ةيموكحلا سرادملا وذ "ماهنوتس" قدنف
خملا ىف جاجترا دعب ةساردلا تايصوت
:ضيرملا مسا

:داليملا خيرات
ا

:اهيلا راشمل

:مييقتلا خير
عيباسا 2

دحاو عوبسا :تايصوتلا ةدم

ات

عيباسا 4

رخا راعشا ىتح

.نيعوبسا لالخ ___________ تايصوتلا هذه حيقنت ىلا ضيرملا مييقت داعيسو
معدت ةيفاضا لالخ ةمزاللا ةنورملا ةيبطلا نييعت ببسب مويلا سرادملا نم ضيرملا ىلع انترذعم وجرن .انتياعر ىراجو خملا ةباصا( جاجتراب هتباصا ضيرملا اذه
ضارعا نيسحتل ةمزاللا تاليدعتلا ةلازا/قيبطت ىف ددرتت ال .ةسردملا ةئيب ىف ءاضتقالا بسح بالطلل ةيميداكالا ايدرف تاليدعت تاحارتقا ىلي اميف .شاعتنالا
.اءوس/بلاطلا

رسكي

روضحلا
)مايا( همليف نحليs

ةضرمملا ىلا باهذلاب بالطلل حامسلا

ةسردم ىا

ةسردملا ىلا روضحلا
ايعوبسا سياد
بلاطلا حماستي اموي ةلماك ةسردم

ةدايز ضارعالا اذا
ال ضارعا لاح ىف هدالب ىلا ةدوعلا بالطلل حمست

بلاطلا حماستي ىئزجلا مايالا

ادهت مل
هاري امبسح ىساردلا مويلا ةحار تارتف ىرخا لودل حمست
سرادملا ىف سيردتلا نم ابسانمو ايرورض

ىئرملا زفاح
ةسردملا ىف/سمش تاراظنو ةعبق ءادتراب بالطلل حمست

عومسملا زفاح
قيدص عم ئداه ناكم ىف ءادغلا

بنجت رجتم وا ىقيسوملا سورد
حمست ةجاحلا بسح نينذا تادادس ءادتراب حمسي
سرجلا لبق ىلوالا ةجردلا نم لاقتنالاب

نودم وا ىداملا ةئفلا نم اقبسم ةعوبطم ظحالتو
مادختساب ةئيضم ةشاشب زافلتلا ةشاشو ةدودحملا رتويبمكلا
تاشاشلا/تاشاشلا عوطس ضفخ
سيردتلا ةعاق ىف سولجلا مزلي ام رييغت

ماهملا ةددعتم/لمعلا ءبع
تارابتخالا لامكال ايفاضا اتقو

رابتخا
لمع ةئف جايكملل غلبملا ىلامجا ليلقت
ىلزنملا لمعلا
كلذ نكما ىتم لمعلا ءبع مسقت

مويلا رابتخا نم رثكا ىا
دحوم رابتخا متي مل

ةليل لك ءاليا بجاولا نم نوللقي
ىوقلا باعلال/ةيداملا مهراظتناب
ةلطعلا/ةيضاير باعلا ةلاص/ىوقلا باعلال/مهراظتناب ىدسج
.طقف ةضايرلا لصف ىف ريسلا
لوكوتوربلا بعلت ادبت

ةيوفشلا ةيوفشلا ةباجتسالاو  scribe,حمست
ارفوتم ناك اذا ةلئسالا ميلست
ةيفاضا تايصوت

)مويلا هذه بلاطلا( ةيلاحلا ضارعالا ةمئاق
عادصلا
نايثغلا
راود

ىف غالبالا عم ةبوعص رثكا بلاطلا
عيضاوملا عيمج
ملعلا
زيكرتلا

ةيئرملا لكاشملا
نزاوت تالكشمو
ةيساسحو

ةغللا نونفو ةءارقلا
ىقيسوملا
عامتسالا

شيوشتلا ةيساسح
ةيبابض روعش
زيكرتلا ةبوعصو

ةيجراخلا
خيراتلا

ةركاذلا تالكشم
بعتلا
شيطلا

ةغللا

تايضايرلا
رتويبمكلا ةزهجا مادختسا

:ىرخا
__________________________________________________________
عيقوتلا خيرات MD
ةعابط مسا

_
_
_
_

حامسلا __________________________________________ انا
ىلفط صوصخب ةيلاتلا تامولعملا لدابتل ___________________روتكدلا

ةسردملا نيب لاصتالا ثدحي ىكل ةسردم
_________________________________Dr
ةطخلا هذه ىف تارييغت ءارجال
مالا عيقوتلا

خيراتلا

______________________________________________مقر

