_____________________________________________________________ Arabic
إصزًبسح رضدٛم انطالة
(دصزكًم يٍ قجم ٔانذ ّي
٘ أٔ ٔن ٙأيش انطبنت ٚ -دت قشاءح خًٛع األقضبو ٔدعجئزٓب)
 .1يؼهٕياخ انطانة األٔلٚح
أ) اإلعى األٔل لنطانة:

ب) إعى الػائهح:

ج) ذاسٚخ انًٛالد _____/_____/_____ :د) اندُظ :ركش  /أَثٗ

ِ) عُح انٕطٕل انٗ اعرشانٛا (إٌ كبٌ يُطجقب):

ٔ) انهغح (انهغاخ) انًغرخذيح ف ٙانًُضل:

ذ) انخهفٛح انثمافٛح:

ص) تهذ انًٛالد:
ط) اعى انًذسعح:

٘) طف انطانة ______________ :ن) أطتاب اإلَضًاو انٗ تشَايح انٕاخثاخ انًُضنٛح:
ل) إعى انًؼهى انشئٛغٔ( ٙذفاطٛم التشٚذ اإلنكرشَٔ ٙإرا كاٌ يؼشٔفا):
و) يا ْ ٙانًٕاضٛغ انر٘ ٙحراج فٓٛا انطانة إنٗ اليغاػذج ؟
ٌ) ْم نذٖ الطانة أ٘ يشاكم طثٛح /طحٛح؟

َعى  /ال (ٚشخٗ ٔضع دائشح)

إرا كبَذ اإلخبثخ ثُعىٚ ،شخٗ رقذٚى يزٚذ يٍ انًعهٕيبد( .نهشثٕٚ ،شخٗ رقذٚى َضخخ يٍ خطخ انشثٕ).
)ط) ْم ٚأخز انطانة أ٘ دٔاء إبَرظاو؟

َعى  /ال (ٚشخٗ ٔضع دائشح):

إرا كبٌد اإلخبثخ ثُعى ،انشخبء انزفظٛم:
ع) ْم نذٖ الطانة أ٘ إحرٛاخاخ خاطح ٚحراج انثشَايح إنٗ يؼشفذٓا؟ َعى  /ال (ٚشخٗ ٔضع دائشح):
إرا كبَذ اإلخبثخ ثُعىٚ ،شخٗ رقذٚى يزٚذ يٍ انًعهٕيبد:
ف) كى ْ ٙػذد انغُٕاخ انر ٙإنرحك فٓٛا انطانة بانًذسعح لثم ٔطٕنّ انٗ اعرشانٛا (إٌ كاٌ يُطثما)؟
 .2يؼهٕياخ اإلحانح
كٛف ػشفد ػٍ تشَايح انٕاخثاخ

انًُضنٛح؟______________________________________________________________

 .3يؼهٕياخ حٕل الٔانذٌ٘ أٔ ٔن ٙاأليش
أ) اإلصى األٔل نمٔانذٌ٘ ٔ /ن ٙاأليش ______________________________ :إصى

ب) عُٕاٌ انًُزل:

انعبئهخ___________________________________________ :

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________السيز انجشٚذ٘:
ج) سقى انٓبرف:

______________________

انًُزل ____________________ :انعًم______________________ :انًٕثبٚم_____________________________________:

ِ) الو رشخى يطهٕةَ :عى

د) انهغخ  /انهغبد انًحكٛخ:

1

ال

 .4يمذي ٙانشػاٚح انظحٛح انًؼرادٍٚ

أ) اصى الطجٛت  /انخذيبد انطجٛخ_________________________________________ :ب) انٓبرف:
ج) سقى اليٛذٚكٛش لنطبنت (إخزٛبس٘):

_________________________

_______________________________________________

ص) أ٘ رفبطٛم أخشٖ (اإلخزظبط،ٍٛٛإنخ):

 .5انشخض /األشخاص انز٘ ًٚكٍ اإلذظال تّ و ف ٙحاالخ انطٕاسئ

(ب) انعالقخ يع انطبنت (انطالة):

أ) االعى:
ج) سقى انٓبرف :انًُزل ____________________ :انعًم______________________ :انًٕثبٚم_____________________________________:
ال
ِ) الو رشخى يطهٕةَ :عى
د) انهغخ  /انهغبد انًحكٛخ:

ٔ) اإلعى _________________________________________ :ص) انعالقخ يع انطبنت (انطالة):
ذ) سقى انٓبرف :انًُزل ____________________ :انعًم______________________ :انًٕثبٚم_____________________________________:
ال
٘) الو رشخى يطهٕةَ :عى
ط) انهغخ  /انهغبد انًحكٛخ:

2

 .6إذفاق اإلرٌ

ٔصٕف أقٕو ثبنذسد٘ة نّ /

* أعط ٙاإلرٌ نهطالة انًزكٕس ٍٚأعالِ حضٕس
يٍ .
نٓب أٌ ٚزْجٕا إنٗ انجشَبيح ٔ٘عٕدٔا ِ

* اطشذ ثئعطبء انعالج انطج ٙنهطالة انًزكٕس ٍٚأعالِ ف ٙحبنخ انطٕاسا .إرا كبٌ نٛش يٍ انًًكٍ انزحذس يع ،ٙفئَُ ٙأافق ةأٌ انًٕظف
انًضؤٔل س٘ثزل كم خٓذ يًكٍ نالرظبل ةانشخض /األشخبص انًزكٕس ٍٚأعالِ انز٘ ًٚكٍ اإلرظبل ثّو ف ٙحبالد انطٕاسأ .يع رنك ،إرا نى ٚكٍ
ثبإليكبٌ انزٕطم إنّٛو ،فئَُ ٙأعط ٙاإلرٌ نهًٕظف انًضؤٔل ثأخز انطالة انًزكٕس ٍٚأعالِ إنٗ انطجٛت أٔ إنٗ انًضزشفٗ نهحظٕل عهٗ
اليضبعذح الطجٛخ إرا نزو األيشًٚ .كٍ نهطجٛت أٌ ٚعط ٙأٚب كبٌ يٍ انعالج انطج ٙأٔ اندشاح ٙانز٘ ٚعزقذ ْٕ أٔ ْ ٙأَّ ضشٔس٘.
نإلرظبل ةانًذسصخ ٔ  /أٔ انًعهى (انًعهً ،)ٍٛفًٛب ٚزعهق
* أعط ٙاإلرٌ ن̗
ةانطالة انًزكٕس ٍٚأعالِ حزٗ َزًكٍ و ٌ انعًم يعب نزحضَ ٍٛزبئحْى انزعهًٛٛخ.
 ٙالثشَبيح لنزحذس يع انطالة انًزكٕس ٍٚأعالِ ٔيعهًْٙى ٔيذسصْٙى عٍ ردبسثٓى َٔزبئح انزعهىٔ .أَب أفٓى أٌ ْزِ
* أعط ٙاإلرٌ نًق ّيو
انًعهٕيبد صزجقٗ صشٚخ ًٔٚكٍ فقظ رقبصًٓب يع انًٕظف ٍٛراد انظهخ حٛثًب كبٌ رنك ضشٔسٚب.
ٔيشكز انشجٛجخ اليزعذد انثقبفبد اإلرٌ ثئصزخذاو انظٕس
* أعطٙ
انفٕرٕغشافٛخ انز ٙرهزقظ خالل ْزا انجشَبيح ألغشاع انًٕاد انزشٔٚدٛخ ٔالرقبسٚش اإلعاليٛخ ٔغٛشْب يٍ انى َشٕسادَ .ؼى  /ال (ٚشخٗ ٔضغ
دائشج)
تٛاٌ انخظٕطٛح :إٌ انًعهٕيبد انشخظٛخ عهٗ ْزا انًُٕرج ٚزى خًعٓب ألغشاع رضدٛم انطالة فٙ
حبل
ٔلنزًكٍ يٍ االرظبل ثبنٕانذ / ٍٚأٔنٛبء األيٕس  /انًذاسس أٔ رٕفٛشْب نطجٛت أٔ ليضعف ف ٙح
انطٕاسا .إٌ أ٘ رقبسٚش رقٛٛى ٚدش٘ رطٕٚشْب نٍ رقٕو ةرحذٚذ ْٕٚخ األفشاد انًشبسك .ٍٛقذ ٚزى رقبصى ْزِ انًعهٕيبد يع انًُظًبد انششٚكخ ن̗
ْٔٛئبد انزًٕٚم.

نقذ قشأد ٔأٔافق عهٗ انششٔط انًجُٛخ فْ ٙزِ انٕثٛقخ:
إصى انٕانذ ٍٚأٔ ٔنٙ

األيش_________________________________________________________________________________ :

رٕقٛع انٕانذ ٍٚأٔ ٔنٙ

األيش____________________________________________________________________________ :

انزبسٚخ______________________________ :

نقذ قشأد ٔأرفق يع انششٔط انًزكٕسح أعالِ:
إصى انطبنت:

______________________________________________________________________________________________

رٕقٛع انطبنت:
انزبسٚخ:

____________________________________________________________________________________________

_________________________________
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