
 
ةمذ ءارب إ و رارق إ   باتك

 
 يعرشلا يلولا يتفصبو يسفن نع ،]_________________________[ :ة/دیسلا لبق نم عقوم
 مقر ]_________________________[ بجومب ]_________________________[(ـل
]_________________________[.  
 :ناونعلا

 :فتاھلا مقر
 :سكافلا مقر
 :ينورتكلإلا دیربلا ناونع
  )"ءادألا ةبرجت"( ءادألا ةبرجت لجأ نم بولطم وھ امك راكفأ وأ/و روص وأ/و ویدیف عطاقم وأ/و تامولعم قافرا :عوضوملا
  .م.م.ذ زفیتیشینإ يس يب مإ ةكرش هریدتو ھمظنت يذلا )"بیردتلا"( بیردتلا جمانربل
 
 نلعأو ]_________________________[ يف میقملا،]__________[ مقر رفس زاوج،] __________[ انأ رقأ
 ]_________________________[  رصاقلل يماظنلاو ينوناقلا لوؤسملاو يعرشلا يلولا يتفصب ھبجومب دھعتأو
 :يلی امب ]_________________________[ بجومب )"رصاقلا"(
 

 .باطخلا اذھ عیقوت ينلوخت يتلا ةیماظنلاو ةینوناقلاو ةیعرشلا ةیلھألاو ةفصلاب عتمتأ يننأب )أ
 يتقفاوم )"قوقحلا بحاص" ـب اقحال اھیلا راشی( اھراتخت ةكرش يأ وأ )م.م.ذ زفیتیشینإ يس يب مإ( ةكرش حنمأ يننأب )ب

 تیبثتو لیجستب )لاثملا لیبس ىلع( موقت يكل رصاقلـل يعرشلا ىلولا يتفصب لودع نود ةقلعملا ریغو ةطورشملا ریغ
 ةمدقملا داوملا يف رصاقلا روھظ لالغتسابو راصتخاو عیزوتو ،نیزختو ،)اریماكو ویدیف( ریوصتو لیدعتو قیقدتو
 رصانع ةیأو )اھ(ھتوصو )اھ(ھتروصو ،)اھ(ھئادأو ،)"داوملا"( www.mbcacademy.edu ةباوب ىلع ةعوفرملاو
 يف )اھ(هروھظ ءانثأ وأ ءادألا ةبرجت يف )اھ(ھتكراشم وأ )اھ(ھئادأ ءانثأ اھب ةطبترم رصانع ةیأو امك ،اھنم ةقتشم
 نود لبقتسملا يف اھفاشتكا متی فوس يتلاو ایلاح ةفورعملا (Media) ةینالعإلاو ةیمالعإلا طئاسولا ةفاكب ،"داوملا"
 .ناك ببس يألو عون يأ نم يلبق نم ضارتعا يأ نودو ،طورش وأ دویق ةیأ

 ھكردأ ام وھو ةلوقعم رطاخمل اھضرعی دق "ءادألا ةبرجت" يف يصخشلا )اھ(هروھظو )اھ(ھتكراشم نأب مھفتأ يننأ )ت
  .لماكلاب ھلبقتأو

 ال ةذفانلا ةیرادإلا تارارقلاو تاءارجإلاو ةیعرملا تامیلعتلاو ةمظنألاو نیناوقلا ةفاكب تقولا لاوط مزتلا فوس يننأب )ث
 . )رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع( امیس

 ةبرجت " يف رصاقلا ةكراشم لاوط مزتلا نأب يعرشلا يلولا يتفصب قفاوأو كردأ يننأب ،رصاقلارایتخا مت لاح يف )ج
 بجومب عتمتی يذلا قوقحلا بحاص ،تاھیجوتو ،تابلطو ،تامیلعتب " ))اھ(هرایتخإ مت لاح يف( بیردتلا وأ ءادألا
 بولسأ اھنمو "بیردتلا" وأ/و ءادألا ةبرجت ـب قلعتی ام لك يف ةقلطملا ةیریدقتلا ةطلسلاب "قوقحلا بحاص" نم ضیوفت
 ."بیردتلا" وأ/و ءادألا ةبرجت ناكمو تیقوتو ةقیرطو

 رصنع وأ ءزج يأ وأ ،)اھ(هروھظو رصاقلا ءادأ لیجستو جزمو لیدعت يف قحلا "قوقحلا بحاص " حنمأ يننأب  )ح
 امب ً،ایئزج وأً ایلك ،)دجو نإ( رخآ لمع يأ وأ عومسم يئرم وأ يئرم وأ عومسم لمع يأ يف وأ "داوملا" يف ،امھنم
 يأ ىلع هرصانع نم رصنع يأ وأ اھروھظ وأ اھئادأ راصتخا وأ لیدعت وأ جاتنإ ةداعإ يف قحلا ،رصح نود كلذ يف
 رصتخم لكشب قحال تقو يف ھضرعك ،لاكشألا نم لكش يأب ھمادختسالو ،هرایتخا ضحم قفوً امئالم هربتعی ٍوحن
 ةلومحملا فتاوھلا تاكبش وأ DVD صارقأ وأ لقنلل لباق ىوتحم وأ ویدیفلا لالخ نم )رصح نود( هرشنو ھقیوست وأ/و
 ةفاك يف ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف قوقحلا كلتل ةینوناقلا ةیامحلا ةرتف لالخ "قوقحلا" بحاص ریدقت ضحم قفو ،تنرتنالاو
 لئاسولا ةفاك اھیف امب ً،البقتسم فرعت دق يتلا وأً ایلاح ةفورعملا ءاوس ،ثبلاو رشنلا لئاسو ةفاك ربعو ،مالعإلا لئاسو
 .يعامتجالا لصاوتلاو مالعإلا لئاسو تاصنمو ةیمقرلا



 ،ةیركف ةیكلم قوقح يأ/لك نع ھیف ةعجر الوً ایعطقوً ایئاھنً الزانت ھبجومب لزانتأ يننإف ،نوناقلا هزیجی يذلا ردقلاب )خ
 ةرواجم قوقح ةیأو ،فلؤملل ةیونعم وأ ةیدام قوقح يأ وأ ،ةھباشم قوقح ةیأ وأ رشنو فیلأت قوقح يأ نعً ادیدحتو
 نكمی ،مدقت ام ىلع ًءانبو ."قوقحلا بحاص" ةحلصمل ءادألا ةبرجت وأو "داوملا" يف يتكراشمب وأ يئادأب طبترت
 نأ ھل نكمی امك ،يلصأ قوقح بحاصك ءادألا ةبرجت وأو داوملا يف اھءادأو رصاقلا روھظب فرصتلا قوقحلا بحاصل
  "بیردتلا" وأ/و " ءادألا ةبرجت " نم ءزجك ھنم ةقتشم وأ ھب ةطبترم رصانع ةیأو روھظلا وأ ءادألا كلذ لمعتسی
 ضارتعا يأ نود يرورض هربتعی يذلا وحنلا ىلع روھظلا وأ ءادألا كلذ مادختسا يف ثلاث فرط يأل صیخرتلابو
  .ببس يألو عون يأ نم يفرط نم

 روھظلا وھ "ءادألا ةبرجت" يف رصاقلا ةكراشمل دیحولا لباقملا نإف ،)كلذ سكع ىلع قافتالا متی مل ام( ھنأب مھفتأ يننأ  )د
 حابرأ وأ روجأ وأ تآفاكم يأ ىلع لوصحلا يقح نم سیل ھنأبو ،)اھ(ھتكراشم لالخ رصاقلا هاقلتت دق يذلا يمالعإلا
ً ایعطق ،اطورشم ریغً ایئاھنً الزانت ھبجومب لزانتأ يننإف ،كلذلً اقفوو .تناك عون يأ نم ةیلبقتسم وأ ةیلاح تادئاع وأ
 ال ،اطورشم ریغً الزانت لزانتأ امك .ةیحانلا هذھل ةبلاطم يأب "قوقحلا بحاص" ةبلاطم يف يقح نع ھیف ةعجر الو
 وأ تاداریإ وأ روجأ ةیأب ةبلاطم ةیأ میدقت وأ ينوناق ءارجإ يأ ذاختاب عورشلا يف رصاقلا قحو يقح نع ھیف ةعجر
 يف )اھ(هروھظ وأ )اھ(ھئادأ نع رشابم ریغ وأ رشابم لكشب أشنی امم ،تناك عون يأ نم ةیلبقتسم وأ ةیلاح تاضیوعت
 .يعرشلا يلولا يتفصب "ءادألا ةبرجت"

 ریغلا نم فرط يأ ىلإ ءادألا ةبرجت وأ ،قوقحلا بحاصب قلعتت رارسأ /لیصافت ةیأ نع حاصفإلا مدعب ھبجومب دھعتأ )ذ
 نلعأ امك .يعاذإ وأ ينویزفلت جمانرب وأ ةلجم وأ ةفیحص وأ بتاك وأ لسارم وأ يفحص يأ ،رصح نود كلذ يف امب
 قوقحلا بحاص لّوخیو قوقحلا بحاصل غلاب ررضب ببستی اذھ حاصفإلا مدع مازتلال يلبق نم قرخ يأ نأب ھبجومب
 .ينم بسانم ضیوعت ىلع لوصحلاب ةبلاطملا

 أشنت دق يتلا تابلاطملا ةفاك نم ھیف ةعجر الوً ایعطقوً ایئاھن ،اطورشم ریغ ًءافعإ ھبجومب قوقحلا بحاص يفُعأ يننإ  )ر
 ." ءادألا ةبرجت " يف )اھ(ھئادأ وأ )اھ(هروھظ قایس يف

 تامیلعتل اقفو كلذو دجتسملا انوروك سوریف ھھجاومل ھمزاللا ھیحصلا تاداشرالاو تامیلعتلا ةفاكب مزتلأ نأب دھعتأ )ز
 ةبرجت لالخ لوألا فرطلاب ةصاخلا ریبادتلاو تاداشرإلاو ةیدوعسلا ھحصلا هرازوو ھیملاعلا ھحصلا ھمظنم تاداشراو
 .ءادألا
 

  .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نیناوقلً اقفو رسفیو ىلإ باطخلا اذھ عضخی
 .]_________________________[  بجومب رصاقلـل يعرشلا يلولا يتفصبو يمساب باطخلا اذھ عقوأ ،كلذ ىلعً ةداھش
 
  :مسالا
 ــــــــــــــــ
  :عیقوتلا
 ــــــــــــــــ
 

 


