جبهعت بٌهب
كليت الطب البيطزي

دراست عي احخيبجبث الوجخوع الوحيظ لعبم
 7101/7102بٌبءا علً الخغذيت الزاجعت هي طزح
االسخبيبًبث وحقزيز االًجبس السٌىي للخطت السببقت
اللجٌت الوسئىلت عي الذراسه
رئيس اللجٌت
أ.دِ /سّذ ِسّذي غبُٔ

ػّيذ اٌىٍيخ

أعضبء اللجٌت
أ.د /يبعش فؤاد ػجذاٌسٍيُ ِطبوع وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ خذِخ اٌّدزّغ
أ.د /ػفبف دعىلً ػجذ اٌّديذ ِذيش وزذح اٌزخطيظ االعزشاريدً
أ.د /ايهبة ِظطفً إٌسبط ِذيش وزذح اٌدىدح
د /د /سشب ػجذ اٌسّيذ اٌظجــــبؽ
د /ػجذ اٌسٍيــُ زّبدح اٌمظجً
د /ازّــــــــذ زغــٓ خٍـيـــً

وكيل الكليت لشئىى خذهت الوجخوع وحٌويت البيئت

أ.د /يبسز فؤاد عبذالحلين

عويذ الكليت

هحوذ هحوذي غبًن
1

دراست احخيبجبث الوجخوع الوحيظ بوحبفظت القليىبيت
ثٕبءا ػًٍ اٌزغزيخ اٌشاخؼخ ِٓ طشذ االعزجيبٔبد ورمشيش االٔدبص اٌغٕىي ِٓ أشطخ خطخ
خذِخ اٌّدزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ ٌٍؼبَ اٌغبثك ثبالضبفخ اًٌ االػزّبد ػًٍ اٌىىادس اٌجششيخ اٌّزبزخ فً
اٌىٍيخ ِٓ اػضبء هيئخ اٌزذسيظ و اٌّؼبؤىْ و اطجبء اٌؼيبداد اٌخبسخيخ و اٌّؼًّ اٌّشوضي و
اٌّشوض اٌدبِؼً و اٌّىاسد اٌّبٌيخ اٌّزىفشح ِٓ اٌىزذاد راد اٌطبثغ اٌخبص.

هقذهت
اْ فٍغفخ أشبء اٌدبِؼبد هى خذِخ اٌّدزّغ واالسرمبء ثه زضبسيب ثّب يخذَ اٌشثظ ثيٓ اٌزؼٍيُ
اٌدبِؼً وزبخبد اٌّدزّغ واالٔزبج وهى اٌّفهىَ اٌسذيث ٌذوس اٌدبِؼبد فً خذِخ اٌّدزّغ
ورّٕيخ اٌجيئخ واْ وبٔذ وٍيخ اٌطت اٌجيطشي ثّشزهش ِغزششذح ثشعبٌزهب وفً اطبس اٌخطخ
االعزشاريديخ ٌدبِؼخ ثٕهب رمذَ ِغبهّخ هبِخ وخٍيٍخ ٌششيسخ اٌّدزّغ اٌّسيظ وٌٍّدزّغ وىً

وٌٍجيئخ ثأعشهب 1

الوسبهوت فً الخٌويت الوخكبهلت للوجخوع
زيث أْ لطبع خذِخ اٌّدزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ هى اٌمطبع اٌّسىسي اٌزي يمغ ػًٍ ػبرمه رٕفيز رٍه
اٌغبيخ طجمب ٌّب أشبسد اٌيه اٌّبدح (35ا ِىشس) ِٓ لبٔىْ رٕظيُ اٌدبِؼبد واٌزً أفشدد ()7
ِغبئً راد أهّيخ خىهشيخ رىفً رسميك دوس اٌدبِؼخ فً خذِخ اٌّدزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ اضبفخ اًٌ
ِب أشبسد اٌيه اٌّبدح ( )307اًٌ أشبء وزذاد راد طبثغ خبص ٌهب اعزمالٌهب اٌّبًٌ واالداسي
واٌفًٕ وثأهذاف ِسذدح فً ِمذِزهب ِؼبؤخ اٌدبِؼخ فً اٌميبَ ثشعبٌزهب عىاء اٌزؼٍيّيخ واٌجسثيخ
واٌزذسيجيخ واٌخذِيخ
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الوسخهذف هي دراست احخيبجبث الوجخوع الوحيظ لخذهت هخزجبث
هٌظىهت جبهعت بٌهب
 -0اٌّغبهّخ فً اػذاد ػاللبد رىافميخ ثيٓ اٌمطبػبد اٌثالثخ ثبٌىٍيخ (شئىْ اٌطالة -اٌذساعبد
اٌؼٍيب -خذِخ اٌّدزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ)
 -7رسذيذ اٌّشبسوخ اٌّدزّؼيخ واٌجيئيخ ػًٍ اٌّغزىي اٌّسًٍ وااللٍيًّ واٌذوًٌ
 -3رمذيُ ثشاِح راد طبثغ ِدزّؼً ِزّيض وِشبسوخ ِدزّؼيخ
 -4اٌيخ اٌزىاطً ِغ خشيدً اٌىٍيخ
 -5اٌّغبهّخ فً اػذاد طجيت ثيطشي ِزّيض وفؼبي ٌغذ اززيبخبد اٌّدزّغ ولبدس ػًٍ اٌخٍك
واالثذاع
 -6اٌّغبهّخ فً اػذاد خطظ ػٍّيخ و رطجيميخ ِشرجطخ ثّشبوً ثيئيخ و ِدزّؼيخ
 -7سثظ اٌىٍيخ ثّىعغبد اٌّدزّغ اٌّذًٔ واٌجيئبد االلٍيّيخ واٌذوٌيخ

الفئت الوسخهذفت :
 -1طالة وخشيديٓ اٌىٍيخ
ِ -2ؤعغبد اٌّدزّغ اٌّذًٔ ِٓ ششوبد وِظبٔغ وِضاسع زيىأيخ
 -3وجبس وطغبسطغبس اٌّشثيٓ ثمشي ِسبفظخ اٌمٍيىثيخ
 -4خهبد ثسثيخ زىىِيخ وغيش زىىِيخ ِؼبهذ و ِؼبًِ و خبِؼبد اخشي
ٌزٌه فبْ اٌّشبسوخ اٌّدزّؼيخ ورّٕيخ اٌجيئخ هً ازذي اٌّؼبييش اٌّهّخ ٌجشٔبِح اٌزطىيش
اٌّغزّش واٌزأهيً ٌالػزّبد اٌّؤعغً ٌٍدبِؼبد اٌّظشيخ وهى ضّٓ اٌّسىس اٌخبص ثبٌمذسح
اٌّؤعغيخ
وزيث أْ وٍيخ اٌطت اٌجيطشي ثدبِؼخ ثٕهب هً ازذي اٌىٍيبد اٌؼٍّيخ اٌزً ِٓ عّبرهب اٌّزّيضح أْ
ٌهب طبثغ خذًِ ِدزّؼً ورّٕيخ ثيئيخ عىاء ػًٍ اٌّغزىي اٌّسًٍ وااللٍيًّ واٌذوًٌ ٌزٌه فبْ
دساعخ اززيبخبد وِزطٍجبد اٌّدزّغ اٌّسيظ يؼزجش ػٕظش ِهُ يغزؼبْ ثه فً وضغ خطخ عٕىيخ
ٌجشاِح خذِخ اٌّدزّغ ورّٕيخ اٌجيئخ ٌٍىٍيخ ورسذيثهب عٕىيب0
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هخطلببث الوزحلت الخحضيزيت لخحذيذ احخيبجبث الوجخوع هي
االًشطت البيئيت والبزاهج الخذريبيت والخذهيت الوشهع حٌفيذهب:
رُ ػًّ اعزجيبٔبد ٌّخزٍف لطبػبد عىق اٌؼًّ فً ِدبي اٌطت اٌجيطشي واٌّغزفيذيٓ
ِٓ اٌخذِخ اٌّدزّؼيخ ورّٕيخ اٌجيئخ فً هزا اٌّدبي ورسٍيً إٌزبئح وِؼشفخ ِشاوض اٌمىي واٌزجبيٓ
واٌضؼف0
أوال :اسخبيبى رضب االطزاف الوجخوعيت عي الخذهبث الوقذهت هي الوشخشفً البيطزي ببلكليت
ًقبط القىة :أجخوعج االراء علي أى :
 عهىٌخ اخشاءاد دخىي اٌسبٌخ
 عؼش اٌززوشح
 رؼبًِ اٌطجيت ِغ طبزت اٌسبٌخ
ٌ ذي اٌّؼًّ اِىبٔبد افضً ِٓ اٌىزذاد اٌجيطشيخ
 رّيض خجشاد أطجبء اٌّؼًّ
 رىفش اٌخجشاد اٌّغبػذح ٌزسٍيً اٌؼيٕبد
ِ غزىي اٌشضب ػٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ
 خىدح اٌزىاطً ثؼذ اداء اٌخذِخ
 اِىبٔيخ اٌّشاخؼخ ػٕذ ػذَ اٌشضب ػٓ اٌخذِخ
ًقبط الضعف :أجخوعج االراء علي أى :
 -1ػذَ وخىد خذِخ اٌزٍمير اٌظٕبػً
 -2اٌىشف ثبٌغىٔبس يىَ وازذ اعجىػيب
 -3اٌؼًّ ثبٌّغزشفً  5ايبَ اعجىػيب
 -4ػذَ وخىد خذِخ ِغبئيخ
 -5ػذَ وخىد خذِخ االعزذاع فً اٌسبالد اٌسشخخ
 -6ػذَ وخىد وشىفبد ِٕضٌيخ
ٔ -7مض اٌدبٔت اٌزذسيجً ٌالطجبء الوغبثهُ ورّٕيخ خجشارهُ
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ثبًيب : :اسخبيبى رضب األطزاف الوجخوعيت عي الخدذهبث الوقذهدت هدي الوعودل الوزكدشي -الوزكدش
الجبهعً ببلكليت
ًقبط القىة :أجخوعج اراء هوثلً سىق العول عي الوشبركت الوجخوعيت و حٌويت البيئتعلي أى :
 -1رىخذ ٌذي اٌىٍيخ خذِبد فؼٍيخ ٌٍّدزّغ اٌّسيظ
 -2عهىٌخ اخشاء اٌزغديً ثبٌّؼًّ
 -3عؼش اٌخذِخ ِٕبعت
-4األٌزضاد ثزمذيُ ٔزبئح اٌخزجبساد فً اٌّىػذ اٌّسذد
 -5دلخ ٔزبئح اٌخزجبساد
 -6و ضىذ و خىدح رمبسيش اٌؼيٕبد
 -7رؼبًِ اٌطجيت ِغ اٌّغزفيذيٓ
 -8رّيض األطجبء اٌمبئّيٓ ػًٍ اٌخذِخ
ِ -9غزىي اٌشضب ػٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ
 10خىدح اٌزىاطً ثؼذ اداء اٌخذِخ
 -10اِىبٔيخ اٌّشاخؼخ ػٕذ ػذَ اٌشضب
ًقبط الضعف :أجخوعج االراء علي أى :
 -1ػذَ ِؼشفخ اٌخذِخ اٌّمذِخ
 -2ػذَ ػًّ دػبيخ ورغىيك ٌٍخذِخ اٌّمذِخ
 -3اسرفبع اٌغؼشفً ثؼض اٌزسبٌيً ِمبسٔخ ثبِبوٓ اخشي
 -4ػذَ رىافش ثؼض اٌىيّبويبد االصِخ الخشاء ثؼض اٌزسبٌيً
ثبلثب :استبيان رضا السادة هوثلً سىق العول عي الوشبركت الوجخوعيت و حٌويت البيئت
ًقبط القىة :أجخوعج اراء هوثلً سىق العول عي الوشبركت الوجخوعيت و حٌويت البيئتعلي أى :
 .1رىخذ ٌذي اٌىٍيخ خذِبد فؼٍيخ ٌٍّدزّغ اٌّسيظ
 .2رىخذ ِّبسعبد فؼٍيخ ٌزطجيك خطخ خذِخ اٌّدزّغ اٌّسيظ )اعزشبساد  -ثشاِح رذسيجيخ -
لىافً رثميف  -زً ِشىالد(
 .3رىخذ وزذح اداسيخ خبطخ ثبٌخذِبد اٌّدزّؼيخ و رّٕيخ اٌجيئخ
 .4رىخذ ثشاِح ٌٍزىػيخ ثأٔشطخ خذِخ اٌّدزّغ و رّٕيخ اٌجيئخ
 .5يزُ رٕفيز ثشاِح اٌزىػيخ ثشىً ِٕزظُ
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 .6رشبسن األطشاف اٌّدزّؼيخ اٌّخزٍفخ فً ِدبٌظ اٌىٍيخ
 .7رشبسن األطشاف اٌّدزّؼيخ فً أشطخ اٌىٍيخ )رذسيت اٌطالة  -ػيذ اٌخشيديٓ -فشص
اٌزىظيف  -لىافً اٌطالة(
 .8رميظ اٌىٍيخ سضب األطشاف اٌّدزّؼيخ ٔسى خذِبد اٌّدزّغ و رّٕيخ اٌجيئخ
 .9رميظ اٌىٍيخ ِغزىي سضب االطشاف اٌّدزّؼيخ ػٓ اداء اٌىٍيخ و ِغزىي خشيديهب
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يزُ األعزفبدح ِٓ ليبط سضب االطشاف اٌّدزّؼيخ

ًقبط الضعف :أجخوعج اراء هوثلً سىق العول عي الوشبركت الوجخوعيت و حٌويت البيئت علي أى
:
 -1ػذَ اٌزىعغ فً ِدبي اٌزذسيت ٌٍطالة واٌخشيديٓ ٌّىخهخ رسذيبد عىق اٌؼًّ
 -2ػذَ ػمذ اخزّبػبد دوسيخ ِغ ِؤعغبد اٌّدزّغ اٌّذًٔ ٌالعزفبدح ِٓ خجشارهب
اللجٌت

.د /ػفبف دعىلً ػجذ اٌّديذ ِذيش وزذح اٌزخطيظ االعزشاريدً
أ.د /ايهبة ِظطفً إٌسبط ِذيش وزذح اٌدىدح
د /د /سشب ػجذ اٌسّيذ اٌظجــــبؽ
د /ػجذ اٌسٍيــُ زّبدح اٌمظجً
د /ازّــــــــذ زغــٓ خٍـيـــً
وكيل الكليت لشئىى خذهت الوجخوع وحٌويت البيئت

أ.د /يبسز فؤاد عبذ الحلين

عويذ الكليت

أ.د /هحوذ هحوذي غبًن

6

