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مقدمة :
ج٤خالق ذحٌّف َٛٙجٌؼحَ ٘ ٟجٌشو١ضز ج٤عحع١س ف ٟق١حز ج – ُِ٤ذاػطرحس٘ح جٌّٛؾٗ جٌشت١غٌٍ ٟغٍٛن جٔ٦غحٟٔ
ٚج٦ؾطّحػٚ ٟجٌطشذٔ – ٞٛك ٛجٌطضحِٓ ٚجٌّغحٚجز  ٚجٌطؼح٠ش ٚج٦قطشجَ جٌّطرحدي ِٚح ٠طشضد ػٕٙح ِٓ لِٚ ُ١رحدب
ضغٙش ػٍ ٝضٕظ ُ١جٌّؿطّغ ِٓ أؾً جالعطمشجس ٚضكم١ك جٌغالَ .

تعزيف انًيثبق األخاللي :
ِ٘ ٛؿّٛػس جٌم ُ١جٌؼٍ١ح جٌط ٟضغؼ ٝجٌىٍ١س  ٚجٌؼحٍِ ْٛذٙح جٌ ٝجالٌطضجَ ذٙح أغٕحء ِّحسعس جٌؼًّ٠ٚ ،طُ ط١حغطٙح
ذأعٍٛخ "٠ؿد" أ" ٚعٛف ٍٔطضَ" أ٠ " ٚكظش" أِ ٚح شحذٗ رٌه٠ٚ ،كذد جٌّ١ػحق جٌمٛجػذ جٌٛجؾرس ف ٟجٌغٍٛن
جٌّطٛلغ ٚف ٟجٌغٍٛن جٌّكشَ أ٠ضح.
ئْ ٚؾٛد ِ١ػحق أخالل٠ ٟى ْٛذّػحذس دٌ ً١أِ ٚشؾغ ٠غطششذ ذٗ جٌؿّ١غ ٌ١ظ فمظ ف ٝضظشفحضٚ ،ُٙئّٔح أ٠ضح ػٕذِح
ضػٛس جٌخالفحش أ٠ ٚػٛس جٌؿذي قٛي ِح ٘ ٛجٌغٍٛن جٌٛجؾد ج٦ضرحع .
انفىائذ انًتزتبت عهً االنتشاو ببنًيثبق األخاللً فً انكهيت
 –1اإلهتًبو ببألخالق يسهى فً تحسيٍ انًجتًع ككمٚ ،ضٕفز ج٤ػّحي ذٛجعطس ج٤ػٍ ٝوفحءزٚ ،ضغطخذَ جٌّٛجسد
جٌّكذٚدز فّ١ح ٘ ٛأوـػش ٔفؼـح .وً ٘زج ٚغ١شٖ ٠طكمك ئرج جٌطضَ جٌؿّ١غ ذح٤خالق .
 –2االنتشاو بأخالليبث انعًم يسهى فً انزضب انىظيفً ٔط١ؿس ٌؼذجٌس جٌطؼحًِ ٚجٌّؼحِالش ٚجٌؼمٛد ٚئعٕحد
ج٤ػّحي ٚسذظ جٌذخٛي ذحٌّؿٛٙد
 –3أخالليبث انعًم تذعى انبيئت انًىاتيت نزوح انفزيك وسيبدة اإلَتبجيت ،وِ٘ ٛح ٠ؼٛد ذحٌٕفغ ػٍ ٝجٌفشد ٚػٍٝ
جٌّٕظّس ٚػٍ ٝجٌّؿطّغ .
 –4إدارة أخالليبث انعًم بكفبءة تشعز انعبيهيٍ واألسبتذة ببنثمت ببنُفس ،وجٌػمس ف ٝجٌؼًّ ٚذأٔ٠ ُٙمف ْٛػٍٝ
أسع طٍرس ٔٚـضٙ٠س ٚشش٠فسٚ ،وً ٘زج ٠مًٍ جٌمٍك ٚجٌطٛضش ٚجٌضغٛط ٠ٚكمك جٌّض٠ذ ِٓ جالعطمشجس ٚجٌشجقس
جٌٕفغ١س .
 –5إٌ االنتشاو انخهمً فً انكهيت يؤيُهب ضذ انًخبطز بذرجت كبيزة ،ق١ع ٠ىٕ٘ ْٛحن جٌطضجَ ذحٌششػ١سٚ ،جذطؼحد
ػٓ جٌّخحٌفحش ٚجٌطّغه ذحٌمحٔ ،ْٛفحٌمحٔ ِٓ ْٛلرً  ِٓٚذؼذ ٌ١ظ ئال لّ١س أخالل١س.

1

وحدة ضمـــــان الجـــــــودة

كلية الصيدـــــة وتكنولوجيا الدواء

 –6االنتشاو بأخالليبث انعًم يذعى عذدا يٍ انبزايج األخزي انهبيت ورشجِؽ جٌطّٕ١س جٌرشش٠سٚ ،ذشجِؽ جٌؿٛدز
جٌشحٍِسٚ ،ذشجِؽ جٌطخط١ظ ج٦عطشجض١ؿٚ ،ٟوً ٘زج ٠ظد ف ٝجضؿحٖ دػُ جٌىٍ١س ٚضّٕ١طٙـح ٔٚؿحقٙح .

أوال  :أخالليبث انًهُت في خذيت انًجتًع وانكهيت:
ال ٕ٠فظً دٚس ػض١٘ ٛثس جٌطذس٠ظ ٚجٌ١ٙثس جٌّؼحٔٚس ف ٝخذِس جٌىٍ١س ٚجٌّؿطّغ ػٓ دٚسٖ ف ٝخذِس جٌؼٍُ ْ٤
خذِطٗ ٌؼٍّٗ ٚطالذٗ ٘ ٛأُ٘ ِح ٠مذِٗ ٌّؿطّؼٗ ٚ ،ػٍ٠ ٗ١ؿد جالٌطضجَ ذؼذد ِٓ جٌّغث١ٌٛحش ٚجٌغٍٛو١حش ج٤خالل١س
لرً جٌىٍ١س ٚجٌّؿطّغ ٚجٌط ِٓ ٟأّ٘ٙح:
 أدجء ػٍّٗ جٌؼٍّٚ ٟجٌطالذ ٟذأِحٔس  ٚئخالص ف ٝضّٕ١س جٌّؼشفس جٔ٦غحٔ١س ٚضخش٠ؽ طالخ ر ٚلذسز فؼحٌس ٚ
ئ٠ؿحذ١س ٌخذِس جٌّؿطّغ.
 أْ ٠غ ُٙف ٟضّٕ١س جٌّؿطّغ ذخرشجضٗ ِٙٚحسجضٗ جٌؼٍّ١س ٚجٌػمحف١س ٚسذظ ِح ٠ؼٍّٗ ِٚح ٠م َٛذٗ ِٓ أذكحظ
ذاقط١حؾحش جٌّؿطّغ جٌفؼٍ١س.
 أْ ٠ىٌ ْٛذ ٗ٠جٌمذسز ػٍ ٝجٌطٛجفك ٚجٌطى١ف ِغ جٌػمحفحش ٚجٌششجتف جٌّخطٍفس ذحٌّؿطّغ.
 أْ ٠رع سٚـ جٔ٦طّحء ذ ٓ١أفشجد جٌىٍ١س ِٓ خالي جٌّشحسوس ف ٟجٌٕذٚجش ٚجٌّإضّشجش.
 جٌّ٦حَ جٌطحَ ذاعطشجض١ؿ١س جٌؿحِؼس ٚجٌىٍ١س ٚوزٌه سؤ٠س ٚسعحٌس جٌىٍ١س ٚجٌؼًّ ػٍٔ ٝشش٘ح ٚضكم١مٗ ٘زج
ذح٦ضحفس ئٌ ٝجٌّشحسوس جٌفؼحٌس ف ٟئػذجد جٌخطس جٌركػ١س ٚسؤ٠س ٚسعحٌس ج٤لغحَ جٌزٕ٠ ٞطّ ٟئٌ. ٗ١
 ػذَ جٌّرحٌغس ف ٟضمذ٠ش جٌّشدٚد جٌّحدٌ ٞؼٍّٗ ذذ ْٚدجع ٚ ،ػذَ جٌغؼ ٟئٌِ ٝؿشد ضكم١ك ِىحعد شخظ١س.
 جٌّكحفظس ػٍِٛ ٝجسد جٌىٍ١س ذىً ٚعٍ١س ٠شج٘ح ِٕحعرس عٛجء فّ١ح ٠غطخذِٗ ِٓ ِؼذجش ِٚغطٍضِحش  ،أ ٚفٟ
ئعطخذجَ ٚلطٗ  ،أ ٚف ٟئذذجء جٌشأٚ ٞجالشطشجن ف ٟجٌٍؿحْ.
 جٌ٦طضجَ ذحٌٍٛجتف  ٚجٌمٛجٔٚ ٓ١جٌٕظُ ٚوً ِح ٠ششع ِٓ لٛجػذ ٚ ،ئرج ٌُ ٠شق ٌٗ ٔظحَ أ ٚلحػذز ٠طخز ج٦ؾشجء
جٌمحٌٔ ٟٔٛالػطشجع أٌّ ٚكحٌٚس جٌطؼذ ِٓ ً٠خالي جٌّشحسوس جٌفؼحٌس  ٚجٌّٕظّس ئرج ضِٕ ٌٝٛظرح ئدجس٠ح
دسخ ٔفغٗ ؾ١ذج أ ٚسقد ذحٌطذس٠د جٌّطحـ.
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 ػذَ جعطغالي ػض١٘ ٛثس جٌطذس٠ظ ٌ٥ؾٙضز  ٚجِ٦ىحٔ١حش جٌّؼٍّ١س جٌػّٕ١س ٚجٌط ٟضغٕذ ئٌ ُٙ١ئال ف ٟجٌؼًّ
ٚجٌذسجعس.

ثبَيب :أخالليبث انًهُت في انتذريس:
جٌّغث١ٌٛحش ج٤ع١حع١س ٠ؿد أْ ٍ٠طضَ ػض١٘ ٛثس جٌطذس٠ظ ذحٌىٍ١س ف ٝجٌم١حَ ذّٙحَ جٌطذس٠ظ ذّح :ٍٝ٠
 جٌطأوذ ِٓ ئضمحْ جٌّحدز جٌطٕ٠ ٝحط ذٗ ضذس٠غٙح أ٠ ٚإً٘ ٔفغس فٙ١ح لرً أْ ٠مرً ضذس٠غٙح.
 جٌطكض١ش جٌؿ١ذ ٌّحدضٗ ِغ ج٦قحطس جٌٛجف١س ذّغطؿذجضٙح ِٚغطكذغحضٙح ٚجٌغؼ ٝجٌذجتُ جٌ ٝضكذ٠ػٙح ٌ١ىْٛ
ِطّىٕح ِٓ جٌّحدز ذحٌمذس جٌز٠ ٜإٍ٘ٗ ٌطذس٠غٙح ػٍ ٝأفضً ٚؾٗ.
 أْ ٠ؼٍٓ ٌطالذٗ ئطحس جٌّمشس ٚأ٘ذجفٗ ِٚكط٠ٛحضٗ ٚأعحٌ١د ضمِٚ ّٗ١١شجؾؼٗ ٚجسضرحطٗ ذرشٔحِؽ جٌذسجعس
وىً.
 جٌ٦طضجَ ذّؼح١٠ش جٌؿٛدز ف ٝضكذ٠ذ جٌّغط ٜٛجٌؼٌٍٍّّ ٝحدز جٌط٠ ٝم َٛذطذس٠غٙح ،فال ضى ْٛأػٍِّ ٝح ٘ٛ
ِطٍٛخ فطخٍك طؼٛذحش غ١ش ِرشسز ،أ ٚضى ْٛأعِّ ًٙح ِ٘ ٛطٍٛخ فطإغش عٍر١ح ػٍ ٝػٍّ١س جٌطؼٍُ
جٌالقمسٚ ،ػٍِ ٝغط ٜٛجٌخش٠ؽٚ ،ػٍِ ٝغط ٜٛأدجء جٌّ ٓٙف ٝجٌّؿطّغ فٙٔ ٝح٠س جِ٤ش.
 جٌ٤طضجَ ذخٍك جٌفشص الْ ٠كمك طالذٗ أػٍِ ٝغط ِٓ ٜٛجٔ٦ؿحص ضغّف ذٗ لذسجض.ُٙ
 أْ ٍ٠طضَ ذحعطخذجَ ٚلص جٌطذس٠ظ جعطخذجِح ؾ١ذج ٚذّح ٠كمك ِظٍكس جٌطالخ ٚجٌىٍ١س ٚجٌّؿطّغ.
 أْ  ّٕٝ٠ف ٝجٌطحٌد لذسجش جٌطفى١ش جٌّٕطم٠ٚ ،ٝطمرً ضٛطٍٗ جٌٔ ٝطحتؽ ِغطمٍس ذٕحء ػٍ٘ ٝزج جٌطفى١ش.
 أْ ٠كطشَ لذسز جٌطحٌد ػٍ ٝجٌطفى١شٚ ،جْ ٠شؿؼٗ ػٍ ٝجٌطفى١ش جٌّغطمً٠ٚ ،كطشَ سأ ٗ٠جٌّرٕ ٝػٍ ٝأعحٔ١ذ
ِكذدز.
 أْ ٠غّف ذحٌّٕحلشس ٚججالػطشجع ٚفك أطٛي جٌكٛجس جٌرٕحء ٚضرؼح الدجخ جٌكذ٠ع جٌّطؼحسف ػٍٙ١حٚ ،ذّح
١ٙ٠ة فشطح أفضً ٌٍطؼٍُ.
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 أْ ٠طمٓ ِٙحسز جٌطذس٠ظٚ ،أْ ٠غطخذَ جٌطشق ٚجٌٛعحتً جٌط ٝضغحػذ ف ٝئضمحْ جٌطذس٠ظ ٚؾؼٍٗ ِشٛلح
ِّٚطؼح ِٚف١ذج فٔ ٝفظ جٌٛلص.
 أْ ٛ٠ؾس طالذٗ جٌطٛؾ١س جٌغٍ ُ١ذشأْ ِظحدس جٌّؼشفس ٚأٚػ١س جٌّؼٍِٛحش ِٚشجؾغ جٌذسجعس.
 أْ ٠شجػ ٝوٍّح وحْ رٌه ِّىٕح ٔمً ػدء ِطضج٠ذ ِٓ ِغث١ٌٛس جٌطؼٍُ جٌ ٝجٌطحٌد ِٓ خالي جضرحع جعحٌ١د
جٌطذس٠ظ جٌّٕحعرس.
 أْ ّ٠طٕغ ػٓ ئػطحء جٌذسٚط جٌخظٛط١س ضكص أِ ٜغّ ٝذأؾش أ ٚذذ ْٚأؾش.

ثبنثب  :أخالليبث انًهُت في انعاللت ببنشيالء :
 ج٦قطشجَ جٌّطرحدي.
 جٌٕظف ٚج٦سشحد جٌّطرحدي.
 جٌطؼحٚ ْٚجٌطرحدي جٌؼٍّ.ٟ
 جٌّشحسوس جٌٛؾذجٔ١س  ٚجٌذػُ جٌّؼٕ.ٞٛ
 جٌّغحٔذز جٌفؼحٌس ٌكً جٌّشحوً جٌّطٕٛػس جٌّ١ٕٙس.
 ضؼظ ُ١جٌم ُ١جال٠ؿحذ١س ٚجٌكذ ِٓ جٌم ُ١جٌغٍر١س.

رابعب :أخالليبث عضى هيئت انتذريس في انتعبيم يع اإلدارة:
 ج٦قطشجَ
 جٌطؼحٌ ْٚطكم١ك ِظٍكس جٌؼًّ
 ضٕف١ز جٌطٛؾٙ١حش جٌط ٟضطٛس جٌؼًّ
 جٌّشحسوس جال٠ؿحذ١س فٔ ٟشحطحش جٌؿحِؼس ٚفؼحٌ١طٙح جٌّخطٍفس
 جٌكشص ػٍ ٝجٌّحي جٌؼحَ ٚضٛؾ ٗٙ١ف ٟؾٙحضٗ جٌظك١كس

خبيسب :أخالليبث انًهُت في تمييى انطالة وتُظيى االيتحبَبث :
٠ؿد أْ ٍ٠طضَ ػض١٘ ٛثس جٌطذس٠ظ جٌؿحِؼِٚ ٟؼح ُٙ١ٔٚذؼذد ِٓ جٌّغث١ٌٛحش ٚجٌغٍٛو١حش ج٤عحع١س :
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جٌطم ُ١١جٌّغطّش أ ٚجٌذٚسٌٍ ٞطالخ ِغ ئفحدض ُٙذٕطحتؽ جٌطمٌ ُ١١العطفحدٖ ِٕٙح ف ٟضظك١ف جٌّغحس أ ٚضذػّٗ١
قغد جٌكحٌس .
 ضٛخ ٟجٌذلس ٚجٌؼذي ٚجٌطضجَ جٌٕظحَ ٚجالٔضرحط ف ٟؾٍغحش جالِطكحْ .
ِٕ غ جٌغش ِٕؼح ذحضح ِٚؼحلرس جٌغش ٚجٌششٚع ف. ٗ١
 ضٕظ ُ١جِ٦طكحٔحش ذّح ٙ٠ة جٌفشطس ٌططر١ك جٌكضَ ٚجٌؼذي فٔ ٟفظ جٌٛلص .

 ال ٠ؿٛص ئششجن ج٤لحسخ ف ٟئِطكحٔحش ألحسذ. ُٙ
 ضؼٍٓ جٌٕطحتؽ فٚ ٟلص ٚجقذ ِٓ ِظذس ٚجقذ .
 جٌغّحـ ذّشجؾؼس جٌٕطحتؽ قحي ٚؾٛد أ ٞضظٍُِ ،غ ذكع جٌطظٍُّ ذؿذ٠س ضحِس .

سبدسب :أخالليبث انًهُت في انبحث وانتأنيف:
انبحث وانتأنيف انعهًي :
 ضٛجفك أذكحظ ػض١٘ٛثس جٌطذس٠ظ  ٚجٌ١ٙثس جٌّؼحٔٚس ِغ جٌخطس جٌركػ١س ٌٍىٍ١س  ٚجٌؿحِؼس.
 ضٛؾ ٗ١ذكٛغٗ ٌّح ٠ف١ذ جٌّؼشفس  ٚجٌّؿطّغ  ٚجٔ٦غحٔ١س وحٌطضجَ أخالل ٟأعحع ٟذكىُ ٚظ١فطٗ.
 جِ٤حٔس جٌؼٍّ١س ف ٟضٕف١ز ذكٛغٗ ِ ٚإٌفحضٗ فال ٕ٠غد ٌٕفغٗ ئال فىشٖ ٚػٍّٗ فمظ ٠ٚ ،ؿد أْ ٠ىِ ْٛمذجس
جالعطفحدز ِٓ ج٢خشِ ٓ٠ؼشٚفح ِٚكذدج.
٠ شجػ ٝأْ ضٕغد جٌّإٌفحش ئٌ ٝطحقرٙح ٚال ١ٍ٠ك أخالل١ح ضرحدي ج٤عّحء ػٍ ٝجٌّشجؾغ ذغشع ِىحعد
ِحٌ ٗ١أِ ٚىحٔس ػحٌ١س.
٠ ؿد أْ ٠ىِ ْٛمذجس جاللطرحط ِٓ جٌّظذس ِكذدج ٚ ٚجضكح ِٚفِٛٙح ذذ ْٚأٌ ٞرظ أ ٚغّٛع ِغ وطحذس
جٌّشؾغ وحِال.
 ػٕذ ضٍخ١ض ٚؾٙحش جٌٕظش جٌؼٍّ١س ٌ٣خش٠ ٓ٠ؿد ضٛخ ٟجٌذلس د ْٚجٌطك١ض جالٔطمحت ٟف ٟجٌؼشع ٚفك
جٌ ٜٛٙأ ٚجٌّٛ١ي.
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 ف ٟجٌركٛظ جٌّشطشوس ٠ؿد ضٛض١ف أدٚجس جٌّشطشو ٓ١ذذلس ٚجالذطؼحد ػٓ ٚضغ ج٤عّحء ٌٍّؿحٍِس أٚ
جٌّؼحٔٚس.
 ػذَ قزف أؾضجء ِٓ جٌٕظٛص جٌّٕمٌٛس ذّح ٠خً ذمظذ طحقرٙح عٛجء وحْ رٌه ذمظذ أ ٚذغ١ش لظذ.
 وطحذس جٌّشجؾغ ذذلس ضّىٓ ِٓ جٌشؾٛع ئٌٙ١ح ٚػذَ وطحذس ِشجؾغ ٌُ ٠طُ جعطخذجِٙح ئال ذحػطرحس٘ح لحتّس لشجءز
ئضحف١س.
 جٌّكحفظس ػٍ ٝعش٠س جٌر١حٔحش ٚجؾرس  ،خظٛطح ئرج ضؼٍك جِ٤ش ذأِٛس شخظ١س أ ٚذّغحتً ِحٌ١س أٚ
عٍٛو١س.
٠ شجػ ٝضكذ٠ع جٌر١حٔحش ف ٟجٌّإٌفحش جٌّمشسز ػٍ ٝجٌطالخ قط ٝال ٠ط ُ٘ٛجٌطالخ قمحتك غ١ش طك١كس
ٔط١ؿس ٌؼذَ ضكذ٠ع جٌر١حٔحش  ،أ ٚػٍ ٝج٤لً ال ٠ىٛٔٛج ِك١ط ٓ١ذحٚ٤ضحع جٌكذ٠ػس ٘ ٚ ،زٖ ِغث١ٌٛس أخالل١س
ؾغّ١س.
 جقطشجَ جٌٍّى١س جٌفىش٠س ٌ٣خش ٓ٠ق١ع ٠طُ ئضرحع ج٦ؾشجءجش جٌمحٔ١ٔٛس ٌكّح٠س قمٛق جٌٍّى١س جٌفىش٠س جٌخحطس
ذحٌّإٌفحش جٌؼٍّ١س ٌٍغحدز أػضحء ٘١ثس جٌطذس٠ظ ِٚؼح.ُٙ١ٔٚ

سببعب  :أخالليبث انًهُت نًعبوًَ أعضبء هيئت انتذريس :
 -1األيبَت وانصذق
ٕ٠رغ ٝأْ ٠طغُ ػض ٛجٌ١ٙثس جٌّؼحٔٚس ذحِ٤حٔس ٚجٌظذق ِغ جٌٕفظ ،جِ٤حٔس ف ٝضؼحِالضٗ ِغ ج٢خش،ٓ٠
جِ٤حٔس جٌؼٍّ١س ٚجٌطؼٍ١ّ١س ،جٌظذق ف ٝجٌمٛي ٚجٌؼًّ.
 -2اإلنتشاو واإليجببيت
جالٌطضجَ ف ٝؾّ١غ ِح ٠م َٛذٗ ِٓ ِٙحَ ِخطٍفس (ضذس٠ر١س -ذكػ١س -ئششجف١س -خذِ١س) جٌطفحػً ج٠٦ؿحذ ٝفٝ
ؾّ١غ ِح ٕ٠حط ذٗ ِٓ ِٙحَ ،ج٦خالص ٚجٌكّحط ٚجٌطفحٔ ٝف ٝجٌؼًّ ذشٚـ ضطغُ ذحٌٛد ٚجٌّكرس.
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 -3انًىضىعيت
ضٕحٚي جٌمضح٠ح ذطؿشد ٚق١حد٠س ،ضغٍ١د جٌّظٍكس جٌؼحِس ػٍ ٝجٌّظحٌف جٌشخظ١س.
 -4االحتزاو انًتببدل
جقطشجَ جٌٕفظ ،جقطشجَ ٚضٛل١ش جٌظغ١ش ٌٍىر١ش ٚجقطشجَ ٚػطف جٌىر١ش ػٍ ٝجٌظغ١ش ذّح ٕ٠غكد ػٍٝ
ؾّ١غ أفشجد جٌّؿطّغ جٌؿحِؼ ٝف ٝػاللحضٗ ٚضؼحِالضٗ.
 -5انخالفبث فً انزأي ال تفسذ انىد
ضمرً جٌشأ ٜج٢خش ذحقطشجَ ٚعؼس جٌظذس ،ػذَ ضؿحٚص جٌخالفحش ِّٙح وحٔص جٌكذٚد ٚج٤ػشجف ٌٍىٍ١س .ػذَ
جٌٍؿٛء ئٌ ٝؾٙحش أخش ٜخحسؼ جٌمغُ غُ جٌىٍ١س غُ جٌؿحِؼس ٌٍفظً ف ٝأ ٜخالفحش ئال ذؼذ جعطٕفحد وحفس
جٌغرً.
 -6انمذوة انحسُت
ػض ٛجٌ١ٙثس جٌّؼحٔٚس ٠ؿد أْ ٠ى ْٛلذٚز ٠كطز ٜذٙح ذحٌٕغرس ٌىً ِٓ ٠طؼحًِ ِؼ ُٙف ٝؾّ١غ عٍٛو١حضٗ
ٚضظشفحضٗ ٚضؼحِالضٗ٠ٚ ،غش ٜرٌه ذحٌذسؾس ج ٌٝٚ٤ػٍٕ٠ ِٓ ٝحط ذِ ُٙغث١ٌٛس ل١حدز جٌؼًّ ذحٌىٍ١س.
٠ ٚؼٕ ٝرٌه أْ عٍٛن ػض ٛجٌ١ٙثس جٌّؼحٔٚس ٠ى ْٛجٌّٕٛرؼ جٌز٠ ٜم١ظ جٌطالخ عٍٛو ُٙػٍٚ ،ٗ١ذحٌطحٌٝ
٠طكًّ ِغث١ٌٛس ئضحف١س ف ٝجٌّؿطّغ فِ ٝغأٌس جالٌطضجَ ج٤خالل. ٝ

ثبيُب :أخالليبث انًهُت فيًب يخص انتعبيم يع حيىاَبث انتجبرة :
ّ٠ىٓ ئؾشجء جٌطؿحسخ ػٍ ٟجٌكٛ١جٔحش ف ٟقحٌس ضٛجفش أقذ جٌششٚط جٌطحٌ١س:
 ضشخ١ض ٚػالؼ جِ٤شجع ٚجالػطالالش جٌظك١س ٚضأغ١شضٙح ػٍ ٝجٔ٦غحْ ٚجٌكٛ١جٔحش جٌفمحس٠س ٚجٌال فمحس٠س
ٚجٌٕرحضحش
 وشف ٚضمٚ ُ١١ضٕظ ُ١أ ٚضؼذ ً٠جٌظشٚف جٌفغٌٛٛ١ؾ١س ف ٟجٔ٦غحْ ٚ ،جٌفمحس٠حش ٚجٌالفمحس٠حش جٌكٛ١جٔحش أٚ
جٌٕرحضحش.
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 ال ضغطخذَ جٌكٛ١جٔحش  ِٓ ٞ٤ج٤غشجع جٌّشحس ئٌٙ١ح  ،ئرج وحٔص ٕ٘حن أعحٌ١د أخشِ ٜشض١س ػٍّ١ح
ِٚطحقس ػٍّ١ح ٚ ،ال ضٕط ٞٛػٍ ٝجعطخذجَ قٛ١جْ ٚالذذ ِٓ ضشؿ١غ ئعطخذجَ ٚجعطكذجظ طشق أخش ٜضؼطٟ
ٔفظ جٌٕطحتؽ د ْٚجعطخذجَ جٌكٛ١جٔحش.
 أ ٞقٛ١جْ ِغطخذَ أ٠ ٚؼذ ٌالعطخذجَ الذذ ِٓ أْ ٠طٛجفش ٌٗ ذ١ثس ؾ١ذز ٚجٌكذ ج٤دٔ ِٓ ٝقش٠س جٌكشوس
ٚجٌّحء ٚجٌطؼحَ ٚجٌظشٚف جٌظك١س جٌّٕحعرس ٌٍرمحء.
 الذذ ِٓ ِشجؾؼس جٌظشٚف جٌر١ثس جٌط ٝضّٕ ٛفٙ١ح جٌكٛ١جٔحش ١ِٛ٠ح
٠ ؿد ِشجػحز طكس جٌكٛ١جٔحش ذّح ف ٗ١جٌىفح٠س ػٓ وػد ٚذشىً ِطىشس ٌّٕغ ج ٌُ٤أ ٚجٌّؼحٔحز جٌطّ٠ ٟىٓ
ضؿٕرٙح  ،أ ٚجقذجظ ضشس دجتُ ٚالذذ ِٓ ِؼحٌؿس أ ٞلظٛس أِ ٚؼحٔحٖ ذأعشع ِح ّ٠ىٓ
ٚ ضٕفز جٌطؿحسخ ضكص جٌطخذ٠ش جٌؼحَ أ ٚجٌّٛضؼ ٟأ ٚضغى ٓ١أ ٚػٓ طش٠ك ٚعحتً أخش ٜضٙذف ئٌ ٝجٌمضحء
ػٍ ٝج ، ٌُ٤جٌّؼحٔحز  ،أ ٚجٌضشس جٌذجتُ ف ٟؾّ١غ أٔكحء جٌططر١ك ئال ئرج وحْ ج ٌُ٤جٌٕحؾُ ػٓ ٘زج ج٦ؾشجء
٘ ٛألً ِٓ ضؼف جٌكٛ١جْ جٌٕحؾُ ػٓ جعطخذجَ جٌطخذ٠ش أ ٚجٌطغىٓ١
 جعطخذجَ جٌطخذ٠ش أ ٚضغى٠ ٓ١طٕحفِ ٝغ جٌٙذف ِٓ ٘زٖ جٌطؿشذس.
 فٙٔ ٟح٠س جٌطؿشذس ٠ؿد أْ ٔمشس ِح جرج وحْ جٌكٛ١جْ ٠ؿد أْ ٠رم ٝػٍ ٝل١ذ جٌك١حز أ٠ ٚمطً ذطش٠مس ئٔغحٔ١س
٠ٚؿد أْ ٠طخز جٌمشجس ذٛجعطس جٌشخض جٌّٕحعد  ٛ٘ٚجٌطر١د جٌر١طش ٞأ ٚجٌشخض جٌّغثٛي ػٓ جٌطؿشذس
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