
 قال رسول اهللا

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

االسعاف الفوري 
للحيوان المتسمم 

فتح مجرى للتنفس02
 في  حاله االختناق

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

تحديد نوع الماده01

استخدام الفحم المتصاص السم03

كسر بيضتين "نيين" واكثر داخل 04
الفم للبلع

الكثير من الماء ويبلعهم الحيوان مع حقنة 05
إتروبين ان توفر

كسر حبات فحم "أربع" فوري للبلع الفوري06

اضافة ملح للتقيئ ان امكن07

08www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

 الخطوات للتعامل 
مع كلب الشارع 

06
07

يمكنك تبنيه إن إستطعت

جلب له الطعام و الشراب02

أخذ الكلب لعياده بيطريه 03
اذاكان بحاجه لذلك

 التأكد من انه كلب شارع وليس تائه04

اذاكان كلب شارع احسن التعامل معه 05
-اتصل بجهات االتصال ليتم نقلة

تجنب استفزازه01

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

 الخطوات للتعامل 
مع الحيوان المفقود 

 عدم تركه بمفرده02

قم بعمل اعالن علي 03
السوشال ميديا 

اإلتصال الدائم بمراكز اإليواء04

اإلتصال على ملجأ الحيوان05

06

 طباعة ورقة في مكان فقدانه01

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

دخلت امرأة النار يف هرة 



www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

اإلسعاف الفوري 
للحيوان المصدوم 

بعربية

قم بتغطيتة بشيئ لتدفئتة02

نقلة لمكان آمن فورًا 03
بعيدًا عن مكان الحادث

ال تعطي أدوية04

حاول اإلنتقال بة فورًا الى أقرب عيادة05

إبعث على السوشيال للمساعدة06

الحظ كل ما حول الحادث وكن 01
حذرًا بالتوجة إلية

07
َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 

َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

06 اسعاف للحيوانات واالرقام.
 قال رسول اهللا

اإلسعاف الفوري 
للحيوان المشلول عن 

الحركة

رفع الرجل عن مستوي02
 الجسم لفترة 

اقدم له الرعاية الكاملة03

وعدم تركة             04

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

05

النوم الثابت علي الظهر01

نقلة المباشر الى أقرب عيادة حيوان 

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

اإلسعاف الفوري 
للحيوان المصاب 

بجرح دموي

وضع شاش معقم 02
لوقف النزيف

تطهير الجرح جيدًا03

نقلة ألقرب عيادة حيوانات04

05
06www.annameen.com  قم بزيارة

 لمعرفة أقرب مركز
 اسعاف للحيوانات واالرقام.

ثبتة جيدًا لتلقي العالج01

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

دخلت امرأة النار يف هرة 

ابعث على السوشيال ميديا 
للمساعدة

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

07 اسعاف للحيوانات واالرقام.

 قال رسول اهللا

دخلت امرأة النار يف هرة 

اإلسعاف الفوري 
للحيوان المصاب 

بكسور

عدم تحريكه02

لف مكان الكسر  برابط 03
ضاغط

أقدم له اإلهتمام والرعاية04

نقلة ألقرب عيادة حيوانات05

ابعث للسوشيال ميديا للمساعدة06

لف الحيوان وتدفئته 01

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
نص القانون المصري 355و 356و 357

 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب
 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل

 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم
 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

07 اسعاف للحيوانات واالرقام.
َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 

َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

 قال رسول اهللا

دخلت امرأة النار يف هرة 

اإلسعاف الفوري 
للحيوان الخائف

 محاولة اشغالة بشئ اخر 02
حتي ينسي و يشعر باألمان

يجب التفكير فيما يخيفة 03
ومحاوله ابعاده عنه

 اجعله يشعر بالطمأنينة 01

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

 قال رسول اهللا

التعامل الفوري
مع كلب

 ينبح بكثرة

ال تتأخروا في اإلجابة02

اذهبوا لمكان النباح03

ان كان في مكان مغلق حاولوا ان تتواصلوا 04
مع المالك لفهم المشكلة

ان كان مصاب نغطية ونلجأ الى أقرب مستشفي 06
حيوان أو نتبع خطوات الحيوان المصاب

07
08

ان كان جائع نعطه أكال وماء ونرحمه

علينا  ان نفهم أن هناك رسالة أو 01
استنجاد

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
نص القانون المصري 355و 356و 357

 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب
 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل

 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم
 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

التعامل الفوري مع 
أحد يسيء معاملة 
الحيوان في الشارع

07www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

اقوم بتذكيره بالمادة 355 من 02
قانون العقوبات المصري 

أوقف التعذيب فورا وبجمع 03
الناس 

أقوم بالتصوير ان أمكن04

حاول ان تبعد الحيوان فورا 05
وتنقذة 

أبلغ الشرطة06

اقوم بالنصيحة على 01
الفور 

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم نص القانون المصري 355و 356و 357

 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب
 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل

 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم
 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

دخلت امرأة النار يف هرة 



www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.
يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

07

اقوم بتذكيره بالمادة 355 من 02
قانون العقوبات المصري 

أوقف التعذيب فورا وبجمع 03
الناس 

قم بالتصوير إن أمكن04

حاول ان تبعد الحيوان فورا 05
وتنقذة 

أبلغ الشرطة06

اقوم بالنصيحة على 01
الفور 

التعامل الفوري 
مع أحد يعذب 

الحيوان في الشارع

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

دخلت امرأة النار يف هرة 



www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

07

تذكيره بقوانين الدستور 02
ومدى عقوبته

أوقف التعذيب فورا 03
وبجمع الناس 

قم بالتصوير 04

حاول ان تبعد الحيوان فورا 05
وتنقذة 

أبلغ الشرطة06

اقوم بالنصيحة علي الفور 01

التعامل الفوري مع 
أحد يحبس حيوانًا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم نص القانون المصري 355و 356و 357

 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب
 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل

 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم
 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

دخلت امرأة النار يف هرة 



www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

09

تذكيره بقوانين الدستور ومدى 02
عقوبته

03
اذا لم يستجيب04

اقوم بتذكيره ان اهللا نهي 05
عن حبس الروح

أوقف التعذيب فورا 06
وبجمع الناس 

حاول ان تبعد الحيوان فورا 07
وتنقذة 

أبلغ الشرطة08

اقوم بالنصيحة علي 01
الفور 

التعامل الفوري مع 
أحد يحبس 

حيوانًا في منزلة

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

محاوله تذكيره بمدي االذي 
الذي يصيب الحيوان



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

اتعامل معة برفق وال أقاتلة02

أحاول أن أكرمة وال أستفزة03

04

يجب اوال تحديد نوع 01
الحيوان 

 التعامل الفوري مع 
حيوانات في الشارع

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من

 دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به
 ضرًرا كبيًرا. كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل
 شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو

 الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل
 عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى

..المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

 قال رسول اهللا

التعامل الفوري مع 
حيوانات محبوسة 

في صناديق

اذا كان أليف نطمأنة 02

احاول اسعافة ان كان مصابة03

اطعمة واكرمة واسقية 04

05

يجب اإلسراع الى 01
إخراجها

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

دخلت امرأة النار يف هرة 



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

التعامل الفوري مع 
حيوانات أمهات

تركها مع صغارها أو محاولة 02
ارجاع صغارها

توفير الطعام والشراب ان 03
كانت محتاجة لذالك

عدم إيذائها هي وصغارها أبدا 04
وتوفير الدفئ ان أمكن لهم

استخدام ورق الملفوف في حالة 05
التهابات األم وكمادات ماء دافئ

في حالة حرمانها من الصغار أرجو اعطاء 06
1 جرام من أوجمنتين ومن الممكن اضافه 

المضاد الحيوي "ان كانت مرضعة"

يجب مرعاة احساس االمومة 01
لديها الذي يمكن ان يحولها 

من أليفة الي مفترسه 
للدفاع عن صغارها 

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

08 اسعاف للحيوانات واالرقام.

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

02
03
04
05
06

يجب مرعاة وجود االم 01
ام ال 

التعامل الفوري مع 
أطفال حيوانات 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

07www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

اذا كانت موجوده 
نتعامل بحذرشديد 

و يفضل عدم االقتراب

اذا كانت غير موجوده

نتعامل معهم كطفل صغير 
بكل رفق و لين

ونقدم لهم الرعاية الكاملة

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

دخلت امرأة النار يف هرة 



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

محاولة اشعارهم بالدفء02

عن طريق مدفئه او غطاء او 03
مشروب ساخن 

ويجب التأكد من انه 04
بصحه جيده ام ال 

اذا كان بصحة غير جيده 05

اسعفه على الفور06

07

قم بنقلهم الي مكان ال 01
يوجد فيه مياه

التعامل الفوري 
مع حيوانات 

في ظروف المطر

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

 قال رسول اهللا

دخلت امرأة النار يف هرة 

التعامل الفوري مع 
حيوانات في ظروف 

الصعق الكهربائ

تدفئته جيدا02

وضع كمادات علي مكان الصعق03

مراقبة بحالة مستمره04

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

توفير الرعاية الكاملة له05

06www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

إبعاده عن مصدر 01
الصعق

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



 قال رسول اهللا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

07
08

قم بتنظيف الفم 02
و االنف علي الفور

قم بوضعه مستقيما 03
علي ظهرة

قم بهزات ضعيفه علي 04
كتفة لألستجابة

عدم تركة قبل التأكد انه اصبح 05
بحالة جيده

 مراقبة حاله بشكل مستمر06

اكرامه واطعامة

قم بنقلهم علي الفور01

التعامل الفوري مع 
حيوانات محبوسة 

في خزانات مياه
20

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

حتي اصل اليه و اخذه بسرعه02

أو احاول ان اجذبة بشيء03

مثل الكرة او الطعام04

وشد انتباهه05

واذا اضطر االمر استفزازه للرقض 06
اتجاهي

وابعاده عن الخطر فورًا07

اقوم بشد انتباهه 01
بطريقة سريعة

التعامل الفوري مع 
حيوانات محبوسة 

في سكك حديد
20

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
نص القانون المصري 355و 356و 357

 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب
 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل

 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم
 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

08www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

التعامل الفوري مع 
حيوانات خائفة من 

االمساك للعالج أو النقل

حتي يتلقي العالج 07
بكل هدوء

محاولة احساسة 02
بالطمأنينة

 االمساك به بكل 03
هدوء و لطف

 اقوم بتقديم له هدية 04
مثل كره او طعام

وشد انتباهه05

ومحاولة القرب منه06

المحافظه على الهدوء01

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

08www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

نقله للعالج ان امكن07

 التأكد من عدم اإلصابه بأمراض02

تحسين جوده ونوع الغذاء03

وتقديم الرعاية الكاملة لها04

 مراقبة حاله بشكل مستمر05

 عدم تركها وحيده النها روح 06

 التاكد من عدم وجود 01
طفيليات

التعامل الفوري مع 
حيوانات 

هزيلة وضعيفة

08www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.
يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا



 قال رسول اهللا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

التعامل الفوري مع 
حيوانات

في أماكن عبادة 

ألنها روح فال تؤذيها أبدا07

عدم االساءه لهم02

محاوله اخذهم الي 03
الخارج بهدوء

اوجذبهم الي الخارج 04
بشيء ما

مثل الطعام05

وعدم تعنيفهم06

المعاملة معهم بلطف01

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

08www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 



يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

 اذا كانت أليفة أعرف المالك, 02
ابلغه واال االتصال بالمالجيء

وجلب لهم الطعام و 03
الشراب وتقديم الرعاية 

اذا كانت متوحشة فنقوم 04
باألتصال بالجهه المختصة

وال نقوم بتعنيفها05

نقلة للعالج ان امكن06

التأكد من عدم وجود 01
امراض معدية اوًال

التعامل الفوري مع 
حيوانات

في عمارات أو مساكن 

 قال رسول اهللا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

07www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

 يجب ابعادها عن 02
االماكن المزدحمه

 فيجب ان نأخذها 03
لمكان اخر بكل هدوء

ويجب ان نعاملها 04
بكل رفق و لين

 ونقدم لها الطعام05

التأكد من عدم وجود 01
امراض معدية اوًال

التعامل الفوري مع 
حيوانات في مجمعات 

سكنية ومكتظة

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

06www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

التعامل الفوري مع 
حيوانات

في أماكن مرتفعة

نشد انتباة الحيوان إلينا02

نحاول ان نجذبة الينا  بطعام 03
او اشياء تلفت االنتباه 

04
05

وان استطعنا نذهب أليهم 
ونقوم بأنقاذهم

يجب التصرف بحكمة01

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

التعامل الفوري مع 
حيوانات في 

أماكن خطرة جدا

نشد انتباة الحيوان إلينا02

نحاول ان نجذبة الينا بطعام 03
او اشياء تلفت االنتباه 

04
05

وان استطعنا نذهب أليهم 
ونقوم بأنقاذهم

يجب التصرف بحكمة01

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

07

توفير الطعام والشراب ان كانت 
محتاجة لذالك

ان لم نستطيع مساعدة فيجب االتصال 
علي ملجأ للحيوان

02
03
04

ان كانو بصحه غير جيدة 

05

نحاول نقلهم الى المستشفى 
ان تطلب األمر ذلك

06

 اذا كان مصابه نتبع خطوات االصابة

سرعة اخراجهم من المياه و 01
تفقد حالتهم بصحة جيدة ام ال

التعامل الفوري مع 
حيوانات في البحر 
أو مجمعات مياة

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

التعامل الفوري مع 
صيد الحيوانات

اقوم بتذكيرة بالمادة 355 من 02
قانون العقوبات المصري

أصور ان امكن03

ابلغ السلطات 04

وان استطعت ايقاف الصيد 05
أقوم بذالك  

اقوم بالنصيحة علي الفور01

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

06
www.annameen.com  قم بزيارة

 لمعرفة أقرب مركز
 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

07

وفحص حالته02

والتأكد انه بصحه جيده ام ال03

اذا كان بصحه غيرجيده04

سرعان ما اقدم له المساعدة 05

بتتبع حاله الحيوان المريض 06

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

األسراع بجلب الطعام 01
و الشراب لهم

التعامل الفوري مع 
حيوان جائع وعطش

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم

07

عدم استفزازهم 02

تركهم في سالم03

عدم االساءه لهم 04

النهم ارواح سُنحاسب عليها 05

ويجب ان نوفر لهم مكان 06
مناسب

 احاول الهدوء 01

التعامل الفوري مع 
تجمع حيوانات 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

الحرص علي التهويه الجيده02

محاولة نقل الحيوان وبسرعة ألقرب 03
مستشفى حيوانات

إطعامه وتوفير الماء 04
والدفئ لة قبل النقل

05

وضع الحيوان في 01
مكان نظيف 

التعامل الفوري مع 
حيوان مريض 

مرض بين 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

يًعا َآ َأْحَيا ٱلنَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

دخلت امرأة النار يف هرة 

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.



 قال رسول اهللا

َوَما ِمن َدآبَّةٍۢ ِىف ٱْألَْرِض َوَال طَِٰٓئرٍۢ 
َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإآلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم
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نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا

www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
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دخلت امرأة النار يف هرة 
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www.annameen.com  قم بزيارة
 لمعرفة أقرب مركز

 اسعاف للحيوانات واالرقام.

للتعرف على أرقام للمالجئ واالنقاذ 
www.annameen.com و زيارة

صور هذا الكود

دخلت امرأة النار يف هرة 

نص القانون المصري 355و 356و 357
 أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أوًال: كل من قتل عمًدا دون مقتضى حيواًنا من دواب

 الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرًرا كبيًرا. كل
 من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم

 السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة. أن يعاقب بالحبس مدة
 ال تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيواًنا من الحيوانات

..المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرًرا كبيًرا


