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مزود المحتوى 
المعتمد

IBTكتیب

 RBT ،ترجمة بواسطة مدى باعلي، ماجستیر
RBT ، ترجمة بواسطة الهنوف الزهراني ،بكالوریس



قد تكون ACPs كلیة أو جامعة.
قد تكون ACPs موفري ABA أو وكاالت فردیة. 

.ACP یجوز ألي مؤسسة أو شركة أو فرد یمكنه تقدیم دلیل على أنه یتعامل مع الكفاءات المدرجة في هذا المستند أن یتقدم لیصبح أحد

IBAO مزود المحتوى المعتمد من

من قد یصبح مزود محتوى معتمد ACP؟

02

من یمكنه تقدیم محتوى تدریب IBT؟

ال یوجد حد أدنى من المتطلبات لمن یقدم محتوى تدریب IBT في مدة 40 ساعة من التدریب.

موفر المحتوى المعتمد من IBT هو المسؤول عن تقدیم محتوى تحلیلي للسلوك إلعداد الطالب لتلبیة الكفاءات في المجال. یجب أن یعد المحتوى 
المقدم في هذه البرامج مرشحي IBT إلجراء اختبار شامل (اختبار IBT) عند االنتهاء من تعلیمات المحتوى والممارسة الخاضعة لإلشراف.

قد یكون التعلیم وجهًا لوجه أو عبر اإلنترنت أو من خالل نموذج هجین. قد یكون التدریس حاصًال على ائتمان أو یمكن توفیره من خالل فرص 
تعلیمیة للتطویر المهني، طالما تم استیفاء الكفاءات المطلوبة.

من یمكنه إنشاء محتوى تدریب IBT؟ 

من األفضل أن یقوم محللو السلوك بإنشاء محتوى تدریب IBT. طالما أن محتوى التدریب یقع ضمن وقت وموضوعات التدریب كما هو 
موضح في وثائق محتوى التدریب على IBT الموسع ، یمكن ألي شخص لدیه المعرفة الالزمة إلنشاء المحتوى القیام بذلك.



كل عامین، یجب على ACP إكمال "طلب تجدید IBT ACP" للمراجعة من قبل المنظمة الدولیة لتحلیل السلوك. سیتم إرسال تذكیر إلى 
ACP قبل 90 یوًما من تاریخ التجدید. 

 IBAO مزود المحتوى المعتمد من

كیف یحافظ مزود المحتوى المعتمد ACP على وضعها كمزود؟
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سیتم فرض رسوم قدرها 100 دوالر أمریكي لتعویض معالجة الطلبات في مرحلتي البدایة والتجدید. حالًیا، یتم التنازل عن الرسوم خالل 
.IBAO فترة بدء

هل هناك رسوم لتصبح ACP؟

بمجرد الموافقة، سیتم إصدار شعار لـ ACP لعرضه على المواد الخاصة بهم عبر اإلنترنت التي تحدد المزود على هذا النحو.

ماذا یحدث بمجرد اعتماد مزود المحتوى المعتمد المحتمل من قبل 
IBAO؟ 

للحصول على موافقة جدیدة بصفتكACP ، یجب على المؤسسة أو مزود آخر إثبات منهج یفي بالكفاءات المعینة ویوفر ما ال یقل عن 40 
ساعة من التدریس حول تلك الكفاءات.

كیف تصبح مؤسسة أو شركة أو فرد ACP؟



یجب أن یحتفظ IBAO بقائمة ACPs لبیانات اعتماد IBT على موقعه على الویب. یجب أن تكون هذه القائمة قابلة للبحث وتشمل:

●    اسم وموقع المزود. 
نوع المزود (مؤسسة ، شركة ، فرد).  ●

● جهة االتصال األساسیة للمؤسسة (االسم والبرید اإللكتروني)  
رابط لموقع البرنامج، إن وجد.  ●

●     التنسیق (الدورات الدراسیة عبر اإلنترنت، الدورات الدراسیة داخل الحرم الجامعي، الدورات الدراسیة المختلطة، التطویر المهني).
ACP وتاریخ التجدید التالي المطلوب لـ ،ACP تاریخ الموافقة على حالة  ●

 IBAO مزود المحتوى المعتمد من

أین ستدرج ACPs؟

04

یطلب IBAO وجود جهة اتصال في ACP وهو الشخص الرئیسي لالتصال فیما یتعلق بالموافقة ومحتوى التدریب واألسئلة والمعلومات 
.ACP األخرى. ال توجد متطلبات محددة لتكون جهة اتصال

ماهي معاییر اتصال مزود المحتو المعتمد لـ IBT؟

في حالة قیام ACP بإجراء تغییرات في المناهج الدراسیة، على سبیل المثال تعیینات الدورة التدریبیة والعناوین واألرقام، یجب على 
."ACP عبر "إخطار تغییر برنامج IBAO إلجراء مراجعة سریعة لضمان االمتثال لمعاییر IBAO اخطار ACP

ماذا یحدث عندما یقوم ACP بإجراء تغییرات على المناهج الدراسیة أو 
نموذج تقدیم البرنامج؟



نعم، یمكن للمرشح الحصول على محتوى التدریب من خالل مصادر متعددة. یقع على عاتق المرشح مسؤولیة التوثیق المناسب للمصادر 
التي تم الحصول على المحتوى منها.

 IBAO مزود المحتوى المعتمد من

هل یجوز لمرشح IBT المحتمل إكمال برنامج دراسته عبر العدید من 
ACPs؟ 
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ُیطلب من مرشح IBT تحمیل الوثائق من ACP للتدریب لمدة 40 ساعة (أو أجزاء منه إذا لم یتم إكمال 40 ساعة كاملة من التدریب). 
یجب أن تكون هذه الوثائق شهادة إتمام أو نسخة أو مصدر رسمي آخر یتحقق من إكمال التدریب. 

ماذا یقدم مرشح IBT إلى IBAO كوثائق تفید بأن متطلبات ACP قد 
اكتملت؟ 

تلتزم ACP بما یلي:

 .IBT توفیر التعلیمات التي تتناول بشكل كامل محتوى التدریب على الـ 
 توفیر ما ال یقل عن 40 ساعة من التدریس للتعامل مع هذه الكفاءات. 

 توفیر توثیق الدورات الناجحة أو إتمام التطویر المهني. 
 .IBAO تقدیم أي طلب مطلوب أو رسوم تجدید إلى 

 .ACP تحدید جهة اتصال في 
 اخبار IBAO في حالة حدوث تغییرات في المنهج أو نموذج التسلیم أو جهة اتصال ACP وفًقا للمتطلبات الموضحة في هذه 

الوثیقة.

بماذا تلتزم ACP بالحصول على هذه الحالة؟



 االحتفاظ بدلیل لـ ACPs كما هو موضح في هذه الوثیقة. 
 الرد على األسئلة واالستفسارات العامة بالبرید اإللكتروني في الوقت المناسب. 

 مراجعة الطلبات األولیة واتخاذ القرار فیها في غضون 60 یوًما. 
 مراجعة طلبات تجدید ACP واتخاذ القرار فیها في غضون 30 یوًما. 

 إرسال تذكیر بالتجدید إلى ACPs قبل 90 یوًما من الموعد النهائي لتقدیم الطلبات. 
 تزوید ACPs بإشعار لعرضها على المواد المطبوعة وعبر اإلنترنت. 

 برامج المراجعة حسب الحاجة لاللتزام بالمتطلبات. 
 فرض وضع االختبار أو إلغاء الموافقة على ACPs إذا كان الدلیل یستدعي ذلك.

 IBAO مزود المحتوى المعتمد من

بماذا یلتزم IBAO بالموافقة على حالة مقدم خدمة ACP؟
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 .ACP وإشعار تغییر برنامج ،ACP وتطبیق تجدید ،ACP تعرض الصفحات التالیة التطبیق األولي لـ

النماذج والوثائق 07

التطبیق األولي 
 ACP

 ACP طلب تجدید

إخطار تغییر 
.ACP برنامج



مقدم الطلب (مؤسسة / شركة / فرد) االسم: 
جهة اتصال ACP المقترحة: 

اسم الشخص الذي أكمل هذا الطلب: 
عنوان البرید اإللكتروني للشخص الذي یكمل هذا الطلب: 

 :ACP عنوان
تنسیق ACP المقترح (حدد كل ما ینطبق): 

_____ تعلیمات الدورة التدریبیة عبر اإلنترنت

 _____ تعلیمات الدورة الشخصیة

 _____تعلیمات الدورة الهجینة (وهي التعلیمات عبر االنترنت والتعلیمات الشخصیة)

 _____ التطویر المهني (ال یحمل ائتماًنا)

يرجى إكمال المصفوفة أدناه مع سرد الدورات أو الجلسات المقترحة لتلبية متطلبات مزود ACP: (أضف 

 IBT سطوًرا إلى الجدول حسب الحاجة). يجب أن تتوافق جميع الدورات التدريبية مع وثائق محتوى تدريب

الموسع.

 ACP التطبیق األولي

رقم الدورة (اترك العمود

فارًغا إذا كان التطوير

المهني ال يحمل ائتماًنا)

اسم الدورة أو اسم جلسة /

فعالية التطوير المهني

ساعات التدريس (يجب أال

يقل اإلجمالي عن 40)

مالحظات إضافية، إن

وجدت

    



 ACP التطبیق األولي

هل یستخدم مقدم الطلب ACP حالًیا هذه الدورات كجزء من برنامج تمت الموافقة علیه من قبل وكالة أو منظمة أخرى مرتبطة بـ 
ABA (وإذا كان األمر كذلك ، فما هي؟):

 :ACP یجب إرفاق المستندات التالیة إلكمال الطلب للنظر في أن تصبح

جمیع المناهج الدراسیة المعمول بها (في حالة الدورات الدراسیة): یجب أن تتضمن األهداف أو المحتوى المغطى أو المهام أو األنشطة 
المطلوبة والقراءات

الخطوط العریضة لجلسات / أحداث التطویر المهني (في حالة التعلیمات غیر الحاملة لالئتمان): یجب أن تتضمن األهداف أو المحتوى 
المغطى أو المهام أو األنشطة المطلوبة والقراءات. یجب أن تتوافق األهداف أو المحتوى الذي یتم تغطیته أو المهام أو األنشطة المطلوبة، 

والقراءات مع وثائق محتوى تدریب IBT الموسع.

یقر مقدم الطلب بالتزام ACP بما یلي:

اختر واحدا:
 _____ نیابة عن مقدم الطلب ACP ، أوافق على هذه االلتزامات

_____ نیابة عن مقدم الطلب ACP ، ال أوافق على هذه االلتزامات

تقدیم التعلیمات التي تتناول جمیع الكفاءات بشكل كامل  ●
توفیر ما ال یقل عن 40 ساعة من التدریس للتعامل مع هذه الكفاءات  ●

تقدیم توثیق للدورة الناجحة أو إكمال التطویر المهني  ●
IBAO إرسال أي طلب مطلوب أو رسوم تجدید إلى ●

 ACP تحدید جهة اتصال ●
قم بإخبار IBAO في حالة حدوث تغییرات في المنهج أو نموذج التسلیم أو ACP Conta وفًقا للمتطلبات الموضحة في  ●

هذه الوثیقة



 ACP التطبیق األولي

لكل من الكفاءات المدرجة أدناه، یرجى اإلشارة إلى رقم الدورة أو حدث التطویر المهني الذي یوفر إرشادات للمحتوى. یجب أن یكون الدلیل 
واضًحا في المناهج الدراسیة أو الخطوط العریضة للجلسة / الحدث الذي تقدمه مع هذا الطلب. یجب أن تتوافق جمیع الدورات التدریبیة مع 

وثائق محتوى تدریب IBT الموسع

رقم الدورة أو فعالية التطوير المهني IBT محتوى تدريب

القسم األول - اإلعاقة

1.1 خصائص اضطراب طيف التوحد

1.2 األعراض المشتركة للخصائص

1.3 اإلعاقات الذهنية

1.4 متالزمة داون

1.5 اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

 القسم الثاني - أساسيات السلوك

2.1 زيادة السلوك

2.2 انخفاض السلوك

2.3 اإلطفاء (نظري)

(EO) 2.4 إنشاء العمليات

2.5 التحفيز التمييزي

2.6 جداول التعزيز

2.7 المعززات المشروطة / الرموز (التوكن)



 ACP التطبیق األولي

لكل من الكفاءات المدرجة أدناه، یرجى اإلشارة إلى رقم الدورة أو حدث التطویر المهني الذي یوفر إرشادات للمحتوى. یجب أن یكون الدلیل 
واضًحا في المناهج الدراسیة أو الخطوط العریضة للجلسة / الحدث الذي تقدمه مع هذا الطلب. یجب أن تتوافق جمیع الدورات التدریبیة مع 

وثائق محتوى تدریب IBT الموسع

رقم الدورة أو فعالية التطوير المهني IBT محتوى تدريب

القسم الثالث - جمع البيانات

3.1األنشطة التحضيرية

3.2 التكرار

3.3 المدة

3.4 الكمون (المدة ما قبل االستجابة)

3.5 الفاصل الزمني الجزئي

3.6 الفاصل الزمني الكامل

3.7 المنتجات الدائمة

3.8 الرسوم البيانية

القسم الرابع - المساعدة في إجراءات التقييم

4.1 تقييمات التفضيل

4.2 التقييم السلوكي الوظيفي

4.3 تقييمات اللغة والمهارات الوظيفية



 ACP التطبیق األولي

لكل من الكفاءات المدرجة أدناه، یرجى اإلشارة إلى رقم الدورة أو حدث التطویر المهني الذي یوفر إرشادات للمحتوى. یجب أن یكون الدلیل 
واضًحا في المناهج الدراسیة أو الخطوط العریضة للجلسة / الحدث الذي تقدمه مع هذا الطلب. یجب أن تتوافق جمیع الدورات التدریبیة مع 

وثائق محتوى تدریب IBT الموسع

رقم الدورة أو فعالية التطوير المهني IBT محتوى تدريب

القسم الخامس - مهارات التدريس

5.1 تدريس البروتوكوالت والخطط والبرامج

النصية

5.2 المحاوالت المنفصلة

5.3 تدريس في البيئة الطبيعية

5.4 السلوك اللفظي

5.5 تحليالت المهام

5.6 تعلم االختيار والتمييز

5.7 االستراتيجيات الموّجهة

5.8 الصيانة

5.9 التعميم

القسم السادس - سلوكيات التحديات

6.1 وظائف السلوك

6.2 التعديالت السابقة للسلوك

6.3 التعزيز التفاضلي

(FCT) 6.4 التدريب على االتصال الوظيفي

6.5 اإلطفاء (في الممارسة)



 ACP التطبیق األولي

لكل من الكفاءات المدرجة أدناه، یرجى اإلشارة إلى رقم الدورة أو حدث التطویر المهني الذي یوفر إرشادات للمحتوى. یجب أن یكون 
الدلیل واضًحا في المناهج الدراسیة أو الخطوط العریضة للجلسة / الحدث الذي تقدمه مع هذا الطلب. یجب أن تتوافق جمیع الدورات 

التدریبیة مع وثائق محتوى تدریب IBT الموسع

رقم الدورة أو فعالية التطوير المهني IBT محتوى تدريب

القسم السابع - االحتراف

7.1 التعرف على المبادئ التوجيهية األخالقية

IBT 7.2 فهم دور

7.3 السرية / الخصوصية

IBTs 7.4 كيف ينظر اآلخرون إلى

7.5 عالقات المشرف

7.6 اإلبالغ عن العمالء

7.7 العالقات مع العائلة / العميل



 ACP التطبیق األولي

ACP@theibao.com :یرجى إعادة هذا الطلب والمواد التكمیلیة إلى

يستخدم من قبل IBAO فقط:

المحتوى

ساعات التدريس

تمت مراجعته من قبل:

التاريخ:

_____ معتمد _____ أدلة غير كافية الحالة:

تاريخ التجديد:



مقدم الطلب (مؤسسة / شركة / فرد) االسم: 
جهة اتصال ACP المقترحة 

اسم الشخص الذي أكمل هذا الطلب: 
عنوان البرید اإللكتروني للشخص الذي یكمل هذا الطلب: 

:ACP عنوان
تنسیق ACP المقترح (حدد كل ما ینطبق):

_____ تعلیمات الدورة التدریبیة عبر اإلنترنت

_____ تعلیمات الدورة الشخصیة 

_____ تعلیمات الدورة الهجینة (تتطلب بعض التعلیمات عبر اإلنترنت وبعض التعلیمات الشخصیة)

_____ التطویر المهني (ال یحمل ائتماًنا)

یرجى إكمال المصفوفة أدناه مع سرد الدورات أو الجلسات المقترحة لتلبیة متطلبات مزود ACP: (أضف سطوًرا إلى الجدول حسب 
الحاجة) 

 ACP طلب تجدید

رقم الدورة (اترك العمود

فارًغا إذا كان التطوير

المهني ال يحمل ائتماًنا)

اسم الدورة أو اسم جلسة

/ فعالية التطوير المهني

ساعات التدريس (يجب

أال يقل اإلجمالي عن

(40

مالحظات إضافية، إن

وجدت

    



 ACP طلب تجدید

هل یستخدم مقدم الطلب ACP حالًیا هذه الدورات كجزء من برنامج تمت الموافقة علیه من قبل وكالة أو منظمة أخرى مرتبطة بـ 
ABA (وإذا كان األمر كذلك ، فما هي؟): 

:ACP یجب إرفاق المستندات التالیة إلكمال الطلب للنظر في أن تصبح

جمیع المناهج الدراسیة المعمول بها (في حالة الدورات الدراسیة): یجب أن تتضمن األهداف أو المحتوى المغطى أو المهام أو األنشطة 
المطلوبة والقراءات

الخطوط العریضة لجلسات / أحداث التطویر المهني (في حالة التعلیمات غیر الحاملة لالئتمان): یجب أن تتضمن األهداف أو المحتوى 
المغطى أو المهام أو األنشطة المطلوبة والقراءات 

یقر مقدم الطلب بالتزام ACP بما یلي:

تقدیم التعلیمات التي تتناول جمیع الكفاءات بشكل كامل  ●
●  توفیر ما ال یقل عن 40 ساعة من التدریس للتعامل مع هذه الكفاءات 

تقدیم توثیق للدورة الناجحة أو إكمال التطویر المهني  ●
 IBAO قم بإرسال أي طلب مطلوب أو رسوم تجدید إلى    ●

 ACP تحدید جهة اتصال ●
●    قم بإخبار IBAO في حالة حدوث تغییرات في المناهج الدراسیة أو نموذج التسلیم أو جهة اتصال ACP وفًقا للمتطلبات 

الموضحة في هذه الوثیقة

اختر واحدا:
_____ نیابة عن مقدم الطلب ACP ، أوافق على هذه االلتزامات

_____ نیابة عن مقدم الطلب ACP ، ال أوافق على هذه االلتزامات



 ACP طلب تجدید

لكل من الكفاءات المدرجة أدناه، یرجى اإلشارة إلى رقم الدورة أو حدث التطویر المهني الذي یوفر إرشادات للمحتوى. یجب أن یكون الدلیل 
واضًحا في المناهج الدراسیة أو الخطوط العریضة للجلسة / الحدث الذي تقدمه مع هذا الطلب. یجب أن تتوافق جمیع الدورات التدریبیة مع 

وثائق محتوى تدریب IBT الموسع

رقم الدورة أو فعالية التطوير المهني IBT محتوى تدريب

القسم األول - اإلعاقة

1.1 خصائص اضطراب طيف التوحد

1.2 األعراض المشتركة للخصائص

1.3 اإلعاقات الذهنية

1.4 متالزمة داون

1.5 اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

 القسم الثاني - أساسيات السلوك

2.1 زيادة السلوك

2.2 انخفاض السلوك

2.3 اإلطفاء (نظري)

(EO) 2.4 إنشاء العمليات

2.5 التحفيز التمييزي

2.6 جداول التعزيز

2.7 المعززات المشروطة / الرموز (التوكن)



 ACP طلب تجدید

لكل من الكفاءات المدرجة أدناه، یرجى اإلشارة إلى رقم الدورة أو حدث التطویر المهني الذي یوفر إرشادات للمحتوى. یجب أن یكون الدلیل 
واضًحا في المناهج الدراسیة أو الخطوط العریضة للجلسة / الحدث الذي تقدمه مع هذا الطلب. یجب أن تتوافق جمیع الدورات التدریبیة مع 

وثائق محتوى تدریب IBT الموسع

رقم الدورة أو فعالية التطوير المهني IBT محتوى تدريب

القسم الثالث - جمع البيانات

3.1األنشطة التحضيرية

3.2 التكرار

3.3 المدة

3.4 الكمون (المدة ما قبل االستجابة)

3.5 الفاصل الزمني الجزئي

3.6 الفاصل الزمني الكامل

3.7 المنتجات الدائمة

3.8 الرسوم البيانية

القسم الرابع - المساعدة في إجراءات التقييم

4.1 تقييمات التفضيل

4.2 التقييم السلوكي الوظيفي

4.3 تقييمات اللغة والمهارات الوظيفية



 ACP طلب تجدید

لكل من الكفاءات المدرجة أدناه، یرجى اإلشارة إلى رقم الدورة أو حدث التطویر المهني الذي یوفر إرشادات للمحتوى. یجب أن یكون الدلیل 
واضًحا في المناهج الدراسیة أو الخطوط العریضة للجلسة / الحدث الذي تقدمه مع هذا الطلب. یجب أن تتوافق جمیع الدورات التدریبیة مع 

وثائق محتوى تدریب IBT الموسع

رقم الدورة أو فعالية التطوير المهني IBT محتوى تدريب

القسم الخامس - مهارات التدريس

5.1 تدريس البروتوكوالت والخطط والبرامج

النصية

5.2 المحاوالت المنفصلة

5.3 تدريس في البيئة الطبيعية

5.4 السلوك اللفظي

5.5 تحليالت المهام

5.6 تعلم االختيار والتمييز

5.7 االستراتيجيات الموّجهة

5.8 الصيانة

5.9 التعميم

القسم السادس - سلوكيات التحديات

6.1 وظائف السلوك

6.2 التعديالت السابقة للسلوك

6.3 التعزيز التفاضلي

(FCT) 6.4 التدريب على االتصال الوظيفي

6.5 اإلطفاء (في الممارسة)



 ACP طلب تجدید

لكل من الكفاءات المدرجة أدناه، یرجى اإلشارة إلى رقم الدورة أو حدث التطویر المهني الذي یوفر إرشادات للمحتوى. یجب أن یكون الدلیل 
واضًحا في المناهج الدراسیة أو الخطوط العریضة للجلسة / الحدث الذي تقدمه مع هذا الطلب. یجب أن تتوافق جمیع الدورات التدریبیة مع 

وثائق محتوى تدریب IBT الموسع

رقم الدورة أو فعالية التطوير المهني IBT محتوى تدريب

القسم السابع - االحتراف

7.1 التعرف على المبادئ التوجيهية األخالقية

IBT 7.2 فهم دور

7.3 السرية / الخصوصية

IBTs 7.4 كيف ينظر اآلخرون إلى

7.5 عالقات المشرف

7.6 اإلبالغ عن العمالء

7.7 العالقات مع العائلة / العميل



 ACP طلب تجدید

ACP@theibao.com :یرجى إعادة هذا الطلب والمواد التكمیلیةإلى

يستخدم من قبل IBAO فقط:

المحتوى

ساعات التدريس

تمت مراجعته من قبل:

التاريخ:

_____ معتمد _____ أدلة غير كافية الحالة:

تاريخ التجديد:

mailto:ACP@theibao.com


 :ACP اسم
اسم الشخص الذي أكمل هذا النموذج: 

عنوان البرید اإللكتروني للشخص الذي یكمل هذا النموذج: 

أكمل جمیع األقسام التي تنطبق علیها: 

 ACP جهة اتصال جدیدة لـ ACP حددت _____

اسم جهة اتصال ACP الجدیدة: 
عنوان البرید اإللكتروني لجهة اتصال ACP الجدیدة: 

تاریخ التأثیر:

 _____ أجرى ACP تغییرات جوهریة على المنهج الدراسي أو طریقة التسلیم لـ ACP ، كما هو موضح أدناه: قد یتواصل IBAO للحصول على 

تفاصیل أو وثائق إضافیة اعتماًدا على طبیعة التغییرات

 ACP اشعار تغییر برنامج



_____ ترغب ACP في اخبار IBAO بالتغییرات المذكورة أدناه: قد تتواصل IBAO للحصول على تفاصیل أو وثائق إضافیة اعتماًدا على طبیعة 

التغییر

 ACP اشعار تغییر برنامج

يستخدم من قبل IBAO فقط:

تمت مراجعته من قبل:

التاريخ:

مالحظات المراجع:

_____ الموافقة المستمرة مع التغيرات الموجودة

_____ تم طلب تفاصيل أو وثائق إضافية
الحالة:

تاريخ التجديد التالي:

_____ الموقع اإللكتروني

_____ سجالت / قاعدة بيانات IBAB األخرى تم إجراء التعديالت، حسب االقتضاء:


