
 iصفحة 

 المبادئ األساسية لحفظ الصحة المهنية 

 
دورة تمهيدية توضح المبادئ العريضة لحفظ الصحة المهنية كأساس للتوقع والمعرفة والتقييم والتحكم  

 باألخطار التي يمكن مواجهتها في مكان العمل 
 وصف الدورة 

  
م أو  إدارة  إلى  يحتاجون  الذين  لألشخاص  المهنية  الصحة  لحفظ  عملي  فهم  يخص  توفير  فيما  شورة 

 المشاكل الصحية بمكان العمل. 
توفير أساس للطالب الذين يرغبون تولي مزيد من الدراسة المتعمقة في الموضوعات الفردية الخاصة  

 بحفظ الصحة المهنية. 
 تعريف الطالب وتحفيزهم في مجال حفظ الصحة المهنية. 

 أهداف الدورة 

  
 الطالب فهم أساسي لكل من:عند إتمام هذه الوحدات بنجاح، سيكون لدى 

 قيمة حفظ الصحة المهنية ودور خبراء حفظ الصحة المهنية  ▪
 مدى األخطار على الصحة التي يتم مواجهتها في مكان العمل.  ▪
 تقنيات التعرف على الخطر  ▪
 المصادر والطرق المحتملة للتعرض المهني ▪
 تقييم التعرض وقياس العمليات المنطوية على ذلك  ▪
 عرض سبل التحكم في الت ▪
 إدارة برامج حفظ الصحة المهنية  ▪

 نتائج التعلم. 

  
دورة تدريبية يتم تدريسها على مدى أربعة أيام ونصف مع أسئلة المراجعة/ الواجب المنزلي في كل  

 مساء 
xx  ساعة اختبار كتاب مفتوح 

 صيغة الدورة 

  
 أخصائيو الصحة والسالمة 

 الممرضات(. أخصائيو حفظ الصحة المهنية )بمن فيهم األطباء و 
أخصائيون في مجاالت مثل الصوتيات، الهندسة البشرية، العوامل البشرية، علم النفس المهني، العمل،  
التقدير   من  المزيد  يودون  الذين  التحليلية  الكيمياء  أو  الهندسة،  الصوتيات،  الحيوية،  السالمة  التنظيم، 

 كان العمل. لكيفية تشابك دورهم مع مهن أخرى خاصة بالمشاكل الصحية في م

 الجمهور المستهدف 

 
 
 

 الوقت  الوصف: المنطقة  المرجع 

المهنية. أهمية   مقدمة 1 المهنية. تاريخ وخلفية تطوير حفظ الصحة  الصحة  تعريف حفظ 
 حفظ الصحة المهنية في يومنا هذا. 

 

 1اليوم  

تتأ وظائف األعضاء البشرية  2 أن  يمكن  وكيف  البشري  الجسم  أعضاء  وظائف  لعلم  بالتعرض  مقدمة  ثر 
 المهني لعوامل كيميائية وفيزيائية. 

 

 

مجرى  أساسيات علم السموم  3 الجرعة،  الخطر،  فيها  بما  السموم  لعلم  األساسية  المفاهيم 
المواد   مأمونية  بيانات  ية. صحف  السم ِّ اختبار  االستقالب،  الدخول/االمتصاص، 

 كمصدر للمعلومات الخاصة باألخطار. 
 

 

 توضيح ألماكن وقوع المواد/ العمليات الخطرة الشائعة وآثارها على الجسم.  لعمليات الخطرة أمثلة على المواد/ ا 4
 

 

المبادئ األساسية لتقييم المخاطر، تعريف الخطر والمخاطرة مع تنويه مختصر  تقييم المخاطر الصحية  5
 عن األنظمة المتخصصة ونطاقات التحكم.

 

 

ثات المنقولة بالجو  6 للمادة،    مقدمة قياس الملو  الفيزيائية  الحاالت  ذلك  في  بما  والغازات واألبخرة،  الغبار  لقياس 
 أنواع جمع العينات والوسائل التحليلية 

 

 

ض   7 معايير حفظ الصحة وحدود التعر 
 المهني 

المهني، وحدات   التعرض  منها حدود  والتي  المفاهيم األساسية  نظرة عامة على 
 ية. اإلعدادات القياسية. القياس، وزن الوقت، حسابات بسيطة/ جبر

 

 



 iiصفحة 

المراقبة البيولوجية واإلشراف   8
 الصحي 

  مقدمة لدور المراقبة البيولوجية واإلشراف الصحي. 

األساليب العامة للتحكم بمخاطر   9
 التعرض على الصحة 

 3اليوم   إيجاز للعناصر األساسية داخل التدرج الهرمي لعملية التحكم. 

 للتهوية العامة وتهوية العادم المحلي. المبادئ األساسية  التهوية  10
 

 

 نظرة عامة على األخطاء المقترنة باألسبستوس والتحكم به في مكان العمل.  األسبستوس  11
 

 

 نظرة عامة على األخطار البيولوجية األساسية وآثارها على البشر.  األخطار البيولوجية  12
 

 

لل الضوضاء  13 الفيزيائية  العناصر  على  عامة  أساسيات  نظرة  القياس،  ووحدات  صوت 
 فسيولوجية األذن وآثار الضوضاء. 

 

 4اليوم  

نظرة عامة على العناصر الفيزيائية لالهتزاز وآثاره الصحية على الجسم بأكمله   االهتزاز  14
 وداخلياً. 

 

 

 مقدمة لالستجابات البشرية للبيئة الحرارية وطرق تقييمها.  البيئة الحرارية  15
 

 

إلشعاع الضوئي غير  اإلضاءة وا 16
 المؤين 

مع   مؤين،  الغير  لإلشعاع  المتنوعة  والحزم  الكهرومغناطيسي  للمجال  تمهيد 
 التركيز على الضوء المرئي. آثار الضوء وتقييمه في مكان العمل. 

 

 

ودور  اإلشعاع المؤين  17 التحكم  وتقنيات  التعرض  تقييم  المؤين،  لإلشعاع  الصحية  لآلثار  مقدمة 
 ل األشخاص الذين يتعاملون مع هذه اإلشعاعات. األخصائيين حيا

 

العظمية   مقدمة لعلم الهندسة البشرية  18 لإلصابات  الهندسة    -مقدمة  علماء  ودور  البشرية  الهندسة  العضلية، 
 البشرية. 

 

نظرة عامة على األخطار المقترنة باستخدام معدات شاشات العرض وكيف يجب   معدات شاشات العرض  19
 إدارتها. 

 

 5وم  الي

 أهمية العوامل البشرية ودورها في تقييم المخاطر والتحكم بها. السلوك والثقافة.  العوامل البشرية  20
 

 

 مقدمة عن التوتر في مكان العمل وكيفية إدارته.  إدارة التوتر  21
 

 

  نظرة عامة على المؤهالت والوظائف في قطاع حفظ الصحة المهنية.  وظائف بحفظ الصحة المهنية  22

 


