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 85ية آسراء اإل 

 عضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي المحترمون.أزمالئي 

 عزاء.ابنائي الطلبة األ

ً و إن      ً في الممارسات المختبرية الجيدة في قطاع التعليم العالي تؤدي دوراً اساسيا مهما

بهدف النهوض بالواقع الثقافي واالجتماعي والصحي والعلمي وصوالً عملية التنمية الشاملة 

هتمام بهذه الممارسات وتوفير من اإل د  تحسين نوعية الحياة في المجتمع. ولهذا ال ب إلى

فكار التي هتمام بالمبادرات واألبداع واإلجميع مستلزماته والتوجه نحو تشجيع عناصر اإل

والوقوف على تطور الثقافة والمعارف من خالل البرامج التعليمية التي تنعكس ايجاباً عليها 

دارة الجودة وبرامج االعتماد في المختبرات ومراكز البحوث عبر تجسيد هذه إنظم  متطلبات

بناء التعليم العالي في العراق وفق تطورات مستقبلية تحاكي  إلىالمفاهيم للوصول 

 المستجدات في العالم المتطور.

ستخدام اشأت المختبرية بات في المنءتضمن هذا الدليل عدداً من الممارسات واالجرا   

مان في التعامل مع االجهزة والمواد بهدف حماية العاملين في المختبر وسالمة وسائل األ

البيئة المحيطة بهم. حيث ان اجراءات السالمة في المختبرات تعد ضمن القواعد واالسس 

يتبعها كل من يعمل في هذا المضمار ليحمي نفسه، فضالً عن حماية  ن  أالعالمية التي يجب 

. ان حماية الصحة وتطويرها داخل المؤسسة التعليميةواالبحاث التي يتم العمل بها المواد 

خالقية تتطلب من الوزارة وضع التعليمات المناسبة للعمل أمن عملية العامة والحفاظ على األ

ن اجراءات السالمة في أ إلىداخل المختبرات ومراكز البحوث والمعامل المختلفة الفتاً 

بأختالف المستوى المعمول به. وبالتالي فان هذا الدليل سيخدم في تطوير  المختبرات تختلف

التي تنعكس على بيئة الموظف وتساعده في  ت المختبريةآالقدرات الذاتية لموظفي المنش

طار إوعالقاته ضمن  ته الوظيفيةل فعال، فضالً عن اثر ذلك على بيئتنظيم شؤونه بشك

  ر لبلدنا العزيز.الجميع لما هو خي هللاالعمل. وفق 
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 لمقدمةا 1-1
عية ابدااللطلبة وقدرتهم ارك اكبيرة في تنمية مد يةأهم احظة لهاللمالتجربة والعملية واسة الدرا   

لتعليم في الية وؤولمساو منآلفة جديدة لان ثقآلالقد ظهرت وتطورت  . تابهم للمعلوماستيعاودرجة 

مل ات يتطلب وعي كالمختبرالعمل في ان إ . ديميةاكاألت المؤسسالبحوث في اكز ات ومرالمختبرا

مهيج  وألسمية، اد يتصف بالموامن  أ  ن كثيرالمستخدمة، حيث اجهزةاألود المواوخطورة  يةأهمب

 يةأهمن نعي ألمختبري العمل البدء في ايجب قبل  ايشتعل، لذ وأرق اهو ح اد مالمواغشية ومن ألل

 .بكل مختبر الموصى بهامة اللسات اع تعليماتبالحذر والحيطة واخذ ألمستخدمة، واد المواوخطورة 

صل التواعن  اللجودة فضات العمل وفق متطلبالعلمي هو التقويم او شرافاإلز اسة جهاسي ن  أ ابمو

 األمنعد ان قوالمختبر، فائف اووظ،  لعلومالمختبر في تدريس ا يةأهمن التعلم ببيات امع مجتمع

لنسور امع كلية  ونالتعالدليل با اهذ إعدادتم  ال، لذواألم المقاتي في أت املين فيهاللع مةاللساو

يُعد  امة هذاللسان دليل إحيث  . لمختبراملين في العاء المة هؤالعلى س امن ا  معة، حرصالجا

 التي تنشدهامة اللساف اهدأله تطبيق اللعلمي من خالتقويم او شرافاإلز امل جهأي امجابرن

  . قيةالعرات امعالجا

 اعهاتباب اللطازم على اللات المختبرامة في اللساو  منآلمة لالعاسس األلدليل ا ال هذوايتن    

فة، اقية كالعرات امعاجلالموظفي  اماه ايعتبر مرجعو . امة فيهاللسات اقصى درجألتحقيق 

 اتقه في هذاة على عالملقالمسؤولية الب بتحمل الجميع مطاف اصة، لذالتدريس خاء هيئة اعضأو

لتي تندرج تحت ات الممتلكاد، وافراألمة اللعمل، وسايخص صحة بيئة  ا، وذلك فيمشأنلا

مج خطط ا، وبراهاتإجراءمة واللساعد ات قواسامن سي ا  لدليل كثيرا اوقد جمع هذ، مسؤوليتهم 

ملين في العا الذي يتعرض لهاطر المخالحد من ا إلىلتي تهدف ا اتجراءإلارئ، تلك الطوا

 . اتهالذي قد يلحق بممتلكالضرر التي تنجم عن ائر الخسات، وكذلك تقليل المختبرا

في تحقيق  اعن رغبتن ال، فضةآمنبيئة عمل صحية  إيجادعلى  امن الدليل حرصا اهذ إعدادتم وقد   

، وفي بيئة  لعموماعلى وجه  اتهارة بمختلف مسميالوزا أجهزة التي تتطلبهامة اللدولية للسا ييرالمعا

ء  اوبن .  طر تذكرالخصوص، وذلك في سبيل خلق بيئة عمل دون مخاديمية على وجه اكااللعمل ا

لشكل ان ذلك لن يتحقق با اكبير اركادالعلمي تدرك التقويم او شرافاإلز اجه إدارةتت اب ،عليه 

مة، اللساتقهم نحو اة على عالملقالمسؤولية ات في تحمل امعالجارك جميع منتسبي الم يشالمنشود ما

مة الس إلىلذي سيؤدي التطبيق الذي يعملون به، ذلك ال المجافي  ا  صحيح ا  تطبيق اوطرق تطبيقه

ورغم  . ار قد تهددهاخطا أيمن  اك، وخلوهاذ والموظف ا اهذ التي يعمل بهالمنظمة العمل بابيئة 

لحد من ا وألمنع اعد في التي قد تسامة اللسائل اوس إستخداملعون في معرفة الدليل يقدم ا ان هذأ

مة لكل اللسادلة أورد في نصوص  اعم الن يكون بديأ اد هنالمرانه ليس ا اال تاباصاة يأوقوع 

لتي ا اتجراءإلا، تلك امة بهاللسا اتإجراءفي  اخصوصيته إدارةن لكل أ، حيث مؤسسةلاب إدارة

  .   اإلداراتندة لتلك امس أداةلدليل يعد ا انَّ هذاف ا، ومع هذاحيانا   خر أل إدارةتختلف من 
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 تالمختبرات في المصطلحاريف والتعا 1-2
 

ت اجاحتياال إحد  تأصبحلتعليمية ات المؤسسافي  (GLP)لجيدة المختبرية ات ارسامملان ا     

لتعليمية امج البرال الت من خالقدرارف والمعافة والثقافي عملية تطوير فة ات كاللمجتمعلرئيسة ا

ريف في عملية تيسير التعات والمصطلحالوقوف على اتوجب ضرورة  الذ اعليه ايجابا  لتي تنعكس ا

لفهم ال الخصة لكي يتم من الخامة والعا تالمختبرافي  عتماداإلمج الجودة وبرا إدارةم افهم نظ

 اوفيم . لدليلا اهيم ضمن لغة هذالمفاعبر تجسيد هذه  داءاألس السريع في قيالتغيير اتحديد مستو  

ت ارسالممات افهم متطلب جلأل التعرف عليهالضروري التي من ا ت المصطلحاريف والتعا أهميلي 

 : لجيدة المختبرية ا

 : (Qualityلجودة )ا -1

منتج يحقق بل  ايضا  ت، ويعرف الموروثة( للمتطلبا)المتأصلة ئص الخصادرجة تلبية مجموعة     

ت اصفالمنتج للموابقة ا، مط ت وظيفتهاء بمتطلبالوفالمنتج على ا، مقدرة  لمستهلكات ايفوق توقع

لمتفق اتلك  وألخدمة المستفيد من ا التي يتوقعهات المتطلباء استيفالتصميم، درجة ا أثناءلموضوعة ا

  .  اعليه

 (Requirements): ت المتطلبا -2

 . ا  ميالزا أو اضمني اتوقع تم تثبيته واجة اح   

 Customer Satisfaction: لمستهلك( ات امتطلب(لزبون ا ارض -3

يطلب  أولمنتج الذي يشتري المستهلك ات ارغب ايضا  ته ويعرف الزبون لدرجة تلبية متطلباك ادرا   

سوف يحدث عدم  ال  إولمنتج ا أولخدمة افي  اتوفره لي يجبالتاوب الحصول عليها أجللخدمة من ا

 .  لشركةات وسمعة ايؤثر على مبيع اللمستهلك مم ارض

 

 : (Teaching lab) لتعليميالمختبر ا -4

رب التجاو ثابحاال أجلمن  فةاك لعلميةا للفروعرب التجات واساللدر اعد خصيصان اهو مك   

ملين فيه وضمن العات ات وقدرارالتدريب لرفع مهاسية وكذلك الدرات المقرراج العلمية وفق منها

 .  خر ألاد الموات والمعداو جهزةاألت في اعمل مختبرلتي يتطلب افة وانشطة كاالوت االلمجا

 :   Test (inspection)لفحص ا -5

ت منتج اصفاحي يقيس موالصاط انش ايضا  ، و يعرف جراءإل اوفق أكثر أوصية اتعيين لخهو  

 .  لتصميمات ابقه مع متطلبالتحديد مد  تط ا)مخرج( م
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 : ((Verificationلتحقق ا -6

 . اء بهافياالت معنية قد تم ان متطلبأل توفير دليل موضوعي بالمن خ تأكدلا  

 :  (Validation)حية اللصا -7

تطبيق محدد و مقصود قد تم  أو ستخدامإلت المتطلبان ال توفير دليل موضوعي بالمن خ تأكدلا  

 . اء بهافياال

 :  (Qualifiation process) تأهيللاعملية  -8

 .  ت محددةاء بمتطلبافياالبلية على القات اثبالعملية   

 :  (Review)جعة المرا -9

 .  لمثبتةا األهداف ية موضوع محدد لتحقيق لعاة و فيامة و كفءاليد ملية تجري لتحدافع  

 :  (Audit)لتدقيق ا -11

ء افياالو تقيميه بموضوعية لتحديد مد   دقيقلتامية مستقلة و موثقة للحصول على دليل اعملية نظ 

 .  لتدقيقاير يابمع

 : (Audit Program)لتدقيق امج ابرن -11

 .  ت خططت لغرض و زمن محددينالتدقيقامن  أكثر أوة حدامجموعة و  

 : (Audit Criteria)لتدقيق ار امعي -12

 .  ستخدمت كمرجعات امتطلب أو اتإجراء أوت اسامجموعة من سي  

 : (Audit Evidence)لتدقيق ادليل  -13

 .  تهاثبالتدقيق و يمكن ار ات صلة بمعياذ أخر ت امعلوم أودلة ائق انصوص لحق أوت السج  

 : (Audit Finding)لتدقيق ات افاكتشا -14

 .  لتدقيقار ارنة مع معيالمقاب التي تم جمعهالتدقيق ادلة ائج تقييم انت  

 : (Audit Conclusions)لتدقيق ات اجاستنتا -15

 .ات جميعهافاكتشاالو لتدقيقاف اهدار اعتباالظر بن األخذلتدقيق بعد افريق  ايقدمه احصيلة تدقيق م

 : (Audit Client)لتدقيق ازبون  -16

 . لتدقيقا بيطل أوشخص تطلب  أومنظمة   
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 : (Auditee)لمدقق عليه ا -17

 . امنظمة يتم تدقيقه  

 : (Auditor)لمدقق ا -18

 . اتدقيق م نجازإلأهليةشخص لديه  

 : (Audit Team)لتدقيق افريق  -19

 . اينجزون تدقيق م أكثر أو حدامدقق و 

  : (Technical Expert)لفني الخبير ا -21

 . لتدقيقالموضوع قيد اخبرة حول  أوشخص يقدم معرفة محددة  

 : (Measurement Control system)س القيام ضبط انظ -21

لمستمر الضبط اسية و المقيادقة المصاعلة ضرورية لتحقيق امتف أوخلة اصر متدامن عنمجموعة 

 . سالقيات العملي

 : (Measurement Process)س القياعملية  -22

 . القيمة لكمية ماب ات لحسالعمليامجموعة من 

 : (Metrological Confirmation)سية المقيادقة المصا -23

 . لمطلوبا ستخدامإلت ابقة للمتطلباس مطالقيات امعد ن  أمن  تأكدلمطلوبة للات العمليامجموعة من 

 : (Measuring Equipment)س القيامعدة  -24

ضرورية لتحقيق عملية  امجموعة منه أوعد از مساجه أودة مرجعية ام أوت امجيابر أوس الة للقيا

 . سالقيا

 : ((Generic Relationهيم المفامة في العاقة اللعا -25

لمفهوم ائص الهرمي كل خصالتسلسل اة ضمن ساسياألهيم المفالتي ترث اقة اللعاوهي      

 . انهاقراعن  اتميزه أخر ئص اخصعن ال  فضصل اال
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 (Quality procedures control): ئية اجراالئق الطرادليل  -26

 أولمنتج ابجودة  اطهامنظمة يتعلق نش أيخل العمل دات ارة عن كتيب يحدد خطواوهو عب    

 إجراءل حالعمل ومرات اخطو أي زمةاال اتجراءإلام بالقيالمسؤولية وكيفية احدد فيه تلخدمة ا

 . تالعمليا

 : (Work Instruction)لعمل ات ادليل تعليم -27

في  اهيلار المشا أو لموجودةا اتجراءإلاخل اكل عملية د إجراءح فيه كيفية ض  وهو كتيب يو    

بل  ا  قاراون تكون الضرورة المستخدم وليس باسبة لبيئة امنلعمل ات الجودة وتكون تعليمادليل 

 . إستمرارب اوتحسينه ان يتم تطويرهان تكون على شكل صوروايمكن 

 : (ISO)زو ياإل -28

عدم  أوت الثبا أوي والتسالتي تعني ا ISOSنية اليونالكلمة اصل أوهو تعبير مشتق من     

 . فالختاال

 :  Brainstormingلذهني ( العصف ار ) افكاالعصف  -29

فضل ان تنتج حلول اعة يمكن الجمان أس اسالتي تقوم على ا داةاالي تتمثل بلتالة الحاوهي     

 ا  ت عموماللمشكالجة ار في معابتكاالفضل في العدد وافي  أكثرر افكا إلىلتوصل ات واللمشكل

ة وجيدة ءار بنافكانه عملية لخلق ا ايضا   ويعرف ،لجودةالتلف وتحسين ايتعلق ب ام اومنه

عدة ار وقافكاالض استعراعن طريق عدة د افراأوت لفرد الخبرات والقدراهب والموا إستخدامب

 . لعقلافي  التي تم تخزينهات اواداالوت المعلوما

 : Academic Accreditation) (ديمياكاال عتماداإل -31

ير يادنى من معااللحد ا إلىوصلت  أوقد حققت  امج مؤسسة تعليمية مان براف باعتراالهو     

 . عتماداإلدة انحة لشهالمالهيئة امن قبل  الموضوعة سلفالجودة اءة والكفا

 : Academic reference standards) (لمرجعيةاسية القيا ييرالمعا -31

مة حول ات عالي تمثل توقعالتامج بالبراير وجودة يارنة معامق اسطتهاط مرجعية يمكن بوانق    

 . افي خريج تخصص م افرهالتي يجب توامة العات الصفاو نجازاإلت امستوي

 : Academic Standards)) ديميةاكاال ييرالمعا -32

لمية اع أورجية قومية اجع خالمؤسسة وتكون مستمدة من مرا اير محددة تقررهيامع    

لخريجون من ا ايكتسبه ن  ألمفترض التي من المعرفة ات وارالمهادنى من االلحد اوتتضمن 

 . لمعلنةالمؤسسة الة اوتستوفي رس مجالبرنا
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 : (Accreditation ( عتماداإل -33

( لمؤسسة  عتماداإلولجودة ان ا) هيئة ضم الذي تمنحه هيئة مسؤولة معترف بهاف اعتراال    

نظمة ا ان لديهالمعتمدة والمعلنة وا ييرالمعافق مع اوتت امجهان برات اثبانت تستطيع اك إذا ام

لتي المعلنة ابط اللضو اديمية وذلك وفقاكاال انشطتهاللمستمر التحسين الجودة وان ائمة لضماق

 . لهيئةا اتنشره

 :) (Analysis لتحليل ا -34

على حدة  ار كل منهاختباو ٍء عدةاجزالعن طريق تقسيمه  ام مار لنظاختبارة عن عملية اعب    

 . سبةالمنالوسيلة اب

 :) (Annual Reportلسنوي التقرير ا -35

 امجهارير برالتعليمية ويقوم على تقام للمؤسسة الذي يعد كل عاتي الذالتقييم اتقرير     

 . لمؤسسةالة التي تحقق رسالمختلفة انشطة االوديمية اكاال

 :) (Calibrationرة يالمعا -36

ت الجهايس في مختلف يالمقان وحدة اس بقصد ضمالقيابط اومر جهزةاالة اهاضبط ومض    

 . اهإستخداملتي يتم ا

 (Corrective Action):  تصحيحي  إجراء -37

 . جعةالمرالفحص وا أثناءلمكتشف العمل واقع في الوا ألخطالذي يتخذ ليصحح الفعل ا    

 :) (Design Specificationلتصميم ات اصفامو -38

لعمل ات اصفالتصميم بحيث تحدد موالخدمة في ا أوللمنتج  اط مرجعية يتم وضعهانق    

لتصميم لتحديد ات اصفالمخرج بموات اصفارنة موالفحص يتم مقاعملية  أثناءلي التالمنشود وبا

 . ارفضه أو اقبوله

 :) (Evaluationلتقييم ا -39

  . لمستقبليا داءأللمستمرلالتحسين انشطة بهدف االفي كل  داءاألس جودة اعملية قي

 :) External failure cost (رجيالخار انهياالتكلفة  -41

لعميل الد   أولد   امالبيع ابعد  أيلشركة ارج اف منتج معيب خاكتشاند ع لتي تحدثارة الخسا    

 الشركة وتكبدهاعلى سمعة  اتؤثر سلب انهال ايضا  دية فقط بل معنوية ارة ليست مالخساوهذه 

 . نيةالمجانة الصيا أو للنقودلعميل اع استرجاريف امص
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 : Infrastructure) (لتحتيةالبنية ا -41

مل المعات والحجراني والمبالمؤسسة مثل اخل املين دالعالعمل على التي تخدم اة ساسياأل بنيةلا     

 . لخا . . . لياالسوب الحا أجهزةتف والهوات واللتوصياو

 : Institutional Accreditation) (لمؤسسيا عتماداإل -42

لمؤسسة تقوم بتحقيق ان أس اسالتعليمي للمؤسسة على المستو  ارة عن عملية تقويم جودة اعب    

 لمستقبلافي  ستمراراألمن  ايمكنه ارد مالموامن  ان لديهأو افهاهداكبر قدر من أ

 (:Intellectual) لذهنية ات ارالمها -43

ج استنتااللتعليمي مثل امج البرنال اكماب عند اللطا التي يكتسبهالفكرية العقلية وات ارالمها    

 . لخا . ..  لةالفعاقشة المنات واللمشكاعلى حل لقدرة او

 (:Organization Chart) لتنظيمي للمؤسسة الهيكل ا -44

لمؤسسة اخل احة دالمتائف الوظالمؤسسة ومسمى اخل العمل دالذي يوضح تقسيم المخطط ا    

 . اإلداراتكل الوظيفي وهيالتسلسل او

 :( Prevention Cost )لمنعاتكلفة  -45

 . لمنتجاء بأخطامنع وجود  امن مسؤوليته أدواتت والمدفوعة في تقنيالغ المباهي     

 :( Process Capability)لعملية اقدرة  -46

 . اير تصميمهيالمع ا  وفق اتهاء لمتطلبالوفاعلى  اعملية م أيعة استطائي لمد  احصاس امقي    

 : (Professional and Practical Skills)لمهنية ات ارالمها -47

 . لمهنيةات التطبيقاب في اللطا التي درسهاديمية اكاالد الموا إستخداملقدرة على ا    

 : (Program)مج البرنا -48

معة الجا التي تقدمهات انيالوجدات وارالمهارف والمعالتحقيق مجموعة  اآلآلتهو مجموعة من     

في فترة زمنية  امج تعليمي مالمنشودة من برنالتعلم ات التحقيق مخرج ارجهاوخ انهاخل جدراد

 . محددة

 : Program Assessment))مج البرناتقويم  -49

ء هيئة اعضاب واللطا مج ويشملالبرنالمستفيدين من اء ارالمستخدمة للحصول على اليب اساال    

ب والتعليمي ليتجامج البرنالعمل وذلك بهدف تحسين وتطوير الخريجين وسوق الكلية والتدريس با

 . لبيئةالمجتمع وات اجاحتيادة والماعلى محتو   ألذي يطرالتقدم امع 
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 : Quality Indicators)  (داءاألت جودة امؤشر -51

 . لتقييما اسهاسالتي يتم على العمل والتي تصف جودة ا ييرالمعامجموعة     

 :) Site Visit (نيةالميدارة الزيا -51

 التي قدمتهاتية الذاسة الدرامن صحة  تأكدرجيون للالخاجعون المرا التي يقوم بهارة الزيا    

 . عتمادإللبة لالطالمؤسسة ا

 :) (SWOT Analysisلفرص ات والتهديدالضعف والقوة واط اتحليل نق -52

لي الحاتيجي استرااللوضع اسة اتقييم ودر إلىلتي تهدف التحليلية الجودة ا أدواتمن  أداة    

هي التطوير ومافي  المؤسسة ومعرفة فرصهالضعف في القوة واحي التحديد نو المؤسسة م

 . تطويرية للمؤسسةلاتيجية استرااللخطط اعد على وضع ابحيث تس التي تؤثر بهات التهديدا

 : Teamwork) (لعملافريق  -53

لوصول ا أجللبعض من ات مختلفة ومتعددة يعملون مع بعضهم اراص بمهاشخاالمجموعة من     

 . لمختلفةاتهم ارامه اطرون فيهال فترة زمنية معينة يتشالهدف موحد خ إلى

 :) (Working Environmentلعمل ابيئة  -54

 . ةحدالوالمؤسسة اخل الموظفين دائف والوظالمحيطة بالظروف ان والمكا    

 :  تالمختبرالمهنية في امة اللسامسؤول  -55

مة اللسووامج ارك فوي وضوع خطوة وبرنوالوذي يتحمول مسوؤولية فنيوة خطيوورة ويشوالشوخص اوهوو     

دث الحوووات لمنووع المختبووراخول التعليميووة دات اطر للعمليووالمخووات بعوود تحليول المختبووراخوول المهنيوة دا

لتنفيووذ القوودرة علووى ات علميووة وفنيووة ولووه الذو مووؤه يكووون ن  ايتطلووب و الحوود منهووا أو اإلصوواباتو

 . هلر تخويل رسمي اصداويتم مة اللسايتعلق ب التخطيط بكل ماو

 : لفردية ا يةالحمات امعد -56

ة يوالوقع اة كخوط دفويواللوق  اهسوتخدامإلئص فنية محوددة المخصصة وفق خصات المعداوتتمثل ب    

ت اتموات وكاموالكم  ات وارالنظالكفوف واري والصدادث وتتمثل بالحواطر الطلبة من مخاملين والعا

 . الصوت وغيرها

 : عية الجما يةالحمامنظومة  -57

لتعليميوة فوي الفنيوة وات العمليوات اوفوق متطلبو اوتصوميهم ات هندسوية يوتم تحديودهاوهي منظوم     

نعوة اموة موومنظ طفواءاإللتعليمية  وتتمثل بمنظوموة امج اربلاية عن أهمتقل الولتعليمية ات المؤسسا

  . األرضيريض التاءة ومنظومة اضااللتهوية ومنظومة اعق ومنظومة الصوا
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 :  تالمختبرالمهنية في امة اللسا -58

ملين العواة يواووق يوةاحمت كفيلوة باطاحتيائية و بات وقالمهنية هو تقديم خدمامة اللسالمقصود باو    

 اكمولمهنيوة ا االموراض المختبريوة وبضومنهالتجربة ارسة امم عنتجة النالعمل اطر امن مخ لطلبةاو

 يوةولاألد المووات والمعودالمختبريوة وا جهزةاأللمتمثلوة بوالتعلويم اصور اعن يوةاحملوقوت اتهدف بونفس 

 . ايضا   لتلوثامن  يةالحماص اني وبشكل خالمباو

 :  تالمختبرالمهنية في الصحة ا -59

لعمول فوي اخول موقوع اد ا  عيواجتماو ا  وعقليو ا  لفورد جسومياموة صوحة ادافظوة علوى المحا اويعنى بهو    

 أولمنتسوب اف صوحة انحرافية لمنع الكازمة واللائية الوقالصحية واسس االع اتباوذلك ب تالمختبرا

  . لخطرةاد الموامع س التمال المن خ أخر ب اسبأل أولتلوث المختبر بسبب اخل الب دالطا

 : ت المختبرافي  اإلصابة  -61

 إجوراء أثنواءلمختبور واخول الطلبوة  فوي دا أوملين العوا حودابة اصوا التي تترتوب عليهوادثة الحاهي    

جووب الوا إجراءبوو سووتمراراألعوون لشووخص ادة قوود تتسووبب بتوقووف اعوو اإلصووابة،ولتجربووة ا يالعمليووة ا

   .مسموح به أونفسي ويكون غير مرغوب به  أومعنوي  أوذن تسبب ضرر جسدي المكلف به فهي ا

 

 :  تالمختبرالمهنية في امة اللسامسؤول  -61

مة اللسوامج ارك فوي وضوع خطوة وبرنوالذي يتحمول مسوؤولية فنيوة خطيورة ويشوالشخص اوهو      

دث الحوووات لمنووع المختبووراخول التعليميووة دات اطر للعمليووالمخووات بعوود تحليول المختبووراخوول المهنيوة دا

لتخطيط التنفيذ والقدرة على ات علمية وفنية وله الن يكون ذو مؤهاويتعين  الحد منها أو اإلصاباتو

 . مة ويصدر تخويل رسمي بهاللسايتعلق ب ابكل م
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 لتعليميةات المؤسسا تامختبر لمهنية فيامة اللسا يةأهم  1-3

لوبعض ا ام، فيعرفهواقسواثة الث إلىلمهنية امة اللساف اهدامعنى وصيون في تفسير اختصاالينقسم    

نه يعد جزء من طب أف لمهنيةالصحة اط بالنشاط ارتبالخر وااللقسم اير   ابينم، ته ائم بذانه علم قأب

ل وثيوق بوين اتصوات ات فنيوة مختلفوة ذاليوات وفعارانشوطة ومهوا الوث يعودهاك فريوق ثالمجتمع وهنوا

 أون اكو اعونهم بودني اإلصوابة أو األذ ملين ومنوع العوا يةاحم إلى المختلفة، حيث تهدف جيعهالعلوم ا

لعمول بول امة فوي اللسوالتي توؤمن ا اتجراءإلاوت التعليمانين والقوال توفير مظلة من المن خ انفسي

فوي  اسولب لمؤثرامل العواعن كل  بعيدا  لفرد اليكون  المطلوب تحقيقهالعمل اروف ظوتؤمن شروط و

لمختبور ضومن ات فوي المعوداو جهوزةاألنة ان صويا اكم . عمل نظيفة وسليمةمين بيئةال عمله وتامج

لعمل اولوجية عن محيط بيئة يالباو ويةالفيزيائية والكيميالتلوث ادر التعليمية وعزل مصات المؤسسا

لتوي قود يتعورض اكموة المترار اثواالللتخلص من  ا  أساسي جزءا  لورشة سوف يكون ا أولمختبر اخل اد

يووة والكيميا بخوورةاألت هووي المكونووات والمووؤثرالطلبووة وموون هووذه المختبوور وكووذلك املون فووي العووا الهوو

 . اولوجية وغيرهيالبات الملوثارة والحراء والضوضات واعاشعاالو

لتعليميووة تهوودف ات المؤسسووات وورش المهنيووة فووي مختبوورامة اللسووان اتقوودم يتضووح  اموون كوول موو   

 . ايضا  لمختبري اث اثاالود المواوجهزةاألوت المعداملين وكذلك العا يةاحم إلىلى وااللدرجة اب

 إيجواد إلوىتسوعى  فأنهوالورشوة المختبور والطلبوة فوي املين والعوامة العلى سو افظتهافمن حيث مح   

ت المعووداو جهووزةاألتووؤثر  اللمختبوور بحيووث اخوول الفوورد دا أداءلكفيلووة بتحقيووق جووودة السووبل الطوورق وا

ت الموؤثرار والغبواو اإلبخورةوت ازالغواليوة مون اء عمول خاجووالفرد بول تطلوب تهيئوة اث على اثاالو

 . لفترة طويلة الفرد لهالمهنية عند تعرض ا االمراضلتي تسبب اء الضوضاك ويةالفيزيا

لودوري علوى التفتويش ال الن ذلك يتحقوق مون خوات فالمعداو جهزةاألفظة على المحامن حيث  اما   

مون قبول مفوتش  اقبتهوال مرالجيوة مون خواللعائيوة والوقالدوريوة وانة الصيامج اوتنفيذ برلعمل اق اوف

 اإلصوابات أودث الحووالسونة لمنوع حصوول ار التعليمية علوى مودالمؤسسة ا إدارةلمهنية في امة اللسا

لورشوة ا أولمختبور اخول ات دالمعودا أو جهوزةاألت تشغيل اخطو إلىتشير ت اتعليم عن وضع فضال  

 . طولألتشغيلية لفترة ا اقتهابط دائما  كي تحفظ 

 دائموا  مة اللسوالورشة هي ليست مسؤولية مفوتش ا أولمختبر المهنية في امة اللسان اتقدم نجد  امم   

 يووةالوقات اموون توووفير معوود د  بوو اللورشووة وعليووه ا أولمختبوور املين فووي العوواد افووراالبوول هيووه مسووؤولية 

 . لمهنيةامة اللسامين ألعمل لتاعية ضمن بيئة الجمالفردية وا
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 ت المختبرالمهنية في امة اللسالمتحققة من تطبيق ا األهداف  1-4

ت ات وتعليموانويوة فوي تطبيوق متطلبوالثالرئيسوة وا األهوداف لوك مجموعوة مون ان هنالمؤكد امن     

                                                                                     : تي االب ان نوجزهات ولكن يمكن المختبرالمهنية في امة اللسا

ت االلمجات وضمن المختبراخل العمل دا أثناء في اإلصاباتلطلبة من حدوث املين والعا يةاحم -1

لمستخدمة اذج النماخذ الية  ات والعينالمهنية بفعل ا االمراض إلىتعرضهم  أولمختلفة التعليمية ا

 . لمختبرافي 

ت امين متطلبووافة فووي توواضووحة وشووفات دقيقووة وواوجوودت تعليموو احيثموو داءاألعد علووى رفووع اتسوو -2

 . لتجربة ا إجراءمة قبل اللسا

  ستخداماإلك نتيجة سوء الستهااللتلف وسرعة ات من المعدالمختبرية وا جهزةاألفظة على المحا -3

عول الفالتطبيوق ال اللمختبور للطلبوة مون خواخول العملوي دالتودريبي المستو  اهمة في رفع المسا  -4

 . عية الجما يةالحمات امين متطلبات ولفردية ا يةالحمات ام بمعدالتزاالومة اللسا اتجراءإل

خول املين دالعوا أوللطلبوة  اإلصواباتودث الحوواب اسوبائيوة للحود مون ات عمليوة وقاسواتحقيوق در -5

 . فةات كالمؤسسافي  تالمختبرا

ل رصد اللطلبة  من خاملين والعاضرر على  أيتهيئة بيئة عمل صحية وصحيحة وسليمة دون  -6

 لخ(ا. . . . رة الحرالرطوبة واءة واضاالولتهوية اس جودة اوقي

ت ات ومسوتلزمامين متطلباسبة لتانية منالتعليمية في رصد ميزالمؤسسة افي  العليا دارةاإلم الزا -7

 . عيةالجمالفردية وا يةالحما

لجيوود فووي المختبوور ات ارسووايووة  فووي تقيوويم جوودة مموالزارير تمثول حجوور ات وتقووانوواعوودة بياء قابنو -8

 . اإلنسانيةولصحية العلمية وا اتهانشطة مختبرات االلتعليمة وضمن مجالمؤسسة ا

لطلبووة ازمووة لوود  اللات التعليموواو اتإجووراءتنفيووذ  يووةأهملوووعي بوودور وافووة والثقارفووع مسووتو  -9

 . اللعملية مستقباتهم ال حيالخ العمل بهاوتعويدهم  على 

  تالمختبرامة في اللسام اء نظاصر بناعن 1-5

لمختبرية ات العمليات وضمن المختبراخل امة داللسام اء نظاصر بناعنتوصيف  دة تكمن عملية اع

 : تي االفة بالتعليمية كا

 لتعليمية .المؤسسة ات في المختبراطر امخ دارةإلوضع خطة  -1

 . لتشريعي انب الجا -2

 . لتنفيذا -3
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 لتعليميةالمؤسسة ات في المختبراطر امخ ادار إلوضع خطة  1-5-1

خول اطر دالمخوا إدارةت فوي اخطوو ثالثولتعليميوة ات المؤسسات امة في مختبراللساء احدد خبر    

تسوبب فوي  أولتوي قود يونجم العمول وات االلوة مون حوالتقيويم لكول حالتحليل والمختبر تتمثل بوصف وا

لشوروع فوي وضوع خطوة ا يوةهماألمون  امعنووي وعليوه فقود وجودو أودي اضورر مو أوبة اصاحدوث 

خول اطر دالمخوا إدارةبقة فوي اسو اتإجوراءت واسات ودرانالتنفيذ وفق بياعلمية معينة تكون موضع 

يوتم تحقيوق  الهاللتي من خات احايضاال أوت اسالدراث وابحاالتتمثل ب أن   ممكنلامن  لتيالمختبر وا

لتعليميوة المختبريوة ارب التجا إجراء أثناءت الصعوباكل والدقيق للمشالتصور الوضوح وافية والشفا

ملين امة يقوع فوي عواللسوامين التخطويط لتوان اوعليه ف . العليات اسالدرالعلمية لطلبة البحوث اوحتى 

 : امهمين هم

 . لبشرية القو  ا -1

 . لمختبرية ا األهداف  -2

لتقني المسؤول والمشرف وامن  المختبر بدءاخل املين دالعالمتمثلة بالبشرية التخطيط للقو  ان اف    

رف المعوواتجسوويد  ورفووع مسووتو   إلووىلهووم اللعموول موون خا جايحتوولطلبووة المختبوور وكووذلك الفنووي فووي ا

هوو  ات وكموالمختبورامة فوي اللسوات اوتعليمو ت ابمتطلبوم التوزاال يةأهمودور و مفهومك في ادراالو

لصوعوبة امختبور نمووذجي ولكون مون  أنشوين الممكون المتقدمة حيوث مون الدول ات ال في مختبرالحا

خوول املين دالصووحية للعوواة ولمهنيووامة اللسووالوووعي فووي افووة والثقاموون  لٍ اعوو ؤمن مسووتو   يوون ا احيانووا  

 .لمختبرا

 ازهاجيالمهنية فيمكن امة اللسات االلمختبرية في مجاف اهداللتخطيط لامل ايتعلق في ع افيم اما   

هوو تحقيوق عنصور  و تالمختبورالمتقدموة فوي ا لتعليميوةات المؤسسوامعموول بوه فوي  اس مواوفق مقيو

قووة اللعالبحثيووة علووى ا أولتعليميووة اء التجربووة سووواصوور اعن حوودالووذي يكموون فووي المعرفووي اد اقتصوواال

ن دليول التعليموي بول المختبر اخل امة داللساو األمنمل امين عوادي وتاقتصاالنب الجالطردية بين ا

تقل فوي  ال يةأهمعلية وانب بفالجا اهذ إلىته يشيرابنود متطلب حدالجيد في المختبر ات ارساممجودة 

 . لتعليمي المختبر افي  المطلوب تحقيقها خر ألامل العواعن  ايتهأهم

 لتشريعي انب الجا 1-5-2

زمووة اللات اطوواحتيااللتعليميووة علووى ضوورورة وضووع ات المؤسسووالمهنيووة فووي امة اللسوواء اكوود علمووا   

ح المختبور ونجواخول اد الطلبوة عمليواة فوي تودريب ساسوياألت المقومواع ان لمنوع ضوياآآلموت اومتطلب

ت ات لمقوموانين وتعليموات وقوواتشوريع إيجوادل اللعلموي ومون خوالبحوث ا أولتجربوة ا إجراءمج ابرن

ت اقيوواتفاالت عبوور الخبوورا لداتبوو ادوليووة وبضوومنه أو ةن تكووون محليووالمختبوور ويمكوون اخوول ادلعموول ا

ة يوادراال اتجوراءإلانب يترتوب عليوه مجموعوة مون الجا ان هذالعلمية وات المؤتمرات في التوصياو

ن اموياال الهووان اولتعليميوة المؤسسوة افوي  العليوا دارةاإلمن قبل  العمل بهالمطلوب الفنية الية والماو

هيوك  ابقة نالمطا أوتنفيذ لات عدم االقبة حابكل دقة ورصد ومر العمل على تنفيذهاو ايتهأهملمطلق با

فوة فوي لمختلالتعليميوة المؤسسوة ات اليوانشطة وفعالجودة على مستو  ا إدارةم ات نظامتطلب حدا انها

  .  يةلتعليمالعلمية وا اتهاالمج
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 لتنفيذ  ا 1-5-3

 ات حيوث تتووفر فوي هوذالمختبورامة فوي اللسوام اء نظواصور بنواعن أهوملتنفيذي هوو انب الجايعتبر    

 :  يةاآلتت المقومالعنصر ا

دية ومن المات اياإلمكان فيهتتوفر ن  اح يتعين النجاد له امج يراحيث كل برن : دية المات اياإلمكان -1

لبحووووث ا جوووراءإل أوس القيوووا أجهوووزةلشخصوووية ولتووووفير ا يوووةالوقات ايتطلوووب تووووفير معووود اهوووذ

سوتعمل علوى  التوي حتمواسوية الدرات المقورراهج التعليمية للطلبة وفق منوارب التجات واسالدراو

 . تالمختبرالطلبة في املين وامة للعاللسان واآآلمئل اتطوير وس

ن مشوروع تودريبي الوك إذا اصة فيمامشروع تعليمي وخ أين ان نجد الطبيعي امن  : لتدريب ا -2

فوة فوي الطلبوة كاملين والعان يشمل انية بحيث يتعين اميد أول ورش عمل تعليمية العملي من خ

 الجوزء  نوهالت فوي نفوسوهم المختبورامة في اللساهيم افة مفانشر وزرع ثق اوبضمنه تالمختبرا

 للمهووم موون قبووالمحووور ا اعفة بهووذالمهنووة وعليووه يتطلووب بووذل جهووود مضووات اقيووالخاموون  ازيتجوو

 . يةلتعليمات المؤسسافي  العليا اإلدارات

د ارشواالئل ابرسو ةلطلبوافة وكوذلك املين كالعام العان تكون توعية وايجب  :  مالعالاولتوعية ا -3

م فيدوية توضوح الفال المن خ أولتحذيرية او رشاديةاإلت اماللعات والنشرال اللتوجيه من خاو

تعلق في  إرشاديةت امع تعزيز تعليم تالمختبران تحصل في التي يمكن ادث الحوا أنواعبعض 

 لتوضيحيةاريس الكرا نع فضال  لطلبة ار انظالمختبر وقريبة من ان اركا

ملين العوام ات ومهواجبواة وسولوك ووالتي تمس حيوات اسالدرا اويعنى به : ديمية اكاالت اسالدرا -4

فوي  ادة تبودالتوي عواو امخطط لهو العملية وفق مات ارسالممانب افي ج تالمختبراخل الطلبة داو

ت الخبورادل التعليمية في تبوات المؤسسالمحور شروع ا اعى في هذان يرالى على واالحل المرا

 . خر ألالتعليمية ات المؤسسات امن مختبر اتهات بين نظيراروالمشاو

 

  تالمختبرامة في اللسات مسؤول اصف 1-6

لتعليموي ام النظوالتوي تتعلوق باو التوي يعمول بهوات التعليموات والتشوريعان ان يضع نصب عينيه ا -1

 اقطع الفتهايجوز مخ اللمختبر اخل اد

دنووى لحقوووق االلحوود المختبوور وجوودت لتمثوول امة فووي اللسووابط اوضوووت اتعليموولات وان تشووريعا -2

 اتطبيقهو تالمختبورامة فوي اللسواعلوى مسوؤول  اموالز أصبحلمختبر ولذلك الطلبة في املين والعا

 . اماتم النطر عن بعضهاغض  أوزل التنا أوص انتقاالجوز يالبكل دقة و

د وتوعيوة ارشواالولتوجيوه البودء بات والفالمخات االوغير منفعل عند تشخيص ح ادئان يكون ها -3

ن او .  اإلصوابةودث الحوالخطوورة عنود حصوول اد ابعواو الهو مطلوب فعو الطلبة بمالمين والعا

 . لة العداهة والنزاد والحياد بالجام التزااللمهمة مع الهذه  الماك ايتفرغ تفرغ

وتوثيووق  تالمختبووراخوول العموول داب فووةاك لمعنيووةاف اطووراأليكسووب ثقووة  ن  أء اوبووذك اهوودايعموول ج -4

 . ت التشريعات والتعليمات وادارشاالطع مع تطبيق ايتق ال اقة بهم وبماللعا
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 أثنواءلمختبور اخول الطلبوة داو ملينالعوا التوي يتقودم بهواي والشوكات والمعلومواظ على سورية الحفا -5

ذ اتخوالمختبر واخل الطلبة في داملين والعات بين اقاللعاسية وتعكر الحسارة اثال ات تجنبارالزيا

 . زمةاللا لحلولاء اعطالكفيلة بات ادارشاالوت التوجيهامجموعة من 

بكول  همواتوه ومهاجباعده في تنفيذ والتي تساة دارياإلولعلمية ا رفالمعات وارالمهان يمتلك من ا -6

سبة المحا أولحلول الفة والمخالة اخر له في طرح حاآللطرف ا عده في تقبل ان ومرونة وتساتقا

 . اشيرهاوت

 ازهواجتاوقود ت المختبورامة فوي اللسواط اى نشولعمول علوادة تدريبية متقدمة في اعلى شهصل اح -7

 . اونظري اعملي

ت مخططة ارالزيانت اكأء اسو تامختبرللنية الميدات ارالزيامج زمني له في اة وبرنوضع خط -8

مة اللسووالبيئووي وانووب الجاصووة بالخات اللسووجا أنووواعع علووى بعووض الطوواالئيووة ويحووق لووه افج أو

ت افاسوعاالصوندوق  أوعيوة الجما أولفرديوة ا يوةالحمات العمل ومد  توفر معودات اباصاوسجل 

لتودريب ال المختبور فوي مجواخل املين دالعاص بالخالتدريب اع على سجل الطاالوكذلك  األولية

 .  ات وغيرهافاسعاالو طفاءاإلت اعلى معد

لتعليميوة المؤسسوة اب العليوا دارةاإلع الطوا الهوالئق يتم من خات ووثاله ضمن سجاتإجراءتوثيق  -9

ت المختبووراملين فووي العووات اتحسووين وتطوووير قوودر أجوولموون  الجتهووات ومعالفووالمخات االعلووى حوو

 . لمختبريةارب التجات ارساومم أداءلطلبة في او

 فوي تالمختبراخل الطبة داملين والعالتنفيذ من قبل او داءاألرير دورية عن مستو  ارفع تق -11

 . وجدت ن  إلفرص ات والتحديابط والضوات والتعليماو تالتشريعا لامج

 

ت المؤسسافي  تالمختبراخل المهنية ادامة اللسابط ات وشروط وضواتعليم 1-7

 فة التعليمية كا

 . لعمل المختبر وفق طبيعة التحذيرية في او رشاديةاإلت اماللعاتوفير  -1
 . لمختبرارضية أت واجيالزجاضد والمنات والمعداو جهزةاألفة امين نظات -2
ف اضح وشفاز بشكل والجهات تشغيل اخل كل مختبر وكذلك تعليمامة داللسات اوضع تعليم -3

 . للطلبة
ت اهاتجافي  إرشاديةت امالووضع ع تالمختبرارج في الخا إلىرئ تفتح اطو أبوابمين ات -4

 . رئ الطوالم الس أورئ الطوا أبواب
لبيولوجية و ات اية للمخلفواية وحوالكيمات اية للمخلفوادية وحالعات ات للمخلفايواتوفير ح -5

 . افهالتاو امج لرفعهاوضع خطة وبرن
مين منظومة اء مع تالهوات الهوت  وكذلك مفرغاخل اء دالهوات احباءة عمل سامن كف تأكدلا -6

 . لتدفئةاكفؤة للتبريد و
 .  األرضيريض التاءة وكذلك منظومة اضاالمة وجودة منظومة اللتحقق من سا -7
لشمس اعن ضوء  بعيدا   المخصصة لهاسبة والمناكن اآآلمليل في المحاية والكيمياد المواخزن  -8

 . لبيئةامل اعو أورة الحراك خر ألات المؤثراو
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لكفوف الصدرية وادنى اكحد و تالمختبراملين في العالفردية للطلبة وا يةالحمات اتوفير مستلزم -9
 . ءارتداالتتضمن ضرورة  أخر فة والشفارة النظالورقية وات امالكماو  حدالوا ستخداماإلت اذ
 . لمختبراخل ات لهم  ومعلنة داجبالوام والمهاملين والعاء اسماتحديد   -11
 تالمختبرالعمل في اء انتهابعد  امينهاز وتاسبة لكل جهالمناغطية االتوفير   -11
 لمختبريةاوجهزةاألث واثالظر لالنالذي يسر التنظيمي انب الجاعى اير  -12
 لمختبر .ادرة اء عند مغالكهرباط امن غلق نق تأكدلايجب   -13
 ء لكل مختبر.اصل دورة كهربامين فات  -14
 لمختبر .المين في الطبي للعالفحص ا إجراء  -15
 .لفرديةا يةالحمات امعد إستخدامء وارتدالطلبة باملين والعام الزا  -16
 لطلبة.ا أوملين العالمختبر بين اخل اح دالمزاعدم   -17
سب يستخدم ان منالمختبر وفي مكارج ارئ في خاص للطواخم امين وجود دوش غسل عات  -18

وية ادة كيماب مانسكالة اسب يستخدم في حان منالمختبر وفي مكارج ارئ  في خالطوالة افي ح
 ليدين .ا أو الرأس أولوجه اعلى 

 إشرافرب وبالتجاء انتهالطلبة بعد ات من قبل اجيالزجاوغسل  إستخداملشديد من الحذر ا  -19
 لمختبر .امسؤول 

 . فئالمطا إستخداملمختبر على املين في العايجب تدريب   -21
 . لمختبر لذلكات اجيازج إستخدام أولمختبر اخل اد يالشاشرب  أوم الطعال وايسمح بتن ال  -21
 . اتاب امنع تالمختبراخل التدخين دايمنع   -22
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 ارهاختيالشخصية وكيفية ا يةالوقات امعد إلىجة الحا 2-1

كل تتعلووق اث مشووالحوول ثوو إلووىلتوصوول ات المختبوورالمهنيووة فووي امة اللسووايتوجووب علووى مسووؤول    

مون  لعمليوةا خذهم للودروسا أثناءلطلبة ا يةاحموكذلك  تالمختبراملين بالعاة يازمة لوقاللات المهماب

 : وهي االخطار

مة اللسوواجووه مسووؤول ادة يواحيووث عوو يووةالوقات اجووة فعليووة لمسووتلزمالووك حان تكووون هنايتعووين  : اوالا 

لوة الحال تخصصه في عمله حيث هوذه اطر ضمن مجالمخا إدارةل اللة وجود خطر من خاتحليل لح

لكفيلوة الوسويلة ايتمثول ب إجراءن يتخذ اته اجبالطلبة وعليه ضمن والمختبر واملين في العاتؤثر على 

 اناماو اتطور أكثر أدواتد بالموالة وامن أدواتل استبدا أو داءاألبتحسين طرق  امالخطر ا ابدرء هذ

لمختبريوة الحديثوة ات التقنيوالفوم فقود وجودت فوي ال الب مون خويوالباليل بالمحال على ذلك سحب اومث

لكميوة المحلوول واسولوب سوحب المسوتخدم با ات يتحكم بهاماصم ةثالطية تضم ثاصة مطام إستخدام

ت اطواحتياالذ اتخوالهندسية فيتعين ائل الوسادث بالحوا أولخطر ات الة مسببازاتعذر  إذاو . لمحددة ا

 . لخطراقية عن مصدر اجز واحو إستخدامل اللطلبة من خاملين والعا يةاحملتي تكفل ا

ا   ت اسوس ومهموا رايوتخاعى عند احيث ير ستخدامإلئمة لاللمالشخصية ا يةالوقات ار معداختيا : ثانيا

  : اآلتيةت الموضوعاوفق  يةالوقا

ملين العوا التوي يتعورض فيهوات االلحواقية في مختلف الوات المعدا التي توفرها يةالوقادرجة  - أ

 . لطلبة للخطراو

لمعلوموة  ا يوةالوقات الوك مون معودانه ليس هنا يهلارة اشااللجدير احيث من  الهاستعماسهولة  - ب

لصولبة وكوذلك ات القبعوالشخصوية مثول ان اآآلموت امعود اعود افيمو اتوالخطور بتايكفل منوع  ام

لك كثير من اهن . زلةالعاطية المطات ازالقفالمتمثلة بارة الضات اعاشاالمن  يةالحمات امعد

زمووة اللات اصووفالموا إلووىتشووير  تالمختبوورالطلبووة فووي املين والعوواجريووت علووى ات اسووالدرا

 : تي االفي ذلك ب امستعين امالغرض تمابحيث تفي ب المطلوب توفيرهات اللمعد

تهم يالوقوو ايتهووأهمملين بالعوواك ادرالشخصووية تكووون مقوورون بموود  ا يووةالحمات ال معووداسووتعما ن  إ-1

 . طالنشا اذفتهم بهاتهم ووعيهم وثقيالوق ايتهأهمملين بالعاك ادراووعيهم بمد  

تؤثر على  ال اهإستخدام عندلطلبة املين والعا التي يشعر بهاحة الراومستو   اءهارتداسهولة  ن  إ -2

 . لمختبر التجربة في ا إجراءفي  دارةاإلمستو  

مون  الهاستعمار على اجباالت دون المعدار بهذه اشعاالع بوجوب اقنااللعلمية في ائل الوساتحقق -3

 . لاستعمااللشخصية عند افع المنان ال بيالة وذلك من خيادراالت العقوبالتهديد بال الخ
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 تالمختبرالشخصية في ا يةالوقات امة لمعدالعات اصفالموا 2-2

 أو اغاصوباتعطوي  الد غيور مهيجوة للجلود وائحة مقبولة ومصنوعة مون مووات ران تكون ذا -1

 . مةاس الوانا  

 . صدأبلة للالشخصية غير قا يةالوقات امعد التي تصنع منهالمعدنية اء اجزاالون كن تا -2

 . ت المختبرالعمل في اسب مع ظروف اوتتنل استعمااللوزن وسهلة ان تكون خفيفة ا -3

 . لتلف امة للتعفن ووادة مقان تكون مصنوعة من ما -4

 . لصحيح الشكل اب اهإستخدام آليةت تبين اتعليم اوتثبيت عليه ن تكون معلمةا -5

 . ل اشتعاالبطيئة  أول اشتعالبلة لاد غير قان تكون مصنوعة من موا -6

 . طرالمخاعلة ضد الفافية والكا يةالحمان تحقق ا -7

 

  تالمختبرا لطلبة فياملين والشخصية للعا يةالوقات امعد أنواع 2-3

 . لعيون الوجه وات اقياو -1

 . ع الذراليد وات اقياو -2

 .  الرأست اقياو -3

 . قالسالقدم وات اقياو -4

 . لجسم ات اقياو -5

 . لتنفسي از الجهات اقياو -6
 

 تالمختبراملين في الشخصية للعا يةالوقات اتوصيف معد 2-4

 : لعيونالوجه وات اقياو 2-4-1

ع اشعاال الهالينفذ من خ الدة معتمة  ارة وتكون مصنوعة من مالحراقية من الواقنعة االوتشمل 

رةاللحر اتوصيله ءة ابردل وتتصف اشتعالل ابليتهاعن عدم ق فضال  ري الحرا  . 

يستخدم في ورش  اقنعة مااللعينين ومن هذه اة ياجة معتمة لوقاة بزجافذة مغطادة بناع عالقناويجهز 

 امالوجه تمافة بحيث يغطي الشفاستك اللبادة المصنوعة من ماقنعة االوكذلك  . لطلبةام لتدريب اللحا

 الرؤياعلى لتي تؤثر ات التعرجالخدوش والي من اللهب وخامون ضد استك ماللبان يكون اويجب 

هي  أنواعثة اللك ثاوهن  : 

 . الوجه كليامن  يمامآألقية للجزء الوالخوذة ا - أ

 . اكلي الرأس يةاحموتشمل  قيةالوا لخوذةا - ب

  لمثبتالطوق ات العيون وذالوجه ومن ضمنه التي تحمي ات المعدالتي تشمل الوجه وات اقياو -ج

لبنفسجية الفوق ا األشعةورية الحراطر المخانيكية الميكاطر المخاة من ياللوق وتستخدم . الرأسعلى 

 . ية والكيمياطر المخالموجة والمؤينة قصيرة ات اعاشعاالو, 
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 : لعينيناة ياوق 2-4-2

لعتمة على شدة المعتمة وتعتمد درجة ات ارالنظارة تستعمل الحرالعينين من اة يالغرض وق

لعملية ات يعتمد على نوع اراج للنظالزجار نوع اختيان ا اري  كمالحراع اشعاللتعرض لا

ء اشياالمن  يةالوقات ارال نظاستعمالوهج ويمكن كذلك الورشة ودرجة المختبر ) اخل المستخدمة دا

م اعلى عظ ينسين  مستقراوك الرأسط حول ابرب سي مزودةالتي تكون على شكل كارة ويالمتطا

 . لعينين الوجه حول ا

 . مون العينين في وضع ما أمامت العدسافية بحيث تثبت ابدرجة ك ار صلباطاالن يكون اعى اوير

 . ئمة للشخصالم األنفن تكون قنطرة ايجب  اكم

 : رئيسة هي  أنواع أربعة إلىلعينين ات اقياوتقسم و

 . نبية اج يةاحمبدون  أونبية اج يةاحمت مزودة بات عدسات ذارانظ-1

 . سيةات كارانظ-2

 . م اوجه لح-3

 . قي يدوياجز واح-4

ت الجسيماو ،لموجة القصيرة المؤمنة والمنظورة وات اعاشعاالة من ياللوق نواعاألوتستخدم هذه 

  . يةوالكيمياد الموا،ورة يالمتطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قي للوجهاتر واخوذة مزودة بس( 1-2شكل )  
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 : لسمعات اقياو 2-4-3

 ام غالبا  , جهزةاألوت المعدادرة من الصاديسبل ( و 85من  أكثرء )التعرض للضوضا ن  إ

من  أصبحلغرض ا ان من هذانساال يةاحمولغرض  . لمهني الصمم امهني يتمثل ب يسبب مرض

 : اآلتيةثة اللثا نواعاأللمتمثلة بالسمع واصة بالخالشخصية ا يةالوقات ال معداستعمالضروري ا

  :  األذنت اقياو 2-4-3-1

 الهاسوتعماء بالضوضاءة تخفيض شدة ات كفاوذ  الية جدالعات اصوالت تستعمل لاقيالواهذه  ن  إ

فوذ اذن بغورض سود منالرجي لوالخوالجوزء ام حول احكاتربط ب انهاحيث  . ( ديسبل 45حد ) إلى

 على اخلهابد ستك وتحتوياللبا أوط المطاتين من لتردد وتصنع من طبقالصوت لتقليل ادخول 

 : اتهات ومن ميزاصواالدة تمتص ام 

 . الرأسعلى موقع من  ابط معدني يمكن تعليقهاوجود ر - أ
بلية على ات قاحة كبيرة وذالضغط على مساين ( وتوزع األذن)  الرأسنبي اتضغط على ج - ب

 . نبين الجا إلىع اتساال
 . ئيةاللكهرب ازلة كلياع -ج
 . لوزناخفيفة  -د
 . ءالضوضاتخفيف شديد لشدة  -هـ 

 :  األذنت  ااداسد 2-4-3-2

بع اصواالبطرفوي  الضوغط عليهواط بمجرد انضغاللبلة استيكية مرنة قالئن بارة عن لداوهي عب

فية الكا يةالحماوبذلك تكفل  األذنة اخذ شكل قناوت األذنخل احيث تتمدد د األذنخل اد اووضعه

تعتمد علوى ء الضوضان تقليل شدة ا إلىرة اشاالنود  اكم. لية العاء الضوضالسمع من اسة الح

 :  امنه أنواعثة الوتوجد ث . ات نفسهادالسدات اصفامو

 

ل اسوتعمااللتركيوب وسوهلة ابسيطة  از كونهالبوليمر وتمتادة المصنوعة من ما ناليورثا تاداسد - أ

 . لثمناءة جيدة ورخيصة ات كفاوذ

دية اقتصواية وصوحلووزن والتكووين وخفيفوة امريحوة وبسويطة  اتهواومون ميز : طية ات مطاداسد - ب

 الهاسوتعمالسومعية ويمكون اة القنواتسوبب تهويج فوي اللسومعية واة القنوالضوغوط فوي اوتعطي نفوس 

بون بعوود كوول الصوواء والموواب ابشووكل طبيعووي ويمكوون غسووله اع بهووالسوومات طويلووة ويمكوون الفتوور

 .لاستعما

لووزن اصوحية وهوي خفيفوة  ايجعلهو اة مموحودان تسوتعمل لمورة وا اتهاومن ميز : ت قطنية اداسد -ج

 . لسمعاسة اعلى ح الهاستعماؤثر ياللسمعية واة القناتسبب تهيج  اللجميع وائم الومريحة وت
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 : ع الذراليد وات اقياو 2-4-4

لحووروق فووي الرضوووض والقطووع وا أولسووحق ات اباصووالع الووذرابع واصوواالوليوود اتتعوورض  ةداعوو

سوبة المناقية الوافوف كلا إستخدامدم علعمل وامة الصة بسالخات التعليمياع اتباه وانتباالت عدم االح

 لمختبووراخوول ادلعموول اطبيعيووة لسووبة المناقيووة الوالكفوووف ا أنووواع أهووميلووي  اوفيموو . لعموول الطبيعووة 

  (لورشةا)

 : لتي هي اع الذراليد وامة اللس

 . طعة ادة وقات حاالل استعماكفوف بشبكة معدنية عند  -1

 احيتهالصومون  تأكودل مسوتمر للكبشو التي يتم فحصوهاء والكهربامل مع اطية للتعاكفوف مط -2

 . ئيالكهربار اللتي امتهواومق

 . جلدلاوحروق  تآكل إلىتؤدي  يلتاية والكيمياد الموامل مع اطية للتعاكفوف مط -3

لخشونة ام اجسواالو ايالشوظالمتوسطة ,ارة الحرار ويالمتطامة للشرر واكفوف جلدية وهي مق -4

 . لية اع امتهواوتعتبر مق

وهوو يسوتخدم فوي ني الحيووا نسويج لالكروم موع المدبوغوة بوالبقور افوف مصنوعة مون جلود ك -5

 . لصلبالحديد اكة والسبال اعمالورش وفي ا

 أولخشوونة ام اجسووالك لاحتكوواالة موون يوواش للوقالقمووا أولقطوون اكفوووف قطنيووة مصوونوعة موون  -6

 . خاسواال

مون  أكثورت فورق جهود اذ أجهوزةتجة عن النالسينية ا األشعةة من ياصية للوقالرصالكفوف ا -7

 لفلوروسكوي(ا)لفلورية اشة الشات اصة في فحوصائة كيلو فولت وخام

االذنغطية ( ا2-2شكل )  

 



  

 
72-23 

 قالعرا مجهورية
 

 لعلميالبحث ايل والعالتعليم ارة اوز 

 لعلميا لتقويماو فاشراال زاجه

Republic of Iraq 
Ministry Of Higher Education & Scientific Research 

Supervision and Scientific Evaluation Apparatus 

 

 

 

 

 

 

 

 : الرأست اقياو 2-4-5

 ابه الرأسم ارتطا أوم اجسااللتي تنجم عن سقوط المتعددة ار اضراالمن  الرأس يةاحملغرض 
 :  أجللتعليمية وذلك من ات المؤسسالهندسية في الورش املين في انه تستعمل خوذة )قبعة( للعاف

 . حة ممكنةاكبر مساعلى لثقل اوذلك بتوزيع  الرأسلضغط على اتخفيف  - أ
 
 . قطةالسام اجساالف انحرالصلب على الخوذة ابلية سطح اق - ب

 . قطالسالجسم اقة الخوذة على تشتيت طابلية اق -ج

 (لورشووةار)لمختبالعموول فووي اذ تعتموود علووى نوووع لخووواصووة لووبعض ات خاصووفالووك موان هنا اكموو
لوورش وكوذلك المنصوهرة فوي ادن المعواثر امون تنو يوةالوقاة من خطور معوين مثول يابحيث تصنع للوق

ئموة اللخووذ لتكوون ما التوي تصونع منهواد الموار اخيان يتم ا يفضلئية والكهربات الصدمامن  يةالوقا
وتكوون علوى  ستخداماإلمة ومريحة عند اللسالشروط وا ائهاستيفالشمس واشعة اخية والمناللظروف 
 : هي  أنواعسبعة 

 . ثلينالبولي ادة اخوذة مصنوعة من م-ا

 . ربونيت البولي كادة اخوذة مصنوعة من م-ب

 . سالنحادة اخوذة مصنوعة من م-ج

 . اجب للرؤياقي للعيون غير حاجز واح أورة اخوذة مرتبطة بنظ-د

 . لعالمقاجم والمنال اعمالقية اخوذة و -هـ 

 . ثرةالمتنائل السوامن  يةالوقاقبعة -و

 . خ اسواالو األتربةمن  يةالوقاقبعة  -ز

 

ليدين ا( كفوف تحمي 3-2شكل )  
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 : قالسالقدم وات اقياو 2-4-6

يسوتدعي  اق مموالسوالقودم وار فوي اضوراالت عمل تلحق اباصا إلىدث كثيرة تؤدي اتحصل حو
لذي يهدد الخطر الطبيعة  اسب تبعالمناء الحذار اختيات  واعالصناغلب افي  يةالوقا أحذيةم باهتماال
 أنوواعت ومون اق مون تجهيوزالسوالقودم واسوب اين ار مواختيالمهنية في امة اللسات اع تعليماتبالقدم وا
 : لمستخدمة هي ا حذيةاال

 . تالصدمامن  يةالوقا أحذية-ا

 . م وات نعل مقاذ أحذية-ب

 . نعل خشبي أحذية -ج

 . طية اجزمة مط -د

 . لمستقرةائية اموصلة للكهرب أحذية -هـ 

 

 

 

 

 

 
 حماية( خوذة ل4-2شكل )

   الراس
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 : لجسم ات اقياو 2-4-7

ن احيواالملوة وفوي بعوض الكالصودرية ا أوت اللبودالجسوم هوي اة يوالوقئمة اللمائل الوسا أكثر ن  إ
ل وااللنوع امن لصدرية انت اء كاوسو. فية اكلجذع اي من مامآأللجزء التي تغطي الصدرية اتكون 
ت الصودماة مون يواوللوق. لمختبور اخول العمل دالطبيعة  اسب منهالمنار اختياالني وعليه يجب الثا أو
 .  لتعليباعة ادة وفي صنالحاكين السكالخفيفة وا

تسوتخدم فع اشوعاالورة الحورا إلوى لتعورضاعند  امأش مبطنة امن قم أوري جلدية اتستخدم صد
لورش في بعوض ا أو تالمختبرافي  اهإستخداميمكن  ايضا  سبست وهذه االلمصنوعة من اري الصدا
 . لعلمية انشطة اال

لبيوتيوول المصوونوعة موون اري الصوودالبتروليووة فتسووتعمل ايووة والكيماد المووواموون  يووةالوقاولغوورض 
  . اإلبخرةوئل ام للسووالوني مقيالمغطى بنسيج نا

 

 

 

 

 

قية الوا االحذية انواعبعض ( 5-2شكل )  
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 تالمختبرافي  ةلمستخدمات امالكمائص اوخص يةأهم 2-5

 :  اآلتية نواعاأل إلىت امالكمان تقسم اويمكن 

  : شية الشات امالكما 2-5-1

ط الفم بشوكل جيود وذو ربواو األنفلترشيح وتغطي منطقة اورق  من  لنوعا ات في هذامالكماتصنع 
ملين العوا يوةاحملوورش لانع والمصواوحتى في  تالمختبراويستعمل في  .  الرأسط يحيط بالمطامن 
 . مةالساغير  األتربةمن  تالمختبراخل الطلبة دا أو
 

  : لمعدني اء الغطات اشية ذالشات امالكما 2-5-2

 لقطن ويوربطالموبطن بواش الشوات مون اء معدني ومن عدة طبقاشية من غطالشامة الكماوتتكون هذه 
شوية بشوكل جيود الشاموة الكماء يفيد في تثبيت الغطانبي اط يحيط بجالمطالمعدني شريط من اء الغطاب

 . (1لرقم )افي  اليهارالمشات امالكمات نوع االلفم ويستخدم في نفس مجاو األنفعلى منطقة 
 

  : لصوفية اسفنجية واالت امالكما 2-5-3

ل ثوم . لتونفسالتوي تسوبب ضويق فوي ا األتربوة إلىمل العا التي يتعرض فيهات اعالصناويستخدم في 
لجبوري الجوبس الخشوب وارة اوك ونشولكواوفحوم لفحوم ار المنيووم وغبواالر اسبست وغباإلو اإلسمنت

 . لحجر اع لاومق

 
لجسم اة ايلعمل لوقات البد( 6-2شكل )  
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  : حدالوالمرشح ات اذ اإلبخر وت ازالغامن  يةالوقات اماكم 2-5-4

دة تتكوون التنفسوي وعواز الجهوا يوةاحمفوي  اءتهالورش لكفات والمختبرافي  ايضا  تستخدم  ن  أيمكن   
لفوم لمنوع او األنوفموة علوى منطقوة الكماط لتثبيوت المطواسوكين مون اطي يحتوي على مار مطاطامن 

 أخور توجود فتحوة  المرشوح كموالوضوع  األنوف أموامصوة اة خت وتوجود فتحوازالغواو اإلبخورةدخول 
 . لزفيراج اخرالفم تعمل على ا أمامصغيرة 

 

  : لمرشحين ات النصفية ذامة الكما 2-5-5

لسومية وكووذلك اطئووة الوامة السوابخوورة اللمرغوووب فيوه لالي غيور العووالتعورض اة موون يواللوقوتسوتعمل 
 أداءءة فووي التحقيووق كفوو تالمختبوورافوي  سووتخداماإلئعة اشوو ايضووا  وهوي  ةلعضووويا اإلبخوورةة موون يواللوق
 اإلبخورة مون يوةالوقات فوي اموالكمادة تعمول هوذه التنفسي وعاز المهنية للجهامة اللسامين ات تامتطلب

جوزء  511مون ) أكثور الحاويوةت ازالغوالمليون وا( جوزء بو1111مون ) أكثورلتركيز ات العضوية ذا
فوي  الهاسوتعمايمكون  احيانوا  لمليون وا( جزء ب711من ) أكثرلزئبق ار اوبخ اونيآآلململيون وكذلك اب
ت اذ اإلبخرةو لهيدروجينانيد الية مثل سيالعالسمومية ات اذ اإلبخرةوت ازالغاء بالهوات تلوث االح
لووة افوي ح اهإسوتخدامن  وكوذلك يمكوون النترومثيوامثوول  خور ألايوة والكيمياد الموووا ليوة موعالعاليوة الفعا

 . CO2ت مهيجة للعيون مثل ازات غاوجود ملوث أوربون الكاكسيد أو ل وابء الهواتكون 
 

  : ت ازالغاقنعة ا 2-5-6

شورة بمسوتودع علبوة معدنيوة اويورتبط مبلفوم او األنوفولعينوين امل للوجه يغطوي اع كاوتتكون من قن
تور علوى اللفاوهوذه  اإلبخورةوت ازالغواص امتصواى بليوة علوالقا ات لهواعلوى حبيبو اخلهواتحتوي في د

لتي ارئ الطوات االدة تستخدم في حاوع امنه يةالوقاد المرا اإلبخرةوت ازالغاحسب نوع  الك أنواع
لمختبور اخول اكسوجين فوي دواالز ات قلوة غواالفي ح اهإستخدامنه يمنع ا االلمختبر اخل اتحدث في د

% 5قول مون ا  (ph4 )لنوسوفين ات ازالوة وجوود غوافي ح أو . لكلي الحجم ا% من 16قل من ا يا
 . فوق  الكلي فمالحجم ا% من 3بنسبة  المونياز اوجود غ أولكلي الحجم امن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ت  امالكماء والهوالمزودة بالتنفس ا أجهزةصورة توضح ( 7-2شكل )  
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عالمات االلزام الواجب توفرها  ( مجموعة من8-2شكل )  
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لثاثلالفصل ا  
 

تالمختبراخل ائق دالحرا  

– اهأنواع –   

ا.منه الوقايةوطرق     
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 مقدمة 3-1

مة الساد الموال واشتعالبلة لالقاد الموا اجد فيهاحيث تتو ا  دة معقدايكون ع تالمختبران تركيب ا

لدقوة الحوذر وا إلوىلمختبور العمول فوي ال الخو امل معهالتعا أو اعملية خزنه التي يتطلب فيهاد المواو

موون  التووي يصوول بعضووهالمختبريووة ا جهووزةاألتنوووع وتعوودد  إلووىفة اضوواالب ايضووا  رقووة اد حالووك مووواوهن

د عنوود الموووال فووي هووذه الخووتا أي ن او .  اتهاإسووتخدامو العلمووي فووي تصوونيعهالتطووور اثووة فووي الحدا

 . دثاحو إلىؤدي ي اهإستخدام

 

 قاحتراالمفهوم  3-2

ت العالتفوواة لهووذه يووة ونتيجوووالكيميات العالتفوواي سلسوولة موون وايووكيملاقووع الواق هووو فووي احتووراال

حوظ حودوث عمليوة الي ا  ي بطيئووايميولكاعل التفايكون  الية وضوء وعندمارة عاحر ية تحرروالكيميا

ق عمليوة احتورااللبطيئوة يعتبور ا األكسودةرنوة باومق . ال  مث ألصدالمحيط كارة اكسدة فقط وتحرر حرا

 . لية وضوء ارة عاتنبعث حر انتيجته اكسدة سريعة جدا

يجب  قاحتراالث احدا جلألق واحتراالق ويدعى مثلث احتراالسلوب مبسط لتوضيح الك اوهن

 : لمثلث وهي اع الضالتي تمثل اة وأساسيمل اعو ةثالتوفر ث

 . رة الحرا-1

 . لمحترقة(ادة المالوقود)ا-2

 كسجين (واالء ) الهوا-3

هوذه  أحودء اختفواحيوث  ، جدةامل متوالعوامت هذه اد اطول فترة ممكنة مأق احتراالوقد يستمر 

لمحترقوة علوى اد المووادة توجد اق وعاحترااللي توقف عملية التالمثلث وباشطر  إلىصر يؤدي العنا

 اريوة وهوذاينتج عنوه شوعلة ن أود الموا أكثرق احترازم الزية حيث ياغ أوئلة اس أود صلبة اشكل مو

 اإلبخرةلمتحررة من طبقة غير مرئية من ات ازالغابخرة واله  لاراب مصدر شراقترايحدث عند  ام

 . ت ازالغاو
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 ئقالحرا أنواع 3-3

 

 : ت وهي المستوياث حدال اطبق أنواعخمسة  إلىئق الحراتنقسم 

 لخ ا. . . . لنسيج الفحم والورق والخشب وائق الصلبة مثل حراد الموائق ا( وتمثل حر المجموعة) ا -1

ف الجالمسحوق اسطة ابو المحترقة ثمينة فتطفاد الموانت اك إذاء والماب اوتبريده اؤهاطفاويتم  .

 . ي والكيميا

لبنزين ال مثل اشتعالبلة لائل قائق من سوالحرائل حيث تنشب هذه السوائق ا)ب( حرلمجموعة ا -2

لرغوة اسطة ائق بوالحرافح هذه اوتك . . . . . . غ اصباالورنيش الوالشحوم والزيوت واو

 . ونيوم آآلمت اسيوم ومسحوق فوسفالبوتات الصوديوم وبيكربونات اية ومسحوق بيكربونوالكيميا

لهيدروجين ان والميثالبروبين وائق اهبة وتشمل حراللات ازالغائق اوتمثل حرمجموعة )ج(  -3

ت اومسحوق فوسف ربونالكاكسيد واني اث CO2ز اسطة غائق بوالحرافح هذه اسلتين وتكاالو

 ونيوم.آآلمت اوسلف

 

سيوم البوتالسيوم والكالمنيوم واالوريوم البالمغنيسيوم وائق ادن وتشمل حرالمعائق امجموعة حر -4

سطة ائق بوالحرافح هذه ادة تكالخ وعا. . .  لزركونيوم انيوم واليورايوم ونالتيتالليثيوم واو

 .حيقالمسا

 

سطة افح بوادة تكائية وعات كهربالتي تحدث بفعل معدائق الحراء وتشمل الكهربائق امجموعة حر -5

 . ونيوم  آآلمت ات وسلفاف( ومسحوق فوسفاس اربون و)بي الكاكسيد واني از ثاغ

لتعليميوة ات المؤسسوافوي  تالمختبورالحودوث فوي ائوق متوقعوة الحرا أنواعورد من  اجميع م ن  إ

 . اومنع حدوثه المطلوبة للسيطرة عليها اتجراءإلا أنواعقصى اذ اتخانه يتطلب اوعليه ف

 

 ئقالحراب اسبا 3-4

بلوة القالوقوود اع اجتمواب أير النوايسومى بمثلوث  امول موات عنود تكالمختبورائوق فوي الحراتحدث  

 :  اآلتيةت االلحاثة في  اللثاصر العنار وتجتمع هذه الناء ومصدر الهوال واشتعالل

 أعلوى ل المون خو المشوحونة شوحنتهابة السوحاتج عن تفريغ النائي الكهربالتفريغ الرعدية كاعقة الصا - أ

بنيووة الكبيوورة ولووذلك تحصوون ائووق الحراتسووبب  اليووة جوودارة عالتفريووغ حووراحب عمليووة امبنووى وتصوو

عد اصوف تسوالعوالشوديدة واح الريوائوق واحر الحدوث مثول هكوذ اعق منعالصوات انعات بمالمختبرا

 . ئقالحرار هذه انتشاعلى حدوث و

 امنهوو موول عوودةاعولسووطوح نتيجووة لائيووة علووى بعووض ات كهربالمسووتقرة حيووث تتولوود شووحنائيووة الكهربا - ب
وتكوون  . كاحتكواال أوبيوب اناالفوي  انهاسوري أوت ازاهتوزاال أثناءئل السالمضطربة لسطح الحركة ا
لمعوزول السوطح ا إلىرة الشرات من سطح معزول حيث تنتقل الشحناب هذه اقتراعند  الخطورة هنا

 . لحريقاكسجين سوف يحصل وال واشتعالبل لاز قاوعند وجود غ
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 أونة الصياض اغرال اتجر لتيال اعماالن هذه احيث : لتعليمية ات المؤسسام في ورش اللحال اعما - ج

 ء ال سواشتعالبلة لاد قائق بوجود موالحراع النداب اسبا أحدلورش تكون ات والمختبرالتدريب في ا

 .  ةزماللات اطاحتياالولحذر اخذ ازية نتيجة عدم اغ أوئلة اس أوصلبة كانت 

رة احور إلوى وصول إذارة معينوة فوافي درجة حور اتيايشتعل ذ امر ابخ أوز اكل غ : تي الذال اشتعاال   -د

 اإلبخورة تشوتعلن احيااللحريق وفي بعض اكسجين( سوف يحصل واالء ) الهوا اليهاوصل ومعينة 

ت بكثورة اثيوراالوت  اللكحووابخورة ايحصل موع  اخنة وهذاعية سوأ أوخنة ابسطوح س امسهالعند ت

 . مة اللسات ات وتعليمادارشاالع اتبات ونتيجة عدم المختبرافي  

سوطة توليود الحطب بوال اشتعافي  اهرة قديمالظاستعملت ا : ماصطداالوك احتكاالتج عن النالشرر ا -هـ 

ن اك واحتكووارة اشور ايضووا  ت حيووث تتولود القودحافوي بعووض  اليووالحصووى وتسوتعمل حاك احتكواشوحنة 

كسودة ايحصول  ادي ممواعتيوام جسوم صولب بسوطح حديود ارتطوارة يمكون عنود الشورامون هوذه  رلخطا

بهة للشورر العمليوة مشوالية وهوذه ارة عالحديد تحت حرات صغيرة من اث جزيئانبعاسريعة للحديد و

 . ت المختبرالورش والتدريب في ا أونة الصيال اعما أثناءلكوسرة المنبعث من ا

ئوق الحرانسبة تتسبب في  أعلى  ن  ات ائياحصاالظهرت القد  : ئية الكهربا جهزةاألتج من النالشرر ا -و 

ت المختبورائوق امون حر ايضوا  مؤشور  الشورر وهوذائول مون اتوليود كوم هئي نتيجوة الكهربواس التماهو 

 . دالموات وازالغاو اإلبخرةل اشتعالتي تسبب في التعليمية وات المؤسسافي  األبنيةو

دة الموا اقوة تسوتنفذ تودريجيارة عون طارية هوي عبواعلالشعلة ان ا : رية اعلالشعلة اتجة من النائق الحرا -ز

در امصوو أحووديعتبوور  ال وهووذاشووتعالبلووة لالقات ازالغوواو اإلبخوورةل اشووعابليووة علووى القا المشووتعلة ولهووا

لمختبريوة , ان افورااللتودخين , ات ) االلحات ومن هذه المختبرالحريق بل مصدر خطير وكبير في ا

 . ( اوغيرهح بنزن امصب

 

 تالمختبرائق في الحرامن  يةالوقاطرق  3-5

 : اآلتية أربعة سساال التي تنتج عنهائر الخسالحريق وحدوث امج لمنع امن برن أكثرلمؤكد يوجد امن  

 . ئقالحراضرورة تطبيق هندسة منع  -1

 . طفاءاإلدرة بالمبالمبكر واف اكتشاالتفعيل  -2

ئمووة لتقليوول اللما طفوواءاإلل طوورق اسووتعمالحوودود وباضوويق ار بالنووات وذلووك بحصوور التلفيووالووتحكم فووي ا -3

 . ئرالخسا

 . لحريق ار اخطاد من افراالة ياوق -4
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 ئق الحرامن  يةالوقاصة بالخات التعليما 3-6

 . لحريق اب منع اسبا أهممن  تالمختبراخل الترتيب دا حسنفة والنظا -1

 مة تحذيرية(اللتدخين )عات عدم افتالم احترا -2

 أثنواءلطلبوة املين والعواك لود  ادراالولووعي اوتحذيريوة ترفوع مون مسوتو   إرشاديةت امالوضع ع -3

 . تالمختبراخل العمل دا

 . لتدخينا المحرم فيهاطق المنالكبريت في احمل  اتاب امنع منع -4

 . جية مكشوفة اعية زجوا أو أوانيل في اشتعالبلة لالقاد الموايجوز خزن  ال -5

 رضاالل على اشتعاالد سريعة اينسكب من مو اتجفيف م يتعيين -6

 . فئالمدا أوت الهيترا أورة ادر للحرار مصال بجواشتعااللسريعة اد المواعدم خزن  -7

 .اخلهامل بدالتعالمحرمة في الخطرة واطق المنات في اوتعليم مشددةمة تحذيرية الضرورة وضع ع -8

 . لكلينكس اورق  ارض ومنهااللشحوم مبعثرة على الزيوت والمبللة باش القمايمنع ترك قطع  -9

 . لمختبر العمل با أثناءلمختبر وادرة ات قبل مغازالغات امام غلق صماحكاقبة ارم -11

صوقة اللاد المووابوس مون اللما أودي ايواال أوضوي ارااللبنوزين فوي تنظيوف ال اسوتعما اتواب ايمنع منعو -11

 .  اعليه

 . لعمل اء انتهار قبل اثر للنا أيمن عدم وجود  تأكدلا -12

فووور  السوويطرة عليهووا أوئووق الحرات موون المختبوورا يووةاحمموور مهووم لالرموول افئ وسووطول المطوواتوووفير  -13

 .  اعهالندا

 

 تالمختبرافي  طفاءإللمستخدمة لااد  المافئ حسب المطا أنواع 3-7

 :  اآلتيةلرئيسة ا نواعاأل إلى طفاءاإلدة افئ من حيث نوع مالمطاوتنقسم      

لرغووة اي ودفوع والكيميواعول التفاسطة الرغوة بوالذي ينتج النوع اوهي  : ية والكيميالرغوة ا مطفأة -1

 . عل التفاتج عن النالضغط اسطة اليتم بو

لرغوووة ائل مولوود انيكيووة بخلووط سووالميكالرغوووة الووذي ينووتج النوووع اوهووي :   نيكيووةالميكالرغوووة ا مطفووأة -2

 . نة صغيرةاسطواخل المضغوط داربون الكاكسيد واني از ثاسطة غالدفع يتم بواء والهواء والماب

دة اربون كموالكواكسويد واني از ثوالتوي تعطوي غوا مطفوأةلاوهوي  : ربونالكواكسويد واني از ثواغ مطفأة -3

لوتحكم فوي ام التشوغيل بفوتح صومالسيولة )تحت ضغط( وينطلق عند الة ابح از بهالغاويحفظ  طفاءإلل

 . نة اسطواالس ار

وهي على نوعين حيوث  طفاءاإلدة اف كمالجالمسحوق التي تعطي اوهي  : ف الجالمسحوق ا مطفأة -4

 . لتشغيل اطريقة 

لمسوحوق افئ حيوث يودفع المطوافوي  سوتخداماإلئع اوهوي نووع مهوم وشو : ز الغواتعمول بضوغط  مطفأة -5

 . لضغط انة صغيرة تحت اسطوالمضغوط في اربون الكاكسيد واني از ثانة غاسطوابضغط 
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 أولي العواء الهووالمسوحوق بضوغط افئ يودفع المطواوهوي نووع مون  : لمحفوظ الضغط اتعمل ب مطفأة -6

 . لمسحوقانة مع اسطوااللمضغوط في النتروجين ا

دة ايوة كمووالكيميائل السووامختلفوة مون  أنوواعلتوي تعطوي ا مطفوأةلاوهوي  : لمتبخورة ائل السووا مطفأة -7

كثيفوة تعمول علوى  أبخورة إلوىلحريوق ارة ابحور امهاصوطدائل تتحول عند السوالحريق وهذه ا طفاءإل

 : لمختلفة هي ائل السوالمحيط وهذ اكسجين والحريق عن افصل سطح 

 . الياله حاستعمالغي اربون وقد الكابع كلوريد ار -

 . ن اكلورو بروموميث -

 . ن ابروكلور ديفلورميث -

 . لمثيلاابروميد-

 

 : اهشأنم بالماالولحريق ا تاياطف  3-8

 : ةيالطفا إستخدامقبل  اآلتية اتجراءإلامن  تأكدلايجب     

 . شراغير مب أوشر اكل من يمكن تعرضه لخطر مب إخالء -1
 . التي نشب فيهالمنطقة الحريق في ار انحصا -2
 إنذارز المخصصة لذلك، وتشغيل جهال اتصاال أرقاملحريق حسب المعنية بات الجهاغ البا -3

 . المنشأةفق الحريق في كل مرا
من وجود  تأكدلاشب، وذلك بعد النالحريق ا إطفاءلجهود في افشلت  إذا فورا  لموقع ادرة امغ -4

 . آمنمهرب 
 . الم اءة انت تعمل بكفاك ام إذالحريق واة يالة طفامن ح تأكدلا -5
لتدريب على ذلك بشكل مهني اه والمياطيم الحريق وخراة ياطف إستخداممة بكيفية التاة يالدرا -6

 . عملي 
قه الغام احكامخرج ثم  ألقربلتوجه القدرة على ذلك والة عدم الحريق في حافحة اتجنب مك -7

 . لخروجا خالءاإلبعد 
 . لعمل ارئ في محيط الطوارج اجميع مخلتعرف على ا  -8
 . لحريق انشوب  أثناءعد المصا إستخدامتجنب   -9
 . كارتبا اللتصرف دون ذعر واسرعة  -11
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 تالمختبرات في ازاغ التي تنجم عنهات فضاللالتي تنتج عن ائق الحرا 3-9

لتوي المختبريوة وارب التجوا إجوراءت من بعود ايوالحالتي ترمى في ات المخلفان المعروف امن 

لحريوق ادث احوو ال تسبب عنهاشتعااللتبخر وسريعة السريعة اليل المحاب احيانا  تكون مبللة ومشبعة 

لمحصور مشبع اء الهوا أصبحنتشرت ضمن حيز مغلق ا إذاف . ات منهازالغاو بخرةاألث انبعانتيجة 

وتولود  اموع بعضوه اعلهواتف ت نتيجوةالمختبورائوق فوي الحراع النوداب اسوبا أحدلي ستكون التاوب ، ابه

 ء  المغلقوة هووات ايووالحات وضومن المختبوراء في هوذه الهواحيث يعتبر  الهاشتعاعد على ارة تساحر

 . املوث

 : هي  ارهانتشالتي تنتج من ار اضراالو االخطارن او

 . سيتوناال أبخرةز وائق بفعل غالحرا -1

للووون الووذي يكووون عووديم اربون الكووا أوكسوويدأول  امة ومنهووالسووات ازالغوواق تلووك استنشوواتسوومم نتيجووة  -2

 . ئحةالرالطعم واو

لعقم مثل اقد تسبب  أولكروم النيكل وا أبخرةصة اطنة وخن تكون مسرا إلىض مهنية قد تصل امرا -3

 . لروم ا أبخرة

 . لجسم اعند تعرق  أو اونيآآلمز الجلد بسبب غا أولعيون الجسم مثل اء اعضاتهيج بعض  -4

 H2Sز اصة غوات وخازالغاث انبعالتي تتكون نتيجة اض احمااللمعدنية بسبب اد الموا تآكلو صدأ -5

 . سود ا الون الكريهة مكونائحة الراذو 

 افهووالتاسووبوعي وا أومج يووومي ات ضوومن برنووالمخلفووا أوت اللفضووالووتحكم بهووذه اوعليووه يمكوون 

ت االلتقليول حو اطرهواورئيسي للتخفيوف مون مخ أساسيمل التهوية عان ا اكم امخصصة له رقاحبم

 . بخرةاألوت ازالغاتركيز 
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بعارلالفصل ا  
  

ت المختبرامة في العامة اللسا  
 



  

 
72-37 

 قالعرا مجهورية
 

 لعلميالبحث ايل والعالتعليم ارة اوز 

 لعلميا لتقويماو فاشراال زاجه

Republic of Iraq 
Ministry Of Higher Education & Scientific Research 

Supervision and Scientific Evaluation Apparatus 

 لمسؤوليةا 4-1
ه لتشمل امعة فحسب، بل تتعدالجامة باللسالمختص  بشوون امة متعلقة باللساتعتبر مسؤولية  ال     

ء ا، وسواإداريم ا اديمياكان اكأء النظر عن موقعه سوامعة، بصرف الجافي  إدارةكل موظف بكل 

ن ا -ديمي اكا أو إداري -ت على كل مسؤول اب ا، ومن هنام مرؤوسا ا، رئيسام كبيرا ان صغيراكا

لعموم، اعلى وجه  ام بهالتزاالو، امة، وطرق تطبيقهاللساة ومعرفة بجميع بنود يايكون على در

تي قبل ان مسؤوليته تا اسيماللخصوص، اعلى وجه  اتطبيقه آليةوبنوده ولدليل ا ات هذاوبمحتوي

 . احقالموظفوه  ام بتطبيقها؛ قاوال  مة اللساير يال من يطبق معوائد القان امسؤولية موظفيه، فمتى ك

 لمطلوبةا يةالحما 4-2

لذلك توجب على  . لمعرفةالعمل هي الغير في بيئة النفس وا يةاحمعلية لائل فالوسا أكثرن ا

لتي يعملون العمل ادفهم في بيئة التي قد تصاطر المخا ان يعرفوا - ا  ثانا أو انواك ا  ذكور -لموظفين ا

د الموابتلك  شأنله ال وكل ماعماليهم من ايوكل  ام إنجازفي  التي يستخدمونهاد الموا، وطبيعة ابه

تلك  إستخدامخطر قد ينجم عن  أيمل مع التعا، كل ذلك في سبيل تبصيرهم بكيفية اطرهاومخ

 . اإلمكانقدر  اومنعه امنه يةالوقاد، وطرق الموا

 

 لتطويرالتدريب والتعليم وا 4-3

ن إء  عليه فاط به ، وبناعمل يُن ياللفرد ا تأهيلمن  ايتجز اللتدريب جزء ان اشك فيه ال امم

يمكن  العنصر  -ت امعالجا التعليمية ومنها المنشآتفي  ا  تحديد -مة اللسال التدريب في مجا

تدريب  امؤسسة يتوجب عليه أوهيئة  أومنظمة  أين اف ال، لذاحواالل من اح يأء عنه باستغناال

 التدريب في هذان اف اولهذ . امنه يةالوقاطر، وطرق المخامل مع التعاعلى كيفية  اجميع منسوبيه

تدريب تحت  انيهماوظيفته، وثنت اك املزم للموظف مهم أساسيتدريب  اهمحدا : نب ذو شقينالجا

لحد من التعليم على كيفية التدريب واخص االلمعنى اب أول، المجالمستمر في نفس التعليم اسم ا

س عمله ، الموظف على رام اداينقطع م اللذي التعليم العمل ، ذلك هو ا أثناءلتي قد تقع اطر المخا

  : ليالتالنحو اعلى  التدريب نفسرهمان من النوعان اوهذ

 

 لحريق (امن  يةالوقامة واللسالملزم ) ا ساسياأللتدريب ا 4-3-1

 اتهارادامعة والجات ادالد  جميع موظفي عم - ال  ماك ا  وعي ساسياأللتدريب ا اد هذجيُو

مة اللسا اتإجراءعلى  ال  ماش ا  فياو ا  ديمية، وتشمل تدريباكا أونت اة كإداري،  امهاقساو اتهاووحد

، وذلك  امنه يةالوقاومعرفة  - هللامح اس ال -طر المخاعند حدوث  اجيد اتوخيهب جلتي يامة العا

 : يشمل
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 : يلي امعرفة ملجميع ا على يجبعليه  ء  ابنوئق، الحرامة من اللسا 4-3-1-1

 . لحريق امل مع التعا اتجراءإل –لوهمي التدريب ا أثناء -بة استجاالطريقة  -1

 . لحريق التبليغ عن ا التي يتم بهائل الوسا -2

 . لحريق التبليغ عن ا -3

 . لعمل الموجودة في بيئة الحريق ا إطفاءئل اوس إستخدام -4

 . لحريقان امك إخالءطرق  -5

 . لعمل افق بيئة الحريق بجميع مرا إنذار أجهزةط ارئ، ونقالطوارج ارج، ومخالمخاطرق  -6

  . لحريق ا تاياطف إستخداملعملي على التدريب ا -7

 
  

 : يلي امعرفة م امة ، ويجب فيهالعالمهنية امة اللسا 4-3-1-2

 . اوكبيره اصغيره اهأنواعطر بكل المخالتبليغ عن ا اتإجراء -1

 . اعنهغ الباالطر، وطرق المخاجمة عن انلادث الحوا أو اإلصاباتمن  يةالوقات اطاحتيا -2

 . امل معهالتعالعمل وكيفة ا أثناءبة اصالة حدوث افي ح اتإجراءعه من اتبايجب  ام -3

 . ر اخطامن  ابههاش النووية ومائية والفيزيائية والكيميائية والكهربا االخطارمن  يةالوقاطرق  -4

 . لعمل ا أداء أثناءلتي تستخدم ا دواتاألو اآلآلتطر امة من مخاللسائل اوس -5

 . لوظيفيةالبيئة العمل في اجمة عن النالظهر ات اباصا االخطارمن  يةالوقا -6
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  : لمحتملةاطر المخامن  يةالوقاللتدريب على   ادار اإلتقديم  4-3-2

 أو انواديميين كاكا، اثانا أو انواك اذكور -لموظفون اليه الذي ينتمي القسم ا أو دارةاإلستقوم     

سب لطبيعة عمل المنالمتطلب التدريب ابتوفير  -لوظيفية اكزهم النظر عن مراين، وبصرف إداري

 أثناء التي قد يتعرضون لهاطر المخات االحتماموظفة، وذلك في سبيل تبصيرهم ب أوكل موظف 

 . مراألقتضى امتى  امنه يةالوقاقل تقدير اعلى  أو، الحد منها أو الجتهاعملهم، وطرق مع

 

 : رئالطوافرق  4-4

 ، مكنا ادث مالحواسبة لمنع وقوع انلما اتجراءإلاذ اتخال األمنومة اللساد افراجد اسوف يتو    

ن اء  عليه فادث، وبنالحوا أوت ازماالورئ الطوات االعدة في حالعون متى تم طلبهم للمساوتقديم يد 

لمعنية الجهة ار اخطالب بالجميع مطان اف اولذ . رآآلم ال هذافور طلبهم حي نوالتعادورهم هو 

 . لفوريالتدخل الة تستوجب الحانت تلك امتى كصة اجيل، خات أوفور حدوثه دون تردد  اغهالباو

 

 : ت المختبراادث اة لحوساسياألت ابلمسبا 4-5

 : ملين اع إلىت المختبرادث في الحواب اسباتقسيم  ايمكنن    

 : مل شخصية اعو 4-5-1

 أولمختبر امل في العا أيلفرد ا التي يكون سببهاخلية الداب اسبااللشخصية تلك امل العواونعني ب    

 :  يليام الب نفسه ومنهالطا

 . لعملالسلمية في الطرق اع اتباعدم -ا

 . ره اخطالعمل والجهل في معرفة ا-ب

 . ئية الوقائل الوسال استعمافي  اإلهمال -ج

 . لعمل ان الخبرة بمكاة ياعدم كف-د

 . لحركة ارة وسرعة المهاة ياعدم كف -هـ 

 ت(االنفعااللعصبي , از الجهالفعل ,النفسية )رد الة الحا -و

 . لتجربة ا أداءلعجز عند ا أولتركيز ا أوه انتبااللذي يسبب عدم العمل اد في اجهاال-ز

 . ت المختبراخل ادح المزا-ح

 أووبدون علم  ارب غير مسموح بهام بتجالقيالعمل والفة لطريقة امخ أجهزةو أدواتل استعما -ط

 . فقةامو
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 : مل معنوية اعو 4-5-2

 : يلي  ابم اتلخيصهيمكن     

 . قديمة ومستهلكة أولحة المختبر غير صات  اومعد أجهزةن ا -ا

خل ارة دالحرات ادرج إرتفاع أوض انخفا أو جهزةأللريض التالتهوية وعدم اءة واضاالسوء  -ب

 . لمختبرا

 . اجيد المختبر مدربين تدريباعدم وجود مشرفين ب -ج

 : لتي تشمل العمل ابيئة  أولعمل ام بمحيط اهتماالعدم  -د

 . لطلبةام بازدحاال-1

 . لعمل ال الم للطبلة خالنظاعدم -2

 . لمختبر التنظيف في اءة ارد-3

 . ء الضوضا-4

 ة (األرضيوث اثاالون ان )للجدرالواالسق اعدم تن-5

 

 . جية اللعائية والوقالدورية وانة الصياث وضعف اثاالدم اتق أو تلف -هـ 

 

 

ت امؤسسلافي  تالمختبرالطلبة في املون والعا التي يتعرض لهاطر المخا أنواع 4-6

 امنه يةالوقالتعليمية وا

 

 : يليام إلى ات يمكن تقسيمهالمختبرالعمل في اتجة عن الناطر المخان ا     

 . نيكيةالميكاطر امخلا-1

 . ئية اطر كهربامخلا-2

 . لبيولوجيةاطر المخا-3

 . ويةالفيزياطر المخا-4

 : إلى اتهاطر مسببامخ إلىنسبة  ايضا  لتي تقسم اية والكيماطر المخا-5

 . لحريقاطر امخ-ا

 . رانفجاالطر امخ-ب

 . لتسمم اطر امخ-ج

 . عاشعاالطر امخ-د

 . لمهنيةا االمراضطر امخ -هـ
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ع اتبالة عدم اص في حاشخاالت على اريثات اله اطر جميعهالمخاهذه  نامة فاوبصورة ع     

لتعليمية ات المؤسسافي  تالمختبراخل العمل دا أداءت في ادارشاالوت التعليمالسليمة والطرق ا

عند  اذهاتخاجب الوامة العاعد القواء اعطالبدء بات قبل احظاللماج بعض ادرالمفيد اولكن من 

  : ت وهيالمختبرالعمل في ا

 

ن ابعد االنت سهلة اك اتجربة ومهم أي جراءإل تالمختبراة ياشرة في بنالطلبة مباعدم زج  -1

ية والكيميالمختبرية اد الموات والمعداو جهزةاألل استعمالمهنية عند امة اللسات اتعطى له تعليم

 التجربة ومما جراءإللصحيحة الطرق اع اتبا أوه انتباالن عدم اره باشعاو البيولوجية وغيرهاو

ن يكون ايفضل  اكملعملية الدروس ان يشرح لهم ذلك في ارثة كبيرة ويفضل اك إلىسيؤدي 

زمين بقوة ومرشدين الم تالمختبرالعمل في الى لبدء واالم ايااللتدريب في المشرفون على ا

 . دثاح أيرب لمنع حدوث التجا إجراءوموجهين للطلبة عند 

لتي اد الموالطلبة لبعض ا إستخدامحذرين عند  ان يكونواب تالمختبراملين في العام افهايجب  -2

سلوب مريح اطر بالمخان يتم شرح او امل معهالتعالب عند الطامة التؤثر على س انهاصنفت 

رب التجا إجراءلفشل في الخوف في نفوسهم وكذلك يتسببون في ايزرع  الومرضي للطلبة كي 

 . لطلبة امن قبل 

ء اسو اوتعويدهم عليه الطلبة بهام الزات والمختبرالشخصية في ا يةالوقات امعد إستخداميجب    -3

 ناعة بشيء الشجاذ ليس من ا .ةئمياد أو حداو ستخدامإلت المستلزما أوت المعدانت هذه اك

لتي يتعرضون الصحية اطر المخاهيك عن ان اهإستخداممل تجربة دون العا أولب الطايجري 

 . لخطرة اغير  أولخطرة اد الموامل مع التعاعند  اله

سية الدرات التدريسية للمقررالهيئة اء اعضات والمختبرالمشرفون على ان يكون ايجب  -4

رب وفي العملية للتجات التطبيقالطلبة في ايحتذ  بهم من قبل  اجيد االلفنيون مثالتقنيون واو

 . تادارشاالوت التعليمام بالتزاالو يةالوقاسلوب ا

لمشرفون في غرف اجد ايكون تو الن الوحدهم ولمختبراخل العمل دالطلبة با يجب عدم ترك -5

 . ه ايحمد عقب ال ام حصول إلى ان ذلك سيؤدي حتماذ ا . بعيدين عنهم  دارةاإل

 تالمختبرالعمل في المهنية عند امة المة للسالعاعد القوا 4-7

لعمل وتؤدي اتعيق  الن تكون منظمة بطريقة العمل يجب ات اث ومتطلباثاالو جهزةاألترتيب  -1

من  اتهياوحم اظ عليهاز ومعدة للحفاغطية لكل جهاالمين ايجب ت اكم . عمل مختبري سليم إلى

 . لطلبة المختبر من قبل اخل العمل داء انتهات عند ازالغاو األتربة

ل ويجب اشتعاالد سهلة امل مع موالتعات عند الهيترا أولمكشوف اللهب ا إستخدامجوز يال -2

 . ريات نقل حرالمغلق وذالنوع التسخين من ا أجهزة إستخدام

ض ترسيب تنظف احواب ان تكون مجهزة تصميمات يجب المختبراه في الميابيب تصريف انا -3

صة اطق خالمترسبة في مناد المواف هذه التان يتم المختلفة على ات اخر من ترسبالمن حين 

 . فالتالل
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لعمل ا  أثناء بخرةاأل أولمتولدة ات ازالغان تصمم بشكل يسمح بطرد ات يجب المختبراجميع  -4

 . ءالهوات ات ومفرغاحباس إلىفة اضالطبيعية التهوية ال المن خ أي

للهب  ا أولتدخين ات ويمنع المختبرات احارج مسان تكون معزولة وخأز يجب الغاني اقن -5

لتسرب ان اع لتحديد مكاسراالز يجب الغا سربلة تامصدر خطورة وفي ح أي أولمفتوح ا

 . لعيبا أيلمشكلة اح الصالعمل لحين اف اقيالمشكلة والجة التشغيل ومعام اوغلق صم

رة وسهلة اض بخرةأللمولدة الغرفة وارة التي تتبخر في درجة حراية والكيماد المواجميع  -6

عية واني واجية )قناعية زجواحفظت في  إذا اما محكمةعية  وان تحفظ في ال يجب اشتعاال

 أوئل التي تحتوي على سوا نيالقنا تتعرض الن ات محكمة وادان تغلق بسداحيق( فيجب اللمس

 . شرالمبالشمس ال لضوء اشتعاالت سهلة امذيب

ن اك يجب الستهالبلة لالقاجهزةاألوت اجيالزجاد والمواص بخزن الخاية والكيماد الموامخزن   -7

مة بشكل الساد المواعد والقوامض والحوان خزن اكيد على التاو تالمختبرايكون منفصل عن 

 . ية والكيماد المواخر عند خزن االعن  حدالوامنفصل 

لصحية ا اطرهاية في تحديد مخوالكيمياد المواريكي لترميز آآلم NEPAم انظ إستخدام -8

 . ريكيةآآلمطر المخائق والحرافحة اعلية وفق منظمة مكالفالحريق واو

لمهنية امة اللسات امين متطلبافي لتالكالعدد ات وبالمختبراخل افئ في دالمطام وضع الزايجب و -9

 . ئية الكهربائق الحرازية وكذلك الغائلة والسالصلبة وائق الحرا أنواعلجميع 

صوتي وضوئي  إنذارز امبكر في كل مختبر ومربوطة بجه إنذارمين منظومة ايجب ت  -11

 .اومركزي

ية والكيميات المختبراخل ات في دالمعداو جهزةألل األرضيريض التامين ايجب ت  -11

 .لبيولوجيةاو

 إستخداملفني على التقني افي كل مختبر يتم تدريب  أوليةت افاسعان تتوفر صيدلية ايجب   -12

 . اإلصاباتعند حدوث  اتهامكون

 

 ات لهذاجيالزجا إستخدامجوز يالو اتات بتالمختبراخل اطعمة داال أو يالشال واجوز تنيال  -13

 . لغرض ا

 

لمختبرية ارب التجا إجراءجي يعمل لوحدة في ازج أوئي از كهرباجه أيترك  اتاب ايمنع منع  -14

 . قبة مستمرة ادون مر

 

 أثناء اإلصاباتلتلف وقد تسبب اسهلة  انهال يةابعنن تحمل الدقيقة يجب اجهزةاألوت اجيالزجا  -15

 . لعملا

 

 . لطلبةالمختبر بين اخل ار دالشجاح والمزا ا  تاب ا  يمنع منع  -16
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لمستعلمة للتنظيف اشية القمالخرق الترشيح واق وورق ارواالولفة التالمختلفة اد المواجميع   -17

لمختبر بل ارضية اترمى على  الن ايجب  خر ألاليل التحاذج ات نمالكلينكس ومخلفاق ارواو

 . المخصصة لهاكن اآآلملعمل في اة ياوتتلف في نه ات مخصصة لهايواتوضع في ح

 

لمطلوبة في الشخصية ا يةالوقات امعد تالمختبراخل املون دالعالطلبة وان يرتدي ايجب   -18

  . روحذت بكل دقة ادارشاالوت التعليماع اتباو. رب التجا إجراء

 

ن ال ان بهوالتهات وعدم المعداو جهزةاألرة ياوكذلك مع اهأنواعنة بالصيامج ابعة تنفيذ برامت  -19

 . دث كبير ايتسبب في ح البسيط ربمالعطل اترك 

 

 ابهاسبات في اسات وعمل درالبسج تالمختبراخل العمل دات اباصات في انالبياتوثيق   -21

 . الحلول لهاووضع 

 

فئ المطا إستخداملفنيون على التقنيون واص اوبشكل خ تالمختبراملين في العاتدريب   -21

 . ت متخصصة اعية وفردية بذلك من قبل جهات عملية جمارساوعمل مم اهأنواعب

 

 

 لتعليمية ات المؤسسا تامختبرن في يملالعاتخص  تاتعليم 4-8

 :  يأتيامع اتبات المختبرالتقنين في الين مالعاعلى     

 .فةاوجه كاال لتجربة منا جراءإلز الجهاحية المن ص تأكدلا  -1

من  تأكدلالمختبر واخل ابيب  داناالر بصورة جيدة في البخا أوز الغاه والميان امن جري تأكدلا  -2

 . زالجهاب اطهارتبا

 . اذج وترميزهات تعريفية للنمامالوضع ع  -3

در ارد ومحفوظة بشكل جيد من مصان بافي مك ال يجب وضعهاشتعالبلة لالقاد المواجميع   -4

 .  المخصص لهان المكاومعزولة ومحفوظة ب الشمس ومغلقة جيداشعة او للهبارة والحرا

 . لطلبةالتجربة من قبل اء انتهات وبعد المختبرالعمل باء انتهابعد  اتم غلقه جهزةاألن امن  تأكدلا  -5

 . ئية مطفئةالكهرباخذ الما أور النادر افة مصان كامن  تأكدلا  -6

 . لتكييفا أجهزةني ( والقنات )ازالغادر اق مصالغا  -7

 .فة اك تالمختبرابيك في الشباق الغا  -8

 . لصلبةائلة والسات المخلفاة من األرضيبعة تنظيف امت  -9

 . ف التاالطق امن إلىت المخلفال ت ونقالمخلفات ايواحغ افرابعة امت  -11

 . اسب لهالمنان المكاب اوحفظه اوتجفيفه التجربة بها إجراءلتي تم ات اجيالزجابعة تنظيف امت-11
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 لطلبةامة الس 4-9

لتي ا يةالرعان من اف اديمي ، لذاكاصرح  أومعة اج أيت الويوا أهملطلبة و من امة التعد س

فق البيئة مرانت تلك اكاء ا، سوالتي هم بهالعمل امة بيئة المعة سالجاجميع طلبة  الهان ينايجب 

 امعة عمل مالجام ورش عمل، حيث يتوجب على ات، ام مختبرامل، ام معاة، إداريم اتعليمية، 

خل تلك ال يومية داعمايقومون به من  اعم أطر قد تنشالطلبة من مخاقد يحيط ب افي درء م ابوسعه

مة اللساعد اوتطبيق قو، اإلصاباتمنع وقوع  اتإجراءع اتبابكيفية  اإلمكانفق، وتوعيتهم قدر المرا

 . جمة عن ذلكاطر نامخ أيعند حدوث  حدافق، وعملهم كفريق والمراتلك  إستخدام أثناءلمطلوبة ا

على وجه  التعليمية منهامعة الجافق افي جميع مر اأساسي امتطلب ابوصفه -مةُ اللساوتصبح 

بية على اجيائج انت الهلتي ان اركاال أهممن  التدريبي ركنالتعليمي وال يومهم اطو -لخصوص ا

ن اف امعة ، لذالجاقع اجدهم في مواتو أثناءخطر قد يهددهم  أيحهم من اروالطلبة حتى تسلم ا

لب نفسه الطامن مسؤولية  ايضا   انها اال – امعة نفسهالجات امن مسؤولي ارغم كونه –مة اللسا

لب الطاطر، فدور المخالية من احتى نضمن بيئة عمل تعليمية خ افهاهداهمة في تحقيق المسا،فعليه 

 التي قد يتعرض لهادث الحوالب نفسه طبيعة الطا، وقد يجهل  شأنلا امعة في هذالجامقترن بدور 

ق النزاالولسقوط الحصر يعد ا الل المثالتعليمية، فعلى سبيل افق المراخل اجده داتو أثناء

م، ولذلك همهمت أداء أثناءلطلبة ا التي يتعرض لهادث الحوا أكثرلحريق من ائية والكهربات الصدماو

دث، وذلك عبر الحوامة من مثل تلك اللسابكيفية  الطلبة جميعامعة توعية الجاعلى  امات لزافقد ب

 اليس هذ . لمرفق نفسهاخل اعملهم د أداءقل تقدير قبل بدء ائهم دورة تدريبية لمدة يوم على اعطا

لة من امل مع كل حالتعامعة معرفة طرق الجاخل امة داللسانه يتوجب على مسؤولي افحسب، بل 

مع  الطلبة تختلف عنهامل مع التعاو خالءاإلن طرق ا اصة متى عرفنادث على حدة، خالحوات االح

     . ادنالفي ب اة وعملهالمرار طبيعة بيئة اعتباالبعين  اخذنات، متى البالطا

 اديمييناكاين وإاداريمعة من الجاي مة موظفالس 4-10

 : ةساسياألمة اللساعد اقو 4-10-1

 . ليوميالعمل امن  ايتجز ال جزءا  مة اللساعي حتى تكون الجمالعمل او ونالتعا  -1
 . لمعنيالقسم ا إدارةمة واللسا إدارةلخطرة، وكذلك ات االلحالفوري للمشرف عن التبليغ ا  -2
 . امعة ومحيطهالجافق اخل مرالخطرة دال اعماالفة الفوري عن كالتبليغ ا  -3
 . اوحجمه النظر عن طبيعتهابصرف  اعند حدوثه اإلصاباتودث الحوالتبليغ عن وقوع ا  -4
 أو احبهاجنسية ص إلىلنظر ازمة دون اللادلة والعالطبية الخدمة الفوري على الحصول ان اضم  -5

 . لوظيفي امركزه 
 تاياطفمل معه، ومعرفة نوعية التعائل ا، ووس الحريق وطرقهالتبليغ عن ا اتإجراءة بيالدرا  -6

  . ثل مألا ستخداماإل اهإستخداملحريق وطريقة ا
 . اوكبيره اصغيره اهأنواعطر بكل المخالتبليغ عن ا اتإجراء  -7
 . اغ عنهالباالطر، وطرق المخاجمة عن النادث الحوا أو اإلصاباتمن  يةالوقات اطاحتيا  -8
 . امل معهالتعالعمل وكيفة ا أثناءبة اصالة حدوث افي ح اتإجراءعه من اتبايجب  ام  -9
 .  إخطارمن  ابههاش النووية ومائية والفيزيائية والكيميائية والكهربا االخطارمن  يةالوقاطرق  -11
 . لعمل ا أداء أثناءلتي تستخدم ا دواتاألو اآلآلتطر امة من مخاللسائل اوس -11
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 . لوظيفيةالبيئة العمل في اجمة عن النالظهر ات اباصا االخطارمن  يةالوقا  -12
هو مقرر في دليل  ائقة كمالو ةآمنلخطرة بطريقة ائية الكيمياد المواو تايالنفالتخلص من جميع ا  -13
 . معةالجا إدارةلمقرر من امة اللسات ادارشا
لموظفة( ا أولموظف ) الم يكن  إذالعمل، وا التي يُؤَدي بهامنة اآللصحيحة الطريقة المعرفة با  -14
تشوبه  اللعمل بشكل ا داءأللُمثلى الطريقة اشر عن المبالرئيس ال امن ذلك؛ فليقم بسؤ اتأكدم
  . طر المخا
لعمل بطريقة ا أداءعدك على ان تسالتي يمكن ات التوصيات والمقترحاوتقديم  يالراركة بالمشا  -15

 . ةآمنصحيحة 
 . لعمل ا أثناءعه  اتبالذي ينبغي سلوكه والسليم التصرف افي  التفكير مليا  -16
 . ئدائية بحمل زالكهربائر الدوائد على اجهد ز أوء اعبا أيفة اضاعدم   -17
 .  اخصص له ائية لغير مالكهربا أونيكية الميكالغرف ا إستخدامعن  اماتماالمتناع  -18
 .  التعثر بهايتم  الرض حتى االئية ممددة على الكهرباك الساالعدم ترك   -19
ت اعن ذ الريض بديالتاصية اخ التي لهاثة اللثامير المسات ائية ذالكهربابس المقا إستخدام  -21
 . فقط حداز واسو  جه حدائي والتشغيل على مصدر كهربارين،  وعدم المسما
لتي قد تنطوي العمل اطق اضح في منازمة بشكل واللات التحذيراو رشاديةاإلت اللوحاوضع   -21

 . ل المثاسقف على سبيل االلعمل با أوت ااألرضيطر، مثل مسح اعلى مخ
خر االلنصف العرضي وترك النصف ا؛ يتم مسح الدرج وتنظيفها أوت الممرام بمسح القياعند   -22
 رضية مبللة (ا)  افتة موضح فيهالن مع وضع اماب ستخدامإلل
 بواباألن لهذه ان كا الية قبل فتحهاخ خر ألالجهة ان تكون امن  تأكدلا بواباألينبغي قبل فتح   -23
 . لمقبضا إستخدامببطء ب ايتم فتحه االور للرؤية ، اطا

 

 : تبالمكامة في العامة اللساعد اقو 4-10-2

 . م امة بشكل عاللسا اتإجراءم على التالحرص ا  -1
ئية الكهرباك السالسليمة لأو ةآمنت غير اهدامش أيمة عن اللسالمختصة بشؤون ا دارةاإل إخطار  -2

 . عن ذلكلتي قد تنجم اطر المخادي ا، وذلك لتفدارةاإللموجودة في ات المعداو جهزةاأل أو
ء الكهربا أوتف الهاك السا، ك ادث مايتسبب في وقوع ح أولمكتب الحركة في ايعيق  اعدم وجود م  -3

 .  ةآمنلممدة بطريقة غير ا
 .  اهإستخدامء من انتهاالج عند ادراالوئن الخزا أبوابلتثبت من غلق ا  -4
 . لوقت امن درج في نفس  أكثرعدم سحب   -5
لتي توضع على الثقيلة اد المواف الرض بخااللية وليس على اع رففالخفيفة على اد المواوضع   -6

 . رضاال أولسفلى ارفف اال
 . ائيالتدخين نهامنع   -7
ت ال بخدماتصاالودية، العا تايالنفالمكسور في اج الزجادن والمعادة كالحاد الموالتخلص من اعدم   -8

 .  امنه مناآللتخلص اعدة في افة للمسالنظا
  . معة الجام العمل حسب نظابس الم بمالتزاال   -9
 . لجلوس عليه از عند الهزالمتحرك الكرسي اد بشكل مكثف على استناالعدم   -11
 . لمختصة عنها دارةاإلغ البالمكسور واث اثاال إستخدامعدم   -11
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لمرتفعة ارفف االوكن مااأل إلىلوصول اديق في الصنا أوت الوالطا أوسي الكرا إستخدامعدم   -12
 . من بذلك اللسلم بدا إستخدامو
 . نت بسيطة اك ات مهماباصا أيغ عن الباال  -13
 . اهاتحمد عقب البة قد اصابعد في وقوع  ات معطلة قد تتسبب فيمامعد أو أجهزة أيغ عن الباال  -14
 . معةالجات اصفابقة لموالمطائية الكهربابس المقاش وافياال إستخدام  -15
 .  اوغيره لقهوةاو يالشارة كالحائل السوالحيطة عند شرب اخذ ا  -16
لمترتبة ا اإلصاباتلمكتب وذلك لتجنب الجلوس في ا أثناء خرااللحين وارين بين التمابعض  أداء  -17

 . ت طويلةالجلوس لفتراعلى 
 

 : فةالنظات اخدم 4-10-3

 إشرافن يتم ذلك تحت ا، وات لعمل مالمنظفانوع وكمية محددين من  إستخدامم بالتزااليجب  -1
متعددة  أنواع إستخدامن ال احتماللعمل، اسبة لطبيعة المنا يةالحمات امعد إستخداممسؤول، ويجب 

  . د تنظيفهالمرالغرض اتلف  أودث ا حوهللاسمح الت قد ينجم عنه المنظفامن 
 . انسبي منةاآل، ابة عضويالمذالبقع الشحوم وات المزي إستخدام -2
 . نتاك افة مهمالنظال اعمالكربون في ابع كلوريد البنزين ورا إستخدام امايحظر تم -3
 نواعاألقل ان تكون من اء يجب الماج في امتزالبلة لالقاد غير الموالة ازاللمستخدمة البقع ات المزي -4

 دارةاإلمن قبل  افقة عليهالمواخذ المثيل ، وذلك بعد السمية، مثل كلورفورم ال واشتعالبلية لاق
  امة منهاللسالطرق  ةآمنورمة اعد صافهم، مع وضع قواشران تكون تحت المختصين، والمعنية وا
. 
تحمد  الت العاتف أوت خطرة ازاث غاحداقد يترتب عليه  ا، ممات مع بعضهالمنظفاعدم خلط   -5

 .اهاعقب
 اراضرات عنيفة قد تسبب العاتحدث تف الت حتى القلويا أوض احماالء على الماعدم سكب   -6

 .  التخلص منهايصعب 
تقل  الء بشكل مستمر لمدة الماب اللجلد يتم غسله امستهالم أولعينين ا إلىد غريبة ال دخول موافي ح -7

 . ة طبية فورية ياحين توفر عن إلىئق ادق 11عن 
 . ق النزالم لوالمقالشمع انوعية محددة من  إستخدام -8
 ات ، كمالمنظفامن  اتهات للتعريف بمحتويايوالحاضحة مفهومة على جميع ات بلغة واوضع ملصق -9

فقة المواسبقت  ةآمنغلفة اعية ووال في اشتعالبلة لان تكون قالتي يفترض ائل السوايجب وضع 
 . اتهاصفاعلى مو

، امسبق افقة عليهالموان تتم ات يجب الطفيليارض والقوات والحشرافحة التي تستخدم لمكات المبيدا  -11
 ت بطريقة مفرطة،المبيداتلك  إستخداملحد من الة واشخص مختص، مع مح إشرافن تكون تحت او

 . اهإستخداملشخصية عند ا يةالوقات ال معداستعما، وامة وبنودهاللسانظمة اة تطبيق اعامع مر
  :تي الام بالقيايجب  التخلص منهات والملمهاو تايالنفاعند جمع  اما

 . تايالنفا أنواعفة اضحة مفهومة على كات تعريفية بلغة واوضع ملصق -1
 . ليدين ا يةاحمل الموصى بهالطبية ات ازالقفا إستخدام -2
 . ق الطاالعلى  تايالنفاية واح أوت اللمهماعدم نبش سلة  -3
ت سلة ا، وذلك قبل نقل محتويآمنستيكية بشكل سليم اللبانة المحكم للبطاق الغاالمن  تأكدلا -4

 . التخلص منهالجمع وات ايواح إلىت اللمهما
 . لغرض ا المخصصة لهذا الحاويةفي  ابه اغ مافرال اف وقلبهاطراالت من اللمهماك بسلة اسماإل -5
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 : لتغذيةات اخدم 4-10-4

 : ئعين الباة والطهامن قبل  ام بهالتزاالجب الوات التعليما

 . م الطعاملين في تحضير العالمفعول من قبل جميع ارية ادة صحية سازة شهاحي -1
حتى  أولمسه  أوم الطعاض معدية من تحضير امرا أوبجروح  اصيبواملة ممن اع أومل اع أيمنع  -2

 . لظروفاظرف من  أينقله تحت 
لشعر في اقط اوذلك لمنع تس الرأسء ام لغطالطعالذين يقومون بتحضير ات( المالعاملين )والعالبس  -3

 . مالطعالتحضير  أولمخصص للطبخ اء اناال
 . تحتمل  امم أكثرئل بالسواعية وا أوني الصواعدم ملء  -4
 .  دائما   ةآمنفة ات جااألرضيلفور بحيث تبقى ائل على اسو أوم انسكب من طعا الة مازا -5
خل يجب عدم دفع المدات، وعند الممراطع اصة عند تقام خالطعات ادفع عرب أثناءلحذر اتوخي  -6

 . من ذلك البد المدخل بل سحبهالعربة عبر ا
فعلى  ار لتشغيلهاضطرااللة المخولين بذلك فقط، وفي حامن قبل  االئية الكهربا جهزةاألعدم تشغيل  -7

 . لحذرالحيطة وامل توخي العا
ت اللتوصياتستخدم  الن ائية، والكهربات المعداو جهزةاأللجميع  األرضيم النظاصية اتوفر خ -8

 . قالطاالئية على وجه الكهربات اللمحواو
 أجهزةلفرم وا أجهزةلتقطيع وا أجهزةطر امة من مخاللساو يةالحماة وياسبة للوقالمنالطرق ا إيجاد -9

 .  خر ألاجهزةاألولخلط ا
 . امع بعضه اك ضرر من خلطهاكون هنياللمعدنية حتى ا وانياألجية عن الزجا وانياألفصل  -11
 . امتهالمن س تأكدت للاياللقالقدور وابض افحص مق -11
بيب انانت اكاء ابيب، سواناالجم عن اتسرب ن أيف اكتشالة المشرفة ( في حا أولمشرف )ا إخطار -12

 . ام غيرهاز اغ
 . لجميع ارضية رطبة " وذلك لتحذير ا"  اضحة مدون فيهابلغة مفهومة و إرشاديةوضع لوحة  -13
 . ة يالصفالتصريف من اه العكسي لميالتدفق الحرص على عدم ا -14
 ات تجنبايالشواقد والموان وافراالو الغالياتئية والكهرباة اللمقاكم على الدهون تتراعدم ترك  -15

 .  هللاقدر  الع حريق النداخطر محدق ك أيلحدوث 
 .  اهإستخدامبعد  وانياأللدهون من على امل الة فورية لكازا -16
 . ة اللمقافة ات من حابوص 3لعميقة عن اة اللمقالزيت في ايقل مستو   الن ا -17
بعين  األخذو، الحريق وتشغيلها تاياطف إستخدامت ( بطريقة الموظفالموظفين )وام جميع الما -18

 .  شأنلا افي هذ خر ألا اعدهامة وقواللسا اتإجراءر اعتباال
ن ا، وآمنوتعمل بشكل سليم لتي انذاراإل أجهزةلك ل وكذاقفاالو بواباألنظمة ان امن  تأكدلا -19

 . جيدة التهاقبة حالمرا أجهزةت والترموستاة واألرضيت الوحدا
د ازن للموالمخانص عليه في تصنيف  ام  بمالتزاالل، وذلك بوأب لوأئية الغذاد الموالتخلص من ا -21

 . ن ازواالو
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 تالمعدااد والموامل مع التعانة والصيال اعمامة في اللسا اتإجراء 4-11
 

 : ات ونقلهالمعدا أواد المواحمل  4-11-1

 : ات ونقلهالمعدا أواد الموامة في حمل العامة اللساعد اقو 4-11-1-1

لحرص اخر، والن امن مك احمله أوت المعداو جهزةاأللمسبق عند نقل الجيد ا عداداإل -1

 . ةآمنبطريقة سليمة و اوصولهعلى 

 اجيد الة جيدة، ومثبتة تثبيتافي حه حمل أود نقله المراز الجهاء اجزان جميع امن  تأكدلا -2

من  أعلى ه ايكون مستو االوزن مقبول، ارجة منه، وفي توادة خاقطع ح أيتوجد  النه او

 . لنظر امستو  

 

ق النزالتحكم به دون انية امكانقله، ود المرانبية للحمل ائد جامن عدم وجود زو تأكدلا -3

خرين للخطر، االتعرض  أومير قد تعرضك امس أودة اء حاجزاليدين وعدم وجود ا

 . سبة لليدينالمنات ازالقفامن لبس  تأكدلاو

عدة في المسامع طلب  اجد الد حمله ثقيالمراز الجهان اك إذانيكية الميكات افعالرا إستخدام -4

 . مكن ذلك ا إذاقطع ليسهل حمله  إلىز الجهاذلك ، ويمكن فك 

 . لية اكن عامات من اصة عند نقل معدالخا اآلآلت إستخدام -5

 المضغوطة منهاز الغات اناسطوأ أوميل البرا أولين الجوالحذر عند نقل الحيطة واخذ ا -6

 . لغرض ا ات لهذاللعجات اليدوية ذالنقل ات امعد إستخداملمضعوطة ، ويفضل اوغير 

 

لظهر اوعدم حني  الركبتين عند حملهاء، وثني اشيااللحمل  ةناآلملسليمة الطرق امعرفة  -7

 . نبالجا امة في هذاللساتضمنه دليل  اع على مالطاالوعند ذلك 

 

 : لمتحركةافعة الرا إستخداممة في اللساعد اقو 4-11-1-2

 . لمصرح لهم بذلكالئك والمدربين وات من قبل المعداتلك  إستخدام .1

 .  اصل عليهالمتوا شرافاإلت وذلك بالمعداتلك  إستخداممة في اللساتحقيق  .2

ت المستودعاكن محددة مثل امافي  انمالطرق، وات غير مصممة لتستخدم في المعدان تلك اك ادرا .3
 . ابههاش اوم

 .  التحميل بهاتسمح باللة افي ح أوديق مكسورة الصناعد انت قواك إذال احماالمنع  .4

 .  خر ألات ارالسيا أوديق الصنامنع دفع  .5

 . عيةات صنامطب التي بها أولمتعرجة الطرق ات والمنحنيات وارتفاعاإللحذر في الحيطة واتوخي  .6

 . لرفعالمستخدمة في الة االرية اس إرتفاعر امعرفة مقد .7
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 : نةالصيال اعما  4-11-2

 : مةالعامة اللساعد اقو

د الموامن  امن خلوه تأكدلا، و ائق بهالة كل عازاو العمل بهاد المرالمنطقة العمل على تنظيف ا -1

 . لاشتعالبلة لالقا

 . لبدء في تنفيذهاه متوفر قبل إنجازد المرالعمل ايتطلبة  ان كل مامن  تأكدلا -2

ة في يالطفان تكون تلك العمل، وان العمل في مكاسبة لطبيعة اة حريق منيامن توفر طف دائما   تأكدلا -3

 . لعمل نفسهالبدء في اقبل  ال وتجربتهالعمل بشكل فعا الة جيدة يمكنهاح

 بخرةاألكم ات  لمنع ترانالدهالية، وذلك في ورش ات جودة عالة وذاح تهوية قوية فعواتثبيت مر -4

 . لاشتعالبلة لالقارة الضا

  . نةالصياغ مشرف البال وجود مثل ذلك يلزم اخلل، وفي ح أيبه  أوسلم مكسور  إستخدامعدم  -5

 . ليةالعان ماكاأل إلىت للوصول اث درجاللثالمستقيم ذي السلم ا إستخدامعدم  -6

م، اللحال اعمام بالقيامة عند اللسا أحذيةت، وازالقفاقي للوجه والواء الغطاو الرأسخوذة  إستخدام -7

 . اتهيالعينين وذلك لحمامة الصة بسالخات ارالنظاء ارتداو

  . انباج احتى تبرد قبل وضعه ا، وتركهاهإستخدامم عند عدم اللحاشعلة  إطفاء -8

 . ئيةالكهربات المعدات الخلل في توصي أيمن عدم وجود  تأكدلا -9

ئن مصممة اديق وكبافي علب وصن ال وتخزينهاشتعالبلة لالقات المذيبالتنر وادة ات ومانالدهاحفظ  -11

 . ارف عليهالمتعامة اللسات  اصفالمو ابقتهالغرض، شريطة مطا الهذ

 

 ءالكهرباطر امن مخ يةالوقا 4-12

 : ءالكهربامل مع التعامة في اللساعد اسس قوا    

ن ذلك اذ اض، اغراالش متعددة افياالوئية الكهربائر الدوائد على اجهد ز أيفة اضاتجنب  -1

 . اهاتحمد عقب الئج سلبية قد اقد ينجم عنه نت اقد يشكل جهد

من  اوكذ -رة، الما منآل ان ذلك قد يشكل تهديدالرض االئية على الكهرباك الساالتجنب مد  -2

لحصول ابعد  اال -ت اباصالذي قد ينجم عنه التعثر ا ا، ولعل منهاتهالعمل ذايعمل في بيئة 

 . لمعني القسم امن  أولمختصين افقة مسبقة مكتوبة من اعلى مو
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مل معه، اعلى من يتع ار مقتصرماإل ائية، وذلك لكون هذالكهربات اللتوصيا إستخداميُمنع   -3
 .  المختصين يشكل خطرامن غير  اهستخدامإللة واة محيان او
 

 ات مماللتوصياثة رؤوس عن طريق اللثامن ذي  الين بدالرأسلمقبس ذي ال استعماتجنب  -4
 . ريض التام ادة من نظاستفاالعدم  إلىيؤدي 

 
حجم تلك أولنظر عن نوعية ائية بصرف الكهرباك الساالت فوق المعدامنع تمرير  -5

 .تالمعدا
 

قبل  أو اهإستخدامعند  اكهالسا أوت المعدابس ارة في مقاوجود حردر اف بواكتشالة افي ح -6
يترتب  البذلك حتى  فورا  لمختص الشخص ا أولمختصة ا دارةاإل إخطارنه يتوجب اذلك ، ف

 .  هللامح اسالرثة اعلى ذلك حصول ك
 

ن ذلك اكاء اسو -ئية ات كهربالتي تسبب شحنا جهزةاألضٌح في اهٌ واشتباك ان هنامتى ك -7
ودون  فورا  لمختص الشخص ا أولمختصة ا دارةاإل إخطارتوجب  -م قبل ذلك ا اعمله أثناء

 . الهازم حياللاتردد حتى يتكمن من عمل 
 . ا  لقوة نسبيان مقدور تلك ان كالعمل حتى وائية في محيط الكهرباقة الطامعرفة قوة  -8

 
ن زر تشغيل هذه امن  تأكدلائية يتوجب الكهربائر الدوات بالمعداو جهزةاألقبل توصيل  -9

 امشكلة قد تطر أيترتب على ذلك يالم حتى التاق الغاالت في وضع المعداو جهزةاأل
 .بسببه

ع انقطاالثل عند ماأللتطبيق التمشي معه وتطبيقه ايتوخى  إجراءلمسبق لكل اك ادراالولمعرفة ا

 . بههاش ام أوئي الكهربار التيا اٌر مسبٌق لمثل هذاختباك ان هنامتى ك أوئي، الكهربار اجئ للتيالمفا

 لتخصصية ام اقساال تامختبر في اجب توفرهالوامة اللساو ألمناشروط    4-13
 

 : لمختبرامة في اللسامج الهدف من برنا 4-13-1

 . اوتطبيقه المنشأةمة في اللساعد انين وقوافهم قو -1
 . دثالحوامن وقوع  يةالوقا -2
 . المنشأةلموجودة في اجهزةاألو اآلآلتولعمل  افظة على سيرالمحا -3
 . ملينالعابين  ونالتعابث روح  -4

 :  لرئيسيةامة اللسامل اعو 4-13-2

 . االخطارودث الحوادر امعرفة مص -1
 . درالمصامنع هذه  -2
 . احين وقوعه امل معهالتعاطر والمخاد  وقوع التي تتفالسليمة العمل اليب اسامعرفة  -3
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 : مةاللساعد اتطبيق قو 4-13-3

تهم اء في طرق عملهم وتحركاملين سوالعازمة بين اللالفنية امة اللسايجب معرفة مد  توفر سبل   -1
لتشغيل الشروط  اتبع جهزةاأللمطلوبة وعمل ا ييرالمعالعمل وفق افي طرق سير  أولمختلفة ا
 . لصحيحةا
لعمل السلبي على ا أوبي اجياال اودوره اثرهابعة ال متالمة من خاللسائح اكذلك يجب فحص لو -2

 . املين لتقويمهالعاو
 . لشخصيةا يةالوقابس الل ماستعمالتركيز على ا  -3
لتشغيل السليمة وطرق العمل ات اع خطواتبالرئيسية وامة اللسا أجهزةل استعمالتدريب على ا  -4

 أو ادي وقوعهانية تفامكادث والحواوقوع  أثناءزمة اللالسبل او ةنماأللتحرك ائل الصحيحة ووسا
 . دثالحوالكشف عن وقوع ا أجهزةلتدريب على ا، مع التخفيف من حدتها
 . مةاللسات الرير وسجالتقابة الدوري وكتالتفتيش ات اعملي -5
 . ذانقاالئل اووس وليةاألت افاسعااللتدريب على طرق وسبل ا -6
 . رئالطوالحريق والة افي ح إخالءوضع خطة   -7

 مةابصفة ع لمختبرافي  ازم توفرهاللامة اللساشروط  4-14

 . لمختبرافية لتنقية جو اتر( بصورة كالت )فاعلى مرشحبرلمختان يحتوي ايجب  -1
ل اشعالبلة لالقارة ويالمتطائل السوال اشعادي ائية وذلك لتفاقد كهرباعلى مولمختبران يحتوي ايجب  -2

 . للهباقد امو إستخدامعند 
لضرورية اد الموالسريعة تحتوي على ا وليةاألت افاسعالعلى صيدلية للمختبران يحتوي ايجب  -3

 . رئةالطات االزمة للحاللا
 . لحريقا طفاءإلء يحتوي على رمل احريق وكذلك على وع تاياطفعلى لمختبران يحتوي ايجب  -4
  : ئق وهي على نوعيناحر إنذارز اعلى جهلمختبران يحتوي ايجب  -5

 . رةالحرار استشعاكشف و أجهزة –ا
 . نالدخار استشعاكشف و أجهزة -ب 

 .  سل للعيوناء )دوش( ومغاش ماعلى رشلمختبران يحتوي ايجب  -6
قنعة االطف والمعات وازالقفاملين مثل الشخصية للعاية ائل للوقالمختبرعلى وسان يحتوي ايجب  -7

  .اوغيره

 لمختبرام اقسافي كل قسم من  اجب توفرهالوامة اللساو األمنشروط  4-15
 

 :  رجيالخال استقباالقسم  4-15-1

 . لقسمالشرب في ا أوكل االعدم  -1
  .أستمرارب ابعة تغييرهاجية، ومتالزجائح الشرالسحب وابر اصة للتخلص من ات خايوايجب توفيرح -2
 . تازالطو وقفالشخصية من بامة اللسا أدوات إستخداميجب  -3
 . در(النشاقة مثل ) افاالصة باد خاف تحوي مواسعايجب توفير حقيبة  -4
 . ئقالحراز كشف اوجهة حريق ياوفير طفت  -5
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ئي الكهربار التياع انقطاله عند استعمالطي احتياح شحن اتهوية جيدة ، ومصبدر امصتوفير -6
 .لرئيسيا
 . لقسمافي  اكمهام وعدم تراقساال إلىت العينابعة سرعة دخول امت -7
 . لعملاء من انتهاالبون بعد الصاء والماليدين باغسل  -8

 

 : لحيويةاء الكيمياقسم  4-15-2

 . تازابدون قف أداة أي أوعينة  أيلقسم وعدم لمس ات في العينالملوثة باقع المواتحديد  -1
 . قية(اقنعة وات ، ازالطو ، قفالقسم )بالشخصية بامة اللسا أدوات إستخدام -2
 . ئقالحراز كشف القسم مع جهاءم مع الة حريق تتياتوفير طف -3
 . سبةاكن منامافي  ائية حسب خطورتهالكيمياد المواحفظ  -4
 . لرئيسيائي الكهربار التياع انقطاح شحن عند افية ، ومصبادر تهوية بصورة كاتوفير مص -5
 اسب وتثبيتهالمنان المكافي  ام بوضعهاهتمااللمضغوط يجب از الغات اناسطوا إستخداملة افي ح -6

 . لعملاء من انتهاالعند  ا، وقفله اتهامامن صم تأكدلاسك وابم
طي احتيااللمولد اموصول ب امنه أيو ار في كل منهالتيائية ومعرفة قوة الكهربات التمديدامة الس -7

 . وضح ذلكياويضع م
 . سل للعيوناء )دوش( ومغاش مالقسم على رشان يحتوي ايجب  -8
 . أستمرارب التخلص منهابعة الطبية , ومتات غير ايات للنفايوالطبية وحات ايات للنفايواتوفير ح -9
 . تالبنشالجلوس على القسم وكذلك اخل الشرب داكل واالعدم  -11
 . لعملاء من انتهااللصحيحة بعد الطريقة ابون بالصاء والماليدين باغسل  -11

 : لطبيةات الطفيلياقسم  4-15-3

 . ءالهوات لتنقية اتوفير مرشح -1
 . أستمرارب التخلص منهابعة الطبية، ومتات غير اللمخلف أخر لطبية وات ات للمخلفايواتوفير ح -2
طي احتيااللمولد اموصول ب امنه أي، وار في كل منهالتيائية، ومعرفة قوة الكهربات التمديدامة الس -3

 . وضح ذلكياويوضع م
 . طياحتياح شحن اة حريق ، مع مصبياتوفير طف -4
 . مةالبنش بصفة عالجلوس على القسم مع عدم اخل الشرب داكل واالعدم  -5
في  أخر  أدوات أي أوعينة  أيلقسم وعدم لمس ائمة في ات بصفة دالعينالملوثة باقع المواتحديد  -6

 . تازالموقع بدون قفا
 . تالعينائمة عند عمل الشخصية بصفة دامة اللسا أدوات إستخدام -7
 . لعملاء من انتهااللصحيحة بعد الطريقة ابون بالصاء والماليدين باغسل  -8

 : لدماض امراقسم  4-15-4

ت القسم لفترات في الصبغالصبغ وتحضير ات اعمليلمستخدمة في ائية الكيمياد المواعدم حفظ  -1
 .طويلة

 . تالصبغاسبة عند تحضير المناقنعة االلبس  -2
 . ءالهوات لتنقية ادر تهوية ومرشحاتوفير مص -3
ت اللمخلف أخر لفحص ، وائح ادة مثل شراد حات وموالطبية من عينات ات للمخلفايواتوفير ح -4

 . لغيرطبيةا
 . ئقالحراز لكشف اة حريق مع جهياتوفير طف -5
 . طياحتياح شحن اتوفير مصب -6
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طي احتيااللمولد اموصول ب امنه أي، وار في كل منهالتيائية، ومعرفة قوة الكهربات التمديدامة الس -7
 . وضح ذلكياو يوضع م

 . مةالبنش بصفة عالجلوس على القسم وعدم اخل الشرب داكل واالعدم  -8
في  أخر  أدوات أي أوعينة  أيلقسم وعدم لمس ات في الصبغات والعينالملوثة باقع المواتحديد  -9

 . تازالموقع بدون قفا
 . تالعينائمة عند عمل الشخصية بصورة دامة اللسا أدوات إستخدام -11
 . لعملاء من انتهااللصحيحة بعد الطريقة ابون بالصاء والماليدين باغسل  -11
 . سل للعيوناء )دوش( ومغاش ماتوفير رش -12

 

 : لمصليةات العالتفاقسم  4-15-5

 . بيةاجياالت العينامن  األمنلتخلص امعرفة سبل  -1
 . تالعينامل مع التعائمة عند الشخصية بصفة دامة اللسا أدوات إستخدام -2
لموقع بدون افي  أخر  أدوات أي أوعينة  أيلقسم وعدم لمس ات في العينالملوثة باقع المواتحديد  -3

 . تازاقف
 . لطبيةات غيراللمخلف أخر لطبية وات ات للمخلفايواتوفير ح -4
طي احتيااللمولد اموصل ب امنه أي، وار في كل منهالتيائية، ومعرفة قوة الكهربات التمديدامة الس -5

 . وضح ذلكياويوضع م
 . طياحتياح شحن ائق ، كذلك توفيرمصبالحراز لكشف اة حريق مع جهياتوفير طف -6
 . مةاعلبنش بصفة الجلوس على القسم وعدم اخل الشرب داكل واالعدم  -7
 . لعملاء من انتهااللصحيحة بعد الطريقة ابون بالصاء والماليدين باغسل   -8

 : لدقيقةاء احياالقسم  4-15-6

وطرق  اتهامامن صم تأكدلاسك وابم اسب وتثبيتهالمنان المكاز في الغات اناسطوام بوضع اهتماال -1
 . اله األمنلنقل ا

 . مةاللسائن اكب أجهزةترالصة فابصفة دورية وخ جهزةاألتر التغيير ف -2
ت القسم لفترالصبغ في ات ات وعمليالصبغالمستخدمة في تحضير ائية الكيمياد المواعدم حفظ  -3

 .طويلة
 . تالبيئاتحضير  أوت العينات صبغ اص عند عمليامة من نوع خاللسابس الء مارتدا -4
 . ئجالنتاءة امن قر ءانتهاالق بعد اطباالبية وكذلك اجياالت العينامن  األمنلتخلص امعرفة سبل  -5
لموقع بدون افي  أخر  أدوات أي أوعينة  أيلقسم وعدم لمس ات في العينالملوثة باقع المواتحديد  -6

 . تازاقف
 . تالعينامل مع التعائمة عند الشخصية بصورة دامة اللسا أدوات إستخدام -7
 . ئمةالبنش بصفة دالجلوس على القسم وعدم اخل الشرب داكل واالعدم  -8
 . لطبيةات غيراللمخلف أخر لطبية وات ات للمخلفايواتوفيرح -9
 . طياحتياح شحن ائق ، ومصبالحراز لكشف اة حريق مع جهياتوفير طف -11
 . فيةاسبة بصورة كادر تهوية مناتوفير مص -11
طي احتيااللمولد اموصل ب امنه أي، وار في كل منهالتيائية، ومعرفة قوة الكهربات التمديدامة الس -12

 . ذلك إلىر اويش
ء اش مالعمل ، مع توفير رشاء من انتهااللصحيحة بعد الطريقة ابون بالصاء والماليدين باغسل  -13

 . سل للعيونا)دوش( ومغ
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 : لطبيةانسجة االقسم  4-15-7

 .  لبشريةاء اعضاالوء اجزاال ايامن بق األمنلتخلص ا -1
 .  رةيالمتطائية الكيمياد الموا أبخرةفية للتخلص من ادر تهوية كاتوفير مص -2
 . حسب خطورته السب كالمنان المكالقسم في المستخدمة في ائية الكيمياد المواحفظ  -3
 . ت بشكل دوريالعيناتغيير فلتر كبينة حفظ  -4
لموقع بدون افي  أخر  أدوات أي أوعينة  أيلقسم وعدم لمس ات في العينالملوثة باقع المواتحديد  -5

 . تازاقف
 . تالعينامل مع التعائمة عند الشخصية بصورة دامة اللسا أدوات إستخدام -6
 . مةات بصفة عالبنشالجلوس على القسم وعدم اخل الشرب داكل واالعدم  -7
 . لطبيةات غيراللمخلف أخر لطبية وات ات للمخلفايواتوفير ح -8
 . طياحتياح شحن ائق ، ومصبالحراز لكشف اة حريق مع جهياتوفير طف -9
طي احتيااللمولد اموصل ب امنه أي، وافي كل منه رالتيائية ، ومعرفة قوة الكهربات التمديدامة الس -11

 . ذلك إلىر اويش
ء اش مالعمل ، مع توفير رشاء من انتهااللصحيحة بعد الطريقة ابون بالصاء والماليدين باغسل  -11

 . سل للعيونا)دوش( ومغ

 

 تالمختبرللتكميلية اة ساسياألت الخدمالتصميمية في الفنية وا ييرالمعا 4-16

 

 : لمخـــتبراممر  4-16-1

 . لوجهاقنعة ات وازالقفالممر بالتجول في اعدم  -1
 . ئقالحرالكشف عن ائل اتوفير وس -2
 . التعريف بهاعية رمل مع واحريق مع  تاياطفتوفير  -3
 . لرئيسيائي الكهربار التياع انقطالة اطي في حاحتيابيح شحن اتوفير مص -4
 . رئالطوارج امخ إلىت ادارشاتوفير  -5
 . لتدخيناعدم  -6
 .  نالمكافة افظة على نظالمحا -7

  

 : حــةاستراالغرفة  4-16-2

 . لتدخيناعدم  -1
 . تازالقفالطو والبالغرفة با إلىلدخول اعدم  -2
 . نالمكافة افظة على نظالمحا -3
 . ة حريقيالحريق ، وطفالكشف عن ائل اوس -4
 .  ط(اتوفر مصدر للتهوية ) شف -5
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 :  ادار اإل  4-16-3

 . لتدخيناعدم  -1
 . تازالقفالوطو والبالغرفة با إلىلدخول اعدم  -2
 . ئيةالكهربات التمديدامة الس -3
 . لحريقالكشف عن ائل اة حريق مع وسياوجود طف -4

 

 

 :  هالميــات اادور 4-16-4

 . فيةالكالتهوية اتوفير  -1
 . لمطهرة بصورة مستمرةاد المواه بالميات ال دورغس -2
 . لورقيةارم المحابون والصاسل والمغاتوفير  -3
 . سلالمغاعند  ارجهاه وخالميات اخل دوراد الورقية فيهارم المحات لرمي ايوالحاتوفير  -4
 . لتدخيناعدم  -5
 . حريق تاياطفلحريق ،مع توفير الكشف عن ائل اتوفيروس  -6

عالمات المنع الواجب توفرها  ( مجموعة من1-4شكل )  
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عالمات التحذير الواجب توفرها  ( مجموعة من2-4شكل )  



  

 
72-57 

 قالعرا مجهورية
 

 لعلميالبحث ايل والعالتعليم ارة اوز 

 لعلميا لتقويماو فاشراال زاجه

Republic of Iraq 
Ministry Of Higher Education & Scientific Research 

Supervision and Scientific Evaluation Apparatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مسالخالفصل ا  
  

  وليةاألت افاسعاالورئ الطوا
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 رئالطوا 5-1

 

 لمقدمةا 5-1-1

ت االلحووارث والكووواجهووة املة لمواخطووة شوو إعوودادلشووروع باعلووى مسووؤول كوول مؤسسووة تعليميووة     

ني مون المبواتلوك  إخوالءلخطوة كيفيوة اتتضومن لتعليمة بحيوث المؤسسة ا التي قد تتعرض لهارئة الطا

زمووة اللا اتجووراءإلافووة اذ كاتخوالمؤسسووة واء اجووزاجووزء مون  أيرئوة فووي الطات االلحووافووي  اغليهاشو

وبكول  اتهوالخطوة ومتطلباصويل افوة تفابك الهم وكذلك توثيقه األمنونينة الطمالة امتهم وكفالمين سالت

 . دقة

رئوة تعتمود بشوكل الطات االلحوات وازمواالجهوة اح خطوة موات نجوان متطلبوالذكر الجدير باومن     

علووى  اهمعووة ومسووتو  توودريبيالجالمختلفووة بات اعووالقطات والكليووازمووة باال إدارةعلووى فريقووي  أساسووي

لفعليووة اجهووة الموائيووة والوقا اتجووراءإلاذ اتخووارئووة والطات االلحوواب نووذاراإلت اراشوواف اكتشوواكيفيووة 

 . لضرراء احتواو

لمتووفرة ووضووح ات التجهيوزات والمعودائل والوسواعلوى  احهوارئ فوي نجالطوواتعتمد خطة  اكم    

لتوي ا اتجراءإلاوت التعليمان تتضمن هذه اويجب  اسلوب تنفيذهالتي تنظم ا اتجراءإلاوت التعليما

لبشورية اديوة والمات المتطلبافة اك اتجراءإلاوت التعليمان تتضمن هذه اويجب  اسلوب تنفيذهاتنظم 

ل اسوتكماللكلية اندة المس خالءاإلورئ الطواح خطة ات نجافة مستلزمالخطة كان توضح ا يجب اكم

جهوة المو ائهوادات اليوافوي فع ةئميوادت الوك غرفوة عمليوان تكوون هنارئ والطووات االلحو اتهاداستعدا

رجيوة وحتوى الخاندة والسوات الجهواتوف اهو أرقوامت وانالبيافة اوتضم ك ارهاثالتقليل من او االخطار

 . المسؤولين عنهالخطة والمصممة لهذه ادر الكواء اسماخلية والدا

 

   : ت المختبرائق في الحرامن  يةالوقاطرق  5-1-2

 ربعوةاألسوس االلتوي تنوتج عنوه ائر الخسوالحريوق وحودوث امج لمنوع امون برنو أكثرلمؤكد يوجد امن 

 : اآلتية

 . ئقالحراضرورة تطبيق هندسة منع  -1

 . طفاءاإلدرة بالمبالمبكر واف اكتشاالتفعيل  -2

ئمة لتقليل اللما طفاءاإلل طرق استعمالحدود وباضيق ار بالنات وذلك بحصر التلفيالتحكم في ا -3

 . ئرالخسا

 . لحريق ار اخطاد من افراالة ياوق -4



  

 
72-59 

 قالعرا مجهورية
 

 لعلميالبحث ايل والعالتعليم ارة اوز 

 لعلميا لتقويماو فاشراال زاجه

Republic of Iraq 
Ministry Of Higher Education & Scientific Research 

Supervision and Scientific Evaluation Apparatus 

 : ئق الحرامن  يةالوقاصة بالخات التعليما 5-1-3

 . لحريق اب منع اسبا أهممن  تالمختبراخل الترتيب دافة وحسن النظا -1

 . مة تحذيرية(اللتدخين )عات عدم افتالم احترا -2

لطلبوة املين والعواك لود  ادراالولووعي اوتحذيريوة ترفوع مون مسوتو   إرشاديةت امالوضع ع  -3

 . لتعليمة ات المختبراخل العمل دا أثناء

 . لتدخينا المحرم فيهاطق المنالكبريت في احمل  اتاب امنع منعي  -4

 . جية مكشوفة اعية زجوا أو أوانيل في اشتعالبلة لالقاد الموايجوز خزن  ال -5

 . رضاالل على اشتعاالد سريعة اينسكب من مو اتجفيف م يتعيين -6

 . فئالمدا أوت الهيترا أورة ادر للحرار مصال بجواشتعااللسريعة اد المواعدم خزن -7

 : رئالطواخطة  5-1-4

مور يغيور ايقوع حودث  اعندم اعهاتبالتي يجب ا اتجراءإلاخطة تحدد  ابنهرئ الطواتعرف خطة     

طر وتنفذ عند حدوث المخا إدارةت اتكون جزء من مخطط ام غالبا   . الخطط لها أولمتوقعة النتيجة ا

رئ موون قبوول ايووتم وضووع خطووط للطووو اموو غالبووا  رثيووة واقووب كاعو إلووىلووذي يووؤدي ائي واسووتثناخطوور 

لوة اح صوة تتبوع فوياخ اتإجوراءلتعليميوة ات المنظموالعديود مون ات لذلك تضع المنظما أوت الحكوما

 . لمحتملةارث الكواثر ائمة للتخفيف من ات داسالتي تشمل سيارثة غير متوقعة واوقوع ك

 : لتعليمية ات المؤسسارئ في الطواكيفية وضع خطة  5-1-5

طر امل للمخوواوصوف دقيووق وتحلول شوو ياضووح ارئ علووى فهوم واطوولا خطووة تعتمود عمليووة وضوع    

 أوريع المشواخليوة وحتوى الدا امجهوالتعليميوة ببرالمؤسسوة اجهوه التي قد تواحدوثه و يتوقع الموتقييم 

مج البورالوة حودوث خلول لهوذه التي تقوم به حيث يتطلب وضع خطوط بديلوة فوي حاة ساسياألل اعماال

عنود وضوع  اعهواتبالتعليميوة المنظموة اة علوى أساسويد  اثة مباللك ثادة هناوع. لاعماالوريع المشاو

 : لخطط هي امثل هذه 

 . صيلالحيوية للمؤسسة وبكل دقة وتفات العلمياتحديد كل  : اوال  

 . ت كل عملية ات ومخرجات وعمليالخطر في مدالمخاتحديد : ثانيا  

لتي تسوتعمل فوي ا دواتاأل أهممن  ن  اطر والمخات الويواطر وتحديد المخا دارةإلم اوضع نظ : الثاث

 . انية حدوثهامكاللنسبة اطر بالمخاثير الذي يحدد مد  تاني البيالرسم الخطط هو اوضع 
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 : رئالطواف خطة اهدا 5-1-6

ئم علووى تطوووير الوودالعموول امعووة والجامة فووي اللسوواو موونآلموول لام متكاء وتطبيووق نظووانتمووا -1

 . معةالجارج اخل وخامة داللساو األمنلمعنية بات الجهالتنسيق في ذلك مع او

 . معةالجاخل ات دالممتلكاح وارواالفظة على المحا -2

 . معة الجاخل اط دانضباالء بمستو  ارتقاالوم النظاحفظ  -3

ئم مووع الوودالتنسوويق ا وهللا محاسوو اللتووي تحوودث ارئ الطوووات االركة فووي حووالمشوواد واسووتعداال -4

لطبيعيووة وتطوووير خطووة ارث الكوووادث والحوووايخووص  امعووة فيمووالجافووي  خوور ألا اإلدارات

 . امل معهالتعا

ب وتودريب اسوتقطالعمل علوى امعة والجالمسؤولين في امة واللساو األمنل اتفعيل دور رج -5

 . رئالطوال  خطة اعمام باللقي اهاورفع مستو اهليهالبشرية وتات اءالكفا

زن المخووواو تالمختبوووراني والمبوووامة فوووي اللسووواو األموووننظموووة اسوووة وتطووووير وتحوووديث ادر -6

 . لحديثةات التقنياكبة تنفيذ البيولوجية ومواية ووالكيميا

 اتهووامعووة ومختبرالجالمهنيووة فووي امة اللسووابط ات وضووواسووس وتعليموواموون تطبيووق  تأكوودلا -7

عيوة الجما يوةالحمات ائية لمنظومالوقاجية واللعالدورية وانة الصيامج اوتفعيل بر ازنهاومخ

  . لتلوثامن  ايضا  لبيئة ا يةاحمو

لمترتبوة علويهم ائيوة الوقال اعمواالوت اجبوالوامعة وتعرفيهم بالجالطلبة في املين والعاتوعية  -8

 . لمدني اع الدفال اعمامة وتدريبهم على العارث الكوارئ والطوات االفي ح
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 رئالطوا إادار تشكيل فريق  5-1-7

ربوة علوى مسوتو  افيوة متقاقع جغرامو أوفي ارئ في كل موقع جغرالطوا إدارةيتم تشكيل فريق     

 : ميعاث مجاللفرق ثاو تضم لقسم، ا أولكلية ا أومعة الجا

 ت العملياغرفة  إدارةمجموعة  : لى وااللمجموعة ا

 ذانقاالو خالءاإل إدارةمجموعة  : نية الثالمجموعة ا

 لتعليمية المؤسسة ارج ابين خالمصاونقل  وليةاألت افاسعاالمجموعة  : لثة الثالمجموعة ا

حة اومسوط النشوالعمول وحجوم مسوتو  ات االلكول مجموعوة وفوق مجو عوداداإليوتم تحديود  : حظة الم

 ة بهمإداريمر اوار اصداه ، والعات ايلاللفعت المتطلباوفية الجغرالرقعة ا

 : لتعليمية المؤسسة ارئ في الطواعن خطة  ولينلمسؤام امه 5-1-8

دث الحوووالعموول علووى منووع وقوووع التعليميووة والمؤسسووة امة فووي اللسوواو األموونت اجميووع عمليوو إدارة-1

 . ارهاضرال استفحافي اللوقوع وتاعند  الجتهاومع

حيلوت  اء التعليميوة سووالمؤسسوة التوي تقوع فوي ادث الحووات واللمشكالمبدئي في التحقيق اشرة امب-2

 . مة اللساو األمن إدارةمن قبل  افهاكتشاتم  أولمسؤولين امن  اليها

ت اوتوودقيق هويوو خوور ألا افقهوواومر اتهامعيووة وجميووع وحوودالجالمدينووة ارج اخل ومخوواقبووة موودامر-3

 . ر لذلك آآلملزم  إذاص اشخاال

 . اتهاووحد افقهاومرلتعليمية الدخول للمؤسسة اميم ارتصاصدا-4

 . مةاللساو األمنمور التوعية بالعمل على نشر ا-5

لتعليميووة فووي حوودود المؤسسووة ادي املووة ومرتووالعات المؤسسووات والشووركال اقبووة موووظفي وعمووامر-6

 . لعملال افي مج اصهاختصا

نظموة االة اعوالمروريوة موع مرات الفوالمخاقوف وتحديود التنظيم للموالسير واعلى حركة  شرافاإل-7

 . نبالجا التي تحكم بهذا خر ألا

 . ت ازاجاالت اللعطالعمل وام ايامعة في الجاسة بالحرات ابوامن إعداد-8
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 . لمختصةات الجهالتنسيق مع التدريب باعن طريق  دارةاإلملين بالعاءة العمل على تطوير كفا-9

 . لتعليميةالمؤسسة ا إدارةلتنسيق مع اب انشطتهانية تغطي اح ميزاقترا-11

 . اتهاسرقة محتوي أولتخريب ال اعمال المنع تعرضه افظة عليهالمحاني والمباسة احر-11

 . لتعليمية المؤسسة املين في العات المؤسسات والشركال اقبة موظفي وعمامر-12

 . راضراالل استفحافي الوت الجتهادث ومعالحواة من وقوع يالضرورية للوقا اتجراءإلاذ اتخا-13

 . زمة لذلكاللا اتجراءإلاذ اتخاية واألمنت الفالمخادث والحواشرة امب-14

 اصهاختصاتكشفه بحكم  أولتعليمية المؤسسة المسؤولين في امن  دارةاإل إلىل ايح التحقيق فيما-15

 . صاختصاالجهة  إلىلرفع اثم 

 . رآآلملزم  إذالمختصة التهم للجهة احالمشتبه فيهم واءلة امس-16

 . قف الموات بارالسياسة احر-17

 تامنشوفوي  التحقوق مون تووفر شوروطهالحريوق وافحوة ال مكاأهمومة واللسوال اعمام بجميع القيا-18

 . لتعليمية المؤسسة ا

 . لمعنيةالجهة التنسيق مع اب نذاراإل أجهزةحية المن ص تأكدلا-19

 . لدورية انة الصيامج اوبر طفاءاإل أجهزةحية المن ص تأكدلا-21

 . رئالطوات االلفني في حاد اسنااللتنسيق معهم حول ايخص  المدني فيماع الدفامع  ونالتعا-21

لمورور ا إدارةلتنسويق موع اب ادثهالتحقيق في حوا إجراءت والفالمخالمرور وضبط ام اتطبيق نظ-22

 . لمدينةافي 

 لتعليميوة المؤسسوة اخلية بحودود الدارجية والخالطرق امة مستعملي الوس آمنلعمل على تحقيق ا-23

. 

 . اقف وخروجهات للموارالسياتنظيم عملية دخول -24

 . لتعليميةالمؤسسة اينظم ذلك من قبل  ات وفق مارالسياريح دخول اصرف تص-25
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 : خالءاإلئية لخطة اجراالت الخطوا 5-1-9

 : لخطة اف اهدا 5-1-9-1

 : يأتيالتدريبية مالوحدة اني ارئة بمبالطات االلحات وازماالجهة اتستهدف خطة مو    

لتجمووع اط انقوو إلووىلحريووق وذلووك بتوووجيههم ا إنووذارع جوورس افووور سووم اغليهاني موون شووالمبووا إخووالء-ا

 . بكل مبنى  المحددة سلفا

ت اجبووالوارئووة بكوول قسووم وتحديوود الطات االلحووات وازموواال دارةإلرئ اتشووكيل وتوودريب فريووق طووو-ب

لحريوق وعمليوة افحوة اومك خوالءاإلخطوط  م لتنفيوذار عواطوابوة التكون بمث المنوطة بكل منهام المهاو

ل اللهوالمودني واع الودفا إدارةلتنسويق موع اد وبافوراال يةاحمفي سبيل  . امرشد الء ودلياوياالوذ انقاال

 . حمراال

 : لتعليمية ات المؤسسات في ازماال إادار ب لذي يقومارئ الطواتشكيل فريق  5-1-9-2

 معةالمركزي للجارئ الطوافريق  5-1-9-2-1

 مالمها سماال ت

ا رئيس معةالجارئيس  1  ا

 اا عضو ةدارياإللعميد للشؤون ان وامع 2

 ءاعضا تالكلياء اعمد 3

 

 لفرعي لكل كليةارئ الطوافريق  5-1-9-2-2

 مالمها سماال ت

ا رئيس لعميدا 1  ا

 اا عضو لعلميةالعميد للشؤون ان وامع 2

 ءاعضا لعلمية ام اقساالء ارؤس 3
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  :  خالءاإلصر خطة اعن 5-1-9-3

علووى فريووق  أساسوويرئووة تعتموود بشووكل الطات االلحووات وازموواالجهووة اح خطووة موات نجووامتطلبوو ن  ا 

زموة االب نوذاراإلت اراشاف اكتشاعلى كيفية  هو  ومد  تدريبزمة ومستاال إدارةلمكلف بارئ الطوا

ئل الوسواكيود علوى التالتوي تعتمود بالضورر واء احتووالفعليوة واجهوة الموائية والوقا اتجراءإلاذ اتخاو

 امو إلى التي يمكن تصنيفهالخطة واسلوب تنفيذ التي تنظم العمل ات المتوفرة ودليل تعليمات المعداو

 : يأتي

لتعليميووة حيووث يووتم ات المؤسسووات فووي ازموواال إدارةيسوومى بفريووق  اموو أورئ الطوووات فريووق اجبوواو -ا

 : اآلتيةت اجبالواؤه باعضاته وتكليف القسم ذاغلي ات من شازماال إدارةتشكيل فريق 

كن اموارئ للهوروب وكوذلك الطووارج اطريوق مخو إلوىلمبنى ار املين وزوالعالطلبة واد ارشا -1

 . لتجمع ا

ت في العملياط الكبيرة في نشا يةهماألت التنمية وذالية والعالقيمة ات اء ذاشياالوئق الوثانقل  -2

 . لقسم ا

 . لطلبةاصة المبنى وخاغلي المعنوية لشالروح اورفع  وليةاألت افاسعاالتقديم  -3

 . لصحةار واضراالو ذانقاالو طفاءاإلعدة فريق ائق ومسالحرافحة امك -4

ت االلتعليموة فوي حوالمؤسسة الطلبة في الموظفين واملين والعالمتدربين من المدربين وات اجباو -ب

 . رئ الطوا

 .  فورا  لعمل اف اقيا -1

 . لمسؤول فقط ان من قبل المكائي عن الكهربار التياقطع  -2

 . ئية الكهرباعد المصا إستخدامعدم  -3

 . رئالطوارج الهروب ومخالك ارئ ومسالطوالم الل ساللتجمع من خانقطة  إلىلتوجه ا -4

 .ت بينهماباصاتقع  الفع حتى التدا أوئهم الز زمواتج أولركض المتدربين بعدم التنبيه على ا -5

يوؤذن لوك  ن  ابعود  االب اسوباالنوت اك المبنى مهما إلىترجع التك واطر بحياتخالزف واتجال -6

 . زمةاال إدارةلمسؤولين عن امن قبل 

 : لحريق الة التصرف في حاكيفية  -ج

 . لحريق وتشغيلها إنذارح اج مفتاكسر زج -1

لمنشوور فوي المعموم والمحودد واتف الهوارقوم ن عورئ الطوواو تازمواال إدارةغ مسؤولي البا -2

 . لصحةامة واللساغ قسم البالتعليمة وكذلك المؤسسة ا

 . لهم  وليةاألت افاسعاال إجراءلحدث وارج منطقة ابين ونقلهم خالمصاذ انقا -3

ر الحريوق بعود سوحب مسوماسوبة لنووع امن مطفوأةقورب ا إسوتخداممكون با إذالحريوق افحة امك -4

لمقبض لتشغيله بعد الضغط على الحريق وان امك إلى مطفأةلاوتوجيه فوهة  مطفأةلان باآآلم

 . لحريقاينة من موقع آآلمفة المسالوقوف ضمن امن  تأكدلا
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 : لتدريبية الوحدة الحريق من افحة اجب فريق مكاو -د

 . لحريق ام التوضيحية لنظاللوحة احظة الل ماللحريق من خان اتحديد مك -1

 . لمبنى المتوفرة في ا طفاءاإلئل الحريق بوسافحة ام بمكالقيا -2

 . ة يالبنالحريق في غرف ار انتشاوذلك لمنع  بواباألوفذ النوامن غلق  تأكدلا -3

موقوع  إلوىدهم ارشوالحريوق بالمودني واع الودفا دارةإلبعوة التالمتخصصة الفرق امع  ونالتعا -4

 . لمتوفرة ا طفاءاإلئل اووسجهزةاألولحريق ونوعه ا

  :فة اك اإلداراتب لتدريبيةات الوحداعليمية بلتالمؤسسة ام في اقساالء ات رؤساجباو -هـ 

 .  خالءاإلولهروب ارئ والطواصة بالخارج المخا اعد افذ فيمالنواو بواباألمن غلق  تأكدلا -1

 . ئيالكهربار التيات فصل امن عملي تأكدلا -2

 . خالءاإلعلى عملية  شرافاإل -3

 . حمر(االل اللهالمدني, اع الدفالمختصة ) ات الجهال باتصاالمين امن ت تأكدلا -4

 . لتجمع انقطة  إلىلتوجه ا -5

 : لتعليمة المؤسسة افي  اإلداراتء ام ومدراقساالء ام رؤسات ومهامسؤولي -و

ن تكووون لووديهم الهووروب والك امووة بمسوواة تيووالمبنووى علووى دراغلي اجميووع شوو ن  اموون  تأكوودلا -1

 .  إرشاديةت امالع

صووة الخارج المخووا إلووىلمؤديووة ات المموورارئ والطوووارج امخوو أبوووابجميووع  ن  اموون  تأكوودلا -2

 . رج الفتح للخان تكون سهلة الرسمي وام الدوات ارئ مفتوحة طيلة فترالطواب

لمبنوى اغلي الشو امواضوحة تمان تكوون وائوق والعوالهوروب مون الك افة مسامن خلو ك تأكدلا -3

 . لة ات دامالع اومثبت عليه

ء مون قبول اخطواالوزموة اال إدارةفريقوي  أداءنه يتطلب تحليول وتقيويم مسوتو  اتقدم ف ابم    

قود يظهور  ادة ممواسوتفاالو القصور بهواجه واعلى لوقوف التعليمية واللمؤسسة  العليا دارةاإل

 . المستقب افيهاللت اة لهجلالعالحلول ات لوضع المن مشك

 : رئالطوالة امل مع حالتعا اتإجراء 5-1-10

رئ الطوان انه عند تشكيل لجات، حيث ازمارئ وامعة خطة طوان يتوفر لكل جايجب      

 اسلف امرسوم ادور إدارةن لكل ا، حيث اإلداراتركة كل ار مشاعتباالبعين  األخذت يجب ازماالو

 تأهيلدة اعال اطة بهالمنالخطة اتنفيذ  اسبة، وكذالمنالطرق ارئة بالطالة الحامل مع التعايشمل 

طة احايتعد  ذلك ليشمل  دارةاإلجب تلك ان واطر ، بل المخا ابتهاصالتي المنكوبة المنطقة ا

 أورثة الكال تلك اطر، وبكل صغيرة وكبيرة حيالمخا أورثة الكامعة بمنطقة الجالمسؤولين في ا

منطقة  تأهيلدة اعاللبديلة ا أولمستخدمة ائل الوساقشتهم في كل امن أجلرئ، وذلك من الطوالة اح

رئ الطواركة في خطة المشامعة الجات ارادامن  إدارةن كل ا، ف الهذ . قعالوالخطر ا أورثة الكا

لنظر عن ارئ بصرف الطوالة المطلوب عند حصول حالوجه اعلى  امعرفة دوره ايتوجب عليه

   . التهاوح اطبيعته
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 وليةاألت افاسعاال 5-2

 

 : ليواالف اسعاال 5-2-1

لشوخص ا إلوىلمسوعف الوذي يسومى الشخص ا التي يقدمهاعدة المسانه الي بواالف اسعااليعرف      

 إسوتخدامدث علوى شورط الحووارئوة و الطات االلحواب في المصالذي يسمى باو  اجهالذي يحتاخر اال

لوي علوى خبرتوه و تعلموه و واالف اسوعااللمسعف و يعتمد في المتوفرة لد  ائل الوسابسط اسهل و ا

 . لمستشفىا إلىب المصالبسيطة قبل وصول ا دواتاألد و الموالمتوفر لديه من ا

 : تالمختبرالي في واالف اسعاال يةأهم 5-2-2

دث و الحووالورشوة فوي ا أولمختبر الطلبة في املين و العابين من المصاة افظة على حيالمحا -1

 . نارئ في كل مكالطوا

ت المختبووراملين فووي العووا حوودالووذي هووو المسووعف و ال الموون خوو وليووةاألت افاسووعاال إجووراء -2

 . تاعفاة مضياب لمنع حصول ات للمصافاسعاالعلى  الياع المتدرب تدريبيا

كيود علوى التالوورش سووف تعمول با أوت المختبوراب في اللمص وليةاألت افاسعاال إجراءن ا -3

 . اإلصابةلتي تنجم من ا آلماآلتخفيف 

ت االلحاو  افيه خلالتدا لتي يجبات االلحامعرفة  وليةاألت افاسعااللمسعف في ايجب على  -4

 ات و منهواعفالمضوالمستشفى لغورض منوع حودوث ا إلى اعد في نقلهافقط و يس اقبهالتي يرا

 . لظهراسقوط جسم ثقيل على  أولظهر اق على النزااللفقري بفعل العمود ات اباصا

لمستشوفى و ا إلوىب عنود وصووله المصات االلمسعف تقديم تقرير مفصل عن حايجب على  -5

 . اإلصابةلذي حدثت فيه الزمن الطبيب و ا

 : لتعليميةالمؤسسة ات افي مختبر وليةاألت افاسعاالمة في اع اياوص 5-2-3

ف اسوعاال إجوراء" و ا"حيو دائموا  لمختبور املين فوي العوا أولطلبوة اب مون المصوار اعتبوايجب  -1

لطبيووب احوق لغيور ياللطبيوب وا مون قبول هللا محاسو الة الوفوالوة ازم لوه لحوين تشوخيص حاللوا

 . ةالوفالة اتشخيص ح

 . أخر لة اق على كل حاختنااللشديد و ارجي الخالدموي النزف اف اسعايقدم  -2

ت للمسوعف اعفالمحل يؤدي مضان اك إذا اال فورا  دث الحالي في محل واالف اسعااليجر   -3

 . لخا . م . .از سار غانتشا أولحريق ادث مثل الحان المختبر وكافي  ئهماب عند بقالمصاو 

 

 آآلمح لحدوث السمالة تستوجب ذلك و يجب عدم الحانت اك إذا االب المصابس الع مانتزال -4

 بالمصامن  انزعه إلىج التي تحتابس اللماج لمزع احتيااللة اب وفي حالمصالب الطا إلى

 . زمةاللاحة المساوعلى قدر 
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لمسوعف المستشفى ا إلىله ع في نقاسراال يةأهملي و بواالف اسعاالب بعد المصالة ايقرر ح -5

 . رالقرا ءاعطال اجيد المتدرب تدريبا

 إلوووىم لحوووين نقلوووه اطعووو أوئل اسووو أيلورشوووة ا أولمختبووور اب فوووي المصوووالوووب الطايعطوووي  ال -6

 .لمستشفىا

 : بةاصاللتشخيصية لات اماللعا 5-2-4 

 : لنبض ا 5-2-4-1

 . الضغط عليهاين عند يالشرائر في السالدم الذي يسببه حجم الدفع اهو 

 . أخر طق اسفل و منااللفك اية والرقبة في زا أوليد النبض في معصم اس ايق -1

 

 . ةحدالوالدقيقة ا( في 72-78دية )اعتياالت االلحالنبض في ايكون عدد  -2

 . او ضعيف النبض سريعالدموي يكون النزف اعند  -3

 . او قوي النبض سريعالدم يكون اضغط  إرتفاععند  -4

 . ةالوفالقلب و النبض يدل على توقف اس باحساالعدم  -5

 : لدماضغط  5-2-4-2

لدمويوة اين يالشوراخول الودم مون دان اسوري التوي يسوببهات التذبوذبانه الدم بايعرف ضغط  -1

 . لقلبالدم من انتيجة لضخ  ارهاعلى جد

ح بين واطي يترانبسااللضغط ا( ملم زئبق و 111-141ح بين )والتقلصي يترالضغط ا -2

 . ( ملم زئبق91-61)

لدموية و اين يالشرامة لتصلب الع ايعطين على األلحد الدم عن اضغط  إرتفاعلة افي ح -3

  اياللخاسبب قصور في تغذية ي ضهانخفالحيوية و المهمة و ا نسجةاللت اعفايسبب مض

  . لصدمةا إلىيؤدي  لشديداض انخفاالو 

 

 : ر الحراادرجة  5-2-4-3

 . درجة مئوية37ي وان تساللسادي تحت اعتياالدية للجسم اعتياالرة الحرادرجة  -1

طق ات فوي منوابوالتهالجسوم موع وجوود اء اعضوائف ام وظوانتظوايدل على عدم  اهإرتفاع -2

 . بصورة طبيعية اء بوظيفتهاعضاالم اعدم قي إلى اهإرتفاعلجسم و يؤدي امختلفة من 

ري، الحوراق ارهواالء، اغمواال، ايواللخائف الصوحي لوظوار انهيوااليودل علوى  اضهانخفا -3

 . لتعباو

 أولتبخيوور الجسووم بطريقووة التعرق و تبريوود ارتووه وذلووك بووالجسووم علووى طبيعووة حرافظ ايحوو -4

رة فوي الحورالمسويطرة علوى الحيويوة اكوز المرالجلود و كوذلك العرق عون طريوق اتبخير 

 . لمستطيلاع النخا

 . بطااللشرج وعن طريق ان وعن طريق اللسالفم تحت ارة عن طريق الحراس اتق -5
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 : لعيناحرقة  5-2-4-4

لموخ اخل العينين دليل على وجود نزف دا اللعين وهي متوسعة في كاعند فحص حرقة  -1

 . لسريريالموت الة اح أو

 . لتوسعالحدقتين دليل على وجود نزيف في جهة ا أحدعند توسع  -2

 . المسلط عليهاعل للضوء الطبيعية تتفالعين ان حرقة ا -3

ت المهودئا أوت المنومواسومم بلتادليل على  العين فهذاعند وجود تضييق شديد في حرقة  -4

 . لكحولا أو

 : لجلدالون  5-2-4-5

 : امنهت كثيرة اللجلد مدلواللون  ن  ا

لمزمنوة الدمويوة ا االموراض احيانا  لدم و افقر  أولشديد النزيف احب يدل على الشاللون ا -1

 . لدمويةالدورة ازمة في اللون ويدل على اوب حش إلىتؤدي 

فرفهي اظااللشفتين و ان و اللسالجسم كالرخوة في اطق المنازرق و يظهر في الاللون ا -2

 . قاختناالك نسجةالللمجهز اكسجين واالدليل على نقص كمية 

نسووجة و االق فووي اختنووالوودم و يسووبب اضووغط  إرتفوواعئم دليوول علووى القوواحموور االللووون ا -3

 . ربونالكا أول أوكسيدلتسمم في الدموية و ا االمراضت بسبب اللعضا

 : لتعرقا 5-2-4-6

لتعوورق ائوودة ان فاليووة و العالحموى ا أورة الحوورات ادرجوو إرتفوواعلوة التعوورق فووي حايظهور  -1

م الجلود للقيوات احالعورق مون مسواز افراسطة الجسم بوارة ادة لتنظيم درجة حرايكون ع

 . مةالتبريد للجسم بصورة عالتبخر و ابعملية 

 . لدماض ضغط انخفابسبب  اردالعرق و يكون بالصدمة ينصب الة افي ح -2

 . لتعرقاو عديم  اشفالجلد نالرعونة نجد ا أولشمس الة ضربة افي ح -3

 : لماال 5-2-4-7

 . االمراضلمعرفة كثير من  اعملية مهمة جد لماالبس احساالن ا -1

ع النخوواغ و الوودمانسووجة ادليوول علووى وجووود عجووز فووي  افهووذ لماالبووس احسوواالعنوود عوودم  -2

 . لشوكيا

لحبول المتفرعوة مون اب اعصااللجلد و تتفرع من اتحت  لماللسة الحساب اعصاالتوجد  -3

 . لشوكيا

 . ماللابب المصالموضعية عند شعور ا اإلصاباتتشخيص  ايمكنن -4

 : لتنفسا 5-2-4-8

 . لتنفسا أستمرارلبطن لغرض معرفة الصدر و اقبة حركة ايجب مر -1

 . لدقيقةا( مرة ب12-14دية )اعتيالتنفس تكون ات ان عدد مرا -2

لصودر و الرقبوة و التنفسوية فوي ات اللعضواحظ تقلوص السية نالحساض امرات االفي ح -3

 . لتنفساب عند صعوبة المصالذي يبذله الجهد ايدل على  اهذ
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لودم و الوة حموضوة التونفس و كوذلك فوي حالصودر و اف في وضعية حركة الختاحظ الن -4

 االمراضد من تشخيص كثير من ا، فنستفاللتنفس عميق و ضعيف مثان ال اعديته فيقاق

 . لتنفسياز الجهاصة بالخا

 : لوعياتقدير ادرجة  5-2-4-9

و  ارهوواتوات و السووي للعضووانعكااللفعوول الوووعي يجووري فحووص ان المعرفووة درجووة فقوود -1

 . بةاستجاالب و مد  المصا إلىلتحدث او  لماالبس احسااللعين و درجة ات العاتف

ب اعصوااللوذي تقووم بوه الفعل ان نتيجة لرد اجفااللعين سوف يتم غلق اعند مس قرنية  -2

 . لشوكيةا

ت و اسواحسااللووعي مون درجوة او يمكن تقدير  اكلي أو الوعي قد يكون جزئيان ان فقدا -3

  . لتينالحا اللدموية تبقى في كالدورة التنفس و ان اب و المصالحديث مع ا

 : لجسماء اجزاحركة  5-2-4-10

ء اعضواتحريوك  ت يمكنوهالمختبورالطلبة في الد   اإلصاباتن تر  احياالفي كثير من  -1

 . لصدمةات االح الشعور و منهان ات فقدااللتحدث في حايمكنه  ال احيانا  جسمه و لكن 

 أييووتمكن مون تحريووك  الو لكنوه  اب متحوودثالمصوالووب الطات يكوون االلحووان قليول مون ا -2

د خطورة اثير مووالجزئي بفعل تا أولوقتي الشلل ايدل على وجود  اجزء من جسمه و هذ

ثر الفقوري و تووالعمووود اثير ارض و تواالسووقوط علوى  أو اس معهوالوة تموواح أو اقهاستنشوا

 . ءاعضاالكيد تتسبب في شلل التالشوكي و بالحبل ا

 

 تالمختبرافي  وليةاألت افاسعاالت صيدلية امكون 5-2-5

 . (5ت صغيرة معقمة عدد )اداضم -1

 . (5ت متوسطة معقمة عدد )اداضم -2

 . (5)ت كبيرة معقمة عدد اداضم -3

 . (2ش عدد )القماط مثلث من ارب -4

 . (2صق )رولة( عدد )الستر الب -5

 . (1كيت عدد )اصق معقمة للجروح بالو -6

 . (5ت عدد )افالف -7

 . (2ندج عدد )اب -8

 . (1عدد ) وليةاألت افاسعاالكتيب  -9

 . لحجما( كبير 11سين عدد )ابيس برادب -11

ت و توثيوق المختبورامة فوي اللسواط امن قبل مسوؤول نشو الصيدلية شهريات ام مكونان يداعلى      

 . مةاللسالبيئة و اذلك في سجل 
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عالمات االطفاء الواجب توفرها  ( مجموعة من1-5شكل )  

عالمات الحالة األمنية الواجب توفرها  ( مجموعة من2-5شكل )  
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 جعالمرا
 

لكتب ار اد -ل وااللجزء ا 1991لمهنية سنة امة اللسا)) رحيم تركي ((  إعدادعلي  -1

 . لىوااللطبعة ا –لموصل امعة اج –لنشر اعة واللطب

ني  الثالجزء ا 1991لمهنية سنة امة الة للسساسياألدئ المباليف )) رحيم تركي (( اعلي ت -2

 . لىوااللطبعة ا –لنشر اعة والحكمة للطبار اد –لفنية اهد المعاهيئة  -

ر اد – 1988لمهنية سنة امة اللسالصحة والرحمن (( ازهر عبد ا))  إعدادني المشهدا -3

 . لىوااللطبعة ا –د ابغد –عة الحرية للطبا

مديرية  – 1988 –لمهنية امة اللساة في ساسياألدئ المباء محسن (( ا)) ضي إعدادمحسن  -4

 . لىوااللطبعة ا –لجوي اع الدفالجوية والقوة امطبعة  –لجوية الهندسة ا

 TNL – 1522W – V –CAفة الجات ايوالكيميائئق بالحرافحة ام مكات في نظالتعليماكتيب  -5

 . لىوااللطبعة ا – 1994 –لحريق ات اج مضخانتالشركة  اموريت

هيئة  -1996((  األبنيةئق في الحرامن  يةالوقات المرجعي )) مستلزمادي استرشااللدليل ا -6

 . لىوااللطبعة ا –لنوعية السيطرة المركزي للتقييس واز الجها –لتخطيط ا

لجمعية ا – 1998سنة  طفاءاإلد المتخصصة عن مواسية الدرالحلقة اس بحوث اكر -7

 . لمهنيةامة اللساقية للصحة والعرا

 –لخطرة اية والكيمياد الموالمهنية في خزن امة اللسازي (( احمد غامر اليف )) عامنى ت -8

 . لىوااللطبعة ا –لعسكري التصنيع اهيئة  – 1998

 – 2111 – اتهياوطرق حم اعية تحسينهالصنالبيئة ازي (( احمد غامر اليف )) عامنى ت -9

 . لىوااللطبعة ا –عة ار جله للطباد

 – 2111نع سنة المصابيئة  يةاحمت وسبل ازي (( تقنياحمد غامر اليف )) عامنى ت  -11

 . نيةالثالطبعة ا –لسعدون امطبعة 

 1996سنة  –ء الكهرباع اقط طفاءاإلمة و اللسا)) توفيق محمود (( مفهوم  إعدادتوفيق  -11

 . ئيةالكهرباقة الطاج انتالمة العالشركة ا –لى وااللطبعة ا

 رشاديةاإلت اماللعانية )) لمهامة اللساقية للصحة والعرالصوري للجمعية الفني الكتلوك ا -12

 .2117 –لجودة (( ات امالمة و عاللسات ارئ ومعدالطواو طفاءاإلت امالذيرية وعلتحاو

لجودة ا إدارةم اصة بنظالخاريف التعات والمصطلحاظم (( اد كا)) عبد جوإعداد مري العا -13

– 2117 . 

 .2118-العامري إعداد )) عبد جواد كاظم (( دليل الجودة لنظام ادارة الجودة -14

العامري إعداد )) عبد جواد كاظم ((الدليل والطريقة االجرائية لمعايرة االجهزة في  -15

 .2118-المختبرات

-((الدليل االسترشادي لتطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة العامري إعداد )) عبد جواد كاظم -16

2118. 
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 تمةالخا
 

لحكومية التعليمية ات المؤسسال على مستو  وااللعلمي ا عداداإل اهذ إنجاز هللاتم بعون    

لتقويم او شرافاإلز امن قبل فريق مشترك من جهلعلمي ا  لبحثاو ليالعالتعليم ارة الوزهليةاألو

لمختبري العمل ال ارطة طريق في مجار لخامعة ليكون دليل عمل ومسالجالنسور العلمي وكلية ا

لعيسى ليكون اق الرزالدكتور عبد اذ استااللوزير الي ات معالمعرفة ووفق توجيهافي شتى علوم 

هو معمول به في  التعليمية وكمات المؤسسالورش في ات والمختبراملين في العالد   اعلمي امرجع

. .  لعزيزا ان لبلدنابة عرفابمث نجازاإل ايكون هذ ن  ا هللال الغربية ونسالمية العات امعالجاغلب ا

 لموفق ا هللاو.

 

 لدليل ا إعدادفريق                                                                                    

 

 

 

 


