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 بإظراف

 

 َصاعد ر٥ٝض ادتاَع١ يًع٪ٕٚ ايع١ًُٝ

  



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ْظرًا يًتكددّ ايعًُدٞ ؾددٞ اتدا٫ص ايؽدٓاع١ٝ ٚا٭ناداٝد١ ٚاملدتصٜد١ه اؼدبا ٖٓداى ذاجد١ َتساٜدد٠ إ                

املددٛاد ايهُٝٝاٜٚدد١ ٚايباٜٛيٛجٝدد١ بهددٌ اظددهاداه ؾٗددٞ تعددد جاْبددًا ر٥ٝصددًا ؾدددٞ ايتكدددّ ايعًُددٞه ٚاؼددبر  تعددهٌ      

 ا١ُٖٝ عظ٢ُ ؾدٞ اَٛرْا اذتٝات١ٝ اييت ٫ غ٢ٓ يٓا عٓٗا.

َٚدٔ ٖد ا املٓطًددل تصدع٢ جاَعدد١ ا٭ْبدار إ  بدد ٍ ادتٗدٛد اذتبٝبد١ يتدديَ  ب٦ٝد١ اناداٝدد١ تسدٖدر بددا٭َٔ            

ٚايص١َ٬ امل١ٝٓٗ داخٌ املدتصاص ٚاملدازٕ ايهُٝٝا١ٜٚ ٚايباٜٛيٛج١ٝ مبا ٜفُٔ ش١َ٬ ايعاًَ  ؾددٝٗاه ذٝد    

زٕ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايباٜٛيٛج١ٝ ٚاعتبارٙ ًَسَدًا  قاَ  ادتاَع١ بإعداد ديٌٝ ايص١َ٬ امل١ٝٓٗ ؾدٞ املدتصاص ٚاملدا

يهٌ ايعاًَ  ؾدٞ ٖ ٙ املراؾل باتباع ناؾ١ إجرا٤اص ٚاظرتاطاص َداٚي١ ٚاشتعُاٍ ٚختسٜٔ املٛاد ايهُٝٝاٜٚد١  

 ٚايباٜٛيٛج١ٝ اييت َٔ ظيْٗا َٓع اٚ تكًٌٝ اذتٛادث داخٌ ٖ ٙ املٓعآص.

     َ ١ املٗٓٝد١ ٚإجرا٤اتٗداه َكصد١ًُ بعدهٌ ٚاـدا َٚؿؽ دٌ       ٜتفُٔ ٖ ا ايديٌٝ َعظِ قٛاعد ٚاظدرتاطاص ايصد٬

ع٢ً ظهٌ ستاٚر تتٓاٍٚ شتتًـ جٛاْب ٖ ٙ ايتعًُٝاصه خؽٛؼًا بعد اشترؽاٍ َؽادق١ ر٥اش١ ادتاَعد١  

ع٢ً ٖ ا ايديٌٝه ٚاعتبارٙ ْاؾ ًا ٚٚاجبًا يًتطبٝل ؾدٞ شبٌٝ ا٫رتكا٤ مبصت٣ٛ ايص١َ٬ امل١ٝٓٗ يًعداًَ  داخدٌ   

 ٜٛانب اإلجرا٤اص املتد ٠ ؾدٞ ادتاَعاص ٚامل٪شصاص ا٭نادا١ٝ املٓاظر٠ ؾدٞ ايعامل. َٓعآص ادتاَع١ه ٚمبا

ع٢ً ادتُٝع باعتبار املٛاد ايهُٝٝاٜٚد١ ٚايباٜٛيٛجٝد١ ٚشتًؿاتُٗدا َدٔ اقد٣ٛ       ايتردٟ ا٭َين إْٓا ْعًِ َد٣   

  املرذًد١ ايديت ْعٝعدٗا    املداطر اييت تٗدد ا٭َٔ اتتُعٞ ؾدٞ ذاي١ بكا٩ٖا بدٕٚ َعادت١ اٚ شدٝطر٠ه ٚاببتد  

ايٝددّٛ قٝدداّ ايهٝاْدداص اإلرٖابٝدد١ باشددتدداّ ٖدد ٙ املددٛاد ايهُٝٝاٜٚدد١ املدتًؿدد١ ؾدددٞ عًُٝدداص ايددتؿح  ٚايعًُٝدداص    

اإلرٖابٝدد١ ا٫خددر٣ ؾدددٞ ستاؾظتٓددا ايعسٜددس٠ه ٚعيددو يهددٕٛ َعظددِ املددٛاد ايهُٝٝاٜٚدد١ اٚ ايباٜٛيٛجٝدد١ ٖددٞ َددٛاد      

اٚي١ٝ ؾدٞ ؼٓاع١ املتؿحراص ٚخ٥٬ط ايدتؿح ه ادا ٜتطًدب    نُٛاد َا ٜصتددّ خطر٠ه َٓٗا ايصا١َ َٚٓٗا 

ٚقؿ١ جاد٠ يًصٝطر٠ ع٢ً تداٚدا َٚعادتتٗا ؾددٞ عُدّٛ ايعدرام ْتٝحد١ اذتدرٚ  ايديت َدرص بد٘ه ٫شدُٝا ؾددٞ           

 ستاؾظ١ ا٭ْبار ع٢ً ٚج٘ ارتؽٛؿ.

د ايددصاَخ ايتدرٜبٝدد١  ٚاْط٬قددًا َددٔ ٖدد ا املؿٗددّٛه ؾددإٕ اير٩ٜدد١ املصددتكب١ًٝ دتاَعدد١ ا٭ْبددار تصددع٢ إ  اعتُددا         

ايعددا١ًَ يتٓؿدددٝ  إجددرا٤اص ايصدد١َ٬ املٗٓٝدد١ ؾدددٞ تددداٍٚ ٚاشددتدداّ املددٛاد ايهُٝٝاٜٚدد١ ٚايباٜٛيٛجٝدد١ ارتطددر٠       

ٛ ر٠ عاص ايتردددٜباص ايدديت قددد     ٓ ددٞ ايددصاَخ ايتدرٜبٝدد١ املطدد ٚايصددا١َه اٚ ذتدد٢ ايتعددرث ذتددٛادث ٖدد ٙ املددٛاده ٚتب

١َ املٗٓٝدد١ ٚايكٛاعددد اذتدٜبدد١ يفددُإ تطبٝددل ٖدد ا ايددٓٗخ     تطددرا عًدد٢ املؿدداِٖٝ ا٭شاشدد١ٝ ؾدددٞ زتدداٍ ايصدد٬    

 ايصًِٝ.

ٚاا تكدّ اع٬ٙه ٜتفا بيٕ َص٪ٚي١ٝ تطبٝل قٛاعد ٚإجرا٤اص ايص١َ٬ امل١ٝٓٗ ٜكع ع٢ً عداتل ندٌ َٗدين       

ي٘ ع٬قد١ بداملدتص ايهُٝٝداٟٚ اٚ بداملدتص ايبداٜٛيٛجٞ اٚ شتازُْٗدا        -ر٥ٝصًا نإ اّ َر٩ٚشًا  -اٚ اناداٞ 

تدؽؽ١. ٚي يو ٜتطًب إ ٜهٕٛ ادتُٝع ع٢ً قددر َدٔ املعرؾد١ عُٝدع ظدرٚا ٚقٛاعدد ايصد١َ٬ املٗٓٝد١         امل

ٚذتُٝدد١ ا٫يتددساّ بٗدداه ٚبكدددر ا٫ٖتُدداّ ؾدددٞ تطبٝكٗددا ْصددتطٝع إ ْفددُٔ اشددتُرار١ٜ ايعُددٌ بددإعٕ ا  ٚمبددا      

 ايعًُٞ ايؽرٝا.حيكل ا٭َٔ ٚايص١َ٬ ذتُا١ٜ ا٭رٚاح ٚاملُتًهاص ٚاذتؿاظ ع٢ً ش  ايعٌُ ايبربٞ 

 

 

 

 ا٭شتاع ايدنتٛر

 اَعتام طايب ايٓد   

 َصاعد ر٥ٝض ادتاَع١ يًع٪ٕٚ ايع١ًُٝ
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جاَع١  ؾدٞاحملاٚر ا٭شاش١ٝ يكٛاعد ايص١َ٬ ٚا٭َٔ ايهُٝٝاٟٚ ٚايباٜٛيٛجٞ 

 ا٭ْبار

 

 : احملٛر ا٭ٍٚ

 

 املدتصاص ؾدٞقٛاعد َٚٛاؼؿاص ايص١َ٬ 

 

املدتدددصاص ٜتطًدددب ٚعدددٞ ناَدددٌ بيُٖٝددد١ ٚخطدددٛر٠ املدددٛاد ٚا٭جٗدددس٠  ؾددددٞإٕ ايعُدددٌ     

املصتدد١َه ذٝ  إ نب  َٔ املٛاد ٜتؽـ بايص١ُٝه اٚ َٗٝخ يٮغع١ٝ َٚدٔ املدٛاد َدا    

 ٖٛ ذارم اٚ ٜعتعٌ ٚغ  عيو َٔ اظهاٍ ارتطٛر٠ه ي ا

اخد   . ٚ ٟ إ ْعدٞ اُٖٝد١ ٚخطدٛر٠ املدٛاد املصدتدد١َ     تدص ايعٌُ املد ؾدٞجيب قبٌ ايبد٤ 

 ه ٚنُا ٜيتٞ:اذتٝط١ ٚاذت ر ٚإتباع تعًُٝاص ايص١َ٬ املٛؼ٢ بٗا بهٌ شتتص

جيب إ تهٕٛ َصاذ١ املدتص تتٓاشب َع اعداد ايباذب  ٚايط٬  يهدٞ تصدُا ددِ     -1

 حبر١ٜ اذترن١ خ٬ٍ إجرا٤ ايتحار  دٕٚ تساذِ .

اٙ ؾدتا ا٭بدٛا    جيب إ ٜتٛؾر بابإ بكاع١ املدتص يًدخٍٛ ٚارترٚد ٚإ ٜهدٕٛ ا د   -2

 يًدارد .

 تسٚد ايٓٛاؾ  بصتا٥ر َكا١َٚ يًررٜل ٚقفبإ محا١ٜ َتررن١ . -3

 ٗٝس املدتصاص بٛشا٥ٌ اإلـا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ ايطبٝع١ٝ ٚايؽٓاع١ٝ َٚتابعد١ ايؽدٝا١ْ    -4

 ايدٚر١ٜ يتًو ايتحٗٝساص .

يًُدٛاد  جيب إ تهٕٛ ارـدٝاص املدتدصاص ٚا٭ذدٛاث ٚايطدا٫ٚص َدٔ اْدٛاع َكاَٚد١         -5

 ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚيًررٜل .

ٚعيو ٫شدتدداَٗا عٓدد    (Chemical Fume Hood)  خسا١ْ غازاصؾد جيب تٛ -6

 حتف  اٚ اشتدداّ املٛاد املتطاٜر٠ اٚ ايػازاص ارتطر٠ اٚ عاص ايرا٥ر١ ايهر١ٜٗ .

 . ارتؿاعٗا ؾدٞجيب  ٗٝس املدتص مبكاعد َرحي١ ش١ًٗ اذترن١ ٚاهٔ ايترهِ  -7

 ٗٝس املدتصاص بعدد ناف َٔ ْكاا ايهٗربا٤ عاص ا٭غط١ٝ .جيب    -8
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 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

َهدإ ظداٖر    ؾدٞجيب  ٗٝس املدتصاص بٓظاّ غاز ٚنٗربا٤ ٚٚـع َؿتاح يًترهِ  -9

 ذاي١ ايطٛار٨ . ؾدٞاهٔ ايٛؼٍٛ إيٝ٘ بصٗٛي١ 

 جيب إ ٜسٚد نٌ شتتص بػرؾ١ يتدسٜٔ ا٭دٚاص ٚا٭جٗس٠ . -10

َتررنددد١ يٓكدددٌ ا٭جٗدددس٠ ٚا٭دٚاص َدددٔ غرؾددد١ ٜدددسٚد ندددٌ شتتدددص بعربددد١ ْكدددٌ   -11

 ايترف  إ  املدتص ٚبايعهض .

 ٚشدا٥ٌ ايصد١َ٬ ا٭ٚيٝد١ َبدٌ طؿاٜداص اذترٜدل ٚؼدٓدٚم اإلشدعاؾاص         ؾدد  جيب تٛ -12

ػ غصددٌٝ ايطددٛار٨ ٚاجٗددس٠ إْدد ار ٚا٫ذتؿدداظ بٗددا مبهددإ ظدداٖر ٚعُددٌ         ٚا٭ٚيٝدد١ ٚد

 ؼٝا١ْ دٚر١ٜ دا يًتيند َٔ ؼ٬ذٝتٗا .

 

 :ايباْٞاحملٛر 

 املدتص )طًب١ ٚباذب ( ؾدٞايعرٚا ايٛاجب اتباعٗا َٔ قبٌ ايعاًَ   

تب ٍ جاَع١ ا٭ْبار جٗدٛدًا ندب ٠ يتحٓٝدب ايطًبد١ ٚايبداذب  ادا حيدٝط بٗدِ َدٔ             

شتدداطر قددد تٓعددي نٓتٝحدد١ ٭عُددادِ ايَٝٛٝدد١ داخددٌ املدتددصاص ايبربٝدد١ ٚخارجٗدداه        

  ٝ ٝ ٚذبِٗ قددر اإلَهدإ به ا٤اص اي٬زَد١ ملٓدع ٚقدٛع ا٫ؼداباص َدٔ خد٬ٍ       ١ اتبداع اإلجدر  ؿدد

تطبٝل قٛاعد ايص١َ٬ ايٛاجب١ ابٓا٤ اشتدداّ تًو املٓعآصه ٚتٛعٝد١ ايعداًَ  بفدرٚر٠    

ايعُددٌ بددرٚح ايؿرٜددل ايٛاذددد عٓددد ايتعددرث ٭ٟ شتدداطر ْاالدد١ عددٔ عيددو َددٔ خدد٬ٍ    

 ترشٝخ املؿاِٖٝ اٯت١ٝ:

 قبٌ مخص١ دقا٥ل َٔ بدا١ٜ املعٌُ. دتصايٛؼٍٛ إ  امل .1

تكارٜر نٌ ايتحار  خ٬ٍ ايؿؽدٌ   َٓٗاد َاد٠ ايعًُٞ جيب إ حيتٟٛ ع٢ًإ  .2

 آخر ايؿؽٌ. ؾدٞايدراشٞ ٚجيب تكُٝٝٗا 

ٖٚدددٞ  املدتدددص ؾددددٞاملٗٓٝددد١ دتُٝدددع ايطددد٬  ٚيًعددداًَ    ادٚاص ايصددد١َ٬ ارتددددا٤ .3

 (.)ٖ ا ٚاجب ٚإيساَٞ دتصعٓد دخٍٛ امل ؽدر١ٜايٓظاراص ٚاي

 .داخٌ املدتص َٓعًا باتًاا٭نٌ ٚايعر  ٚاشتدداّ املٛباٌٜ آع  .4

َٓفددد٠ ٖٚدد ا ٜعددٌُ   ربدد١ جيددب تددرى َهددإ ايعًُددٞ ْظٝؿدداً نددٌ بعددد ْٗاٜدد١  .5

 تًو ايتحرب١. ؾدٞٚايسجاجٝاص ٚا٭جٗس٠ املصتدد١َ  ايعٌُ
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ٞ جيب تصحٌٝ نٌ امل٬ذظاص ٚايٓتا٥خ اييت ختؾ ايتحرب١  .6  تكرٜدر املدتدص   ؾدد

 قًِ اذتص ادتاف ٚيٝض قًِ ايرؼاؿ.باشتدداّ 

شددٛف  ارتطددٛاص املدد نٛر٠ اعدد٬ٙ ؾدددٞمبددا ٚرد  تددساّا٫يعدددّ تٛعٝدد١ ايطًبدد١ بدديٕ  .7

 ٜعرث ايعاًَ  يًدطر.

جيددب قددرا٠٤ ايتعًُٝدداص عددٔ ايتحربدد١ ٚا٭جٗددس٠ ٚعدددّ اشددتدداّ اٟ جٗدداز إ٫          .8

 .َدٜر املدتصحبفٛر 

 ايع١ًُٝ.ا٫يتساّ بًبض اذت ا٤ املكؿٍٛ ابٓا٤ ادا٤ ايتحرب١  .9

 .َعرف املدتصعدّ إجرا٤ اٟ  رب١ إ٫ بٛجٛد  .10

ه اٟ ـددرٚر٠ ٚاـدداغدد  عدددّ اشددتدداّ اٟ َدداد٠ غدد  َعرؾدد١ اٚ عًٝٗددا ًَؽددل      .11

 ١ يهٌ َاد٠ نُٝٝا١ٜٚ.ؿدٝٚجٛد ايع٬َاص ايتعرٜ

ٚاذتٛادث تعٌُ إؼاب١ ظدؽد١ٝ اٚ نصدر    هعٔ اٟ ذادب١ دتصإب٬ؽ َعرف امل .12

 ١ٝ٥.َاد٠ نُٝٝا اْصها ادا٠ زجاج١ٝ اٚ 

 . اقر  شتردَٔ  دتصه جيب ارترٚد َٔ امل عٓد ذدٚث اٟ ذرٜل ٫ مسا ا  .13

ٕ تكٝٝد ايدخٍٛ إ  املدتص يٮظداؿ املؽرح ددِ ؾكدط   .14 اٟ ظددؾ   ه مبعٓد٢ ا

 غ  َؽرح ي٘ جيب إ حيؽٌ ع٢ً إعٕ َٔ ر٥ٝض ايكصِ.

عدٔ عيدو    املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ عٔ طرٜل املاؼ١ه ٚعٛـداً  صربعدّ اشتدداّ ايؿِ ي .15

 اشتددّ املاؼ١ اٯي١ٝ.

ٞ  جيب إ ٜهدٕٛ شتدرد ايطدٛار٨    .16 َدٔ ندٌ اذتدٛاجس ٚاملعٛقداص      خايٝداً  املدتدص  ؾدد

 .دا٥ًُا

ٚايكؿددازاص  (Chemical Fume Hood) جيدب اشدتدداّ ؼدٓدٚم ا٭ ددر٠    .17

عٓددد إجددرا٤ اٟ  ربدد١ حتددٟٛ عًدد٢ َددٛاد خطددر٠ نا٭محدداث املرنددس٠ اٚ املددٛاد  

 املتطاٜر٠.

عٓددد ( Laminar Air Flow)ٜٛيٛجٝدد١ اجيددب اشددتدداّ د٫ٚ  ايصدد١َ٬ ايب .18

   ٍ اٚ اٟ  ٚايها٥ٓدداص اتٗرٜدد١ املُرـدد١   اشددتدداّ اٟ عٝٓدداص ذٜٝٛدد١ )ايدددّ ٚايبددٛ

 اْصح١ اخر٣(.



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

 املا٤ ٚإطؿا٤ ايًٗب ٚايػاز عٓد إْٗا٤ ايتحرب١. اصؿدٝذٓإغ٬م  .19

إ ٫ ٜٓحس جيب عدّ ترى ايطًب١ بايعٌُ يٛذدِٖ ٚجيب ٚجٛد َعرف )جيب  .20

 اٟ طايب  رب١ مبؿردٙ(.

 ا٭َانٔ املدؽؾ دا. ؾدٞايتدًؾ َٔ ايٓؿاٜاص  .21

 .دتصعٓد َػادر٠ امل جيب غصٌ ا٭ٜدٟ جٝدًا .22

ايتبًٝؼ ايؿدٛرٟ يًُصد٪ٍٚ عدٔ ناؾد١ اذتدا٫ص ارتطدر٠ داخدٌ َٓعدآص ادتاَعد١           .23

ٚستٝطٗدداه ٚندد يو ٚقدددٛع اذتددٛادث ٚا٫ؼدداباص عٓدددد ذدددٚبٗاه باإلـددداؾ١ إ       

ٞ ادتاَعد١ بدإجرا٤اص ا٫خدد٤٬ ٚطرقد٘     دٞؿد تعرٜدـ َٛظ  ذدا٫ص ايطدٛار٨ه َددع    ؾدد

ٞ ـرٚر٠ ٚجٛد ايع٬َاص اإلرظاد١ٜ ٚايتر ٜراص اي٬ز١َ  َٓداطل ايعُدٌ عاص    ؾدد

 ايع٬ق١. 

 دتدص عٓدد اْتٗدا٤ جًصد١ ايعًُدٞ ٫ٚ ٜدرتى امل      دتصعرف إ ٜػًل املاملجيب ع٢ً  .24

 اٟ ذاٍ. ؾدٞ َؿتٛذًا

  

 :احملٛر ايباي 

 ظرٚا ختسٜٔ املٛاد ايهُٝٝا١ٜٚ ٚايباٜٛيٛج١ٝ ارتطر٠ ٚايصا١َ )ا٫شًٛ  ايعاّ(

 .ع٢ً ا٭ذرف ا٭عد١ٜ ٚإمنا ذصب ارتطٛر٠ ٚايؿ١٦ ًا٫ ختسٕ املٛاد بٓا٤ -1

 .( يهٌ َادMSDS٠بٓصد١ َٔ تعًُٝاص ايص١َ٬ )  ا٫ذتؿاظ -2

 .ايعُض اٚ اذترار٠ ٭ظع١عدّ تعرٜض املٛاد املدس١ْ  -3

اد ايهُٝٝا١ٝ٥ ذصب اذترٚف ادحا١ٝ٥ ٚإمنا ختسٕ ذصب ْٛعٝد١  عدّ ختسٜٔ املٛ -4

 .ارتطٛر٠

 .ايتيند َٔ إ ذاٜٚاص املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ سته١ُ ايػًل -5

 .ايتكًٌٝ َٔ ايهُٝاص املدس١ْ قدر املصتطاع -6

 .احملاؾظ١ ع٢ً درج١ ذرار٠ ذؿظ املٛاد املدس١ْ ذصب ْٛعٝتٗا -7



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

 حتصبًا يًرا٫ص ايطار١٥.َهإ َصتكٌ  ؾدٜٞتِ ٚـع نٌ ؼٓـ ع٢ً ذد٠   -8

 .ٚإ ٫ تًك٢ اٚ تصكط ع٢ً ا٭رث ٚذ ر إ ٜتِ تداٍٚ املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ بعٓا١ٜ -9

ه )َبددٌ خددسٕ ذاٜٚدداص    َددع طبٝعدد١ شتاطرٖددا   ٜددت٤٬ّإ ٜددتِ ختسٜٓٗددا بيشددًٛ     -10

 اع٢ً ايرف(. ؾدٞاشؿٌ ايرف ٚذاٜٚاص املٛاد ايؽًب١  ؾدٞايصٛا٥ٌ 

ايهُٝٝا١ٝ٥ َؽٓع١ َٔ َدٛاد َٓاشدب١ ٫ حيتُدٌ    إ تهٕٛ ا٭ٚع١ٝ اذتا١ٜٚ يًُٛاد  -11

 .تيبرٖا بؿعٌ املاد٠ اييت حتٜٛٗا

 .إ متٝس املٛاد املدس١ْ بع٬َاص ٚاـر١ ) ايع٬َاص ايتر ٜر١ٜ (  -12

 .ٚـع قا٥ِ ؾدٞإ حتؿظ ا٭ٚع١ٝ ٚا٭شطٛاْاص   -13

ؾؽٌ املٛاد اييت اهٔ إ تصبب خطٛر٠ عٓد اتؽادا  -ايتدسٜٔ املتحاْض يًُٛاد   -14

 .د اخر٣ عٔ باقٞ املدسْٚإ حبٝ  ٜتع ر اتؽادامبٛا

ٞ ٜراع٢ عٓد ختسٜٔ املٛاد املتٛقع تًؿٗا اٚ تيبرٖدا عٓدد اتؽدادا باملٝداٙ إ تهدٕٛ       -15  ؾدد

  .ٗابعبٛاص سته١ُ ايػًل ٫ ٜصُا باتؽاٍ املٝاٙ 

قٜٛد١ َكصد١ُ إ  اَهٓد١ ختدسٜٔ      رؾدٛف إ ٜتِ ٚـع عبٛاص املدٛاد املدسْد١ عًد٢      -16

 .ملٛاد املدس١ْٚبإذحاّ تتٓاشب ٚا

املدٛاد املدسْد١ه ٚند يو املدٛاد املدسْد١       اٚ ؼدؿٛف  إ ترتى َصاؾ١ بد  رؼداص    -17

 . ٚادتدرإ ادتاْب١ٝ

إ ٜٛـددع عًدد٢ نددٌ ْددٛع َددٔ املددٛاد املدسْدد١ ٚ ددط ٚاـددا امسٗددا ايهُٝٝددا٥ٞه     -18

ٚرقُٗا ايدٚيٞه ٚتارٜخ ؼٓاعتٗاه ٚتارٜخ ختسٜٓٗداه ٚعٓدٛإ ادتٗد١ املدٛرد٠ ٚرقدِ      

  ٖاتؿٗا.

 ًا.ٚختسٜٓ ٜتِ ايصرب َٔ املٛاد املدس١ْ ا٭قدّ ؼٓاع١ً  -19

شدِ ه َٚراقبتٗدا ٚايتيندد َدٔ      10ٚـع اذتاٜٚاص ع٢ً قٛاعد ٫ ٜكٌ ارتؿاعٗا عٔ   -20

اَانٓٗددا ٚاشددتبداٍ  ؾدددٞشدد٬َتٗا َددٔ ايهصددر اٚ ايتًددـ ٚايتينددد َددٔ اشددتكرارٖا 

 .ايتايـ َٓٗا بٓؿض املٛاد املؽٓع١ َٓٗا اذتا١ٜٚ اٚ ايعب٠ٛ ا٭شاش١ٝ



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

ه َع ـرٚر٠ إ املُراص ٚاملدارد ٚيٛ بؽؿ١ َ٪قت١ ؾدٞٚـع املٛاد املدس١ْ   ٓب  -21

 .ٜتِ ايتدسٜٔ ع٢ً ارث َصت١ٜٛ

ٗا ؾددددٝإ ٜدددتِ ختدددسٜٔ املدددٛاد ٚايصدددرب َٓٗدددا مبٛجدددب بطاقددداص شدددرب َٛـدددا   -22

ايهُٝٝدددا٥ٞه رَسٖدددا ايددددٚيٞه تدددارٜخ ختسٜٓٗددداه َٛقدددع     ا٫شدددِايبٝاْددداص ايتايٝددد١ )  

 .ختسٜٓٗا(

 .دسٕ جاؾًا ٚخايًٝا َٔ ايرطٛب١إ ٜهٕٛ امل  -23

٫ ٜصدددُا بؿدددتا ذاٜٚددداص املدددٛاد ايهُٝٝا٥ٝددد١ داخدددٌ َٓطكددد١ ايتددددسٜٔ يتعب٦ددد١      -24

 .َهإ َصتكٌ ؾدٞايعبٛاص ايؽػ ٠ه ٜٚهٕٛ عيو 

ا٫يتساّ بتعًُٝاص ايؽاْع َٔ ذٝ  املعًَٛداص املتعًكد١ بصد١ُٝ املداد٠ ٚاملدداطر        -25

يتددسٜٔه ٚاشدًٛ  ايرعاٜد١    ايٓاال١ عٓٗاه َٚعداص اذتُاٜد١ ايعدؽد١ٝه ٚطدرم ا   

 .ايطب١ٝ املطًٛ  اتباعٗا عٓد ايتعرث د ٙ املٛاد

جيب عدّ ختسٜٔ املدٛاد امل٪نصدد٠ َدع املدٛاد ايكابًد١ ي٬ظدتعاٍ ) ا٫يتٗدا  ( اٚ          -26

 .املٛاد املدتسي١

ختددسٕ اشددطٛاْاص ا٭نصددح  بعٝدددًا عددٔ اشددطٛاْاص ايػددازاص ا٭خددر٣ ايكابًدد١    -27

 ي٬يتٗا .

تؿاعٌ َع ادٛا٤ حت  شطا املدا٤ اٚ اٟ َداد٠ اخدر٣ َعتُددًا     حتؿظ املٛاد اييت ت  -28

 .ع٢ً ْٛع١ٝ املاد٠ املدس١ْ

 .ا٫يتساّ با٭يٛإ اييت متٝس اشطٛاْاص ايػاز  -29

حب تدددٛؾر اإلـدددا٠٤ ٚؾترددداص ايتٜٗٛددد١ ؾددددٝـدددُٔ ايعدددرٚا اإلْعدددا١ٝ٥ يًُددددسٕ  -30

املٓاشددب١ ٚامل٥٬ُدد١ داخددٌ املدددسٕه ٚٚجددٛد شتددرج  يًطددٛار٨ عًدد٢ ا٭قددٌه َددع          

ـرٚر٠  ٗٝس املدسٕ بتحٗٝساص َٚعداص ٚقا١ٝ٥ ذتُاٜد١ ايعداًَ  ابٓدا٤ تدداٍٚ     

   َعداص َهاؾر١ اذترٜل.ؾد ٚختسٜٔ املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ه ٚٚجٛ  تٛ

 

 

 



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

 :احملٛر ايرابع

 ٚظرٚا ختسٜٓٗا ؾ٦اص ارتطٛر٠

ٔ خاؼد١   َع١ٓٝ تصتٛجب ظدرٚا  يهٌ َاد٠ نُٝٝا١ٝ٥ ؾ١٦ خطٛر٠     تؽدٓـ   يًتددسٜ

 نُا ٜيتٞ:

  ( : املتؿحراص 1ؾ١٦ ارتطٛر٠ رقِ ) 

ٖٓددداى ٥٫رددد١ خاؼددد١ بتعًُٝددداص ا٭َدددٔ ٚايصددد١َ٬ يٓكدددٌ ٚختدددسٜٔ ٚتؽدددٓٝع ٚبٝدددع        

 . املتؿحراص

 ( Gases( : ايػازاص )  2ؾ١٦ ارتطٛر٠ رقِ ) 

 .(  Flammable Gases)  ي٬ظتعاٍايػازاص ايكاب١ً  (1-2ؾرع ارتطٛر٠ )

 . اخل... ٚنصح  اربٕٛ ه ٖٝدرٚج  ه انصٝد ايهاٍٚٚ اَبٌ : 

 .تعتعٌ بصٗٛي١ ٚحترتم بصرع١ املداطر:

 ايتدسٜٔ:

 .املتؿحراصٚحتؿظ بعٝدَا عٔ َؽادر ا٫ظتعاٍ ٚايًٗب ه ٚاملؽادر امل٪نصد٠ ه  .1

  .حتؿظ بعٝدًا عٔ املٛاد اييت تتؿاعٌ َع ادٛا٤ اٚ ايرطٛب١ .2

 .َٔ ملٓعٗا َٔ ايصكٛاآَهإ  ؾدٞتٛـع  .3

 ي٬ظتعاٍ.نصح  بعٝدًا عٔ ايػازاص ايكاب١ً ٚحيؿظ ا٭ .4

 .َراقب١ اذتاٜٚاص بؽؿ١ َصتُر٠ يتؿادٟ ايتصرباص .5

 . ٗٝس املٛقع بهٛاظـ اذترٜل .6

 ٗٝددس املدددسٕ بٓٛاؾدد  تٜٗٛدد١ ٚإـددا٠٤ طبٝعٝدد١ َٛزعدد١ باْتظدداّ بدديع٢ً ٚاشددؿٌ      .7

 .ٚايصكـ  درإ% َٔ إالايٞ َصاذ١ ادت25مبصاذ١ ٫ تكٌ عٔ  درإادت

َددرت َددٔ شددطا ا٭رث ٚايصددؿ١ًٝ  2.5ْٛاؾدد  ايتٜٗٛدد١ ايعًٜٛدد١ عددٔ  ٫ ٜكددٌ ارتؿدداع .8

 .مبصت٣ٛ شطا ا٭رث تكرٜبًا

ٞ املٛقع إَهاْٝد١ تؽدرٜـ ا٫ْؿحدار     ؾدٜٞراع٢  .9 ذايد١ ذدٚبد٘ إ  ادتٗد١ ايديت      ؾدد

 .تعهٌ اقٌ خطٛر٠

 



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

يػازاص املفدػٛط١  اصا١َ )ايٚغ   ي٬ظتعاٍكاب١ً ايايػازاص غ   ( 2 – 2ؾرع ارتطٛر٠ )

) 

ٚ اٖددٞ غددازاص ب تعب٦تٗددا داخددٌ      درجدد١ اذتددرار٠  ؾدددٞٚعٝدد١ حتدد  ـددػط عددايٞ ْصددبًٝا 

  .ٚ درج١ اذترار٠ املٓدؿف١ جدًااايعاد١ٜ 

 .ربٕٛانصٝد ايهٚٓٝرتٚج  ه باْٞ اايَبٌ: 

دٍ بادتدددٛ احملدددٝط ه ختؿدددض اٚ تصدددت ؾددددٞاْؿحدددار اذتاٜٚددداصه غدددازاص شدددا١َ  املدددداطر:

 .اذتٝس املػًل اا ٜعرث اذتٝا٠ يًدطر ؾدٞادٛا٤ ادتٟٛ  ؾدٞنصح  ٚا٭

 ايتدسٜٔ:

 . إ ختسٕ ا٫شطٛاْاص بعهٌ راشٞ ٚإ تهٕٛ سته١ُ ايػًل .1

 . زتُٛعاص َٓؿؽ١ً ؾدٞختسٕ ا٫شطٛاْاص اييت حتتٟٛ ع٢ً ْؿض ايػازاص  .2

 . َٔ ملٓعٗا َٔ ايصكٛاآَهإ  ؾدٞتٛـع  .3

 . َراقب١ اذتاٜٚاص بؽؿ١ َصتُر٠ يتؿادٟ ايتصرباص .4

 .د) اذتاٜٚاص (  إ٫ عٔ طرٜل املٛر  إعاد٠ ط٤٬ ا٭شطٛاْاص٫ جيٛز  .5

 . ايؿارغ١ يٮشطٛاْاصختؽٝؾ َٓطك١ داخٌ املدسٕ  .6

 .ايتيند َٔ َطابك١ ايبٝاْاص املد١ْٚ ع٢ً جصِ ا٫شطٛا١ْ َع ستتٜٛاتٗا .7

محا١ٜ ايؽُاَاص ٚاملٓظُاص ٚادٚاص ايكٝاط ٚايتٛابع ا٭خر٣ َٔ ايعب  ٚايتًـ  .8

 . ُا١ٜه ٚست١ُٝ بػطا٤ اذت

 
 

 (: امل ٜباص ) ايصٛا٥ٌ ايكاب١ً يإلظتعاٍ ( 3ؾ١٦ ارتطٛر٠ رقِ ) 

املٛاد املًتٗب١ ٚايكاب١ً يإلظتعاٍ حتتٟٛ ع٢ً شٛا٥ٌ َبدٌ املد ٜباص ايعفد١ٜٛ ه زٜدٛص ه         

ٞ ٖددٛ َٛجددٛد    زٜددٛص ايدددٖاْاص ٚرْددٝغ َبددٌ َددا      ظددرّٛ ه قطددرإه   ايػددازاص ايكابًدد١    ؾددد

شددتايدٖاٜد  ه ايبٓددسٜٔ ه ادهصددإ اذتًكددٞ )   اشددٝتٕٛ ه اه ٚندد يو املٝبدداٍْٛ ه   ي٬يتٗددا 

ٜددسٚ آٜبٝددٌ اإلٜبددر ه جددازٚي  ه ٖهصددإ ه  اشددٝتاص اإلٜبٝددٌ ه اٜبدداٍْٛ ه إشٝهًٖٛٝهصددإ ( ه 

 .نصًٝ اإ ه تًٜٛٔ ه ؾد برٚبٌٝ ايهرٍٛ ه َٝباٍْٛ ه برٚباٍْٛ ه تٝرتا ٖٝدرٚ 

 .تعتعٌ بصٍٗٛ ٚحترتم بصرع١ املداطر:



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

(  Flash pointايصدٛا٥ٌ املًتٗبد١ ٚايكابًد١ يإلظدتعاٍ تعتُدد عًد٢ درجد١ ايدَٛٝض )            

قددٌ درجدد١ ذددرار٠ ٜٓددتخ عٓدددٖا ايصددا٥ٌ ا ددر٠ ٚغددازاص قرٜبدد١ َددٔ   اٚايدديت تعددرف بيْٗددا 

شددطا ايصددا٥ٌ تعددهٌ خًددٝط قابددٌ يإلظددتعاٍ عٓددد اخت٬طٗددا َددع ادددٛا٤ ه ذٝدد  تددسداد       

 ٛ َٝض قًًٝدد١ اددا ٜٓددتخ عٓدد٘ ذرٜددل خطددٛر٠ ٖدد ٙ املددٛاد نًُددا ناْدد  درجدد١ ذددرار٠ ايدد

 اْؿحاراص.ٚذدٚث 

 إ :(  flash pointذصب ْكط١ ايَٛٝض )  عاملًٝا ٚقد ؼٓؿ  ٖ ٙ املٛاد

ٌ ايكاب١ً يإلظتعاٍ:ا٫ًٚ:   37.8) >قٌ َٔ اٖ ٙ املٛاد  ؾدٞتهٕٛ ْكط١ ايَٛٝض  ايصٛا٥

C )100 F ه ٚ ـػط ايبدار  ٫ ( ٜتحاٚزIN2/lb 40   عٓد درج١ ذدرار٠ )(  37.8 

C )100 F   َا ٜيتٞ:ٚتؽٓـ ٖ ٙ املٛاد إ 

( ْٚكطد١ ايػًٝدإ اقدٌ َدٔ     C 22.8) F 73  >تهٕٛ ْكط١ ايَٛٝض اقٌ َدٔ   : A ؾ١٦ 

< 100 F (37.8 C ) ٌ ٚايديت   هاخل (... اْدٛع ايبداخداص ) املًطؿداص ه املبٝدداص      َبد

 .حتٟٛ غاز ٜعٌُ ع٢ً دؾع ايصا٥ٌ يًدارد تدخٌ ـُٔ ٖ ٙ ايؿ١٦

ٕ ت :  Bؾ١٦  ( ْٚكطد١ ايػًٝدإ عٓدد اٚ    C 22.8) F 73  >ْكطد١ ايدَٛٝض اقدٌ َدٔ      هدٛ

 .F         (37.8 C) 100نبر َٔ ا

 F 100قدٌ َدٔ   اF (C 22.8ٚ ) 73ندص َدٔ    اْكط١ ايَٛٝض عٓد اٚ  هٕٛت :Cؾ١٦  

(37.8 Cٕعٓد اٟ درج١ غًٝا ).  

ٞ ٚ  ايصٛا٥ٌ ايكاب١ً ي٬ذدرتام: باًْٝا:  ٞ تهدٕٛ ْكطد١ ايدَٛٝض    ٖد ٙ ايصدٛا٥ٌ    ؾدد ٖد ٙ   ؾدد

 . 100 F(C 37.8)نص َٔ ااملٛاد عٓد اٚ 

 .F (60 C) 140ٚاقٌ َٔ  100 F(C 37.8)ْكط١ َٚٝض ايصٛا٥ٌ عٓد  :  Iؾ١٦ 

  200Fقدٌ َدٔ   اF (60 Cٚ ) 140ندص َدٔ   اْكطد١ ايدَٛٝض عٓدد اٚ     :  II ؾ٦د١  

(93.4 C). 

 .200F   (93.4 C )ٖٚٞ تًو ايصٛا٥ٌ اييت تهٕٛ بٗا ْكط١ ايَٛٝض : IIIؾ١٦ 

 ظرٚا ايتدسٜٔ:

 ٣.حتؿظ بعٝدًا عٔ ا٭محاث امل٪نصد٠ ٚاملٛاد امل٪نصد٠ ا٭خر .1



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

 .حتؿظ بعٝدًا عٔ َؽادر ا٫ظتعاٍ ه اذترار٠ ه ايعع١ً ه ايعرر ٚايًٗب املهعٛف .2

  .َهإ بارد ه ٚجاف خايٞ َٔ ايرطٛب١ ؾدٞحتؿظ  .3

ٞ املٛقع إَهاْٝد١ تؽدرٜـ ا٫ْؿحدار     ؾدٜٞراع٢  .4 ذايد١ ذدٚبد٘ إ  ادتٗد١ ايديت      ؾدد

 .تعهٌ اقٌ خطٛر٠

شدِ (  3َصت٣ٛ شطا ا٭رث تكرٜبًا بارتؿاع )  ؾدٞتسٜٚد املدسٕ بؿتراص ت١ٜٛٗ  .5

ٚؾتراص اخر٣ عًد٢ ادتٗد١ املكابًد١ يصدرب اددٛا٤ اٚ بٓظداّ ايتٜٗٛد١ املٝهاْٝهٝد١         

 .ايصاع١ ايٛاذد٠ ؾدَٞراص  6-4يتحدٜد ادٛا٤ مبكدار 

 .١ً ي٬ظتعاٍ َعُٛي١ بٓكط١ ايَٛٝضإ تهٕٛ ايصٛا٥ٌ ايكاب .6

 

 .(: املٛاد ايؽًب١ ايكاب١ً يإلظتعاٍ 4ؾ١٦ ارتطٛر٠ رقِ ) 

ه َبدٌ  ٖٞ َٛاد ؼًب١ حترتم بصرع١ عٓد تعرـٗا يإلظتعاٍ ه اٚ ايديت تعدتعٌ عاتٝدًا         

 ايؽٛدّٜٛ.

 .تعتعٌ بصٗٛي١ ه ٚحترتم بصرع١ املداطر:

 ايتدسٜٔ:

-    ٍ ايًدٗب املهعدٛف(    –ايعدرر   –ايعدع١ً   –)اذتدرار٠   حتؿظ بعٝدًا عدٔ َؽدادر اإلظدتعا

 .ٚاملؽادر امل٪نصد٠

 

  (: املٛاد امل٪نصد٠ ٚايب ٚنصٝداص ايعف١ٜٛ 5ؾ١٦ ارتطٛر٠ رقِ ) 

نصدددح  عٓدددد حتًًدددٗا اٚ تؿاعًدددٗا ٭ٖٚددٞ زتُٛعددد١ املدددٛاد ايهُٝٝا٥ٝددد١ ايددديت تٓددتخ ا      

 ٚتؽٓـ ٖ ٙ املٛاد إ  ؾرع  ُٖا:

نصدح  اٚ تكدّٛ   ٜٚفدِ املدٛاد امل٪نصدد٠ ه ٚاملدٛاد ايديت تطًدل ا٭       (: 1-5ؾرع ارتطٛر٠ )

 .املددٛاد احملٝطدد١ بٗددا ؾدددٞنصددد٠ ايدديت َددٔ ظدديْٗا إ تبدددا اٚ حتؿددس اذترٜددل  ٭بعًُٝدداص ا

نصح  ه ٚتعهٌ خطٛر٠ ٚتتؿاعٌ بعٓـ َع املٛاد ايعف١ٜٛ ه ٖٚٞ متد ايتؿاع٬ص با٭

ه  ا٫ذدرتام  اشتُرارْٗا ت٪دٟ إ  ٭ مي٬ذرتاعٓد ختسٜٓٗا َع َٛاد قاب١ً يإلظتعاٍ اٚ 

ٞ نُا إ بعض املٛاد ايكاب١ً يًتينصد تتؿاعدٌ َدع املدٛاد امل٪نصدد٠      درجد١ اذتدرار٠    ؾدد

 .ايعاد١ٜ ستدب١ ذرٜل اٚ إْؿحار

 .ذرٜل اٚ إْؿحاراص املداطر:



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

َدد٬ح اٜددٛدٜٔ ه آٜو ايهًٛرٜددد ه ؾددد ٜبٛ نًٛرٜدد  ايهايصددّٝٛ ه ا: ٖددؼددًب١َددٛاد َبددٌ: 

. اٚ ٜو شٝاْٝد ايبٛتاشّٝٛ ه ْٝرتاص ايبٛتاشّٝٛؾد ٬َح ايب ٚنصٝداص ه اايٓرتاص ه 

َض اَض ايٓٝرتٜدددو ه ذددد ا: بدددرَٚ  ه ب ٚنصدددٝد ادٝددددرٚج  ه ذددد   شدددا١ً٥َدددٛاد 

 .َض ايهرَٚٝواايب ٚنًٛرٜو ه ذ

 ايتدسٜٔ:

 .َهإ بارد ه ٚجاف خايٞ َٔ ايرطٛب١ ؾدٞحتؿظ  .1

حتؿظ بعٝدَا عٔ املٛاد املًتٗبد١ ) ايكابًد١ يإلظدتعاٍ ( ه ٚاملد ٜباص ايعفد١ٜٛ ٚاملدٛاد        .2

  .اخل (... ايكاب١ً يإلذرتام ) ٚرم ه خعب 

َض احتؿدددظ بعٝددددًا عدددٔ املدددٛاد املدتسيددد١ َبدددٌ : ايسْدددو ه املعدددادٕ ايكًٜٛددد١ ه ذددد        .3

 .ايؿٛرَٝو

 .حتؿظ بعٝدًا عٔ املٛاد ايعف١ٜٛ ه ٚاملٛاد ايكاب١ً يإلظتعاٍ .4

   .اٚ قٛاعد َٔ ارتعب اٚ َٔ ايٛرم رؾٛف٫ ختسٕ ع٢ً  .5

 .حيؿظ ايهًٛرٜٔ بعٝدًا عٔ ا٭محاث .6
 

 ( Organic Peroxide ((: ايب ٚنصٝداص ايعف١ٜٛ: 2 - 5ؾرع ارتطٛر٠ ) 

َددٛاد شددرٜع١ اإلظددتعاٍ ٚذصاشدد١ يإلرتطدداّ ٚاإلذتهدداى ٚتتؿاعددٌ بعددد٠ َددع املددٛاد             

 .تؿاع٬ص إْؿحار١ٜايهُٝٝا١ٝ٥ ا٭خر٣ ٚقد تهٕٛ ٖ ٙ اي

 .ٜبرإبٌٝ اَباٍ: بٓا٥ٞ 

َعظددددِ . نُددددا إ نصددددٝدٚحيدددددث إْؿحددددار عٓددددد ترنددددس ذبٝبدددداص ايب     املددددداطر:

ايب ٚنصددٝداص عاص ذصاشدد١ٝ عايٝدد١ تتدديبر بايفدد٤ٛ ه ٚاذتددرار٠ ٚا٫ذتهدداى ستدبدد١       

 .اْؿحار

 ايتدسٜٔ:

 .َهإ بارد ٚجاف ؾدٞحتؿظ  .1

 .َهإ َظًِ ٚإ تهٕٛ اذتاٜٚاص سته١ُ ايػًل ؾدٞحتؿظ  .2

 .ايتدًؾ َٓٗا قبٌ تارٜخ اإلْتٗا٤ .3

 



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

  ( Toxic Chemicals(: املٛاد ايصا١َ )  6)  رقِ ارتطٛر٠ ١٦ؾ

ا٭عفدددا٤ اٚ املدددٛص عٓدددد إبت٬عٗدددا اٚ إشتٓعددداقٗا اٚ      ؾددددٖٞٚدددٞ َدددٛاد حتددددث ايتًدددـ       

   .إَتؽاؼٗا خ٬ٍ ادتًد

 .(acetonitrileشٝتْٛٝرتٌٜ )آٍٛ ه ؾدٝايهرَٚٝو ه َض اهًٛرٚؾٛرّ ه ذايَبٌ: 

 ايتدسٜٔ:

 .ايرف ا٭شؿٌ ؾدٞذاٜٚاص سته١ُ ايػًل  ؾدٞحتؿظ  -

 .َٛاقع َٓؿؽ١ً عٔ املٛاد ا٭خر٣ ؾدٞحتؿظ  -

 .حتؿظ بعٝدًا عٔ اذترار٠ ه ايرطٛب١ه ٚشتاطر اذترٜل -

 .محاٜتٗا َٔ ا٫خت٬ا با٭محاث ٚ ا٭ ر٠ -

بعٝدددًا عددٔ ايتؿدداع٬ص  ٚنًدد١ ا٭خددر٣ ه  ٯٚاملددٛاد احتؿددظ بعٝدددًا عددٔ ا٭محدداث    -

 .ايهُٝٝا١ٝ٥

 اجٗس٠ َٚعداص اذتُا١ٜ ) قؿازاص ٜد١ٜٚ ه اذ ١ٜ َطاط١ٝ ه اقٓع١ ؾد تٛٚجٛ   -

 .تٓؿض ه َعداص إشعاؾاص اٚي١ٝ (

 .بادتصِ اتؽاداعدّ اشتٓعام ا ر٠ املٛاد اٚ  -

 

 ( MaterialsRadioactive(: املٛاد املعع١ ) 7) رقِ ارتطٛر٠  ١٦ؾ

 

 ( Corrosivesن١ً )ٯ(: املٛاد ا 8) رقِ ؾ١٦ ارتطٛر٠ 

حتدددث تًددـ ٭ْصددح١ ادتصددِ عٓددد  ًٚدد١ ه نٯتعتددص ا٭محدداث ٚايكٛاعددد َددٔ املددٛاد ا    

 .ْدٛع املداد٠    -1 ;اتؽادا بٗاه ذٝ  إ ذحِ ٚ ْطام اإلؼاب١ ٜعتُد عًد٢ بعدض ايعٓاؼدر   

ا٭محداث   . ٚتعدد ْٚدٛع ايٓصدٝخ املتعدرث    -4 .نُٝد١ جرعد١ ايتعدرث    -3 .ايرتنٝس -2

 Highٜددددرٚؾًٛرٜو )اَض اداايرتانٝدددس ايهدددب ٠ َدددٔ ذددد   َبدددٌَرندددس٠ ايعدددهٌ  

concentration of hydrofluoric acid )رت٬ٜددا  ًاٚتًؿدد ًدد٬ًخ ٚايدديت حتدددث

ا٭محاث ايفعٝؿ١  تيب اصادتصِه َكار١ْ َع  ؾد٫ّٞ آاذتاٍ إـاؾ١ إ   ؾدٞادتصِ 

ٝ ٗا ايتيب اص رمبا يبعض ايصاعاصه ؾدٝ تتيخرايرتنٝس اييت  ٜدٕٛ ايؿًٛرٜدد   ا٬ذظ إ ؾدد



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

(Fluoride ion )  َض ايؿًٛرٜددو خيددرتم طبكدداص ادتًددد ذتدد٢ ٜؽددٌ إ    اَددٔ ذدد

ٕ ا٭ـرار غ  ايٓاالد١ عٓدد تعدرث ادتصدِ     يبُٝٓا ٬ٜذظ ب ٘هؾدٝتًؿًا ايعظِ ٚحيدث 

 .ايعاد٠ ؾدٞ( Unnoticedيًُٛاد ايكاعد١ٜ ايك١ٜٛ غ  َكدر٠ اٚ ٬َذظ١ ) 

ٞ تعتص ايع  شرٜع١ ايتيبر عٓد تعرـٗا يٮمحاث اٚ ايكٛاعد ه ي ا جيدب غصدًٗا        ؾدد

دقٝكدد١ه ذٝدد  إ  15اذتدداٍ باملٝدداٙ ٚبهُٝدداص نددب ٠ ٚبؽددٛر٠ َصددتُر٠ ملددد٠ ٫ تكددٌ عددٔ  

ٚاير٥د١ه   ؿِػبار ايؽادر َٔ ا٭محاث ٚايكٛاعد ٜ٪بر ع٢ً ا٭ْـ ٚاياي ر٠ ٚا٭تٓؿض 

ٍ تًدو ا٭ در٠ ٚايػدازاص    يتصدُِ يًددّ ْتٝحد١ إَتؽاؼد١      ٌنُا اْ٘ شٛف حيؽد   خد٬

 .اير١٥

ٟ  اه ذدد َض ارتًٝددوا: ذددَددٔ ا٭محدداث َبدداٍ عيددو:   ه (َض ايهرَٚٝددو )َ٪نصددد قددٛ

ٟ   َض ايٓرتٜدو اَض ادٝدرٚؾًٛرٜوه ذاَض ادٝدرٚنًٛرٜوه ذاذ ه ()َ٪نصدد قدٛ

: ٖٝدرٚنصددٝد ا٭َْٛٝددّٛ ه   َددٔ ايكٛاعددد ٚ .َض ايهصٜتٝددواَض ايؿصددؿٛرٜوه ذدد اذدد

 .ٖٝدرٚنصٝد ايبٛتاشّٝٛ ه ٖٝدرٚنصٝد ايؽٛدّٜٛ

 ن١ً )ا٭محاث ٚايكٛاعد( إ  ايؿ٦اص ايتاي١ٝ:ٯٚتكصِ املٛاد ا

ن١ًه ٚت٪دٟ ٯ١ُٖٝ َٔ ؾ٦اص تؽٓٝـ املٛاد ااتعتص ا٭نبر  ١ شا١ً٥:ًنآَٛاد  -1

 ايتدديب ٜٚهددٕٛ  ه١ ا٭خددر٣ًددنٯـددرار نددب ٠ جدددًا َكارْدد١ بؿ٦دداص املددٛاد ا   اإ  

محددداث املعدْٝدد١  ٚا٭محددداث ايعفددد١ٜٛ   ٭ا . ٚتعددد ا٭ٚيددٞ عًددد٢ ايعدد  ٚادتًدددد  

نُدا  ه شدا١ً٥ً  ١ًًنآ ًأَ امل ٜباص ايعف١ٜٛ َٛاد يٌٝ ايكٛاعد ايك١ٜٛ  ٚقًٌٝاٚست

ٌ  ٯ ر٠ املتصدرب١ اٚ ايٓا د١ َدٔ ستايٝدٌ املدٛاد ا     ٭ٜٛجد خطٛر٠ َٔ ا  نًد١ َبد

 .َ  ٚبعض املٛاد ا٭خر٣َض ايٓٝرتٜو ه برٚاا٭َْٛٝا ه ذ

عتُددد تنًدد١ه ٚٯتعتددص ا٭قددٌ خطددٛر٠ َددٔ بدد  ؾ٦دداص املددٛاد ا  نًدد١ ؼددًب١:آَددٛاد  -2

بعض َٓٗددا ٚيًدد ددار املددا٤ َٚددد٠ إتؽددادا بادتصددِه   ؾدددٞخطٛرتٗددا عًدد٢ عا٥بٝتٗددا 

املددا٤  ؾدددٞايكدددر٠ عًدد٢ إ خيددرتم ادتًددد ٜٚؽددٌ ايعظددِ ذتدد٢ يددٛ ناْدد  عا٥بٝتدد٘   

 .َع  ا٭ْصح١ ٘ق١ًًٝ بصبب اذترار٠ ايعاي١ٝ ايٓا ١ عٓ٘ عٓد تؿاعً

نًدد١ه ذٝدد  ٯتعتددص ا٭نبددر خطددٛر٠ َددٔ بدد  ؾ٦دداص املددٛاد ا  نًدد١ غازٜدد١:آَددٛاد  -3

ؽٓـ ٚتٚ املصاَاص ادتًد١ٜه ادخٌ إ  داخٌ جصِ ا٫ْصإ عٔ طرٜل ايتٓؿض ت

َبداٍ  ْٚظداّ ايتدٓؿض    ن١ً بٓا٤ً عًد٢ عا٥بٝتٗدا ٚند يو تيب ٖدا عًد٢     ٯايػازاص ا

ٜدددرٚج ه ااملعاَددٌ ايؽددر١ٝ )ا٭َْٛٝدداه نًٛرٜددد اد  ؾدددٞاملددٛاد املصددتدد١َ  عيددو

 .ٗاٜد (ٜيداٜدرٚج  ٚايؿٛرَاؾًٛرٜد اد



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

 ؾرع ارتطٛر٠:

ايداي١ ٗا ؾدٝاملرنباص اييت تهٕٛ ٖٚٞ  (:Organic Acidsمحاث ايعف١ٜٛ )٭ا  .1

 .acetic acid ٍٚٓٛ ؿدَٝبٌ  ايه ربٕٛاهاي ع٢ً  ٟٛتٚحت 1- 7( َٔ pH) اذتاَف١ٝ

 0ا٭ْصح١ ه ذدٚث إْؿحارص عٓد إتؽادا بايكٛاعد ايك١ٜٛ ؾدٞتًـ  املداطر:

 ايتدسٜٔ: 

 .حتؿظ بعٝدًا عٔ ا٭محاث املعد١ْٝ ه ٚا٭محاث امل٪نصد٠ ٚايكٛاعد -

 ٗاؾدٝ تهٕٛ اييتٖٞ َرنباص  (: Inorganic Acidsعف١ٜٛ ) ايا٭محاث غ   .  2

َض اذددددد َبدددددٌه ربٕٛاهددددداي عًددددد٢ ٟٛتدددددحته ٫ٚ  7-1( َدددددٔ pH) اذتاَفددددد١ٝ ايدايددددد١

 .َض ايبٛرٜواَض ايهصٜتٝو ه ذاادٝدرٚنًٛرٜو ه ذ

 .تًـ ا٭ْصح١ ه ذدٚث إْؿحاراص عٓد إتؽادا با٭محاث ايك١ٜٛ املداطر:

 :ايتدسٜٔ

 .ا٭محاث امل٪نصد٠ ٚايكٛاعدٚحتؿظ بعٝدًا عٔ ا٭محاث ايعف١ٜٛ ه  -

 عاّ(: ا٫شًٛ  ايختسٜٔ ا٭محاث )

عسٍ ا٭محاث عٔ املعادٕ ايٓعط١ َبٌ : ايبٛتاشّٝٛ ه ايؽٛدّٜٛ ه املػٓٝصّٝٛ  .1

 .اخل... 

َض ايٓٝرتٜدو عدٔ ا٭محداث ا٭خدر٣     اعسٍ ا٭محداث امل٪نصدد٠  َبدٌ  ذد     .2

 .ا٭محاث ايعف١ٜٛ ٚاملٛاد املًتٗب١ ٚايكاب١ً يإلذرتام َبٌ

عٓٗدا غدازاص ًَتٗبد١ اٚ شدا١َ     عسٍ ا٭محاث عٔ املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت ٜتٛيد  .3

 .اخل...ربٝد ايهايصّٝٛ انٚنصٜتٝد اذتدٜد ٚ َبٌ شٝاْٝد ايؽٛدّٜٛ

  .املػٓٝصّٝٛٚايؽٛدّٜٛ   َبٌحتؿظ بعٝدًا عٔ املٛاد ايصا١َ ه ٚاملعادٕ ايٓعط١  .4

َض ارتًٝدددو اذدددَٚض ايؿٛرَٝدددو اا٭محددداث ايعفددد١ٜٛ ايكٜٛددد١ َبدددٌ  ذددد   .5

اَدددانٔ َؿؽدددٛي١ عدددٔ ايعٛاَدددٌ    ؾددددٞاخل  ختدددسٕ  ...ْٗاٜدرٜدددد ٭َض ااذدددٚ

 .َض ايٓرتٜواذَٚض ايهصٜتٝو  ااملدتسي١ ايك١ٜٛ َبٌ  ذ



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد
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 .ايصؿ١ًٝ ايكرٜب١ َٔ ا٭رث ايرؾٛفختسٕ اذتاٜٚاص ع٢ً  .6

 .إ ٜهٕٛ املدسٕ بارد ٚجاف خايٞ َٔ ايرطٛب١ .7

َدراص   6-4 ايت١ٜٛٗ اييت تعٌُ ع٢ً  دٜد اددٛا٤ داخدٌ املددسٕ مبعددٍ     ؾد تٛ .8

 .ايصاع١ ؾدٞ

 .ذا٫ص ايتًٛث ؾدٞ رظاظاص يتطٗ  ادتصِ ؾد تٛ .9

 

 pH)  ايداي١ اذتاَف١ٝٗا ؾدٝهٕٛ اييت ترنباص ٖٚٞ امل (: Causticsايكٛاعد )   .3

 َٔ )7 – 14  

 .َبٌ : ٖٝدرٚنصٝد ايؽٛدّٜٛ ه ٖٝدرٚنصٝد ايبٛتاشّٝٛ

َددع ايكٛاعددد ) نًُددا زادص قدد٠ٛ املددٛاد   اْؿحارٜدد١تًددـ ا٭ْصددح١ ه تؿدداع٬ص  املددداطر:

 . (ا٫ْؿحار  ٠ايكاعد١ٜ زادص قٛ

 ايتدسٜٔ:

  .محاث ه ا٭محاث ايعف١ٜٛ ٚا٭محاث امل٪نصد٠٭حيؿظ بعٝدًا عٔ ا .1

عددسٍ ايكٛاعددد عددٔ ا٭محدداث ه املعددادٕ ه املتؿحددراص ه ايب ٚنصددٝداص ايعفدد١ٜٛ      .2

 .ٚاملٛاد ش١ًٗ ا٫ظتعاٍ

 .ايصؿ١ًٝ ايرؾٛفحتؿظ املٛاد ع٢ً  .3

 

 ( Miscellaneous Substances(: َتٓٛع ارتطٛر٠ )  9ؾ١٦ ارتطٛر٠ رقِ ) 

(  Water reactiveباملٝداٙ اٚ بايرطٛبد١ )    اتؽدادا عٓدد  بعٓدـ  املٛاد اييت تتؿاعٌ  ا٫ًٚ:

 .ا٭محاث املا١ٝ٥َٚبٌ  َعدٕ ايؽٛدّٜٛ . ٜٚٓتخ عٔ عيو ذرار٠ اٚ غازاص شا١َ

  .ه ذرٜل ه غازاص شا١َ إْؿحاراص ارتطٛر٠:

 ايتدسٜٔ:

 .حتؿظ بعٝدًا عٔ َؽادر املٝاٙ ٚايرطٛب١ (1

 .حتؿظ بعٝدًا عٔ َؽادر اإلظتعاٍ (2

 .حتؿظ بعٝدَا ستايٌٝ ا٭محاث ٚايكٛاعد (3



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

 .حتؿظ بعٝدًا عٔ ايتؿاع٬ص ٚايتيب اص ايهُٝٝا١ٝ٥ ا٭خر٣ (4

ٞ يًررا٥دل ايديت تكدع    D ٚ ا  ABCتصتددّ املطؿدي٠ ْدٛع    (5 تًدو ا٭ْدٛاع ) إعا مل    ؾدد

حب ؾدددٜٝهددٔ يدددٜو ايكدددر٠ عًدد٢ إطؿددا٤ اذترٜددل بدددٕٚ اٟ شتدداطر اٚ إؼدداباص     

 .عًٝو إغ٬م ايبا  ٚترى املٛقع ؾٛرًا ٚاتؽٌ ع٢ً ؾرم ايطٛار٨(

 ٠. ناظؿاص دخإ ٚذرارؾد تٛ (6

 

عدٔ  ٖٞ املٛاد ايديت تعدتعٌ تًكا٥ٝدًا     (: Pyrophoricاملٛاد اييت تتؿاعٌ َع ادٛا٤ )  باًْٝا:

 .ايًٝبَّٝٛٚبٌ ايؿصؿٛر ه تعرـٗا يًٗٛا٤

 . ذرٜل املداطر:

 ايتدسٜٔ:

ٚتهٕٛ اذتاٜٚداص   بعٝدًا عٔ َؽادر املٝاٙ ٚايرطٛب١ َهإ بارد  ٚجاف ؾدٞحتؿظ  (1

 .سته١ُ ايػًل

صددٛا٥ٌ طبكددًا يٓٛعٝدد١ ٚخددٛاؿ املدداد٠   ايحتؿددظ حتدد  شددطا ايػددازاص ارتاًَدد١ اٚ   (2

ا٭ؼددؿر حتدد  شددطا املددا٤ ٚحيؿددظ َددب٬ً حيؿددظ ايؿصددؿٛر ا٭بددٝض اٚ  هاملطًٛبدد١

 .ايؽٛدّٜٛ حت  شطا ايسٜ (

ستايٝدٌ ا٭محداث ٚايكٛاعدد ٚايتؿداع٬ص     ٚحتؿظ بعٝدًا عٔ َؽدادر ا٫ظدتعاٍ     (3

 .ايهُٝٝا١ٝ٥ ا٭خر٣

 

 ( Light Sensitive Chemicalsاملٛاد اذتصاش١ يًف٤ٛ )  بايبًا:

 ايتدسٜٔ:

 .َهإ بارد ٚجاف ؾدٞحتؿظ  (1

 .َانٔ َظ١ًُا ؾدٞحتؿظ  (2

 .تهٕٛ اذتاٜٚاص اذتاؾظ١ د ٙ املٛاد عاص ايًٕٛ ا٭ؼؿر ايفار  يًرُر٠ (3

 

 (: Cyanidesايصٝاْٝد )  رابعًا:

 .حيؿظ بعٝدًا عٔ ا٭محاث ٚاملٛاد امل٪نصد٠ بيْٛاعٗا -
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 :احملٛر ارتاَض

 إجرا٤اص ايتعاٌَ َع ذاي١ ايطٛار٨

تصتًسّ خط١ ايطٛار٨ ؾرؾ ٚإعداد ٚحتدٜ  ارتطط ايص١ٜٛٓ يػرث ايتعاٌَ َع    

ا٭زَددداص ٚاذتدددٛادث ايطار٥ددد١ه ٜٚتطًدددب عيدددو تعدددهٌٝ دتدددإ َتدؽؽددد١ تكدددّٛ مبٗددداّ  

   ٖ ٙ ارتطط اييت تتفُٔ َا ٜيتٞ:ؿدٝستدد٠ ابٓا٤ ايطٛار٨ ٚايتدرٜب ع٢ً تٓ

 ستٝط ايعٌُ. ؾدٞايتعرف ع٢ً الٝع شتارد ايطٛار٨  .1

 املٓع١٦. ؾدٞؽ ادتٗاص املع١ٝٓ باذتٛادثه ٚتعػٌٝ جٗاز اإلْ ار إب٬ .2

 إخ٤٬ نٌ َٔ اهٔ تعرـ٘ رتطر َباظر اٚ غ  َباظر. .3

 َعادت١ ايطار٨. ؾدَٞػادر٠ املٛقع ؾٛرًا إعا ؾعً  ادتٗٛد  .4

  ٓب اشتدداّ املؽاعد إبٓا٤ ْعٛ  اذترٜل. .5

 شرع١ ايتؽرف بٗد٤ٚ دٕٚ ععر اٚ إرباى. .6

 

 :احملٛر ايصادط

 ايتٛع١ٝ بد٫٫ص ايع٬َاص ايتر ٜر١ٜ

 تتفُٔ ا٭ْٛاع اير٥ٝص١ٝ يد٫٫ص ايع٬َاص ايتر ٜر١ٜ داخٌ املدتص ع٢ً َا ٜيتٞ:

ٞ ٚتهدٕٛ ٖد ٙ اإلظداراص بدايًٕٛ ا٭محدره ٖٚدٞ إظداراص حت ٜرٜد١          ا٫ًٚ: إظاراص املٓدع:   ؾدد

غاٜدد١ ا٭ُٖٝدد١ متٓددع َصددتددّ املدتددص َددٔ املُارشدداص ايظدداٖر٠ بايًٛذدداصه نُددا ٖددٛ         

 : ا٭ظهاٍ اٯت١ٝ ؾدَٞٛـا 
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ٚتهٕٛ ٖ ٙ اإلظاراص بايًٕٛ ا٭زرمه ٚتددٍ عًد٢ ا٫جدرا٤اص     باًْٝا: ا٫رظاداص ا٫يسا١َٝ:

 ا٭ظهاٍ اٯت١ٝ: ؾدٞاملطًٛ  اختاعٖا قبٌ ايعٌُ داخٌ املدتصه نُا ٖٛ َٛـا 

 

 

ٚتهٕٛ ٖ ٙ اإلظاراص بايًٕٛ ا٭خفره  بايبًا: إظاراص اشرتظاد١ٜ ابٓا٤ اذتا٫ص ايطار١٥:

ٚتدٍ ع٢ً َا جيب إ ْؿعً٘ ابٓا٤ ايتعرث يًرٛادث ايطار٥د١ داخدٌ املدتدصه نُدا ٖدٛ      

 ا٭ظهاٍ اٯت١ٝ: ؾدَٞٛـا 

             

             

 

 

 غسل العين دوش غسل

 أوليةاسعافات  نقطة تجمع
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متبدٌ اظداراص ارتطدٛر٠ اظداراص      رابعًا: اظاراص خطٛر٠ املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايباٜٛيٛجٝد١: 

حت ٜر١ٜ يإلجرا٤اص املٓاشب١ املطًٛ  اختاعٖا َٔ قبٌ ايعاًَ  عٓدد َعداٖدتٗا َببتد١    

 ا٭ظهاٍ اٯت١ٝ: ؾدٞداخٌ اٚ خارد املدتص ه نُا ٖٛ َٛـا 
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ٞ ٚتددٍ عًد٢ اذتُدا٫ص ارتطدر املٛجدٛد       خاَصًا: اظاراص حت ٜر: املٓطكد١ ه نُدا ٖدٛ     ؾدد

 ا٭ظهاٍ اٯت١ٝ: ؾدَٞٛـا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :احملٛر ايصابع

 ايتدرٜب ع٢ً اشتعُاٍ َطاؾ٧ اذترٜل

ٝ   ؾدددٞتصددتٛجب قٛاعددد ايصدد١َ٬      ١ اشددتعُاٍ ؿدددٝاملدتددصاص تدددرٜب ايعدداًَ  عًدد٢ ن

اذترا٥دددل باشدددتدداّ املددداد٠ املٓاشدددب١  َطددداؾ٧ اذترٜدددل املدؽؽددد١ يهدددٌ ْدددٛع َدددٔ اْدددٛاع  

إلمخادٙه َبٌ َطاؾ٧ املا٤ َٚطاؾ٧ باْٞ اٚنصٝد ايهاربٕٛ ٚاملطاؾ٧ ايرغ١ٜٛ ٚاملطاؾ٧ 

  ٜ ٝ املرنب١ه ٚاييت ٜصتدٍ عًٝٗا َٔ خد٬ٍ املًؽدكاص ايتعر ١ عًد٢ املطؿدي٠ه ٚنُدا ٖدٛ     ؿدد



 

 

 

 ن م انسالمـ فيل ان ختارات وان خوزن انك   وويـ واناويونوج ـ نجومعـ األـاورد

 شعاـ انس طرة عهى تذاول ان واد انك   وويـ واناويونوج ـ  انخطرة  وانسومـ
 

ٛ         ؾدددَٞٛـددا  اد ا٭ظددهاٍ ايتايٝدد١ َددع ٚجددٛ  اذتدد ر َددٔ اشددتدداّ املٝدداٙ َددع بعددض املدد

 . ايهُٝٝا١ٜٚ ذٝ  اْٗا تتؿاعٌ َعٗا َؽدر٠ً غازاص ٚا ر٠ شا١َ
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