـكـ مي .تادـلـ جم  يف اـهـمـيـظـنـتو اـهـتـيـمـسـت ةداـعإ نـكـ مي ثـيـح ,لاـكـش ألا قـيـبـطـت  يف
  ربـع وأ ثوـتوـلـب ل الـخ نـم وأ , ينو رتـكـلإ دـيرـب ةـلاـسرـب قـفرـمـك وأ ,ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسر  يف ءاـقدـص ألا
.GEPJ روص عم ا ريماكلا لماعتت .RI ةلصو

 .روصلاب ةصا خلا ةطوغض ملا ةيسايقلا تاقيسنتلا دحأ GEPJ  ربتعي :درسم
 تاررـ حم اذـكو ، ًاـعوـيـش لاـكـش ألا تاـضراـع رـثـكأ ل الـخ نـم GEPJ تاـفـلـم ضرـع نـكـ مي
 GPJ دادـتـما ل الـخ نـم تاـفـلـ ملا هذـه ىـلـع فرـعـتـلا نـكـ مي .تـن رتـن إلا تاـحـفـصـتـمو ،روـصـلا
.اهب صا خلا

روصلا طاقتلا
 مدـخـتـسـت  ال .روـصـلا طاـقـتـلا ةـيـلـمـع مـظـنـت  يتـلا ةـيـل ـ حملا  نيـناوـقـلا ةـفاـك عاـبـتا بـ جي :ةـظـح الـم
.ةعورشم  ريغ ةقيرطب ةيصا خلا هذه
 فتا هلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو  يف فتا هلا نوكي نأ ب جي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظ حم ةلوم  حملا فتاو هلا لامعتسا نوكي  نيح

 ا ريماكلا قيبطت حتف متي .راظتن إلا عضو  يف aremaC ىلع طغضاو ةقلزن ملا حيتاف ملا ةحول حتفا  ١
 .هطاقتلا دار ملا دهش ملا ةدهاشم نك ميو

  نييعتلا طوطخ اذكو ا ريماكلاب دوجو ملا دهاش ملا ثحاب ةدهاشم نك مي ،٠٥ ةحفصلا ,١ لكش  يف    
ـضـيأ كـنـكـ مي .اهطاقتلا دار ملا ةروصلا ةحاسم حضوت  يتلا  ةـفرـعـم كـل حـيـتـي يذـلا روـصـلا دادـع ةـيؤر اً
 نـم تاـسدـعـلا قاـطـن حوا رتـي .فـتاـ هلا ةرـكاذ بـساـنـت  يتـلاو ،ةدد ـ حملا روـصـلا ةدوـج بـسـح روـصـلا ددـع
 ، رتـمـيـتـنـس ٠٣ نـم لـقأ دـعـب ىـلـع عـقـي فدـ هلا ناـكو ةروـص تـطـقـتـلا اذإ .ةـياـهـن  ال اـم  ىلإ  رتـمـيـتـنـس ٠٣
.ةروصلا ةدح ىلع كلذ رثؤي دقف
 .ةروص طاقتل ال مكحتلا اصع ىلع طغضا  ٢

 لـبـق ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
 erutpaC  :يه ةروص طاقتلا
 sgnitteS و segamI ot oG و
.tixE و

 دـهـشـم دـيدـ حت ١ لـكـش 
.هطاقتل ال

aremaC ىلع طغضا
  ىلإ لـقـتـنا وأ راـظـتـن الا عـضو  يف

 aremaC ← uneM.
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 ظـفـح مـتـي .ةروـصـلا ظـفـح  يف ا ريـماـكـلا قـيـبـطـت أدـبـي نأ لـبـق فـتاـ هلا كرـ حت  ال :ةـظـح الـم
.لاكش ألا قيبطت  يف ًأيئاقلت روصلا

:لكشلا ظفح دعب
.لاكش ألا قيبطت  يف ةروصلا ظفح  يف بغرت  ال تنك اذإ eteleD ىلع طغضا  •
.ةديدج ةروص طاقتل ال دهاش ملا ثحاب  ىلإ ةدوعلل مكحتلا اصع ىلع طغضا  •

 ظفح عضو  ىلإ ا ريماكلا لوحتت ،ةقيقد نوضغ  يف رز يأ ىلع طغضلا متي  مل اذإ :ةظح الم
.روصلا طاقتلا ةعبات مل مكحتلا اصع ىلع طغضا .ةيراطبلا

طبضلا
 .ا ريماكلا قيبطت طبض  يف يضا رتف إلا لكشلا مسا  رييغتو لاكش ألا ةيعون طبض ليدعت نك مي
sgnitteS  ددح  ١   ← snoitpO.
:ه رييغت  يف بغرت يذلا طبضلا  ىلإ لقتنا  ٢

•  hgiH - ytilauq egamI و lamroN و cisaB. هك الهتسا دادزا املك ،ةيلاع لكشلا ةدوج تناك املك 
.٢٥ ةحفصلا »ةركاذلا ك الهتساو لاكش ألا«  ًاضيأ رظنا .ةركاذلا ةحاس مل

•  eman egami tluafeD قيسنتلاب ةروصلا ةيمستب  ًايضا رتفا ا ريماكلا موقت gpj
  يف دوـجوـ ملا لاـثـ ملا  ىلإ رـظـنا ةـطـقـتـلـ ملا روـصـلـل مـسا  نيـيـعـتـب eman egami tluafeD كـل حـمـسـي 

.ةحفصلا بناج
.هها جتاو لكشلا مجح ىلع اريماكلا عضو رثؤي
 رـظـنا .ا ريـماـكـلـل ةـفـلـتـخـ ملا عاـضو ألا ل الـخ نـم اـهـهاـ جتاو ةـطـقـتـلـ ملا ةروـصـلا مـجـح  يف مـكـحـتـلا كـنـكـ مي
 راـسـيـلا  ىلإ وأ  نيـمـيـلا  ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع كرـح ةـفـلـتـخـ ملا عاـضو ألا  نيـب لاـقـتـن الـل ،)٢٥ ةـحـفـص( ٢ لـكـش
: رتخا . ةروص طاقتلا ءانثأ
•  dradnatS ةيعيبط رظان مل ةيداع روص طاقتلا  يف بغرت امدنع،
•  tiartroP نـكـ مي ثـيـ حب ة ريـغـصـلا زوـمرـلا مـجـ حب يـسأر عـضو  يف ةروـص طاـقـتـلا  يف بـغرـت اـمدـنـع 

 وأ ,لاصتا ةقاطب  ىلإ اهتفاضإ
•  thgiN ظح ال .ةيفاك ةدو جب ةروصلا جر خت يكل لوطأ ضّرعت تقول ا ريماكلا جايتحاو ةيؤرلا رذعت دنع 

 دعب ةحات ملا تاراي خلا
weN  :يه ةروص طاقتلا
egami و dneS و  emaneR
egami وoG  ot  segamI و
sgnitteS وtixE.

تمق اذإ :لاثم
 مـساـك »ئـطاـشـلا« ةـمـلـك  نيـيـعـتـب
 موـقـت ,يـضا رتـف الا لـكـشـلـل
  يتلا روصلا لك ةيمستب ا ريماكلا
 ,»ئطاشلا« مساب اهطاقتلا متي
ئـطاـشـلا«و ,»١٠ ئـطاـشـلا«و
  ريـيـغـنـب موـقـت  يتـح اذـكـهو ,»٢٠
.ىرخأ ةرم طبضلا

بّرج !حيملت 
 ى رتـل ةـفـلـتـخـ مل ا ريـماـكـلا عاـضوأ
  يتلا ةروصلا ىلع اه ريثأت ىدم
.اهطاقتلا متي
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  ربـتـعـي .اـهـحوـضو مدـع  يف ةروـصـلا طاـقـتـلا ءاـنـثأ ةـئـجاـفـم ةـكرـح يأ بـبـسـتـت دـق ,ةـيؤرـلا رذـعـت ةـلاـح  يف هـنأ
. نيقباسلا thgiNو dradnatS نم لك  يف هتاذ وه هها جتاو لكشلا مجح

٠٦١ يه دهاش ملا ثحاب ضرع ةقد نوكت thgiN عضو وأ dradnatS عضو  يف ةروص طاقتلا دنع  • x ٠٢١ 
٠٨ نوكتو لسكب x  .tiartrop عضول ةبسنلاب ٦٩

٠٤٦ قيسنتب thgiN عضو وأ dradnats عضو  يف اهطاقتلا متي  يتلا لاكش ألا ظفح متي  • x  )AGV( لسكب ٠٨٤
٠٨ قيسنتبtiartrop  عضو  يف اهطاقتلا متي  يتلا لاكش ألا ظفح متيو x  .لسكب  ٦٩

٦٧١ نم نوكتت  يتلاو ضرعلا ةشاش داعبأ عم بسانتتل اهداعبأ طبض متي ,لاكش ألا ضرع دنع  • x ٨٠٢ 
 ىلع اهضرع دنع ً اليصفت رثكأ ةروصب رهظتس thgiN و dradnatS ّيعضو روص نأ كلذ  ينعي .لسكب
 .لاكش ألا  ريغضت دنع وأ رتويبمكلا ىلع اهضرع دنع ً الثم ،ةقد رثكأ ةشاش

ةركاذلا ك الهتساو لاكش ألا
 ,لاصت الا تامولعمو ,لاكش ألل ةصص خم تياباجيم  غلبت ةركاذلا نم ةيلاخ ةحاسم ىلع فتا هلا يوت حي
 ثـيـح  ًادـج ًة ريـغـص  ًاروـص )ةـيـلاـع ةدوـ جب طـقـتـلـت اـم ًةداـع( tiartroP لاـكـشأ  ربـتـعـت .اذـكـهو , ميوـقـتـلا لـئاـسرو
 ةـيـلاـعـلا ةدوـ جلا طـبـض مادـخـتـساـب طـقـتـلـت  يتـلا لاـكـش ألا لـغـشـت .ةرـكاذـلا نـم ةـلـيـئـض ةـحاـسـم كـلـهـتـسـت اـهـنأ
.ةركاذلا نم  ربكأ  ًازيح ،thgiN عضو  يف طقتلت  يتلا كلتو

 :درسم
 ساـيـقـم وـه - ضرـعـلا ةـقد
  ريـشـت .لـكـشـلا حوـضوو ةدـح
 طاـقـن ددـع  ىلإ ضرـعـلا ةـقد
 وأ لاـكـش ألا دـحأ  يف لـسـكـبـلا
 اـمـلـك .ضرـعـلا تاـشاـش ىدـحإ
 تحضو املك لسكبلا ددع داز
 ةـقد ساـقـت .ةروـصـلا لـيـصاـفـت
 ىـلـع ,لـسـكـبـلاـب ةداـع ضرـعـلا

٠٤٦ ،لاـثـ ملا لـيـبـس x ٠٨٤ =  
)xipk( = لـسـكـب وـلـيـك ٠٠٣ ٣٠ 
.)xipM( لسكب اجيم

.thgiN و tiartroP و dradnatS عاضوأ٢  لكش

٣,٦
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 اـجـيـم ١كـلـهـتـسـي اذـهو ،dradnatS عـضو  يف ةـطـقـتـلـم ةـيداـع ةدوـج تاذ ً الـكـش ٠٤ وـحـنـب ظاـفـتـح الا نـكـ مي
 ةـحاـسـم  يف لاـكـش ألا نـم  ريـثـكـب ظاـفـتـح الا ةـيـفـيـك ةـظـح الـم نـكـ مي .طـقـف لاـكـش ألـل ةرـكاذـلا نـم تـياـب
هاندأ لود جلا  يف تياباجيم ١

روصلا نيزخت - لاكش ألا
 فتا هلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو  يف فتا هلا نوكي نأ ب جي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظ حم ةلوم  حملا فتاو هلا لامعتسا نوكي  نيح

 اهميظنت ةيناكمإ حيتت كلذكو فتا هلا  يف اهب ظافتح الا متي  يتلا روصلا ضرع ةيناكمإ لاكش ألا حيتت
 :يلي امك »لاكش ألا« ل الخ نم لاكش ألا ميظنت كنك مي .ا هلاسرإو اهفذحو
ا ريماكلاب ةطقتلم  •
 قفرم لكش  يف وأ ,ةروصم ةلاسر وأ ,ةددعتم طئاسو ةلاسر لكش  يف دراولا قودنص  ىلإ ةلسرم  •

 لاكش ألا  يف لكشلا ظفح مزلي .ثوتولب لاصتا  ربع وأ RI ةلصو  ربع وأ , ينو رتكلإ ديرب ةلاسرب
 .دراولا قودنص  يف هم التسا دعب
 ةـحـفـصـلا ٣ لـكـش  يف تادـلـجـ ملاو روـصـلا ةـمـئاـقو ةـيـسـيـئرـلا لاـكـش ألا ضرـع ةـشاـش ةدـهاـشـم كـنـكـ مي
:ةمئاقلا  يف يلي ام ةدهاشم كنك مي .٤٥
هيف اهظفح تقوو خيرات وأ لكشلا وأ ةروصلا طاقتلا امهيف  مت يذلا تقولاو خيراتلا  •
و ,لكشلا ضرع ةداعإ , ريغص ءيش ةروص  •
.دلج ملا لخاد لاكش ألا ددع  •

←   ىلإ لقتنا    uneM
segamI.

روصلا ةدوج
ةروصلا عون

dradnatS

thgiN

tiartroP

٥٥

٨٢

-

٠٤

٨١

-

٠٣

٦١

<٠٠٢
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لاكش ألا ضرع
 .لاكش ألا حفصتل لفسأ  ىلإ و ىلعأ  ىلإ مكحتلا اصع كرح  ١
 دلج ملا  يف لاكش ألا ددعو لكشلا مسا ةدهاشم نك مي .لاكش ألا دحأ حتفل مكحتلا اصع ىلع طغضا  ٢

.لكشلا حتف نع ضرعلا ةشاش ةمدقم  يف
 ةروـصـلا  ىلإ لاـقـتـن الا لاـكـش ألا دـحأ ضرـع ءاـنـثأ راـسـيـلا  ىلإ وأ  نيـمـيـلا  ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع كـيرـ حت نـع جـتـنـي
. يلا حلا دلج ملا  يف ةقباسلا ةروصلا وأ ةيلاتلا

 روـصـلا لـيـغـشـت مـتـي .ىرـخ ألا لاـكـش ألا ضرـع ةـقـيرـط سـفـنـب ةـكرـحـتـ ملا FIG تاـفـلـم ضرـع كـنـكـ مي
.طقف ةدحاو ةرم ةكرحت ملا
 اهحتف ةداعإو ةكرحت ملا ةروصلا ق الغإ ب جي .ةكرحت ملا ةروصلا ضرع فقوت دنع ةتباث ةروص رهظت 
.اهضرع ةداعإ  يف ةبغرلا ةلاح  يف ىرخأ ةرم
ريبكتلاو ريغصتلا
ni mooZ ددح  ١  ← snoitpO وأ tuo mooZ. ةمدقم  يف  ريغصتلا ةبسن و  ريبكتلا ةبسن ةدهاشم نك مي 

 »حـيـتاـفـمـلا ةـحوـل تاراـصـتـخا« مـسـق ًاـضـيأ رـظـنا .٥٥ ةـحـفـصـلا ٤ لـكـش رـظـنا ,ضرـعـلا ةـشاـش
.لصفلا اذه  يف دعب اميف
. ىلو ألا ضرعلا ةشاش  ىلإ ةدوعلل kcaB ىلع طغضا  ٢

.ةمئاد ةفصب  ريغصتلاو  ريبكتلا ةبسن نيز خت متي  ال :ةظح الم
.اهضرع ءانثأ ةكرحت ملا FIG روص  ريبكت نك مي  ال :ةظح الم

ةشاشلا ءلم
neercs lluF  راـتـ خت اـمدـنـع  ← snoitpO، ردـق  ربـكأ ةـيؤر كـنـكـ مي  ىتـح ةروـصـلا لوـح  يتـلا ءازـج ألا ةـلازإ مـتـت 
 .ةشاشلا ءلم ضرعلا ءاهن إل مكحتلا اصع ىلع طغضا .ةروصلا نم نك مم
ةرؤبلا كير حت
 كيرحتل كلذو ,ةشاشلا ءلم عضو  يف هضرع وأ ام لكش  ريغصت وأ  ريبكت ةلاح  يف مكحتلا اصع مدختسا
  ًابرق رثكأ ةروص ىلع لوص حلا كنك مي  يلاتلابو ,لفسأ  ىلإ وأ ىلعأ  ىلإ وأ راسيلا  ىلإ وأ  نيميلا  ىلإ ةرؤبلا
 .٥٥ ةحفصلا ,٤ لكش  يف امك يولعلا ن مي ألا نكرلا ,لاث ملا ليبس ىلع ,ةروصلا ءازجأ دح أل

 ضرـعـلا ةـشاـش ٣ لـكـش
لاكش ألل ةيسيئرلا

 nepO  :يـه لاـكـش ألا تاراـيـخ
 و redaolpu egamIو dneS و
eteleD و redlof ot evoMو 
redlof weN وkramnU /kraM 
aiv evieceR  و emaneR و
derarfni, )ةـيـمـقر ا ريـماـك نـم 
 وأ ,P-narTrI لوـكوـتورـب مـعدـت
 رـظـنا ,RI قـيـبـطـت مادـخـتـسا
 sliated weiVو ,).٩١١ ةـحـفـصـلا
.tixE و setirovaF ot ddAو
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ريودتلا
tfeL  ددـح  ← etatoR  ← snoitpO وأ ةـعاـسـلا براـقـع سـكـع ةـجرد ٠٩ رادـقـ مب لاـكـش ألا دـحأ رـيودـتـل thgiR 
.ةمئاد ةفصب ريودتلا ةلاح نيز خت متي  ال .ةعاسلا براقع ها جتا  يف لكشلا ريودتل
حيتافملا ةحول تاراصتخا
ةعاسلا براقع ها جتا  يف -   ,ةعاسلا براقع ها جتا سكع  :ريودت  •
  راسيلا  ىلإ -  , لفسأ  ىلإ  -  ,ىلعأ  ىلإ -  -  :لقنتلا  •

.  نيميلا  ىلإ -
.ةيداعلا ضرعلا ةشاش  ىلإ ةدوعلل رارمتس الا عم طغضا  , ريغصت -   ريبكت    •
ةيداعلا ضرعلا ةشاش عضوو ةشاشلا ءلم عضو  نيب  رييغتلا    •
لكشلا ليصافت ضرع ةشاش

sliated weiV ددحو لكشلا  ىلإ لقتنا  •  ← snoitpO لاكش ألا دحأ لوح ةيليصفتلا تامولع ملا ضرعل. 
:لكشلا نع تامولع ملاب ةمئاق رهظت

      GEPJ - tamroF و FIG و GNP و FFIT و MBM و PMB و PMBW و ATO و FMW و detroppusnU 
.nwonknU وأ

      etaD و emiT - هظفحو لكشلا ءاشنإ تقو.
      n x n ٢٥ ةحفصلا ,درس ملا حرش رظنا ,لسكبلاب لكشلا مجح.
      eziS - تيابوليكلاب وأ تيابلاب )BK(.
      ruoloc eurT - ruoloC, وأ sruoloc 63556, وأ sruoloc 6904, وأ sruoloc 652, وأ sruoloc 61، وأ 

elacsyerG وأ etihw/kcalB.
تادلجم يف لاكش ألا بيترت
eteleD ددحو هتلازإ دار ملا لكشلا  ىلإ لقتنا ,دل جم وأ لكش ةلاز إل  •  ← snoitpO  .
 ددحو هتيمست ةداعإ  يف بغرت يذلا دلج ملا وأ لكشلا  ىلإ لقتنا ,دل جم وأ لكش ةيمست ةداع إل  •

 emaneR  ← snoitpO .مكحتلا اصع ىلع طغضاو ديد جلا مس الا بتكا . 
 رـظـنا ,تادـلـ جم  ىلإ اـهـلـقـنو رـصاـنـع زـيـيـ متو تادـلـ جم ءاـشـنإ ةـيـفـيـك لوـح ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل
.١١ ةحفصلا تاقيبطتلا ةفاكل ةبسنلاب ةعئاشلا تاءارج إلا

 ةرؤبلا  ريبكت ٤ لكش
اهكير حتو

 ضرـع ءاـنـثأ ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
 و dnes  :يـه لاـكـش ألا دـحأ
etatoR و mooZ  ni و  mooZ
tuo و neercs lluF و eteleD و

emaneR و sliated weiV وddA  
setirovaF ot وtixE.
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لاكشأ لاسرإ
.ةديدع ت السارم تامدخ  ربع لاكشأ وأ روص لاسرإ نك مي
dneS ددحو هلاسرإ  يف بغرت يذلا لكشلا  ىلإ لقتنا  ١  ← snoitpO. 
و liam-e aiVو aidemitlum aiV يـهو كـلذ ءارـج إل ةـيـلاـتـلا تاراـيـخـلا رـفوـتـتو ,ةـقـيرـطـلا ددـح مث  ٢

derarfni aiV وhtooteulB aiV.
 طئاسو ةلاسر  يف وأ  ينو رتكلإ ديرب ةلاسرب قفرمك لكشلا لاسرإ  يف ةبغرلا ةلاح  يف رر حم حتف متي  •

 وأ ت الاـصـت الا لـيـلد  نيـب نـم )مـهـيـلإ( هـيـلإ لـسرـ ملا دـيدـحـتـل مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا .ةددـعـتـم
 فضأ :oT لقح  يف )مهيلإ( هيلإ لسر ملاب صا خلا  ينو رتكل إلا دي ربلا ناونع وأ فتا هلا مقر بتكا
dneS ددـحو توـص وأ صـن  ← snoitpO. ةدـيدـج لـئاـسر ءاـشـنإ« رـظـنا ,تاـموـلـعـمـلا نـم دـيزـمـل 
 .٥٦ ةحفصلا »ا هلاسرإو

 تامولع ملا نم ديز ملو ،ثوتولب ل الخ نم وأ ،RI ةلصو ل الخ نم لكشلا لاسرإ  يف بغرت تنك اذإ  •
 ل الـخ نـم تاـناـيـب لاـبـقـتـسإو لاـسرإ«و ،٦١١ ةـحـفـصـلا »ثوـتوـلـب ل الـخ نـم تاـناـيـب لاـسرإ« رـظـنا
.٠٢١ ةحفصلا ،»RI ةلصو
ايآون يدان روص ةقطنم ىلإ لاكشأ لاسرإ
 وأ لاـكـشأ لاـسرإ كـنـكـ مي ،فـتاـ هلاـب ةرـكاذـلا نـم ةـحاـسـم غـيرـفـتو كـب ةـصاـ خلا لاـكـش ألا ةـكراـشـ مل
  يف .moc.aikon.bulc.www اـيـكوـن يداـنـب ةـصاـ خلا ةـيـفارـغوـتوـفـلا روـصـلا ةـقـطـنـم  ىلإ لاـكـشأ تادـلـ جم
 ،تاـموـبـلأ  يف اـهـمـيـظـنـتو ،لاـكـش ألا نـيزـ خت كـنـكـ مي ،اـيـكوـن يداـنـب ةـصاـ خلا ةـيـفارـغوـتوـفـلا روـصـلا ةـقـطـنـم
 ،اـهـيـلـع ةرـظـن ءاـقـلإو لاـكـش ألا  ىلإ لاـقـتـن الاـب مـ هل حاـمـسـلـل نـيرـخآ صاـخـشأ  ىلإ لوـصو قوـقـح حـنـمو
 ءاقدص ألا  ىلإ ا هلاسرإو ،اهت جلاعمو

 ،اـيـكوـن يداـنـب ةـصاـ خلا ةـيـفارـغوـتوـفـلا روـصـلا ةـقـطـنـم  ىلإ لاـكـشأ لاـسرإ كـنـكـ مي يـك :ةـظـح الـم
 دـيزـ مل .رورـم ةـمـلـكو  حلاـص مدـخـتـسـم مـسا ىـلـع لوـصـ حلاو اـيـكوـن يداـن  ىلإ  الوأ ماـمـضـن الا مزـلـي
 دادـعإـب مـقو moc.aikon.bulc.www اـيـكوـن يداـن عـقوـم تاـحـفـص ةراـيزـب مـق ،تاـموـلـعـ ملا نـم
.ةيفارغوتوفلا روصلا ةقطنم باسح
  ىلإ اـ هلاـسرإ نـكـ مي  يتـلا طـقـف يـه GEPJ قـيـسـنـتـلا تاذ لاـكـش ألا :ةـظـح الـم
.»ايكون يدان«

snoitpO   رتخاو دلج ملا وأ لكشلا  ىلإ لقتنا ،ةيفارغوتوفلا روصلا ةقطنم  ىلإ دل جم وأ لكش لاسر إل  ١
 daolpU ←  redaolpu egamI ←. رـهـظـت .تاـناـيـب لاـصـتا أدـبـيـسـف ،هـناـكـم  يف حـيـحـصـلا طـبـضـلا ناـك اذإ 

.ةيفارغوتوفلا روصلا ةقطنم  يف ةديدج تاموبلأك ا هلاسرإب تمق  يتلا تادلج ملا
.لاصت الا ءاهن إل lecnaC ىلع طغضا  ٢

 لاسرإ كنك مي !حيملت
 دـحاو تـقو  يف ةدـيدـع لاـكـشأ
 ءارم حلا ت حت ةعش ألا ل الخ نم
 ةدـع لاـسر إل .ثوـتوـلـب  ربـع وأ
 مزـلـي ,ةدـحاو ةرـم لاـكـشأ
 ةدـع زـيـيـمـتـل .ً الوأ مـهراـيـتـخا
 مدختسا ،دحاو تقو  يف لاكشأ
snoitpOرماو ألا   ← kraM/
kramnU عـم طـغـضا وأ 
 عـم  ىـلـع رارـمـتـس الا

 سـفـن  يف مـكـحـتـلا اـصـع كـيرـ حت
 .ىـلـع أل وأ لـفـس أل تـقوـلا
 عـضوـت ،دـيدـحـتـلا كرـ حت ءاـنـثأ
 .لاـكـش ألا راوـ جب راـيـتـخا ةـم الـع
 فاـقـيإـب مـق ,دـيدـحـتـلا ءاـغـل إل
 اصع مادختساب لاقتن الا ةيلمع
. رزلا ررح  مث مكحتلا
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 ,دلج ملا مسا لخدأو ديدج دل جم ءاشن إل redlof weN ددح ،ffO  ىلإ ,gniman redlof otuA  نييعت ةلاح  يف  •
.اهؤاشنإ قباسلا تادلج ملا دحأ ددح وأ
»ايآون يدان روص ةقطنم« ىلإ لاكشأ لاسرإب صاخلا طبضلا
:يلي ام لاخدإ كنم بلطي فوس ,بولط ملا طبضلا رفاوت مدع ةلاح  يف
•  eman revres egamI - لاث ملا ليبس ىلع »روصلا ةقطنم« ,مداخلل  ًايفصو  ًا مسا طعأ.
•  esu ni tniop sseccA )تـن رتـنإ لوـصو ةـطـقـن مادـخـتـساـب ىـصوُـي - )هفيرعت نم دب ال PAI عادـيإ دـنـع 

 طاـقـن فـيرـعـت مـتـي .كـلذ ف الـخ ةـكـبـشـلا لـغـشـم وأ ةـمدـ خلا دوزـم كـنـم بـلـطـي  مل اـم لاـكـش ألا دـحأ
stniop sseccA   يف لوـصوـلا  ← sgnittes noitcennoC  ← sgnitteS. تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل 
.٩٢ ةحفصلا رظنا ,ةيفاضإ

•  eman resU و drowssaP - ةملكو مدختسم مسا ىلع لوص حلاو »ايكون يدان«  ىلإ مامضن إلا  ىلإ جات حت 
 تاحفص ةرايز يجري .»ايكون يدان روص ةقطنم«  ىلإ لاكشأ لاسرإ نم نكمتت يكل كلذو ة حلاص رورم
.)moc.aikon.bulc.www( تن رتن إلا ةكبش ىلع ايكون يدانب ةصا خلا بيو

•  sserdda LRU - )اـيـكوـن يداـن يف روـصـلا ةـقـطـنـم« ناوـنـع لـخدأ - )هـفـيرـعـت نـم دـب ال«:  /:ptth
/moc.aikon.bulc.www/

•  gniman redlof otuA - رتخا nO خـيراـتـلـل ًاـقـبـط ًاـيـئاـقـلـت تادـلـجـمـلا ةـيـمـسـت يف بـغرـت تـنـك اذإ 
. نييلا حلا تقولاو
ةروصملا لئاسرلا دلجم
.ةروصم لئاسر ةروص  يف كيلإ ا هلاسرإ  مت تاموسر ىلع روثعلا كنك مي ,ةروص ملا لئاسرلا دل جم  يف
xobnI   ىلإ لـقـتـنا ,ةروـصـم ةـلاـسر لـكـش  يف كـيـلإ هـلاـسرإ  مت مـسر ظـفـح  يف بـغرـت تـنـك اذإ ←  gnigasseM
erutcip evaS  ددحو ةلاسرلا حتفا  مث ،  ← snoitpO. 
روصلا ضرع
 اصع كرح .ةروصلا حتف متي مكحتلا اصع ىلع طغضاو اهضرع  يف بغرت  يتلا ةروصلا  ىلإ لقتنا  ١

.دلج ملا  يف ةيلاتلا ةروصلا ةدهاش مل  نيميلا  ىلإ مكحتلا
.ةيساس ألا ضرعلا ةشاش  ىلإ ةدوعلل kcaB ىلع طغضا  ٢

 دـلـ جم  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
 و nepO :ةروـصـ ملا لـئاـسرـلا
dneS وeteleD وkraM  / kramnU 
و sliated weiV و emaneRو
tixE.
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لئاسرلا .٦
 ةدوـجوـ ملا فـئاـظوـلا مادـخـتـسا كـنـكـ مي  ىتـح لـيـغـشـتـلا عـضو  يف فـتاـ هلا نوـكـي نأ بـ جي :ةـظـح الـم
 اًروـظـ حم ةـلوـم ـ حملا فـتاوـ هلا مادـخـتـسا نوـكـي  نيـح فـتاـ هلا مدـخـتـسـت  ال .GNIGASSEM دـلـجـ ملا نـمـض
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ

.اهميظنتو اهرير حتو اهضرعو اهم التساو ا هلاسرإو ة ريصق لئاسر ءاشنإ كنك مي ,لئاسرلا  يف
ة ريصقلا لئاسرلا  •
ةددعت ملا طئاسولا لئاسر  •
و , ىنو رتكل إلا دي ربلا لئاسر  •
.تانايب ىلع يوت حت  يتلا ةصا خلا ة ريصقلا لئاسرلاو ,ةيكذلا لئاسرلا  •
 لـئاـسر م الـتـسا و ,ثوـتوـلـب لاـصـتا  ربـع وأ RI ةـلـصو  ربـع تاـناـيـبو لـئاـسر م الـتـسا نـكـ مي ,كـلذ  ىلإ ةـفاـض إلاـب
.ةمد خلا رماوأ لاسرإ ةيناكمإ عم رشنلا ةيلخ لئاسرو PAW تامدخ
:ةيضا رتف الا تادلج ملا ةمئاقو egassem etaerC ةفيظو ةدهاشم نك مي ,لئاسرلا ةمئاق حتف دنع

 xobnI - ةـيـلـخ لـئاـسر و  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر ادـع اـمـيـف ةـمـلـتـسـ ملا لـئاـسرـلا ىـلـع يوـتـ حي 
 قـيرـط نـع رـشـنـلا ةـيـلـخ لـئاـسر ةءارـق نـكـ مي .xobliaM  يف  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر ظـفـح مـتـي :رـشـنـلا

tsacdaorb lleC  ديد حت  ← snoitpO.
 sredlof yM - تادل جم  يف كب ةصا خلا لئاسرلا ميظنتل.
 xobliaM - دـي ربـلا لـئاـسر عاـج رتـس ال دـعـب نـع دـي ربـلا قودـنـصـب لاـصـت الا دـلـجـ ملا اذـه حـتـف دـنـع نـكـ مي 

 ىـلـع لوـصـحـلـل  .تـن رتـن إلاـب لاـصـت الا نودـب اـهـعاـج رتـسا قـبـس  يتـلا لـئاـسرـلا ضرـع وأ ةدـيدـ جلا  ينو رتـكـل إلا
 .٥٧ ةحفصلا رظنا ،لاصتا نود عضوو لاصت الا عضو لوح ةيفاضإ تامولعم
  يف رـهـظـت  يتـلا xobliaM ةـمـلـك لـ حم دـيدـ جلا مـس الا لـ حي فوـس ,دـيدـج دـيرـب قودـنـصـل طـبـضـلا  نيـيـعـت دـعـب
 .٥٨ ةحفصلا » ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر طبض« رظنا .ةيسيئرلا ضرعلا ةشاش

 stfarD - ا هلاسرإ متي  مل  يتلا لئاسرلا ةدوسم نيزختب راي خلا اذه موقي.

←   ىلإ لقتنا    uneM
gnigasseM.

 ةـشاـش  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
 nepO :لـئاـسرـلـل ةـيـسـيـئرـلا ضرـعـلا
 ,tcennoC و egassem etaerC و
  نيـيـعـت  مت اذإ راـيـ خلا اذـه رـهـظـي(
 وأ ,)دـي ربـلا قودـنـصـل طـبـضـلا
tcennocsiD, )يف راي خلا اذه رهظي  

 قودنصب يراج لاصتا دوجو ةلاح
MIS و ,)دـي ربـلا  segassem و  lleC
tsacdaorb, و dnammoc ecivreS 
.tixE وsgnitteSو

ميظنتب مق !حيملت
 قيرط نع كب ةصا خلا لئاسرلا
  ىلإ ةدـيدـج تادـلـ جم ةـفاـضإ
 كـنـكـ مي .ةـيـصـخـشـلا تادـلـجـ ملا
 لئاسرلا ظفح لاث ملا ليبس ىلع
  نيفلت خم صاخشأ نم ةملتس ملا
.مهب ةصا خلا تادلج ملا  يف
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 xobtuO - ا هلاسرإ رظتن ملا لئاسرلل تقؤم نيز خت ناكم وه.
 tneS - رـظـنا.اـهـظـفـح دارـ ملا لـئاـسرـلا مـقر  ريـيـغـتـل .اـ هلاـسرإ  مت ةـلاـسر ٥١ رـخآـب راـيـ خلا اذـه ظـفـتـ حي 

 .٧٨ ةحفصلا »لئاسرلا قيبطتل ماعلا طبضلا«
stropeR - لئاسرو ,ةيكذلا لئاسرلاو ,ة ريصقلا لئاسرلل م التسا ريرقت لاسرإب ةكبشلا ةبلاطم نك مي 

gnitteS ددـح ,مـيـلـسـتـلا رـيرـقـت لاـبـقـتـسا ةـيـناـكـمإ لـيـغـشـتـل .اـ هلاـسرإ  مت  يتـلا ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا  ←  snoitpO 
trohS   egassem .seY ددحو troper evieceR  ىلإ لقتنا  مث gassem aidemitlum وأ ←

 ناوـنـع  ىلإ اـ هلاـسرإ  مت ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسرـل مـيـلـسـتـلا رـيرـقـت لاـبـقـتـسا نـكـ مي  ال :ةـظـح الـم
. ينو رتكلإ ديرب
 لـبـق كـلذو دـعـب نـع دـي ربـلا قودـنـصـب لـصـتا وأ  ينو رتـكـلإ دـيرـب ةـلاـسر بـتـكا :ةـظـح الـم
 رـظـنا .ةـحـيـحـص ةـقـيرـطـب لاـصـت الا طـبـض ءارـجإ نـم دـب  ال ,ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسر ءاـشـنإ
 طـئاـسوـلا لـئاـسرـل بوـلـطـ ملا طـبـضـلا«و ٩٦ ةـحـفـصـلا » ينو رتـكـل إلا دـي ربـلـل بوـلـطـ ملا طـبـضـلا«
.٧٦ ةحفصلا »ةددعت ملا

ةماع تامولعم - لئاسرلا
 تادوس ملا دل جم  يف لئاسرلا ظفح نك مي .ةملتسم وأ ةلسرم وأ ةدوسم  نيب ام  ًامود ةلاسرلا ةلاح حوا رتت 
 نـكـ مي ,ةـلاـسرـلا لاـسرإ دـعـب .لاـسر إلـل اراـظـتـنا »ظـفـ حلا قودـنـص«  ىلإ  ًاـتـقؤـم لـئاـسرـلا لوـحـتـت .اـ هلاـسرإ لـبـق
  يف ةـلـسرـ ملا لـئاـسرـلاو ةـمـلـتـسـ ملا لـئاـسرـلا لـظـت .»ةـلـسرـ ملا لـئاـسرـلا« دـلـ جم  يف اـهـنـم ةـخـسـن ىـلـع لوـصـ حلا
  ال هـنأ ظـح ال .ررـ حم  ىلإ ةـلاـسرـلا خـسـن مـتـي ثـيـح drawroF وأ yalpeR دـيدـ حت مـتـي  يتـح طـقـف ةءارـقـلا عـضو
.ا هلاسرإب تمق  ينو رتكلإ ديرب لئاسر لاسرإ نك مي

 ثوتولب لاصتا  ربع وأ RI ةلصو  ربع ا هلاسرإ  مت  يتلا تانايبلا وأ لئاسرلا ظفح متي  ال :ةظح الم
.»ةلسر ملا لئاسرلا« تادل جم وأ »تادوس ملا« تادل جم  يف

 دحأ حتف دنع !حيملت
tneS  ,ةـيـضا رتـف الا تادـلـجـ ملا
 نـكـ مي ,لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع
 :ةلوهسب تادلج ملا  نيب لاقتن الا
 قيرط نع xobtuO دل جم حتفا

  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كير حت
 حـتـفـل راـسـيـلا  ىلإ اـهـكـيرـ حت وأ
.stfarD قباسلا دلج ملا
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ةملتسم ةلاسر حتف
 ىـلـع طـغـضا .راـظـتـن الا عـضو يف egassem wen 1 ةراـش إلا ضرـعو  ,ةـلاـسر م الـتـسا دـنـع  •

wohS ةلاسرلا حتفل. 
 نيوانع ةدهاش مل دراولا قودنص حتفل wohS ىلع طغضا ,ةديدج ةلاسر نم رثكأ كيدل ناك اذإ  •

.مكحتلا اصع ىلع طغضاو اهيلإ لقتنا ,دراولا قودنصب ةلاسر حتفل .لئاسرلا

ةلاسر ىلإ ملتسم ةفاضإ
 :ملتسم ةفاض إل ةديدع قرط كانه ,ةلاسر ةباتك دنع
 وأ مكحتلا اصع ىلع طغضا ,»لاصت الا ليلد« حتفل .»لاصت الا تاهج ليلد« نم  نيملتسم فضأ  •

tneipicer ddA  ددح وأ oT:  يف  ىلع طغضا  ← snoitpO . ىلع طغضاو لاصتا ةهج  ىلإ لقتنا 
 .ةلاسرلا  ىلإ ةدوعلل KO ىلع طغضا .دحاو تقو  يف  نيملتسم ةدع زيي مت نك مي .اهزييمتل مكحتلا اصع
.)؛( ةطوقنم ةلصافب اًيئاقلت لوصفمو oT: لقح  يف  نيملتس ملا ةمئاق دجوت

 وأ oT: لقح  يف  ينو رتكل إلا دي ربلا ناونع وأ فتا هلا مقر بتكا  •
.٤٦ ةحفصلا »صوصنلا خسن« رظنا .oT: لقح  يف اهقصلأو رخآ قيبطت نم ملتس ملا تامولعم خسنا   
.رشؤ ملا راسي ىلع ملتسم ةلاز إل  ىلع طغضا

 نأ دـب  ال oT: لـقـح  يف  ينو رتـكـلإ دـيرـب نـيواـنـع ةدـع وأ فـتاـه ماـقرأ ةدـع ةـباـتـك ةـلاـح  يف :ةـظـح الـم
 ةـلـصاـفـلا فاـضـت .ضـعـبـلا مـهـضـعـب نـع مـهـلـصـفـل رـصـنـع لـك  نيـب )؛(ةـطوـقـنـم ةـلـصاـف ةـفاـضإ رـكذـتـت
.»لاصت الا تاهج ليلد« نم  نيملتس ملا تانايب عاج رتسا دنع اًيئاقلت ةطوقن ملا

لاسر إلا تارايخ
snoitpo gnidneS ددـح ,ةـلاـسر لاـسرإ ةـيـفـيـك  ريـيـغـتـل  ← snoitpo ظـفـح دـنـع .ةـلاـسرـلا رـيرـ حت دـنـع 
.اًضيأ لاسر إلا طبض ظفح متي ,ةلاسرلا

+44 321  :لاثم

678 654 050 ;654
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صوصنلا ةباتآ
 ةـلوـم ـ حملا فـتاوـ هلا  يف ةـمدـخـتـسـ ملا ةـيدـيـلـقـتـلا ةـقـيرـطـلا مادـخـتـساـب , نيـتـفـلـتـ خم  نيـتـقـيرـطـب صـن لاـخدإ كـنـكـ مي
.يئبنتلا صنلا لاخدإ يمست ىرخأ ةقيرطب وأ
صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا
ضرعلا ةشاش  ني مي ىلعأ  يف  رشؤ ملا رهظي ةيديلقتلا ةقيرطلاب صن ةباتك دنع
 بولط ملا فر حلا رهظي  يتح طغضلا راركت عم )  -  ( مقر حاتفم ىلع طغضا  •

 ىـلـع ةـعوـبـطـ ملا كـلـت نـم رـثـكأ مـقرـلا حاـتـفـم ل الـخ نـم ةـحاـتـم فورـح كاـنـه نأ ظـح ال .هـتـباـتـك
.حاتف ملا

 .ماقر ألا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا ,مقر جارد إل  •
. ىلع رارمتس الا عم طغضا ,ماقر ألاو فور حلا يعضو  نيب لاقتن الل    
 وأ(رشؤ ملا رهظي  يتح رظتنا , يلا حلا فر حلا هب دوجو ملا حاتف ملا سفن ىلع عقي  يلاتلا فر حلا ناك اذإ  •

.فر حلا لخدأ  مث ,)فور حلا ةباتك  نيب ةله ملا ءاهن إل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرح
  ىـلـع رارـمـتـس الا عـم طـغـضا .فرـ حلا فذـ حل  ىـلـع طـغـضا ,أـطـخ عوـقو ةـلاـح  يف  •

.فرح نم رثكأ حس مل
 لوصولل رركتم لكشب  ىلع طغضا .  نمض  ًاعويش ميق رتلا تام الع رثكأ رفوتت  •

.ةبولط ملا ميق رتلا ةم الع  ىلإ
 ل الـخ لاـقـتـن الـل مـكـحـتـلا اـصـع مدـخـتـسا .ةـصاـ خلا فورـ حلا نـم ةـمـئاـق حـتـفـل  ىـلـع طـغـضا    

.فرح ديدحتل KO ىلع طغضاو ةمئاقلا
 ىلإ رـشؤـمـلا لـقـنـل  ىـلـع تارـم ث الـث طـغـضا .ةـفاـسـم جارد إل  ىـلـع طـغـضا  •

. ىلاتلا رطسلا
 ةلاح  يف هنأ ظح ال . ىلع طغضا ،CBA وأ cba وأ cbA ةفلتخ ملا فرح ألا ت الاح  نيب ليدبتلل  •

.صنلل يئبنتلا لاخد إلا طيشنت متيسف ،ةعرسب  نيترم  ىلع طغضلا

يئبنتلا صنلا لاخدإ مادختسا
:فتا هلاب نيرر  حملا لكل صنلل يئبنتلا لاخد إلا طيشنتل

 زمرلا :زومر
  زـمرـلاو  
 .ةدد ـ حملا ةـلاـ حلا  ىلإ نا ريـشـي
 فرـ حلا نأ  زـمر حـضوـي
 فرـح ألا اذـكو ةـلاـسرـلا  يف لو ألا
 وأ ةـياـهـنـلا ةـطـقـن دـعـب ةـيـلاـتـلا
 ماـهـفـتـس الا وأ بـجـعـتـلا ةـم الـع
 مـتـي ،ة ريـبـك فورـ حب اـهـتـباـتـك مـتـي
 فرـحأـب ىرـخ ألا فورـ حلا ةـباـتـك
  ىلإ  زـمر  ريـشـي ة ريـغـص
.مقرلا عضو

ليغشت طبضل !حيملت
 صـنـلا لاـخدإ لـيـغـشـت فاـقـيإ وأ
  ىـلـع طـغـضا ,يـئـبـنـتـلا
 ةـباـتـك ءاـنـثأ ةـعرـسـب  نيـترـم
.صنلا



لئاسرلا

٢٦Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

وأ no yranoitciD  رتخاو  ىلع طغضا  •
 .عيرس لكشب  نيترم  ىلع طغضا  •
.ضرعلا ةشاش ىلعأ  يف  رشؤم رهظي 
 لك ىلع طغضا .  و  يحاتفم ىلع طغضلا قيرط نع ةبولط ملا ةملكلا بتكا  ١

.حاتف ملا ىلع ةطغض لك دعب ةملكلا  ريغتت .فرح لكل ةدحاو ةرم حاتفم
 يـهـتـنـت  ىتـح رـظـتـنا ,ةـمـلـكـلـل قـباـطـت ثدـ حي .ضرـعـلا ةـشاـش ىـلـع رـهـظـي اـ مب مـتـهـت  ال :ةـظـح الـم
.ةجيتنلا ةعجارم لبق اهلمكأب ةملكلا لاخدإ نم

ىلع طغضا ,ةيزيل جن إلا ةغللا سوماق ديد حت دنع aikoN ةملك ةباتكل ,لاث ملا ليبس ىلع
,N ةباتكل  

,o ةباتكل  
,k ةباتكل 
و ,i ةباتكل 

 a ةباتكل 
 .حاتف ملا ىلع ةطغض لك دعب ةملكلا حا رتقا  ريغتي ٢٦ ةحفصلا ١ لكش  يف ىرت امك
.اهتحص نم دكأت ةملكلا لاخدإ نم ءاهتن الا دعب  ٢
  ىلع طغضلاب وأ  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كير حت ةطساوب اهديكأت كنك مي ,ةحيحص ةملكلا تناك اذإ •

.ةديدج ةملك ةباتك كنك مي ذئدنعو ةملكلا لفسأ ط خلا يفت خي .ةفاسم جارد إل 
:ةيلاتلا تاراي خلا كمامأ نوكيسف ،ةحيحص ةملكلا نكت  مل اذإ •

 سوـماـقـلا اـهـيـلـعرـثـع يـتـلا ةـقـباـطـتـمـلا تاـمـلـكـلا ضرـعـل ررـكـتـم لـكـشـب  ىـلـع طـغـضا  •
.ىرخ ألا ولت ةدحاو

sehctaM ددحو  ىلع طغضا  •  ← yranoitciD  ىلإ لقتنا .ةقباطت ملا تاملكلاب ةمئاق ضرعل  
.اهديدحتل مكحتلا اصع ىلع طغضاو اهمادختسا  يف بغرت  يتلا ةملكلا

 .سوماقلاب ةدوجوم  ريغ اهتباتك  يف بغرت  يتلا ةملكلا نأ اذه  ينعيف ،ةملكلا دعب ؟ زمر رهظ اذإ  •
 اًمدختسم )فرح ٢٣ يصقأ د حب( ةملكلا لخدأو ،llepS ىلع طغضا ،سوماقلا  ىلإ ةملك ةفاض إل
 ء التما دنع .سوماقلا  ىلإ ةملكلا ةفاضإ متي انهو .evaS ىلع طغضاو صنلل يديلقتلا لاخد إلا
 .اهتفاضإ ت مت ةملك مدقأ ل حم ةملك ثدحأ ل حت ،سوماقلا

 صنلا لاخدإ ١ لكش
يئبنتلا
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.رخ آلا ولت دحاو فور حلا حسمو ؟ ةم الع ةلاز إل  ىلع طغضا •
.يئبنتلا صنلا لاخدإ مادختسا لوح تاحيملت
.فرح نم رثكأ حس مل  ىلع رارمتس الا عم طغضا .فرح حس مل  ىلع طغضا  •
 اذإ كـنأ ظـح ال . ىـلـع طـغـضا ،CBA وأ cba وأ cbA ةـفـلـتـخـ ملا فرـح ألا ت الاـح  نيـب لـيدـبـتـلـل  •

.صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشت فاقيإ متيسف ،عيرس لكشب  نيترم  ىلع تطغض
 .بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا ,مقر لاخد إل  •
.KO ىلع طغضاو بولط ملا مقرلا لخدأ  مث ,rebmun tresnI ددحو  ىلع طغضا وأ    
. ىلع رارمتس الا عم طغضا ,ماقر ألاو فور حلا يعضو  نيب لاقتن الل    
ـعوـيـش مـيـق رتـلا تاـم الـع رـثـكأ رـفوـتـت  •  لـكـشـب  ىـلـع  مث  ىـلـع طـغـضا . نـمـض اً

.ةبولط ملا ميق رتلا ةم الع  ىلإ لوصولل رركتم
 لخاد لقنتلل مكحتلا اصع مدختسا .ةصا خلا فور حلاب ةمئاق حتفل  ىلع رارمتس الا عم طغضا    

.lobmys tresnI  رتخاو  ىلع طغضا وأ .فرح رايتخ ال KO ىلع طغضاو ةمئاقلا
 ةدـحاو سوـماـقـلا اـهـيـلـعرـثـع  يتـلا ةـقـباـطـتـ ملا تاـمـلـكـلا ضرـعـل ررـكـتـم لـكـشـب  ىـلـع طـغـضا  •

.ىرخ ألا ولت
:ديد حت  مث yranoitciD ديد حتو ,  ىلع طغضلا اًضيأ كنك مي
•  sehctaM - ةملكلا  ىلإ لقتنا .ا هلاخدإب موقت  يتلا تاملكلا عم قباطتت  يتلا تاملكلاب ةمئاق ضرعل 

.مكحتلا اصع ىلع طغضاو ةبولط ملا
•  drow tresnI - صنلا لاخد إل ةيديلقتلا ةقيرطلاب )فرح ٢٣ ىصقأ د حب( سوماقلا  ىلإ ةملك ةفاض إل. 

 .اهتفاضإ ت مت ةملك مدقأ ل حم ةملك ثدحأ ل حت ،سوماقلا ء التما دنع
•  drow tidE – ةـطـشـن ةـمـلـكـلا تـناـك اذإ طـقـف رـفوـتـي ،ةـمـلـكـلا رـيرـ حت كـنـكـ مي ثـيـح ضرـع حـتـفـل 

صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشت فاقيإ.)ةرطسم(
ةبكرم تاملك ةباتك
 ءز جلا بتكا . نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كير حت قيرط نع اهدكأ  مث ةبكرم ةملك نم لو ألا فصنلا بتكا  •

.ةفاسم ةفاض إل  ىلع طغضلا ةطساوب اهلمكأو ةبكر ملا ةملكلا نم  ريخ ألا

 زمرلا :زومر
  زـمرـلاو  
 .ةدد ـ حملا ةـلاـ حلا  ىلإ نا ريـشـي
 فرـ حلا نأ  زـمر حـضوـي
 فرـح ألا اذـكو ةـلاـسرـلا  يف لو ألا
 وأ ةـياـهـنـلا ةـطـقـن دـعـب ةـيـلاـتـلا
 ماـهـفـتـس الا وأ بـجـعـتـلا ةـم الـع
 مـتـي ،ة ريـبـك فورـ حب اـهـتـباـتـك مـتـي
 فرـحأـب ىرـخ ألا فورـ حلا ةـباـتـك
  ىلإ  زـمر  ريـشـي ة ريـغـص
.مقرلا عضو

لاخدإ لواحيس !حيملت
 نم يأ نم خي نأ ىئبنتلا صنلا 
ـعوـيـش رـثـك ألا مـيـق رتـلا تاـم الـع  اً
 .ةبولط ملا ةم العلا يه )!؟ وأ .(
 تاـم الـع رـفوـتو بـيـترـت دـمـتـعـي
 سوـماـقـلا ةـغـل ىـلـع مـيـق رتـلا
.همدختس ملا
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ىئبنتلا صنلا لاخدإ ليغشت فاقيإ
ffO    رتـخاو  ىـلـع طـغـضا  • ← yranoitciD نـيرر ـ حملا لـكـل صـنـلـل يـئـبـنـتـلا لاـخد إلا لـيـغـشـت فاـقـي إل 

 طـيـشـنـت مـتـي هـنإـف ،صـن ةـباـتـك دـنـع عـيرـس لـكـشـب  نيـترـم ،# ىـلـع طـغـضـلا ةـلاـح  يف هـنأ ظـح ال .فـتاـ هلاـب
.ىرخأ ةرم صنلل يئبنتلا لاخد إلا
ريرحتلا تارايخ
 :) ىلا حلا فقو ملاو ريرحتلا عضو ىلع دمتعت( ةيلاتلا تاراي خلا رهظت ,  ىلع طغضلا دنع
•  yranoitciD )ىئبنتلا صنلا لاخدإ(, و edom ahplA )و ,)يديلقتلا صنلا لاخدإ edom rebmuN
•  tuC، و ypoC - الوأ صنلا ديد حت دنع طقف راي خلا اذه رفوتي . 
•  etsaP - ةظفا حلا  ىلإ صنلا خسن وأ صق  مت دق نوكي امدنع طقف راي خلا اذه رفوتي.
•  rebmun tresnI و lobmys tresnI و
•  egaugnal gnitirW - رظنا .فتا هلاب نيرر  حملا عيم جل لاخد إلا ةغل  رييغت ىلع راي خلا اذه دعاسي 

.٥٢ ةحفصلا »فتا هلا طبض«
.صوصنلا خسن
 :كلذ  يف ةمدختس ملا قرطلا لهسأ يلي اميف ,ةظفا حلا  ىلإ صن خسن  يف تبغر اذإ
  ىلإ تقولا سفن  يف مكحتلا اصع كرح .  ىلع رارمتس الا عم طغضا ,تاملكو فورح ديدحتل  ١

.صنلا زيي مت متي ديدحتلا كر حت املك .راسيلا  ىلإ وأ  نيميلا
 اصع كرح تقولا سفن  ىف . ىلع رارمتس الا عم طغضا ,صوصنلا دحأ نم روطس ديدحتل    

 .لفسأ  ىلإ وأ ىلعأ  ىلإ مكحتلا
.مكحتلا اصع كير حت نع فقوت ,ديدحتلا ءاهن إل  ٢
 . ىلع رارمتس الا عم طغضلا ءانثأ ypoC ىلع طغضا ,ةظفا حلا  ىلإ صن خسنل  ٣
 لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع ،رـيرـحـتـلا رـماوأ مـضـت ةـمـئاـق حـتـفـل ةدـحاو ةرـم هـيـلـع طـغـضا  مث  ررـح وأ    

ypoC وأ tuC.
.ةقيثولا نم دد  حملا صنلا ةلازإ  يف بغرت تنك اذإ  ىلع طغضا    
 .etsaP ىلع طغضاو  ىلع رارمتس الا عم طغضا ,دنتسم  يف صنلا جارد إل  ٤
 .etsaP ددحو ةدحاو ةرم  ىلع طغضا وأ    
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اهلاسرإو ةديدج لئاسر ءاشنإ
: نيتقيرطب ةلاسر ءاشنإ  يف ءدبلا كنك مي
egassem trohS  ديد حت قيرط نع  • ← etaerC  ← egassem weN  وأ egassem aidemitluM وأ liam-E 

 وأ ,لئاسرلل ةيسيئرلا ضرعلا ةشاش  يف
  مت يذلا فل ملا ةفاضإ متي ةلا حلا هذه  يف .dneS رايخ هب رفوتي قيبطت نم ةلاسر ءاشنإ  يف أدبا  •

.ةلاسرلا  ىلإ )صن وأ لكش لثم( هديد حت
اهلاسرإو ةيصن لئاسر ةباتآ
.٥٦ ةحفصلا ٢ لكش رظنا .ةلاسرلا تارايخ ةمئاق حتفت .egassem weN ددح  ١
egassem trohS ددح ٢  etaerC :. لقح  يف رشؤ ملا روهظ عم رر  حملا حتفي oT:. اصع ىلع طغضا 

 .مـلـتـسـ ملا فـتاـه مـقر بـتـكا وأ »لاـصـت الا تاـهـج لـيـلد« نـم  نيـمـلـتـسـم/مـلـتـسـم دـيدـحـتـل مـكـحـتـلا
 مكحتلا اصع كرح .ملتسم لك  نيب لصفلل )؛( ةطوقنم ةلصاف ةفاض إل  ىلع طغضا
.ةلاسرلا لقح كيرحتل لفسأ  ىلإ
 .ةلاسرلا بتكا  ٣

 نـكـمـ ملا نـمـف اذـلو ,دـحاو نآ  يف ة ريـصـق لـئاـسر ةدـع لاـسرإ ةـيـناـكـمإ فـتاـ هلا مـعدـي :ةـظـح الـم
 موقي فوس ,فرح ٠٦١ ةلاسرلا صن مجح ىط خت اذإ .ةدحاولا ةلاسرلل فرح ٠٦١ دح يط خت
.لاسر إلا ةفلكت نم ديزيس ا مم رثكأ وأ  نيتلاسر  ىلإ صنلا اذه ميسقتب فتا هلا

 .٠٦١ نـم ةـيادـب يـلزاـنـتـلا دـعـلا ءاـنـثأ ةـلاـسرـلا لوـط رـشؤـم ةدـهاـشـم نـكـمـي ,ةـح الـمـلا طـيرـش يف    
٠١ لاث ملا ليبس ىلع  ةلاسرإ متيس يذلا صنلل فرحأ ٠١ ةفاضإ كناكمإب لازام هنأ  ينعت (٢ )
. نيتلاسر  ىلإ هميسقت دعب

 . ربكأ ةحاسم ë ,â ,à ,ì  لاث ملا ليبس ىلع edocinU ةصاخ فرحأ مادختسا لغشي :ةظح الم
 ةـقـيرـطـب ةـلاـسرـلا لوـط رـشؤـ ملا ضرـعـي  ال دـقـف ،كـتـلاـسر  يف ةـصاـخ فرـحأ مدـخـتـسـت تـنـك اذإ

 ىصق ألا د حلا نع ديزي ةلاسرلا لوط ناك نإ فتا هلا كرطخيس ،ةلاسرلا لاسرإ لبق .ةحيحص
.lecnaC ىلع طغضلاب لاسر إلا ةيلمع ءاغلإ كنك مي .ةدحاو ةلاسرل هب حومس ملا

dneS  ددح ،ةلاسرلا لاسر إل  ٤  ← snoitpO ىلع طغضا وأ  .

 عاوناو ,ةلاسر ءاشنإ ٢ لكش
.لئاسرلا

 ررـ حم  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
 و dneS  :ة ريـصـقـلا لـئاـسرـلا
tneipicer ddA و tresnI وeteleD 
gnidneS  و sliated egasseM و
snoitpo و tixE.
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ةيكذلا لئاسرلا لاسرإ
 لـئاـسر لاـسرإ نـكـ مي .تاـناـيـب ىـلـع يوـتـ حت نأ نـكـ مي ةـصاـخ ة ريـصـق لـئاـسر يـه ةـيـكذـلا لـئاـسرـلا
:لثم ةيكذ
ةروص ملا لئاسرلا  •
يعون )draCv( قيسنت  يف تامولعم ىلع يوت حت لامعأ تاقاطب  •
وأ ,)radnelaCv قيسنت(  ميوقتلا تاظح الم  •
 » ميوـقـتـلا ت الاـخدإ لاـسرإ«و ،٨٤ ةـحـفـصـلا »لاـصـتا تاـموـلـعـم لاـسرإ« رـظـنا ,تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل
.٤٩ ةحفصلا
 اهلاسرإو ةروص ملا لئاسرلا ءاشنإ
 لـئاـسر نـع ةراـبـع ةروـصـ ملا لـئاـسرـلا .اـهـم الـتـساو ةروـصـم لـئاـسر لاـسرإ ةـيـناـكـمإ فـتاـ هلا كـل حـيـتـي
erutciP  دـلـ جم  يف ةـيـضا رتـف الا روـصـلا نـم دـيدـعـلا رـفوـتـت .دوـسأو ضـيـبأ تاـموـسر ىـلـع يوـتـ حت ة ريـصـق
sgsm. يف  segamI. 

 لاـصـت الا ةـكـبـش لوؤـسـم لـبـق نـم تـمـعد اذإ طـقـف ةـفـيـظوـلا هذـه مادـخـتـسا نـكـ مي :ةـظـح الـم
 ضرـعـتو مـلـتـسـت نأ نـكـ مي روـصـلا لاـسرإ ةزـيـم تاذ فـتاوـ هلا طـقـف .ةـمدـ خلا لـيـكوـب وأ
.روصلا تاذ لئاسرلا

:ةروصم ةلاسر لاسر إل
:امإ كلذب مايقلل ناتليسو دجوت  ١

erutciP   ىلإ لاقتن الا  • ← segamI  ددح .ا هلاسرإ دار ملا روصلا ىدحإ ديد حتو snoitpO    ←  dneS
  egassem trohs aiV وأ ,←
←  egassem trohS :etaerC  دـيد حت  •  egassem weN ←  gnigasseMديد حتو  tresnI ← erutciP.
.٦٦ ةحفصلا ٣ لكش رظنا .صنلا ةفاضإو ملتس ملا تامولعم لاخدإ  ٢
dneS  ددح  ٣  ← snoitpO ىلع طغضا وأ  .

 لاـسرإ ةـفـلـكـت دـيزـت دـق  يلاـتـلاـبو .ة ريـصـق لـئاـسر ةدـع نـم ةروـصـم ةـلاـسر لـك نوـكـتـت :ةـظـح الـم
.ةدحاو ة ريصق ةلاسر لاسرإ نع ةدحاو ةروصم ةلاسر

ةددعتملا طئاسولا لئاسر
.ةيتوص عطاقم وأ/و لاكشأ وأ/و صن ىلع ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر يوت حت نأ نك مي

 ةلاسر رير حت ٣ لكش
.ةروصم

 رر حم  يف ةحات ملا تاراي خلا
  dneS  :ةروص ملا لئاسرلا
 و  tresnIو tneipicer ddAو
erutcip evomeR وeteleD و 
sliated egasseM و tixE.

 اًضيأ نك مي !حيملت
 تاراعش وأ , نينر تامغن م التسا
 يرـفوـم نـم طـبـض وأ ,لـغـشـم
.٣٧ ةحفصلا رظنا ,ةمد خلا
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 ةـكـبـشـلا لـغـشـم لـبـق نـم ةـمـعدـم تـناـك اذإ طـقـف ةـفـيـظوـلا هذـه مادـخـتـسا نـكـ مي :ةـظـح الـم
 لـئاـسرـلا مـلـتـسـت نأ روـصـلا لاـسرإ اـيازـم رـفوـت  يتـلا فـتاوـهـلـل طـقـف نـكـ مي .ةـمدـ خلا دوزـم وأ
.اهضرعتو ةروص ملا

ةددعت ملا طئاسولا لئاسرل بولط ملا طبضلا
 لاـبـقـتـسا« رـظـنا .كـيدـل ةـمدـ خلا رـفوـم وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـم نـم ةـيـكذ ةـلاـسر ةروـص  يف طـبـضـلا م الـتـسا نـكـ مي
 .٣٧ ةحفصلا »ةيكذلا لئاسرلا
 وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـ مب لاـصـت الا ىـجرـي ،اـهـب كا رتـش الاو تاـناـيـبـلا تاـمدـخ رـفوـت ةـيـناـكـمإ نـم قـقـحـتـلـل
.كيدل يل  حملا ةمد خلا رفوم
stniop sseccA  ىلإ لـقـتـنا  ١  ←  sgnittes noitcennoC ← sgnitteS ةـطـقـنـل طـبـضـلا  نيـيـعـتـب مـق  مث 

:ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لوخد
      eman noitcennoC - لاصت الل اًيفصو اً مسا يطعي.
      reraeb ataD - تانايبلا لاصتا عون دد حي: atad MSG, وأ MSG deeps hgiH وأ SRPG.
      sserdda PI yawetaG - ةحفصلا بناج  يف لاث ملا رظنا ,ناونعلا لخدي.
      egapemoH - ةددعت ملا طئاسولا لئاسر زكرم ناونع لخدي.

 .تانايبلا لاصت ال فتاه مقر - rebmun pu-laiD   ألما ,MSG deeps hgiH وأ atad MSG تددح اذإ  •
.كيدل ةمد خلا رفوم نم هيلع تلصح يذلا مس الا -eman tniop sseccA  : ألما ,SRPG تددح اذإ  •
ـضـيأ رـظـنا ,ةـفـلـتـخـمـلا تاـناـيـبـلا ت الاـصـتا لوـح ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل   طـبـض« اً

.٩٢ ةحفصلا ,»ت الاصت الا
egassem aidemitluM  ىلإ لقتنا  ٢  ←  sgnitteS  ← snoitpO  ← gnigasseM. حتفا noitcennoc derreferP 

 طبض« اًضيأ رظنا .كيدل ةلضف ملا لوصولا ةطقن اهرابتعاب اهئاشنإب تمق  يتلا لوخدلا ةطقن ددحو
.٣٨ ةحفصلا »ةددعت ملا طئاسولا لئاسر

ةددعتم طئاسو لئاسر ءاشنإ
 ىصوي ،0567 ايكون  ريغ رخآ لوم حم فتاه يأ  ىلإ ةددعتم طئاسو ةلاسر لاسرإ دنع :ةظح الم
 وه يضا رتف الا طبضلا .ةيناث ٥١ نع هلوط ديزي  ال  يتوص عطقمو اًمجح رغصأ ةروص مادختساب

eziS egamI  : llamS. ىلإ بـهذا ،ةروـصلا مـجح طبـض نم ققــحتلا تدرأ اذإ 
 gnigasseM   egassem  ←  aidemitluM ←  sgnitteS ←  snoitpO snoitpO  رـــــــتـــــخا وأ ←

ة مجرت نك مي :لاثم
 لثم لاج ملا ءا مسأ

moc.aikon.www ىلإ  
 لثم PI نيوانع
٥٩١,٤٢١,٠٠١,٢٩١.

 ررـ حم  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
  :ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا لـئاـسر
dneS و tneipicer ddA و tresnI 
stcejbO  و egassem weiverP و
egasseM  و eteleD وevomeR و
sliated وsnoitpo gnidneS و 
tixE.
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 snoitpo gnidneS   ىلإ ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسر لاـسرإ دـنـع .ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسر ءاـشـنإ دـنـع ←
 ةروص مجح -ناكم إلا ردقب– مادختسا كيلع ،رخآ 0567 ايكون فتاه  ىلإ وأ  ينو رتكلإ ديرب ناونع
egraL )رتخا ،طبضلا  رييغتل .)ةكبشلا ىلع دمتعي  snoitpO ← noitpo gnidneS ← egamI

 segraL ←  ezis  ةددعتم طئاسو ةلاسر ءاشنإ دنع.
egassem aidemitluM ددح ,لئاسرلا  يف  ١  ← etaerC  ← egassem weN  مكحتلا اصع ىلع طغضاو.
 »لاـصـت الا تاـهـج« لـيـلد نـم مـهـيـلإ لـسرـ ملا / هـيـلإ لـسرـ ملا راـيـتـخ ال مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا  ٢

 لـقـ حلا  يف  نيـمـلـتـسـ ملا / مـلـتـسـ ملاـب صاـ خلا  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا ناوـنـع وأ فـتاـ هلا مـقر بـتـكا وأ
:  oT. لـفـسأ  ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع كرـح .مـلـتـسـم لـك  نيـب لـصـفـلـل ) ; ( ةـطوـقـنـم ةـلـصاـف فـضأ 
. يلاتلا لق حلا  ىلإ لاقتن الل
.هديرت يذلا بيت رتلاب ةددعت ملا طئاسولا ةلاسرب ةصا خلا ةفلتخ ملا تانئاكلا ةفاضإ نك مي  ٣

egamI  ددح ,لكش ةفاض إل  •  ← tresnI  ← snoitpO وأ egami weN.
pilc dnuoS  ددح ,توص ةفاض إل  • ←  tresnI  ← snoitpO وأ pilc dnuos weN. متي ,توص ةفاضإ دعب 

.٨٦ ةحفصلا ٤ لكش رظنا .ةح ال ملا طيرش  يف  زمرلا ضرع
 .لفسأ  ىلإ مكحتلا اصع كرح ,صن ةباتكل  •
egamI  تددح اذإ  • ← tresnI  وأ pilc dnuoS وأ etalpmeT يذلارصنعلا  ىلإ لقتنا .رصانع ةمئاق حتفت 

.tceleS ىلع طغضاو هتفاضإ  يف بغرت
egami weN  تددـحاذإ  • ← tresnI , ىـلـع طـغـضا .ةدـيدـج ةروـص طاـقـتـلا كـنـكـ ميو ا ريـماـكـلا حـتـفـي 

eteleD اهنم  الدب ىرخأ ةروص طاقتلاو ةروصلا ةلاز إل.
pilc dnuos weN  تددح اذإ  • ← tresnI , ظفح متي .ديدج توص ليجست كنك ميو لجس ملا حتفي 

.ةلاسرلاب ةخسن جاردإ متيو اًيئاقلت نيديد جلا توصلا وأ ةروصلا  ةلاسر ءاشنإ  ٤ لكش
.ةددعتم طئاسو
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 توـصو ةدـحاو ةروـص ىـلـع ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا ةـلاـسر يوـتـ حت نأ نـكـ مي :ةـظـح الـم
.طقف دحاو

dneS  ددح ،ةلاسرلا لاسر إل  ٤ ← snoitpO ىلع طغضا وأ  .
ةددعتم طئاسو ةلاسر ةنياعم
egassem weiverP  ددح ,ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر اهيلع ودبتس  يتلا ةروصلا ةدهاش مل  ← snoitpO.
ةددعتم طئاسو ةلاسر نم نئاك ةلازإ
egamI  ددـح ,ةددـعـتـم طـئاـسو نـئاـك ةـلاز إل  ←  evomeR ← snoitpO  وأ pilc dnuoS. ىـلـع طـغـضا

.صنلا ةلاز إل  
ةفلتخم طئاسو تانئاك عم لمعلا
 طـئاـسو ةـلاـسر حـتـفا ,ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسر نـمـض ةدوـجوـ ملا ةـفـلـتـخـ ملا طـئاـسوـلا تاـنـئاـك لـك ةدـهاـشـ مل
stcejbO  ددحو ةددعتم ← snoitpO تانئاكلا« ضرع ةشاش حتفل«. 
 نـئاـك حـتـف وأ تاـنـئاـك ءاـغـلإ وأ ةـفـلـتـخـ ملا تاـنـئاـكـلا بـيـترـت  ريـيـغـت نـكـ مي ,»تاـنـئاـكـلا« ضرـع ةـشاـش  يف
 .لباقم قيبطت  يف
 تاـفـلـم ماـجـحأ ةدـهاـشـم نـكـ مي اـمـك ةـفـلـتـ خم تاـنـئاـك ةـمـئاـق ةدـهاـشـم نـكـ مي ،٩٦ ةـحـفـصـلا ٥ لـكـش  يف
.تانئاكلا كلت
ينورتكل إلا ديربلا
ينورتكل إلا ديربلل بولط ملا طبضلا
:كيلع ب جي ,اهليو حتو اهيلع درلاو اهعاج رتساو اهم التساو  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر لاسرإ لبق
.٩٢ ةحفصلا »ت الاصت الا طبض« رظنا .ةحيحص ةقيرطب PAI تن رتن إل ةحيحص لوصو ةطقن ءاشنإ  •
 » ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر طـبـض« رـظـنا .يـصـخـشـلا  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلـل حـيـحـصـلا طـبـضـلا  نيـيـعـت  •

.٥٨ ةحفصلا
 تـن رتـن إلا ةـمدـخ رـفوـمو دـعـب نـع دـي ربـلا قودـنـص نـم اـهاـقـلـتـت  يتـلا تاـمـيـلـعـتـلا عـبـنا :ةـظـح الـم
.كيدل

 ةشاش  يف ةحات ملا تاراي خلا
 و nepO  :تانئاكلا ضرع

tresnI و tsrif egami ecalP / 
tsrif txet ecalP و evomeR و 
tixE.

 تانئاك ضرع ةشاش ٥ لكش
.ةددعت ملا طئاسولا
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 اهلاسرإو ينورتكلإ ديرب لئاسر ةباتك
liam-E  ددح  ١ ← etaerC  ← egassem weN . رر  حملا حتفي.
 بتكا وأ »لاصت الا تاهج« ليلد نم مهيلإ لسر ملا/هيلإ لسر ملا ديدحتل مكحتلا اصع ىلع طغضا  ٢

 لك  نيب لصفلل )؛( ةطوقنم ةلصاف فضأ .:oT لقح  يف ملتس ملاب صا خلا  ينو رتكل إلا دي ربلا نيوانع
 اذه ناونع بتكا ,ام صخش  ىلإ  ينو رتكل إلا دي ربلا ةلاسر نم ةخسن لاسرإ  يف تبغر اذإ .ملتسم
 . يلاتلا لق حلا  ىلإ لاقتن الل لفسأ  ىلإ مكحتلا اصع كرح .cC:  لقح  يف صخشلا
egamI  ددح , ينو رتكل إلا دي ربلاب قفرم ةفاضإ  يف تبغر اذإ .ةلاسرلا بتكا  ٣ ←  tresnI  ← snoitpo و 

pilc dnuoS وأ etalpmeT.etoN ينو رتكل إلا دي ربلا  ىلإ يئدبم صن فيضي .
dneS  ددح , ينو رتكل إلا دي ربلا لاسر إل  ٤  ← snoitpO ىلع طغضا وأ . 

ـيـئاـقـلـت رداـصـلا قودـنـص  يف  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر عـضو مـتـي :ةـظـح الـم   يف .اـ هلاـسرإ لـبـق اً
  يف ةـلاـسرـلا كرـت مـتـي , ينو رتـكـلإ دـيرـب ةـلاـسر فـتاـ هلا لاـسرإ ءاـنـثأ اـم أـطـخ ثودـح ةـلاـح
.deliaF ةلا حلاب رداصلا قودنص

اهتلازإو تاقفرم ةفاضإ – تاقفر ملا ضرع ةشاش
stnemhcattA  ددح , ينو رتكلإ ديرب ةلاسر  ىلإ قفرم ةفاض إل ← snoitpO ةحوتفم  ينو رتكلإ ديرب ةلاسر  يف. 
.اهتلازإو اهضرعو تاقفر ملا ةفاضإ نك مي ثيح »تاقفر ملا« ضرع ةشاش حتفي
egamI  ددح ,قفرم ةفاض إل  • ←  tresnI ← snoitpO وأ pilc dnuoS وأ etoN. رصانعلا نم ةمئاق حتفت, 

 ةح ال ملا طيرش  يف  ةم الع رهظت .KO ىلع طغضاو هتفاضإ  يف بغرت يذلا رصنعلا  ىلإ لقتنا
. ينو رتكل إلا دي ربلا ةلاسرب قفرم دوجو  ىلإ  ريشت

evomeR  ددحو هيلإ لقتنا ,قفرم فذ حل  •  ← snoitpO.

ةملتسملا لئاسرلا - دراولا قودنص
 لاصتا وأ RI ةلصو  ربع وأ ةددعت ملا طئاسولا ةمدخ وأ ة ريصق لئاسر  ربع تانايبلاو لئاسرلا م التسا نك مي
.   ىلإ زمرلا  ريغتي ,دراولا قودنص  يف ةءورقم  ريغ لئاسر دوجو ةلاح  يف .ثوتولب
 نـكـ مي  يتـلا زوـمرـلا ضـعـب يـهاـه .ةـلاـسر لـك ةـيـعوـن  ىلإ لـئاـسرـلا زوـمر  ريـشـت ،دراوـلا قودـنـص  يف
 :اهدهاشت نأ

,ةءورقم  ريغ ةيكذ ةلاسرل  و ةءورقم  ريغ ة ريصق ةلاسرل 

 قودـنـص  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
etaerC  و nepO  :يـه دراوـلا
egassem و eteleD و egasseM 
sliated و redlof ot evoM و 
kramnU/kraM و tixE.

 ررـ حم  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
ddA  و dneS  : ينو رتكل إلا دي ربلا
tneipicer وtresnI و stnemhcattA 
 و sliated egasseM و eteleD و
snoitpo gnidneS و tixE.

تبغر اذإ !    حيملت
 ىرـخأ تاـفـلـم لاـسرإ  يف
 تاوص ألاو روصلا  ريغ تاقفرمك
 قـيـبـطـتـلا حـتـفا ,تاـظـح الـ ملاو
 راـيـخ ددـحو كـلذـل بـساـنـ ملا

 liam-e aiV ← dneS ناـك اذإ 
.اًحاتم
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,ةءورقم  ريغ ةددعتم طئاسو ةلاسرل 
,ةءورقم  ريغ PAW ةمدخ ةلاسرل 
,RI ةلصو  ربع ةملتس ملا تانايبلل 
و ,ثوتولب  ربع اهم التسا  يتلا تانايبلل 
.ةلوه جم ةلاسرل 
دراولا قودنص يف ةدوجوملا لئاسرلا ضرع
 .مكحتلا اصع ىلع طغضاو اهيلإ لقتنا ,ةلاسر حتفل  •
 وأ  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرح .ةلاسرلا  يف لفسأ  ىلإو ىلعأ  ىلإ كرحتلل مكحتلا اصع مدختسا    

 .دلج ملا  يف ةيلاتلا وأ ةقباسلا ةلاسرلا  ىلإ لاقتن الل راسيلا  ىلإ
 ةفلتخملا ةلاسرلا ضرع تاشاش يف ةحاتملا تارايخلا
:ضرعلل اهحتفب تمق  يتلا ةلاسرلا ةيعون ىلع ةحات ملا تاراي خلا دمتعت
•  erutcip evaS - يف ةلاسرلا ظف حب راي خلا اذه موقي  sgsm erutciP  ← segamI.
•  ylpeR - لـقـ حلا  ىلإ لـسارـلا ناوـنـع خـسـنـي oT:. رتـخا   lla oT  ← ylpeR لـقـحو لـسارـلا ناوـنـع خـسـنـل 

 .ةديد جلا ةلاسرلا  ىلإ .cC لقحو  نيملتس ملا
•  drawroF - رر حم  ىلإ ةلاسرلا تايوت حم راي خلا اذه خسني.
•  llaC - ىلع طغضلاب لاصت الا ءارجإب راي خلا اذه حمسي  .
•  egami weiV - لكشلا ظفحو ةدهاشم نم راي خلا اذه كنك مي.
•  pilc dnuos yalP - ةلاسرلا توصلا  ىلإ عامتس الا ةيناكمإ راي خلا اذه كل حيتي.
•  stcejbO - ةـلاـسر يف ةددـعـتـمـلا طـئاـسوـلـل ةـفـلـتـخـمـلا رـصاـنـعـلا نـم ةـمـئاـق راـيـخـلا اذـه ضرـعـي 

.ةددعتم طئاسو
    stnemhcattA - ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسرل تاقفرمك ا هلاسرإ  مت  يتلا تافل ملا نم ةمئاق راي خلا اذه .
•  sliated egasseM - ةلاسرلا نع ةلصفم تامولعم ضرعي.
•  redlof ot evoM  / redlof ot ypoC - ىلإ لئاسر ةدع وأ ةلاسر لقن ناراي خلا ناذه قيرط نع كنك مي  

 لقن« رظنا .اهئاشنإب تمق يرخأ تادل جم  ىلإ وأ دراولا قودنص  ىلإ وأ خسن وأ ةيصخشلا تاظفا حلا
.٢١ ةحفصلا .»ةحفصلا دل جم  ىلإ رصانع
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•  stcatnoC ot ddA - صا خلا  ىنو رتكل إلا دي ربلا ناونع وأ فتا هلا مقر خسن ةيناكمإ راي خلا اذه كل حيتي 
 وأ ةديدج لاصتا ةقاطب ءاشنإ  يف بغرت تنك اذإ ام  رتخا .»لاصت الا تاهج« ليلد  ىلإ لسارلاب
. ال مأ ةدوجوم لاصتا ةقاطب  ىلإ تامولع ملا ةفاضإ

•  dniF - دـيرـبـلا نـيواـنـعو فـتاـهـلا ماـقرأ نـع ةـلاـسرـلا لـخاد ثـحـبـلا ةـيـناـكـمإ راـيـخـلا اذـه حـيـتـي 
  ىلإ ةـلاـسر لاـسرإ وأ لاـصـتا ءارـجإ كـنـكـ مي ,ثـحـبـلا ةـيـلـمـع دـعـب .تـن رتـن إلا نـيواـنـعو  ينو رتـكـل إلا
 تاـهـج«  يف تاـناـيـبـلا ظـفـح كـنـكـ مي وأ هـيـلـع روـثـعـلا  مت يذـلا  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا ناوـنـع وأ مـقرـلا
.PAW ةم العك وأ »لاصت الا
دراولا قودنص يف ةددعتملا طئاسولا لئاسر ةدهاشم
: اهب صا خلا  زمرلاب ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ىلع فرعتلا كنك مي
 ةروـص ةدـهاـشـم كـنـكـ مي .مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضاو اـهـيـلإ لـقـتـنا ,ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسر حـتـفـل  •

 .دحاو نآ  يف توص عا مسو ةلاسر ةءارقو
 وأ توـصـلا ىوـتـسـم ةداـيزـل راـسـيـلا  ىلإ وأ  نيـمـيـلا  ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا ,توـص لـيـغـشـت ةـلاـح  يف
.توصلا فاقيإ  يف بغرت تنك اذإ potS ىلع طغضا .هضفخ
ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر تانئاك
 ددـحو ةـلاـسرـلا حـتـفا ,ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا ةـلاـسر اـهـيوـتـ حت  يتـلا طـئاـسوـلا تاـنـئاـك عاوـنأ ةدـهاـشـ مل  •

 stcejbO  ← snoitpO. ةلاسر  يف ةنمض ملا  يتلا تافل ملا ةدهاشم نك مي .تانئاكلا ضرع ةشاش  يف 
 ىـلـع RI ةـلـصو  ربـع هـلاـسرإ وأ فـتاـ هلاـب فـلـ ملا ظـفـح  نيـب راـيـتـخ الا كـنـكـ مي .ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا

.رخآ زاهج  ىلإ لاث ملا ليبس
.مكحتلا اصع ىلع طغضاو هيلإ لقتنا ,فلم حتفل  •

 فتا هلاب اًرارضأ قحلت ا مبر وأ تاسو ريف ىلع ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر تانئاك توتحا ا مبر :ماه
 ةـبـسـنـلاـب هـب قوـثوـم صـخـش لـسارـلا نأ نـم  ًادـكأـتـم نـكـت  مل اذإ قـفرـم يأ حـتـفـت  ال .رـتوـيـبـمـكـلاـب وأ
.٨٣ ةحفصلا »تاداهشلا ةرادإ« رظنا ,تامولع ملا نم ديز مل .كل

ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر يف تاوص ألا
 تاوص ألا ليغشت متي .ةح ال ملا طيرش  يف  رشؤ مب ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر  يف توصلا تانئاك  ىلإ راشي
 كنك مي .توصلا ليغشت ءانثأ potS ىلع طغضا ,توصلا ليغشت فاقي إل .توصلا  ربكم ل الخ نم اًيضا رتفا
 .راسيلا  ىلإ وأ  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كير حت قيرط نع توصلا ىوتسم  رييغت

حتف كنك مي :لاثم
 تاـموـلـعـم ظـفـحو draCv فـلـم
  ىلإ فـلـ ملا  يف لاـصـت الا ةـهـج
.»لاصت الا تاهج«

 ةـشاـش  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
evaS  و nepO :تانئاكلا ضرع
.tixE و dneS و
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 لـيـغـشـت فـقوـت دـعـبو تاـنـئاـكـلا عـيـ مج ضرـع دـعـب ىرـخأ ةرـم توـصـلا  ىلإ عاـمـتـس الا  يف تـبـغر اذإ  •
pilc dnuos yalP  ددح ,توصلا ← snoitpO.
ةيآذلا لئاسرلا م التسا
 تاـناـيـب ىـلـع يوـتـ حت  يتـلا ة ريـصـقـلا لـئاـسرـلاو ,ةـيـكذـلا لـئاـسرـلا عاوـنأ نـم دـيدـعـلا فـتاـ هلا لـبـقـتـسـي نأ نـكـ مي
 ةلاسرلا  ىلإ لقتنا ,دراولا قودنص حتفا ,ةملتسم ةيكذ ةلاسر حتفل .))ATO(  ريث ألا  ربع لئاسر ىمست  ًاضيأ(
.مكحتلا اصع ىلع طغضاو , )  ( ةيكذلا
•  egassem erutciP - دـلـ جم  يف ةروـصـلا ظـفـ حل sgsm erutciP يف  segamI دـعـب اـمـيـف اـهـمادـخـتـس ال, 

erutcip evaS  ددح ← snoitpO.
•  drac ssenisuB- ددح ,لاصت الا ةهج تامولعم ظف حل    drac ssenisub evas ← snoitpO

.لامع ألا تاقاطبب ةقفر ملا ةيتوصلا تافل ملا وأ تاداهشلا ظفح متي نل :ةظح الم
•   enot gnigniR- ددح ,نحل ملا  ىلإ  نينرلا ةمغن ظف حل  evaS  ← snoitpO.
•   ogol etarepO- ددح ,راعشلا ظف حل  evaS ← snoitpO. يف ن آلا لغش ملا راعش ةدهاشم نك مي  

.ةكبشلا لغشم ةيوه نم  الدب راظتن الا عضو
•  yrtne radnelaC - ددح , ميوقتلاب ةوعدلا ظف حل  radnelaC ot evaS ← snoitpO.
•  egassem PAW - ددح ,ةم العلا ظف حل  skramkoob ot evaS  ← snoitpO. ىلإ ةم العلا ةفاضإ مني  

.PAW تامدخ  يف ةدوجو ملا تام العلا ةمئاق
 تاـناـــــيـبـلا ظـــــفـ حل ,تاـم الـعو PAW لوـخد ةـطـقـن طـبـض ىـلـع يوـــتـ حت ةـلاـسرـلا تـناـك اذإ    

evaS ددـح   lla  ← snoitpO. ددـح ,وأ  sliated weiV ← snoitpO تاـموـلـعـمو ةـم الـعـلا ضرـعـل 
 طبضلا عاونأ دحأ ددح ,تانايبلا لك ظفح مدع  يف تبغر اذإ .لصفنم لكشب لوخدلا ةطقن
sgnittes ot evaS  ددـحو لـيـصاـفـتـلا حـتـفا مث تاـم الـعـلا وأ ← snoitpO وأ skramkoob ot evaS 
.هدهاشت ام ىلع  ًادامتعا

•  noitacifiton liam-E - قودـنـص يف ةدـيدـجـلا يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلا لـئاـسر ددـعـب راـيـخـلا اذـه كربخي 
 عوـضوـمـلا لـثـم ةـقـحـلـم ةداـفإ ةـطـساوـب  الـيـصـفـت رـثـكأ تاـموـلـعـم ضرـع نـكـمـي .دـعـب نـع دراوـلا
.اذكهو تاقفر ملاو لسارلاو

 طبض وأ  يتوص ديرب قودنص مقر وأ ة ريصقلا لئاسرلا ةمدخ مقر م التسا كنك مي ،كلذ  ىلإ ةفاض إلاب  •
 ديرب لئاسر وأ ةددعتم طئاسو لئاسر وأ PAW ـل لوخد ةطقن طبض وأ دعب نع نمازتلا عضو
 . ينو رتكل إلا دي ربلا طبض وأ لوخدلا ةطقنب صا خلا صنلا طبض وأ  ينو رتكلإ

طبض  رييغتل !حيملت
 ةيضا رتف الا لوخدلا ةطقن
 لئاسر وأ PAW لئاسرل
 ةددــعـت ملا طئاسولا
 لقـتنا ,دــعب امــيف
←   ىــلإ secivres PAW 

    ←  sgnitteS ← snoitpO
tniop ssecca tluafeD وأ 
 gnigasseM  snoitpO ←

    aidemitluM  ←  sgnitteS ←
  derreferP  ←   egassem

noitcennoc.

تملتسا اذإ !حيملت
 ,ةروـص هـب قـفرـم draCv فـلـم
 ةروـصـلا ظـفـح مـتـي فوـس
 لـثـم »لاـصـت الا تاـهـج«  يف
.فل ملا
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ttes SMS ot evaS  ددح ,طبضلا ظف حل      ← snoitpO. وأ liam ecioV ot evaS وأ sgnittes ot evaS وأ
sgnitteS ot evaS  وأ ttes liam-e ot evaS. 
PAW تامدخ لئاسر
 PAW ةمدخ لئاسر كل حيتت .PAW ةمدخ يرفوم نم )ةعباتتم لئاسر( PAW ةمدخ لئاسر بلط نك مي
 لئاسر .اهليم حتو تانايبلا نع ثحبلاو PAW ةحفص حتف  ىلإ ةجا حلا نود PAW تايوت حم م التسا ةيناكمإ
                                                                                                                                          .PAW ةـمدـخ ناوـنـع وأ ةـيـصـن لـئاـسر يوـتـحـت دـقو ،راـبـخ ألا نـيواـنـع لـثـم تاراـطـخإ نـع ةراـبـع PAW ةـمدـخ
.كيدل PAW ةمدخ رفو مب لصتا ،اهيف كا رتش الاو ةمد خلا هذه ةحات إل
 ةـمدـخ ةـلاـسر م الـتـسا اـهـيـف مـتـي ةرـم لـك  يف ةدوـجوـ ملا PAW ةـمدـخ ةـلاـسر ثـيدـ حت ةـمدـ خلا يرـفوـ مل نـكـ مي
PAW. لـئاـسر ةـيـح الـص ةدـم ءاـضـقـنا دـنـع .رـخآ دـلـ جم  ىلإ اـهـلـقـن ةـلاـح  يف  ىتـح لـئاـسرـلا ثـيدـ حت نـكـ مي 
.اًيئاقلت دراولا قودنص نم اهتلازإ متي ,ةمد خلا
.دراولا قودنص يف PAW ةمدخ لئاسر ضرع
.مكحتلا اصع ىلع طغضاو )  ( PAW ةمدخ ةلاسر  ىلإ لقتنا ,دراولا قودنص  يف  ١
gnidaolnwoD  ةظح ال ملا ضرع متي .egassem daolnwoD ىلع طغضا ,اهضرع وأ ةمد خلا ليمحتل  ٢

egassem. كلذ  ىلإ رم ألا جاتحا اذإ ,تانايب لاصتا لمع  يف فتا هلا أدبي. 
.دراولا قودنص  ىلإ ةدوعلل kcaB ىلع طغضا  ٣
.PAW حفصتم يف PAW ةمدخ لئاسر ضرع
sgsm ecivresdaeR  ددـح حـفـصـتـلا دـنـع  ← snoitpO. ةـمدـخ لـئاـسر لـيـمـحـتـل PAW اـهـضرـعو ةدـيدـجـلا. 
.PAW ةمدخ لئاسر ضرعل

ةيصخشلا تاظفاحلا
 ةـيـمـسـت ةداـعإو ةدـيدـج تادـلـ جم ءاـشـنإو تادـلـ جم لـخاد لـئاـسرـلا مـيـظـنـت نـكـ مي ,ةـيـصـخـشـلا تاـظـفاـ حلا  يف
redlof ot evoM ددـح .اـهـتـلازإو تادـلـجـ ملا  ← snoitpO وأ redlof weN وأ redlof emaneR. نـم دـيزـ مل 
.٢١ ةحفصلا »دل جم  ىلإ رصانعلا لقن« رظنا ,تامولع ملا

 تاظفا حلا  يف ةحات ملا تاراي خلا
weN  و nepO  :يـه يـصـخـشـلا
egassem و eteleD و  egasseM
sliated و redlof ot evoM و  weN
redlof و emaneR و tixE.

 ضرـع ءاـنـثأ ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
PAW :    daolnwoD ةمدخ ةلاسر
egassem و redlof ot evoM و 
sliated egasseM و tixE.
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جذامنلا دل جم
 جذو من ءاشن إل .داتعم لكشب ا هلاسرإ متي  يتلا لئاسرلا ةباتك ةداعإ بنجتل ةيصن جذا من مادختسا نك مي  •

etalpmet weN ددح ,ديدج  ← snoitpO.
دعب نع ديربلا قودنص

.دعُب نع دي ربلا قودنصب لاصت الا كنك مي ,دلج ملا اذه حتف دنع
  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر وأ نيوانع سوؤر داد رتس ال  •
  .تن رتن إلاب لاصت الا نودب هداد رتسا قبس يذلا  ينو رتكل إلا دي ربلا وأ لئاسرلا نيوانع ضرع وأ  •
liam-E  تددـح اذإ ←  :etaerC ← gassem weN  وأ xobliaM ملو لـئاـسرـلـل ةـيـسـيـئرـلا ضرـعـلا ةـشاـش  يف  
 بوـلـطـ ملا طـبـضـلا« رـظـنا .كـلذ كـنـم بـلـطـي فوـس ,كـب صاـ خلا  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا باـسـح دادـعإـب مـقـت
.٩٦ ةحفصلا » ينو رتكل إلا دي ربلل
 دـي ربـلا قودـنـصـل هـيـطـعـت يذـلا مـس الاـب xobliaM مـس الا لادـبـتـسا مـتـي ,دـيدـج دـيرـب قودـنـص ءاـشـنإ دـنـع
ـيـئاـقـلـت  ىـصـقأ دـ حب( دـيرـب قـيداـنـص ةدـع كـيدـل نوـكـي نأ نـكـ مي .لـئاـسرـلـل ةـيـسـيـئرـلا ضرـعـلا ةـشاـش  يف اً
.)ديرب قيدانص ٦
ديربلا قودنص حتف
  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر ضرـع  يف بـغرـت تـنـك اذإ اـم راـتـ خت نأ كـنـكـ مي ,دـي ربـلا قودـنـص حـتـف دـنـع
 لاـصـت الا ةـطـساوـب وأ تـن رتـن إلاـب لاـصـت الا نود لـبـق نـم اـهداد رتـسا  مت  يتـلا  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا نـيواـنـعو

 . ينو رتكل إلا دي ربلا مدا خب
 بغرت تنك اذإ امع فتا هلا كلأسي ,مكحتلا اصع ىلع طغضلاو دي ربلا قودنص  ىلإ لاقتن الا دنع  •

 دي ربلا لئاسر ضرعل oN  رتخا وأ ،دي ربلا قودنصب لاصت الل seY  رتخاف xobliam ot tcennoC?  يف
.تن رتن إلاب لاصت الا نود اهداد رتسا قبس  يتلا  ينو رتكل إلا

tcennoC  رايتخا يهو لاصت الا ءدبل ىرخأ ةقيرط دجوت  • ← snoitpO.
تنرتن إلاب لاصت الا ءانثأ ينورتكل إلا ديربلا لئاسر ضرع
 لاـصـتا  ربـع دـعـب نـع دـي ربـلا قودـنـصـب لاـصـت الا ةـيـناـكـمإ رـمـتـسـم لـكـشـب كـل رـفوـتـت ,تـن رتـن إلاـب لاـصـت الا دـنـع
 تانايب ت الاصتا«و ٩ ةحفصلا »تانايبلا لاصتا تارشؤم« اًضيأ رظنا .تانايب ةمزح لاصتا  ربع وأ تانايب

MSG« ةماعلا ويدارلا ةمزح ةمدخ( تانايبلا مزح«و ،٠٣ ةحفصلا MSG(« ٠٣ ةحفصلا.

نأ نك مي !حيملت
 »طبضلا«  جلاعم جمانرب دعاسي
 جـمارـب ةـعوـمـ جم  يف دوـجوـ ملا
  يف 0567 اـيـكوـن فـتاـ هل رـتوـيـبـمـكـلا
 طـبـضو لوـخدـلا ةـطـقـن نـيوـكـت

  ًاـضـيأ كـنـكـ مي .دـي ربـلا قودـنـص
 ىـلـع ,دوـجوـ ملا طـبـضـلا خـسـن
 رـتوـيـبـمـكـلا نـم لاـثـ ملا لـيـبـس
 ع الـط الا كـنـكـ مي .فـتاـ هلا  ىلإ
 قفر ملا طوغض ملا صرقلا ىلع
.عيبلا ةبلعب



لئاسرلا

٦٧Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

ـيـئاـقـلـت  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر ثـيدـ حت مـتـي  ال ,3POP لوـكوـتورـب مادـخـتـسا ةـلاـح  يف :ةـظـح الـم  اً
 ءاـهـنإ مزـلـتـسـي , ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر ثدـحأ ةدـهاـشـ مل .تـن رتـن إلاـب رـشاـبـ ملا لاـصـت الا عـضو  يف
.كب صا خلا دي ربلا قودنصب ديدج لاصتا لمعو لاصت الا
  مت ة رتـف ءاـضـقـنا دـعـب دـي ربـلا قودـنـص ق الـغإ مـتـي دـق ,3POP لوـكوـتورـب مدـخـتـسـت تـنـك اذإ
.دعب نع مدا خلا ةطساوب اهنييعت

تنرتن إلاب لاصت الا نود ينورتكل إلا ديربلا لئاسر ضرع
 قودـنـصـب فـتاـ هلا لاـصـتا عـطـق مـتـيـسـف ,تـن رتـن إلاـب لاـصـت الا نود  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر ضرـع ةـلاـح  يف
 تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل .لاـصـت الا فـيـلاـكـت  ريـفوـت ىـلـع عـضوـلا اذـه كدـعاـسـي دـق .دـعُـب نـع دـي ربـلا
.٠٣ ةحفصلا رظنا ,ةيفاضإ
 نـم  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر عاـج رتـسا  الوأ مزـلـي ,تـن رتـن إلاـب لاـصـت الا نود  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر ضرـعـل

tcennocsiD  ددـح . يلاـتـلا مـسـقـلا رـظـنا ,كـب صاـ خلا دـي ربـلا قودـنـص  ← snoitpO دـعـب تاـناـيـب لاـصـتا ءاـهـن إل 
 .فتا هلا  ىلإ  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر عاج رتسا

 نود اهعاج رتسا  مت  يتلا  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر وأ/و  ينو رتكل إلا دي ربلا نيوانع ةءارق ةعباتم ن آلا كنك مي
 اهعاج رتسا  مت  يتلا دي ربلا لئاسر ىلع درلاو ةديدج  ينو رتكلإ ديرب لئاسر ةباتك نك مي .تن رتن إلاب لاصت الا
 قودـنـصـب لاـصـت الا دـنـع  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر لاـسرإ مـيـظـنـت كـنـكـ مي . ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر لـيوـ حتو
  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر ضرـع  يف ةـبـغرـلا عـم ةـيـلاـتـلا ةرـ ملا  يف xobliaM حـتـف دـنـع .ةـمداـقـلا ةرـ ملا  يف دـي ربـلا
xobliam ot tcennoC? لاؤسلا هيجوت دنع oN ـب بجأ ,تن رتن إلاب لاصت الا نود ةءارقو

ديربلا قودنص نم ينورتكل إلا ديربلا لئاسر عاجرتسا
tcennoC  ددح ,تن رتن إلاب لاصت الا مدع ةلاح  يف  •  ← snoitpO دعب نع دي ربلا قودنصب لاصت الا أدبتل.
 ةـمـئاـقـلا  يف لـفـسأ  ىلإو ىـلـعأ  ىلإ لاـقـتـن الا كـنـكـ مي .لـئاـسرـلا  يف دراوـلا قودـنـص دـلـ جم دـي ربـلا قودـنـص هـبـشـي
: ينو رتكل إلا دي ربلا ةلاح ضرعل ةيلاتلا زومرلا مدختست .مكحتلا اصع كير حت ةطساوب

 نـم ىوـت ـ حملا داد رتـسا مـتـي  مل ،)لاـصـت الا نود عـضو وأ لاـصـت الا عـضو( دـيدـج  ينو رتـكـلإ دـيرـب ناوـنـع - 
 .)جرا خلا ةهج زمرلاب دوجو ملا مهسلا  ريشي( دعب فتا هلا  ىلإ دي ربلا قودنص

 ضرـع ءاـنـثأ ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
    :يـه  ينو رتـكـلإ دـيرـب ةـلاـسر
ylpeR و drawroF و  eteleD
 egasseM و stnemhcattA و
sliated و redlof ot evoM و  ddA
stcatnoC ot و dniF و tixE.

 ضرع ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا
   :يه  ينو رتكل إلا دي ربلا نيوانع
nepOو egassem weN و    

tcennoC / tcennocsiD و 
eveirteR و eteleD و  egasseM
sliated و ypoC و /kraM
kramnU و tixE.
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 .)لخادلا ةهج مهسلا  ريشي( دي ربلا قودنص نم ىوت  حملا داد رتسا  مت ،ديدج  ينو رتكلإ ديرب - 
.اهتءارق ت مت  يتلا  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسرل - 
.فتا هلا نم اهفذح  مت  يتلا لئاسرلا ىوت حمو اهتءارق  مت  يتلا  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر نيوانعل - 
←  ددح ,ديرب قودنص  ىلإ حوتفم لاصتا كيدل رفوتي امدنع  ١  eveirteR ← snoitpO

•  weN - فتا هلا  ىلإ ةديد جلا  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر لك عاج رتس ال.
•  tceleS- رماو ألا مدختسا .طقف اهزيي مت  مت  يتلا  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر عاج رتس ال kramnU/kraM 
   kraM /  kramnU  ديد حت ةيفيك لوح تامولعم ىلع لوصحلل .ةرم لك  يف ةدحاو لئاسرلا ديدحتل ←

.١١ ةحفصلا رظنا ,ةدحاو ةرم رصانع ةدع
•  llA- دي ربلا قودنص نم لئاسرلا عي مج عاج رتس ال. 
.lecnaC ىلع طغضا ,عاج رتس الا ةيلمع ءاغل إل
snoitpO  ددح .تن رتن إلاب لاصت الا ءانثأ مهضرع ةعباتم كنك مي , ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر عاج رتسا دعب  ٢

tcennocsiD .تن رتن إلاب لاصت الا نود  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر ضرعو لاصت الا ءاهن إل ← 
رخآ دلجم ىلإ ينورتكل إلا ديربلا لئاسر خسن
 تاـظـفاـ حلا« نـمـض دـلـ جم  ىلإ دـعـب نـع دـي ربـلا قودـنـص نـم  ينو رتـكـلإ دـيرـب ةـلاـسر خـسـن  يف بـغرـت تـنـك اذإ
ypoC  ددح »ةيصخشلا  ← snoitpO. ىلع طغضاو ةمئاقلا نم دل جم ددح KO.

ينورتكل إلا ديربلا لئاسر حتف
 ,تن رتن إلاب لاصت الا نود عضو وأ تن رتن إلاب لاصت الا عضو  يف ءاوس  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر ضرع دنع  •

  يف .اـهـحـتـفـل مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضاو اـهـضرـع  يف بـغرـت  يتـلا  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا ةـلاـسر  ىلإ لـقـتـناـف
 مدع عضو  يف )جرا خلا ةهج زمرلاب دوجو ملا مهسلا  ريشي(  ينو رتكل إلا دي ربلا ةلاسر داد رتسا مدع ةلاح
 قودنص نم ةلاسرلا كلت داد رتسا  يف بغرت تنك اذإ امع كلاؤس متيسف ,nepO رايتخا ءانثأ لاصت الا
  رتـخا . ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر داد رتـسا دـعـب حوـتـفـم لـظـي تاـناـيـبـلا لاـصـتا نأ ظـح ال .هـمدـع نـم دـي ربـلا

 ← snoitpO   tcennocsiD تانايبلا لاصتا ءاهن إل.

 لئاسر ضرع ٦ لكشلا
. ينو رتكل إلا دي ربلا
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ديربلا قودنصب لاصت الا عطق
tcennocsiD  ددـح ,تـن رتـن إلاـب لاـصـت الا ءاـنـثأ  ← snoitpO لاـصـتا وأ تاـناـيـبـلا لاـصـتا ءاـهـن إل كـلذو SRPG 
.٩ ةحفصلا »تانايبلا لاصتا تارشؤم« اًضيأ رظنا .دعب نع دي ربلا قودنصب
ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر تاقفرم ضرع
stnemhcattA ددحو اهب قفرم دوجو ىلع  رشؤ ملا  ريشي ةلاسر حتفا  •   ← snoitpO ةشاش حتفل 

 كنك مي .اهظفح وأ اهحتف وأ تاقفر ملا عاج رتسا كنك مي ,تاقفر ملا ضرع ةشاش  يف .تاقفر ملا ضرع
.ثوتولب  ربع وأ RI ةلصو  ربع تاقفر ملا لاسرإ اًضيأ

  ًارارـضأ ثدـ حت دـق وأ تاـسو ريـف ىـلـع  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر تاـقـفرـم يوـتـ حت دـق :ماـه
 ,تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل .لـسارـلا ةـيوـه نـم اًدـكأـتـم  مل اذإ قـفرـم يأ حـتـفـت  ال .رـتوـيـبـمـكـلاـب وأ فـتاـ هلاـب
.٨٣ ةحفصلا »تاداهشلا ةرادإ« رظنا

فتاهلا ىلإ تاقفرملا عاجرتسا
 ,قفر ملا عاج رتس ال .فتا هلا  ىلإ هعاج رتسا مدع ىلع كلذ لدي ,تفاخ رشؤم قفر ملاب رهظ اذإ  •

eveirteR  ددحو هيلإ لقتنا ← snoitpO.
 وأ طـقـف لـئاـسرـلا وأ  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر نـيواـنـع عاـج رتـسا ررـقـت نأ كـنـكـ مي :ةـظـح الـم
 تاراـيـخ رـفوـتـت .PAMI 4 لوـكوـتورـب مدـخـتـسـي دـي ربـلا قودـنـص ناـك اذإ تاـقـفرـ ملاو لـئاـسرـلا
 .3POP لوكوتورب مادختسا دنع تاقفر ملاو لئاسرلا وأ طقف  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر نيوانع
.٥٨ ةحفصلا رظنا ,ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل

تاقفرملا دحأ حتف

 .هحتفل مكحتلا اصع طغضاو تاقفر ملا دحأ  ىلإ لقتنا .تاقفر ملا ضرع ةشاش  يف  ١
.لباق ملا قيبطتلا  يف ةحتف  مث مدا خلا نم ةرشابم قفر ملا عاج رتسا متي ,تن رتن إلاب لاصت الا ءانثأ  •
 اذإ .تن رتن إلاب لاصت الا نود عضو  يف فتاهلل قفر ملا ةداعتسا  يف بغرت تنك اذإ امع فتا هلا كلأسي  •

.دعب نع دي ربلا قودنصب لاصت الا ءارجإ أدبي ,seY ـب ةباج إلا تناك
. ينو رتكل إلا دي ربلا ضراع  ىلإ ةدوعلل kcaB ىلع طغضا  ٢

ةمئاق رفوتت !حيملت
 ةـمـعدـ ملا لاـكـش ألا تاـقـيـسـنـتـب
 ةدـهاـشـ مل .٤٥ ةـحـفـصـلا  يف
 فـلـ ملا تاـقـيـسـنـت مـضـت ةـمـئاـق
 ,0567 اـيـكوـن ةـطـساوـب ةـمـعدـ ملا

 تامولع ملا ىلع ع الط الا كنك مي
 عـقوـ ملا ىـلـع جـتـنـ ملاـب ةـصاـ خلا

moc.aikon.www.

 ةـشاـش  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
nepO  :يـه تاـقـفرـ ملا ضرـع
 و dneS و evaS و eveirteR و
eteleD و tixE.

ةحاسم  ريفوتل   !حيملت
 تاقفر ملا ةلازإ كنك مي ,ةركاذلاب
 دـي ربـلا لـئاـسر ىدـحإ نـم
 مـهـب ظاـفـتـح الا عـم  ينو رتـكـل إلا
 ددح . ينو رتك إلا دي ربلا مداخ  يف

eteleD  ← snoitpO ةـشاـش  يف 
.تاقفر ملا ضرع
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لصفنم لكشب تاقفر ملا ظفح
evaS  ددـح ,قـفرـم ظـفـ حل ← snoitpO قـيـبـطـتـلا  يف قـفرـ ملا ظـفـح مـتـي .تاـقـفرـ ملا ضرـع ةـشاـش  يف 
 ةـيـصـنـلا تاـفـلـ ملا ظـفـح نـكـ ميو »لـجـسـ ملا«  يف تاوـص ألا ظـفـح نـكـ مي ,لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع .رـظاـنـتـ ملا
)TXT.( تاظح ال ملا«  يف«.
ينورتكل إلا ديربلا لئاسر فذح
 .دعب نع دي ربلا قودنص  يف اهب ظافتح الا عم فتا هلا نم  ينو رتكلإ ديرب ةلاسر فذح  •
ylno enohP  ددح     ←  eteleD  ← snoitpO  وأ

 .دـعُـب نـع دـي ربـلا قودـنـص  يف ةدوـجوـ ملا  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا نـيواـنـع فـتاـ هلا سـكـعـي :ةـظـح الـم
  ىتـح  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا ناوـنـع لـظـيـسـف ،فـتاـ هلا نـم ةـلاـسرـلا ىوـتـ حم فذـح مـغرو ،كـلذـل
 ثـيدـحـتـب دـيدـج لاـصـتا ماـيـقو دـعُـب نـع دـي ربـلا قودـنـص نـم  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا فذـح مـتـي
.فتا هلا  يف دي ربلا قودنص ضرع

 .اًضيأ دعب نع دي ربلا قودنص نمو فتا هلا نم  ينو رتكلإ ديرب ةلاسر فذح  •
revres dna enohP  ددح     ←  eteleD  ← snoitpO .

 نـم  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا ةـلاـسر فذـح مـتـي فوـس ,لاـصـت الا نود عـضو  يف تـنـك اذإ :ةـظـح الـم
 دـي ربـلا ةـلاـسر فذـح مـتـي فوـس ,دـعـب نـع دـي ربـلا قودـنـصـب  يلاـتـلا لاـصـت الا ءاـنـثأ . الوأ فـتاـ هلا
.دعب نع دي ربلا قودنص نم  ينو رتكل إلا
 ءاـهـنإ دـعـب اـهـفذـ حل اًدـيـهـ مت اـهزـيـيـ مت  مت  يتـلا لـئاـسرـلا ةـلازإ مـتـي ,3POP لوـكوـتورـب مادـخـتـسا دـنـع
.دعب نع دي ربلا قودنصب لاصت الا

تنرتن إلاب لاصت الا عطق دنع ينورتكل إلا ديربلا لئاسر فذح مدع
  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر ىدحإ  ىلإ لقتنا ,مدا خلا نم و فتا هلا نم  ينو رتكلإ ديرب ةلاسر فذح ةيلمع ءاغل إل
etelednU  ددحو ،)  (  يلاتلا لاصت الا ءانثأ اهفذ حل اهزيي مت  مت  يتلا ← snoitpO.
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ظفحلا قودنص
.ا هلاسرإ رظتن ملا لئاسرلل تقؤم نيز خت ناكم ظف حلا قودنص دعي
»ظفحلا قودنص« يف ةدوجوملا لئاسرلا ةلاح
•  gnidneS - ةلاسرلا لاسرإ يراجو ،لاصتا لمع يراج.
•   gnitiaW / deueuQ  - قودنص  يف لئاسرلا نم ناهباشتم ناعون دوجو ةلاح  يف ,لاث ملا ليبس ىلع 

.ىرخ ألا ةلاسرلا لاسرإ متي  ىتح راظتن الا ديق  نيتلاسرلا ىدحإ لظت ,ظف حلا
•  )emit( ta dneseR - ةينمز ةلهم دعب ىرخأ ةرم ةلاسرلا لاسرإ فتا هلا لوا حي فوس .لاسر إلا لشف. 

.لا حلا  يف لاسر إلا ليغشت ةداعإ  يف بغرت تنك اذإ dneS ىلع طغضا
•  derrefeD - ىلإ لقتنا .ظف حلا قودنص  يف يه امنيب »راظتن الا ديق« نوكتل تادنتس ملا طبض نك مي  

gnidnes refeD  ددحو ا هلاسرإ  مت  يتلا لئاسرلا ىدحإ ← snoitpo.
•  deliaF - حتفا ,ة ريصق ةلاسر لاسرإ تلواح اذإ .لاسر إلا لشف .لاسر إلا ت الوا حم ذافنتسا  مت 

.لاسر إلا طبض ةحص نم دكأتو ةلاسرلا

MIS ةقاطب يف ةلجسملا لئاسرلا ضرع
 .فتا هلا  يف تادلج ملا دحأ  ىلإ لئاسرلا كلت خسن مزلي ,MIS ةقاطب  يف ةلجس ملا لئاسرلا ضرع لبق
segassem MIS ددح ,لئاسرلل ةيسيئرلا ضرعلا ةشاش  يف  ١  ← snoitpO.
kramnU/kraM ددح  ٢  ← snoitpO وأ lla kraM لئاسرلا زييمتل.
ypoC  ددح  ٣ ← snoitpO. تادلج ملاب ةمئاق حتفت.
.لئاسرلا ضرعل دلج ملا  ىلإ لقتنا .KO ىلع طغضاو دل جم ددح  ٤

)ةكبش ةمدخ( رشنلا ةيلخ
 .رورـ ملا لاوـحأو سـقـطـلا ةـلاـح لـثـم ,ةددـعـتـم تاـعوـضوـم لوـح ةـمدـ خلا رـفوـم نـم لـئاـسر م الـتـسا نـكـ مي
 ةـشاـش  يف .ةـمدـ خلا رـفوـ مب لـصـتا ،ةـلـصـلا تاذ تاـعوـضوـ ملا ماـقرأو ةـحاـتـ ملا تاـعوـضوـ ملا ىـلـع لوـصـحـلـل
:ةدهاشم كنك مي ةيسيئرلا ضرعلا

ضرعلا ةشاش  يف
 ددـــــح ,لـئاـسرـلـل ةـيـسـيـئرـلا

tsacdaorb lleC  ← snoitpo.

عضو متي :لاثم
 ،ظـفـ حلا قودـنـص  يف لـئاـسرـلا
 نوكي امدنع ,لاث ملا ليبس ىلع
 ةـقـطـنـم قاـطـن جراـخ فـتاـ هلا
  ًاـضـيأ كـنـكـ مي .ةـكـبـشـلا ةـيـطـغـت
  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا لـئاـسر عـضو
 ةـمداـقـلا ةرـ ملا  يفاـ هلاـسرإ دارـ ملا
 دـي ربـلا قودـنـصـب لاـصـت الا دـنـع
.دعب نع
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.ةك رتش ملا  ريغ ةديد جلا لئاسرلل  و ةديد جلا ةك رتش ملا لئاسرل -  :عوضو ملا ةلاح  •
 امدنع .ةعبات ملا ديق هعضول )  ( هيلإ ةراش إلا ت مت دق ناك اذإ امو ,عوضو ملا مساو ,عوضو ملا مقر  •

.كغ البإ متي فوس اهيلإ ةراش إلا ت مت تاعوضوم  ىلإ يمتنت لئاسر كلصت
 لـغـشـ مب لـصـتا .رـشـنـلا ةـيـلـخ لاـبـقـتـسا SRPG تاـناـيـب ةـمزـح لاـصـتا عـنـ مي دـق :ةـظـح الـم :ةـظـح الـم
 طـبـض لوـح ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل .حـيـحـصـلا SRPG طـبـض ىـلـع لوـصـحـلـل ةـكـبـشـلا

SRPG، ةماعلا ويدارلا ةمزح ةمدخ( تانايبلا ةمزح« رظناSRPG .٠٣ ةحفصلا ») 

ةمدخلا رماوأ ررحم
 رـفوـم  ىلإ ،)DSSU رـماوأـب  ًاـضـيأ ةـفورـعـم( ةـكـبـشـلا تاـمدـخ طـيـشـنـت رـماوأ لـثـم ,ةـمدـخ تاـبـلـط لاـسرإ نـكـ مي
:بلط لاسر إل .كيدل ةمد خلا رفو مب لصتا ،تامولع ملا نم ديز مل .كيدل ةمد خلا
وأ dneS ىلع طغضاو رم ألا ماقرأ/مقر لخدأ ,لاصتا ءارجإ ةلاح  يف وأ راظتن الا عضو  يف  •
dnammoc ecivreS ددح ,ماقرأو فورح لاخدإ  ىلإ تجتحا اذإ  •  ← snoitpO  ← gnigasseM.

لئاسرلا طبض
ـقـبـط تاـعوـمـ جم  ىلإ لـئاـسرـلا طـبـض مـيـسـقـت  مت  يذـلا طـبـضـلا  ىلإ لـقـتـنا .ةـفـلـتـخـ ملا لـئاـسرـلا عاوـن أل اً
.مكحتلا اصع ىلع طغضاو هرير حت  يف بغرت

ضرعلا ةشاش  يف
 ددـح ,لـئاـسرـلـل ةـيـسـيـئرـلا
 snoitpo  ←  ecivreS

dnammoc.

 ةـيـلـخ  يف ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
 وnepO   :يـه رـشـنـلا

ebircsbuS / ebircsbusnU و 
kramtoH / kramtohnU و cipoT

.tixE و sgnitteS و
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ةريصقلا لئاسرلا طبض
egassem trohS ددحو gnigasseM  ىلإ لقتنا  ← sgnitteS  ← snoitpO ةيلاتلا طبضلا ةمئاق حتفل: 
•  retnec egasseM - رظنا .ةدد  حملا ة ريصقلا لئاسرلا ةمدخ زكارم لكب ةمئاق راي خلا اذه درسي 

.٢٨ ةحفصلا »ديدج ة ريصق لئاسرزكرم ةفاضإ«
•  esu ni ertnec egasseM -  )متي لئاسر زكرم يأ فيرعتب راي خلا اذه موقي - )مدختس ملا لئاسرلا زكرم 

.ةروص ملا لئاسرلا لثم ةيكذلا لئاسرلاو ة ريصقلا لئاسرلا ميلستل همادختسا
•  troper evieceR )ىلإ ةكبشلا ةمدخ  نييعت امدنع - )ميلستلا ريراقت  seY, ةلسر ملا ةلاسرلا ةلاح رهظت 

) gnidneP و deliaF و derevileD ( ٩١ ةحفصلا رظنا .لجسلا  يف.
•  ytidilav egasseM - فذح متي ,اهب حومس ملا ة رتفلا  يف ةلاسرلا ملتسم  ىلإ لوصولا رذعت ةلاح  يف 

  .ةيصا خلا هذه ةكبشلا معدت نأ يرورضلا نم هنأ ظح ال .ة ريصقلا لئاسرلا ةمدخ زكرم نم ةلاسرلا
emit mumixaM ةكبشلا لبق نم هب حومس ملا تقولل ىصق ألا د حلا وه.

•  sa tnes egasseM - يه ةحات ملا تاراي خلا:  txeT و xaF و gnigaP و liam-E. تامولعم ىلع لوصحلل 
.كيدل ةكبشلا لغش مب لصتا ,ةيفاضإ

 لـيوـ حت ىـلـع كـيدـل ةـمدـ خلا زـكرـم ةردـق نـم أدـكأـتـم تـنـك اذإ راـيـ خلا اذـه  ريـيـغـتـب مـق :ةـظـح الـم
.ىرخ ألا تاقيسنتلا هذه  ىلإ ة ريصقلا لئاسرلا

•  noitcennoc derreferP - ةكبش ربع ة ريصق لئاسر لاسرإ نك مي MSG ربع وأ ةيداعلا  SRPG, اذإ 
 »)SRPG ةـماـعـلا وـيدارـلا ةـمزـح ةـمدـخ( تاـناـيـبـلا مزـح« رـظـنا .ةـكـبـشـلا لـبـق نـم ةـمـعدـم تـناـك
.٠٣ ةحفصلا

•  rtc emas aiv ylpeR. )عضولا ىلع راي خلا اذه طبض قيرط نع - )ةكبش ةمدخ seY, ملتس ملا ماق اذإ 
 لئاسرلا ةمدخ زكر مب صا خلا مقرلا سفن مادختساب درلا ةلاسر لاسرإ متي ,كتلاسر ىلع درلاب
. نيلغش ملا لك  نيب لمعي  ال دق هنأ ظح ال .ة ريصقلا

ديدج ةريصق لئاسر زكرم ةفاضإ
retneC .gsm weN ددحو retnec egasseM حتفا  ١   ← snoitpO.
.KO ىلع طغضاو ةمد خلا زكر مل  ًا مسا بتكاو ,مكحتلا اصع ىلع طغضا  ٢

 رير حت ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا
 :ة ريصقلا لئاسرلا زكرم طبض

ertnec .gsm weN و tidE و 
eteleD و tixE.
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 دب  ال( ة ريصقلا لئاسرلا ةمدخ زكرم مقر بتكاو اهيلع طغضا ,لفسأ  ىلإ مكحتلا اصع كرح  ٣
 .ةروصمو ةيصن لئاسر لاسر إل لئاسرلا زكرم مقر  ىلإ جات حت .KO ىلع طغضا .) ًانيعم نوكي نأ
 .ةمد خلا رفوم نم مقرلا م التسا كنك مي

 طغضاو ,esu ni retneC .gsM  ىلإ لقتنا .طبضلا ضرع ةشاش  ىلإ عجرا ,ديد جلا طبضلا مادختس ال  •
.ديد جلا ةمد خلا زكرم ددحو مكحتلا اصع ىلع

ةددعتملا طئاسولا لئاسر طبض
egassem aidemitluM  ددحو gnigasseM  ىلإ لقتنا ←  sgnitteS ← snoitpO ةيلاتلا طبضلا ةمئاق حتفل: 
•  noitcennoc derreferP )لئاسر زكر مل لضفم لاصتاك ةمدختس ملا لوخدلا ةطقن ددح - )هفيرعت ب جي 

.٧٦ ةحفصلا »ةددعت ملا طئاسولا لئاسرل بولط ملا طبضلا« رظنا .ةددعت ملا طئاسولا
  مث ةـيـكذ ةـلاـسر لـكـش  يف ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسر طـبـض م الـتـسا ةـلاـح  يف :ةـظـح الـم
ـيـئاـقـلـت مـلـتـسـ ملا طـبـضـلا مادـخـتـسا مـتـي ,اـهـظـفـح  لـئاـسرـلا م الـتـسا« رـظـنا .لـضـفـ ملا لاـصـت الـل اً
.٣٧ ةحفصلا »ة ريصقلا

•  nnoc yradnoceS - ةددعت ملا طئاسولا لئاسر زكر مل يوناث لاصتاك ةمدختس ملا لوخدلا ةطقن ددح. 
 طـبـض تاذ nnoc yradnoceS و noitcennoc derreferP نـم  الـكـل رـفوـتـي نأ بـ جي :ةـظـح الـم
egapemoH تاـنـيـبـلا لاـصـتا نوـكـي .ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا ةـمدـخ زـكرـم سـفـن  ىلإ  ًا ريـشـم 
.اًفلت خم طقف
  يف بـغرـت دـقـف ,تاـناـيـب ةـمزـح لاـصـتا مدـخـتـسـي كـيدـل لـضـفـ ملا لاـصـت الا ناـك اذإ :لاـثـم
 ةـقـيرـطـلا هذـهـبو .يوـناـثـلا لاـصـت الـل تاـناـيـب لاـصـتا وأ ةـعرـسـلا  يلاـع تاـناـيـب لاـصـتا مادـخـتـسا

 مـعدـت ةـكـبـشـب كـلاـصـتا مدـع  يف  ىتـح اـهـم الـتـساو ةددـعـتـم طـئاـسو لـئاـسر لاـسرإ كـنـكـ مي
 لـغـشـ مب لـصـتا ،اـهـيـف كا رتـش الاو تاـناـيـبـلا تاـمدـخ رـفوـت ىدـم ةـفرـعـ مل .تاـناـيـبـلا مزـح
ـضـيأ رـظـنا .يـل ـ حملا ةـمدـ خلا رـفوـم وأ ةـكـبـشـلا  تاـناـيـبـلا ت الاـصـتا لوـح ةـماـع تاـموـلـعـم« اً
.٩٢ ةحفصلا »لاصت الا طاقنو

•  noitpecer aidemitluM - ددح: 
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    ten emoh ni ylnO. - ةكبشلاب  الصتم نوكت امدنع ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا  يف ةبغرلا دنع 
 نوـكـت اـمدـنـع طـئاـسوـلا ةددـعـتـم لـئاـسرـلا لاـبـقـتـسا ةـمدـخ لـيـغـشـت فاـقـيإ مـتـي .طـقـف ةـيـلـحـمـلا

.ةيل  حملا ةكبشلا قاطن جراخ
    no syawlA - اًمود ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا  يف ةبغرلا دنع. 
    ffO - ق الط إلا ىلع تان العإ وأ ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا مدع  يف ةبغرلا دنع.

 :ماه
 جراخ نوكت امدنع ا هلابقتسا وأ ةددعتم طئاسو لئاسر لاسرإ دنع  ريثكلا فلكتتس  •

.ةيل  حملا ةكبشلا قاطن
 موقي نأ فتاهلل نك مي ذئدنع no syawlA وأ ten emoh ni ylnO. ىلع طبضلا ديد حت  مت اذإ  •

.كتدافإ نودب SRPG لاصتا وأ طشن تانايب لاصتا ءارجإب
•  gsm gniviecer nO. ددح: 
    yletaidemmi.rteR - روفلا ىلع ةددعت ملا طئاسولا لئاسر عاج رتساب فتا هلا موقي نأ  يف تبغر اذإ. 

.اًضيأ اهعاج رتسا متيس ,derrefeD ةلا حلا ىلع لئاسر كانه تناك اذإ
    laveirter refeD - دعب اميف اهعاج رتس ال ةددعت ملا طئاسولا لئاسر زكرم  يف ةلاسرلا ظفح  يف تبغر اذإ. 

.yletaidemmI .rteR ىلع gsm gniviecer nO طبضا ,دعب اميف ةلاسرلا عاج رتس ال
    egassem tcejeR - لـئاـسر زـكرـم موـقـي فوـس .ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا لـئاـسر ضـفر  يف تـبـغر اذإ 

.لئاسرلا فذ حب ةددعت ملا طئاسولا
•  segasseM .nona wollA - ددح oN لوه جم لسار نم ةلسرم لئاسر ضفر  يف تبغر اذإ.
•  strevda evieceR - طـئاـسو لـئاـسر تاـن الـعإ م الـتـسا  يف بـغرـت تـنـك اذإ اـم راـيـ خلا اذـه ددـ حي 

. ال مأ ةددعتم
•  stropeR - ىلع راي خلا اذه طبضا seY عاضو ألا روهظ  يف تبغر اذإ ) gnidneP و deliaF وderevileD ( 

.٩١ ةحفصلا رظنا .لجسلا  يف ةلسر ملا ةلاسرلاب ةصا خلا
  ىلإ اـ هلاـسرإ  مت ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسرـل مـيـلـسـتـلا رـيرـقـت لاـبـقـتـسا نـكـ مي  ال :ةـظـح الـم 
. ينو رتكلإ ديرب ناونع

•  gnidnes troper yneD - رتـخا  seY ةـصاـخ م الـتـسا رـيراـقـتـل فـتاـ هلا لاـسرإ  يف بـغرـت  ال تـنـك اذإ 
. ةملتس ملا ةددعت ملا طئاسولا لئاسرب



لئاسرلا

٥٨ Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

•  ytidilav egasseM - ةلازإ متي ,اهب حومس ملا ة رتفلا  يف ةلاسرلا ملتسم  ىلإ لوصولا رذعت ةلاح  يف 
 .ةزي ملا هذه ةكبشلا معدت نأ دب  ال هنأ ظح ال .ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةمدخ زكرم نم ةلاسرلا
emit mumixaM ةكبشلا لبق نم هب حومس ملا تقولل ىصق ألا د حلا وه.

•  ezis egamI - يه تاراي خلا .ةددعتم طئاسو ةلاسر  يف لكشلل بسان ملا مج حلا راي خلا ذه  نيعي: llamS 
٠٦١ ىصق ألا د حلا(  X لسكب ٠٢١( و egraL )٠٤٦ ىصق ألا د حلا  X لسكب ٠٨٤(. 

•  rekaepS - رتـخا  rekaepsduoL وأ lamroN طـئاـسو ةـلاـسر  يف توـصـلا لـيـغـشـت  يف تـبـغر اذإ 
 توـصـلا  ربـكـم« رـظـنا ,تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل .نذ ألا ةـعاـ مس  ربـع وأ توـصـلا  ربـكـم  ربـع ةددـعـتـم
.٣١ ةحفصلا »نمض ملا
ينورتكل إلا ديربلا طبض
sgnitteS ددحو gnigasseM  ىلإ لقتنا  ← liam-E  ← snoitpO. 
.همادختسا  يف بغرت يذلا دي ربلا قودنص ديدحتل esu ni xobliaM حتفا

ديربلا قيدانص طبض
 فوـس ,دـيرـب قـيداـنـص فـيرـعـت مـتـي  مل اذإ .اـهـفـيرـعـت  مت  يتـلا دـي ربـلا قـيداـنـصـب ةـمـئاـق حـتـفـل xobliaM ددـح
:ةيلاتلا طبضلا ةمئاق رهظت .كلذ كنم بلطي
•  eman xobliaM - دي ربلا قودنصل اًيفصو اً مسا بتكا.
•  esu ni tniop sseccA )( تن رتن إلا لوخد ةطقن - )اهفيرعت ب جيPAI( دي ربلا قودنصل ةمدختس ملا. 

 لوخد ةطقن ءاشنإ ةيفيك لوح تامولع ملا نم ديز مل .ةمئاقلا نم )API( تن رتن إلا لوخد ةطقن  رتخا
.٩٢ ةحفصلا »لاصت الا طبض« اًضيأ رظنا ,)API( تن رتن إلا

•  sserdda liam yM )رـفوـم نـم هـتـمـلـسـت يذـلا يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلا ناوـنـع بـتـكا - )هـفـيرـعـت بـجـي 
 كـلـئاـسر ىـلـع دودرـلا لاـسرإ مـتـي  مل .@ فرـ حلا ىـلـع ناوـنـعـلا يوـتـ حي نأ دـب  ال .كـيدـل ةـمدـ خلا
.ناونعلا اذه ىلع

•  revres liam gniogtuO: )ناونع بتكا - )هفيرعت ب جي PI موقي يذلا رتويبمكلل فيض ملا مسا وأ 
.كيلإ  ينو رتكل إلا دي ربلا ةلاسر لاسرإب

•  egassem gnidneS- فتا هلا نم  ينو رتكل إلا دي ربلا ةلاسر لاسرإ ةيفيك راي خلا اذه دد حي. yletaidemmI- 
txen gniruD .dneS   راـيـ خلا دـيدـ حت روـف أدـب دـق دـي ربـلا قودـنـصـب لاـصـت الا نأ راـيـ خلا اذـه حـضوـي
nnoc - قودنصب لاصت الا درج مب ا هلاسرإ متي قوس  ينو رتكل إلا دي ربلا ةلاسر نأ راي خلا اذه حضوي 
.ةمداقلا ةر ملا  يف دعب نع دي ربلا

 رير حت ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا
 : ينو رتكل إلا دي ربلا طبض

snoitpo gnitidE و  weN
xobliam و eteleD و tixE.
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•  fles ot ypoc dneS - ددح seY نع دي ربلا قودنص  يف  ينو رتكل إلا دي ربلا ةلاسر نم ةخسن ظف حل 
.sserdda liam yM  يف  نيع ملا ناونعلا  يفو دعب

•  erutangis edulcnI - ددـح seY ءدـب مث يـنورـتـكـل إلا دـيرـبـلا لـئاـسرـب عـيـقوـت قاـفرإ يف تـبـغر اذإ 
.هرير حت وأ عيقوتلا صن ةباتك

•  eman resU: - كيدل ةمد خلا رفوم نم هيلع تلصح يذلاو ,كب صا خلا مدختس ملا مسا بتكا.
•  drowssaP: - لاخدإ كنم بلطي فوس , ًاغراف لق حلا اذه تكرت اذإ .كب ةصا خلا رور ملا ةملك بتكا 

.كب صا خلا دعب نع دي ربلا قودنصب لاصت الا ةلوا حم دنع رور ملا ةملك
•  revres liam gnimocnI: )ناونع - )هفيرعت ب جي PI م التساب موقي يذلاو رتويبمكلاب فيض ملا مسا وأ 

.كب ةصا خلا  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر
•  epyt xobliaM: دعب نع دي ربلا قودنص ةمدخ رفوم هب يصوي يذلا  ينو رتكل إلا دي ربلا لوكوتورب فرّعي 

.4PAMIو 3POP يه ةحات ملا تاراي خلا .كيدل
 هـظـفـ حب تـمـق اذإ ه ريـيـغـت نـكـ مي  الو طـقـف ةدـحاو ةرـم طـبـضـلا اذـه دـيدـ حت نـكـ مي :ةـظـح الـم
.دي ربلا قودنص طبض نم تجرخ وأ

•  ytiruceS - 3 ت الوـكوـتورـب عـم راـيـ خلا اذـه مدـخـتـسـيPOP 4 وPAMI و PTMS لاـصـت الا  نيـمأـتـل 
.دعب نع دي ربلا قودنصب

•  nigol eruces POPA- 3 لوـكوـتورـب عـم راـيـ خلا اذـه مدـخـتـسـيPOP تاـمـلـك لاـسرإ ةـيـلـمـع  ريـفـشـتـل 
 ــل4PAMI  دـيدـ حت ةـلاـح  يف راـيـ خلا اذـه رـهـظـي  ال .دـعـب نـع  ينو رتـكـل إلا دـي ربـلا مداـخ  ىلإ رورـ ملا
epyt xobliaM:

•  tnemhcatta eveirteR )3  ىلإ  ينو رتكل إلا دي ربلا لوكوتورب طبض ةلاح  يف راي خلا اذه رهظي  الPOP( - 
.اهنودب وأ تاقفر ملاب  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر عاج رتس ال دعم راي خلا اذهو

•  sredaeh eveirteR - فتا هلا  ىلإ اهعاج رتسا  يف بغرت  يتلا  ينو رتكل إلا دي ربلا نيوانع ددع نم دحلل. 
.طقف 4PAMI لوكوتورب عم مدختست  .denifed resU و llA يه ةحات ملا تاراي خلا

PAW ةمدخ لئاسر طبض
sgnitteS egassem ecivreS دـيدـ حتو gnigasseM  ىلإ لاـقـتـن الا دـنـع  ← snoitpO طـبـضـلا ةـمـئاـق حـتـفـت 
:ةيلاتلا
•  segassem ecivreS - ةمدخ لئاسر م التسا  يف بغرت تنك اذإ ام  رتخا PAW ال مأ .
•  dedeeN .citnehtuA- تاـمدـخ لـئاـسر م الـتـسا يف بـغرـت تـنـك اذإ اـم رـتـخا PAW نـم طـقـف 

 .اهب قوثوم رداصم
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رشنلا ةيلخ طبض
 تاـعوـضوـ ملا ماـقرأو ةـحاـتـم تاـعوـضوـ ملا يأو رـشـنـلا ةـيـلـخ رـفوـت ةـيـناـكـمإ نـع كـيدـل ةـمدـ خلا رـفوـم نـم قـقـ حت
gnitsacdaorb lleC   ىلإ لـقـتـنا ,طـبـضـلا  ريـيـغـتـل .كـلذـب ةـقـلـعـتـ ملا ← sgnitteS ← snoitpO ←  gnigasseM 

noitpeceR  -  nO وأ ffO.
•  llA-egaugnaL حيتي .ةنكم ملا تاغللا ةفاكب رشنلا ةيلخ لئاسر م التسا ةيناكمإ راي خلا اذه كل حيتي 

 نكت  مل اذإ .اهب رشنلا ةيلخ لئاسر م التسا  يف بغرت  يتلا ةغللا رايتخا ةيناكمإ detceleS رايخ كل
 .rehtO ددح ,ةمئاقلاب ةدوجوم اهديرت  يتلا ةغللا

•  noitceted cipoT - نـع كـنـكـ مي ,ةدوـجوـ ملا تاـعوـضوـ ملا نـم ىأ  ىلإ يـمـتـنـت  ال ةـلاـسر تـمـلـتـسا اذإ 
nO راـيـخ قـيرـط  ← noitceted cipoT  ـيـئاـقـلـت عوـضوـ ملا مـقر ظـفـح   يف عوـضوـ ملا مـقر ظـفـح مـتـي .اً
 تاعوضو ملا ماقرأ ظفح  يف بغرت  ال تنك اذإ ffO  رتخا .مسا نودب هضرع متيو عوضو ملا ةمئاق
 .اًيئاقلت ةديد جلا
ةلسرملا لئاسرلا دلجم طبض

•  egassem tnes evaS - طئاسو ةلاسر وأ ,ة ريصق ةلاسر لك نم ةخسن ظفح  يف بغرت تنك اذإ ام  رتخا 
.»ةلسر ملا رصانعلا« دل جم  ىلإ ا هلاسرإب تمق  ينو رتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةددعتم

•  sgsm devas fo .oN. رصانعلا« دلج مب اهظفح متي  يتلا ةلسر ملا لئاسرلا ددع راي خلا اذه دد حي 
 ,دـحـلا اذـه ىلإ لوـصوـلا دـنـع .ةـلاـسر ٥١ يـضارـتـف الا دـحـلا غـلـبـي .ةدـحاوـلا ةرـمـلا يف »ةـلـسرـمـلا
.ةلاسر مدقأ فذح متي
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عاضو ألا .٧
 اـهـصـيـصـ خت نـكـ مي وأ ،ةـفـلـتـخـ ملا تاـئـيـبـلاو ثادـح ألا بـسـح اـهـصـيـصـ ختو فـتاـ هلا تاـمـغـن طـبـض كـنـكـ مي
 و regaP  :يـهو لـبـق نـم ةـنـيـعـم عاـضوأ ةـسـ مخ دـجوـت .»عاـضو ألا« ل الـخ نـم كـلذو لاـصـت الا تاـعوـمـجـ مل

roodtuO و gniteeM و tneliS و lareneG كتاجايتحا عم بسانتتل اهصيص خت كنك مي ثيح. 
  يلاـ حلا خـيراـتـلا رـهـظـي .راـظـتـن الا عـضو  يف ضرـعـلا ةـشاـش ةـمدـقـم  يف  ًاـيـلاـح دد ـ حملا عـضوـلا ةدـهاـشـم كـنـكـ مي
.مدختس ملا عضولا وه »ماع« عضولا ناك اذإ طقف
  يف ةـمـلـتـسـم تاـمـغـن وأ ،»نـحـلـ ملا« ةـطـساوـب اـهـئاـشـنإ  مت تاـمـغـن وأ ، ًاـيـضا رتـفا ةددـ حم تاـمـغـنـلا نوـكـت نأ نـكـ مي
 لاـصـت الا ل الـخ نـم وأ ،ثوـتوـلـب  ربـع وأ ،RI ةـلـصو ل الـخ نـم فـتاـ هلا  ىلإ اـهـلـقـن مـتـي تاـمـغـن وأ ،ةـلاـسر ةروـص
.فتا هلاب اهظفح متي  مث ،رتويبمكلا ةزهجأ دحأب

عاضو ألا رييغت
seliforP  ىلإ لقتنا  ١  ← uneM. ٨٨ ةحفصلا ,١ لكش رظنا .عاضو ألاب ةمئاق حتف متي. 
etavitcA  ددحو عاضو ألا دحأ  ىلإ لقتنا ,ةيسيئرلا ضرعلا ةشاش  يف  ٢  ← snoitpO.
عاضو ألا صيصخت
esilanosreP  ددحو عاضو ألا ةمئاق  يف بولط ملا عضولا  ىلإ لقتنا ،عاضو ألا دحأ ليدعتل  ١ ← snoitpO . 

 .عاضو ألا طبض ةمئاق حتف متي
:يلي امك تارايتخ الا حتفل مكحتلا اصع ىلع طغضاو ه رييغت بولط ملا طبضلا  ىلإ لقتنا  ٢
•  enot gnigniR - لقنتلا ءانثأ .ةمئاقلا نم  نينر ةمغن  رتخا ،ةيتوصلا تا ملاكملل  نينرلا ةمغن  نييعتل 

 طـغـضا .اـهراـيـتـخا لـبـق اـهـيـلإ عـمـتـسـت يـكـل تاـمـغـنـلا ىدـحإ ىـلـع فـقوـتـلا كـنـكـ مي ،ةـمـئاـقـلا ل الـخ
.ةمغنلا فاقي إل حاتفم يأ ىلع

 ةفاضإ« رظنا .ت الاصت الا وأ عاضو ألا . نيعقوم ل الخ نم  نينرلا تامغن  رييغت كنك مي :ةظح الم
.٧٤ ةحفصلا » نيلصتم ةعوم جم وأ لاصتا تراك  ىلإ  نينر ةمغن

.عاضو ألا ةمئاق ١ لكشلا

←   ىلإ لقتنا    uneM
seliforP

:راصتخا حاتفم
 عضولا  رييغتل   ىلع طغضا
 .راـظـتـن الا عـضو  يف دوـجوـ ملا
 بغرت يذلا سايق ملا  ىلإ لقتنا
 ىـلـع طـغـضا  مث هـطـيـشـنـت  يف
KO. 
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•  trela llac gnimocnI - ديد حت دنع gnidnecsA، يف ذخأي  مث لو ألا ىوتس ملا نم  نينرلا توص أدبي  
.دد  حملا توصلا ىوتسم  ىلإ لصي  ىتح رخ آلا ولت وتسم عافتر الا

•  emulov gnigniR - لئاسرلا هيبنت تامغنو  نينرلا تامغنل توصلا ىوتسم  نييعتل.
•  enot trela egasseM - لئاسرلا ةمغن  نييعتل.
•  trela gnitarbiV - ةيتوص تا ملاكم وأ لئاسر دورو دنع فتا هلا زازتها  نييعتل.
•  senot dapyeK - حيتاف ملا ةحول تامغنل توصلا ىوتسم  نييعتل.
•  senot gninraW - ةيراطبلا ةقاط ذافن دنع لاث ملا ليبس ىلع ،ةيريذ حت ةمغن فتا هلا ردصي.
•  rof trelA - لاصتا ةعوم جم  ىلإ يمتنت فتاوه ماقرأ نم تا ملاكم دورو دنع فتا هلا  نينر  نييعتل 

 نيدد  حملا  نيلصت ملا ةعوم جم جراخ نيرخآ  نيلصتم ةيأ نم ةدراولا تا ملاك ملا يقاب لظت .ةدد حم
 ةلاح  يف ،لاصت الا تاعوم جم مضت ةمئاق( sllac llA رايتخ الا ىلع فتا هلا طبض متي .هيبنت ةمغن نودب
.٨٤ ةحفصلا »لاصتا تاعوم جم ءاشنإ« رظنا .)تاعومج ملا كلت ءاشنإ

•  eman eliforP - ةـيـمـسـت ةداـعإ نـكـمـي  ال .هدـيرـت مـسا يأـب عاـضو ألا دـحأ ةـيـمـسـت ةداـعإ كـنـكـمـي 
.عاضو ألا طبض ٢ لكش.ماع عضولا
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ةلضفملا .٨
 فتا هلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو  يف فتا هلا نوكي نأ ب جي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظ حم ةلوم  حملا فتاو هلا لامعتسا نوكي  نيح

 ،اـهـلـضـفـت  يتـلا روـصـلاـب ةـصاـ خلا تاـطاـبـتر الاو ،تاراـصـتـخ الا نـيزـخـتـل »ةـلـضـفـ ملا« ــب ةـناـعـتـس الا كـنـكـ مي
.اهظفح متي  يتلا paW تاحفصو ،paW تام العو ،توصلا ليجست تافلمو ،تاركذ ملاو
  ،دد ـ حملا خـيراـتـلـل  ًاـقـبـط » ميوـقـتـلا« حـتـفـي  ،»تارـكذـ ملا« ررـ حم حـتـفـي  :يـه ةـيـضا رتـف الا تاراـصـتـخ الا

.٠٩ ةحفصلا ,١ لكش رظنا .ةدراولا لئاسرلا حتفي 

تاراصتخا ةفاضإ
 .ةيناكم إلا كلتب يرخ ألا تاقيبطتلا عتمتت  ال .طقف ةيدرفلا تاقيبطتلا نم تاراصتخا ةفاضإ نك مي
.»ةلضف ملا«  ىلإ راصتخاك هتفاضإ  يف بغرت يذلا رصنعلا  ىلإ لقتنا  مث قيبطتلا حتفا  ١
setirovaF ot ddA ددح  ٢  ← snoitpO، ىلع طغضاو KO.

 ،هيلإ  ريشي يذلا رصنعلا لقن ةلاح  يف  ًايئاقلت »ةلضف ملا« لخاد راصتخ الا ثيد حت متي :ةظح الم
.رخآ دل جم  ىلإ تادلج ملا دحأ نم هلقن ةلاح  يف لاث ملا ليبس ىلع

:»ةلضف ملا«  يف
.لباق ملا قيبطتلا  يف فل ملا حتف متي .مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث زمرلا  ىلإ لقتنا ،راصتخا حتفل  •
tuctrohs eteleD  ددح  مث هتلازإ  يف بغرت يذلا راصتخ الا  ىلإ لقتنا ،راصتخا فذ حل  •   ← snoitpO. ال  

.هيلإ  ريشت يذلا فل ملا ىلع راصتخا ةلازإ ةيلمع رثؤت
eman tuctrohs tidE ددـح ،راـصـتـخ الا ناوـنـع  ريـيـغـتـل  •  ← snoitpO. اذـه رـثؤـي .دـيدـ جلا مـس الا بـتـكا 

 رـيـشـي يذـلا رـصـنـعـلا وأ فـلـمـلا ىلإ رـيـثأـتـلا اذـه دـتـمـي نأ نود ،طـقـف راـصـتـخ الا ىـلـع رـيـيـغـتـلا
.راصتخ الا هيلإ

 ضرع ةشاش ١ لكش
.ةيسيئرلا »ةلضف ملا«

←   ىلإ لقتنا    uneM
 setiruovaF.

 ضرع ةشاش تارايخ
 :يه ةيسيئرلا »ةلضف ملا«
nepO و eman tuctrohs tidE
evoM و ،tuctrohs eteleD و ،
weiv tsiL و ،  / weiv dirG ، 
.tixE و
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ماهملاو ميوقتلا .٩ 
 فتا هلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو  يف فتا هلا نوكي نأ ب جي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظ حم ةلوم  حملا فتاو هلا لامعتسا نوكي  نيح

  ًاـضـيأ كـنـكـ مي .ىرـخأ ثادـحأ ةـيأو ةـيوـنـسـلا داـيـع ألاو د الـيـ ملا داـيـعأو تاـعاـمـتـج الاو دـيـعاوـ ملا ظـفـح نـكـ مي
.ةمداق ثادحأب كركذي يكل  ميوقتلا هبنم طبض
 ميوقتلا ت الاخدإ ءاشنإ
yrtnE weN ددح  ١   ← noitpO ددحو:

•  gniteeM خيراتلاو تقولاب دد حم داعي مب كركذت يكل.
•  omeM ماي ألا دح أل ماع لاخدإ ةباتكل. 
•  yrasrevinnA ةـيوـنـسـلا داـيـع ألا ت الاـخدإ رارـكـت مـتـي .ةـصاـخ خـيراوـت وأ د الـيـم دـيـعـب كرـكذـت يـكـل 

.ماع لك
 .١٩ ةـحـفـصـلا ،١ لـكـش رـظـنا .٢٩ ةـحـفـصـلا مـيوـقـتـلا لاـخدإ لوـقـح مـسـق رـظـنا ,لوـقـحـلا ءلـمـل  ٢

 ةينيت اللا فرح ألا  نيب  رييغتلل  ىلع طغضا .لوق حلا  نيب لاقتن الل مكحتلا اصع مدختسا
ة ريغصلا ةينيت اللا فرح ألاو ة ريبكلا
.enoD ىلع طغضا ،لاخد إلا ظف حل  ٣

 ميوقتلا ت الاخدإ ريرحت
.هحتفل مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث لاخد إلا  ىلإ لقتنا ،مويلا ضرع ةشاش  يف  ١
.enoD ىلع طغضاو لاخد إلا لوقح ريرحتب مق  ٢
 ت الاخد إلا ةفاك  رييغت متي - secnerruccO llA.ديرت امك هليعفت ةيفيك  رتخا ,رركتم لاخدإ رير حت ةلاح  يف  •

.طقف  يلا حلا لاخد إلا  رييغت متي / طقف ylnO yrtne sihT / ةرركت ملا

 لاخدإ رير حت ١ لكش
  ميوقتلاب

←   ىلإ لقتنا    uneM
radnelaC.

 رـيرـ حت ءاـنـثأ ةـحاـتـ ملا تاراـيـ خلا
 و dneSو eteleD :يـه  ميوـقـت
tixE.
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ميوقتلا ت الاخدإ ءاغلإ
eteleD ددحو هئاغلإ  يف بغرت يذلا لاخد إلا  ىلإ لقتنا ,مويلا ضرع ةشاش  يف  •  ← noitpO طغضا وأ 

.ءاغل إلا ديكأتل KO ىلع طغضا . ىلع
 ت الاخد إلا ةفاك ءاغلإ متي -secnerruccO llA  . رييغتلا نايرس ةيفيك  رتخا ,رركتم لاخدإ ءاغلإ ةلاح  يف  •

.طقف  يلا حلا لاخد إلا ءاغلإ متي ylnO yrtnE sihT / ةرركت ملا

ميوقتلا لاخدإ لوقح
•   noisaccO /  tcejbuS- ثدحلل  ًافصو نّود. 
•  noitacoL - يرايتخا ،عامتج الا ناكم.
•  emiT tratS و emiT dnE و etaD tratS و etaD dnE.
•  mralA - لوقح طيشنتل مكحتلا اصع ىلع طغضا emiT mralA و etaD mralA.
•  taepeR - يف  لـكـش ىـلـع رـهـظـي .هرارـكـت دارـ ملا لاـخد إلا  ريـيـغـتـل مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا  

.مويلا ضرع ةشاش
 ،ةررـكـتـم ُاـثادـحأ كـيدـل تـناـك اذإ ةـبـغرـلا بـسـح رارـكـتـلا ةـفـيـظو  يف مـكـحـتـلا كـنـكـ مي :لاـثـم
 ةررـكـتـم ثادـحأ وأ عوـبـس ألا فـصـتـنـم  يف ثادـحأ  يف وأ ,ةـيـعوـبـسأ ثادـحأ تـناـكأ ءاوـس
.اهركذت  يف بغرت ةيموي ةروصب

•  litnU taepeR - ةرود ءاهتنا خيرات ,لاث ملا ليبس ىلع ،رركت ملا لاخد إلل ءاهتن الا خيرات طبض كنك مي 
.ثد حلا راركت رايتخا ةلاح  يف طقف راي خلا اذه رهظي .اهب مظتنت ةيعوبسأ

•  noitazinorcnyS - دـيدـ حت ةـلاـح  يف etavirP لاـخدإ ةدـهاـشـم كدـحو كـنـكـ مي نـمازـتـلا ءارـجإ دـعـب 
 لمعي . ميوقتلا ةدهاش مل يروفلا لوخدلا قح م هل ن مم نيرخ آلا ىلع هضرع متي نأ نود  ميوقتلا
 قفاوتم رتويبمك ىلع دوجوم رخآ  ميوقت عم  ميوقتلا ةنماز مب ً الثم موقت امدنع هديج ةروصب كلذ
 ةدهاش مل لوخدلا قح مهيدل ن مم نيرخ آلل  ميوقتلا لاخدإ رهظي ،cilbuP ديد حت دنع.لمعلا ءانثأ
 زاهج  ىلإ  ميوقتلا لاخدإ خسن نك مي نل ،enoN ديد حت ةلاح  يف .يروف لكشب كب صا خلا  ميوقتلا
 . ميوقتلا ةنمازم دنع رتويبمكلا

ءاغلإ  مت :لاثم
 تـمـق دـقـل .عوـبـس ألا فـيـنـصـت
 كرـكذـي يـكـل  ميوـقـتـلا طـبـضـب
 لاـخد إلا اذـه  رتـخا . ًاـيـعوـبـسأ
  ميوـقـتـلا كرـكذُـي فوـسو طـقـف
.مداقلا عوبس ألا  يف ىرخأ ةرم
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ميوقتلا ضرع تاشاش
رهشلا ضرع ةشاش
 .موـيـلا خـيراـت تـ حت رـطـس عـضو مـتـي . ًادـحاو  ًاـعوـبـسأ دـحاوـلا فـصـلا لـثـ مي ,رـهـشـلا ضرـع ةـشاـش  يف
 .يـلـفـسـلا نـ مي ألا نـكرـلا  يف  ريـغـص ثـلـثـم عـضوـب  ميوـقـت ت الاـخدإ ىـلـع يوـتـ حت  يتـلا خـيراوـتـلا زـيـيـ مت مـتـي
.٣٩ ةحفصلا ,٢ لكش رظنا
.مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث هحتف  يف بغرت يذلا خيراتلا  ىلإ لقتنا ,مويلا ضرع ةشاش حتفل  •
etaD ot oG  ددح , نيعم خيرات  ىلإ لاقتن الل  •  ← noitpO. ىلع طغضاو خيراتلا بتكا KO.

. ميوقتلا  يف ،مويلاو ،عوبس ألاو ،رهشلا ضرع تاشاش .٢ لكش
عوبس ألا ضرع ةشاش
 .عوـبـس ألا ماـيأ لـثـ مت تاـعـبرـم ٧  يف دد ـ حملا عوـبـس ألـل  ميوـقـتـلا ت الاـخدإ رـهـظـت ,عوـبـس ألا ضرـع ةـشاـش  يف
 .ةـنـماـثـلا ةـعاـسـلا لـبـق ةـيوـنـسـلا داـيـع ألاو تارـكذـ ملا لاـخدإ مـتـي .هـلـفـسأ طـ خب موـيـلا خـيراـت زـيـيـ مت مـتـي
 رـظـنا .ءاـهـتـن الا تـقوو ءدـبـلا تـقوـل  ًاـعـبـت ةـنوـلـم طـئارـش ةـطـساوـب تاـعاـمـتـج الا ت الاـخدإ زـيـيـ مت مـتـي
.٣٩ ةحفصلا ,٢ لكش
 اصع ىلع طغضاو لاخد إلا ىلع يوت حت  يتلا ةيل خلا  ىلإ لقتنا ,هرير حت وأ  ميوقتلا ت الاخدإ دحأ ضرعل  •

.هحتفل مكحتلا اصع ىلع طغضاو لاخد إلا  ىلإ لقتنا  مث مويلا ضرع ةشاش حتفل مكحتلا

 ةـشاـش  يف , ميوـقـتـلا لاـخدإ زوـمر
:عوبس ألاو مويلا ضرع

 - gniteeM و
 - omeM و
 - yrasrevinnA.

 ضرـع ةـشاـش  يف نـمازـتـلا زوـمر
.رهشلا

 etavirP, 
 cilbuP, 
  enoNو
 لاـخدإ نـم رـثـكأ دـجوـي وأ 
.مويلل

طغضلا دنع !حيملت
 ضرـع ةـشاـش  يف  ىـلـع
 مـتـي ,موـيـلا وأ عوـبـس ألا وأ رـهـشـلا
 مـتـي . ًاـيـئاـقـلـت موـيـلا خـيراـت لـيـلـظـت
. ًايئاقلت مويلا خيرات زيي مت
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مويلا ضرع ةشاش
  يف ت الاـخد إلا مـيـظـنـت مـتـي .موـيـلا ضرـع ةـشاـش  يف دد ـ حملا موـيـلـل  ميوـقـتـلا ت الاـخدإ ةدـهاـشـم نـكـ مي
 .ةـنـماـثـلا ةـعاـسـلا لـبـق ةـيوـنـسـلا داـيـع ألاو تارـكذـ ملا لاـخدإ مـتـي .ءدـبـلا خـيراـتـل  ًاـعـبـت تاـعوـمـ جم لـكـش
.٣٩ ةحفصلا ,٢ لكش رظنا
.مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث هيلإ لقتنا ،هريرحتل ت الاخد إلا دحأ حتفل  •
.قباسلا مويلا  ىلإ لاقتن الل راسيلا  ىلإ وأ  يلاتلا مويلا  ىلإ لاقتن الل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرح  •

 ميوقتلا ضرع تاشاش طبض
sgnitteS  ددح ← noitpO ددح  مث:
•  weiV tluafeD - ميوقت يأ حتف درج مب رهظت  يتلا ضرعلا ةشاش ديدحتل .
•  nO tratS keeW - عوبس ألا هب أدبي يذلا مويلا  رييغتل.
•  eltiT weiV keeW - عوبس ألا خيراوت وأ عوبس ألا مقر حبصت ثي حب عوبس ألا ضرع ةشاش ناونع  رييغتل.
 ميوقتلا تاهبنم طبض
.هئاشنإ قبس لاخدإ حتفا وأ »يونس ديع« لاخدإ وأ »عامتجا« لاخدإ ءاشنإب مق  ١
.etaD mralA و emiT mralA لقح حتفل مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث mralA  ىلإ لقتنا  ٢
.ه خيراتو هيبنتلا طبضب مق  ٣
.مويلا ضرع ةشاش  يف لاخد إلا بنا جب  هيبنت رشؤم رهظي .enoD ىلع طغضا  ٤
 ميوقتلا هبنم فاقيإ
 ةلاح  يف .لاخد إلا هيبنت ءاهن إل potS ىلع طغضا ،هيبنتلا تقو ءاضقنا دعب .ةدحاو ةقيقد هيبنتلا ةدم  •

.ةوفغ ىلع هبن ملا طبض متي ،رخآ حاتفم يأ ىلع طغضلا
 ميوقتلا ت الاخدإ لاسرإ
dneS  ددحو هلاسرإ  يف بغرت يذلا لاخد إلا  ىلإ لقتنا ,مويلا ضرع ةشاش  يف  •  ← noitpO. ددح  مث 

 تاشاش  يف ةحات ملا تاراي خلا
 :يه ةفلتخ ملا  ميوقتلا ضرع
nepO و yrtnE weN و  keeW
weiV و weiV htnoM و eteleD 
 و dneS و etaD oT oG و
sgnitteS و tixE.

نيودتل راصتخا حاتفم
 ىـلـع طـغـضا , ميوـقـت لاـخدإ
 -  ( رارزأ نـم يأ

 نـم ةـشاـش يأ  يف )
 مـتـي . ميوـقـتـلا ضرـع تاـشاـش
 مـتـيوو عاـمـتـج إلا لاـخدإ حـتـف
 ا هلاخدإ  مت  يتلا فور حلا ةفاضإ
.عوضو ملا لقح  ىلإ
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 رايتخا ةلاح  يف طقف رفوتي( ,liam-E aiV وأ ,egasseM trohS aiV :يه ةحات ملا تاراي خلا ,ةقيرطلا
.derarfnI aiV وأ ,htooteulB aiV وأ )حيحصلا  ينو رتكل إلا دي ربلا طبض

 ل الـخ نـم تاـناـيـبـلا لاـبـقـتـساو لاـسرإا ،لـئاـسرـلاـب صاـ خلا لـصـفـلا رـظـنا ،ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل
.٦١١ ةحفصلا ,ثوتولب  ربع تانايب لاسرإو ,٠٢١ ةحفصلا ،RI ةلصو

ماهملا
 فتا هلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو  يف فتا هلا نوكي نأ ب جي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظ حم ةلوم  حملا فتاو هلا لامعتسا نوكي  نيح

.٥٩ ةحفصلا ٣ لكش رظنا .»ماه مل« نمض اهب مايقلا جات حت  يتلا ماه ملا نم ةمئاقب ظافتح إلا كنك مي
 رر ـ حملا حـتـف مـتـي ،ماـهـ ملا ةـظـح الـم نـيودـت ءدـبـل ) -  ( حاـتـفـم يأ ىـلـع طـغـضا  ١

.فور حلا لاخدإ دعب رشؤ ملا ضمويو
.ةصاخ فورح ةفاض إل  ىلع طغضا .tcejbuS لقح  يف ةمه ملا بتكا  ٢

 .خيراتلا لخدأو etad euD لقح  ىلإ لقتنا ,ةمهملل بولط ملا خيراتلا طبضل  •
 .مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث ytiroirP لقح  ىلإ لقتنا ،ماه ملا ةركذم لخاد ةيولوأ دادع إل  •
.enoD ىلع طغضا ،ماه ملا ةركذم ظف حل  ٣

.ةقباسلا ةظح ال ملا فذح متي ،enoD ىلع طغضلا  مث فور حلا ةفاك فذح دنع :ةظح الم 
.مكحتلا اصع ىلع طغضاو اهيلإ لقتنا ,ماهم ةركذم حتفل  •
eteleD  ددح  مث اهيلإ لقتنا ،ماهم ةركذم فذ حل  •   ← noitpO، ىلع طغضا وأ .
enoD sa kraM  ددح  مث اهيلإ لقتنا ،ماهم ةركذم نم ءاهتن الل  •   ← noitpO. 
enod ton sa kraM ددح ,ماهم ةركذم ةداعتس ال  •   ← noitpO. 
.lamroN و )زمر دجوي  ال( و woL  و hgiH  :يه ةيولو ألا زومر
.ةلمتكم  ريغ ةمهم  و ةلمتكم ةمهم  :يه ةلا حلا زومر

 ةمئاق  يف ماه ملا  ٣ لكش
ماه ملا

←   ىلإ لقتنا    uneM
oD-oT.
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تاقحلملا .٠١
 فـئاـظوـلا مادـخـتـسا نـم نـكـمـتـت  ىتـح فـتاـ هلا لـيـغـشـت مـتـي نأ بـ جي : ةـظـح الـم
 مادختسا نوكي  نيح فتا هلا مدختست  ال  .»تاقحل ملا« دل جم نمض ةدوجو ملا
..اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظ حم ةلوم  حملا فتاو هلا

ةبساحلا 
 أـطـخ حـسـمـل  ىـلـع طـغـضا .اـهـئارـجإـب موـقـت يـتـلا ةـيـباـسـحـلا ةـيـلـمـعـلا نـم مـقر لوأ لـخدأ  ١

.مقرلا ةباتك  يف
.اهديدحتل مكحتلا اصع ىلع طغضاو فئاظولا ىدحإ  ىلإ لقتنا  ٢
 .ةمسقلل  و برضلل  و حرطلل  و  عمجلل  مدختسا    
. يناثلا مقرلا لخدأ  ٣
.مكحتلا اصع ىلع طغضاو   ىلإ لقتنا ,ةيباس حلا ةيلمعلا ذيفنتل  ٤

 تاـيـلـمـع عـم اـمـيـس ال ،ةـيـلـيوـ حت ءاـطـخأ ثودـح لـمـتـ حيو ةدودـ حم ةـبـساـ حلا ةـقدو :ةـظـح الـم
.ةليوطلا ةمسقلا

.يرشع رسك ةفاض إل  ىلع طغضا  •
.ةقباسلا ةيباس حلا ةيلمعلا جتان حس مل  ىلع رارمتس الا عم طغضا  •
.ةحفصلا ل الخ لاقتن الاو ةقباسلا ةيباس حلا تايلمعلا ضرعل  و  مدختسا  •
 ،ةرـكاذـلا نـم مـقرـلا ةداـعـتـس ال .M فرـ حلاـب اـهـيـلإ راـشـ ملاو ةرـكاذـلاـب ماـقر ألا دـحأ ظـفـ حل  ددـح  •

 . ددح
tluser tsaL  ددح  •  ← snoitpO. ةيباسح ةيلمع رخآ جتان ةداعتس ال, 

 نحلملا
 رـيرـحـتـل ةـيـناـكـمإ دـجوـت  ال هـنأ ظـح ال .اـهـصـيـصـ ختو  نيـنرـلا ةـمـغـن عـضو ةـيـناـكـمإ نـحـلـ ملا كـل حـيـتـي
.هيضا رتفا  نينر ةمغن

←   ىلإ لقتنا    uneM
 resopmoC ← sartxE .

←   ىلإ لقتنا    uneM
 rotaluclaC ← sartxE.

لكشب طغضا !حيملت
 لاقتن الل   ىلع رركتم
 ةدـهاـشـم نـكـ مي .فـئاـظوـلا  نيـب
.فئاظولا  نيب ديدحتلا  ريغت

 tsaL : :ةبسا حلا تارايخ
tluser و yromeM و raelC 

neercs و tixE.
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enot weN ددح  نيحلتلا ةيادبو رر  حملا حتفل  ١  ← snoitpO. 
 .لود جلا رظنا .تانكسو تامغن ةفاض إل حيتاف ملا مدختسا  •
lobmys tresnI  ددح وأ    ← snoitpO تانكسلاو تامغنلا ةمئاق حتفل. 
.١/٤ يواست ةمغنلل ةيضا رتف إلا ةد ملا 
yalP ددـح وأ مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا •  ← snoitpO ىـلـع طـغـضا .ةـمـغـنـلا  ىلإ عاـمـتـس الـل 

potS ةمغنلا ليغشت فاقي إل.
 توصلا يوتسم ةدايزل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرح ,ةمغن ليغشت ءانثأ توصلا يوتسم طبضل  •

emuloV  ددح وأ .توصلا ىوتسم ليلقتل راسيلا  ىلإ اهكرحو   ← snoitpO.
opmeT ددح ,ةعرسلا ةجرد طبضل  •  ← snoitpO. راسيلل  ىلإ وأ  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرح 

  يف تارقنلا ددعب ةعرسلا لدعم سايق متي , ًاي جيردت اهليلقت وأ ةعرسلا ةدايزل  ةبغرلا بسح
 ةدـيدـج ةـمـغـنـل ةـيـضا رتـف الا ةـعرـسـلا نوـكـت اـمـنـيـب ،ةرـقـن ٠٥٢ وـه تارـقـنـلا نـم ددـع يـصـقأ . .ةقيقدلا
. ةرقن ٠٥ وه تارقنلا نم ددع لقأو ,ةرقن ٠٦١ يه

otageL  ددح ,ةفلت خم ليغشت بيلاسأ قيبطتل  •  ←  elytS  ← snoitpO - لدتعمو طيسب بولسأب لمعت 
 .ةداح ة ريصق تاوصأ اهنع جتني ا مم لصفنم لكشب تامغنلا ليغشت متي - otaccatS وأ

 اصع كرحو  ىلع رارمتس الا عم طغضا ,تقولا سفن  يف ةديدع تانكس وأ تامغن ديدحتل  •
 .تقولا سفن  يف  نيميلا  ىلإ وأ راسيلا  ىلإ مكحتلا

 ةـمـغـنـلا  ىلإ لـقـتـنا ,يـقـيـسوـ ملا مـلـسـلا  يف لـفـس أل وأ ىـلـع أل ةـجرد فـصـن تاـمـغـن/ةـمـغـن كـيرـحـتـل  •
.لفس أل وأ ىلع أل مكحتلا اصع كرحو

.C # ردصي  ىتح  ًاعم  و  ىلع رارمتس إلا عم طغضا ,لاث ملا ليبس ىلع  •
ظفحلل kcaB ىلع طغضا  ٢

 ضرعلا ةشاش تارايخ
 و nepO  :نحلملل ةيسيئرلا

weN  enot و eteleD و /kraM
kramnU وemaneR وetacilpuD 
.tixE و

 ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا
 lobmys tresnI و yalP : نيحلتلا
 emuloV و opmeT و elytS و
.tixE و

ةفيظولاو حاتف ملاةمغنلاحاتف ملا
cهـنـكـسـلا/ةدد ـ حملا ةـيـقـيـسوـ ملا تاـمـغـنـلا/ةـمـغـنـلـل  ينـمزـلا يدـ ملا لـلـقـي 

.تاوطخ  يف ةيقيسو ملا )تانكسلا(
d هنكسلا/ةدد  حملا ةيقيسو ملا )تامغنلا( ةمغنلل  ينمزلا يد ملا ليطي 

.تاوطخ  يف ةيقيسو ملا )تانكسلا(
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لوحملا
) ةدحو نمhtgneL  لثم سيياقم ليو حت كنك مي ,لو  حملا  يف sdraY ) ىرخأ ةدحو  ىلإ ( serteM ).

.ةيليو حت ءاطخأ ثودح لمت حيو ةدود حم لو  حملا ةقد :ةظح الم
ليوحتلا تادحو
 سايق ملا  ىلإ لقتنا .سيياق ملا مئاوق ىدحإ حتفل مكحتلا اصع ىلع طغضاو epyT لقح  ىلإ لقتنا  ١

 .KO ىلع طغضاو همادختسا  يف بغرت يذلا
 ددح .ةحات ملا تادحولا مئاوق ىدحإ حتفل مكحتلا اصع ىلع طغضاو لو ألا tinU لقح  ىلإ لقتنا  ٢

.KO ىلع طغضاو اهنم ليوحتلا ديرت  يتلا ةدحولا
.اهيلإ ليوحتلا ديرت  يتلا ةدحولا ددحو  يلاتلا tinU لقح  ىلإ لقتنا    
 tnuomA لقح  ريغتي .اهليو حت  يف بغرت  يتلا ةميقلا لخدأو .لو ألا )ةيمكلا( tnuomA لقح  ىلإ لقتنا  ٣

 .اهليو حت  مت  يتلا ةميقلا ضرعل  ًايئاقلت رخ آلا
 تاجردل( - و + زومر لاخد إل   ىلع طغضاو يرشع رسك ةفاض إل  ىلع طغضا    

.)س ألا( E و ,)ةرار حلا

ةفيظولاو حاتف ملاةمغنلاحاتف ملا
e ةيقيسوم ةنكس جردي.
fتانكسلاو تامغنلاب ةمئاق حتفل  ىلع طغضا. 
g  ةنكسلا وأ ،تامغنلا / ةمغنلا لقن متيو ،ةينامثلا عطاق ملا لو حي / 

 . يلاتلا  ينامثلا عطق ملا  ىلإ ةدد  حملا تانكسلا
a  ةدد  حملا تامغنلا / ةمغنلا فذ حي. 

bةـنـكـس وأ ةـمـغـن  -  حـيـتاـفـم ىـلـع ة رتـفـل طـغـضـلا نـع جـتـنـي 
.ةليوط ةمغن نم د حي وأ ةليوط

←   ىلإ لقتنا    uneM
 retrevnoC ← sartxE.

tinu tceleS  :لو ـ حملا تاراـيـخ
ycnerruc egnahC noisrevnoC و  /
epyt وsetar ycnerruC و tixE.
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 هـجـيـتـنـلا رـهـظـت . يناـثـلا tnuomA لـقـح  يف ةـمـيـق ةـباـتـكـب تـمـق اذإ لـيوـحـتـلا ماـظـن  ريـغـتـي :ةـظـح الـم
 .لو ألا tnuomA لقح  يف

ت المعلا ليوحت راعسأ طبضو ةيساسأ ةلمع طبض
 ةـفاـضإو )ًةداـع ةـيـنـطوـلا ةـلـمـعـلا( ةـيـساـسأ ةـلـمـع راـيـتـخا  ىلإ جاـتـ حت كـنإـف ,ت الـمـع لـيوـحـتـب ماـيـقـلا لـبـق
 .ت المعلا ليو حت راعسأ

 لـيوـحـتـلا لدـعـم ةـيـساـس ألا ةـلـمـعـلا ددـحُـت . ًاـمود ةـيـساـس ألا ةـلـمـعـلا رـعـس وـه ١ نوـكـي :ةـظـح الـم
.ىرخ ألا ت المعلل

setar ycnerruC ددحو سايقلل جذو من نوكتل ycnerruC ددح  ١  ← snoitpO. ت المعلاب ةمئاق حتف متي 
.ةمدق ملا  يف ةيلا حلا ةيساس ألا ةلمعلا ةدهاشم كنك ميو
rruc esab sa teS  ددـحو ,)ًةداـع ةـيـنـطوـلا ةـلـمـعـلا( ةـلـمـعـلا  ىلإ لـقـتـنا  ٢  ← snoitpO ةـلـمـعـلا  ريـيـغـتـل 

 . ًافلس ةدد  حملا ةيساس ألا
 ت الـمـع  ريـيـغـت راـعـسأ لاـخدإ مزـلـيو رـفـص  ىلإ ةـقـباـسـلا ت الـمـعـلا  ريـيـغـت راـعـسأ طـبـض مـتـي :ماـه
.ةيساس ألا ةلمعلا  رييغت دنع كلذو ةديدج

 ددع , ىنع مب ,ديدج فرص رعس لخدأو ,ةلمعلا  ىلإ لقتنا ,)لاث ملا رظنا( ةلمعلا  رييغت راعسأ ةفاض إل  ٣
.اهديدحتب تمق  يتلا ةيساس ألا ةلمعلا نم ةدحاو ةدحو يواست  يتلا ةلمعلا تادحو
 تادـحو رـظـنا .ةبولط ملا ت المعلا  رييغت راعسأ ةفاك جاردإ دعب ت المعلا ليو حت ءارجإ نك مي  ٤

.٨٩ ةحفصلا ليوحتلا

تاظح الملا
 ةـطـيـسـبـلا صوـصـنـلا تاـفـلـم ظـفـح نـكـ مي .ىرـخأ ةزـهـجأ  ىلإ اـ هلاـسرإو ةـلـضـفـ ملاـب تاـظـح الـم طـبر نـكـ مي
)tamrof TXT( تاظح ال ملا  يف اهم التسا متي  يتلا.
 .فور حلا حس مل  ىلع طغضا .)   -  ( ةباتكلا ءدبل حاتفم يأ ىلع طغضا  •

.ظفحلل enoD ىلع طغضا

ةيمست ةداع إل !حيملت 
 ضرـع ةـشاـش  ىلإ لـقـتـنا ,ةـلـمـع
 ,ةلمعلا  ىلإ لقتناو ت المعلا راعسأ
emaneR  ددحو ←   snoitpO
ycnerruc.

 نييعت دنع :لاثم
 ةلمعك  )MIF( يدنلنفلا كرا ملا
  ًاـيواـسـم وروـيـلا نوـكـي ,ةـيـساـسأ
 .يدـنـلـنـف كراـم ٣٧٥٤٩,٥
 ٣٧٥٤٩,٥ ةـباـتـك مـتـي ,اذـكـهو
.ورويلل ليو حت لدعمك

←   ىلإ لقتنا    uneM
 setoN ← sartxE.
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ةعاسلا

ةعاسلا طبض رييغت
sgnitteS ددـح  •  ← snoitpO يف لـفـس أل لـقـتـنا .خـيراـتـلا وأ تـقوـلا  ريـيـغـتـل .ةـعاـسـلا  يف ةدوـجوـ ملا  

dna etaD طـبـض  emit ددـحو eugolanA  ← epyt kcolC  وأ latigiD رـهـظـت  يتـلا ةـعاـسـلا  ريـيـغـتـل 
.راظتن الا عضو  يف
هيبنتلل تقو طبض
mrala teS  ددح  ١  ← snoitpO ديدج هيبنت تقو طبضل.
. ًاطشن هبن ملا نوكي امدنع . رشؤم ضرع متي .KO ىلع طغضاو هيبنتلا تقو لخدأ  ٢

.فتا هلا ق الغإ ءانثأ  ىتح هبن ملا لمعي :ةظح الم
mrala evomeR  ددحو ةعاسلا  ىلإ لقتنا  •  ← snoitpO.هبن ملا ءاغل إل.
هبن ملا ق الغإ
 .هبن ملا ليغشت فاقي إل potS ىلع طغضا  •
 س مخ ةد مل هبن ملا فاقي إل ezoonS رز ىلع طغضا وأ رز يأ ىلع طغضا ,هبن ملا  نينر عا مس دنع  •

.تارم س مخ يصقأ د حب كلذ راركت كنك مي . نينرلا اهدعب هبن ملا فنأتسي  مث قئاقد
  يف أدـبـيو اـيـئاـقـلـت فـتاـ هلا لـيـغـشـت مـتـيـسـف ،لـيـغـشـتـلا فاـقإ عـضو  يف فـتاـ هلا ناـكو هـيـبـنـتـلا تـقو لوـلـح دـنـع
  .تا ملاك ملا ءارج إل فتا هلا طيشنت ديرت له فتا هلا كلأسيس ،potS ىلع تطغض اذإ .هيبنتلا ةمغن رادصإ
 ا هلابقتساو تا ملاك ملا ءارج إل seY ىلع وأ فتا هلا ليغشت فاقي إل ،oN ىلع طغضا

 دـق وأ ، ًاروـظـ حم ةـلوـم ـ حملا فـتاوـ هلا مادـخـتـسا نوـكـي اـمدـنـع seY ىـلـع طـغـضـت  ال :ةـظـح الـم
.اًرطخ نوكي وأ اًشيوشت ثد حي

 وmrala teS   :ةـعاـسـلا تاراـيـخ
mrala teseR و mrala evomeR 
.tixE و sgnitteS و

←   ىلإ لقتنا    uneM
 kcolC ← sartxE.
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لجسملا

 ةـ ملاـكـم لـيـجـسـت دـنـع .ةـيـتوـصـلا لـئاـسرـلاو ةـيـفـتاـ هلا تاـثدا ـ حملا لـيـجـسـت ةـيـناـكـمإ توـصـلا لـجـسـم كـل حـيـتـي
.ة ملاك ملا ليجست ءانثأ ناوث س مخ لك ةمغن ناثدحت ملا نافرطلا  الك عمسيس ,ةيفتاه

 مدـخـتـسـت  ال .تاـ ملاـكـ ملا لـيـجـسـت ةـيـلـمـع مـظـنـت  يتـلا ةـيـل ـ حملا  نيـناوـقـلا عـيـ مج عـبـتا :ةـظـح الـم
 .ةعورشم  ريغ ةقيرطب ةيصا خلا هذه

pilc dnuos droceR  ددح  •  ← snoitpO مكحتلا اصع ىلع طغضا  مث ،فئاظولا ىدحإ  ىلإ لقتناو 
 -  و ,فقوتلل -  و ,ةه ربل فاقي إلل -  و ,ليجستلل -  :مدختسا .اهديدحتل
.حوتفم  يتوص فلم ليغشتل -  وأ ,عيرسلا عيج رتلل -   و ,عيرسلا  ميدقتلل

.SRPG لاصتا طيشنت دنع وأ تانايب بلط ءانثأ لجس ملا ليغشت نك مي  ال :ةظح الم

←   ىلإ لقتنا    uneM
 redroceR ← sartxE.

,  :لـجـسـ ملا تاراـيـخ  nepO
pilc dnuos droceR و  eteleD
ot ddAو dneSو  setirovaF و 
tixE.
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PAW تامدخ .١١
 فتا هلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو  يف فتا هلا نوكي نأ ب جي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظ حم ةلوم  حملا فتاو هلا لامعتسا نوكي  نيح

  يتـلاو تـن رتـن إلا ىـلـع نـيدوـجوـ ملا )ةـيـكـلـس الـلا تاـقـيـبـطـتـلا لوـكوـتورـب( PAW ةـمدـخ يرـفوـم نـم دـيدـعـلا كاـنـه
 ء الؤـه مدـقـي ثـيـح ،ةـلوـم ـ حملا فـتاوـهـلـل  ًاـصـيـصـصـخ ةـمـمـصـ ملا تاـحـفـصـلا كـلـت ةـصاـخو تاـحـفـصـلاـب ظـفـتـ حت
 .باعل ألاو ةيلستلاو رفسلا تامولعمو كونبلاو سقطلا ريراقتو ،رابخ ألا لثم تامدخ نيرفو ملا
 مدـخـتـسـت  يتـلا بـيوـلا تاـحـفـص ضرـع نـكـ مي  ال .)LMW( ةـيـكـلـس الـلا  نيـيـعـتـلا ةـغـل تاـحـفـصـلا هذـه مدـخـتـسـت
.فتا هلا ىلع )LMTH( ةيبعشتلا صوصنلا  نييعت ةغل

 لـصـتا ،تاـفـيرـعـتـلاو راـعـس ألاو LMW  ىلإ دـنـتـسـت  يتـلا تاـمدـ خلا رـفاوـت ىدـم ةـفرـعـ مل :ةـظـح الـم
 تاداشر إلا اًضيأ ةمد خلا ودوزم كل رفويس امك .يل  حملا PAW ةمدخ دوزم وأ/و ةكبشلا لغش مب
 .مهتامدخ مادختسا ةيفيك لوح ةمز اللا

اهمادختساو PAW تامدخ ىلإ لوصولل ةيساس ألا تاوطخلا
 : يلاتلا مسقلا رظنا .اهمادختسا دار ملا PAW ةمدخ  ىلإ لوصولل بولط ملا ةمد خلا طبض ظفحا  •

٦٨ ةحفصلا »PAW تامدخ لئاسر طبض«  ًاضيأ رظنا .»PAW تامد خل فتا هلا طبض«
.٤٠١ ةحفصلا رظنا .اهب ك رتشت  يتلا PAW ةمد خب لاصتا ءارجإب مق  •
.٥٠١ ةحفصلا رظنا .PAW ةمدخ تاحفص حفصت أدبا  •
.٦٠١ ةحفصلا رظنا .اهب ك رتشت  يتلا PAW ةمد خب لاصت الا ءاهنإب مق  •

 تاـم الـعـلا ضرـع ١ لـكـشـلا
  ىلإ لاـقـتـن الا لـقـح مادـخـتـساـب
.لفسأب دوجو ملا

←   ىلإ لقتنا    uneM
 secivreS عـم طـغـضا وأ 
  يف  ىـلـع رارـمـتـس الا
.راظتن الا عضو
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نوكي دق  !حيملت
 ىـلـع  الـثـم اًرـفوـتـمPAW  طـبـض
 لـغـشـ مب صاـ خلا بـيوـلا عـقوـم
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا

 ةشاش  يف ةحات ملا تاراي خلا
 ديدحتلا( تام العلا ضرع
 وأ تام العلا ىدحإ ىلع
 و nepO :)تادلج ملا
daolnwoD و ot kcaB  egap و 
dneS و LRU ot oG   sserdda
/ kramkoob dniF و  ddA
kramkoob و tidE و eteleD 
 و sgsm ecivres daeR و
tcennocsiD و redlof ot evoM 
 و emaneR و redlof weN و
ehcac raelC و sliateD و  ddA
setiruovaF ot و sgnitteS و 

PAW تامدخل فتاهلا طبض
ةيآذلا لئاسرلا يف طبضلا لابقتسا
 لـغـشـم نـم ةـيـكذـلا لـئاـسرـلا ىـمـسـت ةـصاـخ ة ريـصـق لـئاـسر لـكـش  يف ةـمدـ خلا طـبـض لاـبـقـتـسا نـكـ مي
 .٣٧ ةـحـفـصـلا »ةـيـكذـلا لـئاـسرـلا لاـبـقـتـسا« رـظـنا .PAW ةـمدـخ مدـقـي يذـلا ةـمدـ خلا رـفوـم وأ ةـكـبـشـلا

 صاـ خلا بـيوـلا عـقوـم ةراـيزـب مـق وأ ،ةـمدـ خلا دوزـم وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـ مب لـصـتا تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل
.)moc.aikon.bulc.www( ايكون يدانب

.اًيودي ةمدخلا طبض لاخدإ
.ةمد خلا دوزم نم اهاقلتت تاداشرإ ةيأ عبتا
stniop sseccA  ىلإ لقتنا  ١  ← sgnittes noitcennoC  ← sgnitteS لوصولا طاقنل طبضلا فيرعتب مقو 

.٩٢ ةحفصلا »لاصت الا طبض« رظنا .PAW  ىلإ
kramkoob ddA  ىلإ لـقـتـنا  ٢  ← snoitpO  ← secivres . ةـحـفـص ناوـنـعو ةـم الـعـلـل  ًاـ مسا بـتـكا PAW 

.ةيلا حلا لوصولا ةطقنل فّرع ملا

تام العلا ضرع ةشاش
PAW   ىلإ لوـصوـلا ةـطـقـنو ةـم الـعـلا ناوـنـعو )يـمازـلإ( تـن رتـنإ ناوـنـع نـم ةـم الـعـلا نوـكـتـت :درـسـم
.رور ملا ةملكو مدختس ملا مساو ةمد خلا تابلطتمو
ـقـبـسـم ةـتـبـثـ ملا باـتـكـلا تاـم الـع ضـعـب كـفـتاـه  يف نوـكـي دـق :ةـظـح الـم  .اـيـكوـن  ىلإ يـمـتـنـت  ال عـقاوـ مل اً
 اـهـتاذ تاـطاـيـتـح الا ذاـ ختا بـجـيـف ،اـهـيـلإ لوـصوـلا ت رتـخا اذإ .عـقاوـ ملا هذـه رـقـت  الو اـيـكوـن نـمـضـت  ال
.تايوت  حملا وأ نام ألا لجأ نم عقوم يأ عم اهذختت  يتلا

 راـشـي .PAW تاـحـفـص نـم ةـفـلـتـ خم عاوـنأ  ىلإ  ريـشـت تاـم الـع ةدـهاـشـم نـكـ مي ةـم الـعـلا ضرـع ةـشاـش  يف
 :ةيلاتلا زومرلاب تام العلا  ىلإ

  ىلإ ىرـخأ لوـصو ةـطـقـن مادـخـتـسا ةـلاـح  يف .PAW  ىلإ لوـصوـلا ةـطـقـنـل ءدـبـلا ةـحـفـص فـيرـعـت مـتـي - 
PAW كلذل  ًاعبت ءدبلا ةحفص  ريغتت ،حفصتلا ءارج إل.
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  مت  يتـلا ةـحـفـصـلا ناوـنـع لـظـي ،فـتاـ هلا نـع ةـمدـ خلا لـصـف دـنـع . ًارـخؤـم اـهـتراـيز  مت  يتـلا ةـحـفـصـلا -
. يلاتلا لاصت الا ءانثأ ةديدج ةحفص ةرايز متي  ىتح ةركاذلاب  ًاظوف حم  ًارخؤم اهترايز

.ةم العلاب صا خلا تن رتنإ ناونع وأ ناونعلا رهظت ةم الع -  
 لـفـسأـب دوـجوـ ملا  ىلإ لاـقـتـن الا لـقـح  يف ةزـيـمـ ملا ةـم الـعـلا ناوـنـع ةدـهاـشـم نـكـ مي ،ةـم الـعـلا ل الـخ لـقـنـتـلا دـنـع
.٢٠١ ةحفصلا ,١ لكش رظنا .ةشاشلا

ًايودي ةم الع ةفاضإ
kramkoob ddA ددح ،تام العلا ضرع ةشاش  يف  ١  ← snoitpO.
 ةطقن  نييعت متي .طقف نيوانعلا فيرعت ب جي .٤٠١ ةحفصلا ٢ لكش رظنا ،لوق حلا ءلم  يف أدبا  ٢

 لاخد إل  ىلع طغضا .ىرخأ لوصو ةطقن ديد حت مدع ةلاح  يف ةم العلل ةيضا رتف الا لوصولا
.فور حلا حس مل  ىلع طغضا .@ و ، : ، ، / لثم ةصاخ فورح

evaS  ددح  ٣   ← snoitpO ةم العلا ظف حل.

تام الع لاسرإ
egassem trohs aiV ددحو ا هلاسرإ دار ملا ةم العلا  ىلإ لقتنا ،ةم الع لاسر إل  •  ← dneS  ← snoitpO. 

PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ
.PAW تاحفص  ىلإ لوصولا نك مي ،بولط ملا ت الاصت الا طبض نيز خت درج مب
.PAW تاحفص  ىلإ لوصولل ةفلت خم قرط ةث الث دجوت
)  ةيسيئرلا ةحفصلا ددح  • ،كب صا خلا حفصتملل  (
 وأ ،تام العلا ةشاش نم ةم الع ددح  •

.ةم الع رير حت ٢ لكش

 ىلإ لوصولل !حيملت
 ءاـنـثأ تاـم الـعـلا ضرـع ةـشاـش
 رارمتس الا عم طغضا ،حفصتلا
 مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع ة رتـفـل
 ضرـع ةـشاـش  ىلإ عوـجرـلـل
 ددـح ،ىرـخأ ةرـم حـفـصـتـ ملا

egap ot kcaB  ← snoitpO.
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 لاقتن الا لقح طيشنت متي .PAW ةمدخ ناونع ةباتك ءدبل ،  - حيتافم ىلع طغضا  •
.انه ناونعلا ةباتك ةعباتم نك ميو لا حلا  يف ةشاشلا لفسأب دوجو ملا  ىلإ

 رـظـنا .ةـحـفـصـلا لـيـمـ حت ءدـبـل مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا ،ناوـنـع ةـباـتـك وأ تاـحـفـصـلا ىدـحإ دـيدـ حت دـعـب
.٩ ةحفصلا »تانايبلا لاصتا تارشؤم«  ًاضيأ
PAW ةمدخ تاحفص حفصت
  ًاـقـبـسـم اـهـتراـيز  مت تاـطاـبـتراو قرز ألا نوـلـلاـب ةرـطـسـم ةدـيدـج تاـطاـبـترا رـهـظـت ،PAW ةـحـفـص  يف
 ,٣ لـكـش رـظـنا .اـهزـيـيـ مت دـنـع طاـبـتراـك لـمـعـت  يتـلا تاـحـفـصـلـل دودـح رـهـظـتو . يناوـجر ألا نوـلـلاـب
.٥٠١ ةحفصلا
حفصتلا يف ةمدختس ملا رماو ألاو حيتاف ملا
.مكحتلا اصع كرح ،ةشاشلا لخاد لقنتلل  •
.مكحتلا اصع ىلع طغضا ،طابترا حتفل  •
 ىلع طغضا . -  حيتافم ىلع طغضا ،لوق حلا دحأ  يف ماقرأو فورح لاخد إل  •

.فور حلا حس مل  ىلع طغضا .@ و ، : ، ، / لثم ةصاخ فورح لاخد إل  
 ددح ،kcaB رفوت مدع ةلاح  يف .kcaB ىلع طغضا ،حفصتلا ءانثأ ةقباسلا ةحفصلا  ىلإ لاقتن الل  •

yrotsiH  ← snoitpO ءانثأ اهترايز  مت  يتلا تاحفصلا ىلع يوت حت  ًايقطنم  ًابيترت ةبترم ةمئاق ضرعل 
.ةسل جلا ق الغإ متي ةرم لك  يف خيراتلا ةمئاق حسم متي .حفصتلا

.مكحتلا اصع ىلع طغضا ،ديدحتلا ءارجإو رايتخ الا تاعبرم  ىلإ لوصولل  •
.مكحتلا اصع ىلع طغضا ،لواد جلا دحأ  يف ةدوجو ملا اي ال خلا ىدحإ تايوت حم حتفل  •
daoleR ددح ،مدا خلا نم  ريخ ألا ىوت  حملا عاج رتس ال  •  ← snoitpO.
 ددـح ،ًاـيـلاـح ةـحوـتـفـمـلا PAW ةـحـفـصـب ةـصاـخـلا تاءارـج إلا وأ رـماو ألا نـم ةـيـعرـف ةـمـئاـق حـتـفـل  •

snoitpo ecivreS  ← snoitpO.
.حفصتلا ك رتلو PAW ةمد خب لاصت الا عطقل  ىلع رارمتس الا عم طغضا  •
.حفصتلا ءانثأ ةديدج PAW ةمدخ لئاسر ضرع
.حفصتلا ءانثأ ةديدج PAW ةمدخ لئاسر ضرعو ليمحتل
sgsm ecivres daeR ددح  ١  ← snoitpO. )ةديدج لئاسر دوجو ةلاح  يف طقف رهظت(.
.اهحتفل مكحتلا اصع ىلع طغضاو ةلاسرلا  ىلإ لقتنا  ٢

 ةمدخ ةحفص ٣ لكش
PAW.

 ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا
nepO  :حفصتلا / egami weiV 
و snoitpo ecivreS و
skramkooB و yrotsiH و ot oG 
sserdda LRU و  ecivres daeR
sgsm و kramkoob sa evaS 
 ,daoleR و kramkoob dneS و
tcennocsiD و segami wohS و 

ehcac raelC و egap evaS و 
dniF وsliateD و sgnitteS و 
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.٤٧ ةحفصلا »PAW ةمدخ لئاسر« رظنا ،PAW ةمدخ لئاسر لوح تامولع ملا نم ديز مل
تام الع ظفح
kramkoob sa evaS  ددح ،حفصتلا ءانثأ ةم الع ظف حل  • ← snoitpO.
ot evas  ددحو لئاسرلا  يف دراولا قودنص  يف ةلاسرلا حتفا ،ةيكذ ةلاسر  يف ةاقلتم ةم الع ظف حل  •   ←  snoitpo  

skramkoob. ةمدخ لئاسر«  ًاضيأ رظنا PAW« ٤٧ ةحفصلا.
فتاهلا ةرآاذ يف PAW تاحفص ظفح
 ،لاث ملا ليبس ىلع .تن رتنإب لاصت الا  ىلإ ةجا حلا نودب اهضرعو فتا هلا ةركاذ  يف PAW ةحفص ظفح نك مي
.ىرخأ ةرم ةلازنإ بن جت  يلاتلابو ةداتعم ةروصب مدختسي ديعاوم لودج ظفح نك مي
egap evaS ددح ،حفصتلا ءانثأ PAW ةحفص ظف حل  ← snoitpO. 
 ،تاـم الـعـلا ضرـع ةـشاـش  يف  نيـمـيـلا  ىلإ مـكـحـتـلا اـصـع كرـح ،ةـظوـف ـ حملا تاـحـفـصـلا ضرـع ةـشاـش حـتـفـل
 ،ةـظوـف ـ حملا تاـحـفـصـلا ضرـع ةـشاـش  يف .ةـظوـف ـ حملا تاـحـفـصـلا ضرـع ةـشاـش ٦٠١ ةـحـفـص ٤ لـكـشـلا رـظـنا
 بـغرـت تـنـك اذإ .فـتاـ هلا ةرـكاذ نـم ةـظوـف ـ حملا تاـحـفـصـلا ىدـحإ حـتـفـل مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضا
daoleR  ددـح ،ىرـخأ ةرـم ةـحـفـصـلا عاـج رتـساو PAW ةـمدـ خب لاـصـتا ءدـب  يف ← snoitpO. ًاـضـيأ نـكـ مي  
.تادل جم لخاد تاحفصلا بيترت

.ةحفصلا ليم حت ةداعإ دعب ً الصتم فتا هلا لظي :ةظح الم

PAW لاصتا ءاهنإ
tcennocsiD  ددح  •  ← snoitpO وأ
.راظتن الا عضو  ىلإ ةدوعلاو حفصتلا نم جورخلل  رارمتس الا عم طغضا  •
PAW حفصتم طبض
sgnitteS  ددح ،طبضلا ضرع ةشاش حتفل  ← snoitpO. طبض ةمئاق حتف متي PAW:
•  tniop ssecca tluafeD - اصع ىلع طغضا ،ةيضا رتف الا لوصولا ةطقن  رييغت  يف بغرت تنك اذإ 

 نم ديز مل .ةيلا حلا ةيضا رتف الا لوصولا ةطقن زيي مت متي .ةرفوت ملا لوصولا طاقنب ةمئاق حتفل مكحتلا
.٩٢ ةحفصلا »لاصت الا طبض« رظنا تامولع ملا

 تاحفصلا ضرع ٤ لكش
.ةظوف  حملا

 ضرع ةشاش  تارايخ
nepO  :ةظوف  حملا تاحفصلا
 daoleR و egap ot kcaB و
 ecivres daeR و evomeR و
 sgsmو tcennocsiD و  evoM
redlof ot و redlof weN و 

kraM / kramnU و emaneR و 
ehcac raelC و sliateD و  ddA
setiruovaF ot و sgnitteS و 
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•  segami wohS - ت رتخا اذإ . ال امأ حفصتلا ءانثأ روص ضرع  يف بغرت تنك اذإ ام  رتخا oN، كنك مي 
segami wohS  ديد حت ةطساوب حفصتلا ءانثأ دعب اميف لاكش ألا ليم حت ← snoitpO.

•  ezis tnoF  -  lamroN / egraL.
•   seikooC  -  wollA / tcejeR. طاـبـتر الا فـيرـعـت تاـفـلـم لاـبـقـتـسا ةـيـناـكـمإ لـيـطـعـت وأ  نيـكـ مت نـكـ مي 

.ا هلاسرإ وأ
•  gnidnes FMTD.fnoC  -  syawlA  / ylno emit tsriF. حفصتم معدي PAW لوصولا كنك مي  يتلا فئاظولا 

 لاسرإ اذكو PAW ةحفص ىلع كدوجو ءانثأ ةيتوص ة ملاكم ءارجإ :كنك مي ..حفصتلا ءانثأ اهيلإ
 ىدحإ نم لاصت الا تاهج  يف فتاه مقرو مسا ظفحو  يتوصلا لاصت الا ءارجإ ءانثأ FMTD تامغن

  يتوصلا لاصت الا ءانثأ FMTD ةمغنل فتا هلا لاسرإ ديكأت  يف بغرت تنك اذإ ام  رتخا .PAW تاحفص
.٩١ ةحفصلا »FMTD تامغن«  ًاضيأ رظنا . ال مأ

•  gnipparw txeT – نييعت دنع  gnipparw txeT ىلع nO، اًيئاقلت  يلاتلا رطسلا ىلع صنلا رمتسي 
ـيـفاـك  يلاـ حلا رـطـسـلا نـكـي  مل اذإ  بـساـنـي  ال يذـلا صـنـلا عـطـق مـتـيـس ،ffO ىـلـع هـنـيـيـعـت دـنـع .اً

.ةياهنلا  يف اًدحاو اًرطس
PAW لاصتا نيمأت
  نيـب اـهـنـيـمأـتو تاـناـيـبـلا لـقـن ةـيـلـمـع ريـفـشـت مـتـي ،PAW لاـصـتا ءاـنـثأ  ناـم ألا رـشؤـم ضرـع ةـلاـح  يف
.PAW مداخ وأ PAW ةراّبعو فتا هلا

 تايوت  حملا مداخو ةراّبعلا  نيب تانايبلا لقن نأ  ىلإ ةيام حلا زمر  ريشي  ال ،لاح يأ ىلع :ةظح الم
 لـقـن  نيـمأـتـب موـقـي نأ ةـمدـ خلا دوزـم ةـيـلوـئـسـم هذـهـف .نـمآ )بوـلـطـ ملا لـص ألا نـيزـ خت ناـكـم(
 .تايوت  حملا مداخو ةراّبعلا  نيب تانايبلا

ةتقؤملا ةرآاذلا غارفإ
.ةتقؤ ملا فتا هلا ةركاذ  يف اهتمدختسا  يتلا تامد خلا وأ تامولع ملا نيز خت متي

 لـثـم( يرـس مـقر  ىلإ جاـتـ حت ةـيرـس تاـموـلـعـم مادـخـتـسا تـلواـح وأ تـمدـخـتـسا اذإ :ةـظـح الـم
 .ةركاذلا تايوت حم هذه غرفت يك لامعتسا لك دعب ةركاذلا هذه غيرفتب مقف ،)كنبلا  يف كباسح
ehcac raelC ددح ،ةتقؤ ملا ةركاذلا غارف إل  ← snoitpO.

تافلم  ربتعت :درسم
 تاـموـلـعـم طاـبـتر الا فـيرـعـت

 مدا خلا ل الخ نم رفوتت ة ريغص
 كتارايز لوح تامولعم نيزختل
 لوـبـق دـنـع .PAW عـقاوـم دـح أل
 نكمتي ،طابتر الا فيرعت تافلم
 كـمادـخـتـسا مـيـيـقـت نـم مداـ خلا

 ىـلـع كـمـهـي اـمو ،PAW عـقوـ مل
 هتءارق  يف بغرت امو عقو ملا اذه
 خلإ..

ةتقؤ ملا ةركاذلا :درسم
 مدـخـتـسـت ةـلـصاـف ةرـكاذ يـه
 ةروـصـب تاـموـلـعـم نـيزـخـتـل
.ةتقؤم
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تاود ألا .٢١
 فـئاـظوـلا مادـخـتـسا نـم نـكـمـتـت  ىتـح فـتاـ هلا لـيـغـشـت مـتـي نأ بـ جي : ةـظـح الـم
 مادـخـتـسا نوـكـي  نيـح فـتاـ هلا مدـخـتـسـت  ال  .»تاود ألا« دـلـ جم نـمـض ةدوـجوـ ملا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظ حم ةلوم  حملا فتاو هلا

 »تا ملاك ملا ليو حت طبض« رظنا , xobliam ecioV وأ trevid llaC لوح ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل
.٦١ ةحفص  » يتوصلا دي ربلا قودنص مقر  رييغت« ٩١ ةحفصلا

 جماربلاو تاقيبطتلا تيبثت - تبثملا
 اـمـك  .فـتاـ هلا نـم تاـقـيـبـطـت ةـلازإو ،ةدـيدـج جـمارـب مزـحو تاـقـيـبـطـت تـيـبـثـت ،تـبـثـ ملا قـيرـط نـع كـنـكـ مي
.ةركاذلا ةحاسم ك الهتسا رادقم ةعجارم  ًاضيأ كنك مي
:ىلع يوت حت ةمئاق ةدهاشم كنك مي ,تبث ملا حتف دنع
,تبث ملاب اهظفح  مت  يتلا تيبثتلا جمارب مزح  •
و ،) لكشلاب اهيلإ راش ملا(  ًايئزج هتبث ملا تاقيبطتلا  •
 .) ــب اهيلإ راشم( اهتلازإ كنك مي  يتلا لماكلاب ةتبث ملا تاقيبطتلا  •
.٠١١ ةحفص رظنا .ةركاذلا ضرع ةشاش حتفت يكل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرح

 تاذ جـما ربـلا ةزـهـجأ تـيـبـثـت تاـفـلـم مادـخـتـسا تـبـثـ ملا مادـخـتـسا دـنـع كـنـكـ مي :ةـظـح الـم
 طقف .SIS دادتم الا

sliated weiV ددحو تيبثتلا تافلم دحأ  ىلإ لقتنا  •  ← snoitpO، ضرعل eman و noisrev، epyt، و 
ezis  و reilppus و sutatS جما ربلا ةمز حب ةصا خلا.

sliateD weiV  ددحو جما ربلا مزح ىدحإ  ىلإ لقتنا  •  ← snoitpO ةصا خلا نام ألا ةداهش ليصافت ضرعل 
.٨٣ ةحفصلا ،»تاداهشلا ةرادإ« .جما ربلا ةمز حب

←   ىلإ لقتنا    uneM
 rellatsnI ← slooT.

 ةيسيئرلا ضرعلا ةشاش تارايخ
و sliated weiV :يـه تـبـثـمـلـل
etacifitrec weiV وllatsnI و 
evomeR وgol weiV وdneS  goL 
.tixE و

تيبثتل !حيملت
avaJ تاـقـيـبـطـت mt )دادـتـما 
 لـقـتـنا ،).RAJ وأ .DAJ فـلـ ملا
 لوـصـحـلـل  .تاـقـيـبـطـتـلا  ىلإ
 رـظـنا ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم ىـلـع
avaJ( تاقيبطتلا mt ( ةحفصلا 
١١١.
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 تاـسو ريـفـلا دـض ةـيـفاـك ةـياـ مح رـفوـت رداـصـم نـم ةدراوـلا جـما ربـلا تـيـبـثـت طـقـف كـيـلـع :ماـه
 تاـعـيـقوـتـلا جـما ربـلا تـيـبـثـت ماـظـن مدـخـتـسـي ،كـتدـعاـسـ مل .رارـضأ ةـيأ بـبـسـت ىرـخأ جـمارـب ةـيأو
 تـبـثـ ملا ءاـطـعإ ةـلاـح  يف قـيـبـطـتـلا تـيـبـثـتـب مـقـت  ال .جـما ربـلا تـيـبـثـت دـنـع تاداـهـشـلاو ةـيـمـقرـلا

.تيبثتلا ءانثأ  ًاريذ حت

 جماربلا تيبثت
 نوـكـتـت .naibmyS لـيـغـشـتـلا ماـظـنـل ةـبـساـنـ ملا وأ 0567 اـيـكوـنـل  ًاـصـيـصـخ ةدـعـ ملا تاـقـيـبـطـتـلا تـيـبـثـت كـنـكـ مي
.ةديدع تانوكم تافلم ىلع يوت حي طوغضم فلم نم ةداع جما ربلا ةمزح

 ودـبـي دـقـف ,0567 اـيـكوـنـل  ًاـصـيـصـخ ةدـعـ ملا ريـغ جـما ربـلا دـحأ تـيـبـثـتـب كـماـيـق ةـلاـح  يف :ةـظـح الـم
.هداتع ملا 0567 ايكون تاقيبطت نع هتفيظو ءادأ  يفو لكشلا  يف  ًافلت خم
 كنك مي ,ةدوجو ملا تاقيبطتلا دح أل تاح الصإ وأ تاثيد حت ىلع يوت حي فلم تيبثت ةلاح  يف :ماه
 ةلماك ةيطايتحا ةخسن وأ يلص ألا تيبثتلا فلم كيدل ناك اذإ يلص ألا قيبطتلا ةداعتسا طقف
 ً الوأ قيبطتلا ةلازإب مق ,يلص ألا قيبطتلا ةداعتس ال .لبق نم اهتلازإ ت مت  يتلا جما ربلا ةمزح نم
.ةيطايتح الا ةخسنلا نم وأ يلص ألا تيبثتلا فلم نم ىرخأ ةرم هتيبثت  مث

 ا هلاسرإ وأ ,PAW حفصت ءانثأ اهليم حت وأ ,رتويبمك زاهج ل الخ نم فتا هلا  ىلإ تيبثتلا مزح لقن نك مي  ١
 ةطساوب وأ ثوتولب ل الخ نم وأ , ينو رتكلإ ديرب ةلاسرب قفرم ةروص  يف وأ ,ةددعتم طئاسو ةلاسر  يف

 

llatsni  ددحو ،تيبثتلا ةمزح  ىلإ لقتنا  مث ،تبث ملا حتفا  ٢  ← snoitpo، تيبثتلا ةيلمع ءدبل. 
 اصع ىلع طغضاو ،فل ملا ددح  مث ,تيبثتلا فلم نع فتا هلا ةركاذ  يف ث حبا ,كلذ نم ً الدب وأ    

.ةحفصلا بناج  يف دوجو ملا لاث ملا رظنا .تيبثتلا ةيلمع ءدبل مكحتلا
 اذه تيبثت ةروطخ نم كريذحتب فتا هلا موقي ,ةداهش وأ يمقر عيقوت هب دجوي  ال جمانرب تيبثت ةلاح  يف
 .اهتايوت حمو جما ربلا ةمزح لصأ نم  ًاما مت دكأتلا ةلاح  يف طقف تيبثتلا ةيلمع  يف رمتسا .جمان ربلا

ددح !حيملت
 goL weiV  ←  snoitpo ةـفرـعـ مل 

  مت  يتـلا يـه جـما ربـلا مزـح نـم  ًاـيأ
 .كلذ  مت  ىتمو اهتلازإ وأ اهتيبثت

كلابقتسا دنع :لاثم
 قـفرـم لـكـش  يف تـيـبـثـتـلا فـلـ مل
 لـقـتـنا ، ينو رتـكـلإ دـيرـب ةـلاـسرـب
 ،كب صا خلا دي ربلا قودنص  ىلإ
 حتفا  مث , ينو رتكل إلا دي ربلا حتفا

 ,»تاـقـفرـم« ضرـعـلا ةـشاـش
 ،تـيـبـثـتـلا فـلـم  ىلإ لـقـتـنا  مث
 مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضاو
.تيبثتلا ةيلمع ءدبل
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 لوـح تاـموـلـعـم فـتاـ هلا ضرـعـي .تـيـبـثـتـلا ةـيـلـمـع ءاـنـثأ اـهـتـيـبـثـت دارـ ملا ةـمزـ حلا لـماـكـت نـم فـتاـ هلا قـقـحـتـي
 تيبثت متي .اهئاغلإ وأ تيبثتلا ةيلمع  يف رارمتس الاب امإ تارايخ كل حيتيو اهذيفنت  مت  يتلا ققحتلا تايلمع
.جما ربلا ةمزح لماكت نم فتا هلا قق حت درج مب فتا هلاب قيبطتلا

جماربلا ةلازإ
evomer ددحو ،اهيلإ لقتنا ,جمارب ةمزح ةلاز إل  ١  ← snoitpo.
.ةلاز إلا ةيلمع ديكأتل seY ىلع طغضا  ٢

 ةـيـلـص الا جـما ربـلا ةـمزـح رـفوـت ةـلاـح  يف طـقـف هـتـيـبـثـت ةداـعإ نـكـ مي ,جـما ربـلا دـحأ ةـلازإ ةـلاـح  يف :ماـه
 ةـلازإ ةـلاـح  يف .اـهـتـلازإ تـ مت  يتـلا جـما ربـلا ةـمزـح نـم ةـلـماـك ةـيـطاـيـتـحا ةـخـسـن رـفوـت ةـلاـح  يف وأ
 جـماـن ربـلا اذـهـب ةـناـعـتـس الاـب اـهـئاـشـنا  مت تادـنـتـسـم حـتـف نـم نـكـمـتـت  ال دـقـف ،جـما ربـلا مزـح ىدـحإ
 جـما ربـلا ةـمزـح  ىلإ يرـخأ جـمارـب ةـمزـح داـنـتـسا ةـلاـح  يف .جـماـن ربـلا اذـه ةـمزـح ءاـغـلإ ةـلاـح  يف
 لـيـصاـفـت ىـلـع لوـصـحـلـل .لـمـعـلا نـع ىرـخ ألا جـما ربـلا ةـمزـح فـقوـتـت دـقـف ،اـهـتـلازإـب تـمـق  يتـلا
.جما ربلا ةمزح تيبثت دنتسم عجار

ةرآاذلا ك الهتسا ضرع
.ةيسيئرلا تبث ملا ةشاش ىلع مكحتلا اصع كرح ،ةركاذلا تايوت حم ضرع ةمئاق حتفل  •
 ةرـكاذـلاـب ةـغراـفـلا ةـحاـسـ ملا رادـقـم باـسـ حب فـتاـ هلا موـقـي ,ةرـكاذـلا تاـيوـتـ حم ضرـع ةـمـئاـق حـتـف دـنـع
 ،ةرـكاذـلا تاـيوـتـ حم ضرـع ةـمـئاـق  يف .ةدـيدـج جـمارـب تـيـبـثـتو تاـناـيـبـلا نـيزـخـتـل اـهـمادـخـتـسا نـكـ مي  يتـلاو
 stnemucoD و radnelac و  stcatnoc :تاـناـيـبـلا نـم ةـفـلـتـ خم تاـعوـمـجـ مل ةرـكاذـلا ك الـهـتـسا ضرـع نـكـ مي
 لـكـش رـظـنا .yromem eerF و esu nI .meM و selif dnuoS و snoitacilppA و segamI و egasseM و
.٠١١ ةحفص ,١

.٢٢١ ةحفصلا  ًاضيأ رظنا .تادنتس ملا ضعب ةلازإب مق ,ةركاذلا ء التما ةلاح  يف !حيملت

 ك الهتسا ضرع ١ .لكش
ةركاذلا

لسرت يكل !حيملت
 دـحأ  ىلإ تـيـبـثـتـلا ت الـجـس
 نك مي  ىتح ةدعاس ملا صارق ألا
  مت اـم ةـفرـعـم ت الـجـسـلا كـلـتـل
ددح ,هتلازإ  مت ام وأ هتيبثت
snoitpo ←  gol dnes ←  aiv

 egassem trohs وأ liam-e aiv.
 رايتخا ةلاح  يف طقف رفوتي(

  ينو رتكل إلا دي ربلا طبض
)حيحصلا
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avaJ( تاقيبطت MT(

 ضرـع ةـشاـش  يف .اـهـتـلازإ وأ ةـتـبـثـ ملا avaJ تاـقـيـبـطـت حـتـف كـنـكـ مي ,تاـقـيـبـطـتـلـل ةـيـسـيـئرـلا ضرـعـلا ةـشاـش  يف
).RAJ  وأ .DAJ  نيب ام تافل ملا دادتما حوا رتي( ةديدج avaJ تاقيبطت تيبثت كنك مي ,تيبثتلا

EM2J MT تاـقـيـبـطـت فـتاـ هلا مـعدـي :ةـظـح الـم avaJ .  تاـقـيـبـطـت لـيـمـحـتـب مـقـت  ال avaJlanosreP MT  
.اهتيبثت نك مي  ال ثيح فتا هلا ىلع

 رـظـنا .فـتاـ هلاـب اـهـتـيـبـثـت  مت  يتـلا avaJ تاـقـيـبـطـت نـم ةـمـئاـق ةدـهاـشـم نـكـ مي ,تاـقـيـبـطـتـلا حـتـف دـنـع
.٢١١ ةحفص ,٢ لكش
gol weiV  ددحو تاقيبطتلا دحأ  ىلإ لقتنا  •  ← snoitpo، ضرعل:

•  dellatsnI - U%sutatS, و gninnuR, وأ dedaolnwoD )تيبثتلا ضرع ةشاش  يف طقف رهظت(,
•  U%noisreV  - قيبطتلارادصإ مقر,
•  U%reilppuS - قيبطتلا عناص وأ دوزم,
•  BkN%eziS - تيابوليكلاب قيبطتلا فلم مجح,
•  U%epyT  - قيبطتلل رصت خم فصو,
•  U%LRU - و ,تن رتن إلا ىلع تامولعم ةحفصل ناونع
•  BkN%ataD - تيابوليكلاب ،ةيلاعلا ت الدع ملا لثم قيبطتلا تانايب مجح.

sserddA LRU ot oG ددحو تاقبطتلا دحأ  ىلإ لقتنا  •  ← snoitpO، ضرعلو تانايبلا لاصتا ءدبل 
.قيبطتلا اذه لوح ةيفاضإ تامولعم

 لوـصو طاـقـنو PAI تـن رتـنإ لوـصو طاـقـن نـم لـك مادـخـتـسا تاـقـيـبـطـتـلا ناـكـمإـب :ةـظـح الـم
PAW دوزـم وأ ةـكـبـشـلا لـغـشـ مب لـصـتا ،تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل .تاـناـيـبـلا ت الاـصـتا ءارـج إل 
ـضـيأ رـظـنا .ةـمدـ خلا  PAI مادـخـتـساـب نـكـمأ نإ ىـصوـي .١٣ ةـحـفـصـلا »لوـصو ةـطـقـن ءاـشـنإ« اً

 تاـناـيـبـلا ت الاـصـتا وأ اـهـلـيزـنـت  يف بـغرـت  يتـلا avaJ تاـقـيـبـطـت مـجـح راـيـتـخا مـتـي  ال ثـيـح
.لعفلاب ةتبث ملا avaJ تاقيبطت لبق نم ةبولط ملا

etadpU  ددحو تاقيبطتلا دحأ  ىلإ لقتنا ,قيبطتلا ثيد حت ةيناكمإ يدم ةفرع مل  •  ← snoitpO، ءدبل 
.قيبطتلاب ةصاخ تاثيد حت رفوت نم ققحتلاو تانايبلا لاصتا

  - RAJ :درسم
 avaJ قيبطت ىلع يوت حي فلم
 ىلع يوت حي فلم - DAJ .لماك
 دجو اذإ .avaJ قيبطت لوح تامولعم
 ليم حت متيسف ،طقف .DAJ فلم
RAJ نم ةدئافلا عجرت .تيبثتلا ءانثأ 
 نك مي هنأ  ىلإ DAJ فلم مادختسا

 ةيرورضلا  ريغ ليزنتلا تايلمع بن جت
 هنأ .DAJ ل الخ نم زاه جلا كردأ اذإ
.قيبطتلا معدي  ال

←   ىلإ لقتنا    uneM
 noitacilppA ← slooT.
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AVAJ تاقيبطت تيبثت
 اـ هلاـسرإ وأ ,PAW حـفـصـت ل الـخ اـهـلـيـمـ حت وأ ,رـتوـيـبـمـك زاـهـج نـم فـتاـ هلا  ىلإ تـيـبـثـتـلا تاـفـلـم لـقـن نـكـ مي
 ةـلـصو  ربـع وأ ،ثوـتوـلـب ل الـخ نـم وأ ، ينو رتـكـلإ دـيرـب ةـلاـسرـب قـفرـمـك وأ ,ةددـعـتـم طـئاـسو ةـلاـسر  يف
IR.

 تاـسو ريـفـلا دـض ةـيـفاـك ةـياـ مح رـفوـت رداـصـم نـم طـقـف ةدراوـلا جـما ربـلا تـيـبـثـت كـيـلـع :ماـه
.رارضأ ةيأ ببست ىرخأ جمارب ةيأوأ

  مت ضرـعـلا ةـشاـش حـتـفـل  نيـمـيـلا ةـهـج مـكـحـتـلا اـصـع كرـح ،ةـيـسـيـئرـلا تاـقـيـبـطـتـلا ضرـع ةـشاـش  يف  ١
.تيبثتلا مزح ضرعل ،ليمحتلا

 تاذ avaJ جـمارـب تاـفـلـم تـيـبـثـت طـقـف كـنـكـ مي ،تـيـبـثـتـلا ضرـع ةـشاـش  يف :ةـظـح الـم
.RAJ وأ .DAJ دادتم الا

llatsni  ددحو تيبثتلا تافلم دحأ  ىلإ لقتنا ,تاقيبطتلا دحأ تيبثتل  ٢  ← snoitpo.
 اصع ىلع طغضا  مث ،فل ملا ددحو ،تيبثتلا فلم نع فتا هلا ةركاذ  يف ث حبا ,كلذ نم ً الدب وأ    

.ةحفصلا بناج  يف دوجو ملا لاث ملا رظنا .تيبثتلا ةيلمع ءدبل مكحتلا
.تيبثتلا ةيلمع ديكأتل ،seY ىلع طغضا  ٣
 فتا هلا لبق نم فل ملا اذه ليمحتب ةبلاط ملا متي .RAJ دادتماب فلم دوجو تيبثتلا ةيلمع بلطتت    

  .اهدوجو مدع ةلاح  يف تاقيبطتلل ةفّرعم لوخد ةطقن ديدحتي ةبلاط ملا متي .هدوجو مدع ةلاح  يف
 رورم ةملكو مدختسم مسا لاخدإ  ىلإ جات حت ا مبر ,.RAJ فلم ليم حت دنع ٠١١ ةحفص ةظح ال ملا رظنأ
.قيبطتلا عناص وأ دوزم نم قبسام لك ىلع لوص حلا كنك مي .مقل ملا  ىلإ لوخدلل

 تامولعم فتا هلا ضرعي .تيبثتلا ةيلمع ءانثأ اهتيبثت دار ملا ةمز حلا لماكت نم ققحتلاب فتا هلا موقي    
  .اهؤاغلإ وأ تيبثتلا ةيلمع  يف رارمتس الاب امإ تارايخ  ريفوت متيو اهذيفنت  مت  يتلا ققحتلا تايلمع لوح
.فتا هلاب قيبطتلا تيبثت متي ،جما ربلا ةمزح لماكت نم فتا هلا قق حت درج مب

 ضرعلا ةشاش ٢ لكش
قيبطتلل ةيسيئرلا

 ةشاش  يف ةدوجو ملا تاراي خلا
 ةيسيئرلا تاقيبطتلا ضرع
 sliateD weiV و nepO :يه
oG  و evomeR و sgnitteS و

ot  sserddA LRU و etadpU و 
tixE.
 ةـشاـش  يف ةدوـجوـ ملا تاراـيـ خلا
weiV  وllatsni  :تـيـبـثـتـلا ضرـع
sliateD و eteleD و tixE.
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.تيبثتلا ةيلمع ما متإب فتا هلا ك رب خي  ٤
.تيبثتلا ةيلمع دعب avaJ قيبطت حتفل ةيسيئرلا تاقيبطتلا ضرع ةشاش  ىلإ لاقتن الا نم دب ال    

 .PAW حـفـصـت ءاـنـثأ ،لاـ حلا  يف هـتـيـبـثـت  مث تـيـبـثـتـلا تاـفـلـم دـحأ لـيـمـ حت نـكـ مي !حـيـمـلـت
 ءاـنـثأ  ًاـمـئاـق ةـيـفـلـ خلا  يف دوـجوـ ملا PAW لاـصـتا لـظـي ،كـلذ نـم مـغرـلا ىـلـع ,ةـظـح الـم
.تيبثتلا ةيلمع

avaJ قيبطت حتف
 مـكـحـتـلا اـصـع ىـلـع طـغـضاو تاـقـيـبـطـتـلـل ةـيـسـيـئرـلا ضرـعـلا ةـشاـش  يف تاـقـيـبـطـتـلا دـحأ  ىلإ لـقـتـنا  •

.قيبطتلا حتفل
avaJ تاقيبطت دحأ تيبثت ءاغلإ
evomer ددحو ،تاقيبطتلل ةيسيئرلا ضرعلا ةشاش  يف دوجو ملا قيبطتلا ددح  •  ← noitpo.

 avaJ قيبطت طبض
tnioP sseccA tluafeD ددح  ← sgnitteS ، قيبطتلا تانوكم ليمحتل ةيضا رتف الا لوصولا ةطقن  نييعتل 
.١١١ ةحفص ةظح ال ملا رظنأ تامولع ملا نم ديزملل .ةدوقف ملا

:ددح  مث ،sgnitteS ددحو تاقيبطتلا دحأ ددح
•  tnioP sseccA - تاـناـيـب لـيـمـحـتـل قـيـبـطـتـلا لـبـق نـم اـهـمادـخـتـسا مـتـي يـكـل لوـصو ةـطـقـن ددـح 

.١١١ ةحفص ةظح ال ملا رظنأ .ةيفاضإ
•  noitcennoC krowteN - تاـقـيـبـطـت ضـعـب بـلـطـتـت avaJ لوـصو ةـطـقـنـل تاـناـيـبـلاـب لاـصـتا ءارـجإ 

 مـتـي .لوـصو ةـطـقـن دـيدـحـتـب بـلاـطـم نوـكـت فوـسـف ،لوـصو ةـطـقـن دـيدـ حت مدـع ةـلاـح  يف .ةـفّرـعـم
:ةيلاتلا تاراي خلا ةحاتإ

    dewollA - غ البإ نودب لا حلا  يف لاصتا لمع  مت.
    tsriF ksA - لاصت الا لمعب قيبطتلا موقي نأ لبق ً الوأ كنم راسفتس الا متي فوس.
    dewollA toN - ةحومسم  ريغ ت الاصت الا.

فلم يقلت دنع :لاثم
 ةلاسرب قفرم ةروص  يف تيبثتلا
  ىلإ لـقـتـنا , ينو رتـكـلإ دـيرـب

 دـي ربـلا حـتـفاو دـي ربـلا قودـنـص
 ةـشاـش حـتـفا  مث , ينو رتـكـل إلا
  ىلإ لـقـتـناو ,تاـقـفرـ ملا ضرـع
 ىلع طغضا  مث ,تيبثتلا فلم
 ةـيـلـمـع ءدـبـل مـكـحـتـلا اـصـع
.تيبثتلا
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 ىرخأ ةزهجأب لاصت الا ةيلباق  .٣١
 لاـصـت الاةـيـلـباـق دـلـ جم  يف فـئاـظوـلا مادـخـتـس ال لـيـغـشـتـلا عـضو  يف فـتاـ هلا نوـكـي نأ دـب ال : ةـظـح الـم
.ىرخأ ةزهجأب

 نـم وأ رـخآ فـتاـه نـم ،لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع ,هـعـم قـفاوـتـم رـخأ زاـهـج  يلإ فـتاـه نـم تاـناـيـبـلا لـقـن كـنـكـ مي
 .RI ةلصو ل الخ نم وأ ثوتولب ل الخ نم وأ ،رتويبمكزاهج

.htooteulB 1.1 سيياق مل ةعضا خلا ىرخ ألا ثوتولب ةزهجأ عم قفاوتم جتن ملا اذه :ةظح الم

ثوتولب ليصوت
 هـل ىـصـق ألا دـ حلا غـلـبـي قاـطـن  يف ةـيـنو رتـكـل إلا ةزـهـج ألا  نيـب  يناـ جم يـكـلـس ال لاـصـتا لـمـع نـم ثوـتوـلـب نـكـ مي
 ، ميوـقـت تارـكذـم وأ لاـمـعأ تاـقاـطـب وأ صوـصـن وأ روـص لاـسر إل ثوـتوـلـب لاـصـتا مادـخـتـسا نـكـ مي .راـتـمأ ٠١
 .رتويبمكلا ةزهجأ لثم ثوتولب معدب ةزهج الاب  ًايكلس ال لاصت الا وأ

 ثوتولب ةزهجأو فتا هلا جات حي  ال ,ويدارلا تاجوم مادختساب اهنيب اميف لصتت ثوتولب ةزهجأ نأ ا ملاط
.٤١١ ةحفصلا ,١ لكش رظنا .ضعبلا اهضعب ةهجاوم  يف نوكت نأ يرخ ألا
 لاصت الا نأ نم مغرلا ىلع ،راتمأ ٠١ ىدعتي  ال قاطن  يف اعم نيدجاوتم انوكي نأ نيزاهجلل طقف مزلي
 .ةينو رتكل إلا ةزهج ألا وأ طئاو حلا لثم قئاوعلا ضعب دوجو ببسب شيوشتلل ضرعتي دق
 عضوي نأ ب جي .فتا هلا ليغشت تقو للقي امك ،ةيراطبلا ةقاط كلهتسي ثوتولب مادختسا نأ ظح ال
.فتا هلا مادختساب يرخأ تايلمع ما متإ دنع نابس حلا  يف كلذ

.ثوتولب مادختسا ١ لكش
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.ةيل  حملا تاطلسلا عم كلذ نم قق حت .ثوتولب ةزهجأ مادختسا يلع دويق كانه نوكت دق
ةرم لو أل ثوتولب قيبطت طيشنت 
 دوـجوـ ملا ثوـتوـلـبـل مـسا ءاـطـعإـب بـلاـطـم نوـكـت فوـس ,ةرـم لو أل ثوـتوـلـب قـيـبـطـت طـيـشـنـت دـنـع
.فتا هلا ىلع

 فتا هلا ةيؤر نوكت فوسف ، llA  ىلإ ytilibisiv s’enohp yM  رييغتو ثوتولب طيشنت دعب  :ةظح الم
.نيرخآ ثوتولب ةزهجأ يمدختس مل ةحاتم مس الاو

 ةـلاـح يف .0567 اـــيـكوـن يـضارـتـف الا مـس الا مدـخـتـسا وأ )ًاـفرـح ٠٣ يـصـقأ دـحـب( ًاـمـسا بـتـكا  •
 مادـخـتـسا مـتـي فوـسـف ،فـتاـ هلا  ىلإ درـفـنـم ثوـتوـلـب مـسا ءاـطـعإ لـبـق ثوـتوـلـب  ربـع تاـناـيـب لاـسرإ
.يضا رتف إلا مس إلا
ثوتولب طبض
.مكحتلا اصع ىلع طغضاو ه رييغت ديرت يذلا طبضلا  يلإ لقتنا ,ثوتولب طبض ليدعتل
•  htooteulB - ددـح nO يـلـع ثوـتوـلـب طـبـض ةـلاـح  يف .ثوـتوـلـب مادـخـتـسا  يف بـغرـت تـنـك اذإ ffO 

 لاـسر إل ثوـتوـلـب مادـخـسا  ًاـحاـتـم نوـكـي نـلو ،ةـطـشـنـلا ثوـتوـلـب ت الـيـصوـت عـيـ مج ءاـهـنإ مـتـي فوـس ،
.تانايبلا لابقتساو

•  ytilibisiv s’enohp yM - ديد حت ةلاح  يف llA، فتا هلا يلع روثعلا نم ىرخ ألا ثوتولب ةزهجأ نكمتتس 
 لوـصوـلا نـم يرـخ ألا ةزـهـج ألا نـكـمـتـت نـل ،neddiH دـيدـحـتـي تـمـق اذإ .ثـحـبـلا ةـيـلـمـع ءارـجإ دـنـع
 .ةزهج ألا نع ثحبلا ةيلمع ءانثأ فتاهلل

•  eman htooteulB yM - رييغتو ثوتولب طيشنت دعب  .فتاهلل ثوتولب مسا  نييعتب مق  ytilibisiv s’enohp yM 
.نيرخآ ثوتولب ةزهجأ يمدختس مل ةحاتم مس الا ةيؤر نوكت فوسف ، llA  ىلإ

ثوتولب طبض ٢ لكش

←   ىلإ لقتنا    uneM
 htooteulB ← ytivitcennoC.
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 ةدـيرـفـلا ثوـتوـلـب نـيواـنـع ثوـتوـلـب ةزـهـجأ ضـعـب ضرـعـت دـق ,ةزـهـجأ نـع ثـحـبـلا دـنـع !حـيـمـلـت
 دوـكـلا لـخدأ ،فـتاـ هلاـب صاـ خلا دـيرـفـلا ثوـتوـلـبـلـل ناوـنـع ةـفرـعـ مل .)زاـهـ جلا نـيواـنـع( طـقـف

# 0282 .راظتن الا عضو  يف #*

ثوتولب ل الخ نم تانايب لاسرإ
.ةدحاولا ةر ملا  يف طشن ثوتولب لاصتا نم رثكأ كانه نوكي نأ نك مي  ال :ةظح الم

 لاسر إل ,لاث ملا ليبس يلع .هلاسرإ دار ملا رصنعلا هب ظوف  حملا ناك ملا  يف تاقيبطتلا دحأ  حتفا  ١
 .روصلا قيبطت حتف كيلع ،رخآ زاهج  ىلإ ةروص

htooteulB aiV  ددحو ،ُ الثم ةروص نكتلو ,هلاسرإ ديرت يذلا عوضو ملا  يلإ لقتنا  ٢  ← dneS  ← snoitpO.
 لـخاد ةدوـجوـ ملا ثوـتوـلـب مـعدـب ةزـهـج ألا رـهـظـت .قاـطـنـلا  يف ةزـهـج الا نـع ثـحـبـلا  يف فـتاـ هلا أدـبـي  ٣

 نـكـمـي .٥١١ ةـحـفـصـلا ,٣ لـكـش رـظـنا .رـخ آلا وـلـت ًادـحاو ضرـعـلا ةـشاـش ىـلـع ددحملا قاـظـنـلا
 رهظت .رصتخ ملا مس الا وأ ،زاه جلا عون وأ ،زاه جلاب صا خلا ثوتولب مسا وأ ،زاه جلا زمر ةدهاشم
.  لكش  يف ةن رتق ملا ةزهج ألا

 هنأ  الإ ،ثحبلا ءانثأ )  ( eerfsdnaH و ،)  ( tesdaeH روهظ نم مغرلا يلع :ةظح الم
.يعمسلا ثوتولب عضو معدي  ال هن أل 0567 ايكون عم امهمادختسا نك مي  ال
 ةزـهـج إلاـب ةـمـئاـق ً الوأ رـهـظـتـسـف ،ثوـتوـلـب ةزـهـجأ نـع ةـيادـبـلا  يف ثـحـبـلاـب تـمـق اذإ :ةـظـح الـم
 فاـقـيإ ةـلاـح  يف .secived eroM ددـح ,دـيدـج ثـ حب أدـبـل . ًاـقـبـسـم اـهـيـلـع روـثـعـلا  مت  يتـلا
 ةرـم ةزـهـجأ نـع ثـحـبـلا ةـيـلـمـع ءدـب مزـلـتـسـيو ةزـهـج ألا ةـمـئاـق حـسـم مـتـي ,فـتاـ هلا لـيـغـشـت
.تانايبلا لاسرإ لبق يرخأ

 لاـصـتا نـيوـكـت ءدـب كـنـكـ ميو ةزـهـج ألا ةـمـئاـق دـمـجـتـت .ثحبلا ةيلمع فاقي إل potS ىلع طغضا  •
. ًاقبسم ةدوجو ملا ةزهج ألا دحأب

صن لاسر إل !حيملت
 نـم ً الدـب( ثوـتوـلـب ل الـخ نـم
 لـقـتـنا ,)ة ريـصـق لـئاـسر لاـسرإ
ددحو صنلا بتكاو ,setoN  يلإ

 aiv  ←  dneS  ← snoitpO 
htooteulB.

 ةروص لاسرإ دنع ٣ لكش
 أدـبـي ,ثوـتوـلـب ل الـخ نـم
 نـع ثـحـبـلا  يف فـتاـ هلا
 .ةزهج ألا
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 هلاسرإ يرا جلا رصنعلا خسن متي .tceleS ىلع طغضاو هب لاصت الا  يف بغرت يذلا زاه جلا  ىلإ لقتنا  ٤
.gnitcennoC ةركذم ضرع متيو »رداصلا قودنص«  يلإ
)٦ ةوط خلا رظنا ,رخ آلا زاه جلا ةطساوب هبلط مدع ةلاح  يف( نارقإ  ٥

 بـلـطُـيو ةـمـغـن توـص عـمـسـت فوـس ,تاـناـيـبـلا لاـسرإ لـبـق رـخ آلا زاـهـجـلا نارـتـقإ مزـلـتـسا اذإ  •
.رورم زمر لاخدإ كنم

 زئاح  نيبو كنيب قيسنتلا عم ،) ًامقر وأ ، ًافرح ٦١  ىلإ ١ لوطب( كب صاخ رورم زمر ءيشنأ  •
 اذـل ،طـقـف ةدـحاو ةرـم اذـه رورـ ملا زـمر مدـخـتـسـي .زـمرـلا سـفـن مادـخـتـس ال رـخ آلا ثوـتوـلـب زاـهـج
.ةركاذلا  يف هظف حل ةجاح دجوت  ال

.نا رتق الا ةيلمع نم ءاهتن الا دعب ةن رتق ملا ةزهج ألا ضرع ةشاش  يف زاه جلا ظفح متي  •
.حاجنب لاصت الا نيوكت دعب atad gnidneS ةظح الم رهظت  ٦

  يف دراوـلا ةـظـفاـح  يف ثوـتوـلـب ل الـخ نـم اـ هلاـبـفـتـسا  مت  يتـلا تاـناـيـبـلا يـلـع روـثـعـلا نـكـ مي :ةـظـح الـم
.٠٧ ةحفصلا رظنا ،ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل .)ت السارم(
 ةلسر ملا لئاسرلا ظفح متي  ال .لاسر إلا لشف ةلاح  يف تانايبلا وأ ةلاسرلا فذح متي :ةظح الم
.)ت السارم(  يف تادوس ملا ةظفاح  يف ثوتولب ل الخ نم

ثوتولب لاصتا ةلاح نم ققحتلا
.ثوتولب طشني ،راظتن الا عضو  يف  روهظ دنع  •
 .رخآ زاه جب لاصت الا لوا حي فتا هلا نأ كلذ  ينعي ،  ضموي امدنع  •
.طشن ثوتولب لاصتا نأ كلذ  ينعي ،رمتسم لكشب  روهظ دنع  •
ةنرتقملا ةزهج ألا ضرع
 لـهـسـلا نـم نوـكـي .ةزـهـج ألا نـع ثـحـبـلا ةـعرـسو ةـلوـهـس رـخآ زاـهـ جب ةزـهـج ألا دـحأ نا رتـقإ نـع جـتـنـي
 ةـمـئاـق  يف دوـجوـ ملا   زـمرـلاـب اـهـيـلإ راـشـي ثـيـح ،ضـعـبـلا اـهـضـعـب كردـت نأ ةـن رتـقـ ملا ةزـهـج ألا ىـلـع
 حـتـفـل  نيـمـيـلا  ىلإ ةـيـسـيـئرـلا ثوـتوـلـب ضرـع ةـشاـش  يف ةدوـجوـ ملا مـكـحـتـلا اـصـع كرـح .ثـحـبـلا ةـجـيـتـن
. (  )ةن رتق ملا ةزهج ألاب ةمئاق

 ينعي نارق إلا :درسم
 قافت الا نم دب  ال .ققحتلا ةقيرط
 مـعدـب ةزـهـج ألا يـمدـخـتـسـم  نيـب
 عـم ,رورـ ملا زـمر يـلـع ثوـتوـلـب
  الـكـل زـمرـلا سـفـن مـهـمادـخـتـسا
 رورـ ملا زـمر .اـمـهـنارـق إل نـيزاـهـ جلا
 رـفوـتـي عـنـصـ ملا لـبـق نـم دـعـ ملا
 عنص ملا لبق نم دعُم رورم زمر
 ىـلـع يوـتـ حت  ال  يتـلا ةزـهـج ألـل
.مدختس ملا ةهجاو

 :ةفلت خم ثوتولب ةزهجأ زومر
 - retupmoC،
 - enohP،
 - rehtO و
 - nwonknU.
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ةزهج ألا دحأب نارتق إلا
ecived deriap weN  ددح  ١   ← snoitpO نع ثحبلا  يف فتا هلا أدبي .ةن رتق ملا ةزهج ألا ضرع ةشاش  يف 

 ةلاح  يف  ًاقبسم اهيلع روثعلا  مت  يتلا ةزهج ألاب ةمئاق رهظت وأ .لاصت الا قاطن  يف ةدوجو ملا ةزهج ألا
 .ةديدج ث حب ةيلمع ءدبل ،secived eroM ددح .ثوتولب ةزهجأ نع لمعلا ةيادب  يف ثحبلا
 .tceleS ىلع طغضا  مث هب نا رتق الا  يف بغرت يذلا زاه جلا  ىلإ لقتنا  ٢
 ةـمـئاـق  يلإ زاـهـ جلا ةـفاـضإ مـتـي .قـباـسـلا مـسـقـلا  يف )نا رتـق الا( ةوـطـخ رـظـنا ,رورـ ملا زوـمر لداـبـتـل  ٣

.ةن رتق ملا ةزهج ألا
نارتق إلا ءاغلإ
 وأ  ىلع طغضا  مث ةن رتق ملا ةزهج ألا ضرع ةشاش  يف هنا رتقا ءاغلإ  يف بغرت يذلا زاه جلا  يلإ لقتنا   •

eteleD ددح  ← snoitpO. نا رتق إلا ءاغلإ متيو ةن رتق ملا ةزهج ألا ةمئاق نم زاه جلا ةلازإ متي.
lla eteleD  ددح ,تانا رتق إلا ةفاك ءاغلإ تدرأ اذإ  •   ← snoitpO.

 نا رتـق الا ةـلازإ مـتـي ،هـب كـلاـصـتا ءاـنـثأ ةزـهـج ألا دـحأ عـم نا رتـق إلا فذـ حب كـماـيـق دـنـع :ةـظـح الـم
. ًاطشن لاصت الا ءاقب عم لا حلا  يف

 ةنرتقم ةزهج أل ةرصتخم ءامسأ  نييعت
 اذه نيز خت متي . نيعم زاهج ىلع فرعتلا  يف ةدعاسملل )راعتسم مسا وأ ,بقل( رصت خم مسا  نييعت نك مي
.نيرخآ ثوتولب زاهج يمدختسم لبق نم هيلع ع الط الا نك مي  الو فتا هلا ةركاذ  يف مس الا
eman trohs ngissA ددـحو زاـهـ جلا  يلإ لـقـتـنا   •  ← snoitpO مـس الا بـتـكا .رـصـتـ خم مـسا  نيـيـعـتـل 

.KO ىلع طغضا  مث رصتخ ملا
 زاه جلا فيرعتل هت رتخا يذلا مس الا مادختسا متي .هيلع فرعتلاو هركذت لهسي مسا  رتخا :ةظح الم
.دعب اميف لاصتا ءارجإب ةزهج ألا دحأ ةبلاطم دنع وأ ،ةزهجأ نع ثحبلا دنع

.هنم ققحتلا مدع وأ ،هنم ققحتلا دار ملا زاه جلا طبض
:ةزهج ألا دحأب نا رتق إلا دعب همدع نم هنم ققحتلا دار ملا زاه جلا طبض نك مي

 ةزهج ألا ضرع ةشاش  تارايخ
 و ecived deriap weN :ةـن رتـقـ ملا
eman trohs ngissA و eteleD و 
lla eteleD و desirohtua sa teS 
/ desirohtuanu sa teS مث  
tixE.

 ًاضيأ نك مي !حيملت
  نيـب اـمـيـف باـعـل ألا ةـسراـ مم
 ل الـخ نـم رـخآ فـتاـهو فـتاـه
.ثوتولب

  ًا مسا طعأ :لاثم
 دحأب صا خلا فتاهلل  ًارصت خم
 مـعدـب لـمـعـي يذـلا كـئاـقدـصأ
 رـتوـيـبـمـكـلا زاـهـ جل وأ ،ثوـتوـلـب
 هـيـلـع فرـعـتـلا كـنـكـ مي يـكـل
.رثكأ ةلوهسب
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.ةدح يلع ةرم لك  يفزاه جلا اذه نم لاصت الا تابلط لوبق نم دب  ال - )يضا رتفا( ققحتلا متي  مل
 ةقفاوملل ةجاح كانه تسيل .كم العإ نودب زاه جلا اذهو فتا هلا  نيب لاصت الا متي نأ نك مي - ققحتلا  مت
 ليبس يلع رتويبمكلا زاهج ,كب ةصا خلا ةزهج ألل ةلا حلا هذه مدختسا .ةلصفنم ةقيرطب ققحتلا بلط وأ
  مت  يتـلا ةزـهـج ألا بـناـ جب  زـمرـلا ةـفاـضإ مـتـي .ةـقـثـلا عـضوـم صاـخـش ألا دـحأـب ةـصاـ خلا ةزـهـج ألا وأ ,لاـثـ ملا
.٩١١ ةحفصلا ,٤ لكش رظنا .ةن رتق ملا ةزهج ألا ضرع ةشاش  يف اهنم ققحتلا
desirohtua sa teS ددـحو زاـهـ جلا  يلإ لـقـتـنا ,ةـن رتـقـ ملا ةزـهـج ألا ضرـع ةـشاـش  يف  •  ← snoitpO / 

.desirohtuanu sa teS وأ
ثوتولب ل الخ نم تانايبلا لابقتسا
 دـنـع  ال مأ ثوـتوـلـب ةـلاـسر لوـبـق  يف بـغرـت تـنـك اذإ اـمـع كـنـم راـسـفـتـس الا مـتـيو ةـمـغـن توـص عـمـسـي
  يف رـصـنـعـلا عـضوـيو ,ةـقـفاوـ ملا ةـلاـح  يف  لـكـشـلا رـهـظـي  .ثوـتوـلـب ل الـخ نـم تاـناـيـب لاـبـقـتـسا

 تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل . لـكـشـلاـب ثوـتوـلـب لـئاـسر  يلإ راـشـي .)ت الـسارـم(  يف دراوـلا ةـظـفاـح
 .٠٧ ةحفصلا رظنا ,ةيفاضإ
ثوتولب لاصتا عطق
.تانايب لابقتسا وأ لاسرإ دعب  ًايئاقلت ثوتولب لاصتا عطق متي

 RI ةلصو ربع لاصت الا
  يلإو نـم  ميوـقـتـلا تارـكذـمو لاـمـع ألا تاـقاـطـب لـثـم ،RI ةـلـصو  ربـع اـ هلاـبـقـتـسا وأ تاـناـيـب لاـسرإ نـكـ مي
.تانايب زاهج وأ قفاوتم فتاه
 .يرخأ RI ةزهجأ عم اهلخادتب حمست  الو ،صخش يأ  نيع  يلإ )ءارم حلا ت حت ةعش ألا( RI ةعشأ ههجوت  ال
. يلو ألا ةئفلا نم رزيللا تاجتنم دحأ زاه جلا اذه دعي

 عضو  يف نيزاهج ٤ لكش
.ققحتلا

,RI ةلصو لمع ءدبل
←   يلإ لقتنا   uneM

 derarfnI  ← ytivitcennoC  
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RI ةلصو ربع اهلابقتساو تانايب لاسرا
 دراوـلا قودـنـص ةـظـفاـح  يف RI ةـلـصو  ربـع اـ هلاـبـقـتـسا مـتـي  يتـلا رـصاـنـعـلا ةـفاـك عـضو مـتـي :ةـظـح الـم
 لوـصـحـلـل . لـكـشـلاـب RI ةـلـصو ل الـخ نـم ةدراوـلا ةدـيدـ جلا لـئاـسرـلا  يلإ راـشـي .)ت الـسارـم(  يف
.٠٧ ةحفصلا رظنا ,ةيفاضإ تامولعم ىلع

 اـهـضـعـب  ىلإ هـجـتـت لاـبـقـتـس الاو لاـسر إلا ةزـهـجأـب ةـصاـ خلا ءارـمـ حلا تـ حت ةـعـش ألا ذـفاـنـم نأ دـكأـت  ١
 نيزاه جلا  نيب لصفت ةفاسم لضفأ  ربتعت .ةزهج ألا  نيب قئاوع دوجو مدع نم دكأتلا عم ضعبلا
 يف ةـفـلـتـخـمـلا حـيـتاـفـمـلا ةروـص رـظـنا ,RI ةـلـصو ذـفـنـم نـع ثـحـبـلـل .رـثـك ألا يـلـع دـحاو رتم يـه
.ةعيرسلا ةيادبلا ليلد
 .RI ةلصو ذفنم طيشنتب لبقتس ملا زاه جلا مدختسم موقي  ٢
←   يلإ لقتنا ,RI ةلصو  ربع تانايبلا لابقتس ال فتا هلاب دوجو ملا RI ةلصو ذفنم طيشنتل        uneM
       derarfnI ← ytivitcennoC مكحتلا اصع يلع طغضا  مث. 
 .تانايبلا لقن ءدبل ةبولط ملا RI ةلصو ةفيظو لاسر إلا زاهج مدختسم دد حي  ٣
derarfni aiv  ددح ،تاقيبطتلا دحأ  يف ,RI ةلصو  ربع تانايب لاسر إل     ←  dneS ← snoitpO.
 متيسف ،ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم طيشنت نم ةدحاو ةقيقد ل الخ  يف تانايبلا لقن ءدب مدع ةلاح  يف 
.ىرخأ ةرم هليغشت ةداعإ ب جيو لاصت الا ءاغلإ

 فـتاـه  نيـب ءارـمـ حلا تـ حت ةـعـش ألا تاـفـلـم مادـخـتـسا نـم نـكـمـتـت  ىتـح swodniW 0002 :ةـظـح الـم
  يف .kniL sseleriW  رتـخاو lenaP lortnoC  ىلإ لـقـتـنا ،قـفاوـتـم رـتوـيـبـمـك زاـهـج يأو0567  اـيـكوـن
ruoy ot selif dnes ot srehto wollA  راـيـتـخاـب مـق ،kniL sseleriW و refsnarT eliF بـيوـبـتـلا ةـم الـع

retupmoc  snoitacinummoc derarfni gnisu.
RI ةلصو لاصتا ةلاح نم ققحتلا
.لاصت الا دقف  مت وأ رخآ زاه جب لاصت الا لوا حي فتا هلا نأ اذه  ينعي , ضموي امدنع  •
 فتا هلا نأو ،هطيشنت  مت دق RI ةلصو لاصتا نأ اذه  ينعي ,ةرمتسم ةفصب  روهظ ةلاح  يف  •

.RI ةلصو ذفنم  ربع ا هلابقتساو تانايبلا لاسر إل دعتسم

 ًاضيأ نك مي !حيملت
 فتاه  نيب اميف باعل ألا ةسرا مم
  .RI ةلصو  ربع رخآ فتاهو

ةقاطب لاسر إل :لاثم
RI: )1(   ةـلـصو  ربـع لاـصـتا
 طـيـشـنـت لـبـقـتـسـ ملا نـم بـلـطا
  يف دوـجوـ ملا RI ةـلـصو ذـفـنـم
 )٢( .اـهـب/هـب صاـ خلا زاـهـ جلا
  مث ,»ت الاـصـت الا«  يلإ لـقـتـنا
 تاـقاـطـبـلا ىدـحإ  يلإ لـقـتـنا
snoitpO    dneS  ددحو ←

 derarfni aiv ←.
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رتويبمآ زاهجب فتاهلا ليصوت
 ةـلـصو ل الـخ نـم قـفاوـتـ ملا رـتوـيـبـمـكـلا زاـهـ جب لاـصـتا ءارـجإ ةـيـفـيـك لوـح ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل
RI تـيـبـثـت لـيـلد رـظـنا ،0567 اـيـكوـنـل رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب ةـعوـمـ جم تـيـبـثـت ةـيـفـيـك اذـكو ،ثوـتوـلـب ل الـخ نـم وأ 

 .»رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب« مـسـق  يف دوـجوـ ملا طوـغـضـ ملا صرـقـلا ىـلـع 0567 اـيـكوـنـل رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب ةـعوـمـ جم
 رـظـنا ،0567 اـيـكوـنـل رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب ةـعوـمـ جم مادـخـتـسا ةـيـفـيـك لوـح ةـيـفاـضإ تاـموـلـعـم ىـلـع لوـصـحـلـل
.رتويبمكلا جمارب ةعومج مل هيروفلا ةدعاس ملا
ةجمدملا صارق ألا كرحم مادختسا

 ةـصاـ خلا ةـطوـغـضـ ملا صارـق ألا كرـ حم  يف هـعـضو دـعـب  ًاـيـئاـقـلـت لـمـعـلا  يف طوـغـضـ ملا صرـقـلا أدـبـي نأ بـ جي
 :كلذ ثودح مدع ةلاح  يف ةيلاتلا ةقيرطلاب لمعلا عبات .قفاوت ملا رتويبمكلاب
swodniW حفصتم ←  جما ربلا ةفاك ددحو راط إلا ليغشت ءدب رزلا قوف رقنا  ١

 .هيلع  ًاجودزم  ًارقن رقناو exe.0567aikoN يعدي فلم ناكم ددح ,ةطوغض ملا صارق ألا كر حم  يف  ٢
.طوغض ملا صرقلا قيبطت ةهجاو حتفت ،كلذ دنع

 رـقـنا .»رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب« مـسـق يف 0567 اـيـكوـنـل رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب ةـعوـمـجـم يـلـع روـثـعـلا نـكـمـي  ٣
 ءاـنـثأ كداـشرإـب تـيـبـثـتـلا  جلاـعـم موـقـي .0567 اـيـكوـنـل رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب ةـعوـمـ جم قوـف  ًاـجودزـم  ًارـقـن
.تيبثتلا ةيلمع

 مدومآ فتاهلا مادختسا

 صرـقـلا ىـلـع 0567 اـيـكوـنـل مدوـ ملا تاراـيـخ  يف ةـلـصـفـ ملا تـيـبـثـتـلا تاـمـيـلـعـت يـلـع لوـصـ حلا نـكـ مي
.فتا هلاب قفر ملا طوغض ملا



 لاـصـت الا كـنـكـ مي ،فـتاـ هلا عـم لـماـعـتـلا ءاـنـثأ ت الـكـشـم كـتـفداـص اذإ
 ةـباـج إلـل ء الـمـعـلا ةـمدـ خل صـصـخـ ملاو اـيـكوـن يداـنـب صاـ خلا فـتاـ هلاـب
 عـم لـماـعـتـلاـب ةـصاـ خلا تاداـشر إلا  ميدـقـتو تاراـسـفـتـسا ةـيأ ىـلـع
 اـيـكوـن يداـنـب صاـ خلا فـتاـ هلا لوـح تاـموـلـعـ ملا نـم دـيزـ مل .فـتاـ هلا
 ىـلـع ةدوـجوـ ملا اـيـكوـن يداـن ةوـعد رـظـنا ،ء الـمـعـلا ةـمدـ خل صـصـخـ ملاو
  .moc.aikon.bulc.www عقوم  ىلإ لقتنا وأ عيبلا ف الغ
ةركاذلا ذافن
 يـغـبـنـيو فـتاـ هلا ةرـكاذ ذاـفـن ىـلـع ةـيـلاـتـلا تاـظـح الـ ملا روـهـظ لدـي
hguone toN  .فتا هلا ةركاذب ةلجس ملا تانايبلا ضعب فذح كيلع
 .noitarepo mrofrep ot yromem، و tsrif atad emos eteleD وأ 
atad emos eteleD.wol yromeM.
:هاندأ تاداشر إلا عبتا
 اـهـكـلـهـتـسـت  يتـلا ةرـكاذـلا ةـحاـسـمو كـيدـل تاـناـيـبـلا عوـن ضرـعـل  •

 اصع كرحو rellatsnI  ىلإ لقتنا ،ةفلتخ ملا تانايبلا تاعوم جم
  .ةركاذلا ضرع ةشاش حتفل  نيميلا  ىلإ مكحتلا

 لـكـشـب يـلـي اـم فذـح كـيـلـع يـغـبـنـي ،ةرـكاذـلا ذاـفـن بـنـجـتـل  •
  :مظتنم
 تادلج ملاو ،تادوس ملاو ،دراولا قودنص  يف ةدوجو ملا لئاسرلا  •

.لئاسرلا  يف ةلسر ملا
 .فتا هلا ةركاذ نم ةداعتس ملا  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر  •
و ،ةظوف  حملا PAW تاحفص  •
.»لاكش ألا«  يف ةدوجو ملا روصلاو لاكش ألا  •

  ميوقت تاظح الم وأ لاصتا تامولعم فذح  يف ةبغرلا دنع  •
 جـئاـتـن وأ ،لاـصـت الا ةـفـلـكـت تاـتـقوـم وأ ،لاـصـتا تاـتـقوـم وأ
 ةصتخ ملا تاقيبطتلا  ىلإ لقتنا ،ىرخأ تانايب ةيأ وأ باعل ألا
.تانايبلا كلت ةلاز إل

 لقتنا ،ةرم لك  يف ثدح نم رثكأ فذ حل -  ميوقتلا ةركاذ حسم   
←  ددحو »رهشلا ضرع« ةشاش  ىلإ eteleD  ←  snoitpO  

•  etad erofeB - ثدـ حت  يتـلا  ميوـقـتـلا تاـظـح الـم ةـفاـك ةـلاز إل 
 ةفاك فذح هلبق متي يذلا خيراتلا لخدأ .دد حم خيرات لبق
. ميوقتلا تاظح الم

•  seirtne llA - ميوقتلا تاظح الم ةفاك ةلاز إل .
 لـجـسـمو ،لـجـسـلا تاـيوـتـ حم ةـفاـك حـسـ مل - لـجـسـلا تاـموـلـعـم حـسـم
  ىلإ لـقـتـنا ،مـئاد لـكـشـب لـئاـسرـلا مـيـلـسـت رـيراـقـتو ،ةـيـلاـ حلا تاـ ملاـكـ ملا
gol raelC  ددـحو »ت الـجـسـلا«  ← snoitpO ىلإ لـقـتـنا وأ    sgnitteS

 gol oN ← noitarud goL  ←.    
:تانايبلا نيزختل ةفلتخ ملا قرطلا
 0567 اـيـكوـن فـتاـهـل رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب ةـعوـمـجـمـب مادـخـتـسا  •

 زاـهـج ىـلـع تاـناـيـبـلا ةـفاـك نـم ةـيـطاـيـتـحا هـخـسـنـب ظاـفـتـح الـل
 .١٢١ ةحفصلا رظنا ،رتويبمكلا

 ةـحـفـصـلا رـظـنا ،اـيـكوـن يداـن روـص ةـقـطـنـم  ىلإ لاـكـشأ لاـسرإ  •
٦٥.

 ىلع اهظفح  مث  ينو رتكل إلا دي ربلا ناونع  ىلإ لاكشأ لاسرإ  •
 وأ ،رتويبمكلا

 زاهج  ىلإ ثوتولب  ربع وأ RI ةلصو ل الخ نم تانايب لاسرإ  •
.رخآ
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باوج و لاؤس
فتاهلا ضرع ةشاش

 طاقن وأ نوللا ة ريغتم طاقن وأ ةدوقفم طاقن رهظت اذا مل :لاؤس  •
  ؟فتا هلا ليغشتب موقأ ةرم لك  يف ةشاشلا ىلع هقارب

 xirtaM ضرع ماظنل ةيساس ألا صئاص خلا دحأ كلذ دعي :باوج    
 ةـيـلـيوـ حت رـصاـنـع ىـلـع كـيدـل ضرـعـلا ةـشاـش يوـتـ حت .طـشـنـلا
 وأ ةدوقفم طاقن ددع دجاوتت ددق .لسكبلا  يف مكحتلل ةددعتم
  ضرعلا ةشاش ىلع هقارب طاقن وأ نوللا ة ريغتم طاقن

اريماكلا
 ا ريماكلاب ةروص طاقتلا دنع ةمتعم لاكش ألا رهظت اذا مل :لاؤس  •

؟لاكشأ ضرع دنع وأ
 نم قق حت  .لاكش ألا لكش ىلع ةشاشلا نيابت طبض رثؤي :باوج    

 لقتنا .لق ألا نيابتلا ةجرد ىلع اهطبضب مقو ةشاشلا نيابت طبض
tsartnoC ىلإ  ← yalpsiD  ← sgnittes enohP  ←  sgnitteS.  

؟ةخطلم لاكش ألا ودبت اذا مل :لاؤس  •
 .ا ريماكلا تاسدع ةيا مح راطإ ةفاظن نم دكأت :باوج    

 ةيانعلا«  يف ةدوجو ملا تاداشر إلا عبتا ،راط إلا فيظنتل
.٦٢١ ةحفصلا »ةنايصلاو

ثوتولب
.ثوتولب لاصتا ءاهنإ  يننك مي  ال :لاؤس  •
 عم كيدل فتا هلا زاهج عم رخآ زاهج نا رتقا ةلاح  يف :باوج    

 لاصت الا كرت عم ،نيزاه جلا  نيب اميف تانايب ةيأ لاسرإ مدع
 فاـقـيإ يـه لاـصـت الا ءاـغـل إل ةدـيـحوـلا ةـقـيرـطـلا نإـف ، ًاـحوـتـفـم
 ثوتولب  ىلإ لقتنا  . ًاعم نيزاه جلا ىدل ثوتولب طابترا طيشنت
ffO  طبض ددحو ← htooteulB.

 يذـلا يـئاـقدـصأ دـحأ فـتاـه ىـلـع روـثـعـلا  ينـنـكـ مي  ال :لاؤـس  •
.ثوتولب معدب لمعي

.نيزاه جلا  الكل ثوتولب طيشنت نم قق حت :باوج    

 ةفاسم ىدعتت  ال نيزاه جلا  نيب ةلصافلا ةفاس ملا نأ نم قق حت    
 قئاوع ةيأ وأ طئاوح دوجو مدع نم قق حت اذكو راتمأ ٠١
.نيزاه جلا  نيب

.»يف خم« عضولا  يف سيل رخ آلا زاه جلا نأ دكأت    
ةددعت ملا طئاسولا لئاسر
 طئاسولا لئاسر لابقتسا ىلع هتردق مدعب فتا هلا ديفي :لاؤس  •

؟لعفأ اذام .ةركاذلا ذافن ببسب ةددعت ملا
 أط خلا ةلاسر  يف ةبولط ملا ةركاذلا ةحاسم  ىلإ راشي :باوج    

eteleD .egassem  eveirter ot yromem hguone toN  :ةـيـلاـتـلا
tsrif atad emos. ةركاذلا ةحاسمو كيدل تانايبلا عون ضرعل 
 ىلإ لـقـتـنا ،ةـفـلـتـخـمـلا تاـناـيـبـلا تاـعوـمـجـم اـهـكـلـهـتـسـت يـتـلا
rellatsnI ضرع ةشاش حتفل  نيميلا  ىلإ مكحتلا اصع كرحو 
 لئاسر زكرم لوا حي ،ةركاذلا نم ةحاسم رير حت دعب  .ةركاذلا
 ةرـم ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا لـئاـسر لاـسرإ ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا
. ًايئاقلت ىرخأ

eveirter ot elbanU  :ةـيـلاـتـلا ةـلاـسرـلا فـتاـهـلا يـطـعـي :لاؤـس  •
esu ni ydaerla noitcennoc krowteN .egassem aidemitlum. 
؟لعفأ اذام

 نـكـ مي  ال .ةـطـشـنـلا تاـناـيـبـلا ت الاـصـتا ةـفاـك ءاـهـنإـب مـق :باوـج    
 تاـناـيـبـلا لاـصـتا ناـك اذإ ةددـعـتـ ملا دـئاـسوـلا لـئاـسر لاـبـقـتـسا
 PAW ةمد خل  ًاطشن فلت خم ةراّبع ناونع مدختسي يذلا رخ آلا
. ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر وأ

 رهظت .تارم ةدع تانايبلاب لاصتا ءاشنإ  يف فتا هلا أدبي :لاؤس  •
 وأ egassem gniveirteR :رـصـتـ خم لـكـشـب ةـيـلاـتـلا تاـظـح الـ ملا
niaga egassem eveirter ot gniyrT. نـكـ مي فـيـك ؟ثدـ حي اذاـم 
؟تانايبلا لاصتا ءاهنإ

 نم ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةداعتسا فتا هلا لوا حي :باوج    
 .ةددعت ملا طئاسولا لئاسر زكرم
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 ةـقـيرـطـب ةددـعـتـ ملا طـئاـسوـلا لـئاـسر طـبـض فـيرـعـت نـم قـقـ حت    
 وأ فتا هلا مقر ةباتك  يف ءاطخأ دوجو مدع نم اذكو ةحيحص
snoitpO  ←  sgnitteS  ددحو gnigasseM  ىلإ لقتنا .نيوانعلا

       egassem  aidemitluM ←.   
 لقتنا .ةيلاتلا تاراي خلا كيدل ،تانايبلاب لاصتا ءارجإ نم فتا هلا عن مل    

snoitpO  ←      aidemitluM  ددحو gnigasseM  ىلإ  ←  sgnitteS
       egassem.   

←  laveirter refeD ددح  • .gsm gniviecer nO  بغرت تنك اذإ 
  يتلا لئاسرلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر زكرم ظف حي نأ  يف
 نم ققحتلا دعب لاث ملا ليبس ىلع ،دعب اميف اهتداعتسا متي
 ةجاح  يف فتا هلا لازي ام ، رييغتلا اذه ءارجإ دعب .طبضلا
 اميف لئاسرلا ةداعتس ال  .ةكبشلا  ىلإ تاظح الم لاسرإ  ىلإ
.yletaidemmI .rteR ددح ،دعب

← egassem tcejeR  ددـح  • gsm gniviecer nO - تـنـك اذإ 
 دعب .ةدراولا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةفاك ضفر  يف بغرت
  ىلإ تاظح الم لاسرإ  ىلإ فتا هلا جات حي ، رييغتلا اذه ءارجإ
 ةلازإب ةددعت ملا طئاسولا لئاسر زكرم موقي فوسو ةكبشلا
.كيلإ ا هلاسرإ رظتن ملا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةفاك

←  ffO  ددـح  • noitpecer aidemitluM- يف بـغرـت تـنـك اذإ  
 ءارجإ دعب  .ةدراولا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةفاك لها جت
 ةكبشلاب ت الاصتا ةيأ ءاشنإب فتا هلا موقي  ال ، رييغتلا اذه
 .ةددعت ملا طئاسولا لئاسرب قلعتت

لاكش ألا
.هحتف نك مي  الو معدم  ريغ لاكش ألا قيسنت :لاؤس  •
 ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل ٤٥ ةحفصلا رظنا :باوج    

.ةمعد ملا لاكش ألا تاقيسنت لوح

لئاسرلا
.لاصتا ديد حت نك مي  ال :لاؤس  •
 تاهج« ليلد  يف لاصتا ديد حت ىلع  ًارداق نكت  مل اذإ :باوج    

 ديرب ناونع وأ فتاه مقر لاصت الا ةقاطبل رفوتي  ال ،»لاصت الا
  يف لاصت الا ةقاطب  ىلإ ةدوقف ملا تامولع ملا فضأ . ينو رتكلإ
.»لاصت الا تاهج« قيبطت

 ميوقتلا
 .ةدوقفم عوبس ألا ماقرأ :لاؤس  •
 نم عوبس ألا أدبي ثي حب  ميوقتلا طبض  رييغتب تمق اذإ :باوج    

.عوبس ألا ماقرأ رهظت  ال ، نينث الا موي  ريغ رخآ موي
PAW 
PAW ni eno enifeD.denifed tniop ssecca dilav oN  :لاؤـس  •

sgnittes. 
 ةمدخ رفو مب لصتا .حيحصلا PAW طبض جاردإب مق :باوج    

PAW تامدخ ةحفص« رظنا .تاداشرإ ىلع لوصحلل PAW« 
.٤٠١ ةحفصلا

لجسلا
. ًاغراف لجسلا رهظي :لاؤس  •
 متي  مل  نيح ىلع تاحشر ملا دحأ طيشنتب تمق ا مبر :باوج    

 ةـفاـك ةدـهاـشـ مل .حـشرـ ملا اذـه مـئ الـت لاـصـتا ثادـحأ لـيـجـسـت
snoitacinummoc llA  ددح ،ثادح ألا ←  retliF ← snoitpO.    

رتويبمكلاب لاصت الا ةيلباق
.رتويبمكلاو فتا هلا  نيب لاصت الا  يف لكاشم دجوت :لاؤس  •
 فـتاـهـل رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب ةـعوـمـجـم تـيـبـثـت نـم دـكأـت :باوـج    

 تـيـبـثـت لـيـلد رـظـنا .رـتوـيـبـمـكـلا ىـلـع اـهـلـيـغـشـتو 0567 اـيـكوـن
 ىـلـع دوـجوـ ملا 0567 اـيـكوـن فـتاـ هل رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب ةـعوـمـ جم
 لوـصـحـلـل .»رـتوـيـبـمـكـلا جـمارـب« مـسـق يف طوـغـضـمـلا صرـقـلا
 جمارب ةعوم جم مادختسا ةيفيك لوح ةيفاضإ تامولعم ىلع
 ةعومج مل هيروفلا ةدعاس ملا رظنا ،0567 ايكون فتا هل رتويبمكلا
.رتويبمكلا جمارب
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ةمد خلا زومر
 زمر وأ ،NIP زمر وأ ،لفقلا زمر ىلع روثعلا  يننك مي  ال :لاؤس  •

KUP. ؟ يب ةصا خلا رور ملا ةملك يه ام
 فتا هلا عزو مب لصتا .54321 وه يضا رتف الا لفقلا زمر :باوج    

.هعايض وأ لفقلا زمر نايسن ةلاح  يف يل  حملا
 يف وأ ،هـعاـيـض وأ KUP زـمر وأ NIP زـمر ناـيـسـن ةـلاـح يف    

 ةـكـبـشـلا رـفوـ مب لـصـتا ،زوـمرـلا كـلـت ىـلـع كـلوـصـح مدـع ةـلاـح
  .كيدل يل  حملا

 ةطقن رفو مب لصتا ،رور ملا تاملك لوح تامولع ملا نم ديز مل    
)PSI( يراجتلا تن رتنإ ةمدخ رفوم لاث ملا ليبس ىلع ،لوخدلا
.ةكبشلا لغشم وأ ،PAW ةمدخ رفومو ،

بيجتسي  ال قيبطتلا
؟بيجتسي  ال ا ًــقيبطت قلغت فيك :لاؤس  •

 رارمتس الا عم طغضلاب تاقيبطتلا ليدبت راطإ حتفا :باوج    
 ق الغ إل  ىلع طغضاو ،قيبطتلا  ىلإ لقتنا  مث . ىلع
.قيبطتلا

 عضو طيشنت نك مي  ال – أط خلا ةعامسلا نم ردصت تاوص ألا
توصلا ربكم
.توصلا  ربكم عضو طيشنت نك مي  ال :لاؤس  •
 با رتق الا رعشتسم تاسدع قوعي ام دوجو مدع نم دكأت :باوج    

 ةـيادـبـلا لـيـلد يف ةـفـلـتـخـمـلا ءازـج ألاو حـيـتاـفـمـلا ةروـص رـظـنا(
 ربكم ق الـغإـب ًاـضـيأ بارـتـق الا رـعـشـتـسـم موـقـي دـق .)ةـعـيرـسـلا
 ةـعاـ مس عـضو  ىلإ ىرـخأ ةرـم لـيـغـشـتـلا عـضو  ريـيـغـتو توـصـلا
 ءارـمـ حلا تـ حت ةـعـش ألا ءوـض( عـطاـس ءوـض دوـجو بـبـسـب.نذ ألا
 ليبس ىلع  نيجولاه حابصم وأ سمشلا نم ةرشابم رداصلا
 بارـتـق الا رـعـشـتـسـم« رـظـنا ،تاـموـلـعـمـلا نـم دـيزـمـل .)لاـثـمـلا
.٤١ ةحفصلا »يئاقلتلا
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ةيراطبلا تامولعم .٥١
غيرفتلاو نحشلا
 ةداـعإ نـكـ مي ةـيراـطـب قـيرـط نـع ةـقاـطـلاـب فـتاـ هلا دـيوزـت مـتـي  •

.اهنحش
 ةديد جلا ةيراطبلل لثم ألا ءاد ألا  ىلإ لوصولا نك مي هنأ ظح ال  •

!غيرفتلاو نحشلا نم ث الث وأ  نيترود دعب طقف
 فوس  ًامتح نكلو ،تار ملا تائم اهغيرفتو ةيراطبلا نحش نك مي  •

 ثدـحـتـلا تـقو( لـيـغـشـتـلا تـقو لـقـي اـمـنـيـح .ةـياـهـنـلا  يف ىـلـبـت
 ناح دق هنأ اذه  ينعي ،يعيبطلا لدع ملا نع )راظتن الا تقوو
.ةديدج ةيراطب ءارش تقو

 ةجتن ملا ةكرشلا لبق نم ةدمتع ملا تايراطبلا طقف مدختسا  •
 نحشلا ةزهجأ مادختساب طقف ةيراطبلا نحش دعأو ،فتاهلل
 امنيح نحشلا زاهج لصفا .ةجتن ملا ةكرشلا لبق نم ةدمتع ملا
 زاـهـ جب ةـلـصـتـم ةـيراـطـبـلا ك رتـت  ال .مادـخـتـس الا دـيـق نوـكـي  ال
 يدؤت نحشلا ةدايز تماد ام ،عوبسأ نم لوطأ ةد مل نحشلا
 نود اًما مت ةئلتم ملا ةيراطبلا تكرت اذإ .ةيراطبلا رمع  ريصقت  ىلإ
.تقولا رور مب اهسفن لصفت فوسف ،مادختسا

 ةردـق ىـلـع ةـعـفـترـ ملا ةرارـ حلا تاـجرد رـثؤـت نأ نـكـمـ ملا نـم  •
.نحشلا ىلع ةيراطبلا

.ا هل صصخ ملا ضرغلل طقف ةيراطبلا مدختسا  •

.ةيلاب وأ ةفلات ةيراطب وأ فلات نحش زاهج يأ اًدبأ مدختست  ال  •
  ريصقت ثد حي دق .ةيراطبلل ةيئابرهكلا ةرئادلا  ريصقتب مقت  ال  •

 لثم(  يندعم مسج ببستي  نيح ةيئابرهكلا ةرئادلل دوصقم  ريغ
  نيـب رـشاـبـم لاـصـتا  يف )مـلـقـلا وأ سوـبدـلا وأ ،ةـيـندـعـ ملا ةـلـمـعـلا
 )ةـيراـطـبـلا ىـلـع ةـيـندـعـم طوـطـخ( ةـيراـطـبـلـل - و + ت الـصو
 كـبـيـج  يف ةـيـطاـيـتـحا ةـيراـطـب لـمـ حت اـمـنـيـح لاـثـ ملا لـيـبـس ىـلـع
 فلت  يف ةيبرهكلا ةرئادلا  ريصقت ببستي دق .دوقنلا سيك  يف وأ
.لصت ملا مس جلا وأ ةيراطبلا

  يف ةقلغ ملا ةرايسلا لثم ،ةدراب وأ ةنخاس نكامأ  يف ةيراطبلا كرت  •
 اهرمعو ةيراطبلا ةعس للقي فوس ،ةيوتش ءاوجأ  يف وأ فيصلا
 ةـجرد  نيـب اـمـيـف ةـيراـطـبـلا ظـفـ حت نأ  ًاـمود لواـح .يـضا رتـف الا

 فقوتي دق .)تياهنرهف ٧٧  يلإ ٩٥( ةيوئم ٥٢  ىلإ ٥١ ةرارح
 ةيراطبلا ةرارح ةجرد عفترت امدنع  ًاتقؤم لمعلا نع فتا هلا
 ءادأ نوـكـي . ًاـماـت  ًاـنـحـش ةـنوـحـشـم تـناـك اذإ  يتـح ضـفـخـنـت وأ
 تـ حت ةرارـ حلا تاـجرد  يف ةـصاـخ ةـفـصـب اًدودـ حم تاـيراـطـبـلا
.دمجتلا ةطقن

!رانلا  يف اهئاقلإب تايراطبلا نم صلختت  ال  •
 ةداعإ لثم( ةيل  حملا تاداشر إلل اًقفو تايراطبلا نم صل خت  •

.ةيلزنم تايافنك اهنم صلختت  ال .)اهعينصت
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ةنايصلاو ةيانعلا .٦١
 بـجوـتـسـي اذـل ،ذـيـفـنـتـلا  يف ةـعارـبو عـئار مـيـمـصـت ةـلـيـصـح كـفـتاـه نإ
 ظاـفـتـح الا ىـلـع كدـعاـسـتـس هاـندأ تاـحا رتـق الا .ةـياـنـعـب هـتـلـماـعـم
 تاوـنـسـل زاـهـ جلاـب عاـتـمـتـس الا كـل حـيـتـت اـمـك ،ناـمـضـلا طورـش لـكـب

.ةليوط
 لواـنـتـم نـع اًدـيـعـب هـئازـجأو هـتاـمزـلـتـسـم عـيـمـجو فـتاـهـلا قـبأ  •

.لافط ألا دي
ـفاـج كـفـتاـه قـبأ  •  ىـلـع يوـتـ حت لـئاوـسـلاو ةـبوـطرـلاو راـطـم ألا .اً

.ةينو رتكل إلا رئاودلل ةفلتم نداعم
 ءازج ألا .ةرذق وأ ةب رتم قطانم  يف هنز خت وأ فتا هلا لمعتست  ال  •

.فلتلل ةلباق ةكرحت ملا
 رصقت دق ةعفتر ملا ةرار حلا .ةرار حلا نع اًديعب فتا هلاب ظفتحا  •

 بيذت وأ يولتو تايراطبلا رضتو ،ةينو رتكل إلا ةزهج ألا رمع نم
.كيتس البلا عاونأ ضعب

  ىلإ( فـتاـ هلا نـخـسـي اـمدـنـع  .ةدراـب نـكاـمأ  يف كـفـتاـه ظـفـحا  •
 دق ا مم فتا هلا لخاد ةبوطر نوكتت دق )ةيداعلا هترارح ةجرد
.ةينو رتكل إلا رئاودلا حاولأب  ًاررض قحلي

 دـق ةـيـفاـك ة ربـخ  الـب زاـهـ جلا ح الـصإ .فـتاـ هلا حـتـف لواـ حت  ال  •
.اًررض ببسي

 مـطـ حت دـق ةـنـشـ خلا ةـلـماـعـ ملا .هزـهـت وأ هـقدـت وأ هـطـــقـسـت  ال  •
.رئاودلل ةيلخادلا حاول ألا

 تافظن ملا وأ فيظنتلا ليلا حم وأ ةزكرم تايواميك مدـختست  ال  •
.هفيظنتل ةيوقلا

 تاـسدـعـلا فـيـظـنـتـل ةـفاـجو ةـمـعاـن شاـمـق ةـعـطـق مدـخـتـسا  •
.)ءوضلاو با رتق الا رعشتسمو ا ريماكلا تاسدع(

 عـنـ ميو ةـكرـحـتـ ملا ءازـج ألا دـسـي دـق ناـهدـلا .فـتاـ هلا نـهدـت  ال  •
.يداعلا ليغشتلا

  .طقف اًدمتعم اًيئاوه وأ فتا هلا عم زهج ملا يئاو هلا مدختسا  •
 دـق ةدـمـتـعـم  ريـغ تاـمزـلـتـسـم ت الـيدـعـت وأ تاـيـئاوـه لاـمـعـتـسا
.ةكيلس اللا ةزهج ألا مادختسا تاميلعت كهتني
 كتيراطب وأ كفتا هل ةدو جلا نمضت ه العأ ةروكذ ملا تاحا رتق الا عي مج
ـمزـلـتـسـم يأ وأ نـحـشـلا زاـهـج وأ  وأ فـتاـ هلا لـــطـعـت اذإ .رـخآ اً
 ةنايص زكرم برقأ  ىلإ هذخ ،قحلم يأ وأ نحشلا زاهج وأ ةيراطبلا
 ةـمز الـلا تاـبـيـت رتـلا نوذـخـتـيو كاـنـه نوـفـظوـ ملا كدـعاـسـيـس .دـمـتـعـم
.كلذ رم ألا ىضتقا نإ ةنايصلل



امولعم
ةماه نامأ ت

٨٢١Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

 ةماه نامأ تامولعم .٧١
ةدايقلا ءانثأ نام ألا
  يف فـتاـ هلا بـكر .ةراـيـسـلا ةداـيـق ءاـنـثأ اًـيودـي فـتاـ هلا لـمـعـتـسـت  ال
 باـكرـلا دـعاـقـم ىـلـع هـعـضـت  الو  ًاـمـئاد ةـمـكـ حم ةروـصـب كـسـمـ ملا
 مادـطـصا يأ ثودـح ةـلاـح  يف ت الـف إلـل هـضرـعـي رـخآ ناـكـم  يف وأ
.يئاجف فقوت وأ
!مه ألا وه اًمئاد قيرطلا ىلع نام ألا نأ ركذت
ليغشتلا ةئيب
 نأو اـهـيـف نوـكـت  يتـلا ةـقـطـنـ ملا  يف ةـصاـ خلا ةـمـظـن ألا عاـبـتا كـيـلـع
ـمـئاد كـفـتاـه قـلـغـت  بـبـسـي دـق وأ  ًاروـظـ حم هـلاـمـعـتـسا نوـكـي اـمدـنـع اً
.اًرطخ وأ اًشيوشت
.)نذ ألا ىلع( يعيبطلا عضولا  يف طقف فتا هلا مدختسا
 ىلعو ،نداع ملا فتا هلا بذ جي دق اذل .ةطنغ مم فتا هلا ءازجأ ضعب
 هنذأ ىلع فتا هلا مدختسي نأ يغبني  ال نأ ع مس ةزهجأ لمعتسي نم
ـمود دـكأـت .هـلاـمـعـتـسا دـنـع  ،هـلـماـح ىـلـع فـتاـ هلا عـضو ماـكـحإ نـم اً
 تاقاطب عضت  ال .نذ ألا ةعا مس  ىلإ بذجنت دق ةيندع ملا داو ملا ن أل
 فـتاـ هلا برـق تاـموـلـعـ ملا ظـفـ حل ةـطـنـغـ مم ضارـغأ يأ وأ داـمـتـع الا
.ىح مت دق اهيلع ةظوف  حملا تامولع ملا ن أل
ةينورتكل إلا ةزهج ألا
 دد رتـلا تاراـشإ نـم ةـيـمـ حم ةـثـيدـ حلا ةـيـنو رتـكـل إلا ةزـهـج ألا مـظـعـم
 ةينو رتكل إلا ةزهج ألا ضعب كانه نوكت دق نكلو  .)FR( يكلس اللا

 كـفـتاـه نـع ةرداـصـلا يـكـلـس الـلا دد رتـلا تاراـشإ نـم ةـيـمـ حم  ريـغ
.يول خلا
 ةظفا  حملاب ةزهج ألا هذه وجتنم حصني بلقلا تاضبن طبض ةزهجأ
 زاـهـ جلا  نيـب اـم )تاـصوـب٦(  مـس ٠٢ نـع لـقـت  ال ةـفاـسـم ىـلـع
 لـمـتـ حم شـيوـشـت يأ يداـــفـتـل كـلذو يودـيـلا لوـم ـ حملا فـتاـ هلاو

 ثاـ حب ألـل ةـقـباـطـم تاـيـصوـتـلا هذـه نإ  .ضـبـنـلا طـبـض زاـــهـ جل
 ygolonhceT sseleriWيكلس اللا مولعلا دهعم اهب ماق  يتلا ةلقتس ملا
hcraeseR طـبـض ةزـهـج أل  نيـلـماـ حلا صاـخـش ألا ىـلـع .هـتاـيـصوـتـلو 
:يلي ام اوعاري نأ تاضبنلا
 زاه جلا نم لق ألا ىلع )تاصوب ٦( مس ٠٢ دعب ىلع فتا هلا قبأ  •

.مادختس الا عضو  يف فتا هلا نوكي امدنع
.ردصلل يمام ألا بي جلا  يف فتا هلا ل مح مدع  •
 ليلقتل كلذو ضبنلا طبض زاهج ةه جل ةلباق ملا نذ ألا لمعتسا  •

.نك مم دح ىصقأ  ىلإ شيوشتلا ت الامتحا
.اًروف فتا هلا قلغأ ،شيوشت يأ دجوي هنإ تدقتعا اذإ  •
 بـبـسـت دـق ةـيـكـلـس الـلا ةـــيـمـقرـلا فـتاوـ هلا ضـعـب عـمـسـلا ةزـهـجأ
ـشـيوـشـت  ةـعـجارـم كـناـكـمإـب ةـلاـ حلا هذـه  يف  .عـمـسـلا ةزـهـجأ ضـعـبـل اً
.ةمد خلا ليكو
 فتاو هلا كلذ  يف ا مب ،يكلس ال زاهج يأ لمع نإ ىرخأ ةيبط ةزهجأ
 ةـياـــمـ حلا تاذ ةـيـبـطـلا تادـعـ ملا ةـفـيـظو عـم لـخادـتـي دـق ،ةـيوـلـ خلا
ـبـيـبـط رـشـتـسا .ةـيـفاـكـلا  ريـغ  اـمـيـف ةـفرـعـ مل ةـيـبـطـلا تادـعـ ملا زـهـ جم وأ اً
 يـكـلـس الـلا دد رتـلا نـم ةـيـفاوـلا ةـياـمـ حلاـب ةدوزـم تادـعـ ملا تـناـك اذإ
 زـكارـم  يف فـتاـ هلا قـلـغأ  .لاؤـس يأ كـيدـل ناـك اذإ وأ يـجراـ خلا
 دـق  .كـلذـب رـمأـت تاـقـصـلـم وأ تاـمـيـلـعـت دوـجو دـنـع ةـيـبـطـلا ةـياـعرـلا
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 ةـساـسـح تادـعـم ةـيـبـطـلا ةـياـعرـلا زـكارـمو تاـيـفـشـتـسـ ملا لـمـعـتـسـت
.ةيجرا خلا FR ةيكلس اللا تادد رتلل
 ةـمـظـن ألا ىـلـع  ًاـبـلـس يـكـلـس الـلا دد رتـلا تاراـشإ رـثؤـت دـق تاراـيـسـلا
 ق الزـن الا مدـع ماـظـنو دوـقوـلا نـقـح مـظـنـمـك( ةراـيـسـلا  يف ةـيـنو رتـكـل إلا
 هذـه تـناـك اذإ كـلذو ،)ةـيـقاوـلا ةـيـئاوـ هلا دـئاـسوـلا و ،ةـعرـسـلا دـيدـ حتو
 نم دكأت  .ةيفاك ةروصب ةيم حم  ريغ وأ اًئطاخ اًبيكرت ةبكرم ةمظن ألا
 جـتـنـ ملا ةراـشـتـسا كـيـلـع  .كـتراـيـس صوـصـ خب لـيـكوـلا نـم وأ جـتـنـ ملا
.كترايس  يف ةفاض ملا ةزهج ألل
.كلذ هيف نلعم ناكم يأ  يف كفتاه ق الغإ ب جي ةنلعم نكامأ
راجفن الل ةلباق نكامأ
 لـثـتـماو راـجـفـن الـل ةـلـباـق داوـم تاذ ةـقـطـنـم ةـيأ  يف كـفـتاـه قـلـغأ
 ةرارـش بـبـسـت نأ لـــمـت ـ حملا نـم  .تاـمـيـلـعـتـلاو تاـن الـع إلا ةـفاـكـل
ـقـيرـح وأ اًراـجـفـنا قـطاـنـ ملا هذـه لـثـم  يف  وأ ةـباـصإ  ىلإ يدؤـي اً
.ةافولا  ىلإ  ىتح
 عـيزوـتو نزـخ قـطاـنـم( دوـقوـلا تاـطـ حم  يف فـتاـ هلا ق الـغإـب حـصـنـي
 لاـمـعـتـسا رـظـ حت  يتـلا نـكاـم ألا  ىلإ هاـبـتـن الـل ةـجاـ حلاـب رـكذـن .)دوـقوـلا
 عـيزوـتو نزـخ قـطاـنـم( دوـقوـلا تاـعدوـتـسـم لـخاد لاـسرإ ةزـهـجأ
 لاـمـعأ اـهـيـف ىرـ جت  يتـلا قـطاـنـ ملا وأ ةـيواـمـيـكـلا عـناـصـ ملاو )دوـقوـلا
. ريجفتلا
 نـكـلو حوـضوـب ةـنـيـبـم نوـكـت اـم اً ريـثـك راـجـفـن الـل ةـلـباـقـلا قـطاـنـ ملا نإ
ـمـئاد سـيـل  وأ لـيوـ حت قـطاـنـمو ؛قراوزـلا  يف ةـيـلـفـسـلا نـكاـم ألا اـهـنـم  .اً
 ةلاس ملا تازاغلا مدختست  يتلا تانحاشلاو ؛ةيواميكلا داوـ ملا نزخ
 تايواميك ىلع اهؤاوه يوت حي  يتلا قطان ملاو ،)ناتوبلا وأ  نيبو ربلاك(
 قـطاـنـم ةـيأو ،نداـعـ ملا قـيـحاـسـم وأ راـبـغـلا وأ بوـبـ حلاـك تاـئـيزـج وأ
.كترايس كر حم ءافطإ ةداع كنم بلطي ثيح ىرخأ

تارايسلا
 صاـخـش ألا لـبـق نـم هـتـناـيـص وأ ةراـيـسـلا  يف فـتاـ هلا بـيـكرـت بـ جي
 نوـكـت دـق ةـئـطاـ خلا ةـناـيـصـلا وأ ئـطاـ خلا بـيـك رتـلا .طـقـف نوـلـهؤـ ملا

.زاه جلاب صاخ نامض يأ لطبي ا مبرو اًرطخ
 ةـبـكرـم كـتراـيـس  يف يـكـلـس الـلا فـتاـ هلا ةزـهـجأ ةـفاـك نأ ماـظـتـناـب دـكأـت
.اًديج لمعتو ةحيحص ةروصب
 وأ تازاـغـلا وأ باـهـتـل الا ةـعـيرـسـلا لـئاوـسـلا لـمـ حت وأ نزـ خت  ال
 فـتاـ هلا هـيـف دـجوـي يذـلا ناـكـ ملا سـفـن  يف راـجـفـن الـل ةـلـباـقـلا داوـ ملا
.هتاقحلم وأ هؤازجأ وأ
 نأ رـكذـت ،ةـيـقاوـلا ةـيـئاوـ هلا دـئاـسوـلاـب ةدوزـ ملا تاراـيـسـلـل ةـبـسـنـلاـب
 ءاوـس ،ةـيـكـلـس الـلا ةزـهـج ألا عـضـت  ال  .ةدـيدـش ةوـقـب حـتـفـت ةداـسوـلا
 اذإ  .اـهـحاـتـفـنا غارـف  يف وأ ةداـسوـلا قوـف ،ةـلـقـنـتـم وأ ةـتـباـث تـناـك
ـبـيـكرـت ةـبـكرـم  ريـغ ةزـهـج ألا تـناـك  اـ مبر ،ةداـسوـلا حـتـفـتو اـحـيـحـص اً
.ة ريطخ ةباصإ كلذ نع مجني

 دوـعصلا لبق فتا هلا قلغأ .نا ريطلا ءانثأ فتا هلا مادختسا عون مم
 لـكـشـي دـق ةرـئاـطـلا لـخاد يوـلـ خلا فـتاـ هلا لاـمـعـتـسا نإ .ةرـئاـطـلا  ىلإ

 ةـيـكـلـس الـلا ت الاـصـت الا ةـكـبـشـب  الـ خم و ةرـئاـطـلا لـمـع ىـلـع اًرـطـخ
.نوناقلل افلا خمو

 قـلـغأ .نا ريـطـلا ءاـنـثأ فـتاـ هلا مادـخـتـسا CCF ــلا دـعاوـق رـظـ حت
 يوـلـ خلا فـتاـ هلا لاـمـعـتـسا نإ .ةرـئاـطـلا  ىلإ دوـــعـصـلا لـبـق فـتاـ هلا
 ةـكـبـشـب  الـ خمو ةرـئاـطـلا لـمـع ىـلـع اًرـطـخ لـكـشـي دـق ةرـئاـطـلا لـخاد
.نوناقلل افلا خمو ةيكلس اللا ت الاصت الا
 ةـمدـ خلا فاـقـيإ  ىلإ يدؤـي دـق تاـمـيـلـعـتـلا هذـه ةاـعارـم مدـــع نإ

 هـقـ حب ةـيـنوـناـق تاءارـجإ ذاـ ختا وأ اـهـئاـهـنإ وأ تاـمـيـلـعـتـلا كـهـتـنـ مل
.اًعم  نينث الاب وأ
ئراوطلا تا ملاكم

 لامعتساب لمعي ،يكلس ال فتاه يأك ،فتا هلا اذه نإ :ماه
 ةـيـضر ألا تاـكـبـشـلاو ةـيـكـلـس الـلا تاـكـبـشـلاو ةـيـــكـلـس الـلا تاراـش إلا
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 نـكـ مي  ال كـلذـلو .مدـخـتـسـ ملا اـهددـ حي فـئاـظو  ىلإ ةـفاـض إلاـب
 ىـلـع ًةـيـلـك دـمـتـعـت  ال اذـل .لاوـح ألا عـيـ مج  يف ت الاـصـت الا ناـمـض
 ئراوـطـلا ت الاـح( ةـيرورـضـلا ت الاـصـت الا  يف يـكـلـس الـلا فـتاـ هلا
.) الثم ةيبطلا
 ةـمدـخ تاـكـبـش ةـفاـك ىـلـع ةـنـكـ مم ئراوـطـلا تاـ ملاـكـم نوـكـت  ال دـق
 وأ/و ةـكـبـشـلا تاـمدـخ ضـعـب نوـكـت اـمدـنـع وأ ةـيـكـلـس الـلا فـتاوـ هلا

 يل  حملا درو ملا نم كلذ نم دكأت .لامعتس الا ديق فتا هلا صئاصخ
.ةيول خلا تامدخلل
:ئراوط ةملاكم ءارج إل
.ةيفاك ةراشإ دوجو نم دكأت .احوتفم نكي  مل اذإ فتا هلا حتفا  ١
 لوـعـفـ ملا ةـيراـس MIS ةـقاـطـب لاـخدإ بـلـطـت دـق تاـكـبـشـلا ضـعـب

.فتا هلا  يف
 نم جورخلل ،ة ملاكم ءاهن إل : الثم( تارم ةدع  ىلع طغضا  ٢

 .تا ملاكملل فتا هلا زيه جتو ضرعلا ةشاش حس مل ) خلا ةمئاقلا
 يأ وأ ٢١١ لـثـم( ةـيـلاـحـلا كـتـقـطـنـمـل ئراوـطـلا مـقر لـخدأ  ٣

 نـم ئراوـطـلا ماـقرأ فـلـتـخـت .)ئراوـطـلـل رـخآ يـمـسر مـقر
.رخآ  ىلإ ناكم
 حاتفم ىلع طغضا  ٤
 اهق الغإ  ىلإ جات حت دقف ،لامعتس الا ديق صئاص خلا ضعب تناك اذإ
 ليكو عم ليلدلا اذه عجار .ئراط ءادن ءارجإ نم نكمتت نأ لبق
.ةيول خلا تامدخلل يل  حملا ةمد خلا
 .ةقدب ةبولط ملا تامولع ملا ةفاك ءاطعإ ىلع صرحا ،ءادن لمع دنع
 نـم لاـصـت الـل ةدـيـحوـلا ةـلـيـسوـلا اـ مبر وـه لوـم ـ حملا كـفـتاـه نأ رـكذـت
.كلذ كنم بلطي نأ لبق ءادنلا هنت  الف - ثدا حلا عقوم

)RAS( ةقيثو نع تامولعم
 ضرـعـتـلـل ةـيـموـكـ حلا تاـفـصاوـ ملا عـم بـساـنـتـي اذـه فـتاـ هلا زارـط
.ويدارلا جاوم أل
 عونصمو ممصم وهو .لابقتساو لاسرإ زاهج اضيأ وه كفتاه زاهج
 ضرـعـتـلا تاداـشرإ ىوـتـسـم يـكـلـس الـلا هـلاـسرإ زواـجـتـي  ال ثـيـ حب
 ةـيـ ملاـعـلا تاـيـصوـتـلا لـبـق نـم اـهـيـلـع يـصوـ ملا FR يـكـلـس الـلا دد رتـلا

( PRINCI  ىوـتـسـمو ةـلـماـش تاداـشرإ نـم ءزـج وـه ىوـتـسـ ملا اذـه .(
.ناكسلا عيم جل ةحومس ملا FR تاراشإ
 تاـسـسؤـم لـبـق نـم تـعـضو تاـيوـتـسـم ىـلـع دـمـتـعـت تاداـشر إلا هذـه
 تارـيدـقـت ل الـخ نـم تاـيوـتـسـ ملا هذـه تـعـضو .ةـلـقـتـسـم ةـيـمـلـع
.ةيرود ةيملع تاسارد
 عـيـ مج ةـم الـس نـمـضـي عـساو ناـمأ زـيـح لـمـشـت تاـفـصاوـ ملا هذـه
.صاخش ألا ةحص وأ رامع ألا نع رظنلا ضغب صاخش ألا
 ىـمـسـت ساـيـق ةدـحو ةـلاـقـنـلا فـتاوـهـلـل ضرـعـتـلا تاـفـصاوـم لـمـشـت
RAS( etaR noitprosbA cificepS(  وأ ةدد ـ حملا باـعـيـتـس إلا ةـمـيـق
 )PRINCI( ةـيـ ملاـعـلا تاـيـصوـتـلا هـتددـح اـمـك RAS ــل ىـصـق ألا دـ حلا
.*gk/w0.2 وه لبق
RAS   ىوـتـسـم ىوـصـقـلا لاـسر إلا ةـلاـح  يف ددـ حي  RAS راـبـتـخا
 ىـصـق ألا دـ حلا نـم  ريـثـكـب لـقأ نوـكـي فـتاـ هلا لـيـغـشـت ل الـخ ةـيـلـعـفـلا
.هب حومس ملا
 وةـقاـطـلا نـم تاـيوـتـسـم ةدـع يـلـع لـمـعـي ثـيـ حب فـتاـ هلا دـعأ
 لـكـشـب .لاـصـت الا ةـكـبـشـل لوـصوـلـل طـقـفةـبوـلـطـ ملا ةـقاـطـلا لـمـعـتـسـيو
 مدـخـتـسا اـمـلـك .لاـصـت الا ةـكـبـش يـئاوـه يـلـع برـقأ نوـكـت اـمـلـك ماـع
.لقأ ةقاط فتا هلا
 نأ ب جي ماعل رلوهمجلل عيبلل لقنتم زاهج يأ ضرعي نأ لبق
.ةيدنكلا تافصاو ملا تاميلعت  يبليو  ربت خي
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 نذ ألا ىـلـع هراـبـتـخا دـنـع ىـصـق ألا  RAS ىوـتـسـم
 ىوتسم يف قورف دجوي هنأ عم .gk/W 53.0 وـه
RAS يبلت وتايعضولا فلتخمو فتاوهلا فلتخمل 
 صوـصـخـب نوـنـقـلا تاـبـلـطـتـم تاـيوـتـسـمـلا عـيـمـج
.FR تاجومل ضرعتلا
RASــل ىـصـق ألا دـحـلا *  فـتاوـهـلاـب قـلـعـتـمـلا  
0.2  وـه ماـعـلا روـهـمـجـلا ىدـل ةـمدـخـتـسـمـلا ةـلاـقـنـلا

)gk/W(margolik/tttaw تاـمارـغ ةرـشـعـل لدـعـمـلاـب 
 لاجملا نم فاو زيح لمشي لاجملا اذه .جيسن
 يأ نع ضيوعتللو روهمجلل ةيفاضإ ةيامح ديوزتل
.تاسايقلا يف رييغت
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SRPG
تانايبلا مزح رظنا

DSCSH
ةعرسلا ةيلاع تانايبلا رظنا

PSI
تن رتنإ ةمدخ رفوم رظنا

avaJ
تاقيبطتلا رظنا

CP
٠٢١ لاصت الا

McnyS
دعب نع نمازتلا رظنا

 PAW
١٠١ حفصت ملا
٤٠١ حفصتلا
٣٠١ لاصت الا
٦٠١ حفصت ملا ةركاذ غيرفت
٥٠١ ت الاصت الا ءاهنإ
٢٠١ زومرلا

٥٨ ةمد خلا لئاسر طبض
٣٧ ةمد خلا لئاسر
٢٠١ طبضلا

٥١ تا ملاك ملا ءارجإ
٩٥ صنلا لاخدإ
٠٦ يديلقتلا صنلا لاخدإ
٠٦ يئبنتلا صنلا لاخدإ

١٦ تاحيملت
٢٦ ليغشتلا فاقيإ

٩٠١ جما ربلا ةلازإ
١٣ تانايبلا مزح راعسأ
DSSU  رماوأ ٠٨
٠٥ لاكش ألا عاضوأ
تانايبلا ت الاصتا

٩ تارشؤ ملا
طبضلا

٠٢١ رتويبمكلا ت الاصتا
٠٢١ ثوتولب  ربع
RI  ةلصو  ربع ١٢١

٤٢١ اهح الصإو ت الكش ملا فاشتكا
لاسر إلا

٣٩  ميوقتلا ت الاخدإ
٧٤ لامع ألا تاقاطب ،لاصت الا تاقاطب
٤١١ ثوتولب  ربع تانايبلا
RI  ةلصو  ربع تانايبلا ٩١١

٠٢ ةرداصلا ماقر ألا
٢٥ لاكش ألا

٤٥ تاقيسنتلا
٣٥ ةشاشلا ءلم
 ضرع دنع حيتاف ملا ةحول تاراصتخا
٤٥ لاكش ألا
١٥ ةركاذلا ك الهتسا

٣٥ ةرؤبلا كير حت

٤٥ ميظنتلا
٦٥ ةروص ملا لئاسرلا دل جم
٢٥ ةيمقر ا ريماك نم تانايب لابقتسا
٤٥ ريودتلا
٤٥ لاكش ألا ليصافت ضرع
٣٥  ريغصتلا/ ريبكتلا

ة ريغصلا لاكش ألا
٢٤ لاصتا ةقاطب  يف

٧٨ تاوص ألا
٦٤ ةصاخ  نينر ةمغن فذح

٦٠١ نام ألا
نام ألا

٥٣ ةمد خلا زومر
٧٣ نام ألا تاداهش
٥٣ طبضلا

ءاشن إلا
١٤ لاصت الا تاقاطب

٧٨ عاضو ألا
٨٨ ةيمستلا ةداعإ
٧٨ طبضلا

فاقي إلا
٩٩ هبن ملا
٣٩  ميوقتلا هيبنت

٥١ لاصت الا
تا ملاك ملا
٧١ تا ملاك ملا ىلع درلا

الفهرس
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٢٢ نحشلا تادحو
٦١ ةيعام جلا تا ملاك ملا

١٢ ةفلكتلا دح
٠٢ ةرداصلا
٧١ ليوحتلا
١٢ ةد ملا
٥١ ةيلودلا تا ملاك ملا
٠٢ ةتئافلا تا ملاك ملا
 تاراي خلا
٨١ ة ملاك ملا ءانثأ ةحات ملا
٠٢ ةملتس ملا تا ملاك ملا
٧١ تا ملاك ملا ضفر
٧٢ طبضلا

٩١ ليوحتلا طبض
٦١ عيرسلا بلطلا
٨١ لقنلا
٥١ لاصت الا تاهج ليلد مادختسا

٧٣ تباثلا لاصت الا
٣٤  يتوصلا لاصت الا
تاراصتخ الا

٩٨ ةلضف ملا  يف
٤٥ لاكش ألا  يف
٧ ةعيرسلا ةيادبلا ليلد رظنا ،فتا هلا  يف

 م التس الا
٨١١ ثوتولب  ربع تانايبلا
RI  ةلصو  ربع تانايبلا ٩١١
 ،لغش ملا تاراعش ، نينرلا تامغن
ةيكذلا لئاسرلا رظنا ،طبضلاو

٦١ لئاسرلا  ىلإ عامتس الا
٦١١ درس ملا حيضوت ،نا رتق الا
جما ربلا

٨٠١ تيبثتلا
٩٠١ ةلاز إلا
٨٠١ فتا هلا  ىلإ .SIS فلم لقن

٨٦  ينو رتكل إلا دي ربلا
٧٧ تاقفر ملا
٨٧ فذ حلا
٥٧ لصتم  ريغ
٤٧ لصتم
٦٧ حتفلا

٤٧ دعب نع دي ربلا قودنص
٥٧ دي ربلا قودنص نم عاج رتس الا

٧٧ تاقفر ملا ظفح
٣٨ طبضلا

٠٣ درس ملا حيضوت ،ةعرسلا ةيلاع تانايبلا
٥٣ طبضلا ،خيراتلا
٠١ تاقيبطتلا  نيب ليدبتلا
ريرحتلا

٠٩  ميوقتلا ت الاخدإ
٢٤ لاصت الا تاقاطب
٩٥ صنلا

٢١ توصلا  يف مكحتلا
٥١ ة ملاك ملا ءانثأ

٩٠١ تاقيبطتلا
avaJ  قيبطت تيبثت ٠١١

avaJ  قيبطت طبض ٢١١

avaJ  قيبطت حتف ١١١
avaJ  قيبطت تيبثت ءاغلإ ١١١

٨٥ ريراقتلا
٩٤ روصلا طاقتلا
٠٩  ميوقتلا
٣٩ هيبنتلا

١٩  ميوقتلا لاخدإ لوقح
٤٢١ دحاو نآ  يف ت الاخدإ ةدع ةلازإ
٣٩ ت الاخدإ لاسرإ
٣٩ طبضلا
٣٩ هيبنتلا فاقيإ
٢٩ زومرلا

٢٩ ضرعلا تاشاش
٩٣ تا ملاك ملا رظح

فيلاكتلا
١٣ تانايبلا مزح

٣٥  ريغصتلا/ ريبكتلا
ميظنتلا

٠١ ةمئاقلا
٥٩ ةبسا حلا
٣٧ ةيصخشلا تاظفا حلا
ةلما خلا ةلا حلا

راظتن الا عضو رظنا
فذ حلا

١٩  ميوقتلا ت الاخدإ
٢٤ لاصت الا تاقاطب

٦٠١ درس ملا حيضوت ،ةتقؤ ملا ةركاذلا
٦٠١ غيرفت
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٧١ ة ملاكم ىلع درلا
٠٤  يلآ

ةيكذلا لئاسرلا
١٧ لابقتس الا
٤٦ لاسر إلا

٦١ ةيتوصلا لئاسرلا
ةيصنلا لئاسرلا

ة ريصقلا لئاسرلا رظنا
لئاسرلا

٨٥ ميلستلا ريراقت
٦٨ ماعلا طبضلا

٩٦ دراولا قودنص
٧٥ ةيسيئرلا ضرعلا ةشاش
MIS  ةقاطب ىلع لئاسرلا ٩٧
٥٦ ةددعت ملا طئاسولا لئاسر
٣٧ ةيصخشلا تاظفا حلا

٨٧ رداصلا قودنص
٥٦ ةروص ملا لئاسرلا

٦٥ ةروص ملا لئاسرلا تاموسر ظفح
 رداصلا دل جم طبض
٠٨ طبضلا
ة ريصقلا لئاسرلا
٨٦  ينو رتكل إلا دي ربلا لئاسر ةباتك
٩٥ صنلا ةباتك

٣٥ ةكرحت ملا موسرلا
FIG  ةكرحت ملا موسرلا ٣٥
٣٤ ةيتوصلا زومرلا
٤٤ ةفاض إلا

٥٤  رييغتلا
٥٤ فذ حلا
١٤ درس ملا حيضوت
٥٤ عامتس الا
٥٤ تا ملاك ملا ءارجإ

ـل زومرلا
٢٩  ميوقتلا ت الاخدإ

٩٩ ةعاسلا
٩٩ هيبنتلا
٩٩ طبضلا

لجسلا
٣٢ تايوت  حملا حسم
٣٢ ةيفصتلا
٠٢ ة ريخ ألا تا ملاك ملا
٣٢ طبضلا

ةتقؤ ملا ةشاشلا
٧٢ طبضلا

٧٣ تاداهشلا
tsurT  طبض ٩٣

روصلا
٩٤ طاقتل الا
٣٥ ضرعلا

٥٢ طبضلا
٥٣ ةمد خلا زومر
٠٤ تاقحل ملا
avaJ( تاقيبطتلا mt  ٢١١
٤١١ ثوتولب
٣٩  ميوقتلا

٩٣ تا ملاك ملا رظح
٩١ تا ملاك ملا ليو حت
٠٥ ا ريماكلا
٧٣ تاداهشلا
٩٩ ةعاسلا
٩٢ لاصت الا
٥٣ تقولاو خيراتلا

٥٢ زاه جلا طبض
٧٢ ضرعلا
٣٨  ينو رتكل إلا دي ربلا
٧٣ تباثلا لاصت الا
٦٨ لئاسرلل ةماعلا تادادع إلا

٥٨ تامولع ملا ةمدخ
٦٣ لفقلا زمر
٣٢ لجسلا
٠٨ لئاسرلا
NIP  زمر ٦٣
٥٣ نام ألا
٠٨ ة ريصقلا لئاسرلا
٧٨ تاوص ألا

PAW  ةمدخ لئاسر ٥٨
٥٢ ماعلا طبضلا
٦٤ عيرسلا بلطلا

٦١ تا ملاك ملا ءارجإ
ضرعلا

FIG  ةكرحت ملا موسرلا ٣٥
٣٥ لاكش ألا

٢٠١ درس ملا حيضوت ،ةم العلا
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 ةيادبلا ليلد رظنا ،قلزن ملا ءاطغلا
.ةعيرسلا
٩ ةمئاقلا

٩ ةمئاقلا حاتفم
٠١ ةيسيئرلا ةمئاقلا بيترت ةداعإ

٠٢١ طوغض ملا صرقلا
عطقلا

٣٦ صنلا
٩٤ ا ريماكلا

٠٥ ةيراطبلا ةقاط  ريفوت عضو
٠٥ لاكش ألا عاونأ
١٥ ةركاذلا ك الهتسا
٠٥ طبضلا

٩٥ ةباتكلا
٠٦ يئبنتلا صنلا لاخدإ
 ليغشتلا فاقيإ ،يئبنتلا صنلا لاخدإ
٢٦
٠٦ يديلقتلا صنلا لاخدإ

قصللا
٣٦ صنلا

ةغللا
٥٢ ةباتكلل

٨ تارشؤ ملا
٩ تانايبلا ت الاصتا

  يف رصانع ميظنتو ،ءاشن إلاو ،تادلج ملا
١٢ تادل جم
٧٩ لو  حملا

ت المعلا ليو حت راعسأ ةفاضإ

٨٩ ت المعلا ليو حت
٧٩ ليوحتلا تادحو
٨٩ ت المعلا ةيمست ةداعإ

تاقفر ملا
٧٠١ تبث ملا
٧٧ عاج رتس الا
٧٧ ضرعلا
٠٤  يل آلا درلا

٠٠١ تاوص ألا ليجست ،لجس ملا
حس ملا

٢٢ تا ملاك ملا ةفلكت دادع
٣٢ لجسلا

٠٢ ةثيد حلا تا ملاك ملا لجس
٩٨ ةلضف ملا

٩٨ راصتخا ةفاضإ
٦١ ةيعام جلا تا ملاك ملا
٠٢ ةتئافلا تا ملاك ملا
٠٢ ةملتس ملا تا ملاك ملا
٩٩ تاظح ال ملا
تاقحل ملا

٠٤ طبضلا
٥٩ نحل ملا

٦٩ توصلا ىوتسم طبض
٦٩ ةعرسلا لدعم طبض
٦٩ ةمغنلا ط من  رييغت
تامغنلا  ىلإ عامتس الا

٩٩ هبن ملا
٠٠١ ةوفغ

٤٩ ماه ملا
مدو ملا

١٢١ مدومك فتا هلا مادختسا
خسنلا

 ةركاذو MIS ةقاطب  نيب ت الاصت الا
١٤ فتا هلا
٣٦ صنلا

٧٨ تامغنلا
٤٧ ةيصنلا جذامنلا
١٢  ًامدقم ةعوفد ملا MIS تاقاطب
لاصت الا تاقاطب

٤٤ ةيتوص زومر ةفاضإ
٣٤ ةيضا رتفا نيوانعو ماقرأ  نييعت
٦٤ عيرسلا لاصت الا ماقرأ  نييعت
٦٤  نينر تامغن قافرإ
٥٤ ةيتوص زومر  رييغت
٥٤ ةيتوص زومر فذح
٢٤ روص جاردإ
٥٤ ةيتوص زومر  ىلإ عامتس الا
٦٤  نينر تامغن ةلازإ

FMTD تامغن نيز خت  ٩١
٣٤ ةيتوصلا زومرلا

MIS ةقاطب
١٤ ماقر ألاو ءا مس ألا خسن
٩٧ لئاسرلا
٤٢ ماقر ألاو ءا مس ألا
MIS  ىلع لئاسرلا ضرع ٤٢

٧٤ درس ملا حيضوت ،لامع ألا ةقاطب
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٧٤ لاسر إلا
٣١١ ثوتولب

٧١١ نا رتق الا ءاغلإ
٦١١ لاصت الا تابلط
٦١١ لاصت الا ةلاح تارشؤم
٥١١ زاه جلا زومر
٨١١ لاصت الا عطق
 عنص ملا لبق نم دع ملا رور ملا زمر
٦١١
٥١١ نا رتق الا

٦١١ نا رتق الا تابلط
٠٢١ رتويبمك زاهج عم نا رتق الا
٦١١ درس ملا حيضوت ،رور ملا زمر
٨١١ تانايبلا لابقتسا
٤١١ تانايبلا لاسرإ
٤١١ طبضلا
٧١١ ةن رتق ملا ةزهج ألل ة ريصقلا ءا مس ألا
٤١١ زاه جل ديرف ناونع

٨٠١ جما ربلا تيبثت
٩١ تا ملاك ملا ليو حت
٨٥ ميلستلا ريراقت
draCv قيسنت  ٧٤
تافل ملا تاقيسنت

DAJ و  RAJ ٧٠١
SIS  فلم ٧٠١
٧٧ معدُم

١٢ تا ملاك ملا ةفلكت دح
تا ملاك ملا ةفلكت دح

٢٢ دادعلا  نييعت ةداعإ
١٢ ةمد خلا رفوم ةطساوب طبضلا

نيديلا رح
توصلا  ربكم رظنا

٠٣ تانايبلا مزح
٣٢ لاصت الا تقوم
٣٢ تانايبلا دادع
٠٣ درس ملا حيضوت
١٣  ريعستلا
٤٣ طبضلا

٩٣ تا ملاك ملا رظح
٢١ ثحبلا لوقح
٩٧ تامولع ملا ةمدخ
فتا هلا  رتفد

لاصت الا تاهج رظنا
١٥ درس ملا حيضوت ،ضرعلا ةقد

٣٧ ةمد خلا لئاسر
 طاقن رظنا ،PAW  ىلإ لوصولا طاقن
لوصولا
٥٦ ةددعت ملا طئاسولا لئاسر
٦٦ ءاشن إلا
 بولط ملا طبضلا
١٧ تاوص ألا ليغشت
١٧ تاوص ألا ليغشت ةداعإ
٠٧ ضرعلا

٩٧ رشنلا ةيلخ لئاسر
٧١ تا ملاك ملا ضفر
NIP  زمر ٣٦

٦٣ لفقلا حتف
٦٣ لفقلا زمر
٥٣ ةمد خلا زومر
 تا ملاك ملا لجس

 لجسلا رظنا
٠٢ ةثيد حلا تا ملاك ملا لجس

٢٢ تا ملاك ملا ةفلكت تادحو
١٢ تا ملاك ملا ةفلكت دودح
١٢ تا ملاك ملا ةفلكت
١٢ ة ملاك ملا ةدم
٠٢ ةرداصلا ماقر ألا
٠٢ مئاوقلا ةفاك حسم
٠٢ ةتئافلا تا ملاك ملا
٠٢ ةملتس ملا تا ملاك ملا
٤١ سأرلا ةعا مس
٤٧ دي ربلا قودنص

٦٧ لاصت الا عطق
٦١  يتوصلا دي ربلا قودنص

٦١ مقرلا  رييغت
 دي ربلا قودنص  ىلإ تا ملاك ملا ليو حت
٩١  يتوصلا

٤٧ دعب نع دي ربلا قودنص
٦٧ لاصت الا عطق

٨٧ رداصلا قودنص
٧٢ ضرعلا طبض

٧١ تا ملاك ملا ليو حت
SND حيضوت ،لاج ملا ةمدخ مسا 
٣٣ درس ملا
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٩١ درس ملا حيضوت ،FMTD تامغن
٥٣ تقولا طبض

٥٨ ةمد خلا لئاسر طبض
عمسلا مقط

٠٤ طيشنتلا
٠٤ اي ال خلا تامولعم ضرع
.ةعيرسلا ةيادبلا ليلد رظنا ،مكحتلا اصع
٣٣ درس ملا حيضوت ،PI ناونع
٠٠١ ةوفغ
٥٧ لصتم  ريغ
لاصت الا عطق

٨١١ ثوتولب
 رظنا ،حيتاف ملا سراح ،حيتاف ملا ةحول لفق
ةعيرسلا ةيادبلا ليلد
لاصت الا تارشؤم

٦١١ ثوتولب
٩ تانايبلا ت الاصتا
RI  ةلصو ٩١١

٩٢ لاصت الا طبض
٤٧ لصتم
٧٠١ تاقيبطتلا تبثم

٧٤ لاصت الا تاعوم جم
٨٤ دحاو نآ  يف ءاضعأ ةدع ةفاضإ
٦٤  نينر تامغن ةفاضإ
٨٤ ءاضعأ ةلازإ
 ايكون فتا هل رتويبمكلا جمارب ةعوم جم
٠٥٦٧

٠٢١ تيبثتلا

٠٨ ةمد خلا رماوأ رر حم
٧٩ تادحولا لو حم
ة ريصقلا لئاسرلا ةمدخ زكرم

١٨ ديدج ةفاضإ
٤٦ ة ريصقلا لئاسرلا
لاسر إلاو ةباتكلا

ءوضلا رعشتسم
٧٢ طبضلا

٠٠١ توصلا لجسم
 ةركاذلا حسم

٤٢١  ميوقتلا ت الاخدإ
٤٢١ لجسلا تامولعم

نام ألا تامولعم
٩٢١ ةنايصلاو ةيانعلا
٠٣١ ةينو رتكل إلا ةزهج ألا
٢٣١ ئراوطلا تاءادن
٠٣١ ليغشتلا ةئيب
١٣١ راجفن الل ةلباق نكامأ
٠٣١ رور ملا نامأ
١٣١ تابكر ملا
٨٢١ ةيراطبلا تامولعم

 ةيادبلا ليلد رظنا ،ديدحتلا حيتافم
.ةعيرسلا
CBA - حاتفم

 ةيادبلا ليلد و ريرحتلا حاتفم رظنا
ةعيرسلا

C حاتفم
 ةـيادـبـلا لـيـلد و حـسـ ملا حاـتـفـم رـظـنا

ةعيرسلا
 ةـيادـبـلا لـيـلد و حـسـ ملا حاـتـفـم رـظـنا
٧ ةعيرسلا

٧ ةعيرسلا ةيادبلا ليلد رظنا ،ريرحتلا حاتفم
 ةيادبلا ليلد رظنا ،توصلا حاتفم
توصلا  ربكم طيشنت.ةعيرسلا
٤٤ ةيتوص زومر ليجست
٣١ توصلا  ربكم

٣١ طيشنتلا
٣١ ليغشتلا فاقيإ

SIS  فلم ٧٠١
RAJ  و DAJ تافلم ٧٠١

 ،تاـناـيـبـلا ت الاـصـت ال ةـمدـ خلا رـفوـم
درس ملا حيضوت
درس ملا حيضوت ،تن رتنإ ةمدخ رفوم

٢٣١ ئراوطلا تاءادن
٧٨  نينرلا تامغن

٦٤ ةصاخ  نينر ةمغن ةفاضإ
٧١ توصلا متك
٢٧ ةيكذلا لئاسرلا لابقتسا
٧٨ طبضلا

ةركاذلا ذافن
٤٢١ اهح الصإو ت الكش ملا فاشتكا
٩٠١ ةركاذلا ك الهتسا ضرع

٩٢ لوصولا طاقن
٢٣ طبضلا
٣٣ ةمدقتم تارايخو طبضلا

)PAI( تن رتن إل لوصولا طاقن
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لوصولا طاقن رظنا
 درس ملا حيضوت ،لوصولا طاقن
٩٢.

 حيضوت ،ةمد خلا رفوم
٩٢ درس ملا

٨١ تا ملاك ملا لقن
RI  ةلصو ٨١١
٧ راظتن الا عضو

٨ تارشؤ ملا
٦٢ طبضلا

٠٥ ةيراطبلا ةقاط  ريفوت عضو
NDSI، ٣٣ درس ملا حيضوت
GEPJ،  ٩٤ درس ملا حيضوت


