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 -المقدمة :

الركيزة االساسية لكل مهنة من المهن الهامة في المجتمع . فلكل مهنة اخالقيات  هي االخالق 

تحكم قواعد العمل والسلوك فيها وينبغي احترامها وااللتزام باعتبارها ومواثيق وقواعد ومبادئ 

 تعكس صورة الوجه االخالقي العام في حياة الشعوب واالمم .

 ى :يمكن تقسيم اخالقيات العمل الكيميائي ال

 اخالقيات التعامل مع المواد الكيميائية . -1

 اخالقيات الكيميائي في المختبر . -2

 اخالقيات الكيميائي في المصنع . -3

 اخالقيات الكيميائي في البحث . -4

 

 اوال : اخالقيات التعامل مع المواد الكيميائية .

ليات االستيراد تتطلب اخالقيات التعامل مع المواد الكيميائية وجود قوانين وانظمة تتضمن عم

اماكن التخزين , طرق التخلص والتصدير للمواد الكيميائية , طرق النقل والتداول  , مواصفات 

 من النفايات .

 اخالقيات الكيميائي في ادارة المواد الكيميائية . -أ

الى االشخاص المؤهلين في هذا المجال او من ذوي يجب اسناد التعامل مع المواد الكيميائية -1

 .الخيرة  

 مراقبة صرف المواد الكيميائية ومحاولة تقنينها الى اقل كمية ممكنة .-2

 متابعة عملية استخدام او استهالك المواد الكيميائية .-3

 . للحد من نسب التلوث  مراقبة بيئة العمل واتخاذ كافة االجراءات الكفيلة-4

 ائية .اعطاء دورات تثقيفية للعاملين في مجال المواد الكيمي-5

 العمل االمنة .توفير وسائل الراحه وظروف -6

تزويد العاملين بمعدات ومهمات الوقاية الشخصية الضرورية وكذلك االسعافات والخدمات -7

         الطبية .

 وضع برامج خاصة بالسالمة والصحة المهنية .-8

لعل اهم اخالقيات التعامل مع  الكيميائي في تعريف المادة الكيميائية : اخالقيات-ب

 :المواد الكيميائية هو 



اسم المادة وتركيبها , االسم التجاري , اسم عنوان الشركة المنتجة , الخصائص -1

, كيفية وصول المادة لجسم االنسان , طرق الفيزيائية والكيميائية للمادة  , ودرجة التسمم 

الفضالت , االسعافات االولية في حالة الوقاية  الواجب  مراعاتها , طرق معالجة 

 االصابة .

 

 : : اخالقيات الكيميائي في نقل وتداول المواد الكيميائية  وتتضمن مايليت

 يجب ان تكون القناني المستخدمة غير قابلة للكسر والتشقق .-1

 التاكد من سالمة المعدات المستخدمة في عمليات النقل . -2

 منه في عمليات النقل .اتباع الطرق السليمة واال -3

 

 : اخالقيات الكيميائي في تخزين المواد الكيميائية :ث

 عند تخزين المواد الكيميائية يجب مراعاة االخالقيات التالية :

وعدم تخزينها في مكان يجب الفصل بين المواد القابلة للتفاعل مع بعضها البعض -1

 واحد .

 ملصقات المتضمنة قواعد وارشادات السالمة وضع الالفتات االرشادية والتحذيرية وال-2

استخدام االوعية المصنوعة من اللدائن والبالستيك للتخزين قدر المستطاع لكونها -3

 اكثر امنا .

 وضع بطاقات على المواد بحيث تحتوي على المعلومات .-4

 عدم تخزين كميات كبيرة من المواد الكيميائية تزيد عن الحاجة في اماكن العمل .-5

 الفصل في تخزين المواد القابلة لالشتعال والمواد المساعدة على االشتعال .-6

 

 : اخالقيات الكيميائي في التخلص من النفايات : ح

تجه عن بعض العمليات تتضمن اخالقيات الكيميائي في مجال التخلص من النفايات النا

 الكيميائية .

التخلص من االبخرة الناتجة عن بعض عمليات التصنيع من خالل الساحبات وطردها -1

خارج مكان العمل عن طريق مرشحات حتى التؤثر على السكان المجاورين الماكن 

 التصنيع .

 الصحية مديدات التيجب معالجة نفايات المواد الكيميائية قبل التخلص منها عن طريق -2

 غرض تجميع النفايات السائلة .يجب وضع اوعية خاصة ل-3

يجب تحديد مكان بعيد وخاصة للتخلص من النفايات والتاكد من استحالة وصول -4

 المارة لتفادي المخاطر .

 

 

 ثانيا : اخالقيات الكيميائي في المختبر .

 

 يجب تنبيه الطلبة بمخاطر استخدام المواد الكيميائية .-1

 تخصيص الوقت الكافي لشرح تحوطات السالمة واالمان .-2



 يجب ان يكون دقيقا وامينا في تقييم الطلبة من خالل اعطاء الطلبة التقييم الصحيح .-3

 تعليم الطلبة التكنيك الصحيح في المختبر .-4

التاكد من توفر مستلزمات وتحوطات السالمة واالمان عند استخدام االجهزة والمواد -5

 يميائية واعطاء امثلة حول بعض االحداث الناتجة من سوء استخدام المواد الكيميائية .الك

 االبتعاد قدر االمكان عن التجارب الكيميائية التي تنتج مواد وغازات سامه .-6

 التاكيد على الطلبة على ضرورة تنظيف الزجاجيات ومكان العمل .-7

نفايات السائلة في المجاري والنفايات التاكد على الطلبة حول ضرورة عدم سكب ال -8

 الصلبة وانما توضع في االمكان المخصصة لها .

 خفض القياسات المستخدمة في كل التجارب التي تجري في المختبرات .-9

فرض تعليمات واضحه بالنسبة للمواد التي تلقى في المجاري لتخفيض كمية النفايات -10

 الخطرة داخل المختبر .

 

 . قيات الكيميائي في المصنع ثالثا : اخال

يجب ان يتبعه الكيميائي عند تصنيع المواد الكيميائية هو اتباع لعل اهم ميثاق اخالقي 

مبادى الكيمياء الخضراء الذي يعني بتصميم عمليات ومنتجات كيميائية اكثر رفقا بالبيئة 

كيميائي وبين تاثير اذ ان الكيمياء الخضراء هي حلقة الوصل بين علم الكيمياء واالنتاج ال

 المواد الكيميائية وطرق تصنيعها على االنسان والبيئة .

تشكل اسس ومبادئ الكيمياء الخضراء اهم االخالقيات التي يجب ان يتبعها الكيميائي 

 عند تحضير اي منتج صناعي :

 منع تكوين النفايات احسن من معالجتها .-1

 كل المواد المستخدمة في التحضيرات الكيميائية .يجب استهالك -2

 قدر االمكان تكون التحضيرات غير سامه .  -3

 التقليل من استخدام المذيبات والمواد المساعدة قدر االمكان .-4

 تقليص كميات الطاقة المستخدمة .-5

 االبتعاد عن انتاج المشتقات ما امكن .-6

كون قابلة للتحلل الى مكونات غير ضارة بالبيئة عند تصميم منتج كيميائي يراعى ان ت-7

 عند االنتهاء من استخدامها .

نوع وشكل المادة المنتجه يجب ان يراعى فيه شروط تضمن االبتعاد عن احتمال -8

 حدوث الكوارث .

 استهالك مواد كيميائية غير سامة وبكميات قليلة جدا .-9

تكلفة قليلة ائية قليلة مما ينعكس على استعمال ادوات صغيرة بالستيكية ومواد كيمي-10

 وخفض كمية النفايات الناتجه عن مماهو معمول به في المعامل التقليدية .

 اجراء تجربة التحضير في اقصر وقت ممكن .-11

 

 . رابعا  : اخالقيات الكيميائي في البحث 

 

 توجيه البحوث فيما يفيد المعرفة والمجتمع كالتزام اخالقي انساني .-1



 التحلي باالمانه العلمية في تنفيذ البحوث والمؤلفات .-2

 المشاركين في البحث دورا حقيقا . االلتزام بان يكون لجميع -3

 كتابة المراجع بأمانه ودقة .-4

 الدقة واالمان في جميع البيانات الميدانية وتحليلها مع المحافظة على سريتها . -5

 واقرار موضوع البحث .التوجيه المخلص واالمين في اختيار -6

تقديم المعونه العلمية الكافية لطالب الدراسات العليا وتنمية اخالقيات البحث العلمي -7

 لديهم .

التاكد من اكساب طالب البحث العلمي قدرات التفكير وصياغة الخطط البحثية -8

 وتنفيذها بكفاءة .

 الدقة والحيادية في تقييم النتائج والبحوث العلمية .-9

 احترام راي الطالب اثناء البحث وفي جلسات المناقشة العلمية للرسائل .-10

روح البحث او المؤلف او ه الشكر لكل من كان له الفضل في خالحرص على توجي-11

 الرسالة العلمية ولم ك يكن مشاركا .

 

 

 المـــلـــحــــق:
, مسؤول مختبر , مسؤول مصنع  الكيميائي كونه )  اداريخالقيات ت تقييم اااستمار

 كيميائي , امين مخزن كيميائي ( .
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 تقييم اخالقيات الكيميائي عند التعامل مع المواد الكيميائيةاستمارة 

 

 الكيميائية .المحور االول : ادارة المواد 
 نعم الى حد ما ال الفقرةاسم  ت

مل مع المواد الكيميائية الى االشخاص المؤهلين في هذا المجال ومن اهل يسند التع 1

 ذوي الخبرة .

   

    هل يتابع عملية استالم واستهالك المواد الكيميائية . 2

    بالحد من التلوث .االجراءات الكفيلة هل يقوم بمراقبة بيئة العمل واتخاذ كافة  3

    هل يراقب صرف المواد الكيميائية ومحاولة تقنينها الى اقل كمية ممكنة . 4

    هل يقوم باعطاء دورات تثقيفية للعاملين في مجال المواد الكيميائية . 5

    هل يقوم بتوفير وسائل الراحة وظروف العمل االمنه . 6

الوقاية الشخصية الظرورية وكذلك االسعافات هل يزود العاملين بمعدات ومهمات  7

 والخدمات الطبية .

   

 

 

 .  المحور الثاني : اخالقيات تعريف المادة الكيميائية 
 نعم الى حد ما ال اسم الفقرة  ت

    هل يقوم بوضع بطاقة تعريفية لكل مادة . 1

    هل تحتوي البطاقة التعريفية على اسم المادة وتركيبها . 2

    هل تحتوي البطاقة التعريفية على االسم التجاري والشركة المنتجه . 3

    هل تحتوي البطاقة التعريفية على الخصائص الفيزيائية والكيميائية  . 4

هل تحتوي البطاقة التعريفية على درجة التسمم وكيفية وصول المادة الى جسم  5

 االنسان وطرق الوقاية الواجب مراعاتها .

   

 

 

 . المحور الثالث : اخالقيات الكيميائي في تخزين المواد الكيميائية 

 
 نعم الى حد ما ال اسم الفقرة ت

هل يراعي عند تخزين المواد  الفصل بين المواد القابلة للتفاعل مع بعضها البعض  1

 وعدم تخزينها في مكان واحد .

   

المتضمنة قواعد هل يقوم بوضع الفتات ارشادية وتحذيرية والملصقات  2

 وارشادات السالمة .

   

هل يقوم باستخدام االوعية المصنوعه من اللدائن والبالستك للتخزين قدر  3

 المستطاع .

   

    هل يقوم بوضع بطاقات على المواد بحيث تحتوي على المعلومات . 4

    هل يقوم بخزن المواد الكيميائية بصورة غير جيدة . 5

    المواد القابلة لالشتعال عن المواد المساعدة على االشتعال .هل يقوم بفصل  6

    هل يكون دقيقا باحتساب الكميات المصروفة والمخزونة . 7

 



 المحور الرابع  : اخالقيات الكيميائي في التخلص من النفايات الكيميائية  .

 
 نعم الى حد ما ال اسم الفقرة ت

    النفايات قبل التخلص منها .هل يقوم الكيميائي بمعالجة  1

    هل يقوم بوضع اوعية خاصة لغرض تجميع النفايات السائلة . 2

    هل يقوم باجراء عمليات الطمر للنفايات الصلبة . 3

    هل يقوم بتشغيل الساحبات لغرض طرد الغازات السامة عن طريق المرشحات . 4

والتاكد من استحالة وصول الماره هل يحدد مكان بعيد للتخلص من النفايات  5

 لتفادي المخاطر .

   

6     

7     

 

 (  . 10( , نعم ) 5(  , الى حد ما )  0ال ) 
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 كباحث تقييم اخالقيات الكيميائي استمارة 

 

 

 
 نعم الى حد ما ال اسم الفقرة ت

    هل يوجه الكيميائي بحوثه فيما يفيد المعرفه والمجتمع . 1

    هل يتحلى الكيمائي باالمانه العلمية في تنفيذ البحوث . 2

    هل يتحلى بالدقه واالمانه عند جمع البيانات المختبرية وتحليلها . 3

    هل يقدم الكيميائي المعونه العلمية لطلبة الدراسات العليا . 4

    هل ينمي اخالقيات البحث العلمي لدى الطبة . 5

هل يقوم باكساب طالب البحث العلمي قدرات التفكير وصياغة الخطط البحثية  6

 وتنفيذها بكفاءة .

   

    العلمية .هل يمتلك الدقه والحيادية في تقييم النتائج والبحوث  7

    هل يحترم راي الطالب اثناء البحث وفي جلسات المناقشة . 8

هل يقوم بتوجيه شكر لكل من كان له الفضل في خروج البحث او الرسالة العلمية  9

 ولم يكن مشاركا .

   

    هل يقتصد في استهالك المواد الكيميائية اثناء البحث . 10

    هل كان امينا في عرض المصادر العلمية وطريقة االقتباس  11

 

 (  . 10( , نعم ) 5(  , الى حد ما )  0ال ) 

 

 

 مالحظات :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                                                 جامعة تكريت

 كلية العلوم                                                                                  

 قسم الكيمياء                                                                    

                                             2017- 2016العام الدراسي 

 

 

 كمسؤول مختبر تقييم اخالقيات الكيميائي استمارة 

 

 

 
 نعم الى حد ما ال اسم الفقرة ت

هل يقوم الكيميائي ) المشرف على المختبر ( بتنبيه الطلبة بمخاطر المواد الكيميائية  1

. 

   

    هل يخصص الكيميائي الوقت الكافي لشرح تحوطات السالمه واالمان لكل تجربه . 2

    الكيميائي باالبتعاد عن التجارب الكيميائية التي تنتج مواد سامه .هل يقوم  3

    هل يتابع الكيميائي عمل تنظيف الزجاجيات في المختبر . 4

    هل يؤكد الكيميائي على عدم سكب النفايات مباشرة في المجاري . 5

    التجربة .هل يقوم الكيميائي بخفض كميات المواد الكيمائية المستخدمة في  6

    هل يقوم الكيميائي باعطاء وصف تعريفي لكل مادة داخلة في المختبر . 7

    هل يقوم الكيميائي باعطاء وصف تعريفي لكل ماده داخله في المختبر . 8

    هل يقوم الكيميائي باعطاءك التكنيك المختبري بحيث تستطيع قيام التجربة بسهوله  9

    الجزء العملي كان عادال .هل تقييمك في  10

 

 (  . 10( , نعم ) 5(  , الى حد ما )  0ال ) 
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 في المصنعتقييم اخالقيات الكيميائي استمارة 

 

 

 
 نعم الى حد ما ال اسم الفقرة ت

    التحضيرات السامه في المصنع .هل يبتعد الكيميائي عن  1

    هل يبتعد الكيميائي عن التحضيرات التي تولد نفايات . 2

    هل يؤكد الكيميائي على استهالك كل المواد المستخدمة في التحضيرات الكيميائية . 3

    هل يبتعد الكيميائي عن انتاج المشتقات قدر االمكان . 4

الماده المنتجه الشروط التي تضمن االبتعاد عن احتماالت هل يراعي عند تحضيره  5

 حدوث الكوارث .

   

    هل يراعي التقليل من استخدام المذيبات والمواد المساعدة قدر االمكان . 6

هل يراعي عند تصميم المنتج ان يكون هذا المنتج قابل للتحلل الى مكونات غير  7

 ضارة.

   

    التحضير في وقت قصير جدا .هل يراعي اجراء تجربة  8

هل يستعمل ادوات بالستيكية صغيرة ومواد كيميائية قليلة مما ينعكس على تكلفة  9

 قليلة وخفض كمية النفايات .

   

 

 (  . 10( , نعم ) 5(  , الى حد ما )  0ال ) 
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