
 

 3 من 1 صفحة
 

 

 إلى التي تهدف مختلفة من المعلومات إمكانية الوصول إلى فئات توفر السالمة األحيائية غرفة تبادل معلومات

 .اإلفتراضية مكتبتها من خالل بروتوكول لتنفيذ القدرات في بناء مساعدة البلدان

 فئة الوصف والفئات الفرعية

كون فى صورة تعادة  ةوحيد /وثيقةمستندكتيب أو عبارة عن  ىه
غطى موضوعها األساسي أحد يكتاب، أو مقالة او نشرة مطبوعة 

  أمور السالمة األحيائية:

 كتاب أو مخطوطة •

 فصل فى كتاب •

 نشرة مطبوعة أو كتيب •

 مؤتمرصادرة عن وراق أ •

علمية أو تخضع لمراجعة و جريدة (أمقالة فى مجلة  •
 النظراء)

الة فى مجلة (ال تخضع لمراجعة نشرة إخبارية أو مق •
 النظراء)

 مراجعة نقدية أو مقتبس •

 خطاب (مطبوع) •

 بحث أو تقييم •

 رسالة علمية أو أطروحة •

 المطبوعة الوحيدة

األدلة االسترشادية والتوجيهية المصممة خصيصًا للمساعدة فى إجراء 
 تقييم المخاطر أو إدارتها.

 لتقييم المخاطر وٕادارتها توجيهية مواد 

ض العناصر الفنية والتوضيحية ذات الُبعدين أو الثالثة أبعاد، بع
  ، وصور الفيديو والخرائط.وتشمل الصور الفوتوغرافية

 ول البيانية، والرسوم البيانية والنماذجاالخرائط والجد •

 معارض الصور •

 الوثائقية شرائط الفيديو •

  مّصور مورد 

  د أو مجموعاتوصف دقيق لحدث، او للنتائج التى توصل إليها أفرا

 التقرير السنوى •

 دراسات الحالة •

 إستعراضاتها نتائج المشروعات /  •

 التقرير

  مرجع فورى

 موارد المعلوماتل
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 3 من 2 صفحة
 

 فئة الوصف والفئات الفرعية

 / البحثيالتقرير العلمى  •

 التقرير الفني •

 فعاليات ورش العمل •

المطبوعة الدورية التى تصدر فى تاريخ محدد، كالمجالت أو 
  الصحف.

الجريدة أو الصحيفة (العلمية المتخصصة او المهنية / او  •
 اجعة من قبل النظراء).المر 

 المجلة (التى ال تخضع لمراجعة من قبل النظراء) •

 النشرة اإلخبارية •

 الصحيفة المطبوعة •

 الدوريات الفنية المتسلسلة •

 الدوريات / المجموعات المسلسلة

االت اإلخبارية  أن ك(ويمكن للو  هى خدمة تقديم التقارير اإلخبارية
تتضمن الشركات والخدمات الممولة من جانب الحكومة والمعلومات 

  األخرى التى ترد من المنظمات غير الحكومية).

 قائمة بالعناوين على البريد االلكترونى •

 مواقع تجميع األخبار (وكاالت األنباء) •

 الصحف والجرائد •

 الُقصاصات اإلخبارية •

 نشرات اإلذاعة والتليفزيون •

 الخدمات اإلخبارية

لتعليم السالمة االحيائية، مع ما تشمله هى تلك المواد التى صممت 
  من األدلة والكتيبات والعروض وغيرها

 تجميع ألفضل الممارسات •

 األدلة •

 معلومات مساعدة •

 وحدة بيانات نموذجية تدريبية أو تدريسية •

 العروض المرئية والمسموعة  •

 شرائط الفيديو والتسجيالت •

 التدريسية المواد

هى مجموعة من المواقع والمراجع االلكترونية المعروضة على شبكة  المواقع اإللكترونية ، والمراجع المعروضة 



 

 3 من 3 صفحة
 

 فئة الوصف والفئات الفرعية

  :(االنترنت) أو أدوات البحث العالمية المعلومات 

 الحواشي والتذييالت (المعلومات الموجزة) •

 قوائم الكتابات واألعمال (الببليوجرافيا) / الفهارس •

 لوحات النشرات / منتديات النقاش •

 FAQاو األسئلة المتكررة  •

 المعاجم / قواميس المفردات اللغوية •

 المعلومات  العالمية القواعد البيانية االلكترونية على شبكة •

المعلومات   المكتبات أو الكتالوجات االلكترونية على شبكة •
 العالمية

 محركات البحث المتخصصة •

 المواقع والصفحات االلكترونية •

 المعلومات  العالمية (اإلنترنت)ى شبكة عل

 او أدوات البحث

 


