


-:اعداد 

المهندس فارس عطية محمد الحداد 

((مــدرب فـني أقدم ))

-:لالقسام 

الكهرباء }

وااللكترونيك 

{واالتصاالت 



السالمة المهنية 

ضروراتها }  

أهدافها 

{مردودها 



ا ُيعرف السالمة المهنية وضروراته
وأهدافها ومردودها



تهدف السالمة المهنية الى تحقيق مايلي ؟ 

.حماية العاملين -1

.حماية مواد االنتاج -2

. حماية موقع العمل -3

.حماية العاملين ومواد االنتاج وموقع العمل -4



 ان التطور الذي شهده العالم وما صاحبه من تطور الصناعات
نتج عنه الكثير من المخاطر التي ينبغي على االنسان 
. إدراكها وأخذ الحذر والحيطة من الوقوع في مسبباتها 

وال نضع كامل اللوم هنا على التطور الصناعي ، فقد تلعب
.  ظروف العامل الصحية والنفسية دوراً في زيادة المخاطر

فمثال قلة االهتمام أو االهمال ولو للحظات قليلة قد تكون
قد كافية لحدوث االصابة وجعل العامل يتالم لفترات طويلة و

.  تؤدي الى فقده أحد أعضائه او حتى الوفاة

ة بان وُتدل االحصائيات السنوية الصادرة عن المنظمات الدولي
:-

 مليون عامل يتعرضون الصابات مختلفة 110ــ.

  ألف إصابة منها تؤدي للوفاة 180ــ  .

 ــ:وبذلك يكون معدل االصابات

 إصابة عمل كل ثانية 4ــ

 حادث خطير كل ثالث دقائق1ــ



 هي جميع االنشطة والفعاليات الهادفة الى تقديم
( نيةالصحة المه)الخدمات الوقائية واالحتياطات الكفيلة 

بحماية ووقاية العاملين من مخاطر العمل والحوادث 
المحيطة بمكان العمل والظروف الناشئة عن العمل 

ما ويشمل ذلك االصابات المباشرة واالمراض المهنية ،ك
اج تهدف اجرات السالمة المهنية الى حماية عناصر االنت

االخرى كاالالت والمعدات والمواد االولية والمباني 
.  والحفاظ على البيئة من التلوث

من والسالمة المهنية هي ثقافة مجتمعية ، وتعتبر حق
.حقوق العاملين و واجب من واجبات االدارة



هي اجراءات االدارة للحفاظ على صحة االفراد 
ع  وإجتماعياً داخل موقجسدياًوعقليا ًالعاملين 

العمل ،وذلك باتباع االسس الصحية والوقائية 
مل الالزمة والكافية لمنع االصابة المباشرة في الع
من جهة ومنع وقوع االمراض المهنية من جهة 

.  اخرى



ؤثر هي حدث غير متوقع يقع اثناء العمل ومن جرائه وي
ة على المقدرة االنتاجية للعامل، وقد تؤدي الحادث

الى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي حسب 
باب طبيعتها ، والحادثة تقع لعدة اسبباب منها االس

العمل المتعب والسرعة ) الخارجية وتشمل 
واالضاءة غير الجيدة ودرجة الحرارة غير المالئمة 

العامل ) وتشمل البشرية ومنها ...................... ( 
النفسي والخبرة والسن والحالة الصحية والذكاء 

............. (والجنس 



ل هي كل ما يصيب العاملين بالضرر جراء حوادث العم
خالل فترة العمل او الحوادث التي تحصل للعامل 

.  خالل فترة تنقله من والى العمل



 وحاالت التسمم التي تحدث بين االمراض هي تلك
العاملين في مهنة او مجموعة مهن جراء التعرض الى 
.مخاطر المواد أو االجهزة المستخدمة في ذلك العمل 

لي ويمكن التفريق بين االصابة والمرض المهني كما ي:-

 االصابة تحدث الي من العاملين ، أما المرض المهني
.  فيصيب العامل االكثر أستعداداً لالصابة 

اج االصابة يظهر تاثيرها فوراً، أما المرض المهني فيحت
الى وقت أطول لتظهر أعراضه 



 تعتبر الصحة والسالمة المهنية من أهم الموضوعات فهو
يستهدف راحة العامل وكرامته بهدف زيادة االنتاج ، كما 
يستهدف االبقاء على معدل الحوادث الصناعية في حده 
االدنى ، وتحسين صحة العمال ألى أعلى درجة ممكنة 

،وهذا يعني أن أهدافها وقائية بالدرجة االولى ، النها تهتم 
وادث بتوفير كافة االمكانيات التي تساعد على عدم وقوع الح
الصناعية وبالتالي تمنع وقوع اصابات العمل ، ويؤثر هذا
تاجية االهتمام بالعامل وصحته على زيادة كفائته االنتاجية وان

. المنشاة الصناعية بصفة عامة 

ل وال تتعارض وسائل منع الحوادث مع زيادة معدالت االنتاج ب
ث أن هناك نوعاً من التناسب الطردي بين االمان واالنتاج حي
ل ان تَوفر أساليب وإجراءات السالمة المهنية في مكان العم

-:يؤدي وظيفتين هامتين لالنتاج هما 

(وظيفة إجتماعية و وظيفة أقتصادية ) 



 ( القوى البشرية )حماية العاملين.

 المحافظة على مرافق ووسائل االنتاج.

 المحافظةعلى المواد االولية والمواد المصنعة.



 لقد حددت منظمة الصحة العالمية ومكتب العمل
-:م ، اهداف الصحة المهنية بانها (1950)الدولي عام 

 البدنية العمل على تحقيق أعلى درجات اللياقة
عمل للعاملين في كل قطاعات الواالجتماعية والنفسية 

.والمحافظة عليها 

 ضمان عدم حرمان العمال من أسباب الصحة بسسب
.ظروف عملهم 

 عن وجود الناتجة حماية العمال في عملهم من االخطار
.عوامل تضر بصحتهم 

 ني العامل بالعمل الذي يتالئم مع أستعداده البدالحاق
.والنفسي لتحقيق االنسجام بين العامل وعمله 



 مما الشك فيه أن االستثمار البشري هو افضل أنواع
هم االستثمار الن االنسان ُيعتبر أهم مقومات النجاح وأ

.  زيادة الدخل القوميعوامل مقومات االنتاج وأهم 

 فاعداد العامل صاحب المهنة وتدريبه وتاهيله يفوق
ة باالهمية بناء المصنع ، وسالمة العامل تاتي بالدرج

.  االولى قبل سالمة االجهزة واالالت 

ى أن السالمة المهنية هي التي تؤهل العمل للوصول إل
أعلى درجات االنتاجية والتقدم في العمل ، وان للعمل

-:بقواعد الصحة والسالمةالمهنية نتائج وثمار منها 

.نتائج مباشرة -1

.نتائج غير مباشرة -2



ما هو الفرق بين الحادثة واالصابة ؟ 

.  كل حادثة هي أصابة عمل -1

.كل أصابة عمل هي حادثة -2

.الفرق بينهما -3



 أختبار قبلي:-

قع حماية العاملين ومواد االنتاج ومو)االجابة الرابعة؛
(.العمل

 أختبار بعدي:-

( .  كل أصابة عمل هي حادثة)االجابة الثانية ؛



السالمة المهنية من حيث تاثيرها على } 

الشخص -1

العائلة -2

القسم -3

المنشأة -4

المجتمع -5

{االقتصاد الوطني -6



-:يفهم أثر السالمة المهنية على 

الشخص والعائلة والقسم والمنشأة والمجتمع } 
{ واالقتصاد الوطني 



ما هو تاثير السالمة المهنية على االشخاص ؟

حماية االشخاص من االصابات التي تؤدي الى-1
.الوفاة أو العوق أو العجز المبكر 

.  ر ليس لها تاثير على أالشخاص بشكل مباش-2



 حماية االشخاص من االصابات التي تؤدي الى الوفاة.

حماية االشخاص من االصابات التي تؤدي الى العوق.

حماية العاملين من االصابات باالمراض المهنية التي
كامراض )تؤدي الى العجز المبكر عن اداء  العمل 
...................المفاصل والعمود الفقري وضعف البصر 

(.الخ 

 تحقيق نفس االنتاج طوال ساعات العمل دون ملل أو
ظْم ضجر عند توفير بيئة العمل المناسبة وتطبيق نُ 

.  السالمة المهنية 

زيادة القدرة على التطوير واالبداع من قبل العاملين
وذلك لشعورهم باالمن واالمان والرضا والرتياح من 
.العمل ةاالدارة الهتمامها بُنظْم السالمة المهنية 



 تؤثر بشكل إيجابي في التماسك االجتماعي
ًة والنفسي للعائلة عند عدم فقد أحد أفرادها وخاص

.  االب نتيجة تعرضه الصابة معينة

تؤثر بشكل إيجابي في االستقرار المالي الذي
.  تشهده العائلة بسبب أستقرار مصدر الدخل 



عدم تاثر كمية االنتاج نتيجة عدم حصول أصابات .

عدم حدوث خلل في دقة المنتج نتيجة عدم حصول
.  أصابات 

ابي االستقرار النفسي للعاملين يؤثر بشكل ايج
.  على كفاءة االنتاج وجودة المنتج 



 تكاليف توقف ( الشركة )عدم تحميل المنشأة
. االنتاج 

 تكاليف العالج ( الشركة)عدم تحميل المنشأة
.  االولي 

 واد تكاليف تلف الم( الشركة)عدم تحميل المنشأة
.االولية او النصف مصنعة او البضائع المنتجة 

ادة وبالتالي زي( الشركة)زيادة نسبة أرباح المنشأة
.ثقة المستثمرين 

 للسمعة الطيبة (  الشركة)تحقيق المنشأة
.والسمعة الطيبة تمثل رأس مال كبير .



مما ال شك فيه أن كل أفراد المجتمع هم 
وعند عدم تعرضهم الصابات , أشخاص عاملين 

ها تقليلالعمل أو الحوادث أو االمراض المهنية أو 
هذا يؤدي الى أرتفاع الروح الى أقل حد ممكن

والرتفاع الروح , المعنوية لدى أفراد المجتمع 
بلد المعنوية عالقة طردية مع الناتج القومي الي

ح أضافًة الى أنه يؤدي الى إشاعة روح التسام. 
ة بين أفراد المجتمع وسالمة االفراد الجسماني
والنفسية ُتعطي صورة حقيقية لسمعة أي

أي بمعنى ؛تحقيق مجتمع خاٍل من) , مجتمع
( .  العقد النفسية  واالجتماعية واالخالقية 



اهم حيث يس, أن لكل شخص يعمل نسبة مئوية في الدخل القومي للبلد
ومهما كانت هذه , من عمله ( مهما كان أسمها او شكلها )في دفع ضريبة 

مل فعند تعرض العامل لالصابة سيوقف عن الع,النسبة المئوية صغيرة
.وتتوقف مساهمته في خزينة البلد 

 ه مما يؤثر ُمْلَزمة بدفع تعويضات ل( الشركة)كل عامل يتعرض لالصابة تكون
.على قيمة الضريبة التي تدفعها الشركة للخزينة 

 كون ت,في االصابات الخطرة جداً والتي قد تؤدي الى الوفاة أو العجز الكلي
تصاد وهذا غرهاق لالق,خزينة الدولة ُمْلَزمة برعاية عائلة الشخص المصاب 

.  الوطني 

خص عند إصابة اي شخص تقوم شركات التامين بدفع مبلغ التامين للش
وهذا يعرض شركات التأمين لخسارة في االرباح وبالتالي له ,المصاب 

.مردود سلبي على االقتصاد الوطني 

وهذا عند كثرة االصابات في اي منشأة يؤدي الى أرتفاع أشتراكات التامين
كة مما يؤدي الى ضعف منافسة الشر, يؤدي الى ارتفاع تكاليف االنتاج 

.  وهذا له مردود سلبي على االقتصاد ,في السوق 

 كل ما ُذكر ينطبق على الموجودات المادية للمنشأة عند تعرض هذه
.  الموجودات لحوادث 



ي أن تقليل االصابات واالضرار ف}
الموجودات المادية الى أقل حد 

ممكن وإيقاف الخسائر وذلك 
ة لُه بواسطة ُنظْم السالمة المهني

دور كبير وفعال وعالقة طردية مع
.{ نمو االقتصاد الوطني



ماهو تاثير السالمة على االقتصاد الوطني ؟ 

.  لها عالقة طردية مع نمو االقتصاد الوطني -1

.لها عالقة عكسية مع نمو االقتصاد الوطني -2

.ليس لها عالقة باالقتصاد الوطني -3



 أختبار قبلي:-

 حماية االشخاص من االصابات )االجابة الولى ؛
(.التي تؤدي     الى الوفاة أو العوق أو العجز المبكر

 أختبار بعدي:-

لها عالقة طردية مع نمو االقتصاد)االجابة االولى؛
(.  الوطني



يذ العامل االساسي ،تنف,لماذا ,السالمة المهنية } 
العامل االقتصادي, الحفاظ على المهارات , القانون 

}



 يفهم لماذا السالمة المهنية عامل أساسي ودورها
.في الحفظ على المهارات ودور العامل االقتصادي 



ما هو دور السالمة المهنية في الحفاظ على 
المهارات ؟

.حماية االشخاص من االصابات -1

.عدم االهتمام باالشخاص -2

.  االعتماد على المكائن المبرمجة -3



ية دور لُنظم وتعليمات وقوانين واليات السالمة المهن
مباشر في خلق بيئة عمل مناسبة ومثالية 

يه بيئة العمل ؛هي المكان الذي يعمل ف)ومشجعة ،
(العاملون ويحتاج الى مقومات لنجاح العمل 

والشك أن وجود بيئة عمل مثالية ومشجعة للعمل
القرن ُيعتبر مقوماً أساسياً لنجاح أي مؤسسة في

ي الحادي والعشرين ،وفيما يلي بعض النقاط الت
امل ُتبرز أهمية وجود بيئة عمل فعالة تتعلق بالع
ة البشري في بيئة العمل أما بيئة العمل الفني

.ستكون في فصل الحق



دور السالمة المهنية في القدرة على بناء الميزة -1
.التنافسية 

دور السالمة المهنية في االستثمار في الموارد -2
.البشرية 

.دور السالمة المهنية في تكوين رأس المال البشري-3

كة دور السالمة المهنية في زيادة العائد المادي للشر-4
.

دور السالمة المهنية في جعل بيئة العمل هي مرآة-5

.الشركة الحقيقية 

دور السالمة المهنية في رفع االنتاجية وتحسين -6
.الجودة 



نة فان ثمار السالمة المهنية هي بيئة العمل اآلم}
ب والمثالية وماتحدثه من أثر فعال سواء على الجان

البشري أو المادي للمؤسسة ولها مساهمة كبيرة
ر جداً في تطبيق القوانين وبناء المهارات وتطوي

.{ االقتصاد الوطني ألي بلد 



ماذا يمثل رأس المال البشري في الدول ذات الدخل 
المرتفع ؟ 

.من الدخل القومي % 80يمثل -1

.  من الدخل القومي % 70يمثل -2

.  من الدخل القومي % 60يمثل -3



 االختبار القبلي:-

 ( .حماية االشخاص من االصابات)االجابة االولى ؛

 االختبار البعدي:-

 ( .من الدخل القومي % 80يمثل )االجابة االولى ؛



ها أهمية التخطيط المسبق ل,أهدافها , الصــيانة }
  ,

{       أهم أنواع الصـــيانة 



ق يفهم الصيانة وأهدافها وأهمية التخطيط المسب
.لها ويميز أهم أنواع الصيانة 



ما هو هدف الصيانة ؟ أختر االجابة الصحيحة ؛

.التقليل من أحتماالت التوقف -1

.زيادة التحكم بكلفة االنتاج -2

.زيادة التحكم بدقة االنتاج -3

.النقاط الثالثة االولى -4



وم بها مجموعة الفعاليات التي تق}تعرف الصيانة بأنها 
كالمباني والمكائن,االدارة على الموجودات المادية 

ية والمعدات واالجهزة واالليات والتاسيسات الكهربائ
لف لغرض المحافظة عليها وتجنب وقوع الت,والمائية 

مال فيها أوأصالح العوارض والتلف الناتج عن االستع
وأعادتها الى المستوى المقبول الداء الواجبات 

.{المطلوب أدائها من خالل هذه الموجودات 



 الحديثة ( الصناعي)المواجهة العلمية لظواهر العمل
وخاصة ظواهر المكننة والتعقيد في الُعدد واالجهزة 

.والمعدات المستخدمة في العمل 

 التقليل من أحتماالت التوقف الي من الموجودات
للمنشاة بسبب االعطال المحتملة او غيرالمحتملة 

وذلك من خالل اعمال الصيانة المخططة وزيادة المخزون 
.من قطع الغيار 

زيادة التكم بدقة االنتاج كماً ونوعاً والتحكم بدرجة
.الجودة 

 زيادة التحكم بكلف االنتاج مما يساعد على وضع
.السياسة السعرية المناسبة 

ة زيادة التحكم ببرامج الصحة والسالمة المهنية وحماي
.العاملين من االصابات والحوادث واالمراض المهنية 



.زيادة درجة المكننة وتعقيد المكائن -1

.  زيادة دقة التحكم في االنتاج -2

زيادة المخزون من اعداد ونوعيات قطع الغيار -3
.واالجزاء 

.زيادة الدقة في تحديد جداول التسليم -4

( . أرتفاع االسعار )الحد من ارتفاع كلف االنتاج -5



.الصيانة الفجائية -1

.الصياتة الوقائية -2

.الصيانة العالجية -3

.الصيانة المخططة -4

.الصيانة غير المخططة -5

.الصيانة التنبؤية-6



 أختر االجابة )-:تشمل الصيانة المخططة على
(الصحيحة

.الصيانة الوقائية والعالجية -1

.الصيانة الفجائية والعالجية -2

.  الصيانة الفجائية والوقائية -3



 االختبار القبلي:-

 ؛ النقاط الثالثة االولى ( 4)االجابة رقم.

 االختبار البعدي:-

 ؛ الصيانة الوقائية والعالجية ( 1)االجابة رقم.



 تنظيمات الصيانة.

 المقارنة بينها.

 كيفية أداء النُظم الوقائية والعالجية.



ية أداء يعرف تنظيمات الصيانة والمقارنة بينها وكيف
.  الُنظم الوقائية والعالجية 



 أختر االجابة )حدد أفضل تنظيمات الصيانة ؟
(الصحيحة

.الصيانة المركزية -1

.  الصيانة الالمركزية -2

.الجمع بين المركزية والالمركزية -3



 الصيانة المركزية.

 الصيانة الالمركزية.

 الجمع بين المركزية والالمركزية.

 الصيانة االنتاجية الجماعية.



 مميزات الصيانة المركزية:-

 أستمرار سير االنتاج.

 أنخفاض كلفة الصيانة.

زيادة مهارة عمال الصيانة ومعرفتهم بجميع معدات
.  المصنع ومكائنه

ة إمكانية توجيه الطاقات المتوفرة للحاالت الطارئ.

 تطور تكنولوجية االصيانة بشكل أوسع.



نتاج طول خط سير االتصاالت بين المشرفين على اال
.وعمال الصيانة 

 أنعدام االشراف االداري من قبل مشرفي االنتاج
. على عمال  الصيانة 

 توجد صعوبات بين االقسام والصيانة.



 شروط الصيانة الالمركزية:-

 ان تكون كمية العمل كافية لشغل وقت عمال
.  الصيانة 

يص ان تكون للوحدة االنتاجية االهمية الكافية لتخص
.مختص لتصليح العطل 

أن تكون المعدات بحاجة الى كفاءة معينة وتخصص
. محدد لصيانتها

 زيادة أهتمام العامل بمهام الصيانة في القسم.



 أنخفاض وقت االنتقال الى مناطق العطالت.

أنخفاض وقت التصليح نظراً لزيادة خبرة العمال
.بالمعدات 

انة حسن العالقات بين مشرفي االنتاج وعمال الصي
.التابعين لهم 



 زيادة عدد العاملين في الصيانة.

 ًعدم االستفادة الكاملة من طاقة العمال نظرا
لتخصصهم في صيانة معدات ومكائن محددة وعدم

.معرفتهم بكافة المكائن والمعدات 

 الحاجة الى عدد كبير من السجالت.

 تصبح تكنولوجية الصيانة راكدة.



{ة أثبتت التجارب أن الجمع بين الصيانة المركزي
والالمركزية يؤدي الى أحسن النتائج نظراً 

{ا لألستفادة من مميزات كل منهما وتفادي عيوبهم



 ُق ان الصيانة االنتاجية الجماعية مفهوم جديد طب
ابان حديثاً في بعض المؤسسات االنتاجية في الي

ام وقد بدء العمل به في أحدى الشركات اليابانية ع
.م 1982

 مشاركة الكل )والصيانة الجماعية هي باختصار
وهدفها الوصول الى نتائج ( باعمال الصيانة 

تلف تشغيلية أفضل عن طريق تقليل الضياع وال
اء وللقض,الناتجين عن تشغيل المكائن والمعدات 

على العطل والوصول الى كفاءة تشغيلية عالية
.وخلق أماكن عمل أكثر جاذبية 



 الصيانة من قبل المشغل.

 تحسين وتطوير المكائن والمعدات .

 الفعاليات ما بين االقسام .



 من نتائج الصيانة الجماعية هي:-

المكائن تقليل الضياع والتلف الناتجين عن تشغيل-1
والمعدات

ل أنخفاض وقت التصليح نظراً لزيادة خبرة العما-2
.بالمعدات 

.أستمرار سير الصيانة -3



 االختبار القبلي:-

 (زية الجمع بين المركزية والالمرك)االختيار الثالث ؛

 االختبار البعدي:-

 ين عن تقليل الضياع والتلف الناتج)االختيار االول ؛
المكائن تشغيل                                   

( والمعدات 



{تشكيالت أقسام الصحة والسالمة المهنية } 



ة يعرف تشكيالت أقسام الصحة والسالمة المهني .



ة أن عدد تشكيالت أقسام الصحة والسالمة المهني
في أي موقع عمل هي ؟ 

.سبعة تشكيالت -1

.ثمانية تشكيالت -2

.حسب حاجة موقع العمل -3



 (( ان العمل في مجال الصحة والسالمة المهنية
بل يحتاج الى , اليمكن أن يكون عمل فرد واحد 
يق يتكون هذا الفر,فريق متكامل من المتخصصين 

((من متخصصين في الفروع التالية 



.طبيب الصحة المهنية -1

.  الكادر الطبي الوسطي-2

.أخصائي صحة بيئة العمل  -3

.أخصائي السالمة المهنية  -4

.أخصائي الفيزياء المهنية -5

.أخصائي هندسة التحكم في مخاطر بيئة العمل-6

.أطباء أخصائيين في فروع الطب المختلفة-7

.تخصصات أخرى -8



و أن المسوؤل عن التعرف على المخاطر الحقيقية أ
المحتملة؟

. أخصائي السالمة المهنية -1

.أخصائي بيئة العمل -2

.أخصائي هندسة التحكم في مخاطر بيئة العمل-3



 االختبار القبلي:-

 ( . حسب حاجة موقع العمل)االجابة الثالثة ؛

 االختبار البعدي:-

 ( .أخصائي بيئة العمل )االجابة الثاني ؛



برنامج الصحة والسالمة المهنية حماية موقع }  
,  العمل 

{حماية العامل , حماية طرق العمل 



ع حماية موق,يعرف برنامج الصحة والسالمة المهنية 
,  العمل 

حماية العامل , حماية طرق العمل 



 أن الجهود التي تبذل للتحكم في بيئة العمل
ومحاولة أزالة المخاطر تبدأ عند ؟ 

. البدء الفعلي بمرحلة االنتاج -1

.البدء بظهور المخاطر -2

.التخطيط النشاء مكان العمل -3



عمل أن برنامج الصحة والسالمة المهنية في بيئة ال
لمواجهة المخاطر المهنية وغير المهنية التي 

لذا كان من الضروري وضع ,يتعرض لها  العاملون 
.  برامج محددة للوصول الى هذا الهدف 

ن وفي أطار أهتمام المنظمات الدولية بصحة العاملي
وسالمتهم ولتحقيق أهداف الصحة والسالمة 

ية المهنية فقد أصدرت منظمة العمل الدولية التوص
والتي تهدف ــ ليس فقط ,م 1959لسـنـة 112رقم 

الى وقاية العاملين من مخاطر المهنة ـــ ولكن 
االمر الذي , لالرتقاء بالمستوى الصحي لهم 

.   ينعكس على الكفأة األنتاجية 



.الفحص الطبي االبتدائي -1

.أجراء مسح وتقيم لبيئة العمل -2

.الفحص الطبي الدوري -3

.ة فحوص طبية أخرى ُتجرى في مناسبات مختلف-4

.عالج الحاالت الطارئة واالسعافات االولية  -5

.توفير الرعاية الطبية للعاملين -6



.سالمة الغذاء في مكان العمل -7

.تشخيص وعالج االمراض المهنية واصابات العمل-8

المكافحة والتحكم في االمراض المعدية -9
.والمتوطنة 

.توفير المياه الصالحة للشرب واالغتسال -10

.التثقيف الصحي -11

.انشاء ملف طبي خاص لكل عامل -12



هل سالمة الغذاء في مكان العمل والتاكد من 
أستيفاء الشروط الصحية في أماكن إعداد وحفظ 

وتناول الطعام هو ؟

.من واجبات العاملين على هذه المهمة -1

.من واجبات االدارة العليا -2

.من واجبات العاملين في موقع العمل -3



 االختبار القبلي:-

 (التخطيط النشاء مكان العمل )االجابة الثالثة ؛.

 االختبار البعدي:-

 ( .من واجبات االدارة العليا )االجابة الثانية ؛



{برنامج الصحة والسالمة المهنية االختصاص,

 إحصاء الحوادث ,منع حوادث المرور }



اء يعرف برنامج الصحة والسالمة المهنية وطرق إحص
.  الحوادث 



 أي نوع من أنواع الضجيج أخطر ؟

.  الضجيج المستمر والمفاجىء-1

.الضجيج المتقطع والمستمر -2

.  الضجيج المتقطع والمفاجىء-3



 ان كافة برامج الصحة والسالمة المهنية ونُظم
عمل وقوانين السالمة المهنية تهدف الى خلق بيئة

ومن العوامل االكثراهمية في بيئة العمل هي, آمنة
ه لذا سنتعرض لهذ{ الضجيج واالهتزازات واالضاءة }

.العوامل بشكل مفصل تقريباً 



 تعريف الضجيج:-

{  وهو الصوت المرتفع غير المرغوب فيه }

-:أنواع الضجيج * 

.الضجيج المستمر -1

.الضجيج النبضي -2

.الضجيج التقطع أو النادر الحدوث -3



(db )يقاس الضجيج بوحدة دولية تسمى الديسبل 
وهي عبارة عن مقياس التفاوت بين قدرتين 

db=20 Log( p/pوفق المعادلة التالية  ؛  ̥ )   

-:حيث 

p ن قيمة مرجعية تعادل عتبة السمع لدى االنسا̥
( .0.0002μbar) وتساوي 

P ضغط الصوت المقاس مقدراً بالملي بار



 [ وهي الحدودالتي يمكن لالنسان الطبيعي أن
ى يعمل بها دون أن تترك تاثيرات صحية سيئة عل

[ .السمع 

 8)ويجب ان ال يتجاوز التعرض للضوضاء على مدى
، أما بالنسبة ( ديسبل85)يومياً مستوى ( ساعات 

للضجيج الطبيعي المسموح به في غير أماكن 
العمل وهو ما يسمى بمستوى الراحة يجب أن ال 

( .ديسبل 55)يزيد في جميع االحوال عن 



 فقدان السمع المؤقت او الدائم.

 التاثيرات السلوكية والنفسية للعاملين  .

 أضطرابات النوم.

ى دلت بعض الدراسات على وجود تاثير للضجيج عل
.أرتفاع ضغط الدم وإمكانية تاثرالقلب 



 أختيار التصميم الصحيح.

 السيطرة من المصدر.

 العزل واالحتواء.

 المواد الماصة للضجيج.

 واقيات السمع .



 [ة تعبر االهتزازات عن التذبذبات التي تولدها االل
ثر ويشعر بها االنسان ويمكن لهذه االهتزازات  ان تؤ

-[ :على 

.يد العامل فقط 

.كامل جسم العامل 



 تاثر الروابط الفقرية.

 تاثر االحشاء الداخلية باالهتزاز.

 إضطرابات االوعية الدموية.

 تاثر العظام  .

 أضطرابات عضلية نتيجة الجهد .



 االعتماد على مخمدات الحركة الجيدة النوعية
.لتخميد االهتزاز على كامل الجسم 

 الصيانة المستمرة لالالت  .

ز أستعمال قفازات واقية مما يخفف تاثير االهتزا
.على االيدي 

 عند عدم إمكانية تخفيف االهتزاز نعمل على:-

 توفير درجات حرارة ورطوبة مثالية لكونه يساعد
.على بقاء الجسم بالحالة المثلى

 وجود فترات راحة كافية.

 إجراء بعض الحركات الرياضية الخفيفة للجزء
.المعرض لألهتزاز 



 هو عبارة عن  الجزء المرئي من الطيف -:الضوء
الكهرومغناطيسي الذي تتحسس له العين لترى

.األشياء من حولها 



.الشمعة 

.اللومن 

(.  وحدة قياسه اللومن )التدفق الضوئي ،

( .  وحدة قياسه اللوكس )منسوب االضاءة، 

 واللوكس هي الوحدة االساسية لتقيم فعالية
ومنسوب األضاءة وهناك أجهزة تقيسها بشكل 

.مباشر تعتمد مبدأ الخلية الضوئية 



وفير ُتصمم كثير من الشركات نظام األضاءة لديها لت
أستهالك الطاقة وهذا يؤدي في معظم االحيان الى

.تاثيرات جانبية 

لتي وينبغي اال يفهم أن األضاءة الخفيفة فقط هي ا
نظام تسبب المشاكل بل يمكن تجاوز ذلك بتصميم

.إضاءة جيد نابع من دراسة عة عوامل 



 أحصائية عدد ونتيجة االصابات.

 أحصائية اسباب أالصابات.

 أحصائية أنواع الحوادث.

 أحصائية وقت وقوع الحادث.

 أحصائية موضع االصابة من الجسم.

 أحصائية الواسطة المسببة لالصابة.

 أحصائية معدل تكرار االصابة وشدتها.



د ماهو سبب أختالف كمية االضاءة للمتر المربع عن
التصميم؟

.بسبب أختالف حجم المكان -1

.  بسبب أختالف طبيعة العمل -2

.بسبب أختالف وسائل االضاءة -3



-:االختبار القبلي 

.(الضجيج المتقطع والمستمر )االجابة الثانية ؛ 

 االختبار البعدي:-

 (.بسبب أختالف طبيعة العمل)االجابة الثانية ؛



 {أصناف الحرائق ومعدات االطفاء}



 يعرف أسباب الحرائق وأنواعها وطرق إخماد الحريق
.



 مَم تنشىء طرق مكافحة الحرائق ؟

.  أختالف طبيعة المادة المحترقة-1

.أختالف الجو بين البلدان -2

أختالف قدرات االشخاص العاملين على مكافحة -3
.الحرائق



 حرائق المواد الصلبة ؛ كالخشب أو المالبس أو
.الورق أو القطن 

يعي حرائق الغازات ؛ كالبروبان والبيوتان والغاز الطب
.والميثان والغاز السائل 

.حرائق المعادن ؛ كاالمنيوم والبوتاسيوم 

.حرائق االجهزة والمعدات الكهربائية 

.حرائق المواد السائلة ؛كالوقود والزيوت 



تعمال حرائق المواد الصلبة ؛تتم مكافحتها بواسطة التبريد بالماء وكذلك أس
.مسحوق البودر 

اء حرائق الغازات ؛ تتم مكافحتها بأغالق مصادر الغاز الملتهب وأستخدام الم
.ليقلل من تركيز الغاز ويبرده 

 حرائق المعادن ؛ تتم مكافحتها بواسطة مسحوق المعادن او الرمل الجاف.

اني حرائق االجهزة والمعدات الكهربائية ؛ تتم مكافحتها باستخدام مطافيء ث
الن تلك المطافيء التترك أثرا ً على ( B.C.F) أوكسيد الكاربون أو مطافيء 

,  تلك االجهزة هذا في حالة كون االجهزة الكهربائية المحترقة داخل البنايات
ام أما اذا كانت االجهزة الكهربائية المحترقة خارج البناية فهنا يجب أستخد

مطافيء مسحوق الجاف النه عازل للكهرباء من جهة ويحجب االوكسجين 
.من جهة أخرى 

ى حرائق المواد السائلة ؛ تتم مكافحتها بواسصة الرغوة النها تنتشر عل
كما يمكن أستعمال مطافيء , سطح المنتوج المحترق وحجب االوكسجين 

المسحوق الجاف أومطفيء ثاني أوكسيد الكاربون أذا كان الحريق صغيرا ً



حرائق االجهزة والمعدات الكهربائية داخل البنايات
،تتم مكافحتها بواسطة ؟ 

.الرغوة -1

.مسحوق البودرة -2

.ثاني أوكسيد الكاربون -3



 االختبار القبلي:-

 (أختالف طبيعة المادة المحترقة )االجابة االولى؛.

 االختبار البعدي:-

 (.ثاني أوكسيد الكاربون )االجابة الثالثة ؛



{ تشجيع االهتمام بالصحة والسالمة المهنية  ,

 المخاطر
{الميكانيكية



 يعرف المخاطر الميكانيكية وطرق الوقاية منها.



 ان من أسباب الحوادث الميكانيكية هو ؟

.  عدم صالحية المكائن -1

.  تحميل المكائن أكثر من طاقتها -2

.قلة الخبرة ونقص التدريب -3

.  كل ما ذكر أعاله -4



{ هي المخاطر الناجمة عن الحوادث التي تسببها

 المكائن والمعدات الميكانيكية }  .



عدم صالحية االجهزة والمكائن    .

تحميل المكائن أكثر من طاقتها االنتاجية  .

عدم صالحية العدد اليدوية المستخدمة في الفك والربط  .

عدم صالحية التوصيالت الكهربائية للمكائن  .

العوامل المتعلقة بمحيط العمل ؛ مثل  ( ء الضوضال, رداءة التهوية
( .الخ , ......,الضجيج , رداءة االنارة , العالية 

النقص في معدات الوقاية الشخصية  .

عدم تطبيق أجراءات ونظُم ْ السالمة المهنية  .

االجهاد وساعات العمل الطويلة والملل الذي يصيب العاملين  .

قــلة الخبرة ونقص التدريب وعدم وجود نظام جيد لالشراف الفن  ي
.داخل الورشة 

العوامل النفسية والمشاكل االجتماعية التي يعاني منها العا  ملون  .

عدم الشعور بالرضا الذي يشعر به العاملون جراء عوامل تتعلق  

.بسوء االدارة أونظام االجور والحوافز 

ضعف نظام االشراف والمراقبة على برامج السالمة المهنية  .



 تطبيق نظٌْم واجراءات وتعليمات االسالمة والتزام االدارات بذلك.

 رفع االنقاض والمواد التالفة والزائدة باستمرار من مواقع العمل.

امج أجراء الصيانة على االالت والمكائن وعدم التسامح في تطبيق بر
.الصيانة 

أستخدام أجهزة التشغيل والتحكم عن بعد للمكائن واالالت الخطرة
.عند التشغيل 

أستخدام الحواجز الواقية حول المكائن والمعدات ذات الخطورة العالية.

 يئة من حيث التنظيم واالهتمام بشروط ب, تحسين ظروف موقع العمل
.العمل 

 عدم تحميل المكائن باكثر من طاقتها التصميمية.

عدم نشر الوعي بين العاملين باهمية أتباع أجراءات السالمة المهنية و
.االندفاع وراء الثقة الزائدة بالنفس 

 تعريف العاملين بمخاطر العمل.

د أستخدام العدد ذات الكفاءة العالية واعادة العدد الى أماكن حفظها بع
. انتهاء العمل بها 



 للوقاية من المخاطر الميكانيكية هو ؟

.  تدريب العاملين -1

. أجراء الصيانة المستمرة -2

.  تطبيق ُنظم وأجراءت السالمة المهنية -3

.كل ما ذكر أعاله -4



 االختبار القبلي:-

 ( .كل ما ذكر أعاله )الجواب الرابع ؛

 االختبار البعدي:-

 ( .كل ما ذكر أعاله )؛  الجواب الرابع



 { طرق منع الحوادث , الحوادث الكهربائية
{الكهربائية 



 يعرف الحوادث الكهربائية وطرق الوقاية منها .



 ما هي أسباب المخاطر الكهربائية ؟

.  تعليمات السالمة المهنية -1

. قلة الخبرة واالستهزاء -2

.الشركات المصنعة لالجهزة الكهربائية -3



{ هي الحوادث الناتجة عن التيار الكهربائي أو
يان الصعقة الكهربائية والتي تؤدي في ومعظم االح

,الى الوفاة 

لتيار وذلك بسب اللمس  المباشر أو غير المباشر لل
.{الكهربائي 



وجود عيوب في العوازل الكهربائية   .

ردءة نصب االجهزة الكهربائية  .

عدم العناية بنصب التوصيالت الكهربائية  .

قيام عمال غير مختصين باعمال الصيانة الكهربائية  .

قلـة الخبرة وقلـة مهارة العاملين في أعمال الصيانة  

.الكهربائية 

عدم معرفة المخاطر أو االستهزاء بالمخاطر أو الثقة الزائدة  

.بالنفس 

عدم أستخدام عدد العمل الجيدة أوالمعزولة بشكل جيد  .

نقص العدد الالزم في أعمال الصيانة ،ونقص معدات الوقاي  ة
.الشخصية 

عدم االلتزام بالتعليمات وعدم توفير ظروف العمل المالئ  مة.

للوقاية من أخطار اللمس المباشر باخذ الحذر الشديد  
.ومراعاة كافة المخاطر أعاله 



ا ويقصد به لمس االشياء أو االجزاء التي ليس له
وب كحصول عي, عالقة مباشرة باالجهزة الكهربائية 

في العوازل والذي يحدث بسب التقادم وتعرض 
ات االجهزة الكهربائية للمؤثرات المختلفة كاالهتزاز

وأن أخطار اللمس غير . وسوء الصيانة والتنظيف 
.المباشر التقل خطورة  عن اللمس المباشر 



 الفحص والتفتيش المستمرين وأجراء الصاينة
.والتنظيف المستمر 

 منع أي نوع من النضوح بالقرب من االجهزة
.الكهربائية وخاصة نضوح الماء أوالدهون 

 عدم القيام باعمال الصيانة على االجهزة اال بعد
.قطع التيار الكهربائي 

 الحذر الشديد عند اعادة تشغيل االجهزة والعمل
على فحصها بدقة للتاكد من خلوها من التسرب 

.الكهربائية 

زة الخبرة الكافية لعمال الصيانة عند صيانة االجه
وق كاتفريغ الشحنات المستقرة النها تؤدي الى حر

.خطرة قد تسبب الوفاة أوالعوق 



من هم االشخاص الذين يتعرضون لخطر الكهرباء ؟

. الذين يقومون بصيانة االجهزة الكهربائية -1

.ة الذين يقومون باعمال التاسيسات الكهربائي-2

.كافة الناس على وجه االرض -3



-:االختبار القبلي 

(.قلة الخبرة واالستهزاء )االجابة الثانية ؛

 االختبار البعدي:-

(.كافة الناس على وجه االرض )االجابة الثالثة ؛ 



{اوية المخاطر الكيمياوية وطرق منع الحوادث الكيمي
}



 يعرف المخاطر الكيمياوية وطرق منع الحوادث
.الكيمياوية 



 ما هي الحاالت الموجودة فيها المواد الكيمياوية
وتكون خطرة ؟ 

.الحالة السائلة -1

.الحالة الصلبة -2

.  الحالة الغازية -3

. الحاالت الثالثة ؛الصلبة والسائلة والغازية -4



 أن التوسع في أنتاج كميات هائلة من المواد
هو,الكيمياوية وأزدياد عدد هذه المركبات سنوياً 

ناتج عن التوسع الصناعي في العالم وخاصة 
اعة الورق الصناعات الكيمياوية كالبتروكيمياويات وصن

.مدة واالصباغ والمواد البالستيكية والمبيدات واالس



{ا المخاطر الناشئة عن حوادث العمل التي تسببه
أضافة,المواد الكيمياوية المستخدمة في العمل 

الى المخاطر الجماعية التي تسببها حاالت تلوث
سربة التربة أو المياه أوالهواء بالمواد الكيمياوية المت

ة بسبب أو أخر من موقع العمل الى البيئة المحيط
.{ بموقع العمل 



لى يتم أستخدام حوالي مائة الف مادة كيميائية ع
.نطاق عالمي 

يدخل االسواق كل عام حوالي ألف مادة كيميائية
.جديدة 

 يبلغ االنتاج العالمي من الكيمياويات حوالي
.مليون طن سنويا ً (400)

عامل سنويا ً( ألف834)تقتل المواد الخطرة حوالي  ,
من جميع سرطانات الجلد % 10وُيعزى حوالي 

.للتعرض ألى المواد الخطرة في مكان العمل 

 األسبست وحده مسوؤل عن مئة حالة وفاة كل
.عام والرقم في أرتفاع متزايد 



 أصباغ ,حوامض , محاليل عضوية }-:سائلة
ق وتدخل عن طري, مبيدات سائلة , منظفات سائلة,

.{أمتصاص الجلد أو البلع أوالحقن 

 أغبرة المواد الكيمياوية كمساحيق }-:صلبة
ريق المبيدات وغبار العمليات الصناعية وتدخل عن ط

.{االنف والفم 

 جة االبخرة واالدخنة والغازات المعدنية النات}-:غازية
ية عن عملية اللحام المعدني وتبخر المواد الكيمياو

.{وأحتراقها وتدخل عن طريق الفم 

 المواد,المواد المستخدمة }والمواد الكيمياوية هي
وائب الش,المواد الوسيطة , المواد الجانبية ,المنتجة 

}.



.االستنشاق -1

.االمتصاص من خالل الجلد والعين -2

.البلع -3

.الحقن الخاطىء -4



.الخطورة الذاتية -1

.الخطورة الصحية -2

.الخطورة البيئية -3



نة يجب أن تتوفر في أماكن التخزين مواصفات معي.

و يجب عدم خزن المواد الكيمياوية في اماكن تخزن ا
.تستخدم فيها مواد قابلة للتفاعل معها 

ورة يجب حفظ عبوات المواد الكيمياوية شديدة الخط
.خارج ممجال التداول المعتاد 

وثة يجب تنظيف جميع االوعية وإتالف العبوات المل
.بمواد خطرة وسامة بصورة فورية وموثوقة 

ة يجب ان تتوفر في أوعية حفظ المواد الكيمياوي
.شروط معينة



يجب االطالع على التعليمات المحددة في بطاقة
.التعريف الخاصة بالمادة المتداولة 

ة يجب أرتداء مالبس الوقاية الشخصية المناسب.

يجب التحقق من سالمة العبوات وسالمة وسائل
.النقل اليدوية 

 يجب أستخدام وسائل نقل مناسبة عند نقل
.محتويات العبوات الكبيرةالى عبوات صغيرة

ي عند نقل مواد كيمياوية سائلة خطرة بشكل يدو
يجب الحد من الكمية المنقولة قدر االمكان ويجب,

.إحكام أستخدام عربات يدوية ُتَثبْت فيها العبوات ب

 يجب أن يتوفر لدى عمال التداول المعرفة بامور
.معينة 



.االستبدال 

.العزل 

.التهوية 

.الُطرق الرطبة 

.معدات الوقاية الشخصية 



 رموز الخطر(R: )-{Risks  }

 وهي عبارة عن رموز تشير الى أخطار المادة
. الكيمياوية ومستوياتها 

 رموز السالمة(S: )-{Safety  }

وهي عبارة عن رموز تشير الى نوع وشكل تحذيرات
.ومتطلبات السالمة 



؟ من هم الفئات المتعرضين للمخاطر الكيمياوية

.  االشخاص العاملين على أنتاج هذه المواد -1

.االشخاص العاملين على نقل وتداول هذه المواد -2

.  االشخاص المستخدمين لهذه المواد -3

.الشرائح الثالثة أعاله -4



 االختبار القبلي:-

ئلة الحاالت الثالثة ؛الصلبة والسا)االجابة الرابعة ؛
(والغازية 

 االختبار البعدي:-

 (.الشرائح الثالثة أعاله )الرابعة ؛االجابة



 { التجهيزات الواقية والشخصية}



 يعرف التجهيزات الواقية والشخصية.



 ماذا تعمل معدات الوقاية الشخصية بالنسبة
للعاملين ؟ 

.  خط الدفاع االخير -1

. خط الدفاع اال ول -2

.تعمل على أزالة المخاطر-3



كثير أن العاملين في المناطق الصناعية يتعرضون ل
....  كالسقوط والكهرباء والحريق  ,من المخاطر 

لذا ولتفادي كل هذه االخطار جدير بكل ,وغيرها 
عامل أن يضع نصب عينيه منع الحوادث سواء في

عمله أو في حياته الخاصة ومن الضروري أن 
الخير يستعمل مالبس واقية التي تمثل خط الدفاع ا

وع وتختلف المالبس الواقية باختالف ن, أمام الخطر 
العمل وظروفه ومكان أدائه وطبيعة هذا االداء فمنها 

ومنها ما يستخدم لوقاية العينين ومنها لوقاية االذن
اية لحماية التنفس ومنها لوقاية اليدين ومنها لوق

.القدمين ومنها لوقاية الجسم 



{ الوسائل واالدوات والتجهيزات الخاصة التي
يستخدمها العاملون لمواجهة ظروف وحوادث  

والوقاية من التعرض الى االصابات, ومخاطر العمل 
ل وتختلف هذه المعدات والوسائ, واالمراض المهنية 

. { تبعا ً لطبيعة العمل وأنواع المخاطر 



ي تصنيعها من مواد خاصة تمنع التاثيرات الخطرة وتحم
الجسم أو أي جزء منه من مخاطر العمل واالصابات أو 

.  أنها على االقل تقلل من أحتمال حصول االصابة 

مل أستخدامها بصورة صحيحة وبما يتالئم مع شروط الع
ة وان يتكيف العاملون لها من حيث نوع المادة المصنوع
ج منها واالبعاد والشكل  وان التسبب المضايقة واالزعا

.والنفور من أستخدامها طوال ساعات العمل 

 ان التصدر عنها روائح مزعجة وان التكون مصنوعة من
مواد مهيجة للجسم أضافة الى انها يجب ان تكون غير

لة قابلة لالشتعال وصعبة االحتراق وان تكون غير قاب
.للصدأ اذا كانت معدنية 



 ( .وقاية البصر)النظارات الواقية

 سدادات االذن.

 أغطية االذن.

 مالبس العمل أو واقيات الجسم.

 القفازات الواقية لاليدي والذراع.

 أحزمة الوقاية.

 واقيات الرأس.

 واقيات الجهاز التنفسي.

 واقيات الصدر.

 ( .أحذية االمان )واقيات القدم



 لماذا يفضل للعاملين أرتداء الحذاء الواقي ؟

.النه يوزع مجاناً على العاملين -1

باء النه يقي من حوادث اللمس غير المباشر للكهر-2
  .

. النه ثقيل الوزن -3



-:االختبار القبلي 

( .خط الدفاع االخير)االجابة االولى ؛

-:االختبار البعدي 

ر    النه يقي من حوادث اللمس غي)االجابة الثانية ؛ 
المباشر

(. للكهرباء



االمن الصناعي ،الوقاية من الحوادث الصناعية ،المعهد
درسن / المركزي 

بسر ، ترجمة المهندس محمد عبد /المهندس س
المجيد نصار 

2– المهندس ضياء . السالمة المهنية والعزل االمين
.1988القاسمي 

3– ي رحيم ترك. المبادىء االساسية للسالمة المهنية
1992/علي ،هيئة التعليم التقني 

4– أيسر سوسان ،فارس جعباز شالش.االدارة الصناعية
1990/،هيئة التعليم التقني 

5–ة الشبكة العالمية ،ألدم البريدي ، الصحة والسالم
.الهنية 

6–www.safety-
eng.com

7-ww.education.gov.bh\divisions\safety

http://www.safety-eng.com/
http://www.education.gov.bh/divisions/safety

