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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التقنية الشمالية

 المعهد التقني الموصل

 قسم تقنيات المختبرات الطبية
 املرحةل الأوىل

  



 

 السالمة فً المختبرات والورشتعرف 

 

بأنها العلم الذي ٌهتم بالحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان, وذلن بتوفٌر بٌبة عمل آمنة خالٌة 

 من مسببات الحوادث أو اإلصابات أو اإلمراض المهنٌة.

 أو بعبارة أخرى

هً مجموعة من اإلجراءات والمواعد والنظم فً إطار تشرٌعً تهدف إلى الحفاظ على 

 نسان من خطر اإلصابة والحفاظ على الممتلاات من خطر التلف واليٌا..اإل

 

 األهداف العامة التً تسعى السالمة فً المختبرات والورش إلى تحمٌمها

 

  حماٌة العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بٌبة العمل وذلن بمنع

 تعريهم للحوادث واإلصابات واإلمراض المهنٌة.

  الحفاظ على ممومات العنصر المادي المتمثل فً المنشات وما تحتوٌه من أجهزة

 ومعدات من التلف واليٌا..

  تنفٌذ وتوفٌر اافة اشتراطات السالمة والصحة المهنٌة التً تافل بٌبٌة أمنة تحمك

 الولاٌة من المخاطر للعنصرٌن البشري والمادي.

ٌخفى على احد بان العمل فً المختبرات ٌجري فً وسط الٌخلو من المخاطر المتعددة  ال

األنوا. منها حوادث الحرٌك ,التسمم , الصعمة الاهربابٌة , الزجاج المناسر , غازات سامة أو 

مهٌجة ناتجة عن التحيٌرات والتجارب العلمٌة ,خطر التعرض للمواد اإلشعاعٌة وحروق 

 .............. الخ.للجلد والعٌن ....

وللعمل فً محٌط أمن وخالً من المخاطر فالبد من الطرق السلٌمة وإعداد المختبرات 

 ولٌة من لبل ال شخص ٌعمل فً المختبر.ؤوالتعامل معها وتحمل المس



 

 

 

 

 الُمْختَبَر

واالختبارات والمٌاسات تحت ظروف معٌارٌة  التجارب العلمٌةهو منشأة تخّول إماانٌة إجراء 

المتخصصٌن  الباحثٌنأو  العلماءٌمان التحام بها. والمختبر فً العموم هو ماان به عدد من 

 ال منهم له دور خاص به .

ٚوزٌه  ٚثٌؾجِؼجس ٚثٌى١ٍجس ٚثٌّؼج٘ذ وجٌّذثسطصضٛثؽذ ثٌّخضذشثس ػجدر فٟ ثٌّٕشتجس ثٌؼ١ٍّز 

ٚثٌّشثوض ثٌظق١ز ِٚشثوض ثألدقجط ٚثٌّؤعغجس ثٌذقغ١ز إػجفز إٌٝ ثٌؾٙجس  ثٌّغضشف١جسفٟ 

ٚثٌضقىُ  ثٌششؽزءثس ثٌشلجدز ٚثٌضقم١ك ٚصمذ٠ُ ثٌضٛط١جس وّشثوض ثٌقى١ِٛز ثٌضٟ صٙضُ دئؽشث

، ٠ٚؼُ وغ١ش ِٓ ثٌّضخظظ١ٓ إٌٝ إٔشجء ِخضذشثصُٙ ثٌؾّجسندجٌؾٛدر ِٚشثلذز ثألغز٠ز ِٕٚجفز 

 ثٌخجطز ألغشثع ثٌضغ١ٍز أٚ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ثٌّغضمً.

 أٔٛثع ثٌّخضذشثس

 دجإلِىجْ صظ١ٕفٙج إٌٝ ػذر ألغجَ سة١غز ، ِٕٙج:

 ٚ٘ٛ ِؾٙض دّٛثد و١ّ١جة١ز ٚأؽٙضر وٙشدجة١ز ٚصؽجؽ١جس و١ّ١جءِخضذش  -أٚال :

 ثٌٕفؾ: ٚصٛؽذ فٟ ِشثوض صىش٠ش ثٌذضشٚو١ّ١ج٠ٚزِخضذش  .1

: ٚصٛؽذ فٟ ِظجٔغ ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ٠ٚغضخذَ فٟ ػ١ٍّز ثٌضأوذ ثٌظٕجػز ثٌى١ّجة١زِخضذش  .2

 ِٓ ثٌؾٛدر

 : ٚصٛؽذ فٟ ِظجٔغ ثٌذٚثء ألؽشثء ثٌضؾجسح ػٍٝ فؼج١ٌضٗثٌظٕجػز ثٌذٚثة١زِخضذش  .3

 ٚ٘ٛ ِؾٙض دأؽٙضر وٙشدجة١ز ِٚٛثد ف١ض٠جة١ز دغ١طز ثٌف١ض٠جءِخضذش  -عج١ٔج:

 ِخضذش ثألف١جء -عجٌغج:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1


: ٟ٘ ثألِجوٓ ثٌّؾٙضر دأؽٙضر رثس ِغضٜٛ صمٕٝ ػجٌٟ ألؽشثء ثٌضقج١ًٌ ثٌطذ١زِخضذشثس  .1

ٚصٕف١ز ثخض١جسثس دل١مز ػٍٝ ثٌذَ ٚعٛثةً ثٌؾغُ ثٌّخضٍفز إلػطجء ِؼٍِٛجس دل١مز ػٓ 

ظق١ز ٌإلٔغجْ طجفخ ثٌؼ١ٕز )عٛثء وجْ ِش٠ؼج أٚ ِؼجفٝ( ٚرٌه ٌٍّغجػذر فٟ ثٌقجٌز ثٌ

 ثٌٛطٛي إٌٝ صشخ١ض ع١ٍُ ٌقجٌضٗ ٚثوضشجف ثألِشثع ِذىشث فٟ دؼغ ثٌقجالس

: ٟٚ٘ ِٙت١ز ٌذسثعز ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ٌّؼشفضٙج ػٓ لشح ِخضذش ٌذسثعز ثٌىجةٕجس ثٌق١ز .2
.

 

 الاٌمٌابٌةاالحتٌاطات العامة للسالمة فً المختبرات    

 بعض المواصفات األساسٌة للمختبرات الاٌمٌابٌة  -أوال :

 ٌجب أن تشمل المواصفات األساسٌة عند أنشاء مختبرات على األتً

 تاون المساحة المتاحة للحراة اافٌة. .1

 تترن منطمة عمل ألتمل عن متر حول ال جهاز أو طاولة عمل. .2

ٌمل عريه عن متر  ٌسً الٌمل عريها عن متر وممر رب تترن ممرات فرعٌة ال .3

 ومصف داخل المختبر.

 ترتفع خزانات الحفظ عن مستوى النظر. ال .4

 تمل مماومتها للحرٌك عن ساعة. ٌجهز المختبر بمخرجً طوارئ تفتح إلى الخارج وال .5

 تعلك طفاٌات وبطانٌات الحرٌك لرب المخارج على ارتفا. من سطح األرض. .6

 ل تاٌٌف اافٌة.تزود المختبرات بنظام تهوٌة جٌد ووساب .7

 تسبب االنزالق ومماومة للمواد الاٌمٌابٌة . تاون أريٌات المختبرات من مواد ال .8

ٌحدث  ٌاون النصف العلوي من المختبر من الزجاج المماوم للاسر إلماانٌة مرالبة ما .9

 داخل المختبر.

ٌاون لال مختبر مفاتٌح ربٌسٌة للماء والاهرباء والغاز بحٌث ٌمان لطع اإلمداد عنها  .11

 المختبر. أسالنإذا حصل عطب فً احد أنابٌب أو 

 تاون أنابٌب تصرٌف المٌاه مصنعة من مادة مماومة لفعل الاٌمٌاوٌات. .11

 غرفة تحيٌرات. .12

  

 التجهٌزات األساسٌة للسالمة الواجب توفرها فً المختبرات -ثانٌا : 

تحتوي مروحة  fume hood.خزانة ساحبة لألبخرة السامة واليارة )خزانات غازات(  1

 شفط , إياءة ,مفتاح تشغٌل ومماوم للحرارة ونافذة منزلمة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 Eye wash. نافورة غسٌل للعٌون 2

ستخدامه فً حالة التعرض للمواد الاٌمٌابٌة ال (Emergency shower. رشاش ماء 3

 الحارلة.

 .طفاٌات حرٌك بأنواعها : هالون , ثانً أواسٌد الااربون ,بودرة.4

 . ااشف دخان 5

 . جهاز اشف تسرب غاز الولود.6

 . بطانٌة مماومة للحرابك.7

 .ألنعة حماٌة.8

 .خزانة مماومة للمواد الاٌمٌابٌة 9

 . خزانة مماومة للحرٌك.11

 . سلة مهمالت معدنٌة ذات غطاء ٌغلك ذاتٌا لمنع الحرابك.11

 . سلة مهمالت بالستٌاٌة ذات غطاء ٌغلك ذاتٌا.12

 . صندوق إسعافات أولٌة.13

. موالد اهربابٌة الستخدامها بدال من موالد اللهب وذلن لتفادي اشتعاال السوابل المابلة 14

 لالشتعال.



 

 ( خزانات غازات  1الشال )                              

  

 ( نافورة وغسالة للعٌون2الشال )                   

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://twitter.com/bi0l0gy_101/status/503440737610915842&psig=AOvVaw0IEoiAxW6CW5o4w6lL-1Sm&ust=1574838507881652
https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://twitter.com/bi0l0gy_101/status/503440737610915842&psig=AOvVaw0IEoiAxW6CW5o4w6lL-1Sm&ust=1574838507881652
https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://twitter.com/bi0l0gy_101/status/503440737610915842&psig=AOvVaw0IEoiAxW6CW5o4w6lL-1Sm&ust=1574838507881652


 

 ( رشاش ماء 3الشال )                       

 

 ( ؽفج٠جس فشثةك4ثٌشىً )                             

 أدٚثس ثٌقّج٠ز ثٌشخظ١ز -عجٌغج :

 دجٌطٛ .1

 أفز٠ز ٚثل١ز .2

 لفجصثس ِطجؽ١ز ٚثل١ز ِمجِٚز ٌٍّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز. .3

ثٌمٕجع ثٌٛثلٟ ٌٍٛؽٗ ٚثٌشلذز ٚثألر١ٔٓ ٠غضخذَ ػٕذ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌمجدٍز  .4

 ٌالٔفؾجس.

 ألٕؼز صٕفظ رٞ ِششـ. .5



ٔظجسثس ٚثل١ز صقّٟ ِٓ صٕجعش ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ٚشظج٠ج ثٌضؽجػ. .6

  

  

  

 ( دؼغ أدٚثس ثٌقّج٠ز ثٌشخظ١ز5ثٌشىً )                

 أهمٌة المختبرات 



ٌعتبر المختبر من األلسام الربٌسٌة والتً تعتبر الملب النابض للمستشفٌات حٌث تتم فٌه جمٌع 

التحالٌل الخاصة بالمريى والتً تساعد األطباء فً تشخٌص حالة المريى ، ٌموم المختبر 

بأخذ العٌنات من المريى سواء عٌنات دم أو بول أو أي من سوابل الجسم المختلفة أو 

 . ان مختلفة أو من أنسجة وأعياء الجسممسحات من أما

وترسل نتابج التحلٌل إلى الطبٌب الذي بإماانه استنتاج حالة المرٌض من خالل النتابج المعطاة 

 . له

 

 االحتٌاطات الواجب إتباعها للسالمة من المواد الاٌمٌابٌة المتداولة

 ٌجب معرفة سمٌة المادة الاٌمٌابٌة لبل التعامل معها. .1

عند إيافة مادة اٌمٌابٌة ألخرى وإثناء التفاعالت الاٌمٌابٌة ٌجب معرفة  ٌجب الحذر .2

 النواتج وذلن لتفادي تسمم أو انفجار أو اشتعال.

ٌجب تخزٌن المواد الاٌمٌابٌة السامة والخطرة فً أماان معٌنة بعٌدا عن متناول  .3

 األشخاص الذٌن لٌس لدٌهم خبرة عن هذه المواد.

 لمواد الاٌمٌابٌة نو. الخطر لهذه المادة.ٌجب أن ٌويح على عبوات ا .4

 ٌجب عدم التدخٌن وتناول األال والشرب. .5

 ٌجب عدم تمرٌب المواد المابلة لالشتعال من مولد اللهب. .6

 ٌجب لبس المالبس الوالٌة  .7

ٌجب التأاد من إغالق اسطوانات وحنفٌات الغازات اما ٌجب ويع اسطوانات  .8

ثبٌتها بماسن اما ٌجب استخدام وسابل خاصة الغازات الميغوطة فً أماان مناسبة وت

 لنملها.

ٌجب استعمال خزانة الغازات فً حالة التعامل مع التجارب أو التحيٌرات التً ٌنتج  .9

 عنها غازات أو أبخرة سامة أو يارة.

ٌجب عدم لمس أو ذوق أي مادة اٌمٌابٌة اما ٌجب عدم استعمال الفم إثناء  .11

 سحب السوابل بالماصة.

 المواد المشعة فً أوعٌة خاصة.ٌجب تخزٌن  .11

 ٌجب غسل الٌدٌن بالماء والصابون عند االنتهاء من العمل. .12

 

 برٌة والمواد الاٌمٌابٌةتاحتٌاطات السالمة عند التعامل مع األدوات المخ



 ثٌغٍٛن ثٌشخظٟ -أٚال 

 ٠ؾخ ػٍٝ ثٌؼج١ٍِٓ دجٌّؼجًِ ِشثػجر ثٌّؼج١٠ش ث٢ص١ز فٟ عٍٛوُٙ:

  ٟثٌّؼًّصؾٕخ ثٌىالَ ثٌّؼقه أٚ ثٌٕىجس ف. 

  فٟ ثٌغشع ثٌّخظض ٌٙج فمؾ. ثٌّؼ١ٍّزثعضخذثَ ثألؽٙضر 

 فٟ ثٌّؼجًِ ف١ظ صقفظ ِٛثد خطشر أٚ ٠ؾشٜ دٙج أٔشطز خطشر. ثألؽفجيغّـ دذخٛي ال ٠ 

  دذخٛي ثٌّؼجًِ دغشع ثٌضؼٍُ ف١ؾخ أْ ٠ىٛٔٛث صقش سلجدز ِذجششر  ٌألؽفجيفٟ فجٌز ثٌغّجؿ

  ِٓ ثٌىذجس ثٌّذسد١ٓ.

  ًّ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن إػالٔجس "ٌٛفز" فٟ ثٌّؼجًِ صٛػـ ٚعجةً ثألِجْ ثٌالصِز ٌٍؼ

 .ٔظجسثس ثٌٛلج٠ز ٌٍؼ١ْٛدجٌّؼًّ ٚخظٛطجً 

 ثٌّظٙش ٚثٌّالدظ ثٌٛثل١ز

  ْٛإْ ؽٛي شؼش ثٌؼج١ٍِٓ دجٌّؼجًِ ٚوزٌه ع١جدُٙ ثٌفؼفجػز أٚ ثعضؼّجٌُٙ ٌٍقٍٟ ٠ؾخ أْ ٠ى

 ِقذٚدثً ػٕذ ثٌؼًّ فٟ ثٌّؼجًِ.

ٌط٠ًٛ ٚثٌّالدظ ثٌفؼفجػز أٚ ثٌّالدظ ثٌّّضلز أٚ ثٌقٍٟ لذ صغّظ فٟ ِقج١ًٌ فئْ ثٌشؼش ث

لذ صّغه دُٙ  ٚثٌّالدظثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز أٚ لذ صؼٍك دجألؽٙضر أٚ ثٌّجو١ٕجس ثٌذٚثسر. ثٌشؼش 

. وزٌه ٌذظ ثٌظٕجدي أٚ ثألفز٠ز ثٌّفضٛفز ال ٠ؾخ ٌذغُٙ فٟ ثٌّؼجًِ ثٌضٟ ٠غضخذَ ف١ٙج ث١ٌٕشثْ

 ِذجششر. ثٌؾٍذخطشر ٔظشثً الفضّجي عمٛؽ ٘زٖ ثٌّٛثد ػٍٝ  ِٛثد و١ّ١جة١ز

  ٟ٠ؾخ أال صغّـ دجخضشثلٙج ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌخطشر صؼطٝ فّج٠ز  ثٌّؼًّثٌّالدظ ثٌٛثل١ز ف

 ٌٍؼج١ٍِٓ.

ِظٕٛػز ِٓ أ١ٌجف طٕجػ١ز ٔظشثً ألٔٙج لجدٍز ٌالشضؼجي ٚصٍضظك دجٌؾٍذ  ِالدظال ٠ؾخ ثعضؼّجي 

ٚدزٌه صض٠ذ ِٓ فذر ثإلطجدز دجٌقشٚق. ٌٚزٌه فئْ ثٌّالدظ ثٌمط١ٕز ٟ٘ ثٌّفؼٍز ػٕذ ثٌؼًّ فٟ 

 ثٌّؼجًِ.

 صم١ًٍ ثٌضؼشع ٌٍّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز -عج١ٔج 

أٚ  ثعضٕشجلٙجوزٌه ٚ ٌٍّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌؼ١ْٛ ثٌؾٍذأٜ أخز ثالفض١جؽجس ثٌالصِز ٌضم١ًٍ صؼشع 

 أٚ دخٌٛٙج ثٌؾٙجص ثٌٙؼّٟ. ؽش٠ك ثٌؾشٚؿػٓ  ثٌذَدخٌٛٙج إٌٝ 
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 صؾٕخ إطجدز ثٌؼ١ٓ -عجٌغج 

 ٌٍّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌؼ١ٓٚثٌضٟ دٙج فٛثؽض ٌّٕغ صؼشع  جسثس ثٌٛلج٠ز ٌٍؼ١ٓٔظ٠ؾخ ثسصذثء  .1

 .أدٚثس صؽجؽ١زأٜ  وغشثٌّضٕجعش فٟ فجٌز  ٌٍضؽجػٌضؼشع أٚ ث

أِج فٟ فجٌز إؽشثء ػ١ٍّجس و١ّ١جة١ز خطشر ف١ؾخ ٌذظ ٚثلٟ ٌٍشأط ٚثٌشلذز )لٕجع  .2

 ِظٕٛع ِٓ ثٌذالعض١ه(

ٚدجٌٕغذز ٌألشخجص ثٌز٠ٓ ٠غضؼٍّْٛ ػذعجس الطمز ف١ؾخ ػذَ ثعضؼّجٌٙج فٟ ثٌّؼجًِ  .3

صض٠ذ ِٓ ثٌؼشس  ٚخظٛطجً ػٕذ ثٌضؼجًِ ِغ ثألدخشر ٚثٌغجصثس ألْ ٘زٖ ثٌؼذعجس لذ

 .ثإلعؼجفجس ثأل١ٌٚزٚصّٕغ ِٓ ثٌّؼجٌؾز دٛثعطز 

 ثٌضؽجػٌضشى١ً  ثٌٍٙخٚوزٌه ِغ  ثٌذٕفغؾ١زٚثألشؼز فٛق  ث١ٌٍضسفٟ فجٌز ثٌؼًّ ِغ  .4

 ِٓ ِجدر خجطز. ٔظجسثسف١ؾخ ثعضؼّجي 

 .ثٌؾٙجص ثٌٙؼّٟأٚ  ثٌذَصؾٕخ دخٛي ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌخطشر إٌٝ  .5

ِغضقؼشثس ، ثعضخذثَ ثٌؼٍىز، ثٌضذخ١ٓ، ثٌششح، ثٌطؼج٠َؾخ أْ ٠ّٕغ صّجِجً صٕجٚي  .6

 ة١ز ثٌخطشر .فٟ ثٌّؼجًِ ف١ظ صٛؽذ ثٌّٛثد ثٌى١ّ١ج ثألد٠ٚزٚصٕجٚي  ثٌضؾ١ًّ

ال ٠ؾخ ثعضخذثَ ثٌضؽجؽ١جس ثٌّغضخذِز فٟ ثٌؼ١ٍّجس ثٌى١ّ١جة١ز ٌضقؼ١ش أٞ ٔٛع ِٓ  .7

ألدٚثس دجٌّؼًّ ٠ّٕغ ِٚىؼذجس ثٌغٍؼ ٚثألفشثْ ٚغ١ش٘ج ِٓ ث ثٌغالؽجسثألؽؼّز. وّج أْ 

ثعضخذثِٙج صّجِج ٌقفظ ثألؽؼّز ٚثٌّششٚدجس ٚال ٠ؾخ ثعضخذثَ ِظجدس ث١ٌّجٖ أٚ ث١ٌّجٖ 

 ثٌّٕمجر ِٓ ثأل٠ٛٔجس ٌغشع ثٌششح.

ال صضزٚق ؽؼُ ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ٠ٚؾخ ثعضخذثَ ثٌّجطز ػٕذ صذثٚي ثٌّقج١ًٌ ٚال ٠ؾخ  .8

 صغضؼًّ ِؼٙج. ثعضخذثَ ثٌّجطز دجٌفُ فٕٙجن ثٌّؼخجس ث١ٌذ٠ٚز ثٌضٟ

 ثٌّٛثد ثٌخطشر. ثعضٕشجقصؾٕخ  .9

ضٙج ال ٠ؾخ شّٙج ػٍٝ غ١ش ثٌّؼشٚف دسؽز ع١ّ ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌغجِز .11

ثإلؽالق. ٚثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌّضطج٠شر ٚثٌغجِز أٚ ثٌّٛثد ثٌظٍذز ٚثٌغجةٍز ثٌغجِز ٠ؾخ 

 [.Laboratory hoodثٌضؼجًِ ِؼٙج فٟ خضثٔز ثٌضؾجسح ]

ٚال ٠ؾخ ثعضخذثَ خضثٔز ثٌضؾجسح فٟ ثٌضخٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌغجِز ثٌّضطج٠شر  .11

٘زٖ ثٌّٛثد وٕفج٠جس و١ّ١جة١ز ٠ٚضخٍض ِٕٙج فٟ ٚرٌه دضذخ١ش٘ج ٌٚىٓ ٠ؾخ ثٌضؼجًِ ِغ 

 فج٠ٚجس خجطز ٚفمجً ٌضؼ١ٍّجس ثٌّؤعغز.

 

 أوراق السالمة للمواد الاٌمٌابٌة
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 اإلشارات الواجب احترامها في المختبرات



 

 )لون أحمر(  ( أشارات المنع6الشال )                    

 



 

 

 

 ( اإلشارات اإلجبارٌة )لون ازرق(7لشال )ا

 



  

 مادة لابلة لالشتعال      مادٌة حارلة            مادة سامة          

 

 مادة مؤاسدة           مادة يارة للبٌبة          مادة مشعة          

 ( أشارات خطورة المواد الاٌمٌابٌة ) لون برتمالً( 8الشال )        

 

 



 ( إشارات التحذٌر )لون اصفر(9الشال )                     

 

 ( إشارات االستدالل والمعلومات )لون اخير(10الشال )

 

 

 

 انصحت انمهىيت



 ثٌّخضذحش ٠مظذ دٙج ثٌّقجفظز ػٍٝ إدثِز طحقز ثٌفحشد ؽغح١ّج ٚػم١ٍحج ٚثؽضّجػ١حج دثخحً 

ٚرٌحه دئصذححجع ثألعحظ ثٌظححق١قز ٚثٌٛلجة١حز ثٌالصِححز ٌّٕحغ ثٔقححشثف طحقز ثٌفححشد دغححذخ 

.لذ ٠ىْٛ ثالٔقحشثف ٔحجصؼ ػحٓ ثٌضؼحشع ٌّغحذذجس ِشػح١ز فحٟ ثٌؼّحً أٚ ٔحجصؼ ّخضذشثٌ

 . ثٌّخضذش ػٓ فذٚط إطجدجس فٟ

 مستهسماث تطبيك انصحت وانسالمت انمهىيت

 .ثٌضخط١ؾ لذً ثٌؼ1ًّ

دسثعز ثٌؼًّ ٚوً ِج ٠ضؼٍك دٗ ٌغشع ٚػغ دشٔجِؼ ػٍّٟ ِذسٚط ِغ دسثعز ثٌمٜٛ 

ثٌذشححش٠ز ٚثإلِىج١ٔححجس ثٌؼ١ٍّححز ٚثٌؼ١ٍّححز ِححغ سطححذ ثٌّذححجٌ  ثٌالصِححز ٌشححشثء ِغححضٍضِجس 

 ثٌغالِز ث١ٌّٕٙز.

 . ثٌضخط١ؾ فٟ ِشفٍز ثالٔؾجص2

 س ثٌّٛلغ , ثخض١جس ثٌّؼذثس , دسثعز ثٌظشٚف ثٌّقضٍّز.ثخض١ج

 .ثٌضخط١ؾ  دؼذ ثٔؾجص ثٌّششٚع3

صشححى١ً ٌؾححجْ ثٌغححالِز ِححٓ رٚٞ ثالخضظححجص فغححخ ثٌضؼ١ٍّححجس ) ثإلشححشثف ثٌظححقٟ 

 ثٌٛلجةٟ, ثٌضذس٠خ ٚثٌضأ١ً٘, ص١ٙتز ِؼذثس ثٌٛلج٠ز(.

 واجباث  مسؤول انسالمت وانصحت انمهىيت

 غمجفز ثٌٛلجة١ز د١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ..ثٌؼًّ ػٍٝ ٔشش ثٌٛػٟ ٚث1ٌ

 .ثٌضفض١ش ثٌّٕضظُ ػٍٝ أِجوٓ ثٌؼًّ ٚدشىً دٚسٞ.2

 . صشخ١ض ِغذذجس ثٌقٛثدط ٚإطجدجس ثٌؼًّ ٚػشع ثٌّمضشفجس.3

 . صٕظ١ُ ثإلفظجة١جس ثٌخجطز دئطجدجس ثٌؼًّ ٚثإلِشثع ث١ٌّٕٙز. 4

 . ثإلششثف ػٍٝ صٕف١ز دشٔجِؼ ثٌغالِز ٚثٌظقز ث١ٌّٕٙز.5



 ثعضخذثَ ِؼذثس ثٌٛلج٠ز ثٌشخظ١ز ٚفقظٙج ٚصٕظ١فٙج ٚففظٙج..ثٌضذس٠خ ػٍٝ 6

 احتياطاث انسالمت عىذ تخسيه وحفظ انكيمياوياث

٠ىحححْٛ صخحححض٠ٓ ثٌّحححٛثد ثٌى١ّ١ج٠ٚحححز فحححٟ ثٌغجٌحححخ عحححذذج ٌٍىغ١حححش ِحححٓ فحححٛثدط ثٌقشثةحححك 

ٚثالٔفؾجسثس, ٠ّٚىٓ ثٌضم١ٍحً ِحٓ ٘حزٖ ثٌقحٛثدط ػٕحذ ِؼشفحز طحفجس ثٌّحٛثد ثٌى١ّ١جة١حز 

ثٌطشق ثٌّٕجعذز ٌضخض٠ٕٙج فحجٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١حز ثٌّحشثد صخض٠ٕٙحج لحذ صىحْٛ ثٌخطشر ٚإصذجع 

طٍذز أٚ عجةٍز أٚ غجص٠ز ٚلذ صىْٛ صؼذتضٙج فٟ أو١جط ٚسل١ز أٚ دالعض١ى١ز أٚ فٟ ػٍحخ 

ِؼذ١ٔحححز أٚ فحححٟ لٕحححجٟٔ صؽجؽ١حححز أٚ فحححٟ ثعحححطٛثٔجس ِؼذ١ٔحححز, ٚػ١ٍحححٗ فخطحححٛسر ثٌّحححجدر 

 ٌضأعش٘ج دجٌّٛثد ثألخشٜ ثٌّخضٚٔز ِؼٙجثٌى١ّ١جة١ز لذ صىْٛ عذخ ٔفظ ثٌّجدر أٚ ٔض١ؾز 

 صظ١ٕف ثٌّٛثد ثٌخطشر ػٕذ ثٌخضْ

إْ ػ١ٍّز خضْ ثٌّٛثد ثٌخطشر ٌٙج أ١ّ٘ز وذ١شر فٟ ثٌّخضذشثس ٚثٌّٕشجس ثٌضحٟ صضؼجِحً 

 ِغ ٘زٖ ثٌّٛثد الْ ثٌخضْ ثٌشد  لذ ٠ؤدٞ أف١جٔج إٌٝ فمذثْ أٚ صؼشس ِٕشجس دأوٍّٙج.

 -شؽغ خطٛسصٙج إٌٝ وّج ٠ٍٟ :صضذج٠ٓ ثٌّٛثد ثٌخطشر فٟ خظجةظٙج فض

 لجد١ٍز دؼغ ثٌّٛثد ػٍٝ ثالشضؼجي -أٚال:

٠ؾخ إْ صخضْ ثٌّٛثد ثٌمجدٍز ٌالشضؼجي دى١ّجس ل١ٍٍز فٟ ثٌّخضذشثس فحٟ خحضثْ ِؼحذٟٔ 

ِمحجَٚ ٌٍقش٠ححك, إِححج ثٌى١ّححجس ثٌىذ١ححشر ِٕٙححج فضخححضْ فححٟ دٕج٠ححز ِغححضمٍز ِمجِٚححز ٌٍقشثةححك 

 -ِٚضٚدر دجألؽٙضر ثٌضج١ٌز:

 أؽٙضر ثٌضذش٠ذ .1

 ٔظجَ إؽفجء صٍمجةٟ .2

 ِظجد١ـ وٙشدجة١ز ِضدٚؽز ثألغط١ز .3

عجفذجس ٘ٛثة١ز فٟ ثأللغجَ ثٌؼ١ٍج ٚثٌغفٍٝ ِٓ ثٌّخحضْ ٌىحٟ صّٕحغ صشو١حض دخحجس  .4

 ثٌغٛثةً ثٌٍّضٙذز.

ْ ٘زث ثٌظٕف ِٓ ثٌّٛثد وجفز ثٌّٛثد ثٌشذ٠ذر ثالشضؼجي ثٌضٟ ٌٙج دسؽز ١ِٚغ ثلً ِٓ ث

دٍححز ٌالشححضؼجي ػٕححذ ِالِغححضٙج ثٌّححجء دسؽححز ِت٠ٛححز ٚثٌّححٛثد ثٌضححٟ صذؼححظ غححجصثس لج 21



ٚثٌّحٛثد ثٌّشححضؼٍز صٍمجة١حج ٠ٚغححضؼًّ ٌٍضؼذ١حش ٚثإلشححجسر إٌحٝ ٘ححزٖ ثٌّحٛثد ثٌخطححشر ػالِححز 

 ثٌٍٙخ.

 لجد١ٍز دؼغ ثٌّٛثد ػٍٝ ثالٔفؾجس -عج١ٔج :

إْ ثٌّٛثد ثٌّضفؾشر فغجعز ؽذث ٌٍظذِجس ٚثٌشػ ٚثالفضىجن ٚثٌقشثسر , ٌحزث ٠ؾحخ إْ 

شر صقش ع١طشر دل١مز ٚفحٟ ِىحجْ أِح١ٓ رثس دٕج٠حز سطح١ٕز صىْٛ ِخجصْ ثٌّٛثد ثٌّضفؾ

١ٌححذخٍٙج إال ثٌشححخض ثٌّغححتٛي ثٌححزٞ ٠ىححْٛ ِغححؤٚي ػححٓ دخححٛي ٚخححشٚػ ٘ححزٖ ثٌّححٛثد 

 ثٌخطشر ِٓ ٚثٌٝ ثٌّخضْ , ٠ٚؾخ إْ صىْٛ و١ّحز ثٌّحٛثد ثٌّضفؾحشر ثٌّخضٚٔحز ثلحً ِحج

 ٠ّىٓ.

ز ثٌّحٛثد ثٌّضفؾحشر أْ دؼذ ِخضْ ثٌّٛثد ثٌّضفؾشر ػٓ ثٌذٕج٠جس ثألخشٜ ٠ؼضّذ ػٍٝ و١ّ

ثٌّخضٚٔز ٕٚ٘جن ِغحجفجس ِضفحك ػ١ٍٙحج د١ٌٚحج فغحخ و١ّحز ثٌّحٛثد ثٌّضفؾحشر ثٌّخضٚٔحز 

 ٠ٚغضخذَ فٟ ثٌضخذ٠ش ِٓ خطٛسر ثٌّٛثد ثٌّضفؾشر سِض ثٌمٕذٍز ثٌّضفؾشر.

 دؼغ ثٌّٛثد ٌٙج ثٌمجد١ٍز ثٌغ١ّز -عجٌغج :

ِز ػٕححذ صؼشػححٙج ٕ٘ححجن دؼححغ ثٌّححٛثد ثٌى١ّ١جة١ححز ثٌغححجِز دطذ١ؼضٙححج أٚ صىححْٛ ٔححٛثصؼ عححج

ٌظشٚف غ١ش ؽذ١ؼ١ز وجٌقشثسر , ثٌشؽٛدز , ثٌقٛثِغ ٚغ١ش٘حج فحئرث ثعحضٛؽخ ٚؽحٛد 

ِغً ٘زٖ ثٌّٛثد ثٌغجِز ثٌخطشر فٟ ثٌّخضذش ف١ؾخ صخض٠ٕٙج فٟ خضثْ ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١حز 

ثٌغجِز ثٌزٞ ٠ىْٛ صقش دٚالح ؽحشد ثألدخحشر ِٚضظحً ِؼحٗ دفضقحز طحغ١شر ٌض٠ٛٙضحٗ , 

 ٌّٛثد ثٌغجِز ِؼٍّز دٛػٛؿ ِذ١ٕج ِذٜ خطٛسصٙج.٠ٚؾخ إْ صىْٛ ِغً ٘زٖ ث

دؼححغ ثٌّححٛثد صٕفؾححش ػٕححذ خضٔٙححج ِححغ ِححٛثد ٌٙححج لجد١ٍححز ثٌضفجػححً ِغححً ثٌّححٛثد  -سثدؼححج:

 ثٌّؤوغذر 

إْ ثٌؼٛثًِ ثٌّؤوغذر دئِىجٔٙج إْ صؾٙض ثٌضفجػالس دجألٚوغحؾ١ٓ ِٚحٓ أ٘حُ ٘حزٖ ثٌّحٛثد 

, ثٌٕضححشثس , ثٌٕضش٠ضححجس , ٘ححٟ ثٌذشِٚححجس , ثٌىٍححٛسثس , ثٌححذث٠ىشِٚجس , ثٌذ١شٚوٍححٛسثس 

 ثالٌىشِٚجس  ٚغ١ش٘ج.



ٚدئِىجْ ٘زٖ ثٌّٛثد دذء ثٌقشثةك رثص١ج ٚػ١ٍٗ ال٠ؾٛص خضٔٙج إؽاللج ِغ ثٌّٛثد ثٌٍّضٙذحز 

٠ؾٛص خضٔٙج دجٌمشح ِٓ ِخجصْ ثٌٛلٛد ٚثٌّحز٠ذجس ثٌؼؼح٠ٛز ٚثٌؼٛثِحً ثٌّخضضٌحز  ٚال

ج ثٌشفحٛف ٚثألدحٛثح ٠ٚؾخ إْ صىْٛ دٕج٠ز ٘زٖ ثٌّخجصْ ِمجِٚز ٌفؼً ثٌقشثةك دؼحّٕٙ

 ٚثألسػ١ز ٚصىْٛ ِؾٙضر دٛعجةً ثإلؽفجء ثٌضٍمجة١ز.

 

 ثٌّٛثد ثٌّضٕجفشر -خجِغج:     

ٟ٘ صٍه ثٌّحٛثد ثٌضحٟ لحذ ٠ٕحضؼ ػحٓ ثخضالؽٙحج دّحٛثد و١ّ١جة١حز أخحشٜ صفحجػالس و١ّ١جة١حز 

عش٠ؼز ٚثٌضٟ لذ صقذط دؼحغ ثالٔفؾجس٠حجس ٚثٌقشثةحك أٚ ثسصفجػحج فحٟ دسؽحز ثٌقحشثسر 

 س خطشر.ٚثٔذؼجط غجصث

) ٠ّٕححغ ٚػححغ ٘ححزٖ ثٌّححٛثد ثٌّضٕححجفشر دححجٌمشح ِححٓ دؼؼححٙج ثٌححذؼغ إعٕححجء صخض٠ٕٙححج فححٟ 

 ثٌّغضٛدػجس(. 



 

 



 

  

 ثٌشىً )  ( أِغٍز ٌذؼغ ثٌّٛثد ثٌّضٕجفشر                      

 

 

 



 

 

 -:هىاك عذة أوىاع وإشكال نهمخازن يمكه تقسيمها إنى مايهي 

 ِٓ ف١ظ شىٍٙج ٚٔٛػٙج

 ِخجصْ ِغٍمز .1

 ِخجصْ ِفضٛفز .2

 ِخجصْ ٔظف ِفضٛفز .3

 ِٓ ف١ظ دٕجء٘ج 

 ِخجصْ فٛق ثألسع .1

 ِخجصْ صقش ثألسع .2

 ِخجصْ ٠ىْٛ ٔظفٙج فٛق ثألسع ٚثٌٕظف ثألخش صقش ثألسع. .3

 شروط انخسن انسهيم 

دظححٛسر ػجِححز ػٕححذ صخححض٠ٓ ثٌّححٛثد ثٌمجدٍححز ٌالشححضؼجي ٚثٌّححٛثد ثٌمجدٍححز ٌالٔفؾححجس ٠ؾححخ 

 -ِشثػجر ِج ٠ٍٟ:

ثٌّٛثد فٟ أِحجوٓ دحجسدر ٚدؼ١حذر ػحٓ أشحؼز ثٌشحّظ ٚثْ إْ ٠ىْٛ صخض٠ٓ ٘زٖ  .1

 صىْٛ ثٌّخجصْ ؽجفز ٚٔظ١فز.

 صٛف١ش ثٌض٠ٛٙز ثٌؾ١ذر ٌٍضخٍض ِٓ ثٌغجصثس ثٌّضغشدز. .2

 ٠ؾخ إْ صمغ ثٌّخجصْ فٟ إِىجْ ِٕجعذز ِٚذ١ٕز ػٍٝ أعجط ع١ٍُ. .3

 إدؼجد ثٌّٛثد ثٌمجدٍز ٌالشضؼجي ػٓ ثٌّٛثد ثٌّؤوغذر. .4

 ثٌىذش٠ش أٚ إٞ ٌٙخ إٌٝ ثٌّخضْ. ٠ّٕغ ِٕؼج دجصج ثٌضذخ١ٓ ٚفًّ .5

٠غّـ دضؾ١ّغ ثألٚسثق ٚثإلػشجح ٚثٌٕفج٠جس فحٟ فحضثَ ٠ذؼحذ ػحٓ ثٌّخحضْ  ال .6

 َ ِٓ ثٌّخضْ. 8

 ٠ؾخ إْ صؾٙض وجفز ثٌّخجصْ دّؼذثس إؽفجء فش٠ك ٠ذ٠ٚز عٍٙز ثالعضؼّجي. .7

 صأع١ظ صشثو١خ ثإلٔجسر خجسػ ثٌّخضْ ٌّٕغ ٚلٛع فٛثدط ثٌىٙشدجء. .8



 

 

 في انمختبراث انكيميائيتانمخاطر واإلصاباث 

 أٔٛثع ثٌّخجؽش فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز

 ثٌقشثةك .1

 ثالٔفؾجسثس .2

 صغشح غجصثس .3

 صغشح عٛثةً و١ّ١جة١ز .4

 ثٔضشجس ِجدر و١ّ١جة١ز طٍذز .5

 ِالِغز ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌؼجسر .6

 ِالِغز ثألؽغجَ ثٌغجخٕز .7

 ِالِغز ثٌض١جس ثٌىٙشدجةٟ .8

 عمٛؽ .9

 ثططذثَ .11

 ثٔضالق .11

 ػٕذ صفش٠  ثٌٙٛثء أٚ ػٕذ ػغؾ ِٕخفغثٔفؾجس أدٚثس صؽجؽ١ز  .12

 انعىامم انمساعذة نهمخاطر في انمختبراث انكيميائيت

 د١تز ػًّ غ١ش ع١ٍّز -أٚال:

 ثإلػجءر ثٌؼؼ١فز أٚ ثٌغجؽؼز .1

 ثٌضخض٠ٓ غ١ش ثٌغ١ٍُ .2

 ثٌض٠ٛٙز غ١ش ثٌّٕجعذز .3

 ثعضؼّجي صؾ١ٙضثس أٚ أدٚثس غ١ش ع١ٍّز .4

 ثٌٕظجفز غ١ش ثٌىجٍِز .5

 ثٔؼذثَ صؾ١ٙضثس ثٌغالِز ) ؽفج٠جس ثٌقش٠ك , غغجٌز ثٌؼ١ْٛ ....... (  .6



 

 

 

 ثألدثء غ١ش ثٌغ١ٍُ  -عج١ٔج :

 ثٌغشػز فٟ ثٌؼًّ أٚ ػذَ ثٌضشو١ض. .1

 ػذَ ثٌضم١١ذ دمٛثػذ ثألِجْ ٚثٌغالِز .2

 ػذَ ثعضخذثَ أدٚثس ثٌقّج٠ز ثٌشخظ١ز. .3

 ثٌؼذظ إعٕجء ثٌؼًّ .4

 أوىاع اإلصاباث

 ثٌضغُّ .1

 ثٌقشٚق ثٌى١ّ١جة١ز .2

 ثٌقشٚق ثٌقشثس٠ز .3

 ثٌؾشٚؿ .4

 ثٌظؼمز ثٌىٙشدجة١ز .5

 ثٌذٚخز .6

 ثٌغغ١جْ .7

 ثٌقغجع١ز .8

 ثٌظذثع  .9

 ثالخضٕجق .11

 ثإلغّجء .11

 أعراض انتعرض نمىاد كيميائيت

 ثفّشثس أٚ فىز فٟ ثٌؼ١ٕ١ٓ .1

 ثفّشثس أٚ فىز فٟ ثٌؾٍذ .2

 فشٚق فٟ ثٌؾٍذ .3

 ث٢َ فٟ ثٌّؼذر أٚ ثٌظذس .4



 طؼٛدز فٟ ثٌضٕفظ .5

 ثٌظذثع  .6

 ثٌغغ١جْ .7

 ثٌذٚخز .8

 

 انمىاد انكيميائيت إنى انجسمطرق دخىل 

 ثٌؾٙجص ثٌضٕفغٟ -أٚال :

 ثٌغجصثس .1

 ثألدخشر .2

 ثٌغذجس .3

 ثٌؾٍذ -عج١ٔج :

 ِٛثد و١ّ١جة١ز عجِز .1

 أفّجع .2

 لٛثػذ .3

 ثٌؾٙجص ثٌٙؼّٟ -عجٌغج :

 ِٛثد و١ّ١جة١ز طٍذز .1

 عٛثةً و١ّ١جة١ز .2

 

 أوىاع انحرائك ووسائم إطفائها

 

ثٌى١ّ١جة١ز, ِٚٓ ثٌظؼخ ثٌضقىُ دٙج أرث أْ ثٌقشثةك صٕشأ ػٓ ثٌضذثٚي غ١ش ثٌغ١ٍُ ٌٍّٛثد 

فظٍش ٌٚىٓ ِٓ ثٌغًٙ ِٕغ فذٚعٙج. ٚثٌٛلج٠ز ِٓ ثٌقشثةحك أِحش ِٙحُ ٔظحشث ٌٍّٕشح س 

 ٚثٌّٛثد ثٌضٟ فمذس دغذخ أًّ٘ دغ١ؾ.

 -عٕضؼشف ػٍٝ ِظطٍقجس ِٕٙج :



 ثالفضشثق 

 ٠قححذط ثالفضححشثق ػٕححذ صححٛفش ثٌؼٛثِححً ثٌغالعححز ثٌضج١ٌححز ٚ٘ححٟ ِححجدر لجدٍححز ٌالشححضؼجي ِٚححجدر

 ِغجػذر ػٍٝ ثالشضؼجي )ِغً ثألٚوغؾ١ٓ( ٚثٌقشثسر ثٌّضطٍذز ٌذذء ثالفضشثق.

ثالفضشثق ػٕذ دذث٠ضٗ ٠ؼطٟ و١ّز وذ١شر ِٓ ثٌقشثسر , ٚلذ صىحْٛ دذث٠حز ثالفضحشثق ػٍحٝ 

إشىجي ِضؼذدر ِغً ثٌٍٙخ , عطـ عجخٓ , عٛثةً عجخٕز , ثسصفجع ػغؾ , ثفضىجن فجد 

...... 

ششٚؽ ثٌضخض٠ٓ ثٌغ١ٍُ ٌٍى١ّ١ج٠ٚجس , ثفضحشثَ لٛثػحذ ٌّٕغ فذٚط ثفضشثق ٠ؾخ ثفضشثَ 

 ثٌغالِز أعٕجء ثٌضؾجسح ثٌى١ّ١جة١ز.

 

 ** ٔمطز ث١ٌِٛغ

ٟ٘ أدٔٝ  دسؽز فشثسر ثٌضٟ ػٕذ٘ج صضظجػذ أدخشر لجدٍز ٌالشضؼجي ٔض١ؾز ثخضالؽٙج ِغ 

ثٌٙٛثء دجٌمشح ِٓ عطـ ثٌغحجةً ِٕضؾحز دش٠حك أٚ ِٚح١غ ػٕحذ ثالشحضؼجي ٠ّٚىحٓ ل١حجط 

 دأؽٙضر خجطز ٌٙزث ثٌفشع.٘زٖ ثٌذسؽز 

 

 ** دسؽز ثالصمجد ثٌزثصٟ 

ٟ٘ دسؽز ثٌقشثسر ثٌضٟ ػٕذِج صذذأ ثٌّجدر دجالشضؼجي رثص١ج دْٚ صحٛف١ش أٞ ِظحذس ٌٙحخ 

 أٚ ششثسر ٚصؼضّذ دسؽز ثٌقشثسر ٘زٖ ػٍٝ فؾُ ثٌّجدر ٚؽذ١ؼضٙج ثٌف١ض٠جة١ز.

 

 

 تصىيف انحرائك 

 

ٌقشثةك إٌٝ أسدؼحز أٔحٛثع سة١غحز صذؼحج ٌّىجفقز ثٌقشثةك دجٌطشق ثٌّٕجعذز ٠ضُ صظ١ٕف ث

ٌطذ١ؼز ثٌّٛثد ثٌّغذذز ٌٍقش٠ك, ٠ٚضخز ٘زث ثٌضظح١ٕف أعجعحج فحٟ ثخض١حجس ٔحٛع أٌّطحجفٟ 

 -ثٌّغضخذِز:

 

  Class Aحرائك انصىف )أ(  



صشًّ ٘زٖ ثٌقشثةك ثٌّٛثد ثالػض١جد٠ز ثٌظٍذز ثٌمجدٍز ٌالفضشثق وجألٌٛثؿ ثٌخشذ١ز , 

ثٌفقُ ٚثٌّطجؽ  , ثألٔغؾز , ثٌٛسق ٚثٌّٛثد ث١ٌٍف١ز دجعضغٕجء دؼغ ثأل١ٌجف ثٌظٕجػ١ز. 

٠شثفك ٘زث ثٌظٕف ِٓ ثٌقشثةك ٚ٘ؼ ٌٚٙخ ٚصى٠ٛٓ أدخشر ػذجد١ز ٚدخجْ دغذخ 

 ٞ ٌٍّجدر ثٌّقضشلز صجسوز ِخٍفجس وجسد١ٔٛز وجٌفقُ.ثٌّٛثد ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌضفىه ثٌقشثس

أؽٙضر ثإلؽفجء ثٌّالةّز ٌّىجفقٗ ٘زٖ ثٌقشثةك صقضٛٞ ػٍٝ ػٛثًِ ثٌضذش٠ذ وجٌّجء ِغال 

أٚ ثٌّقج١ًٌ ثٌّجة١ز ٌذؼغ ثٌّقج١ًٌ ثالؽفجة١ز ٠ٚؼجف ٌطجفٟ ٘زث ثٌظٕف ِٛثد ِذٍٍز 

ثٌشذ ثٌغطقٟ ٌٍّجء ٚ٘زث وجٌّٛثد ثٌظجد١ٔٛز ٚثٌّٛثد ثٌّٕشطز ٌٍغطٛؿ ألٔٙج صمًٍ 

٠غجػذ ػٍٝ ثٔضشجء ثٌّجء ػٍٝ ِغجفز ثوذش ِٓ ثٌقش٠ك ٠ٚغجػذ ػٍٝ صٛغً ثٌّجء إٌٝ 

 ثألػّجق ثٌؾضء ثٌّشّٛي دجٌقش٠ك ٚدزٌه ٠غجػذ ػٍٝ إؽفجء ثٌؾضء ثٌذثخٍٟ أ٠ؼج. 

 ٌٍّٚجء لجد١ٍز صذش٠ذ ؽ١ذر ِّج ٠غجػذ ػٍٝ ثٔخفجع فشثسر ثٌقش٠ك ٚإخّجدٖ.

 B)) ب حرائك انصىف 

صضؼّٓ ٘زٖ ثٌقشثةك ثٌّشضمجس ثٌذضش١ٌٚز ثٌغم١ٍز وٛلٛد , ٚص٠ٛس ثٌشقَٛ , ٚفشثةك 

دؼغ ث١ٌٙذسٚوجسدٛٔجس ثٌغجةٍز  وجٌذٕض٠ٓ ٚثٌىقٛي ٚغ١ش٘ج . أْ ثٌغ١طشر ػٍٝ ٘زٖ 

 أٚثٌٙٛثء ثٌؾٛٞ  أٚوغؾ١ٓفشثةك ٘زث ثٌظٕف صىّٓ فٟ ػضي ثٌؾضء ثٌّقضشق ػٓ 

٘زٖ  إٌٝشجس ثٌٍٙخ ٠ّٚىٓ ثٌضٛطً ثٌمجدٍز ٌالشضؼجي ِٕٚغ ثٔض ثألدخشرفؾض 

 -: ثإلؽشثءثس

ثٌفٛعفجس  أٚثعضؼّجي دؼغ ثٌّٛثد ٌٍشغٛر وذؼغ ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ِغً ثٌىجسدٛٔجس  .1

 ثٌىٍٛس٠ذثس. أٚ

ِٓ ثٌٙٛثء  أعمً ألٔٗثعضؼّجي غجص خجًِ ٚثٌّغضؼًّ ػجدر غجص عجٟٔ ثٚوغ١ذ ثٌىجسدْٛ  .2

 .ثألٚوغؾ٠ٚٓ١ؼضي ثٌقش٠ك ػٓ 

ثعضؼّجي ثٌغٛثةً ثٌّضذخشر وج١ٌٙذسٚوجسدٛٔجس ثٌٍّٙؾٕز ثٌّضطج٠شر ِغً سدجػٟ  .3

ػٍٝ ثٌغجصثس ثٌخجٍِز  ثألِغٍز, وٍٛسٚدش١ِِٛٚغجْ. ِٚٓ    CCl4وٍٛس٠ذ ثٌىجسدْٛ 

 إٌٝصضقٛي  إرثٚغ١ش٘ج   CH3Brدش١ِٚذ ثٌّغ١ً  ثٌىٙشدجة١ز,ثٌّغضخذِز وّٛثد

 شر فٟ فشثةك ثٌطجةشثس .ٚصغضؼًّ ٘زٖ دىغ ثٌّطفأرغجصثس فً خشٚؽٙج ِٓ 

 



   

 C)) ج حرائك انصىف

صضؼّٓ ٘زٖ ثٌقشثةك ثٌّؼذثس ثٌىٙشدجة١ز وجٌّقٛالس ثٌىٙشدجة١ز , ثٌّقشوجس 

 ٚغ١ش٘ج.

ٕ٘ج الدذ ِٓ ثال٘ضّجَ دخطٛسر ثٌظذِجس ثٌىٙشدجة١ز ثٌضٟ لذ صقذط دغذخ ثٌضٛط١ً 

ثٌّطفتجس ثٌّالةّز دشجْ  إِج ثإلؽفجء.ثٌىٙشدجةٟ ِٓ ٘الي ثٌٛعؾ ثٌّغضؼًّ فٟ 

وجٔش ثٌّؼذثس ثٌّشٌّٛز دجٌقش٠ك خج١ٌز ِٓ ثٌضٛط١ً  فئرثٌّىجفقز ٘زٖ ثٌقشثةك 

( ٚإرث وجٔش ٘زٖ ثٌّؼذثس صقضٜٛ (Aثٌىٙشدجةٟ فؼٕذةز ٠ّىٓ ثعضؼّجي ِطجفٟ ثٌظٕف

( ٠ّٚىٓ ثعضؼّجي Bػٍٝ ٚلٛد ٍِضٙذز فؼٕذةز ٠ّىٓ ثعضؼّجي ِطجفٟ ثٌظٕف )

ػٕذِج ٠ضؼّٓ ثٌقش٠ك ِؼذثس وٙشدجة١ز ع١ّٕز فؼٕذةز ٠ؾخ ثٌّطفتجس ثٌى١ّ١جة١ز ثٌؾجفز 

 ػذَ ثعضؼّجي ثٌّطجفب ثٌّقض٠ٛز ػٍٝ ِٛثد و١ّ١جة١ز آوٍز  فٟ ِىجفقز ثٌقشثةك.

  

 (D) د  حرائك انصىف

, ثٌذٛصجع١َٛ ,  ثٌظٛد٠َٛٚصشًّ ٘زٖ ثٌقشثةك ثٌؼٕجطش ثٌفؼجٌز وجٌّغ١ٕغَٛ , ث١ٌٍغ١َٛ , 

 ذثصٙج ٚثٌّشوذجس ثٌؼؼ٠ٛز ثٌّؼذ١ٔز.ثٌض١ضج١َٔٛ , ١٘ذس٠ذثصٙج , ثٌى١

ء ثٌّفؼٍز ِغ ٘زث ثٌٕٛع ٟ٘ ِطجفٟ ثٌّغقٛق ثٌؾجف ٌٚىٓ ٘زث أؽٙضر -ٚٚعجا

٠ىْٛ ِٓ ٔٛع خجص دق١ظ ال٠ضفجػً ِغ ثٌّٛثد  إْثٌّغقٛق ثٌؾجف ثٌّغضخذَ ٠ؾخ 

 ثٌّشٌّٛز دجٌقش٠ك.

 

 معذاث إطفاء انحرائك

 

 أؽٙضر ثإلؽفجء ثٌّجة١ز   -أٚال:

ثٌّجة١ز ِٓ أوغش ثٌّطجفب ثعضؼّجال فٟ ِىجفقز ثٌقشثةك ٌٚشدّج ثٌغذخ  صؼضذش أٌّطجفٟ

٠ؼٛد ٌٛفشر ثٌّجء ٚسخظز ٚعٌٙٛز ثعضؼّجي ِطجفتز إػجفز إٌٝ ثٌّضث٠ج ثٌفش٠ذر ٌٍّجء 

ومجد١ٍز ػٍٝ ثٌضذش٠ذ ٚثٌضذً ٚإِىج١ٔز صغشدٗ إٌٝ أػّجق ثٌؾضء ثٌّشّٛي دجٌقش٠ك. إر 

( إال ثٔٗ ال٠ؾٛص ثعضؼّجٌٙج Aثةك ثٌظٕف )صؼضخ ثٌّطجفب ثٌّجة١ز فؼجٌز ؽذث فٟ فش



( الْ ثٌّجء شذ٠ذ ثٌفؼج١ٌز ِغ ثٌؼٕجطش ثٌفٍض٠ز Dإؽاللج ِغ فشثةك ثٌظٕف )

وجٌّغ١ٕغ١َٛ ٚ ثٌظٛد٠َٛ ٚ ثٌذٛصجع١َٛ  ٚغ١ش٘ج ٚال٠ؾٛص ثعضؼّجٌٗ أ٠ؼج  فٟ فشثةك 

( ٚرٌه الْ ثٌّشضمجس ثٌذضش١ٌٚز Bثٌض١جس ثٌىٙشدجةٟ ٚال ِىجفقز فشثةك ثٌظٕف )

الصّضضػ دجٌّجء إر إْ ثٌّجء ٠ؼًّ ػٍٝ ثٔضشجس ثٌقشثةك فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز . ٠ٚؼضذش ثٌّجء 

 ِغج١ٌج إلؽفجء فشثةك ثٌغٛثةً ثٌّّضضؽز ِغ ثٌّجء وجألع١ضْٛ ٚثٌىق١ٌٛجس.

٠ّٚىٓ ص٠جدر فؼج١ٌز ثٌّطجفب ثٌّجة١ز إرث ثعضؼٍّش ِؼٙج دؼغ ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌضٟ ٌٙج 

شثةك وض١ٌٛذ غجص عجٟٔ ثٚوغ١ذ ثٌىجسدْٛ فٟ دؼغ دؼغ ثٌفٛثةذ فٟ ِىجفقز ثٌق

ثٌّطجفب صقش صأع١ش ػغؾ ثٌغجص ثٚ إػجفز دؼغ ثٌّٛثد ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌضٟ صّٕغ 

ثٔؾّجد ثٌّجء فٟ فظً ثٌشضجء أٚ ثعضؼّجي ِٛثد طجد١ٔٛز ٌضمًٍ ثٌشذ ثٌغطقٟ ٌٍّجء 

صٛؽذ أٔٛثع  ٌضغجػذ ػٍٝ ثٔضشجس ثٌّجء ٚصذٍٍٗ ٌٍؾضء ثٌّقضشق ٚػٍٝ ٘زث ثألعجط 

 -ِخضٍفز ِٓ ثٌّطجفب ثٌّجة١ز ٚأوغش٘ج ثٔضشجسث ٟ٘ :

 ِطجفٟ ثٌظٛدث ٚثٌقجِغ .1

فٟ ٘زٖ أٌّطجفٟ ٠ضُ دفغ ثٌّجء خجسػ ثٌّطفأر صقش صأع١ش ػغؾ عجٟٔ ثٚوغ١ذ ثٌٕجصؼ 

 ػٓ ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ د١ٓ ثٌظٛدث ) د١ىشدٛٔجس ثٌظٛد٠َٛ ( ٚفجِغ ثٌىذش٠ض١ه.

 ؾّجد ثٌّطجفٟ ثٌّجة١ز ثٌّؼجدر ٌألٔ .2

فٟ ٘زٖ ثٌّطجفٟ ٠ؼجف إٌٝ ِجء ثٌّطفجٖ ِقٍٛي وٍٛس٠ذ ثٌىجٌغ١َٛ ثٌزٞ  ٠ّٕغ ثٔؾّجد 

  -◦5Cثٌّجء دثخً ثٌّطفأر فٟ فظً ثٌشضجء فضٝ دسؽجس فشثسر ِٕخفؼز صظً إٌٝ 

ثٌّؼغٛؽ فٟ ثعطٛثٔز طغ١شر   ٠ٚCO2ذفغ ِجء ثٌّطفأر إٌٝ ثٌخجسػ دٛثعطز غجص 

 ِشصذطز ِغ ثٌّطفأر.

 

 ثٌّجة١ز ثٌّقض٠ٛز ػٍٝ ثٌّٛثد ثٌّذٍٍز أٌّطجفٟ .3

٠ّىٓ ص٠جدر ثٌمذسر ثالؽفجة١ز ٌٍّطجفٟ ثٌّجة١ز دئػجفز دؼغ ثٌّٛثد ثٌّذٍٍز ٚ٘زٖ ثٌّٛثد 

ػذجسر ػٓ ِٛثد طجد١ٔٛز ِٕشطز ٌٍغطٛؿ صمًٍ ِٓ ثٌشذ ثٌغطقٟ ٌٍّجء ٚصض٠ذ ِٓ 

 لجد١ٍز ثٔضشجسٖ ػٍٝ ثٌغطٛؿ.

 

 ثٌّطجفٟ ثٌّجة١ز ثٌشرثرر .4



 فؼج١ٌز فٟ ثإلؽفجء إرث وجْ ػٍٝ ١٘تز سرثر ٠ىْٛ ثٌّجء أوغش

 ثإلؽفجء ثٌشغ٠ٛزأؽٙضر  عج١ٔج:

 -ٕ٘جن ٔٛػ١ٓ :

 ثٌّطجفٟ رثس ثٌشغٛر ثٌى١ّ١جة١ز . أ

 ثٌضٟ صىْٛ ف١ٙج ثٌفؾٛثس ٍِّٛءر دغجص عجٟٔ ثٚوغٟ ثٌىجسدْٛ

 ثٌّطجفٟ رثس ثٌشغٛر ث١ٌّىج١ٔى١ز . ح

ٌٍّضػ ث١ٌّىج١ٔىٟ  ثٌضٟ صقضٛٞ ثٌشغٛر فٟ فؾٛصٙج ػٍٝ ثٌٙٛثء ٚثٌضٟ صضىْٛ ٔض١ؾز

 ٚ Aٌٍٙٛثء فٟ دؼغ ثٌّقج١ًٌ . صغضؼًّ ثٌّطجفٟ ثٌشغ٠ٛز ٌّىجفقز فشثةك ثٌظٕف  )

 B.) 

 

 ثٌّطجفٟ ثٌى١ّ١جة١ز ثٌؾجفز -عجٌغج:

صغضخذَ فٟ ٘زٖ ثٌّطجفٟ ِغجف١ك و١ّ١جة١ز دق١ظ ٠ّىٓ صٛؽ١ٙٙج صقٛ ثٌقش٠ك صقش 

( Dٌّىجفقز فشثةك ثٌظٕف د ) صأع١ش ػغؾ ثٌغجص ثٌّؼغٛؽ. صغضؼًّ ٘زٖ ثٌّطجفٟ

أٞ ثٌقشثةك ثٌٕجؽّز ػٓ ثٌفٍضثس ٚثٌؼٕجطش ثٌفؼجٌز, ٠ّٚىٓ ثعضخذثِٙج أ٠ؼج ٌّىجفقز 

 ( ٚفشثةك ثٌض١جس ثٌىٙشدجةٟ.Bفشثةك ثٌظٕف ح )

ِّٚج صؾذس ثإلشجسر إ١ٌٗ أْ ٘زٖ ثٌّغجف١ك لذ صؤعش ػٍٝ دؼغ ثٌّؼذثس ثٌىٙشدجة١ز 

جَ ِٓ ثعطٛثٔز غجص عجٟٔ ثٚوغ١ذ ثٌىجسدْٛ , ثٌغ١ّٕز. ٚصضىْٛ ٘زٖ ثٌّغجف١ك دشىً ػ

٠ّٚىٓ صؼذتز ثٌؾٙجص ِق١ٍج إر صّال ثالعطٛثٔز ثٌخجسؽ١ز ثٌّؾٛفز دجٌّغقٛق ثٌؾجف 

ثٌخجص دجإلؽفجء ِغً د١ىشدٛٔجس ثٌظٛد٠َٛ أٚ ثٌذٛصجع١َٛ عُ صغذش ثعطٛثٔز غجص عجٟٔ 

 ثٚوغ١ذ ثٌىجسدْٛ فٟ ِقٍٙج ثٌخجص ٠ٚغٍك غطجء ثٌشأط  ؽ١ذث.

 

 

 ِطجفٟ عجٟٔ ثٚوغٟ ثٌىجسدْٛ  -:سثدؼج 

صغضؼًّ إلؽفجء ثٌىغ١ش ِٓ ثٌقشثةك , إر ٠ىْٛ ِالةّج ٌّىجفقز فشثةك ثٌّؼذثس ثٌغ١ّٕز 

ثٌذل١مز ألٔٗ ال ٠غذخ إٞ ػشس ٚال٠ضشن إٞ ثعش فٟ ِٕطمز ثٌقش٠ك ٌٚىٛٔٗ الشضؼً 

 ٚال ٠غجػذ ػٍٝ ثالشضؼجي ٚأعمً ِٓ ثٌٙٛثء ٌزٌه ٠غٍه وقجؽض ٌؼضي أٚوغؾ١ٓ ثٌٙٛثء



ػٓ ثٌقش٠ك ٌٚىٛٔٗ غجص ػذ٠ُ ثٌٍْٛ ٚثٌشثةقز ٚغ١ش عجَ ال ثٔٗ خجٔك ٌزث فجْ ثعضؼّجٌٗ 

فٟ ثإلؽفجء أوغش إِٔج ِٓ ثٌّٛثد ثالؽفجة١ز ثألخشٜ ثٌضٟ صغذخ صظجػذ أدخشر ٚغجصثس 

 عجِز.

سدا ثٌضٛط١ً ٌٍىٙشدجة١ز ٌزٌه ٠ؼضذش ػجًِ إؽفجةٟ ِّضجص فٟ ِىجفقز  CO2إْ غجص 

ٌض١جس ثٌىٙشدجةٟ ِٚف١ذ فٟ إؽفجء فشثةك ثألؽٙضر ثالٌىضش١ٔٚز ثٌقشثةك ثٌٕجؽّز ػٓ ث

 ٚأؽٙضر ثالصظجالس ثٌغٍى١ز ٚثٌالعٍى١ز.

 

 أؽٙضر ثإلؽفجء ثٌّغضخذِز ٌٍغٛثةً  -خجِغج : 

 CCl4ِٓ ثألِغٍز ػٍٝ ثٌغٛثةً ثٌّغضخذِز فٟ ثٌّطجفٟ ٟ٘ سدجػٟ وٍٛس٠ذ ثٌىجسدْٛ 

ٌٙزٖ   CBrClF2فٍٛس١ِٚغج , دشِٚٛوٍٛسٚ دثٞ   CH2ClBrٚوٍٛسدش١ِِٛٚغجْ 

ثٌغٛثةً دسؽجس غ١ٍجْ ػج١ٌز ٔغذ١ج إال أٔٙج صضطج٠ش دغٌٙٛز فجي ِالِغضٙج ٌٍغجص ِىٛٔز 

أدخشر عم١ٍز صق١ؾ دجٌقش٠ك ٚصقؾضٖ ػٓ ثٌٙٛثء ثٌؾٛٞ. صظٍـ ٘زٖ ثٌّطجفٟ ٌّىجفقز 

ثٌقشثةك ثٌىٙشدجة١ز ٚثٌغٛثةً ثٌٍّضٙذز )فشثةك ثٌظٕف ح ٚ ػ ( صطٍك ٘زٖ ثٌغٛثةً 

ثٌّطفأر إٌٝ ثٌخجسػ دٛثعطز ِؼخز خجطز ِشصذطز دجٌّطفتز أٚ دٛثعطز غجص ِٓ 

CO2    .ثٌّؼغٛؽ 

ػٕذ ثعضخذثَ ٘زٖ ثٌّطجفٟ صضٌٛذ غجصثس ٚأدخشر عجِز ٔض١ؾز ٌضفىه ٘زٖ ثٌغٛثةً 

ثٌّضطج٠شر , ٚػ١ٍٗ فؼٕذ ثعضخذثِٙج ٠ؾخ صؾٕخ ٘زٖ ثٌّخجؽش إػجفز إٌٝ رٌه فال 

ثألؽٙضر ثٌىٙشدجة١ز ثٌغ١ّٕز ثٌذل١مز ألٔٙج صٛدٞ إٌٝ ٠ؾٛص ثعضؼّجٌٙج فٟ إؽفجء فشثةك 

صأوٍٙج دغذخ ثٌّٛثد ث٢وٍز ثٌٕجصؾز ػٓ صفىىٙج. ٚال ٠ؾٛص إؽاللج ثعضٕشجق ٘زٖ ثٌّٛثد 

ثٌخطشر ٚثٌغجِز ثٌٕجصؾز ِٓ صفىىٙج فّغال ػٕذ ثعضخذثَ سدجػٟ وٍٛس٠ذ ثٌىجسدْٛ ٠ضفىه 

ثٌغجَ ؽذث ٚػ١ٍٗ فجْ   COCl2فٟ دسؽجس ثٌقشثسر ثٌؼج١ٌز ِىٛٔج غجص ثٌفٛعؾ١ٓ 

ثعضخذثَ ٘زٖ أٌّطجفٟ ِظقٛح دشٟ ِٓ ثٌخطٛسر ٚػٕذ ثعضؼّجٌٙج ٠ؾخ ثعضخذثَ 

ثألؽٙضر ثٌضٕفغ١ز ثٌخجطز ٚص٠ٛٙز ثٌّٕطمز دؼذ إخّجد ثٌقش٠ك ٚثألفؼً صؾٕخ 

ثعضؼّجٌٙج إؽاللج ٚلذ ِٕؼش ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذٚي ثعضؼّجي ٘زٖ ثٌّطجفٟ دغذخ خطٛسصٙج. 

ثٌزٞ ٠ؼضذش غ١ش   CO2دسؽز خطٛسر ٘زٖ ثٌّٛثد ٔغذز إٌٝ غجص ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ ٠ذ١ٓ 

 عجَ ٚال ٠ىْٛ آ٠ز غجصثس عجِز ػٕذ صفىىٗ.

 



 

 
   

٠ّىٓ ثعضخذثَ ٘زٖ ثٌغٛثةً فٟ ثٌّطجفب رثس ثٌّششجس ثٌضٍمجة١ز ثٌّغضخذِز فٟ 

ثٌّخجصْ ثٌى١ّ١جة١ز. ٚفج١ٌج ٠غضخذَ سدجػٟ وٍٛس٠ذ ثٌىجسدْٛ ١٘ٚذسٚوغ١ذ ثال١َِٔٛٛ  

ثٌّطجفٟ ٚثٌغشع ِٓ ثعضخذثَ ثألخ١ش ٘ٛ صم١ًٍ ثٌض وً ثٌٕجؽُ ػٓ ثألٚي ,  فٟ ٘زٖ

٠ٚغضؼًّ أ٠ؼج فٟ ٘زٖ ثألٔظّز ثٌضٍمجة١ز وٍٛسدش١ِٚغجْ  ثٌزٞ ٠ضذفك ِٓ ثٌّؼخجس 

 ثٌّؼغٛؽ.  CO2 صقش صأع١ش غجص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلسعافات األولية

 طرق اإلسعافات األولٌة لحاالت الحروق   -أوال:

 عند حدوث حرٌك للجلد**توصٌات 

 انز. بحذر المالبس  الملوثة للمصاب واحذر أن تلوث نفسن أثناء هذه العملٌة. .1

 صب الماء البارد من الصنبور  على المنطمة المصابة لمده عشر دلابك على األلل. .2
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 رق اإلسعاف األولى فً حالة التسممط -ثانٌا:

 ** توصٌات عند حدوث استنشاق أبخرة أو غازات سامة



 اتصل باإلسعاف فورا .1

 انمل المصاب بعٌدا عن ماان الحادث. .2

 إذا اان المصاب فالد للوعً: .3

a) .التعطٌه إي شً عن طرٌك الفم 

b) .ًتأاد من تنفس المصاب ونبض الشرٌان ثم لم بإجراء تنفس صناع 

c)  التنفس ونبض المرٌض عادٌٌن اجلس المصاب.إذا اان 

d)  إذا اان المصاب واعٌا, اجلس أو ارلد المصاب, إذا أصبح التنفس سرٌعا اجعل

 المصاب ٌجلس معتدال وفر له أواسجٌن.

 

 

 **توصٌات عند تسرب مواد اٌمٌابٌة عبر الفم

 إذا اان المصاب واعً .1

a. .اسأل المصاب عما شرب أو ٌعتمد إن شرب 

b.  اغسل الفم داخلٌا متأادا إن الٌشرب المصاب ماء الغسل وارر الغسل لعدة

 مرات مستخدما امٌات وفرة من الماء.

c. .)إذا بلع مواد اٌمٌابٌة ٌشرب الماء باٌمات ابٌرة ) ااس ال عشرة دلابك 

d. .ٌؤخذ المصاب إلى المستشفى 

e. الذي ميى منذ  البد من توفر اسم المادة الاٌمٌابٌة واٌفٌه التعامل معها والزمن
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f. .احذر إن تصٌب نفسن بالمادة السامة إثناء اإلنعاش 

g. .ٌنمل المصاب إلى المستشفى فورا 
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 ثالعتٍز ثٌشجٍِز

٠أصٟأؽخ ػّج   

ٟ٘ ثال٘ذثف ثٌؼجِز ثٌضٟ صغؼٝ ثٌغالِز ثٌٝ صقم١مٙج؟ ِج\1ط  

ِجٟ٘ ثٌظفجس ثالعجع١ز ٌٍّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ؟ \2ط  

ِجٟ٘ ثٌضؾ١ٙضثس ثالعجع١ز ٌٍغالِز ثٌٛثؽخ صٛفش٘ج فٟ ثٌّخضذشثس؟ \3ط  

ِجٟ٘ ثدٚثس ثٌقّج٠ز ثٌشخظ١ز ؟ \4ط  

؟ثٌّضذثٌٚزِجٟ٘ ثالفض١جؽجس ثٌٛثؽخ ثصذجػٙج ٌٍغالِز ِٓ ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز  \5ط  

ػذد ثفض١جؽجس ثٌغالِز ػٕذ ثٌضؼجًِ ِغ ثالدٚثس ثٌّخضذش٠ز ٚثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز؟ ٚثششفٙج  \ 6ط

ِجٟ٘ ثلغجَ ثٚسثق ثٌغالِز ثٌؼجِز؟ \ 7ط  

؟ِغضٍضِجس صطذ١ك ثٌظقز ٚثٌغالِز ث١ٌّٕٙزِج ٟ٘   \ 8ط  

 ط9 \ ِج ٟ٘ واجباث  مسؤول انسالمت وانصحت انمهىيت؟ 

و١ف ٠ضُ صمغ١ُ ثٌّٛثد ثٌخطشر ػٕذ ثٌخضْ ؟ ػذد٘ج ٚثششؿ ٚثفذر ِٕٙج ؟  \ 11ط  

ِج ٟ٘ ثٔٛثع ثٌّخجصْ ِٓ ف١ظ شىٍٙج ٚٔٛػٙج ؟ \11ط   

ِج ٟ٘ ثٔٛثع ثٌّخجصْ ِٓ ف١ظ دٕجء٘ج؟ \12ط   

ِج ٟ٘ ششٚؽ ثٌخضْ ثٌغ١ٍُ؟ \13ط  

ثٌّخجؽش فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز؟ِج ٟ٘ ثٔٛثع  \ 14ط   

ِج ٟ٘ ثٌؼٛثًِ ثٌّغجػذر ٌٍّخجؽش فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ؟ \15ط   

ِج ٟ٘ ثٔٛثع ثالطجدجس ؟  \16ط  

ِجٟ٘ ثػشثع ثٌضؼشع  ٌّٛثد و١ّ١جة١ز؟  \17ط  



ِجٟ٘ ؽشق دخٛي ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌٝ ثٌؾغُ ؟ \ 18ط  

ي ػٍٝ وً ٔٛع ٚثروش ؽش٠مز ثؽفجء وً ِج ٟ٘ ثطٕجف ثٌقشثةك ػذد٘ج ٚثروش ِغج \19ط

 فش٠ك؟

ِجٟ٘ ثٔٛثع ِؼذثس ثؽٙضر ثالؽفجء؟ \21ط  

ِجٟ٘ ثٔٛثع ثؽٙضر ثالؽفجء ثٌشغ٠ٛز ؟ \21ط  

فش٠ك ٌٍؾٍذ؟ ِجٟ٘ ثالعؼجفجس ثال١ٌٚز ػٕذ فذٚط 22ط   

ػٕذ فذٚط فشٚق و١ّ١جة١ز ٌٍؼ١ٓ؟ِجٟ٘ ثالعؼجفجس ثال١ٌٚز  23ط  

ِجٟ٘ ثالعؼجفجس ثال١ٌٚز ػٕذ فذٚط ثعضٕشجق ثدخشر ثٚ غجصثس عجِز؟  \24ط   

ِجٟ٘ ثالعؼجفجس ثال١ٌٚز ػٕذ فذٚط صغشح ِٛثد و١ّ١جة١ز  ػذش ثٌفُ؟ \25ط  

ِجٟ٘ ثالعؼجفجس ثال١ٌٚز ػٕذ فذٚط صغشح دجٌغجصثس ؟ \26ط   

ِجرث ٠قضٛٞ طٕذٚق ثالعؼجفجس ثال١ٌٚز؟ \27ط  

ثالٔضٙجء ِٓ ثٌؼًّ فٟ ثٌّخضذش ؟ِجٟ٘ ثفض١جؽجس ثٌغالِز دؼذ   \28ط  

 ِجٟ٘ ثالؽٙضر ثٌٛثؽخ صٛفش٘ج فٟ ثٌّخضذش ثٌّقضٛٞ ػٍٝ ِٛثد لجدٍز ٌالشضؼجي ؟ \29ط

 

-:ِٟج ٠أصػشف  \ ط  

) ثٌظقز ث١ٌّٕٙز, ثٌّٛثد ثٌّضٕجفشر ,  ٔمطز ث١ٌِٛغ , دسؽز ثالصمجد ٌزثصٟ , ثٌغالِز فٟ 

, ثٌّخضذش( ثٌّخضذشثس  

 

  خؾ ِٗج صقضدْٚ صغ١١ش  ثٌخجؽتزطقـ ثٌؼذجسثس  \ط

 1. ِخضذش و١ّ١جء ٚ٘ٛ ِؾٙض دّٛثد و١ّ١جة١ز  فمؾ.

 2, ٌحب أن  ترتفع خزانات الحفظ عن مستوى النظر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1


 3.سلة مهمالت معدنٌة ذات غطاء ٌغلك ذاتٌا لمنع الحرابك

 4 سلة مهمالت بالستٌاٌة ذات غطاء ٌغلك ذاتٌا لمنع الحرٌك    

 5, ٔظجسثس ٚثل١ز صقّٟ ِٓ صٕجعش ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز  ٚصأع١ش٘ج ػٍٝ ثٌؾغذ.

 6, ٌجب معرفة سمٌة المادة الاٌمٌابٌة أثناء التعامل معها

7, فً حالة إجراء عملٌات اٌمٌابٌة خطرة فٌجب لبس مناظر والٌة لحماٌة  

 العٌن

8. ٌجب استخدام الزجاجٌات المستخدمة فً العملٌات الاٌمٌابٌة لتحيٌر أي نو. 

 من األطعمة. اما أن الثالجات وماعبات الثلج واألفران وغٌرها

 9. ٠ؾخ ثعضخذثَ خضثٔز ثٌضؾجسح فٟ ثٌضخٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌغجِز ثٌّضطج٠شر ٚرٌه دضذخ١ش٘ج

11, تترن ممرات فرعٌة ال ٌمل عريها عن مترونص وممر ربٌسً ال ٌمل عريه عن متر 

.داخل المختبر  

 11. دسثعز ثٌظشٚف ثٌّقضٍّز ٠ضُ رٌه فٟ ِشفٍز ثٌضخط١ؾ لذً ثٌؼًّ خطج

 12. صشى١ً ٌؾجْ ثٌغالِز ِٓ رٚٞ ثالخضظجص فٟ ِشفٍز ثالٔؾجص خطج

 13.  ٠ؾخ إْ صخضْ ثٌّٛثد ثٌمجدٍز ٌالشضؼجي دى١ّجس وذ١شر فٟ ثٌّخضذشثس ٌؼشٚسصٙج

14. عجفذجس ٘ٛثة١ز فٟ ثأللغجَ ثٌؼ١ٍج ٚثٌغفٍٝ ِٓ ثٌّخضْ ٌىٟ صّٕغ صشو١ض دخجس 

 ثٌغٛثةً ثٌٍّضٙذز

 15. إْ ثٌّٛثد ثٌمجدٍز ٌالشضؼجي فغجعز ؽذث ٌٍظذِجس ٚثٌشػ ٚثالفضىجن ٚثٌقشثسر

16. ٠غّـ دضؾ١ّغ ثألٚسثق ٚثإلػشجح ٚثٌٕفج٠جس فٟ فضثَ ٠ذؼذ ػٓ ثٌّخضْ 8 َ ِٓ 

 ثٌّخضْ



ٔض١ؾز ثالدثء غ١ش  ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌّغجػذر ٌٍّخجؽش جؽؼزثإلػجءر ثٌؼؼ١فز أٚ ثٌغ. . 17

 ثٌغ١ٍُ

 18. ثٔؼذثَ صؾ١ٙضثس ثٌغالِز ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌّغجػذر ٌٍّخجؽش ٔض١ؾز ثٌؼًّ فٟ د١تز 

.ػًّ غ١ش ع١ٍّز  

ٌٍّخحجؽش ٔض١ؾحز ثالدثء غ١حش  ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌّغجػذر ٌٍّخحجؽش ثٌضخض٠ٓ غ١ش ثٌغ١ٍُ. 19

 ثٌغ١ٍُ.

ٔض١ؾحز ثٌؼّحً  ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌّغجػذر ٌٍّخجؽش ثألِجْ ٚثٌغالِزػذَ ثٌضم١١ذ دمٛثػذ . 21

 د١تز ػًّ غ١ش ع١ٍّز فٟ

 ِححٓ ثٌؼٛثِححً ثٌّغححجػذر ٌٍّخححجؽش ٔض١ؾححز ػححذَ ثعححضخذثَ أدٚثس ثٌقّج٠ححز ثٌشخظحح١ز. 21

 ثالدثء غ١ش ثٌغ١ٍُ

د١تز ػًّ غ١ش  ٔض١ؾز ثٌؼًّ فٟ ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌّغجػذر ٌٍّخجؽش ثٌؼذظ إعٕجء ثٌؼًّ. 22

 ع١ٍّز

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثالطجدجسأٔٛثع   ثالٔفؾجسثس.  23

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثالطجدجس أٔٛثع ثططذثَ. 24

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثالطجدجسأٔٛثع  ِالِغز ثألؽغجَ ثٌغجخٕز. 25

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثٌّخجؽشأٔٛثع  عمٛؽ. 26

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثٌّخجؽشأٔٛثع ِٓ  ثٌقشثةك. 27

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثٌّخجؽشِٓ أٔٛثع  ثالٔفؾجسثس. 28

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ٌّخجؽشِٓ أٔٛثع ث ثططذثَ. 29

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١زثالطجدجس ِٓ أٔٛثع  ِالِغز ثألؽغجَ ثٌغجخٕز. 31

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثالطجدجسِٓ أٔٛثع  عمٛؽ. 31



 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثٌّخجؽش ِٓ أٔٛثع  ثٌقشثةك .32

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثٌّخجؽش ِٓ أٔٛثع ثٌضغُّ .33

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثالطجدجس  ثٌظؼمز ثٌىٙشدجة١ز.34

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ٌّخجؽشثِٓ أٔٛثع  ثالخضٕجق.35

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثالطجدجسِٓ أٔٛثع  ثٌقغجع١ز .36

 فٟ ثٌّخضذشثس ثٌى١ّ١جة١ز ثٌّخجؽشِٓ أٔٛثع  ٌؾشٚؿث .37

عشرون دلٌمة  صب الماء ببطء من غسالة العٌن أو ماء الصنبور على العٌن المصابة لمدة,38

 .عند التعرض لحوادث حروق اٌمٌابٌةعلى األلل 

 .توفر فً صندوق االسعافات االولٌة اسطوانة غاز أواسجٌن صغٌرة من اليروري لٌس  39

 الٌسرى ٌويع المصاب فً جلسة مرٌحة وٌاون الرأس مابال إلى الجهة, 41

 . المنطمة المصابة برباط معمم عند حدوث حرٌك للجلدغلف  41

 

 

؟وانهاأذار أنوا. االشارات الواجب احترامها فً المختبرات مع ذار ال \س  

ماذا تعنً االشارات االتٌة واذار نو. ولون الخطر الذي تعبر  أذار \س

 عنه 







 



 

 

 

 

 



 


