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   حوادث واصابات العمل توصيف مقرر: 

  تقويم الموارد الطبيعية   القسم

  السالمة والصحة المھنية ( دبلوم مھني )  البرنامج

 DSO6  كود المقرر

  

  األھداف العامة :

  إلمام الطالب بأسباب حوادث وإصابات العمل الشخصية والميكانيكية والطبيعية والكيماوية والكھربائية

 ادراً علي معرفة طرق الوقاية لتجنب ھذه األسباب .وأخيراً يكون ق

  يتمكن الطالب من تحديد األسباب الشخصية التي تؤدي الي حوادث وإصابات العمل مثل العيوب في

الحواس والحاالت النفسية والمھنية وعالقة كل من الخبرة والمھارة وأساليب العمل غير المأمونة التي 

 تؤدي الي الحوادث .

 بمختلف األسباب الميكانيكية التي تؤدي الي الحوادث مثل األجزاء الخطرة في اآلالت الب معرفة الط

 والمعدات واھمية الحواجز الواقية للحد من الحوادث .

  معرفة الطالب بمختلف األسباب الطبيعية الناتجة عن طبيعة العمل التي تؤدي لحوادث العمل كالضجيج

 ھتزازات من حيث التأثير وطرق الوقاية . والحرارة والتھوية واالشعاعات واال

 . معرفة الطالب ألسباب الحوادث الكيماوية من حيث السالمة في تداولھا وتخزينھا ونقلھا 

  يتمكن الطالب من معرفة أسباب الحوادث من الكھرباء مثل الصعقه والصدمه الكھربائية والعوامل التي

 وأخيراً معرفة طرق الوقاية من المخاطر الكھربائية . يعتمد عليھا تأثير التيار الكھربائي في الجسم
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  )   ILOsمخرجات التعلم المستھدفة ( 

يتمكن الطالب من معرفة األسباب الشخصية التي تساھم بوقوع الحوادث في مكان العمل وتشمل التفريق  .١
  بين ھذه األسباب .

الحوادث الميكانيكية كاألجزاء الخطرة يكون الطالب قادراً علي التعرف علي األنواع المختلفة ألسباب  .٢
  باآلالت وفوائد الحواجز الواقية 

  أن يكون المتدرب قادراً علي اكتشاف نقص السالمة في بيئة العمل . .٣
  يتمكن الطالب من معرفة المراجعة المھنية ودورھا في تصحيح الوضع القائم في المؤسسة . .٤
  الكيماوية وكذلك تخزينھا ونقلھا . يتمكن الطالب من التعرف علي سالمة تداول المواد .٥
يتعرف الطالب علي أسباب الحوادث الكھربائية مثل االصابة بالتيار الكھربائي وأنواع ھذه االصابات  .٦

  وطرق الوقاية منھا .
يتمكن الطالب من تحديد األسباب الشخصية التي تؤدي الي حوادث واصابات العمل مثل العيوب في  .٧

المأمونة التي  والمھنية وعالقة كل من الخبرة والمھارة وأساليب العمل غيرالحواس والحاالت النفسية 
  .تؤدي الي الحوادث

معرفة الطالب بمختلف األسباب الميكانيكية  التي تؤدي الي الحوادث مثل األجزاء الخطرة في اآلالت  .٨
  والمعدات وأھمية الحواجز الواقية للحد من الحوادث .

ب الطبيعية الناتجة عن طبيعة العمل التي تؤدي لحوادث العمل كالضجيج معرفة الطالب بمختلف األسبا .٩
  والحرارة والتھوية ةاالشعاعات واالھتزازات من حيث التأثير وطرق الوقاية .

 يتمكن الطالب من التعرف علي سالمة تداول المواد الكيماوية وكذلك تخزينھا ونقلھا . .١٠
يتعرف الطالب علي أسباب الحوادث الكھربائية مثل االصابة بالتيار الكھربائي وانواع ھذه االصابات  .١١

  وطرق الوقاية منھا .

  المنھج التفصيلي 

  عدد الساعات العملى  ساعات النظرىالعدد   المحتوي  االسابيع

٤  

مقدمة( تعريف حوادث واصابات العمل ) -١
األسباب الشخصية : -٢

صية محضة.* أسباب شخ
* عيوب في الحواس .

* الحالة النفسية .
* أسباب مھنية .

* الخبرة والمھارة .
* أساليب عمل غير مأمونة .

* أسباب متفرقة . 

٨  ٤  

٢  

األسباب الميكانيكية : -٣
* األجزاء الخطرة في اآلالت .

- * الحواجز الواقية :
) الحواجز الواقية الثابتة .١
ة المتحركة .) الحواجز الواقي٢
) الحواجز األتوماتيكية .٣
) خصائص الحواجز الواقية .٤

٤  ٢  
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١  
  قواعد وتعليمات السالمة  -٤

٢  ١  

٤  
األسباب الطبيعية الناتجة عن العمل : -٤

* الضجيج الصناعي :
تأثير الحرارة علي الجسم  - 
طرق الوقاية . -

* الرطوبة .
*اإلضاءة
*التھوية 

:أھمية التھوية  -
التھوية الطبيعة . -
الشفط الموضعي . –التھوية الموضعية  -
الضخ الموضعي . –التھوية الموضعية  -

* االشعاعات :
تأثير االشعاع علي الجسم. -
مصادر وانواع االشعاعات . -
الوقاية من خطر االشعاعات . -

* االھتزازات :
تأثير االھتزازات علي الجسم . -
  ھتزازات .طرق الوقاية من اال 

٨  ٤  

 األسباب الكيماوية :  -٦  ٢

 *السالمة في استعمال المواد الكيماوية .

سالمة التداول -١
تخزين المواد الكيماوية  -٢
  نقل المواد الكيماوية . -٣

٤  ٢  

١  
  األسباب الكھربائية : -٧

  اسباب االصابة بالتيار الكھربائي .

  أنواع االصابات الكھربائية :

بائية الصدمه الكھر - 

الصعقه الكھربائية  -

العوامل التي يعتمد عليھا تأثير التيار في الجسم  -

  الوقاية من المخاطر الكھربائية . -

٢  ١  

  

  المراجع

Accident Prevention Manual for industrial operations 1 Engineering 
& Technology.National safety council,I llinois,U.S.A. 
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  ييمنسب التق

 ٢٠ امتحان نصف الفصل الدراسى

 ٣٠ امتحان نهاية الفصل الدراسى

 ١٠ االمتحانات الشفهية

 ١٥ االمتحانات العملية

 ١٥ أعمال السنة فى الفصل الدراسى

 ١٠ أنواع أخرى من التقييم

 %١٠٠ االجمـــــــالى

  مصفوفة المقرر

  لمھارة ا           

  

 األسبوع

المعرفة 
 والفھم

 الذھنية
العلمية 
 والمھنية

عامة ولھا 
 قابلية للنقل

 *  *االسبوع االول
 * **االسبوع الثانى
 * ***االسبوع الثالث
  * ***االسبوع الرابع
 * ***االسبوع الخامس
 * ***االسبوع السادس
 * ***االسبوع السابع
 * ***االسبوع الثامن
 * ***االسبوع التاسع

 * ***سبوع العاشراال
 * ***االسبوع الحادى عشر
 * ***االسبوع الثانى عشر
 * * **االسبوع الثالث عشر
  *  * *  *  االسبوع الرابع عشر

  


