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 Resources	Related ةلص تاذ دراوم :9 سردلا
 ثارتلا نكامأ تالجس لثم ،ىرخألا نكامألا تالجسو كب صاخلا ثارتلا ناكم لجس نیب تاقالعلا ةفاضإ ةیفیك سردلا اذھ يف ملعتتس
 ةسسؤملا /صخشلا تالجس وأ ،Resources	Information تامولعملا رداصم وأ ،records	Place	Heritage ىرخألا

Person/Organization	records، ةیلیصفتلا ةلاحلا مییقت تالجس وأ Detailed	Condition	Assessment	records. 

 

 لمعلا يف عورشلا     1

 ةلصلا تاذ دراوملا ةقاطب ىلإ لوصولل Tree	Card ةرجشلا ةقاطب يف "Resources	Related ةلصلا تاذ دراوملا" ىلع رقنا
Related	Resources	 )1 لكشلا(.	

 .EAMENA مقر ىلع لوصحلاو لجسلا ظفح دعب الإ "	Resources	Related ةلصلا تاذ دراوملا" ىلإ لوصولا نكمی ال •

 

	

1 لكشلا 	

 صخلم يف لجسلا اذھ ىلإ لعفلاب اھتفاضإ تمت يتلا ةلصلا تاذ دراوملا ىلع ةماع ةرظن ةلصلا تاذ دراوملا ةقاطب يف ىرتس
 ةلاـحلا میـیقت وأ/و Assessment	Archaeological يرـثألا میـیـقتـلا وأ/و Summary	Assessment میـیـقـتلا

Condition	Assessment. ةلص تاذ دراوم ةثالث لعفلاب كانھ نأ 1 لكشلا يف حضوملا لاثملا يف ىرت نأ كنكمی.	

 وأ روصلا ةصاخ ،ىرخأ ماسقأ يف لعفلاب اھلیجست متی مل ثارتلا ناكمب ةطبترم ىرخأ دراوم يأ ةفاضإل مسقلا اذھ مادختسا كنكمی
 يرورضلا نم ھنإ ثیح ،Resources	Information تامولعملا رداصم ىنعمب يأ ،لجسلا ءاشنإل اھتمدختسا يتلا تاروشنملا
 .كرداصم نم لكب داھشتسالا

	Resources	Related	Adding ةلص تاذ دراوم ةفاضإ    2

 number	ID	Resource دروــمــلا ةیوـــھ مـــقر بتــكاو "Resources	Related ةلص تاذ دراوم" لـقـح ىلع رـقنا
 ةسسؤملا/صخشلا دروم مسا وأ )خلإ INFORMATION-0009876	EAMENA-0012345.	 :لثم(

Person/Organization	resource )2 لكشلا(.	

	.ةمئاقلا ىلإ ھتفاضإل ھیلع رقنا ،ةلدسنملا ةمئاقلا يف رھظی امدنع •
o 1 سردلا عجار( ھنع ثحباو ةفلتخم حفصتم بیوبت ةمالع يف ثحبلا حتفاف ،دروملا ةیوھ مقر فرعت ال تنك اذإ: 
	.)Database	the	Searching تانایبلا ةدعاق يف ثحبلا

 ."Add فضأ" رقنا •
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2 لكشلا  

 

 .ھطبرب تمق يذلا دروملا عون ىلع ًءانب ًایئاقلت ةیضارتفالا ةقالعلا عون نییعت متی

	.)3 لكشلا( ةمئاقلا يف مسالا وأ دروملا ةیوھ مقر قوف رقنا ،ةقالعلا عون رییغت وأ ضرع يف بغرت تنك اذإ •
 .ةقالعلا يف هاجتا لك فصوو ،امھدیدحت بجی نیلقح ةقالع لكل •

o عقوملا( لجسلا نأ ىلإ ریشی لوألا ءزجلا نأ ةیؤر ،3 لكشلا يف لاثملا يف كنكمی( EAMENA-0000002 
	.باتك ةلاحلا هذھ يف وھو ،INFORMATION-0000002 عوضوملاب ةلص ىلع
o نأ يأ،سكعلاب ةقالعلا فصی ھنأ ىرت ،يناثلا ءزجلا يف INFORMATION-0000002 عقوم نع )باتك( وھ 

EAMENA مقر تحت لجسملا EAMENA-0000002.	
	.ثارتلا ناكمب ةلصلا تاذ )رداصملا( دراوملا عیمج ةفاضإب موقت ىتح ررك •

o لیدعت( "ملقلا" زمر ىلع رقنا edit( لیدعتلا ةحفـص ىلإً ةرشاـبم لاقتنالـل ةلصـلا يذ درومـلا مـسا راوجب 
 .ھب ةصاخلا
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3 لكشلا 	

	

	

	

	


