
         
       

                    
                    

                     

          
          

  
  

    

         

       

        
 

 

        
   

  

         
       

    
 

   

  
 

     

          
        

       
   

        
      

   
      

    

         
      

  
     

    

 
        

    
  

         
 

          
      

    
       

 
   
          

    
       
   

    
     

  
  

          
     

           
 

         
 

          
       

 
   

          
     

        
      

 
       

   
      

     

               

ARABIC 

 FCPS سرادم في ةطسومتال ةحلرملا في موعللا بالطل ةمالسال ةقیفاأت
 ةرطخةئیاكیمی داوممادخستأبلطتت يلتاةری تبخلماثاحاألب نمددی لعابموقست ة. یلمعلاثابحألاءارإج دمتعیيربتمخ فصيم ھولعلاةصح
 ة قی افتأ نمضتت .نیمعلموال مھرومأ ءایولوأ بالطال تایوولأ ةمئاق سرأ ىعل موعلال ةصح يف ةمالسال ربتعت .تعداموال وادمال نم اھریغو ةملتحم
 ة. یقافتألا هذھ نم ناتعبط دوجت ت.اقوألا یعمي جف دعاوقلا هذع ھابتأ بیج م.ولعلا ةصي حف ةمالسال نامضل عدواقال نم عددب ةمئاق بالطلل ةمالسال

 تاظالحم رتفد يف ةیناثلا ة سخنلاب ظفتتح امیف ر.بتمخلا ةصي حف كتكراشم لبق يعرشلا يصولا وأ نیدلاولا دأحو كلبق نم ة سخن یع قوت بیج
 .ةمالسال عدوا قبكليمئدا ریكتذكموعلال ةصح

 16 دق اھنم يناعت ةیصح )تالا(ح ةلاي حأ نأشب ملعملا غالبأ .
 نم ً اائم د د أكت ر.بتمخلا يف لمعلا ىلع كتردقم ىلع رثؤت

 نميانعتتكن اذإرختبلمايفل لعم انأشبجلالمع اك طبیب
 ة.یصح ةلاي حأ

 ةیصخش ال ةیما حال تادعمو سمالب لا
 ندع تاقوألا ةفاك يف ةیقواال ترااظنال سبل بجی . 17

 .ةیجاجزال ينواألوا ةرراحوال ،ةیئایمیكال وادمال عم لمعال
 يف ةكراشمال ضرغل ةبسانمال سبالمال ءتدارأ بجی . 18

 .)هادن أ عجار( ة ریختبلم ا ةطشاألن
 تاابإلص اوثداحولا

 ةبكسنمال وادموال تا اب صاإل و ،ثداوحلا ةفاك نع الغاألب . 19
 .معلمال ىلاروفال ىعل

 ةائیمی كیلادامولاعم ملاعلتا
 .تراھوجموال ةضافضفال سبالمال ادعبوأ لیوطال رعشال شد بجی . 20

 .نیمقدال عباصأ يطغت يتال ةیحذألا ءتدارأ بجی
 يفل لعم انمءاھ ألنت اد بع فظیلتن ادعن ي اآلت ةاعارم. 21

 : رختبلم ا

 ماع
 ةفاك أرقأ .ة ای ن بع تا جیھولت او تاداشر األ ةفاك عأتب .

 ءبدلالبقتعدامال مخداتسأتاداشروأ ةقصملال تامالعال
 .ر ختبلمايفثاحاألب ل بعم

 وأ نشلخا حازملا بنتج ت.اقوألا یعمي جف ةیلوؤسمب فرصتلا .
 .ر ختبلمايفثلعب ا

 دق ر.بتمخلا يف بارشلا وأ ماعطلا لوانت حومسم ریغ .
 ةیساردلا لوصفلا يف رابیصن لا/ ة اك سبلا تا كیب رت يوحتت
 نمةر صغی ة كمی ىلعر ختبلملدادع اإل فرغوةری ختبلما
 نكمی ب.رشلا هایمل ةصصمخ ریغ يوھ صاصرلا
 لسلغوةری ختبلمابراجلتاضارغألنا أمباامھ دخستأ
 ً اقلطماامھ دخستإيغ ینب الن لك تاد لمع ايقاوب ندی لیا
 وأ ياشلا وأ ءاملا ينانق ةئبعت كلذ لمشیو ءاملا برشل
 .كذل ىال امو،ماعطال رضی حتوأةوقھلا

 ر.بتمخلا يف فارشأ نودب لمعلا بنتج .

 نیحلربتخماليفةودجوملا وادمالوأتعدامالسملمعد .
 .كلذب مایقلل تالیم عت كالمستأ

 مدع .ا بھ صخر لمارغی براجلتابماقیلاحوسممرغی .
 نودبرختبلمايفة تبع لماتاءارجاإل رویحتوأری تغی
 .معلمال ةقفوام

1 

2 

3 

4 
5 

6 

 لبق ىضوفلا نم اوھلوخ ربتمخلا ةقطنم ةفاظن ىلع ةظفاحلم ا 7
 ي.ملعلا ثبحلا ءارإج دعبو لالوخ

 يف ة المسلا تاد مع ةفاك ل شغیت تاءارجإو ن اك أم ةفر مع
 ر ختبلم ا

 نوبد نزخمال وأربتخملل دعداإلاةفرغىال باھذال معد
 م.لعملا نم ةصرخ ىلع لوصلحا

 اقلطم كمف مدتخست ال ة.صاملا ألمل ةیاجزجلا

 ءارجإ د عن ر ختبلم ا يف ة لمتبع ا تاءارجاإل ةفر مع

 ز.اغلا مامص قالغأو تایوالحا ةفاك قالغأ ،ةرارلحل

 . . a . رختبلمايفكبصاخلال لعم انامك فظیتن
 .ر ختبلمايفي لم لعا .تادشاألرا 8 ثبحلا ءارإج دنع مفلا وأ ،فنألا وأ ،نینیعلا ةسمالم بنتج . b بسحةئیالكیمی اداولمانمتاایفلناعمل املتع ا .

 . . . c 9 نوباصوال ءامالب نییدال لسغ
 . 22 تالیم لتعا تض قت أ اذإ ة. یئایمیك ةدام يأ قوذتت وأ سملت ال .

 ن.مآ ریغ ءيش يأ د ووج كتظالحم ىدل ملعملا غالبأ 10 . ة ففیخل ا ةرخاألب م ش ة ل و احم كلی فع ،ة ائیلكیمی ا د ا ولم ا م ش
 قفو ة یربتمخلا تالضفلا داوم یعممع ج لماعتلا 11 . ل ك شب ة ائیلكیمی ا د ا ولم ا قشتن ست ال .ة ویاحل ا ن م ة لمنبعث ا
 .تا لیم لتع ا ة. یواي حأ نم رشابم

 23 ةصاملا ة ضخم وأ ةیطاطملا ةركلا ةنقمح مدتخسأ .ةرورض ل ا د عن رختبلم ا كرت ل قب ن واب ص ل ا و ءا لم ا ب ن دی لی ا ل سغ . 12 .
13 .ً . 

 . . 24 نمسیلوبنالجانمرابتألخاةبوبأن تاویحتمىلارظأن
وادمال طخل يفمعلمال اھّحضويتال ةقیرطال عبتأ.ىعلألا  تافقوتلا نم ارھیغ وأ قیرث حودة ح لاي حف تابیردتلا
.راب ختاأل ة وبأنب يف ةی ائ لكیمی ا  ة سببلمارصا لعن اقالغإ: رختبلمايفل لعم انعةجئافلما

 . 25 ملعملا لغبأ ة. یحصح ةقیرطب ةبكسنملا داوملا فیظنت بیج
 د.اوملا دأح باكسنأ لاي حف روفلا ىلع ل حم ر.بتمخلا يف ةدالحا تاودألا مادتخسإ دنع رذلحا .

ً ةھجال نوكتنأىعل ً امئدا ضبقمال نمةادحال تواألدا  امئادفضأ.رحذبعدواقوال ضمواحالعملماعتال. 26
 ھ.فیفتخ دنع ءاملا ىلا ضامحلا ن.یرألخا نعو كنع ةدیعب ةدالحا

 2022 بآ/طسغس أيف FCPSسرادم ن.أشلا اذھب ةقفاوملا لاصتحسأ دعب 2015ماعل ةیمعلال فوفصال بالطل Flinnةمالسلا ةیقافتأ نع سبتمق

LS-ISD-FCPS MS Science Safety Agreement 22-23 
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_____________________________ __________ 

 ة. باصإ ثودد حنع ملعملا لغبأ . 27

 .ءامالبھسلغأدجللل ةیئایمیكال ةادمال ةسمالم ندع. 28
 كلیعبجویت ،ن لعی ايفةیائ لكیمی اةدا لماذاذررایطتاذأ. 29

 20 ةد لم ن لعی السلغ صصخلمانا لمك ايفن لعینی السغ
 اھعزن بیجف ةقصال تاسدع يدترت تنك اذإ ة. قیقد
 .ن مك متقوعسربأ

 ققتح ة. قدو ةیانعب ينانقلا ىلع ةدووجملا تاقصلملا أرقأ . 30
 مل لمع اغلأب .ةححیصلاةئیا لكیمی اةدا لماكرا ختیأنمً ا ائم د
 .ةفیری تع ة المعالیھ عدجوت الة ائی كیمی داوميأدوجونع

 ةجیاجزلايانألواعم مل اعلتا

 تاعصدتالنمةیجاجزالينواألاوخل نمً امئدا كدأت . 31
 ةیاجزجلا يناوألا ً ادبأ مدختست ال ا.ھمادتخسإ لبق روسكوال

 .ةررض لمت ا
 ة. عدصتم وأ ةروسكم ةیاجزج ةینأ يأ نع ملعملا لغبأ . 32

 ت. امیلعتلا بسر حوسكملا جازجلا نم صلتخلا بیج

 ف شوكملابلھلامادخستإو خینست

 ةضافضفال سبالموال لیوطال رعشال ادعبوأ طبر بجی . 33
 .فوشكمال بھالل وأ ةرارحال مخداتسإ لبق تراھوجموال

 نودب ھنی سخت متی ءيش يأ وأ فوشكملا بھللا كرتت ال . 34
 .ة قب ارم

 بلھلامادخستإدعن تاقواأل عی جم يفهاتب األن وز ركی لتا. 35
 .فوشلمك ا بلھ لا نم ً ار كثی بار قت األ مدع .فوشلمك ا

 د بع ةلویطةد لم ةخناسة دنی لمع اوةجیاجزلايانواأل ىقتب . 36
 ً انباجاضعھ ً.اامتم ةدرالباتاد لمع اكودبتيھواھ خینست
 ا.ھب فرصتلا لبق لزاع حطس ىلع دربت نأ ىلا

 .نیخستال حول مخداتسإ ندع نخاسال حطسال سمتل ال . 37
 ھ ضع و ءااإلنتھ د عن ءاربلكھ ا نع نخاسلا حوللا لصفأ . 38

 .درلیب ً اانبج

 .روفال ىعل ةررضتمال تعدامال نعمعلمال غبلأ. 42
 یعمي جفةدووجملاةدالحاتافالحانمرذلحاوةطیلحاذأخ . 43

 هذھعمل املتع ادعن هاتب األن وةاین لعاورختبلماتاد مع
 م.اسألجا

 .تاقواأل عجمی يفةاین بع ةلقیلثاماسجاأل عمل ام لتع ا . 44
 رزیالل ةعشأ ھیجوت وأ رزیللا ةعشأ ىال ةرشابم رظنال معد . 45

 ص.شخ يأىلا

 ةجیلولبیوادامو لاعم مل اعلتا
 حئراشال دادعإ ندعةیقواال ترااظنال مخداتسأبوطلم. 46

 ةقیاولاتاراظلنا زعننا األمكب ).petri( يربت ةحفیصو
 زاھل جالن خم تانیعلا صفح دنع تقؤم لكشب
 دنع تاقوألا یعمي جف اؤھ ادترأ بیج نكل ،بوكسورایكلم ا
 .ةجیولولبی ال امولعاعمل لعم ا

 .ةظوفحمال تانیعال مخداتسإ ندعتزاافقال ءتدارأبوطلم. 47
 ندیلیالسغول لعمايفةدمخستلماحطساألعمیجفظیتن. 48

 مدخستلمابراجلتال عم نمءاتھ اإلن د بع نوابصلاوءالماب
 ة. یو حأ ةظوفمح تانیع اھیف

 :بالطال ةیق تفاإ
 كردأ ة.یقافتألا هذي ھف ةدراولا ةمالسلا دعاوق یعم ع ج ابتأ ىلع قفاوأ
 يتمالس نامضل دعاوقلا هذع ھ ابتإ ةیلوؤسم يقتاع ىلع قعت ھنأب
 فصلا يف يئالمزو ملعملا مع لمعأس ن.یرألخا ةمالسو ةیصشخلا
 تادشاألر ا عابت بإ موقسأ ن.مآ لكشب ربت مخلا ةئیب ىلع ظافلحل
 يأ لوصن حأب كردأ انأ م.لعملا اھب اندوزی يتلا ةیطلخاو ةیوفشلا
 ضعو لوصى حلا كاھتنألا اذي ھ دؤی ثیحب ةمالسلا ةیقافتأل كاھتنأ

 ةیطابضنأ تاءارإج ضرفل ً اغوسم نوكیس ربت مخلا يف نمآ ریغ
 .SR&R ھتایلوؤسمو بلاطلا قوقح حئاول يف درو ام قفو ةذتخم

 ______________________:_____حوضوب بالطال مسأ ةباتك

 ___________________________________ :بلاطلا یعقوت

 ______________________________________  :خریالتا لغبأ ة.رارلحاببسبةباصإثودل حاي حفملعملا.39
ّ a . ةقطنملا ضعو قیرط نع قورلحا بطر 

 .ردابال ءامال تحت ةباصمال
 اھروغی ة ائیربكھلا تادعملا عم مل اعلتا

 سلیوھسفنسابقلانمسقبلمانعءارب لكھ اسابقلصفأ. 40
 دعن ةفاجكدیینأنمدأكت.يائرب لكھ الصی ولتاكلسنم
 ّتبثمال سبقمال وأ سباقال وأ ةیئابرھكال ةرئالدا عطاق سمل
 ط.ئالحايف

 ءاربلكھ اسبقبم ا لھاصأی لقب تاد لمع اكرظبن صحفأ. 41

 :يعرش ال يصوال/بل طاال رمأ ي ول ةیق تفاأ
 ات اء رجإلاب عالطأ ىعل انوأ ةیقافتألا هھذل ةمالسال عدواق ترأق
 مازتلألل يلفط ھیوجتب موقاس .يلفطل ة آمن رب ختم ةئ بی ر فی ولت ةذخلمت ا

 .ر ختبلم ا يف اھدعاوق اعإتب و ةیقافاألت هذھ ذ فی بتن

 يعرشال يصوال /بالطال رمأ يول مسأ ةباتك
 ________________________________ :حضو بو

 ______________________:يعرش يصو/نیوالدال حدأ یعقوت
 .ةفیعضال تالصوال وأ ةفوشكمال كالسألا وأ ،ةئرتھمال :خریالتا ألسالكاتذا تعدامال مخداتسإمعد ط.ئالحايفّتبثملا

 2022 بآ/طسغس أيف FCPS سرادم ن.أشلا اذھب ةقفاوملا لاصتحسأ دعب 2015 ماعل ةیمعلال فوفصال بالطل Flinn ةمالسلا ةیقافتأ نع سبتمق
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