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   معدات الوقاية الشخصيةتوصيف مقرر: 

  تقويم الموارد الطبيعية   القسم

  السالمة والصحة المھنية ( دبلوم مھني )  البرنامج

 DS 10  كود المقرر

  

  األھداف العامة :

  المام بأھمية معدات الوقاية الشخصية والحاجة لھا والسس التي يعتمد عليھا عند احتيارھا ويتعرف علي

 تلفة لمعدات الوقاية الشخصية .األنواع المخ

 . معرفة ما ھو المقصود بمعدات الوقاية الشخصية 

 . معرفة الحاجة لمعدات الوقاية الشخصية وأسس اختيارھا 

 . اإللمام باألنواع المختلفة لمعدات الوقاية الشخصية  

  )   ILOsمخرجات التعلم المستھدفة ( 

قاية الشخصية بمساعدة الوسائل المختلفة لمعدات الويتمكن الطالب من التدريب النظري علي األنواع  .١

 .يتمكن الطالب من التدريب علي كيفية استخدام ھذه المعدات ليمية من األفالم وشرائح وغيرھاعتال

 يتمكن الطالب من التدريب علي كيفية اختبار وصيانة ومعايرة مختلف معدات الوقاية الشخصية . .٢

ج زاثبات الحقائق العلمية القائم علي التجربة والمشاھدة واالستنتايتمكن الطالب من التدريب المعملي  .٣

  .عملياً 

يتمكن الطالب من التعرف عن قرب علي كيفية اختبار ةاستخدام وصيانة معدات الوقاية الشخصية في  .٤

  بيئة العمل الحقيقية .
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  المنھج التفصيلي 

عدد 
 األسابيع

عدد ساعات   المحتوي
  النظرى

  عدد ساعات العملى

  ٨  ٤  التدريب علي معدات الوقاية الشخصية . -١  ٤

  التدريب علي اختبار وصيانة معدات الوقاية الشخصية . -٢  ٤
٨  ٤  

٤  
   التدريب واجراء التجارب علي معدات الوقاية الشخصية .  -٣

٨  ٤  

  ٤  ٢  الزيارات الميدانية العلمية للمنشآت الصناعية وغيرھا . -٤  ٢

  

  المراجع

  

1.NFPA.Fire protection Hand Book-National Fire 
Protection Association.USA

2.Accident preventation manual for industrial 
operations/engineering and technology.National safety 
council,Chicago,Illinois,U.S.A.

3.Grimaldi,John V. &SIMONDS,Rollin H.Safety 
management.Richard D.Irwin,Inc.Homewood, 
Illinois,U.S.A. 
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  نسب التقييم : 

 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

    

  

   

  هارةلم ا

  

 األسبوع

المعرفة 
 والفهم

العلمية والمهنية الذهنية
عامة ولها قابلية 

 للنقل

    * االسبوع االول

 * * * * االسبوع الثانى

  *  * االسبوع الثالث

  *  * االسبوع الرابع

  *  * االسبوع الخامس

  *  * االسبوع السادس

  *  * االسبوع السابع

 * * * * االسبوع الثامن
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 * * *  االسبوع التاسع

 * * * * االسبوع العاشر

 * * * *االسبوع الحادى عشر

 * *  * االسبوع الثانى عشر

 * *   * االسبوع الثالث عشر

  *  *   *  االسبوع الرابع عشر

  


