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ARABIC 

[Subject:] سرادم في 2020 ةعدف بالط لىا ةلاسرFCPS 

 2020 ناس/نیلریأب

 ةعدف-ةاملعاةویانلثايفةرخیاأل ةلحرلمابالطيائزعأ

ً

2020 

 دقف ،نولمتع اوكم . 2020امع ةعدف لىع ةیالولا وىتسم ىلع سرادملا قالغأ ھثدحأ ذيلا ریثأتلاو اریثك كمب ركأف تنك دقل
لزانملا ء فياقبلاب ناكسللًارارقًارخؤم ردصأ امك سياردلا امعلا نم قىبت امل اینیجرة فیالو س فيرادملا عیمج كماحلا قلغأ

 كم.جرخت ةنس نم ةریخألا رھشألا و فيیرانیسلا اذھ ثودح انم أي لیختی مل ن.اریزح/وونیی 10ةایلغ لوفعلمايراس

لفح.ةسیردلماوةدیمیااألك متكزاجأنجوتتةددیعتالیافعنماقھفاریالمنولعطتتمائكقدصأوملكائوعومأنت مكنت مكملنعنحن
 عدت يتال تاظحالل نم یدعدال اھریغو ءواشال تالفحو تالحرلا ةماإق ،وينسلا ةسردملا باتك عیوقت ،صاقرلا جرختلا
 ةراسخلا ساسحأو كملمأ ةبیخ لوح ميیلعتلا سلجملا عم ثیدحلا تلدابت ة.لحرملا هذھ بالط ناھذأ قى فيبت ةزیزع تابسانم
.ابھ رنم يلتاةحیصلاةزماأل ةجنتی تالیافعلاهذھءالغأبسبب

تالبطمتةقبارميفرستمسنً.الیاحةررقلماجرخلتاتالفحًاضأیرأثتتفوسف،كماحلانعرداصلارارقلالیدعتتمیلم ام
.نارزیح/ونیویرشھ نماابنرقتأعمةلممكناجرخلتاتاراخی يھامىرلن ةرلكبیاتاسبالمناةامقإويعاجتماأل دعالتبا

نوأتتھی مأنتومالعاةیانھ يفابھ لافحتألاوماتكزاجأن مریبتك نوزملتمةویانلثاسرادلماءاردمعجمی نأباولمتع نأدوأ
 لىع جرخت ةلفح ةماإق كلذ يا فمب كمجرختب لافتحألل رمألا زمل اذإ ةركتبم قرط داجیأب دھعتن كم.تایح دم فياقلا ریثملا لصفلل

 .تنراألنت ةشبك

حاجبن نوزاجتوت دجی عضويفمكنتاذإمأنكب 2020 ةعفد ةیوناثلا سرمداال يف ةریخألا ةحلرمال بالط عیمجل كدؤأ نأ ودأ
 د.دحملا توقلا ن فيوجرختت فوس كمنأ، فسرادملا قالغأ لبج قرختلل ةبولطملا ةیساردلا تاررقملا ةافك
 لمشی اذھو ج.رختلا تابلطتمب قلعتی امیة فنورملا نم ردق صىأق رفیوت ىلع ةمیلیلتعاتامدخللةوالیلاماع ردیم لسیعم ذإ
جرختال عدوم ىعلًابسل ماعلا ھذا عیبر يف ةیعانصال ةادھشال تراابتخوأ SOLتاراختبأباغی رأثیتمدعنضمتتاءافعأ
 .ناسنی/لریأب 14د في ُعب نع لمعتلا نوأدبت امنیح تامولعملا نم دیزملا لىع كمعلطنس ب.لاطلل ددحملا

 ج فيرختلل توقلا نم عستم كانھ لازی ال ھنأب اوملعت نأ دوأ ،ةبولطملا ةیساردلا تاررقملا عیمج نوزاتجت اونوكت لم ول تىح
نعمللتعارعب ةسیاردلالاعماأل لاألكم ھونجاحتتامىلالوصولاةانیأمك نولملمعاملك نضمسی.مداقلانارزیح/ونیویرشھ

ةسیاردلاةسنلانمثلالثاعربلالاكمألبولطموھاملوحتاومللمعانمدزیلمابمدكویزتىلعنولملمعالیعمساكم .دُعب
.ةائیلنھامجتكردىلعةسیاردلاةسنلانمعابرلاعربلايفمكتكراشمرؤثست فوكی

 ةحاتملا رصفلاوتاموللمعابمدكویزتلصاوسن .ةویانلثاةلحرلمالاأكم دبع مطكطخدیأكتددصبمأنكبًاضأی كردناكم
يفنوییربلتانریاشستلماو،نلمیلمعاعملصاولتاةلصاوموجرا.ةلیاقاألنت ةلحرلماهذھلالخلدالستاأل ىلعمدتكعاسلم
 .معلداىالمكتجاحندعنییرألداانیولؤسملوا ةسرمدال

 FCPS 24-7 عوقمو،FCPSسرادميفيونرلكتاأل مدكریبرعب لائسرنمملكصیامةقبارمًاضأی وجرأ
Learning/Blackboard ،دعن اعھاأتب ملیكعيینبغ يلتاةددحلمادعیاولمالوحةسردملانمةلسرلماتادیثحلتانماھرغیو

.تابثب ةسنلاهذھلاألكم ةدیمیااألك مسكورديفةركاشلماىلعاوظباو.ناس/نیلریأب 14مي فيسر لكشب د ُعب نع یملعتلا ءدب
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 كمرعاشم نأب ھمأف كم.تایح يب فارطضألاو ةیئاھنلا كمتنس جئ فيافملا رییغتلا اذھ لظ ر فيعاشملا نم ةعوجمم مركواست دق
- تيآلا ھي كمل اھلاصیأ يب فغرأ تيلا ھمألا ةلاسرلا نأ الأ .نزحلا وأ ،رتوتلا وأ ،نیقیلا مدع نم ةلاح لىا تلوحت نوكت دق
 ھم نمم نیدشارلا اصخشألا عم.دلاب روعشلا كمحنم في FCPSةومیحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادميفاھن اعنجمی بغرن
 لاصتألا وجرأ ھ.نوجاتحت ذيلا فيطاعلا-عيامتجألاو ميیداكألا عمدلا كمل نومدقیس ةسردملا كم فينورفعیو ةقث عضوم
،ام خصش لىا ثدحتلا لىا ةجاحب تمنك اذإ ةسردملا ن فيیدشارلا نم ھمریغب وأ ،ةسردملا وي فيبرتلا راشتسملا وأ ،كمیملعمب
ً.اعم رمألا اذھ في ًاعیمج نحن ة.دعاسملا بلطل قیدص وأ ،فصلا ا فيم لیمز نأشب قلقلا كمرواس اذإ وأ

يسردلماردالكاونولملمعاعجمی مزلتی.دبع بُكتیملافیھ رخیاأل لصفلانلك ةسیاردلامكربتجتتلطتع دقل-2020 ةعدف
 ة.یوس ریخألا لصفلا اذھ بتكنل كم.ثرأو كمتوص ریخألالصفلامّریك ىحت معكم للعماب

،تاحیلتابطیأعم

Dr. Brabrand، ةیمیعلتال ةئیھلل ماعال ریمدال 




