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  و الكىارس خطخ المؼمل لمىاجهخ األسمبد

  ::لخطخلخطخاا  منمن  ففلهدلهداا

  ثبلكلُخثبلكلُخس س لزٍ قدرحدلزٍ قدرحدارس اارس الكىلكىد واد وامبمبسسألألاا  جهخجهخااَض فٍ مىَض فٍ مىررلزدلزدااهُئخ هُئخ ء ء ػضبػضبوأوألؼبملُن لؼبملُن راد اراد اقدقدراد وراد وثمهبثمهبء ء رقبرقبررإلإلاا..  

  لمخزلفخ.لمخزلفخ.ااػهب ػهب ااثأنىثأنىارس ارس لكىلكىد و اد و امبمبسسألألاا  جهخجهخااٍ مىٍ مىفف  مملزٍ رظزخدلزٍ رظزخداد ااد المؼدلمؼدواوا  ح ح ألجهشألجهشاارطىَز رطىَز ل ول وطزكمبطزكمبإإثث  ممألهزمبألهزمباا  

  

  :خطخ مىاجهخ الحزَق:خطخ مىاجهخ الحزَق  

  الكهزثبء:الكهزثبء:  --11

  الصُبنخ الدورَخ للزىصُالد الكهزثبئُخ ثمؼزفخ الفنُُن المخزصُن ثبلكلُخ.الصُبنخ الدورَخ للزىصُالد الكهزثبئُخ ثمؼزفخ الفنُُن المخزصُن ثبلكلُخ.  ..  أأ

  ..المكبنالمكبن  َجت الزأكد من إطفبء األجهشح الكهزثبئُخ قجل مغبدرحَجت الزأكد من إطفبء األجهشح الكهزثبئُخ قجل مغبدرح  ..  ةة

  أخز كل َىم ػمل.أخز كل َىم ػمل.فصل الزُبر الكهزثً و المُبح ػن األجهشح الغُز مظزؼملخ فصل الزُبر الكهزثً و المُبح ػن األجهشح الغُز مظزؼملخ   ..  دد

    ..ػدم رشغُل األجهشح الكهزثبئُخ فٍ حبل كىن الزىصُالد الكهزثبئُخ مجللخػدم رشغُل األجهشح الكهزثبئُخ فٍ حبل كىن الزىصُالد الكهزثبئُخ مجللخ  ..  سس

  ..ثؼض األطالكثؼض األطالك  اإلثالؽ والزحذَز ػن وجىد أٌ مبص كهزثٍ فٍ أٌ من األجهشح أو وجىد رؼزَخ أو قطغ فٍاإلثالؽ والزحذَز ػن وجىد أٌ مبص كهزثٍ فٍ أٌ من األجهشح أو وجىد رؼزَخ أو قطغ فٍ  ..  جج

  

  وطبئز األنذار:وطبئز األنذار:  --22

  ػدد منبطت من الظمبػبد الداخلُخ.ػدد منبطت من الظمبػبد الداخلُخ.لمحبولخ ػلً رىفُز أجهشح إنذار ولمحبولخ ػلً رىفُز أجهشح إنذار واا  ..  أأ

  

  مظبلك الهزوة:مظبلك الهزوة:  --33

  ..  المؼملالمؼمل  وضغ خطخ األخالء ػلً كل مجنً و أمبم مدخلوضغ خطخ األخالء ػلً كل مجنً و أمبم مدخل  ..  أأ

  ـــخ ثنهبـــخ ثنهبجبمؼـــجبمؼـــ

  كلُــــخ الطـت الجُطـــزٌكلُــــخ الطـت الجُطـــزٌ

  المؼمل المزكشيالمؼمل المزكشي

BBeennhhaa  UUnniivveerrssiittyy,,  

FFaaccuullttyy  ooff  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinnee,,  

CCeennttrraall  LLaabboorraattoorryy  
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  ..كل مجنًكل مجنًوضغ لىحبد إرشبدَخ ػن مظبلك الهزوة فٍ وضغ لىحبد إرشبدَخ ػن مظبلك الهزوة فٍ   ..  ةة

  حظز غلق المؼبمل أثنبء األطزخدام.حظز غلق المؼبمل أثنبء األطزخدام.  ..  دد

  

  ::أجهشح اإلضفبء الُدوَخأجهشح اإلضفبء الُدوَخ  --44

  الصُبنخ الدورَخ لألجهشح ثىاططخ الدفبع المدنً.الصُبنخ الدورَخ لألجهشح ثىاططخ الدفبع المدنً.  ..  أأ

  مبكن ظبهزح َظهل الىصىل إلُهب.مبكن ظبهزح َظهل الىصىل إلُهب.وضغ األجهشح ػلً حىامل ثئررفبع منبطت و فٍ أوضغ األجهشح ػلً حىامل ثئررفبع منبطت و فٍ أ  ..  ةة

  شزاء ػدد إضبفً من الطفبَبد.شزاء ػدد إضبفً من الطفبَبد.  ..  دد

  

  ::الزدرَتالزدرَت  --55

  ػمل دوراد ردرَجُخ لجمُغ أمنبء المؼمل إلنقبذ و اإلخالء و اإلطفبء ثمؼزفخ الدفبع المدنً.ػمل دوراد ردرَجُخ لجمُغ أمنبء المؼمل إلنقبذ و اإلخالء و اإلطفبء ثمؼزفخ الدفبع المدنً.  ..  أأ

  

  :خطخ النظبفخ:خطخ النظبفخ  

  ::للمحبفظخ ػلً نظبفخ وأمبن امبكن الزدرَت َجتللمحبفظخ ػلً نظبفخ وأمبن امبكن الزدرَت َجت

    المؼمل.المؼمل.ثمحزىَبد وأدواد ثمحزىَبد وأدواد   مظزخدم وحداد المؼملمظزخدم وحداد المؼملالمشبركخ فٍ رىػُخ المشبركخ فٍ رىػُخ   --11

  ..ػدم الظمبح ثبررداء المجىهزادػدم الظمبح ثبررداء المجىهزاد  --22

    ..االهزمبم ثبلنظبفخ الشخصُخ خبصخ رقلُم األظبفز وػدم وضغ طالء أظبفزاالهزمبم ثبلنظبفخ الشخصُخ خبصخ رقلُم األظبفز وػدم وضغ طالء أظبفز  --33

  ..َكزت المجمىػخ واطم ػضى هُئخ الزدرَض ووقذ الحضىر واالنصزاف مغ الزىقُغَكزت المجمىػخ واطم ػضى هُئخ الزدرَض ووقذ الحضىر واالنصزاف مغ الزىقُغ  --44

  ..اإلثالؽ الفىرٌ ػن أٌ أػطبل فٍ األجهشح إلً المخزصاإلثالؽ الفىرٌ ػن أٌ أػطبل فٍ األجهشح إلً المخزص  --55

  

  ::ىادس الظقىط والزؼثز واالنشالقىادس الظقىط والزؼثز واالنشالقالىقبَخ من حالىقبَخ من ح

، وَمكن أن رقغ حىادس الظقىط فٍ أٌ وقذ وفٍ أٌ مكبن ، وثبلزبلٍ فُنجغٍ إرجبع رداثُز ، وَمكن أن رقغ حىادس الظقىط فٍ أٌ وقذ وفٍ أٌ مكبن ، وثبلزبلٍ فُنجغٍ إرجبع رداثُز   ػبػبُىُىرؼزجز حىادس الظقىط من أكثز الحىادس  شرؼزجز حىادس الظقىط من أكثز الحىادس  ش

  ::الىقبَخ الزبلُخالىقبَخ الزبلُخ

  د.د.غالق األثىاة المؤدَخ إلً الشزفبغالق األثىاة المؤدَخ إلً الشزفبالحفبظ ػلً إالحفبظ ػلً إ  ..11
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    ..د الظالمخ ػلً النىافذد الظالمخ ػلً النىافذوضغ حىاجش ومىانغ منبطجخ رزفق مغ اشززاطبوضغ حىاجش ومىانغ منبطجخ رزفق مغ اشززاطب  ..22

  ..ػدم رزك ثقبَب طبئلخ ػلً الجالط أو رزك أرضُبد الحمبم مجللخ لزجنت وقىع حىادس االنشالقػدم رزك ثقبَب طبئلخ ػلً الجالط أو رزك أرضُبد الحمبم مجللخ لزجنت وقىع حىادس االنشالق  ..33

  رجنت رزك األشُبء ػلً الدرج أو فٍ الممزاد ألن ذلك قد َؤدٌ إلً الزؼثز أثنبء الظُز ومن ثم الظقىط .رجنت رزك األشُبء ػلً الدرج أو فٍ الممزاد ألن ذلك قد َؤدٌ إلً الزؼثز أثنبء الظُز ومن ثم الظقىط .  ..44

  

  

 وكُل الكلُخ لشئىن خدمخ المجزمغ  مدَز المؼمل

 و رنمُخ الجُئخ

 ػمُد الكلُخ

   
 ا.د. محمد السيد صبحى ابوسالم ا.د. محمد مرسى رمضان قاروصت جودة عبدالوهابد. محمد 

  


