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ووًال  :انًؼهىياخ انؼايح
1






 اعى انًادج:انظحح انًهُُح
 ػذد انغاػاخ انًؼتًذج 2:عاػاخ

اعى اندايؼح :يؤتح
انكهُح :انؾب
انمغى :انظحج انؼايح
انفظم انذساعٍ وانؼاو اندايؼٍ :الثاٍَ

 انكىد 1506305:
 اعى انًذ ّسط. :د .يًُ يشتؼً
.د .ولاس انكثُغٍ
دَ .اَُظ غشَة
 انغاػاخ انًكتثُح 15:عاػح

 يغتىي انًادج :انغٍج انثانثح

ثاَُا ًال  :هذاف انًادج انذساعُح ( األهذاف انًؼشفُح وانغهىكُح وانًهاسَح )
انهذف يٍ هز ا اليمشس هى تضوَذ ؽانة انطة تانًؼهىياخ األعاعُح انًتؼهمح تًخاؽش انظحح انًهُُح وتأثُشها ػهً
انظحح ندًُغ َىاع ال ػايهٍُ .كًا عُتى يُالشح كُفُح تؼايم تشايح انظحح انًهُُح يؼهى؛ إنماء انؼىء ػهً يشاكم
ؼا كُفُح اعتخذاو األدواخ انىتائُح يثم انفحض وانًشالثح
انظحح انًهُُح فٍ انثهذاٌ انُايُح  .عىف َتؼهى انطالب َ ًال
فٍ تشايح انظحح انًهُُح .
 انًؼشفح : .1خػشَف انظحح انًهُُح وخًُغ انًظطهحاخ راخ انظهح
 .2انتؼشف ػهً يشاكم انظحح انًهُُح فٍ انثهذاٌ انُايُح
 .3تحذَذ يخاؽش انتؼشع انًختهفح انتٍ تىاخه خًُغ
وانثُىنىخُح وانًُكاَُكُح .

.

انؼًال؛ يٍ تُُها انًخاؽش ال فُضَائُح وانكًُُائُح وانُفغُح

 .4وطف تشَايح انظحح انًهُُح تًا فٍ رنك هذافه وَطاله

.

 .5إظه ا س كُف َتى اعتخذاو األدواخ انىتائُح يثم انفحض وانًشالثح تىاعطح تشَايح انظحح انًهُُح

ثانثا ًال  ( :انخطح انتفظُهُح نهًادج انذساعُح ويظادس انتؼهى يىصػح ػهً األعاتُغ

.

)

انًحاػشاخ
ػذد انًحاػشاخ

انًىػىػاخ
-1يمذيح فٍ انظحح انًهُُح :

2

انتؼاسَف ،تشَايح انظحح انًهُُح
يشاكم انظحح انًهُُح فٍ انثهذاٌ انُايُح
-2ػىايم انخطش نًشاكم انظحح انًهُُح :

5

انؼىايم انفُضَائُح :
انؼىػاء  ،دسخاخ انحشاسج المرتفعة والمنخفضة خلل انؼغؾ اندىٌ انًشتفغ وانًُخفغ ،اوشغا ع واوهتضاص-3انؼىايم انكًُُائُح :

6

•تغثش انشئح
انتؼشع نهحشَشانظخشٌ ،انظحاس ،سئح ػًال انفحى
•انتغًى تانًؼادٌ انثمُهح
2

انشطاص،انضئثك،انضسَُخ ،انكشوو عذاعٍ انتكافؤ ،انكاديُىو
• انتؼشع نهغاصاخ السامة
-4انًخاؽش انُفغُح واوختًاػُح :

2

ػىايم انخطش الػغؾ انؼظثٍ فٍ يكاٌ انؼًم -5يشاع انشئح انًهُُح

2

حًً اوعتُشاق و السحار القطني انتهاب سئىٌ يفشؽ انحغاعُح-6انؼىايم انثُىنىخُح :

2

ػىايم انخطش انثُىنىخُحانًخاؽش ػهً انؼايهٍُ فٍ يدال انشػاَح انظحُح اندًشج انخثُثح-7انؼىايم انًُكاَُكُح :

2

اإلطاتاخ وانحىادث انؼؼهُح انهُكهُح ػهى انؼًم والهندسة البشرية-8انًىاد انًغشؽُح انًهُُح

1

 -9يشاع اندهذ انًهُُح

1

-10انًخاؽش انًهُُح وانظحح اإلَداتُح

1

اخًانٍ انغاػاخ

24

يظادس انتؼهى :

Supplementary departmental handouts
Recommended text books& Atlases
FUNDAMENTALS OFHAZARDMANAGEMENT
Nor Azimah Chew Abdullah
ChandrakantanSubramaniam
Version February 2010

Occupational medicine and toxicology by Mohamed jeebhayand Rodneyehrlich
http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english

ساتؼا ًال  :ؽشائك واعتشاتُدُاخ انتذسَظ انًتثؼح فٍ تُفُز انخطح انذساعُح

انطشائك واوعتشاتُدُاخ وانىعائم

No
1-

:

يحاػشاخ وَذواخ

3

2-

انُذواخ

3-

صَاساخ حمهُح

خايغا ًال  :عانُة انتمىَى  (:تحذَذ اندذول انضيٍُ نًهاو انتمىَى انتٍ َتى تمُُى انطهثح وفمها خالل انفظم انذساعٍ
No

ؽثُؼح انتمُُى

1
اويتحاٌ َظف انمظم
2
اويتحاٌ اَهائٍ
انًدًىع انكهٍ

َغثح انذسخح إنً دسخح انتمُُى انُهائٍ

يالحظاخ

()%
يحىعة
يحىعة

%40
%60
( )%100

عادعا ًال :إسشاداخ ػايح
No
1
2
3
4
5

عُاعح انحؼىس وانغُاب ،انتغُة ػٍ اويتحاَاخ ،لثىل األػزاس،
َتى ا تثاع خًُغ لىاػذ اندايؼح وتطثُمها تذلح يٍ لثم األلغاو

4
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)

