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مقدمة 

أدت التطــورات فــي مجــال التكنولوجيــا الحيويــة والبحــوث الطبيــة الحيويــة إلــى إنشــاء مختبــرات متطــورة للغايــة بمســتويات مختلفــة مــن المخاطــر البيولوجيــة 
فــي العديــد مــن المجــاالت مثــل علــم األحيــاء الدقيقــة وعلــم المناعــة وعلــم الوراثــة وتكنولوجيــا النانــو وغيرهــا. يمكن الســيطرة على هــذه المخاطــر البيولوجية 
واحتوائهــا مــن خــالل التنفيــذ الصحيــح لإلجــراءات المعتــرف بهــا دولًيــا مثــل التعامــل الســليم مــع معــدات المختبــرات، والمرافــق المناســبة، والتعــرف علــى حــاالت 

الطــوارئ فــي المختبــرات واحتوائهــا، والتدريــب المناســب وتعليــم العامليــن فــي المختبرات.

مــن ناحيــة أخــرى، يضمــن األمــن الحيــوي الحمايــة والرقابــة والمســاءلة للمــواد البيولوجيــة القيمــة داخــل المختبــرات لمنــع الوصــول غيــر المصــرح بــه لهــا أو 
فقدانهــا أو إســاءة اســتخدامها أو إطالقهــا المتعمــد. ســيضمن تنفيــذ إجــراءات الســالمة المناســبة والتدابيــر اآلمنــة حمايــة العامليــن فــي المختبــر، والبيئــة 

والصحــة العامــة.

هنالك 15 مساق تدريبي ضمن ثالثة برامج:

يســتغرق كل مســاق )30( ســاعة تعليميــة، وهــذا المســاق يمكــن أن يعطــى كجــزء مــن البرامــج التــي مدتهــا ثالثــة أشــهر )شــهادة دبلــوم مهنــي( أو كمســاق 
 Agency for( ومعتمــدة مــن قبــل )IAPH( قائــم بذاتــه. يمنــح المتــدرب شــهادة انهــاء المســاق التدريبــي بنجــاح مــن االكاديميــة الدوليــة للصحــة المجتمعيــة
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برنامج أسس السالمة الحيوية في المختبرات الطبية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعزيــز تطبيــق علــوم الصحــة العامــة علــى طيــف واســع مــن المشــاكل والقضايــا الشــائعة. وســوف يتــم اســتعراض الفلســفة والتاريــخ 
والمبــادئ األساســية للصحــة العامــة، واألســاليب المســتخدمة فــي تقييــم مشــاكل الصحــة العامــة، والحلــول الحاليــة لهــذه المشــاكل. وتوجــه أهــداف المســاق إلــى 
المعرفــة األساســية للصحــة العامــة الجديــدة مــن أجــل فهــم واعتمــاد الكفــاءات األساســية فــي مجــال الصحــة العامــة والمهارات األساســية فــي مجال الصحــة العامة. 

وقــد حدثــت تحديــات صحــة عامــة فــي الماضــي والحاضــر وأعيــد تنفيذهــا فــي إدارة الطــوارئ. إن المحــددات االجتماعيــة للصحــة، وسياســة الصحــة العامــة، والتحــول 
الديموغرافــي لألمــراض نحــو األمــراض غيــر الســارية، وأخالقيــات الصحــة العامــة والتــي يطلــق عليهــا أيضــا أخالقيــات الســكان باعتبارهــا مختلفة عن أخالقيــات الطب 
الحيــوي والتــي تتعامــل مــع مفاهيــم الفعاليــة والكفــاءة ســوف تكــون محــور هــذا المســاق، التــي تكملهــا حقوق اإلنســان. والضغــوط غير العاديــة في قانــون اإلدارة 
البيئيــة لزيــادة التكاليــف والمطالــب/ االحتياجــات التــي تهــدد اســتدامة األنظمــة الصحيــة وكذلــك التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة وتنفيــذ التغطيــة الصحية الشــاملة. 

سيكتســب المشــاركون فــي هــذا المســاق التقييــم والتفســير واألســاليب المســتخدمة فــي اســتخدام البيانــات واألســاليب الموجــودة، بهــدف التأثيــر علــى 
سياســات محــددة وصنــاع قــرار. ومــن المتوقــع أن يقبــل المتدربــون ويظهــرون مهــارات بنــاء فــرق الصحــة العامــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
التعرف على  مجموعة من تعريفات الصحة العامة ومزاياها النسبية.. 1

شرح مراحل تطور هذا االنضباط والتفريق بين الصحة العامة التقليدية والجديدة.. 2
تقييم فوائد إطار المهام األساسية للصحة العامة.. 3
المعرفة بالمجاالت األساسية ألبحاث الصحة العامة. . 4
تحليل النظام الشامل للصحة العامة في إطار التهديدات والتحديات الراهنة على الصعيدين الوطني واإلقليمي.. 5

مقدمة الى الصحة العامة 1
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برنامج أسس السالمة الحيوية في المختبرات الطبية

المحتوى التدريبي للمساق:

تعاريف ومبادئ الصحة العامة.. 1
تاريخ ومراحل ممارسة الصحة العامة، وال سيما الصحة العامة الجديدة.. 2
إنجازات الصحة العامة.. 3
الوظائف والخدمات األساسية في مجال الصحة العامة.. 4
اختصاصات الصحة العامة.. 5
التحديات اإلقليمية للصحة العامة. . 6
المنهجية في مجال الصحة العامة.. 7
مبادئ وقيود اإلجراءات المتعلقة بالصحة العامة القائمة على األدلة.. 8
إصالح النظم الصحية.. 9
مبادئ تقييم الوضع الصحي للسكان.. 10
الحق في الصحة وأخالقيات الصحة.. 11

قانون الصحة العامة.. 12
أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.. 13
المجاالت الرئيسية ألبحاث الصحة العامة.. 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج أسس السالمة الحيوية في المختبرات الطبية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يعتبــر هــذا المســاق بمثابــة مقدمــة جيــدة، حيــث يعطــي لمحــة عامــة عــن الجوانــب المختلفــة للســالمة الحيويــة فــي المختبــرات الطبيــة. ويناقــش متطلبــات 
الســالمة العامــة مثــل التدبيــر المنزلــي العــام بمــا فــي ذلــك متطلبــات التخزيــن والترتيــب واالســتخدام اآلمــن لمعــدات المختبــر العامــة. ســيتم أيًضــا مناقشــة 
مفاهيــم أخــرى مثــل الســالمة البيولوجيــة والكيميائيــة التــي تتنــاول التعامــل مــع العينــات البيولوجيــة / الســريرية، وحيوانــات المختبــر، واســتخدامات مــواد 

كيميائيــة معينــة. ســيزود هــذا المســاق المشــاركين أيًضــا بلمحــة عامــة عــن مخاطــر الكهربــاء والحريــق المحتملــة والتدابيــر الوقائيــة المناســبة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

تحديد المخاطر العامة المحتملة في المختبرات والتدابير الوقائية المناسبة. 1
شرح المخاطر المحتملة وطرق المعالجة المرتبطة بالعمل مع العينات البيولوجية مثل العينات السريرية.. 2
شرح المخاطر المرتبطة بالتعامل مع أنواع معينة من المواد الكيميائية في المختبر.. 3
تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالكهرباء والحرائق في المختبرات الطبية. 4
شرح كيفية التعامل مع حيوانات المختبرات حيث يتم االحتفاظ بالحيوانات واستخدامها في البحوث. 5

مقدمة في السالمة الحيوية في المختبرات الطبية 2
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برنامج أسس السالمة الحيوية في المختبرات الطبية

المحتوى التدريبي للمساق:

السالمة الحيوية العامة. 1
السالمة البيولوجية. 2
السالمة ا- الكيميائية. 3
السالمة -لكهربائية والسالمة من الحريق -. 4
رعاية الحيوانات المختبرية واستخدامها. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج أسس السالمة الحيوية في المختبرات الطبية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ســيمكن هــذا المســاق المشــاركين مــن التفريــق بيــن المختبــرات ذات مســتويات الســالمة األحيائيــة المختلفــة. مــع أربعــة مســتويات للســالمة األحيائيــة، 

والمعروفــة باســم مســتويات االحتــواء الحيــوي، تــزداد القواعــد واللوائــح واالحتياطــات وفًقــا لذلــك، تتــراوح هــذه المختبــرات مــن المختبــرات التعليميــة األساســية 

إلــى المختبــرات التــي تتعامــل مــع العينــات البيولوجيــة شــديدة العــدوى مثــل فيــروس نقــص المناعــة البشــرية وفيــروس اإليبــوال. سيســمح فهــم الفــرق بيــن 

هــذه المختبــرات المشــاركين باتخــاذ االحتياطــات المناســبة لتنفيــذ إجــراءات الســالمة الصحيحــة التــي ســتحميهم وكذلــك البيئــة المحيطــة بهــم.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

التفريق بين المختبرات التي تتعامل مع مستويات مختلفة من المخاطر البيولوجية.. 1

شرح القواعد واللوائح التي تحكم العمل في المختبرات بمستويات مختلفة من المخاطر البيولوجية.. 2

تنفيذ تدابير السالمة المناسبة المرتبطة بكل مستوى من مستويات المخاطر البيولوجية.. 3

3 تصنيف المخاطر البيولوجية في المختبرات الطبية
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برنامج أسس السالمة الحيوية في المختبرات الطبية

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن مستويات السالمة الحيوية )االحتواء الحيوي( في المختبرات الطبية. 1

مستوى السالمة الحيوية االول. 2

مستوى السالمة الحيوية  الثاني  . 3

مستوى السالمة الحيوية  الثالث. 4

مستوى السالمة الحيوية  الرابع. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج أسس السالمة الحيوية في المختبرات الطبية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ســيتعلم المشــاركون فــي هــذا المســاق المفاهيــم الرئيســية للســالمة الحيويــة وإدارة المخاطــر البيولوجية.فــي هــذا المســاق ســيتعرف المشــاركون علــى 
ــة الرئيســية:  ــى تعلــم إدارة المخاطــر البيولوجيــة مــن خــالل فهــم مفاهيمهــا الثالث الجوانــب األساســية للســالمة البيولوجيــة واألمــن البيولوجــي، باالضافــة ال
تقييــم المخاطــر، والتخفيــف، واألداء. مــن خــالل هــذه المفاهيــم الرئيســية الثالثــة، ســيتعلم المشــاركون كيفيــة تحديــد المخاطــر، واالســتعداد لإلجــراءات 

الوقائيــة مــن خــالل إجــراءات متعــددة، وإتقــان إدارة الحــوادث واالســتجابة لهــا. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

شرح المفاهيم األساسية للسالمة الحيوية واألمن البيولوجي. 1

تقييم المخاطر واألخطار المرتبطة بالمختبرات الطبية وتعلم كيفية تنفيذ خطة وقائية للحفاظ على السالمة.. 2

شرح الممارسات الرئيسية التي يجب أن ينفذها العمال واإلدارة لمواجهة المخاطر المحتملة.. 3

وصف الخطوات الرئيسية لالستجابة للحوادث وإدارتها مثل حاالت الطوارئ في المختبر.. 4

تقييم المخاطر البيولوجية وإدارتها 4



12
برنامج أسس السالمة الحيوية في المختبرات الطبية

المحتوى التدريبي للمساق:
األمن البيولوجي والسالمة الحيوية. 1

2 .AMP : إدارة المخاطر البيولوجية
تقييم المخاطر. 3
التخفيف. 4
األداء: استجابة إدارة الحوادث. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



13
  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يتنــاول هــذا المســاق التحديــات الرئيســية التــي تواجــه المختبــرات فــي جميــع أنحــاء العالــم والتــي تتعامــل مــع العوامــل أو العينــات المعديــة المحتملــة. لفهــم 
شــدة التحــدي، يجــب علــى المشــاركين فهــم البيولوجيــا واألساســيات األوليــة لعلــم األحيــاء الدقيقــة مثــل التطــور ودورة الحيــاة وآليــات العــدوى التــي تظهرهــا 
مســببات األمــراض الشــائعة.  وفًقــا لذلــك، ســيتعلم المشــاركون كيفيــة تحديــد المجموعــات المعرضــة للخطــر والمختبــرات المعنيــة المطلوبــة الحتــواء العينــات 

المعنيــة .

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

شرح المفاهيم األساسية لبيولوجيا مسببات األمراض وانتقالها.. 1
تحديد التحديات المرتبطة بالعدوى المكتسبة في المختبر وإجراءات االحتواء. 2
شرح أساسيات مسببات األمراض المنقولة بالدم. 3
تطبيق استراتيجيات لمنع ومكافحة العدوى المكتسبة في المختبر. 4

العدوى المكتسبة في المختبر 5



14
  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة في علم األحياء الدقيقة. 1
علم الجراثيم وطرق االنتقال. 2
علم الفيروسات وطرق االنتقال. 3
مسببات األمراض المنقولة بالدم. 4
تحديد مجموعة المخاطر واستراتيجيات االحتواء. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



15
  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يقــدم هــذا المســاق الضوابــط الهندســية المختلفــة المرتبطــة باالحتــواء الســليم والممارســات اآلمنــة. فــي برنامــج اســس الســالمة الحيويــة فــي المختبــرات 

ــة  المعنــي، فــي هــذه الــدورة  ــا لمســتوى الســالمة الحيوي ــة . وفًق الطبيــة، تــم تقديــم المشــاركين إلــى المختبــرات بمســتويات مختلفــة مــن الســالمة االحيوي

ــة  ــة لضمــان الممارســات اآلمن ــة المناســبة ضروري ــة، والتهوي ــات الســالمة الحيوي ــار خزان ــي وتشــغيلها، واختي ، ســيتعلم المشــاركون كيــف أن تصميــم المبان

وســالمة العمــال والبيئــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

تحديد الخصائص الرئيسية لخزانات السالمة االحيوية .. 1

شرح الضوابط الهندسية المتضمنة في بناء خزانات السالمة االحيوية.. 2

شرح تصميم المبنى ومتطلبات التشغيل الالزمة للمختبرات المعنية بمستويات مختلفة من السالمة الحيوية .. 3

تطبيق الضوابط الهندسية للمحافظة على أنظمة التهوية المناسبة في المعامل الطبية. 4

التخفيف من المخاطر: الضوابط الهندسية 6



16
  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المحتوى التدريبي للمساق:

خزانات السالمة الحيوية: مفاهيم أساسية. 1

خزانات السالمة الحيوية: الضوابط الهندسية. 2

تصميم المباني وتشغيلها. 3

4 .)HEPA(  التهوية وومرشحات هيبا

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



17
  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ســتمّكن هــذه الــدورة المشــاركين مــن تطويــر بروتوكــوالت وإجــراءات الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى الممارســات اآلمنــة فــي المختبــرات الطبيــة. ســتعلم هــذه 
ــة. كمــا ســتعرف  ــرات الطبي ــق إجــراءات التشــغيل القياســية فــي المختب ــات ســالمة المــواد ووثائ ــق بيان ــر وثائ ــدورة المشــاركين األســاليب المختلفــة لتطوي ال
المشــاركين علــى اإلجــراءات المختلفــة التــي تتطلــب التطهيــر والتعقيــم وإزالــة التلــوث والتــي تعتبــر ضروريــة للحفــاظ علــى مســاحة معقمــة ونظيفــة وآمنــة 
للعمــال والبيئــة الخارجيــة أيًضــا. نظــًرا ألن هــذه الــدورة ســتركز علــى الممارســات اآلمنــة، فســوف تتعمــق فــي تفاصيــل معــدات الوقايــة الشــخصية، والتعامــل مــع 

معــدات المختبــر، والتعامــل اآلمــن مــع األشــياء الحــادة والتخلــص منهــا.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تطوير وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية. 1

تطوير وثائق بيانات سالمة المواد.. 2
تطبيق إجراءات التطهير والتعقيم وإزالة التلوث. 3
تحديد معدات الوقاية الشخصية المختلفة الالزمة للمختبرات الخاصة بمستويات السالمة الحيوية المختلفة.. 4
شرح المفاهيم األساسية للتعامل مع معدات المختبرات واألدوات الحادة. 5

التخفيف من المخاطر: الممارسات اآلمنة 7



18
  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المحتوى التدريبي للمساق:

تطوير وثائق السالمة: إجراءات التشغيل الموحدة ووثائق بيانات سالمة المواد. 1
إجراءات التطهير والتعقيم وازالة التلوث. 2
معدات الوقاية الشخصية. 3
إجراءات مناولة معدات المختبرات اآلمنة. 4
التعامل مع األدوات الحادة. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ســيتعرف المشــاركون فــي هــذا المســاق علــى التحديــات الرئيســية التــي تواجــه عمليــة نقــل وشــحن المــواد البيولوجيــة.  لذلــك، ســتعرف هــذه الــدورة 
ــا للمــواد الخطــرة / المعديــة التــي يمكــن نقلهــا واللوائــح الخاصــة بنقلهــا. هــذا ضــروري  المشــاركين علــى فئــات مختلفــة مــن البضائــع الخطــرة وتوفــر وصًف
لضمــان ســالمة العمــال فــي سلســلة النقــل وســالمة الجمهــور.  هــذا المســاق مخصــص للفنييــن والباحثيــن الذيــن يقومــون بتعبئــة وشــحن العينــات البشــرية 

والحيوانيــة التشــخيصية أو الســريرية والمخاطــر البيولوجيــة المنظمــة .

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية نقل المواد البيولوجية الخطرة. 1

تحليل المخاطر واألخطار المرتبطة بنقل المواد البيولوجية وتحديد  الفئة المعرضه للخطر. 2

تطبيق الممارسات الرئيسية لتعبئة )تغليف( المواد البيولوجية المختلفة. 3

شرح اللوائح واألوراق  )الوثائق( الرئيسية المتعلقة بشحن ونقل المواد البيولوجية. 4

شرح إجراءات االستجابة للطوارئ المتضمنة في حالة وقوع حادث أثناء عملية الشحن. 5

شحن المواد البيولوجية 8



20
  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة المساق. 1
تصنيفات ومتطلبات التعبئة والتغليف. 2
وثائق وتصاريح الشحن. 3
الوعي األمني. 4
معلومات االستجابة للطوارئ. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



21
  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

شــهدت الصحــة المهنيــة فــي العقــود االخيــرة طفــرات كبيــرة فــي مجــال تحديــث وتطويــر النظــم والممارســات التــي تواكــب الطفــرة الهائلــة فــي المجــال 
ــات القائمــة والمســتجدة فــي مجــال الصحــة المهنيــة حلــوال قائمــة علــى البراهيــن. مــن خــالل هــذا التدريــب،  المهنــي والتكنولوجــي. وتتطلــب هــذه التحدي
ســيتم تزويــد المتدربيــن بالمهــارات الالزمــة إلجــراء البحــوث التطبيقيــة التــي تمكــن مــن تحليــل ومعالجــة التحديــات القائمــة والمســتقبلية فــي مجــال الصحــة 

ــوزارات، والنظــم القوميــة واالقليميــة للصحــة المهنيــة. المهنيــة. يتــراوح مجــال البحــوث بيــن المؤسســات، ادارات الصحــة المهنيــة بال

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

إعداد موضوع بحثي للمشروع.. 1
تحديد الموارد إلجراء مراجعة الدراسات السابقة.. 2
تشذيب أهداف وفرضيات البحث.. 3
تجهيز منهجية البحث.. 4
تطوير مذكرة مفاهيمية للبحث.. 5
إعداد أدوات لجمع البيانات أو لوضع استبيان.. 6
تطوير مقترح بحثي من المذكرة المفاهيمية.. 7
وضع خارطة جانت البيانية )GRANTT CHART( للمشروع البحثي.. 8
وضع ميزانية للمشروع البحثي.. 9

9     البحوث التطبيقية في المختبرات والسالمة الحيوية



22
  برنامج إدارة المخاطر الحيوية في المختبرات الطبية

المحتوى التدريبي للمساق:

إعداد موجز بأولوية وتحديد المشكلة.. 1

كيفية إجراء مراجعة أدبية للبحوث السابقة.. 2

بناء فرضيات البحث وأهدافه.. 3

تطبيق وتضمين مفاهيم البحث في منهجية الدراسة.. 4

كيفية تطوير مذكرة مفاهيمية الى مقترح البحث.. 5

المكونات الرئيسية لمقترح البحث.. 6

تصميم استمارة األسئلة الخاصة بالبيانات الكمية والنوعية.. 7

إدارة مشروع البحث واستخدام خارطة جانت البيانية.. 8

وضع ميزانية للمشروع البحثي.. 9

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في المختبرات

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يغطــي هــذا المســاق األســس الرئيســية فــي إدارة المختبــرات. ســيغطي الموضوعــات التــي تشــمل تنظيــم المختبــر، واللوائــح، وتقييــم مراقبــة الجــودة، 
وتحليــل التكلفــة، ومراقبــة المخــزون، وأنظمــة المعلومــات المخبريــة. ســيتم تعريــف المشــاركين أيًضــا علــى أساســيات اإلحصــاء الحيــوي باإلضافــة إلــى أخالقيــات 
البيولوجيــا والمتطلبــات القانونيــة. بعــد هــذا المســاق، يجــب أن يكــون المشــاركون قادريــن علــى تحديــد الــدور الرئيســي الــذي تلعبــه اإلدارة فــي الحفــاظ علــى 

بيئــة منظمــة وآمنــة فــي المختبــرات الطبيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

شرح الدور الرئيسي إلدارة المختبر في إدارة وصيانة المعامل الطبية.. 1
شرح مفاهيم إدارة شؤون الموظفين وعبء العمل وإجراءات التوظيف والتحفيز.. 2
شرح الجوانب المالية التي تنطوي عليها صيانة المعامل الطبية. 3
تطبيق برامج مراقبة الجودة.. 4
شرح الجوانب األخالقية والقانونية ألداء المختبر. 5

إدارة المختبرات  الطبية 10



24
برنامج إدارة السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في المختبرات

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة في إدارة المختبرات وإدارتها.. 1

ادارة شؤون الموظفين واإلدارة المالية. 2

مراقبة الجودة والتقييم. 3

اإلحصاء الحيوي. 4

أخالقيات علم األحياء والجوانب القانونية. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في المختبرات

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ســيعرف هــذا المســاق المشــاركين علــى الممارســات اآلمنــة المصممــة لمنــع إدخــال ونقــل األمــراض والعوامــل المســببة لألمراض إلــى البيئة المحيطة. ســيغطي 
هــذا المســاق الجوانــب الرئيســية لألمــن البيولوجــي بــدًءا مــن األمــن المــادي الــذي يتعامــل مــع ضوابــط الوصــول واألمــن البيولوجــي لألفــراد وضوابــط المــواد 
وأمــن النقــل والحفــاظ علــى أمــن المعلومــات. ســيتعلم المشــاركون تطويــر اللوائــح األمنيــة والحفــاظ عليهــا والحفــاظ عليهــا لضمــان بيئــة عمــل آمنــة ومأمونــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

شرح العوامل الرئيسية لألمن المادي . 1
شرح المبادئ األساسية إلدارة أمن األفراد. 2
الحفاظ على مراقبة المواد والمساءلة. 3
شرح العوامل التنظيمية الهامة في نقل العينات المعدية. 4
الحفاظ على أمن المعلومات والتحكم فيه. 5

إدارة األمن الحيوي 11
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المحتوى التدريبي للمساق:

األمن المادي. 1
إدارة أمن الموظفين. 2
مراقبة المواد والمساءلة. 3
أمن النقل. 4
أمن المعلومات . 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في المختبرات

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ســيكون هــذا المســاق الجــزء األول مــن مســاقين لتعريــف المشــاركين علــى إدارة النفايــات الخطــرة. ســيغطي هــذا المســاق الجوانــب الرئيســية إلدارة النفايــات 
البيولوجيــة. ســيتم تعريــف المشــاركين بأنــواع مختلفــة مــن النفايــات البيولوجيــة باإلضافــة إلــى إجــراءات التعامــل معهــا وتخزينهــا ووضــع العالمــات عليهــا 
ــة وفصلهــا عــن  ــات البيولوجيــة غيــر المعدي ــة مقابــل النفاي ــات البيولوجيــة المعدي والتخلــص منهــا. ســيتعلم المشــاركون أيًضــا كيفيــة التعامــل مــع النفاي

اســتراتيجيات المعالجــة قبــل التخلــص منهــا. ســيغطي هــذا المســاق أيًضــا اللوائــح الرئيســية المتعلقــة بالتخلــص مــن فضــالت الحيوانــات.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

تصنيف األنواع المختلفة للنفايات البيولوجية. 1
وصف اللوائح المختلفة المتضمنة في تخزين النفايات البيولوجية ووضع العالمات عليها ونقلها.. 2
شرح عملية التخلص من النفايات البيولوجية المشعة. 3
فصل بين النفايات المعدية وغير المعدية والتعامل مع طرق مختلفة للتخلص منها. 4
شرح العملية المتبعة في التخلص من فضالت الحيوانات. 5

إدارة النفايات البيولوجية . 12
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المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة في النفايات البيولوجية. 1
تعبئة )تغليف( النفايات البيولوجية ووضع العالمات عليها ونقلها. 2
التخلص من النفايات البيولوجية المشعة. 3
فصل - النفايات البيولوجية المعدية عن النفايات غير المعدية  . 4
التخلص من نفايات الحيوانات. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في المختبرات

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

هــذا المســاق هــو الجــزء الثانــي مــن إدارة التخلــص مــن النفايــات الخطــرة. فــي هذا المســاق، ســيتعلم المشــاركون الجوانب الرئيســية إلدارة النفايــات الكيميائية. 
ســيتعرف المشــاركون أوالً علــى األنــواع المختلفــة للنفايــات الكيميائيــة وتصنيفاتهــا. ســيتعلم المشــاركون أيًضــا كيفيــة تصنيــف المــواد الكيميائيــة وتخزينهــا 
ومعالجتهــا للتخلــص منهــا والقواعــد واللوائــح الرئيســية المشــاركة فــي هــذه العمليــة. ســيلقي هــذا المســاق أيًضــا الضــوء علــى عواقــب النفايــات الكيميائيــة 

علــى البيئــة وبالتالــي تعليــم المشــاركين اســتراتيجيات التفتيــش والتقليــل مــن النفايــات الكيميائيــة .

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

التفريق بين األنواع المختلفة للنفايات الكيميائية وخصائصها. 1
شرح استراتيجيات وضع العالمات وتخزين المواد الكيميائية للتخلص منها. 2
وصف عملية معالجة المواد الكيميائية قبل التخلص منها. 3
مناقشة طرق التفتيش على  النفايات الخطرة )الكيميائية( وتقليلها.. 4
شرح اثر النفايات الكيميائية على البيئة.. 5

إدارة النفايات الكيميائية 13



30
برنامج إدارة السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في المختبرات

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة في النفايات الكيميائية. 1
إجراءات وضع البطاقات التعريفية وتخزين النفايات الكيميائية. 2
معالجة النفايات الكيميائية والتخلص منها. 3
تأثير المخلفات الخطرة على بيولوجيا البيئة. 4
التفتيش على  النفايات الخطرة وتقليلها.. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج إدارة السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في المختبرات

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف المشــاركين بأحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه إدارة المختبــر واســتراتيجيات المعالجــة. فــي هــذا المســاق، ســيتعلم 
المشــاركون كيفيــة إدارة حــاالت الطــوارئ وتقييمهــا والتعامــل معهــا ومنعهــا مــن خــالل إتقــان العديــد مــن مهــارات إدارة الحــوادث. ســيتعرف المشــاركون علــى 
تدريــب اإلســعافات األوليــة وإدارة الكــوارث واســتراتيجيات منــع حــاالت الطــوارئ والتخطيــط لهــا باإلضافــة إلــى إجــراءات التعافــي وإعــادة اإلعمــار. بحلــول نهايــة هــذه 

الــدورة ، ســيكون المشــاركون قــد غطــوا جميــع الجوانــب الرئيســية التــي تســهم فــي اإلدارة الصحيحــة واســتدامة الســالمة الحيويــة  فــي المختبــرات الطبيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

تحديد مخاطر الطوارئ والتعامل مع الحوادث الطارئة المختلفة.. 1
إجراء تقنيات اإلسعافات األولية استجابة لحاالت الطوارئ المختلفة. 2
شرح المفاهيم الهامة الكامنة وراء إدارة الكوارث. 3
شرح االستراتيجيات المتضمنة في الوقاية والتخطيط لحاالت الطوارئ. 4
مناقشة الطرق التي يمكن بها للمعامل التعافي وإعادة البناء بعد حوادث الطوارئ. 5

14 إدارة الطوارئ في المختبرات
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برنامج إدارة السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في المختبرات

المحتوى التدريبي للمساق:

نظرة عامة على االستجابة وإدارة الحوادث. 1
التدريب على اإلسعافات األولية. 2
ادارة الكوارث. 3
منع حاالت الطوارئ والتخطيط لها. 4
االنتعاش وإعادة البناء. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



33
برنامج إدارة السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في المختبرات

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

وضــع هــذا المســاق التدريبــي لمراجعــة الخطــوات المتعلقــة بكتابــة األبحــاث العلميــة ، وســوف يقــوم المتدربــون بتشــذيب وتجويــد الكتابــة والقــراءة والتحريــر 
ومراجعــة المهــارات عبــر التماريــن والمناقشــات و يهــدف هــذا المســاق الــى تعليــم أساســيات الكتابــة العلميــة الفاعلــة ويركــز باألســاس علــى عمليــة الكتابة ونشــر 

النصــوص العلميــة. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
كتابة نصوص علمية فاعلة وموجزة وواضحة.. 1

معرفة المنشورات التي تالئم أعمالهم.. 2
تحديد احتياجات القراء والمطلعين.. 3
فهم الغرض من كل قسم في الورقة البحثية.. 4
فهم االستراتيجيات العلمية لتحسين كتابة أبحاثهم.. 5
القيام باختبارات إستراتيجية بشأن كيفية أين ومتى ينشرون أبحاثهم.. 6

كتابة األبحاث العلمية )اختياري) 15



المحتوى التدريبي للمساق:

كيف تقوم بإعداد كتابات جيدة.. 1
أخالقيات التحرير، من هو المؤلف وما هي الجوانب األخرى المهمة.. 2
كيف تجهز وتعد نفسك قبل بدء الكتابة.. 3
إعداد الدراسات السابقة.. 4
األجزاء الخاصة بكتابة ورقة جيدة اإلعداد.. 5
كتابة تبويب النص.. 6

مقدمة تعريفية. •
العنوان. •
الملخص. •
المقدمة. •
المنهجيه. •
النتائج. •
المناقشة. •
المراجع. •

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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