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 المراجع

 

 ------------------------------------ تقديم

وفق الخطط االستتتتتتتتراتيجية لجامعة وسذذذذذذل د للكي لًت  ي للتنفيذاً لتوجيياذ ملالذ تدلا اللًتع ال 

خط لشذذذذ ا  لتكجًيا لًت جًاللوًت  لملًتط ال لًتودلت لتوللالتا لان ذذذذ مللفدلًل ًدلالجوف

توضذذكهلهاالًتةط لكيفي لالخ تلت الًتكن  دلاهلشذذ ا يا لفدلًت  لملًتط ال للب يثل،ًتل جمللك ي 

اطيذذللت عنذذ لًليا  ل وت قيقلأانا ل,لفذذ  ذذ وًتةذذ كلكذذ فذذ لًتيلًتًملًت أاذذ لتوذذمايهلسذذذذذذ اوا ل

 .  تس ا لفىلاةونلًملوال اللك ي لًتل جمًتة صلب تيللهاًلًتملوًتكل اللًنلتق 

ك ي لًتل جملل ىلًتل ا لاهلًتكةونلًملوًتكل اللًتوىلاو قىلفيا لط با لًتل جملًتكونجل للوضذذذذذذكهت

وًتكجًدلًت يكيذذ ليذذ لًتوىلانطج لًتل كيذذ لو ظلًللحوجًتلهذذاالًتكةونلًمللل ىلًتلذذ اذذ لاهلًليا  ل

 ,ل ماضل لب تفلدلوًتكن لوالص ب مل ىلسجتلًسوة ًاا لخطجا لش ا  ل
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لاهلط بلوأسذذذذذذ تا ًت  ي للدت لب ك لهللالولج  لًل ًدلهاًلًت ويللبا فلتللافلانسذذذذذذجبفق للتاا 

 .    للافصلبب للتس لاهلًتس ملًت  ي لًتوىلت لاوللضجنلتا لوكيفي لتعننا للب ألخط اوفنييهل

قجًل لًتسذذذذ ا لل كي لتت اجًلبكلًيل لووت لسذذذذ ه لفىلًل ًدلهاًلًت تيلل ةن لاهلًلسذذذذ تا لب ت  ي ل

 .ب تكةونلًملوًتكل اللحسللا لهجلاجيجدلل ىلًاالًتجًتعلبكل اللًت  ي 

ل ت للاهلس ه لفىلًخلًجلهاًلًت تيللًلاش دلًتع اللوًتثن تلًتجًفللوفىلًتةو ملتق ملًت عن لًت  ل

اسذذذ ل لبهلسذذذلجدلًت كيكصلل ىلدلك لًتكسذذذوكلل/ وتةصلب ت ذذذ للسذذذل د لًت كوجالل ًتوجلجو

لوًلاتق تلبعجد لًتلك ي لًتول يكي لوياجدالًت ًلك لفىلتطجاللًت  ي ل

 .قيفجوًتلوتدلوهللا ,تلك لًتف ل  لًتكليج لاهلهاًلًت تيلس ل يهلهللالل لويللًنل

 تعن لًليا  لوًتكل ال                                                                           

 ك ي لًتل جم                                                    

 ي ال لًتعجف                                                    
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 رئيسا  د. حازم محمد على مهران

 مقررا  د. ابراهيم بيومي عبد الفريض

 عضوا  د. رضا محمد السيد العجمى

 عضوا  د. رحاب جالل الشرقاوي 

 عضوا  حمود بن عبدهللا الطالب. أ

 عضوا  د. وائل سعد محمد

 عضوا  محمد مسعودد. ضياء فوزي 
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 ----------------واإلخالء الطوارئ خطط

 الطوارئ خطة: أولا 

ًتكوجتل ل ًتنويع  ت  دلًتيلًتًملًتودلاعللًتن لا للن ا لاقعلح للاغيل خط  هد طجًائخط ًت

وتنفذذاللنذذ لحذذ وللخطلل الدًا لًتكةذذ طل اذذ تنذذ لاذذ لت جنلي تلاهلاةططذذ م. أولًتكةططلتاذذ 

 ي لوب تو تىلدلتلًت . ل ىلًلفلًدلًولًتكن   لالتىللجًتللك اثي اك هلًنلاؤدىلًسوثن لد،لوًتا ل

 ًتكة طل سذذذذذذول ًدًلتكجًي ً وًتيلًتًم ًتو ًبيل اه اعكجل  تجيجدلخط لت طجًائلتوضذذذذذذكه

 انع  ت  ا  ا تكجًي ًت أا  ًتولتين م ذ ملووضعلوًتكن ًت يكي لي  نلًمب تكةو ًتك وك   ًت يكي لي 

 ,سذذذذئجت وًتك ًتكلني  ًتعا م خ ا موتنسذذذذيقلل, ك ف لًلا    ملتايئ  ل ى وًتلكل آث ا، اه لنا 

 ضكهتو .اوىلا لدلتلًت  ي لًتىلتنفياه , وتجفيللك ف للًتكسذو  ا ملًتضلواا لتونفيالهاالًتةط 

 ك ف  وًتة ك ًتط ال شذذذ ا يا لفىلًت  لملل اه وًتكن  د ًتكةونلًم ت ا الخ ت كيفي  كاتا ًتةط 

ل ىلل ف  وب تو تىل. سذذذذ اوا لوكف ت لًتطك  ين لوًلسذذذذوقلًالوًلاهلتا لتو ايه ًت أا  ًتيلًتًم

ط لتسو لىلخ. ً لط ائ كللًدًا لان ذ  لًل ًدلخط لتفصذي ي لا اوسذ لوت ب  لت ونفياللن لح ول

ًتطجًائلت ذذذذذذ يذللوتذ ااذللفلاقللدًا لًلأا ملوًت  لملًتط ال لب للان ذذذذذذ  لوت  ا لًتكا مل

 ًتكنجط ل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
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ب للفلاقلتو جنلبكث ب لًط اللكللتونفيالًتةططلًتة صذذ لب ت ك ا لاهلًت جًدللوا  ف  لًت لًلقل

لًدًاًملًت ف علًتك  ىودتيللالشذذذذ لفدلسذذذذنيللحك ا لًلفلًدلب تونسذذذذيقلاعل, وًلسذذذذل ف ملًلوتي 

 :واعللًنلتون وللخط لًتطجًائلا لا ى. وًلاه

 .الب غلًت ف علًتك  دلوًتس ط ملًتكةوص للهلًت لاقلب  للسلاع -1

 .ت  ا لاليلًتًملًتونظي لًتة ص لب تكةونل -2

ت  ا لطلقلًتو خللوتنفيالخط لًتخ تلبا فلتمايهلسذذذذذ ا لًتكجظفيهلوًت ًاسذذذذذيهل -3

 .ً فع ا لن لوتجعلح دللأو

 .ًت  لاهلًتلجًاللًتكسنن لت  جًدللوت قيقلأفضللاسوجىلت س ا  -4

 .ًت  لاهلخس لللًت لاقلب تنسن لتألشة صلوًتككو   م -5

ال ط قل: اعللأنلتوضذذذذذذكهلًتةط لًتسذذذذذذيطل لل دلًألوضذذذذذذ علًتةطل لت  لاقلاثلل -6

 .ًألبةل لًتس ا لوًتو جل

 . ًتب غللهلًت جًدللفجالوتجلا لواعللتسعي ا لفدلسعللًتس ا -7

 . ت  ا ل ق طلوأا كهلًتوعكع -8

 . تقيي لًت  لملوًتص ب ملفدلًتل ا يهلوتق ا لًتسل ف ملًألوتي لتا  -9
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 خطة الخالء: ثانيا 

هجللك ي ل قللأولتجيي لًألشذذذذذة صلدًخللًتكن ذذذذذم لاهلانطق لًتةطللاللفلًلخ تلب   ل

وضعلخط لهجلًلخ تلةط لتًنلًتا فلًتل مل (.دًخللًتكن ذم لأولخ ايا )التىلانطق لآان ل

ًولاهل/ي ًت  لاوىلا لأل هللكي ل  ل ًاا لت ق تيةتنفياه لوًسذذذولفدًتن تلط لاك هللك ي لوانسذذذ

 توضذذذذذذكهلًتول يك ملًتودلتضذذذذذذنط ،ت  ي ب  –للسذذذذذذك لهللالل- ح ت لط ال لهلوتجعللانجب 

 قيقلوت  هكف ت لًتل ا يفعلال ه لفداك لاسذذ ًتفلقلًتك ذذ اك لبا ل كلجتي ملئملواسذذك ت ل

لوًتك دا لبإكنلهللالًتن ذذلا ًتةسذذ لللوًتوق يللاهلللحوجًلا ًألدًتللًتع ه ا للولت الاهأكنلل

 لأولتجتلا لأولًتول اللاالنلاجًيا لًألأا ملوًت  لملًتط ال لسذذذجًتلب لسذذذول ًدلت .تل تى

لللتلًألاهلوًتس ا لًتًدًا لعلاالا لالكًلا ح ثتلاضذعلل ىلك هلللالدًا لًت  ي لب تول ونل

ًتكع للتضذذك نلتجفيللًت ك ا لًت ذذ ا  لتألفلًدلوًتكن ذذ مل،لتاتالك نلت ًا ل ًألكنللفدللهاً

ان ذذ ملًت  ي ،للتا الل ًدلخط لشذذ ا  لتكجًيا لًت  اث لوًت  لملًتط ال لًتودلت لتوللال

ًت  لملًتط ال لوًتة كلك ف لًتيلًتًملفدلًتكن  دلاهلشذذذذذذ ا يا ل توضذذذذذذكهلكيفي لالخ ت

كك لأنلاوط ن مل ع حل. ًتطكم ين لوًلسذذذوقلًالوًألاهلتا ل لتومايهلسذذذ اوا لوكف تًت أا ل

تلوك لب ذذذذ للأسذذذذ سذذذذدلل ىلفلاقلالدًا لًألأا ل خط لاجًيا لًألأا ملوًت  لملًتط ال 

بذ ت  يذ لواذ ىلتذ اان لل ىلكيفي لًكو ذذذذذذ فلالشذذذذذذ اًملًت اًالب ألأا لوًتة كلًتيلًتًمل

  . لاًحوجًتلًتضًتجت لي لوًتكجًيا لًتفل ي لو
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،لودتيللًتول يك ملًدًا لًلاهللوًتسذذذذ ا -ت  ي ًتجسذذذذ لللوًتكل ًملًتكوجفل لب  وتلوك لًتةط لل ى

 الدًا  الك ث لاو لأ  ذذ تلك انكعلدلوتجعلف. ط ائلً للًتودلتنظ لأسذذ جبلتنفيالًتةط للن لوتجع

فلقلًتلكللب تل ًدللفدلوا ذذذذذلاؤسذذذذذ ت مقج،لوسذذذذذيلاليسذذذذذييه اسذذذذذئجتيه الدًا ت تللًتطجًائ

ب تكجًتعلًتك  د لت يهلوصذذجللًتشذذلًفل  ق ط فدلًتخ تلولًتسذذل فللبل  اجوًتشذذلًفلل ىل

لمللًتكسذذذؤوتي حسذذذ اا اا  لن شذذذلتك  ًت جًدالًتطنيول ب تطجًائلوًتطف تل ًتكوةصذذذصذذذًتفلقل

،واعللاهلًتضذذلوا لويجدلخط لوًضذذ  لوسذذا  لتألخ تلأثن تلحجًدللًت لاق .اسذذنق  ل ًتك  د 

 :تةط لل ىلا لا دلًواعللالنلت وج ل. ك ف لًتل ا يهلل يا  ت اال

 .اس لت كجتعلانيهلفي لاجًتعلًألبجًبلوًت ن بيالوًتككلًملوًتس ت ل -

 .لب لاهلويجدلس  لخ ايدلتإلخ تلالكًلك نلًتكننىلاول دلًألدوًا -

 .اليقلسلل لًت لك لالتألخ تلس ي لوآاهلوخ للاك لت ةًتومك لاهلأنلًتكس الًتا لاو -

 .أنلت جنلًت ن بيالسا  لًتفو ل -

 .ت  ا لاجتعلت وعكعلت ومك لاهلويجدلًتعكيعل -

ا وجب لفدل واعللأنلت جن.لب لآنلاجضذذذذذ لفدلًتةط لأات ملهجًتفللك ي ملًألاهلوًتسذذذذذ ا ل -

 .اجتعلب األلسوة ًاا للن لًت  ي ل
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 ------------------------معلومات تهمك 
 المملكة العربية السعودية

 جامعة الجوف

 وحدة المن والسالمة بكلية العلوم

 4102. : ب. ص

 24240: الرمز البريدي 

 http://www.ju.edu.sa: الموقع 

 science@ju.edu.sa: البريد اللكترونى 

  1024422244: رقم الهاتف
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 -----------------------------أرقام تهمك 

 2477744:                                   الجامعةغرفة عمليات 

 444:                               داخل الجامعة: الدفاع المدني

 997   :                              الدفاع المدنى خارج الجامعة

           997:                                                           السعاف 
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سالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في العامة للشروط ال

----------------------------------------- المعامل والمختبرات  

 التعاريف: اول

هلا( ت  ف لًتفلوعلًتل كي ل)هجا  نلأل لخصذذيصذذ  لت  اًسذذ ملوًتوع ابل: ًتكةونللأولًتكلكل  -1

أيللًألب  للوًلسو ض اًملًتل كي لوًلكو  ف ملوًتو  تيللأولك ف لًتن  ط ملًتك  با لًتودل

 .توط للًسولك للأيا  لوال ًملوتعاي ًملخ ص لواجًدلاةو ف 

وتلكللل يا لًأليا  لوًألدوًمللط وت لًتلكللتو لفجتا لًتوع ابلوًلسذذو ضذذ اًملًتكةنلا   -2

واو لت وا لط ولملًتلكللب تجسذذ للل.سذذ لاهلسذذط لًألاال( 08 – 08)وا جنلًاتف لا لاهل

ًتك ت،لًت الب ت،لا ألًتنجت نل،لهجًتلاضذذذغجطل،ل: ) ًت أا لًتودلتون سذذذللوطنيل لًتلكللاثلل

صذذذذذلافلصذذذذذ دلواعللأنلت جنلاعا البفو  ملت. ًتخ…بة ال،لا أًملاةو ف لك تنولوييه

 .ان سل
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ًتوعاي لًتضذذذذ فدلاسذذذذك لبونفيالًأللك للًتضذذذذ في لًتك  ق لاثللتنظيفل: تعاي ًملالضذذذذ في ل -3

 .ًألدوًملوًأليا  ل،ًتوكجاهل،لًتوة اهل،ًتك  تللوًلسولًح مل،لوًتوة صلاهلًتنف ا م

ولأهدلاجًدلايللثذ بوذ لوتوف ذالبسذذذذذذللذ لكنيل لبفلذللًتصذذذذذذ ملأولًلحو  مل: ًتكجًدلًتكوفعل ل -4

ًت لًا لاجتذ  لككيذ ملكنيل لاهلًت لًا لوا ج  لأحع ا  لكنيل لي ً لاهلًتغ أًملت لتؤد لالتىل

 .ً فع اللنيف،لوتوجتفلش  لًل فع ال ىل جعلًتك د لًت يكي لي لًتكوفعل 

وتذذ ااخل( 08/م) ظذذ ملًتذذ فذذ علًتكذذ  دلًتصذذذذذذذ دالبذذ تكلسذذذذذذجملًتك  دلًت لا لات ل: ًتنظذذ مل  -5

 .ًأل ظك لًألخلىلكًملًتل ت ويكيعل( هـل08/5/0081)

هجلًت ذذةصلأولًألشذذة صلًتكفجضذذجنلاهلتنللًتك الا لًتل ا لت  ف عل: ان وبلًت ف علًتك  دل -6

ًتك  دلأولأح لالًك ه لب تقي ملب توفويشلوضذذذذذذنطلوت قيقلًتكة تف ملوًتوع وأًملوفق  لت قجًل ل

 .وًتيلًتًملًتك  د لب ت لل  لًتة ص لباتا
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اهل ظ ملًت ف علًتك  دلهجل( ًتة اسذذ لوًتل ذذلاه)وفق  لتكفاجملًتك د ل: ًتكسذذؤولللهلًتسذذ ا ل  -7

اكهلت قىلت اان  لأولت ا لخنل لفدلهاًلًتكع للاليهل( اهلانسجبدلًتكةونللأولايله ل) شذةصل

أوا  فلتي جنلاسذذذذذذئجل للهليكيعلاذ اول قلبذملكذ للًتسذذذذذذ اذ لوًألاهلفدلًتكةونللكك لالونلل

ًتصذذذ دالب سذذذك لًتولخيصلاسذذذئجل للهلًتسذذذ ا لفدليكيعلًألحجًللوت  دلوًين ت لًت ذذذةصل

  واسئجتي ت لوفق  لتك لوادلب ل  لاسؤوتي ملًتكةوصلبملك للًتس ا لوًألاهلًتصن لد

وهدلًتكجًصف ملًتص دا للهل: ًتكجًصف ملًتقي سي لًتسلجدا ل( أ) :واقصذ لبا : ًتكجًصذف مل -8

  .ت كجًصف ملوًتكق ايسًتايئ لًتللبي لًتسلجدا ل

هدلًتكجًصذذف ملًألينني لًتكلوك  لاهلًتايئ لًتللبي لًتسذذلجدا ل: ًتكجًصذذف ملًتل تكي ل(ب)

ت كجًصف ملوًتكق ايسلوالًلىلفدلهاالًت  ت لتق ا لوث لقلاسكي لتثنتلتجًفلليكيعلتجًل ل

 . ًتس ا لب آلت لأولًتك د لًتكسوة ا 
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ًتكجًدلًتودلتسذذذذذذنللحلوت  لويلوح  للن لا اسذذذذذذوا لت ع  لأولهدل:ًتكجًدلًت يكيذ لي لًألك ت ل -9

لًسذذذذذذذذوذذذن ذذذذذذذذذ تذذذاذذذ  للذذذنذذذ  لًتذذذوذذذنذذذفسذذذذذذذذدلوًتذذذللذذذوذذذيذذذه لتذذذؤك لًتذذذعذذذاذذذ أ لوتذذذ   . ًتذذذلذذذيذذذجن

وتةو فلخطجا لكللا د لب خو فلخجًصذا لًتفي ا لي لوًت يكي لي لوأي ًتلًتعسذ لًتكللض ل

ؤك لالتىلتسذذذك لل مللن لهدلًتكجًدلًتودلت: ًتكجًدلًت  ت لًألوتي ل( أ): تا لوتنقسذذذ لالتىلتسذذذكيه

لًتذذذذذكذذذذذجضذذذذذذذذذذذلذذذذذيذذذذذ  لًتذذذذذعذذذذذلوح لتسذذذذذذذذذذذنذذذذذل لوتذذذذذ ذذذذذنذذذذذاذذذذذ  لتذذذذذاذذذذذ   . ًتذذذذذوذذذذذلذذذذذلا

هدلًتكجًدلًتودلتؤد لالتىلتسذذذذك لايللاجضذذذذلدلب تضذذذذ ف لالتىل: ًتكجًدلًألك ت لًتث  جا ( ب)

 ًتعلوحلًتكجضلي لأولت كللاجضلدلتة ا لًتع  للن لًتو اس

) التىل( مل10)تولوًحلاههدلًتسذذذجًلللًتودلتا ل قط لواي ل: ًتسذذذجًلللًتق ب  لتإلشذذذول لل  -11

 م55

ًتكجًدلًتودلتنوجللنا لتف ل ملشذ ا  لًل و  الت  لًا لوً فع اًمللن ل: ًتكجًدلًتكؤكسذ  ل -11

 . تك سا لاعلاجًدلأخلى



في مختبرات ومعامل كلية العلومدليل السالمة  | 16  
 

 

ًتكجًدلًتودلتسذذذذنللتمثيلًملح د لوخطيل لأولا ان لوت لتؤد لت جف  للن ل: ًتكجًدلًتسذذذذ ا ل -12

 . ًتع  ًبو لا لأولًسون  تا لأولًاوص صا للنلل

هدلا أًمل قي لأولا ًلجلاهلاعكجل لاهلًتغ أًملفدلًسذذذذطجً  ل: ًتغ أًملًتكضذذذذغجط ل -13

أولضغطل( مل10) لن لداي لحلًا ل( بجصذ ل/اطل 08) أولح وا لللاوع وألًتضذغطلفيا ل

أولالتىلا د لسذذ ل  لت ب  لت شذذول لل( م50)لن لداي لحلًا ل( بجصذذ /اطل080) ا ا للهل

 .(مل80) لن لداي لحلًا لأل ىلاهل( داي ل/ اطل 08)بضغطلبة الاوع وأل

أ لا ألاضذذغجطلتنطنقلل ي لاوط ن ملح ودلًلشذذول للًت  ي ل: ًتغ أًملًتق ب  لت شذذول لل  -14

 . وا ىلح لًلشول للوال و  الًت ال
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 اشتراطات ومتطلبات السالمة والحماية : ثانيا 

ًتكذ خذللوبلي ً للهلًتكل ًملوًتك خالا جنللنذ ل( ت سذذذذذذو كذ م)ا ودلًتكةونللبكلشلايذ ال -0

 .ًت الب لي 

 .اعللأنلا ودلًتكةونللبمحجًالاسيللت ليجنلفدلاجًتعلان سن  -1

اعللأنلا ودلًتكةونللبصذذي تي لالسذذل فلأوتدلتوجًفقلاجًده لاعلاة طللًتكةونللوتجضذذعل -8

 .فدلا  نلب اأ

  قاعللأنلت جنليكيعلأاضي ملًتكةونلل ظيف لوب  ت ليي  لوا  ل لت   ل -0

اعللأنلت جنلًتككلًملًتل ا لوًتطلقلًتكؤدا لالتىلأبجًبلًتةلوجلوًتطجًائلخ تي لتك ا  ل -5

 .اهلًتلجًلقلواو للكللخطجطلالاش دا لبيض تلتو للل ىلًتع الًتكة اج

اعللالأًت لآث الكللا د لال سذ نتلل ىلًألاالخ صذ لًتكاان ملسلال لًلشول للوًت ي جل -1

أولًتق جا لًتقجا لالكلاعللال دتوا لأولتةفيفا لتنللًتك سذذجالوًت لنقلوخصذذجصذذ  لًألحك ال

 .الأًتوا 
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ًتكةونللل ىلوسذذ لللسذذ للًتغ أًملوًألبةل لًتسذذ ا لوًتضذذ ا لكك لاعللأنل اعللالحوجًت -7

ا وج لل ىلالفلتسذذذذذذ ذللًتغذ أًملًتودلاو لفيا لاليلًتلًتوع ابلًتودلت وج لأولتلطدل

  ا أًملأولأبةل لس ا 

وكاتالًتكجًدًتق ب  لت شول للفدلًا كهلخ ص لبلي ً للهلًت اللاعللخ نلًتكجًدلًتكوفعل ل -0

أولًشذذذذل لًت ذذذذكسلأولًت لًا لًت ًل  لأولاصذذذذ دالا وك  لت  ذذذذلًاًملًت الب لي لوتف د ل

 .ًصط ًاا لأولسقجطلأ لشدلل يا 

اعللالل ًدلًتكل جا ملًت أا لتعكيعلًتكجًدلًت يكي لي لًتكسذذذذذوة ا لاهلككي لوطلاق ل ق ا ل -0

،لوصذذذذف تا لًتفي ا لي ،لوًت يكي لي ،لك اي لًت لًا لوداي لًت سذذذذ سذذذذي ،لوت ب ي لوتة انا 

ًل فع الوًلشذذذذذول ل،لوداي لًتوف لللاعلًتك تلوطلاق لًتوة صلاهلبق ا لًتكجًدلًت يكي لي ل

 .ًتكسوة ا 

للًتن ) اعذللتجفيللا بسلوالذ ًملًتجتذ اذ لوًت كذ ا لًتكن سذذذذذذن لت للاةونللاثلل  -08

 بط  ي م –تف أًمل –أحاا ل – ظ اًملوًتي ل –أيا  لتنفسل –كك ا مل –وًتكل طفل
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اعلالت ًملًتلذذ ا يهلوًتكوذذ ابيهلبذذ سذذذذذذوةذذ ًااذذ لفدلأوتذذ ملًتلكذذلل( ًتخل… اقذذ واذذ لت  لاقلل

 . وًتوع اب

اكنعلًتو خيهلوتن وللًألطلك لوًتك ذذذذلوب ملبصذذذذجا لتطلي لفدليكيعلًتكةونلًمل  -00

 ب ت غويهلًتللبي لوًت ع ي ا لفدلأا كهلب اأ لوًتكل اللوتل قلتجح ملتجضي ي لباتا

 .اعللأنلان شللًتلكللفدلًتكةونللبطلاق لالتن لو ظ اي لول ملتلكلط وت   -01

لاسذذك لب تولددلل ىلًتكةونلًملالللت شذذة صلًتكصذذلحلتا ل،لواعللأنلتجضذذعل  -08

ت  خجلللفو ملل ىلًألبجًبلوفدلًتككلًملتجضذذذذذ لكتالكك لاك هلوضذذذذذعلأ ظك لآتي لواتكي ل

 . وًتةلوجلت فللًتةصجصي لت كةونل

لذذ ملتلكلأاذذ لتعلبذذ لاقجملباذذ لخ للاليلًلاذذ لواغذذ دالًتكةونللل ىلًتطذذ تذذللاعذذلل  -00

 .ا ت لاسو يللًتك لفلس ف  لوالط ل لل ىلا لوص تلالتي ل
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اعللل ملًتلنثلبصذذذذذذن داقلًتسذذذذذذل ف ملًألوتي لول ملسذذذذذذ لًتطلقلًتكؤدا لالتيا ل  -05

 ا ملًتونفسلأولالشلًتطجًائلوًتك بسلوًتجت لدلول للًتقجًطعلوكذاتالًت  للب تنسذذذذذذن لت ك

  ًت الب لي 

 اعللل ملًتعل لاط ق  لفدلًتكل اللوًتكةونلًملأولفدلًتككلًم  -01

اعذذللًتوذذمكذذ لاهلأنليكيعلًتكجًدلًت يكيذذ ليذذ لًتودلتسذذذذذذوةذذ ملاذذ ونلل ياذذ لتل يكذذ مل  -07

 .كن سن لتطف لا تجض لخطجاتا لوطلقلًتجت ا لانا لوطلاق لتة انا لوًتك د لًت

عذللأنلا جنلكذللاهلالكذللبذ تكةونللل ىلل  لبذما كهلاف تي لًتو   لًتلليسذذذذذذي لا  -00

ت  البذ تلفدلًتكةونللوأاذ كهلتجًطعلوصذذذذذذكذ اذ ملًتغذ ألوًتك تلوًتومك لاهلأنلًتطلقلًتكؤا  ل

التياذ للاجيذ لباذ للجًلقلت لتليقللك ي ملًتخ تلفدلح لملًتطجًائلل ىلأنلاوجًفلل سذذذذذذة ل

ًحويذ طيذذ لتةلاطذ لًتكةونللاجضذذذذذذ لل ياذذ لاجًتعلت ذذالًتكفذذ تي لوًتقجًطعلت جنلخذ اجلًتكننىل

  . ت ليجعلالتيا للن لًت  ي 
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 دوات الحماية الشخصيةا :  الثاث

  ،لنا ًتن ي  ضذذلاوًألكىللاهلًتتق  ت  وت نا  ًت جًدل، وتجع تكنع ل  ذذةصذذي ًت  ك ا ًت ًدوًم

 تل تكي ً صف مت كجً اط بق  ت جن ب يث  ةصي  لًتًتجت ا ال ًم ًخوي ا او  أن ضلوا  الند اك 

 : واهلًه لهاالًلدوًمل. اك ه تللح أل أي ا  اه سوة مدلتًتو ًألخط ا اه تق ل حوى

توعنذللتللالًتل ا يهلفدلأا كهلًتلكللألخط الاونجل لوت لت جنلت ت  ل: ًتك بسلًتجًتيذ  -0

ًتسذذجًلللًت كضذذي ل – ًتكوط ال لاهلًتكجًدلًتسذذ ل  ًألي ًتل –فدلبل لًألحي نلك ت لًا ل

ًألفلولل،لًتكلًايلل،ل)ًتشذذذذذذل ل مل،لتاتالف   للب لاهلًسذذذذذذوة ملًتك بسلًتجًتي لاثلل –

ًتودلتسذذذذذا لفدلحك ا ليسذذذذذ لًتل اللاهلًألضذذذذذلًال( ًتخ.. ًتصذذذذذ ًا ،لًألح ا لًتجًتي ل

 .ًتكةو ف لفدلبيئ لًتلكلل
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ًات ًتلت الًتكل ًملت ك ا لًتلأسلاهلًأليسذذذ ملًتصذذذ ن لًتودلاعلل: ال ًملحك ا لًتلأس  -1

ت لتسذقطلفجتا لأولًصذط ًاا لب تكجًدلوًأليا  ل،لتسوة ملًتةجكًملوًتودلاجي لانا لأ جًعل

كثيل لتلوكذذ لل ىلًتكجًدلًتذذ ًخ ذذ لفدلتلكيناذذ لو جليذذ لًتكةذذ طللًتك وكذذللوتجلاذذ لوكذذاتذذال

 ا ملوبلضا لاق وملًت لًا لوًتكجًدلًت يك وا لا لكوا لت ع لًتلأسل،لفغ تنيوا لاق وملًتص

 . ك ألحك الوًتق جا ملوًتكاان ملوًت اجملوايله 

اهل ت جت ا ( سذذ ًدًملأولأاطي لتألكن)تسذذوة ملال ًملحك ا لًتسذذكعل: ال ًملحك ا لًتسذذكع -8

ثلب ذذ للل م،لحي ًتومثيلًملًتسذذ ني لًتضذذ ا لت ضذذعيجلل ىلًتعا ألًتسذذكلدلول ىلًتعسذذ 

ًت  ل) ًتا لالونللفي لآا    ل ًتكل ًملل ىلخف لاسذذذذذذوجىلًتضذذذذذذعيجلالتىلًت  تلكذللهاال

 .(داسنلل 05ًتكسجحلب ل

تك جث ملً تةو فلوس لللوت ا لًتعا ألًتونفسدلحسلل جلي : ال ًملحك ا لًتعا ألًتونفسذد -0

و ف لًتكة ًتلكل وًتودلت لاوللالتا لًتل ا جنلفدلبيئ م( أدخن  –أبةل ل -ا أًمل -أتلب ل)

للسذذذون ذذذ قلًألبةل لًتك جث ل،لأو اسذذذنللت ل ا يهلت يفلأولت عللالج لأولتسذذذك ل ويع لاك 

وتةو فلأ جًعلوأش  للوًتي ملًتعا ألًتونفسدل .ًتس ا  اؤد لالتىلًتجف  للسون  قلًتغ أًم

  دلىلت وكلللًتلكللوأا كهلًتو جللوه ب خو فل جعلوطنيل 
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تيق لكيك وا لد ت ًوللًتكجًدلًتودلفدلصجا لأتلب تسذوة ملفدلح ت ل(: تن ع)كك ا ملًألتلب ل

تثنيوا لوف ا لبسذذاجت للن ل وهدللن ا للهلالشذذ  ملاهلًتقطهلوًت ذذ شلأولًتسذذفنجلاك ه

ًتعا أل . التىلًتعا ألًتونفسذذدل ظيف   ًت  وملفوكنعلوصذذجللًألتلب لالتىلًأل فلواصذذللًتاجًت

 .وًتغ أًملًتض ا  تونفسدلاهلًألبةل اسوة ملهاًلًتقن علتجت ا لًتعا ألً: ًتجًتدلًت يك و 

ًتلكللألخط الاةو ف لانا ل توللالًألا  لوًألكاعلفدلأا للبيئ م: ال ًملحك ا لًتي اه -5

وتةو فلأ جًعل . ًتكجًدلًت يك وا  –ًت الب لي ل ًتصذذذذذذ ا م –ًتعلوحلًتقطلي ل –ًت لوقل

ًتكة طللًتضذذذذذذ ا لوايله لاهل ًتقف أًملًتكسذذذذذذوة ا لحسذذذذذذلل جلي لًتوللالت ك جث م

 .ا او لًتلكللبجًسطو ًتكةو ف لًتودلتوللالتا لًتي اهلكج اك لًتجسي  لًتكن شل لًتود

 هدللنذذ ا للهلأتنلذذ لب سذذذذذذوي يذذ لأولالذذ  يذ لأول ظذذ اًم: الذ ًملحكذذ اذذ لًتجيذ لوًتلينيه -1

أي يي لتسذذذذوة ملت ك ا لًتجي لوًتلينيهلاهلًألي ًتلًتكوط ال لوًألشذذذذذل لواهلطلط ذذذذذ ل

وتسذذذذذذوة ملت الًتكل ًملت ك ا لًتلينيهلوًتجي لاهلًتغ أًمل .وًت ذ اتذ ًتسذذذذذذ خنذ ل ًتكجًد

 . ًتكنط ق لاهلًتلك ي ملًتصن لي لًتكةو ف  وًألبةل لوًألدخن لوًألتلب 
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--------------- الكيمياء مختبرات قسم في السالمة  

  الوعي العام بالسالمة: 
 . تللفلل ىليكيعليجً للًتس ا لتنللًسوة ًملأ لال ًم -0

كهلفدلحذ تذ لتذمهللت ظلوفلًتغيللآان لاهلًتكل ًملوًتيلًتًملًتجًيللًتن لا ل،لب يثل -1

 .  اك هلاليلًتلًتوص ي  ملًت أا لفدلأتلبلوتتلاك ه

 .ت لبوسكي لك ف لان طقلًتوة اهلب  للان سللوًحوفظلبعكيعلًتكجًدلًت يكي لي لبك صق تا  -8

 .  ًسو اا لولن لفو ا ت لبو واهلًتو ااخلتعكيعلًت ي ي ملًت يكي لي للن ل -0

 .  لحظلتجًااخلً وا تلًتص حي لل ىلًتكجًدلًت يكي لي  -5

 ا حظ لواللف لشلوطلًتوة اهلوًلتو ًملبا  -1

 :تلّلفلل ىلًتو ًبيللًتجت لي لًتكن سن للن لتللاضا لت فئ ملًتو تي لاهلًتكجًدلًتةطل  -7

  ًتغ أًملًتكضغجط 

 ًتسكجم 

 ت بللت شول لل 

  ًتكنفعل 

 ت و جلًتكسنن ل 
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 فصللًتكجًدلًت يكي لي للهلطلاقلاعكجل ملًتوجًفقللن لًتوة اه -0
وضذذذذعلل ا ملت االلتألخط الًتغيللل دا لًتة صذذذذ لب تكجًدلًت يكي لي لاثللًتكجًدلًتق ب  ل -0

 . ت شول للًولًتس ا لوايله 

ًلتوعنللًتوف ل ملًتلنيف ل -08 ًلفدلًتك  جللًألتذللتلكي   صذذذذذذللًتك  جللًألكثللتلكي  

 ( .  ف لًت ك لالتىلًتك تلوتيسلًتل سلأ لالض)

  ارشادات وتعليمات عامة داخل المختبرات: 
ًتو ملفدلتنسلبذذ تطجلًتكةونللوًت كذذ اذذ ملوًتنظذذ اًملًتجًتيذذ لوًتقفذذ أًمللنذذ لًتولذذ اذذللاعل -0

 .ًتكجًدلًت يكي لي لحف ظ  لل ىلس اوالًت ةصي 

تط ذذللانذذالالللبلذذ لً ونذذ لييذذ ًلًتىلالاشذذذذذذذ دًملا ذذذذذذلفلًتكلكذذللوللتعللأ لتعلبذذ لت ل -1

 .ًسو  ات 

 .للتواوقلوللت كسلولوللت  لأ لا د لكيكي لي  -8

اعللل ملًتسذذلًفلفدلًسذذولك للًتكجًدلًت يكي لي لًتكسذذوة ا لوكاتالًتكي الأولًت الب تلأول -0

 .ًتغ أ

 .تعنلل ا لي لًلكللأولًت لبلفدلًتكةونللتةطجا لكتالل ىلص وا -5

 .ًتسل ف ملًألوتي لوتمك لاهلاجتلا اجي لفدلًتكةونللطف ا لحلاقلوأدوًمل -1

تنذللًسذذذذذذوةذ ًملأ لاذ د لكيكيذ ليذ لً ونذ لت ك صذذذذذذقلًتو ذاال لًتكجيجدلل ىلًتلنج لتكللف ل -7

 .خطجا لا وجًه لوًللون اًملًتجًيللًتة كه 

لنذ لًل واذ تلاهلكذللتعلبذ لت لبونظيفلًألدوًملًتودلًسذذذذذذوةذ اوا لوًل ه لًتىلا   ا لفدل -0

 .اجتلالتنللاغ داتالًتكةونللًتكةونللاعلالًل  لتنظيف

ا جنلًيلًتلًتوعذذ ابلًتودلاوصذذذذذذ لذذ لاناذذ لًبةلالكيكيذذ ليذذ لًولاذ أًملفدلخ ً ذذ لشذذذذذذفطل -0

 .ًتغ أًم

للتنقللأ لا د لا د لكيكي لي لخ اجلًتكةونللوًنلًضذطلاملف سوة ملًتجسي  لًتكةصص ل -08

 .  تاتالب شلًفلًتكسؤولللهلًتكةونل

تيلًتلًتوع ابلتمك لاهلأسذذذك لا لتنللًتن تلوأ ون للن لًسذذذوة ًمللًتكجًدلًت يكي لي ل  -00

أل لت االًملحجللًسذذذوة ًاا لفنلضذذذا لت لا جنلح ات  لأولك وا  لأولسذذذ ا  لوللتسذذذولكللأ ل

 .ا د لالللبل لاللف لًلسوة ًملًآلاه

 ىلوالكًلً س للل( ًتس ل  )ل يالًت االوًل ون الًت  ا للن لًتول اللاعلا د لًت لنقل -01

 .بسيط لفيك نالًتوة صلانا لبإض ف لككي لاهلًت نلاتلل ي لًألاالب كي 

" ت  جللً" ًلاثيلل)لن لًسذذذولك للًت اللتمك لأنلًتكجًدلًت يكي لي لًتق ب  لت شذذذول لل -08

 . تيستلتلان لًتيا( ًتكاان ملًتلضجا لًألخلى" ًتنن اهل
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ئلًطف. لن لًسذذذوة ًملًت اللأشذذذللللجدلًتثق بلًول لث لصذذذننجالًتغ ألوتيسلًتل س -00

 .لجدلًتثق بلفجاً لبل لًشل للًت اللوللتو لكلب لفدلًتكةونللتشل للتاللآخل

لن لتسذذذةيهلأا لا د لفدلً نجب لًلخون اللًسذذذوة ملا سذذذالًل  بيللاعلالًل  لل مل -05

 .تجيي لفجه لًل نجب لًتىلوياالًولوي لأح لأا لا

اعللبطلاق لاسوكل سةهلً  بيللًلخون البوكلاله لل ىلًت اللاهلأسفللًتىلًل ىل -01

ل ملتلكي لًتوسذذذذذذةيهلفدلانطق لوًح  لت دلللان فعلًتك  جللانا لال لوًح الاسذذذذذذنن ل

 .حلوقلًولًضلًا

للتضذذذذذذفلًتك تلًتىلًت ك لًتكلك لبللأضذذذذذذفل: لن لًسذذذذذوة ًملًت ك لوًتك تل -07

ًت ك لًتىلككيذذ لاهلًتكذذ تلوب كيذذ ملت ي ذذ لاهلًت ك لفدلكذذللالالاعلًتلجلًتةفيفل

 .أولًتو لاا

نذ لًخذالًاذ لا د لكيكي لي لكنيل لاهلأي ي ملًتكجًدلللتولكلاط تلًت ي ي لل ىلل -00

طذ وتذ لًتكةونللخذالحذ يوذالوًا قلًت يذ يذ لث لألذ هذ لًتىلا ذ  اذ لوللتنقللأي ي مل

ًتكجًدلبليذ ً للهلًاذ كناذ لككذ لاعذللالًلذ  للذ ملفو للذ  لأي ي ملفدلوتتلوًح لفق ل

 .للت جللًتك وجا متةو طلًاطي لاعلبلضا لًلاللًتا لاسن

لن لًلحوي جلتسذذذذ للككي لاهلًتكجًدلًت يكي لي لًسذذذذوة ملًتك صذذذذ لًتك ود لبكط طل -00

 .ولتس للبجًسط لًتف ل ا لي لحف ظ لل ىلس اوا

لن لًتوة صلاهلأا لا د لسذذ ل  لكيكي لي للضذذجا لفيجي للنجًملخ صذذ لبا لحسذذلل -18

ل لاةفف لبمنلت قىلفدلكك لا جنلًتوة صلاهلبلضذذذذذا لأنلك نلًحك الًولتجً,  جلا ل

 .ًت جالًتة صلباتالوصللل يا لككي لكني لاهلًتك ت

ًاسذذذذذللا االيي ً لب تك تلفجالًل وا تلاهلًسذذذذذولك للأا لا د لك وا لاثللًألحك ال -10

 .وًتقجًل لوًلحوف ظلبي االي ف لأثن تلًتلكل

ت لبون يغلًسذذذذذذوذ ككلفجالوتجعلح دللتالأولت ا لالحوىلتجلك نلًت  دللبسذذذذذذيط  ل -11

 .وق ا لًتكس ل  لًت أا لوًتوجيي لًتس ي ت

ًتك  فظ لل ىلًتا وتلدًخللًتكةونللول ملًل  ف علفدلًتك ذذذدلأولًتو لكلًتكف يئل -18

  .لن لح وللأ لط ائ
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  السالمة الشخصية: 
تلونللوسذ لللًتسذ ا لًت ذةصذي لاهلًلاجالًلس سي لًتودلاعللًلتو ًملب سوة ًاا لأثن تل

ًتوجًيذ لفدلاةونلًملًت يكيذذ تلًتكةو فذ لوكتذالألهكيواذذ لفدلانعلأولتق يذذللًلخطذذ الًتكوجتعل

 :وانا لا ا د, ح وثا ل

 لفدلاعذللًات ًتل ظ اًملًتسذذذذذذ ا لأولًتنظ اًملًتجت لي: ًتنظذ اًملًتجًتيذ لت ليه -0

يكيعلًلوتذذ ملفدلًتكةونللاهلتنذذللًتلذذ ا يهلفدلًتكةونلًملاهلط بلوأسذذذذذذذ تذذا ل

 .وب حثيهلوفنييه

تن تع لً)لنذ لًيلًتلًتوع ابلًتن تجللنا لأبةل لكيكي لي ل: ًت كذ اذ ملًتجًتيذ لت ونفس -1

وفدلًت  لملًتل دا لاو لًسذذذذذذوة ًمل( , اهلًلحكذ الًتكلك  لوًتكذاانذ ملًتكةو ف 

 .أًمخ ً  لشفطلًتغ 

ًألفلًدلًتك ابيهلفقطلاك نا لًسذذذذذوة ًمليا أل, ًات ًتلتن علًتونفسللن لًتضذذذذذلوا ل -8

 .ًتونفس

اسذذذذذذوة مللن لًتول اللاعلًلحك الًتكل  ي لت ك او ل: ًت ع بلًتجًتدلت  ف لًتجي  -0

 . ت  ف لًتجي 

لحك ا لًتن نلاهلًتكجًدلًت يكي لي لًتكون ثل لأولًتكنس ن للن لًيلًتلًتوع اب: ًتن تطج -5

 .ًت يكي لي 

اننغدلًات ًتلًتقف أًملًتكن سذذن لحسذذللًت  ي لواجي لل  ل: ًتقف أًملًتجًتي لت ي اه -1

أ جًعلانا لتكةو فلًلالًاللن لًيلًتلًتوع ابلًت يكي لي لفكنا لاسوة ملت  ك ا ل

 .اهلًتو جللًت يكي لدلأولًلدوًملًتس خن لوايله 

دشلفدلًلحجًالتغسذذذذذيللدشلاي  لتغسذذذذذيللك اللًتعسذذذذذ للن لًتطجًائلوًاضذذذذذ ل -7

 .ًلليه

 .اعللًات ًتلًألحاا لًتكن سن لفدلًتكةونل -0

 لنظافة الشخصية ا: 
 .  ًاسللًتي اهليي ً لتنللاغ دا لًتكةونل -0

 .  للتسوة ملًتف لتس للأ لا د لكيكي لي للن لًسوة ًملا ص لًتكةونل -1

ًدلًتكجللاُسذذذك لبم لطل ملأولشذذذلًبلفدلًتكةونلًملأولًتكن طقلًتودلتسذذذوة ملفيا ل -8

 . ًت يكي لي لأولتة نلفيا 

 .  اعللأللاو لتة اهلأ لطل ملفدلث ي لًتكةونل -0

لاهلًألوً دلًت ي يي لت كةونل -5  .  للتمكللأولت لبلأب ً 

 .ح فظلل ىلتغطي لًتع  لًتكللالفدلًتكةونل -1
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 موانع الحريق : 
ًت اذذلل)الداًكلواللفذذ لاجًتعلاصذذذذذذذ دالًتشذذذذذذلذذ للفدلًتكةونللوانذذ طقلًتةذذ اذذ ل -0

 (.  ًتك  جفلوًت لًا لوًتكل ًملًت الب لي 

 .  شلًتلًتكجًدلًت يكي لي لب كي مللسوسوة ملفدلًتكسوقنللايللًتنلي  -1

 . دًلك لتة اهلًتسجًلللًتق ب  لت شول للفدلًتة ً  ملًتكن سن  -8

 .  (اثللًألحك الب تكاان ملًتلضجا )للتة نلًتكجًدلايللًتكوجًفق لاعلبلضا ل -0

ل -5 لًتاذثلًملأو لتذةذ ن لًت اهلل لاه لتفولًملطجا ذذذ  لًتككذذذ ث ذذذ  لًت يكيذذذ ليذذذ  ًتكجًد

 . ك تنلوكسي ًملًتكوفعل ل

 .تمك لاهلأنلًلس كلًت الب لي لفدلح ت ليي  لوًنلك ف لًتكن فالًت الب لي لس يك  -1

 . ًلبول دللهلانطق لًت لاقلأولًت  دللالكًلكنتلايللت دالل ىلًتكس ل   -7

قلب ذذذ للدوا لف ألخو ملًتك سذذذجا لالندلت بعلوتمك لاهلاجتعلوح ت لطف ا ملًت لا -0

 . ً  لت لت لًسوة ًملًتطف ا لوت و جلالتىلالل د لش نا 

 .لتسوة ملًيا  لًطف تلًت لًلقلالللًكًلكنتلا اب لوت لللب تثق لفدلًتقي ملباتا -0

 ادارة المكانات المتوفرة: 
لفدًتقضذذذ تلل ىلاة طللًتسذذذ ا لاهلخ للًت ف ظلل ىلان طقلًتلكللفدلًتكةونلل -0

 . ح ت ليي  لاهلًتنظ م

 .  ًت ف ظلل ىلاكلًملوًض  لت ةلوجلًتكةونل -1

 . ًحوفظلدًلك  لبكنص ملًتكق ل لوًتككلًملخ تي لاهلًتكجًدلايللًتضلواا  -8

 . ًاس لأسط لًتكن ض لوًألسط لًتكةنلا لًألخلىلبل لكللًسوة ًم -0

 .  اعللف صليكيعلًتكل ًملتنللًلسوة ًم -5

دونلالًتنذذ ل،لضذذذذذذعلا حظذذ لبعذذ  ذذللياذذ أللالكًلكذذ نلاعذذللتلكلبل لًتوعذذ اب -1

تعلاندلا ذذذيللالتىلكتالوويجدلًسذذذك تلًتكجًدلًت يكي لي لًتكلني لوًتكة طللًتك وك  ل

 وًسكالووسي  لًتوجًصللالالحيثلاك نالًتجصجللالتيالفدلح ت لًتطجًائ

وتنظيفلًل سذذذذ  ب ملل ىلًتفجال. ح فظلل ىليف فلأاضذذذذي لًتكةونللطجًللًتجتت -7

 .  ًتكةونللًآلخلاهلاهلاة طللًل  لقلًتك وك  والخط الط ت ل

اعذذللل ىلًتكجظفيهلًتكصذذذذذذلحلتا لفقطلًتقيذذ ملبذذملكذذ للًتصذذذذذذيذذ  ذذ لل ىلالذذ ًمل -0

 .  ًتكةونلًم

تنظيفلًحجًالتصذذذذلافلًتكي  لب ذذذذ للانوظ لتكنعلًط قلًتكجًدلًت يكي لي للا بغد -0

 .  وًتلوًل للفدلًتكةونل

جدلفدلًتكةونللًولتثنيوا لابطلكللًسذذذطجً  ملًتغ ألًتكضذذذغجطلًتكجيلا بغد -08

 .  ل ىلح ال
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 التخزين اآلمن للمواد الكيميائية في المختبرات: 
تومثللًتكجًدلًت يكي لي لبنلضذذذا لًتنل لوتاتاللب لاهلًسذذذوة ًملًسذذذ جبلخ صلت فظلهاال

ًنلًتوة اهلًتسذذدتلولًتل ذذجًلدلت كجًدل .ًتكجًدلاضذكهلل ملتمثله لًتسذذ ندلبنلضذذا لًتنل 

فدلوتجعلحجدًللكنيل لاثللًت لًلقلوًل فع اًملوًتو جللوًتوسذذذذذذك لًت يكي لي لاوسذذذذذذنلل

وتو فدلًت ثيللاهلًلخطذ الفذ   لاهلًتضذذذذذذلوا لي ًلًتن علًتطلقلًتسذذذذذذ يك لفدلتة اهل

  :وحفظلًتكجًدلًت يكي لي لوتصنيفا لطنق لت وجًفقلوًتون فلللفيك لبينا لول ىلسنيللًتكث ل

 .اهلًتك تلًولث  دلًكسي لًت لبجنلًتق جا ملًتف  ا لاعللأللتة نلب تقلب -0

ًلسذذيو يهلاعللًللتة نلاعلًل  بيللًتن  سذذي لًولًتا تجيين ملب  جًلا لًولًتفضذذ ل -1

 .ًولًت لنق

 ولًملًلاج يجملاعللًللتة نلاعلًلحك الًولاسذذذذذذ حيقلًتكل دنلًولًتسذذذذذذجًللل -8

 .ًتك ول  لًولًت نلاتلًولًت  جاًملًولًتكلكن ملًتلضجا 

 لوًتسذذذي   ملوالكن ملًت ا يخلاعللًللتة نلاعلًلحك الوبلي الًا حلًتسذذذي  ي -0

 .لهلًتك ت

 .حك لًت نلاتلاعللًللاة نلاعلًت  جاًملًولفجقلًت  جاًملًولًتنلانعن مل -5

حك لًتنيولاذذالاعذذللًللاة نلاعلحك لًتةذذللًولحك لًت لوايذذالًولحك ل -1

ًتاي اوسذذذذذذي  يالًولكنلاوي لًتاي اوييهلًولفجقلًلك سذذذذذذي لًولًلاثي يهلي ي جللًول

 OHًتكجًدلًتك وجا لل ىل

 .ًلسيوجنلاعللًللاة نلاعلا ًلجلحكضدلًت نلاتلوًتنيولاالًتكلك  -7

 جالًولًت  جالًولفجقلًلكذذ سذذذذذذيذذ لًولحك لًتكجًدلًتايذذ اوكلبج يذذ للتة نلاعلًتف -0

 .ًت لوايا

 الجوانب التي ينبغي مراعاتها عند تخزين وحفظ المواد الكيميائية: 
-سذذ ل  - صذذ ن)تجادلًتكجًدلًت يكي لي لل د لًتىلًتكةونلًملبمشذذ  للفي ا لي لاةو ف ل -0

واهلهنذ لت جنلالنذم لب يذ يذ ملًولل ذللالذ  يذ لًولل للب سذذذذذذوي ي لًول( اذ أاذ 

 .ًكي سلواتي 

تقسذذذذذذ لًتكعكجلذ ملتنلذ لتنجعلًتك د لو جعللنج لًت فظلوطنيلوا لث لاو لتصذذذذذذنيفا ل -1

اجًدلحسذذ سذذ لت ك تل –ًتكنفعل ل  -ًتسذذ ا ل –ًتكؤكسذذ  ل  -ًتك ذذول  ل: حسذذللا ا د

 .وًتلطجب 

لاننغدلًنلتة نلًتكجًدلًت يكيذذ ليذذ لفدلًتكةونللتفولًملطجا ذذ لوافضذذذذذذذللتة اهل -8

 .فقطلا اسوة ملانا لب ثل 

فو لسذذذذذذعذذللبقجًل لوا وجاذذ ملكذذللاةونللاهلًتكجًدلًت يكيذذ ليذذ لوككيذذ تاذذ لوت ذذ اذذ ل -0

 خطجاتا لوطلاق لتة انا 
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 .ويجدلتاجا لوال  ا للوأيا  لً اًا -5

 .ًتوة صلًتل كدلاهلًتكجًدلًت يكي لي لًتكعاجت لوللتة نلفدلًتكةونل -1

 .أا هلكتالتجضعلًتكجًدلًت يكي لي لًتكوجًفق لاعلبلضا لوالتن لًبع ا لالنل -7

 .تة نلًلحك الًتكل  ي لفدلًاففلاق وا لب تقلبلاهلًلاا -0

ل للًتكجًدلًت يكيذ ليذ لًتكؤكسذذذذذذ  للهلبقي لًتكعكجل ملل ا لت ا لاهلًلشذذذذذذول لل -0

 .ت  لًلق

ت ذذ اذذ لًتكجًدلًتودلا جنل قطذذ لًتجاي لتاذذ لانةف لوًتودلت وذذ جلت ونلاذذ ل -08

 .خ ي لًشول تا 

 (:النفايات)ية بعد استخدامها آلية التخلص من المواد الكيميائ 
للتل : هن كلل  لاؤشذذذذذذلًملت للل ىلً وا تلوت فلًتكجًدلًت يكي لي لواعللًتوة صلانا ل

ًولتغيللًت  ت لًتفي ا لي لًول, ًولظاجالتلسذذذن ملًسذذذفللًتك  جل, ًولتغيللًت جنل, ًتسذذذجًلل

ًت يكي لي لًتصذذذذذذ ن لظاجالاؤشذذذذذذلًملتفذ لللاعلًتك تلًولح وللً وف ولفدللنجًملًتكجًدل

واجي لشذلك ملاوةصذصذ لوالخص ل ظ اي لت وة صل .بسذنللًتضذغطلًوللن لت فلًتلنج 

 .اهلًتكجًدلًت يكي لي لب تطلاق لًتس يك لوب  للللاؤثللل ىلًتنيئ 

ت  ا لح وا ملولنجًملًتوعكيعلت لييعلوًتو تفلت كجًدلًت يكي لي لحسذذذذذللًتوقسذذذذذذي ل -0

 .ًتكجيجدلًد  ا

الللًنلك  تلًحك ال, ًت يكي لي لفدلًحجًالًتوصذذلافلااك لحصذذلللت قىلًتكجًدل -1

 .ًولتجًل لاةفف لواللف لًتي لًتوة صلانا 

ا جنلهن كلح وا ملخ صذذذ لب ت ي جلًتك سذذذجالوًا لًتك جللب ت لنقلًولًت يك وا مل -8

 ًلخلىلفي جنلتا لح وا ملخ ص 

دلاجً –ا لااان مللضذذج –ت ل  ل –حك ل: تصذذنيفلًتكجًدلًتو تف لحسذذللطنيلوا ل -0

 ال دن –دهني ل

 .ًلتو ًملب تنك كجلًتكةصص لت كة ف ملًت يكي لي لوت  دلًتي لًتوة صلانا  -5

ًتوة صلاهلًتكة فذ ملًت يكيذ لي لوفق لتطنيل لًتك د لًت يكي لي لًتكلًدلالت فا لًت لقل -1

 .ًتو جاللًتىلاجًدلي ا  لايللض ا , ًت فهل, 

 اجراءات الطوارئ: 
 :ل ىلاجتعلأيا  لًتس ا لًتو تي لوًسوة ًاا للن لًتضلوا اليىلًلط عل        

 ا ط لاسيللًتليهل 
 يا ألًتونفسل 
 اجًدلًتونظيف 
 حقين لالسل فلأوتدل 
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 ال اًالحلاقل 
 طف ا لحلاق 

 

 لوالكًلك نلًتوسلبلكنيلً لواهلًتكوجتعلأنلا  ل. ت لبونظيفليكيعلًتنقعلًتصغيل لل ىلًتفجا

بإاق فلًتن  طلأولًتكل ًملالنلأا هل،لوط للخطلً لل ىلًآلخلاهلفدلًتكةونللت ل

 . ًتكس ل  
 ًكًلً س نتلًتكجًدلًتكوط ال لًولًتق ب  لت شول للًولًتس ا لت لب ا قلًت اللوًتكل ًمل

ًتكنوع لت  لًا لوًفصللًت الب تلفدلوتتلوًح لوًخ تلًتكجتعلوًتصللبمح لًتكةوصيهل

 . ًل س  ب ملب ألاهلوًتس ا لًولاهلتا لل ت لفدلًتول اللاع

 ًفدلح ت ل  جبلحلاقلأولً فع ال،لًط للًتكس ل  لفجا . 

 ًت ف ظلل ىلاس الوًض لواجتعلدًل لتعكيعلال ًملًتس ا لفدليكيعلًألوت م. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



في مختبرات ومعامل كلية العلومدليل السالمة  | 32  
 

 

---------------فيزياء ال مختبرات قسم في السالمة  
 

 

هجلأنلأب غلط تللًتفي ا تلبمسذذ سذذي ملسذذ ا لًتكةونلًمللهاًلًت تيلًتغلالًألسذذ سذذدلاهل

ستلهاالًلحوي ط ملتي. وًتلش ا للالتىللأكثللأ جًعلًتكة طللًتودلتكس لفدلاةونللًتفي ا ت

ت لك لك ا  لاهلاة طللًتسذذذذذ ا لفدلهاًلًتكةونلللأولأ لاةونل،لبللاقجملا اسذذذذذجلًتلك دل

 .فدلًتكةونلبونني لًتط بلالتىلاة طللًتس ا لًتك وك  ل
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 مسؤوليات مدرسو العملي: 
اقجملاذذ اسذذذذذذجلًتلك دلفدلًتكةونللبذذإب غلًتط بلبذذ تكةذذ طللًتك وك ذذ لفدلًتلكذذللوهذذاال

وسذجفلا جنلهن كلشذدتلاهلًتق قلخ لللأس بيعلًتفصلل. ًتكة طللتطلألأثن تلسذيللًتلكل

ا اسذذذذجلًتلك دلوسذذذذو جنلااك ل. واهلث لت لا جنلهن كلخطلً لل ىلًتسذذذذ ا . ًت اًلسذذذذد

ًت ف ظللأاضذ  لل ىلالًتن لًتكعكجل ملًتكةو ف لوًت جح ملًتاشذ دا لفدلًتكةونلًملت يلل

ولالكًلك نلت االسذذذذؤًللحجللًتسذذذذ ا لفل يالبوجييا لان شذذذذل لالتىل. التىلتضذذذذ ا لًتسذذذذ ا 

 .ا اسجلًتلك دلفدلًتكةونل

 الطالب مسؤولية:  
 .ًتوع اب اع ًتلكل لن   ذذولكالالحسذذ س  ت اا  ًتفي ا ت اةونل فد ًتط ب أن ًتكوجتع اه
 ًتود ًتكة طل وتعنل أخلى تعلب  فد أح  سذذذذ ل تل با صذذذذ  ًتة  ًتوعلب  اليلًت  لن 
 و ًتك اس التى  سوك ع ًل ًألفضل اه أ    ل ك  ل .ًت اا تجخد فيعل ًتكك ن  ًتسذ ا  تكس
 ًحوي ط م يكيع ا ذذذكل وهاً .ًتكةونل فد ا اسذذذا اه تو ق ه  ًتود ًتول يك م يكيع التن ع

 .ًتوجيياي  وًتكن دئ ًتس ا 

 الفيزياء مختبر في السالمة احتياطات:  
 ًألحي ت ل   اثل ًت يكي لي  ت كجًد ل د  اسوة م ل ًتفي ا ت اةونل أن اه ًتلا  ل ى

 كل تيس أن ب تس ا  تول ق ًتفي ا ت اةونل فد اة وف هن ك ت ًل ل ًت يكي ت، واةونلًم
 هاً تعنل  وكنى ت نن  ب توعلب  ًتقي م طلاق له تل ك  او  ا  وا تن  ل .ل   له ش لع هج اه

 ، اي   ي ي  هد ًتفي ا ت ال ال فد ًتلليسي   كل ًتك أكثل  .اك ه ح  أتصى  التى  ًتطلاق
 اةونل فد ًأليا   اه ًتل ا  .وكالب لي  ) ًت  ا   وًتنلود  ًت  ا   ًت لًا (  للحلًاا
 ًن اعل ًتط ب .ًت ول اه كنيل  ككي م وًسوة ًم ، ًتكي   ي ي  ًت لك  توط ل ًتفي ا ت
 ًأليا   وافع ًتكقاوف م ك ط ق اس وئ ألا  أ فسا   تللا ل مل ل ى حلاصيه ا ج جً

 وفد .لقن ه  لا ك  ت جًدل ا  كل ت صل ل حوى ًتط ب أا م  اه ًت س س  ًلت ولو ي 
 وًتنة الخون ا ًتكغ د ًتك ت ًسوة ًم ل ى ًت لًاا  ًأليا   تسوة م ًتكةونلًم بل 

 اع ًتلكل لن  ًتلل ا  ًتة ك واعل ش ا ً ل خطلً ل اكثل وهاً .ًت لًاا  ًت ان اي    ظلا م
 ًتس خن  ًألشي ت اع ًتول ال لن  ًتقف أًم ًسوة ًم فيعل .ًتنة ا واجت ًم ًتس خن  ًتكل دن
 وتسوة م .ًتوق ط  تنل ًتعس  حلًا  داي  ًخون ا دًلك  ل واعل ًتكجت ًم / ًتنة ا وخطجط
 ًت الب لي لًت وًلل تجصيل   حي  اه ًتفي ا ت اةونل فد ًت الب لي  ًأليا   اه ًتل ا 

 .ًتل دا  ًتظلوف ت ت آان  تو جن ًأليا   الظ  تصكي  او  .ًتط ب تنل اه وًخون اه 
 تجخد ف تلي ت .با  ص  ًتة  ًت الب لي  ًت وًلل الل ًد و بوعاي  ًتط ب اقجم لن ا  وت ه
 تصكيكا  او   سوة اا  ًتود ًت وًلل الظ  أن  ًتل   اع .ًتل اا  ًألس ك اهلًسولك ل ًت اا
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 اة طل أا  لتسنل و سن  ًتكن  وًتوي اًم ًتفجتوي  فد هيئ لًتو ااسلت لكل ألض ت تنل اه
 .ًلهك ل انلا ل هاً وت ه وًتوي اًم ًتط ب ل ى

 المختبرات في العامة لقواعد: 
 

 يكيع فد ًتكةونلًم ًتنيئ  ل ى وتنطنق ل ا  طنيل  كًم هد ًتقجًل  اه ت لك  ا د وفيك 
 أو  ًتكةونلا  ًتكل ًم اه الين  تقطل  ا  د  تجيياي  وان دئ تجًل  سولطى ول.ًألوت م
 .ًتكةونل اه كتالًتجتت خ صلفد اةونل
 .اةصللك ا وا  ًتع د ت لكل ًتكةونل أ  ئ تق  -0
 .ًتك ت حوى ًتظلوف ك  ت ااك  ت كلكل ًت لًب أو ًألكل دخجل ل م -1
 ًتكجًد اه ًت ثيل تيسلت ان  .ت كةونل ًتك بسلًتكن سذذذذن  ًات ًت ًتط ب ل ى اعل -8

ا بسذذ جل  ظ ف  ل ى ا  فظ ااك  ًتكةونل فد ًت لك  ت اا وت هلسذذي جن ًت يكي لي 

 – اسذذطل ( ًتوعلب  اوط ن م حسذذل وتسذذوة اا حقينوال فد أدوًتا يكيع ووضذذع
 .)ًتخ ... ح سن  آت – بي  د اس  –اص ص ت  

 .ًتكةونلًم ال ًم ل ى ًت ف ظ -0
 ًتنلًاد اثل خ صذذذذ  بلن ا  ال اوا  وتلكيل تفا ت و ج ًتود ًأليا   ًسذذذذوة ًم -5

 ل ى ًتفلصذذ  افجم اك  وت فا  ت سذذله  اؤد  ًتلن ا  ألنلل م ًتوجصذذي م وبل 
 .با خ ص  ف سوة اا لكم ا  وت لاا  بل ك ًتود ًتط ن 

 وهاً با  ًتة ص  ًلل ًدًم وتغيل ت سذله  اؤد  اك  ا   ا  اه ًأليا   ت لك ل -1
 .اؤد لتوغلاكا اك 

 أتلب اه ًتكننى اه ًتةلوج اليى ب ت لاق، ًل اًا تصذذذذجم سذذذذك لا ح ت  فد -7
 .شدت كل اه أا ى هد وحي تا س اوا ألن كللشدت وتلك .آاه اةلج

 ويكيع ًتكةونلًم ًتكذذذ اب تل يكذذذ م ًتنع ، آخل طذذذ ائ أ  حذذذ ول حذذذ تذذذ  فد -0
  لكل دلج   .ًألوتى ًألوتجا  تا  ًتسذذ ا  أن تاكل .ًتسذذ ا لًت ذذةصذذي  ًحوي ط م

 .ًتفي ا ت فدلاةونل وانوج آاه داًسد فصل ًتع ا فد

 مختصرة احتياطات 
 .ًتع د ت لكل ًتفي ا ت اةونل أُ  م -0
 .ًتكةونل التى وًتك لوب م ًألطلك  دخجل اُكنع -1
 .ًتكةونل فد شدت أ ّل تاوق ًحاا -8
 .ًت لب أو تألكل ًتكةونل فد ًت ي يي  ًألوً د ًسوة ًم ل م -0
 .با  اصّلح ايل تع اب بمدًت تق  ل -5
 .ت كةونل دخجتا تنل بو ضيله  وت  ًتوعلب  ًتلأ -1
 .والتن  ل  ظيف  ل ت وعلب  أدًلا ا  ن ًيلل -7
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 كيفي  وتل ّ  ًتكةوص، ت ك ذذذلف ًتليجع تنل ًت الب ت ت ذذذغيل أو بوجصذذذيل تق  ل -0
 ًتسذذ ا  ال ًم يكيع أن ًتل   اع( ًتكةونل فد وًت جًأم ًتسذذ ا  ًسذذوة ًملال ًم

 فد تولدد ل وت ه ًتفصذذذذذذل ب ًا  فد وتجضذذذذذذي ا  شذذذذذذلحا  ًتكةونللت  وتجًأم
 .)ًتكةونل فد أولاة وف الش  ل أ  له ًلسوفس ا

 .فجاً ل ح دل أ ّل له ًتب غ -0
 .ًتكةونل فد تعل ل ل -08
 .ا ل  اجًد أو ت شول ل، ت ب   اجًد ًسوة ًم لن  ًتول يك م وًتّنع ًلوهلب ت  -00
 .ا سجا أي ج أ ّل له )ًتك لف( فجاً ل أب غ -01
 اجًفق أن واعل تا، ًتك ذذذذلوح  ت ول يك م وفق  ل فقط ًت الب لي  ًأليا   ًسذذذذوة م -08

 .ب تق بس وص ا  تنل ًت الب لي  ًتوجصي م ًتكلي لل ى
 ًت الب لي ، ًت وًلل يكيع تطع و ًتكي ا الاق ف اعل ًتوعلب  اليلًت اه ًل وا ت لن  -00

لاننغد  التى ًأليا   يكيع الل د  و با، ًتة صذذذذذذ  ًتلكل انطق  تنظيف ل يا ككذ 

 .ًألس سي لالتن ،لث لأاسيللا االيي ً ل أا كنا 

  أن تذّكراخيرا: 
 .ًتل ج اه خيل ًتجت ا  أن تاكل -0
 .ً  للا  فجا ًتنيلًن الطف ت فد أسلع -1
 ًت اجم له وًتك بسلتةو ف وًتجاق ف تة ذذذذذل ًتك لك ؛ ًتطف ت وسذذذذذي   ًخول -8

 وًألخيل  وًتنجا م، وًت  جم
 .ًت الب لي  وًتكل ًم ًأليا   له تةو ف -0
 .ًت أا  ًتجت ا  وس لل وًتةا ًتةطل، اجًطه ل ى ب سوكلًا ًك ف -5
 .وًألخط ا ًت جًدل اص دا ل ى تلّلف -1
 فد ًتك  ن اه ًل سذذ  ب اُك ه حوى ًتةلوج وطلاق ًتن ا اجتع بيه ا  ن فد تف -7

 له ًتلع  ح ت 
 .ًت لاق ا  ف   فد ًلسوكلًا -0
أول ً فع اً ل تُ  ل ته أ ا  ًتكللف  تك م تللف كنت الكً اللّل ا د  أ  بإضذذ ف  تة طل ل -0

 .س ا  أبةل  الط ق ًشول ل التى تؤدّ 
 .ك في  تاجا  ويجد ب ون ًتونظيف أدوًم  تسوة م ل -08
 .ًلشول ل سلال  ًت يكي لي  ًتكجًد اه ًتثق ب لجد اثل ًتك ول   ًتكص دا تقّلب ل -00
 .ًت يكي لي  ًتكجًد اع ًتول ال أثن ت لت لب و تمكل ل -01
 ًت يكيذذذ ليذذذ ، ت كجًد ًتكقذذذ واذذذ  وًتقفذذذ أًم ًتكلطف، اثذذذل ًتنسلًتك بسلًتجًتيذذذ  -08

 .ًتوع اب اليلًت لن  خ ص  ًتكةونل فد أثن تلًتلكل ًتجًتي ، وًتنظ اًم
 .ًتكةونلًم فد ًتغ أ اجًت  اه ب ل ل ًت الب ت اجًت  ًسوة م -00
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 .ًتوعلب  اه ًل وا ت بل  وًتص بجن ب تك ت ا اا ًاسل -05
 ًتجًيل ًألوتي  ب تسذذل ف م ًتة صذذ  ًتول يك م ل ى ت وج  تجح  ًتكةونل فد ل ّق -01

 وًحصلل ى التن لا ،
 .ًتل ا يه والف ًتول يكد ًتكةونل تاجا  -07
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---------------حياء ال مختبرات قسم في السالمة  
 

 ىلل صذذك لدتيللًألاهلوًتسذذ ا لبكةونلًملًلحي تلتوللافلط بن لوط تن تن لبقسذذ لًألحي ت

كيفيذذ لًتولذذ اذذللاعلًليا  لوًلدوًملوًت يكذذ واذذ ملوًتلينذذ ملًتكي لوبيذذ لوًتنيجتجييذذ ل

ًتكجيجد لبكةونلًملًتقسذذذذذذ لوكيفي لًتول اللاعلًت جًدللًتنسذذذذذذيط لوًتودلت لت  لل ويع ل

 ًألحي تلل ى اةونل فد ا وج لكويللدتيللًألاهلولًتسذذ ا . تسذذؤتلًلسذذوة ًملب تكةونلًم

 فد وًلحوي ط م انا لالاشذذذذ دًملًألاهلوًتسذذذذ ا  ًتفصذذذذللًألول اون ول  فصذذذذجل ث ث 

حجًدللاةونلًمل فصذذذذذذللًتث  دلفيون وللًلسذذذذذذل ف ملًلوتي لفدًت أا  , ًألحي ت اةونلًم

فدللوًتسذذذذذذ ا  ًألاه ًلحيذ ت،لأا لًتفصذذذذذذللًتث تثلوًألخيللفاجلاول قلب توللافلبك  تيل

 .ًسوة ًاا ولت ضيله ًتكةونلًملوكيفي لل
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  احتياطات األمن والسالمة الواجب إتباعها: اول 

 عامةال األمن والسالمة احتياطات: 

سذذذذذذاجت ل تليق ت  لجًلق أ  اه وخ تي  ،وانظك  ل ،والتن  ل ،  ل ظيف ًتكلكل ا جن أن اعل -0

 .دًخ   ًت لك 
لل – ط ائ أ  ح ول ح ت  فد ًتسذذذذلاع ًتو لك اسذذذذال حوى ًتلكل انطق  ًأدح م تعنل -1

 .-سك لهللا

 .ًت لصلل ىل ظ ف لوس ا لًأليا  لوًتكل ًم -8

 .اهلًسوة ًاا لوتنظيفا لًل وا تالتىلا   ا لًتكةصصلبل للًلدوًمأل ل -0

 .وًتكةونلًم ًتكل ال دًخل وًتو خيهلوًت لب ًألكل ل م -5
ولأ Sample examination يلًتلًتف صالثن تلأ بصذذذف لدًلك  لبي ًات ًتلًتكلطفلً -1

 .دًخللًتكلكللفدًتو  تيلل
ا ظللوضذذذذعلل سذذذذ مللصذذذذق لفدلًتكةونل،لحوىلتجلكنتلت نسل ظ ا لوًتي ،لف تل سذذذذ مل -7

 .فدلًت  لملًتط ال اصلللالأًتوا ل

 .دًخللًتكةونلًم( ت اكجا)والأًت لًتغول لل(تإل  ل)اعللابطلًت لللًتطجاللالتىلًتة فل -0

تعنللتنسلًت  دلًتك ل ،لوًتك بسلًتفضذف ض ،لف تك بسلًتفضف ض لت لت ولل،لكك لأ ا ل -0

 .ت لت ونالب ألدوًملًتكةونلا ل

ًتك  ذذذذذذجف لايللاسذذذذذذكجحلبا لفدللاعذللتنسلأحذااذ لاغ قذ لتغطدلًتقذ ملتكذ اذ  ،لفذ ألحذااذ  -08

 .ًتكةونل

ثن تلًتول اللأ ( وخ ف   ظ اًم كك ا م، تف أًم،)  ًت ذذةصذذي  ًتجت ا  أدوًم ًات ًت اعل -00

 .ف صلًتلين ملوأثن تاعلًتلين ملًتكلك ي ل

 .ًتول اللاعلأ للين لب تكةونللااك لك نل جلا لل ىلأ ا للين لال ا  -01

 .أولكيكي لي لاجًدلحيجا  لبلًتس ي لفدلًتوة صلاهلألس جأتن علً -08

 .ل ملاادلًتكجًدلًتو تف لوًألوس ولفدلحجالًتغسيل -00

 .ًت لصلل ىلالطف تلًت اللبل لًل وا تلاهلًتلكل -05

 ًتك سجا لفد ًت ي يي م كل اه وًتوة ص ًتو تف ، ًت جًف كًم ًت ي يي م ًسولك ل ل م -01
 .خ ص  ح وا م

 .أدوًملان سن للن لًتاس كلب ت ي جلوًأليا  لًتس خن ،لًت ي جلًتس خهلاعللًسولك ل -07

اعللت واهلًتاشذذذذذ دًملوًتو االًملل ىلح وا ملًتكجًدلًت يكي لي لوككللداي لسذذذذذكيوا ل -00

 .خطجاتا  وا ى



في مختبرات ومعامل كلية العلومدليل السالمة  | 39  
 

لبكفلدكلفدل -00 للتق لبم ل  ذذذذذ ط ملدونلالكنلا ذذذذذلفلًتكةونللأولفندلًتكةونللوللتلكللأب ً 

 .ًتكةونل

ًللهلأ لح دل،لأولالصذذذ ب ،لأولخطملفدلًتلكل،لأخنللا ذذذلفل -18 ًتكةونللأولفندلًتكةونللفجا 

 .أولت فلأدً 

 .تسلاللب تكلكل أ  لن فواً ًتن غ   -10

اعللاللف لا  نليكيعلأدوًملًتطجًائ،لوأاضذذذ  لاللف لكيفي لًسذذذولك للأدوًملًتسذذذ ا ل -11

 .وًتطجًائلًتكوجًفل 

 وأدوًم وأطنذذ ق ًتلينذذ م  واذذ موحذذلموتطايللًألدوًفلينظاعذذللتًتوعلبذذ للالتكذذ مبلذذ ل -18
ك لاهلالا قلاصذذذ دالموًتا  نلًتلكل،لولتنظيفلوتطايلا لالتىلأا كنا ،لتد ألث ل،ل  ًتو ذذذلا

 .ًتغ ألوًتك ت

فىلًألاذذذ كهل (،لككذذذ اذذذ منظ اًم الطفلًتكةونل،لتفذذذ أًم،) ت وت ي  كلدًم أ  الأًت    -10

 .ًتكةصص لتا 

 .ًتكةونللتنللاغ دا  تلقي لًتي اهث لًسوة مليا ألب تك تلوًتص بجنللًتي اهاسللل -15

 

 احتياطات السالمة عند استخدام المواد الكيميائية: 

 وًسذذذذوة م ,ب اا ًت يكي لي  ًتكجًد لنجًم ًحكل -0
 ًت كي  تليع ول ,السذذذلًف دون ًتكط جب  ًت كي 

 فد ًحفظاذذ  ال كذذ  ًألصذذذذذذ يذذ  ًتلنج  ًت ًلذ  لالتى

 .ل يا  ًتك د  ًس  ت واه اع صغيل  لنجًم

 ضذذذذ ا  ا أًم انا  انوج اجًد اع ًتول ال لن  -1
 طلد خ ً   ًسذذذذذذوة م ,وًتفجااذ تذ هي  كذ تاثل
 ييذذ   وفّللتاجاذذ  أو Fume hood,ًتغذذ أًم
 .ًتكةونل تق ل 

 .ًتفجاا تيه ألبةل  ًتوللا ل م -8

( وًألسذذذذيوجنلاثللًت  جل) Flammable liquidsت شذذذذول للتضذذذذعلًتسذذذذجًلللًتق ب  للل -0

 . اهلًت القلبل تب

 .ًتكنواي لًتص حي  ًت يكي ئي  ت كوًد ًتكةأون و ديل -5

 .او لًت ف ظلل ىلًتكجًدلًت يكي لي لفىللنجًتا لًألص ي  -1

 .ل ملوضعلًتكجًدلًت يكي لي لل ىلاق ل لًتكةونل -7

 ًتكوًد مالسوةدًو لوودًو ووةأين لنق لند لوًتلك  ًتكن م  توت ي  ًت أك  م وي ط ًت ووفيا -0

 .ًنف ي وا كن وًتوة ص ًتةطا  ًت يكي ئي 
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 ًتل كد ًلسم نا  كوض   لًتكلك فى ًتكودًوت  ًت يكي ئي  ًتكوًد تعكيع ولايف نط ت م وضع -0

 .ملًتس ا وال وي ط   ـةطواوا  ـوداع تا  ًت يكي ئد وًتوا يب وًتوع ا 

 وًتكوًد ًتةطا  ًت يكي ئي  ًتكوًد كع لًتول ك طاق ل ى لًتلك ًتفنييهلوًتط بلو ودايب -08

 .ًتكة طا هكا كن وًتوت ي  ًألك ن ونطاق نكة طاه  وونصياهم وولايفام الًات  ًتكسنن 

 .ىتو اف أول ى بدوًتي لدًة ًت يكي ئي  ًتكوًد وةأين كن ند ل -00

 ت وق ل انل  ًتك صذذ  فجه  فد تطني  سذذ ًد  ب ون ًتك صذذ ملًت ي يي  ًسذذولك ل ل م اعل -01

ًتقّط اًملفدللنجًملًتكجًدلًت يكي لي لان شل ،لسولكللا تئ لًتك ص لوللت خللولالأ. ًتعلًثي 

 .بللًس للت ي  لانا لفدلكمس

لن لتسذةيهلا د لفدلأ نجبلًخون الللتجي لفجه لًأل نجبلتع اليسذكالأولتع الأ لشةصل -08

لفدلفجه لًأل نجب  . آخل،لوللتنظللأب ً 

،لوالكًلك نلهن تالتعلب لتسذذو لدل -00  ت ذذ لتكيي لًتك د لبللتواوقلأولت ذذ لأ لا د لكيكي لي لأب ً 

ف لا جنلب ذذذذذذ للان شذذذذذذللاهلًتجل تلبللبو لاالًتغ ألبجًسذذذذذذط لًتي لوكتالت تلتل يك مل

 .ا لفلًتكةونل

اعذللتف صلبطذذ تذذ ملًتكل جاذذ ملًتودلل ىلًتلنجًملتنذللأخذذالأ لككيذذ ملاناذذ لوتلًتتاذذ ،لل -05

 .تنللحكللًتلنج ،لوأثن تلحك ا ،لوالل دتا 

التىلا  نللك الالللالكًلط للانالكتا،لوأسذذذذذذولكللأ  بيللللتمخاللنجًملًتكجًدلًت يكي لي ل -01

ا  االانا ،لخالككي ملت ي  لفقط،لألنل أخونذ ا،لأولأواًتذ  ،لأولكؤوسذذذذذذ  لت  صذذذذذذجللل ىلا 

 .ًت صجللل ىلككي لالض في لًساللوأفضللاهلًتوة صلاهلًتف ل 

دلنللأولفنللتول اللاعلًتغ أًملًتسذذ ا لوًتق ب  لت حولًقلالللت تلا حظ لا ذذلفلًتكةو -07

 .ًتكةونللوأسولك ا لدًخللدولبلًتغ أًم

الكًللَاسذذتلا د لكيكي لي للينيالأولي  كلف اسذذ ا لان شذذل لب كي ملكنيل لاهلًتك ت،لوأخنلل -00

ً  .ا لفلًتكةونللأولفندلًتكةونللفجا 

لًتكجًدلًت يكي لي لفدلكف لًتكي ًنلان شل  -00   .ح فظلل ىلكف لًتكي ًنل ظيف ،لوللتضعلأب ً 

اهلًت ي جلًتك سذذذذذجا،لوًتكجًدلًت يكي لي لايللًتكسذذذذذولك  ،لو جًتجلًتوف ل ملكك لتة صل -18

 .اجياالا لفلًتكةونل

 

 احتياطات السالمة عند التعامل مع الزجاجيات: 

 . ب تكعفف ويففا , وبل ا ًلسوة ًم تنل يي ً ًت ي يي  ًألدوًم ًاسل -0

 . تاتا ًتكن سن  ًألدوًم ًسوة م بل ,بي اا ًتك سجا ًت ي ج يكع ت  ول ل -1
 ًتكضذذذذذة  كتا اه ب ل وًسذذذذوة م ب تف  ًتسذذذذ ل طلاق  ًتك صذذذذ  ًسذذذذوة ًاا لن  تعنل -8

  .ًتكط طي 
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 .ًتس خن  ًت ي يي  ب ألدوًم ًتاس ك لن  ًتة ص  ًتك تط ًسوة م -0

 وًدهه ,تك ش بقطل  طلف  أاسذذذذا ,اط طي  أ نجب  فد الدخ ت  أو ,أي يد أ نجب تطع لن  -5
 .ًتك ت أو ًتع يسلاه أو ًآلخللب ت ات طلف 

تطلل اس وا  ل ًتثقل ًتس ع ا جن أن افضل ,ف يه سذ ًد  ثقل فد أي يد أ نجب الدخ ل ح ت  فد -1

 ًآلخل ًتطلف وًدهه ,ًتسذذذذذذذ ًد  له ًتنليذذ  طلفذذ  اه تكذذ ش بقطلذذ  أاسذذذذذذ ذذ  .ًأل نجب
   .دًللا  ب لك  ب طف وًدفعل,ًتك ت أو ب تع يسلاه

 

 المجهر استخدام عند احتياطات 

للكجد ،وأبق لفدلوضذعللًلخلى،ب تي للًتق ل  أاسذالًتكعاللاهلًتااًعلبإح ىلا االواهل -0

 .وضل لبلفقلل ىلًتط وت 
أ لة ملتسذذذو لولًت ذذذيئي ،ًسذذذوة ملواقلتنظيفلًتل سذذذ ملتونظيفلًتل سذذذ لًتليني لوًتل سذذذ ل -1

لوبذذذ توذذذ تدلاولكللأخلى،أواًقلتعفيفل لًتجاقلوبلاذذذ  ل ىل الثلحيذذذثلاك هلأنلا جنلهذذذاً

 .ًتل س ملوًتعا أ
او لتنظيفلًتل سذ ملبجًسط لا  جللًت ا جللأولًت  جللًتكةففلوكتالبغكللوات لًتونظيفل -8

 .بق يللاهلًتك  جللوانظفلبلفق

وكتالبونظيفا لب تك تلوًتصذذذذذ بجنلوتعفيفا للًسذذذذذوة ًاا ، ظ ف لًت ذذذذذلا  لتنللًحلصلل ىل -0

 .طلًفًلبجاقلًتوعفيفلاعلالًل  لاس ا لاهل

 يئي ًت ذذًب ألب تل سذذ للحلكلاسذذلحلًتكعاللب سذذوة ًملًتضذذ بطلًت نيل،  لتنللوضذذعلًت ذذلا -5
 .ث لت اجلالتىلًت نلىلًتصغلى،

ت لب طف تلًتكي لوسذذذذذ جبلوفصذذذذذللًت الب تلوتغطي لًتكي لوسذذذذذ جبلبغط تال, بل لًل وا ت -1

 .ًتة ص

 

 المجهرية التحضيرات إعداد عند احتياطات: 

 وكتا ًت هجن أو ًتغن ا ا ن تك ا   ظيف  ًت ي يي  وًألاطي  ًت ذذذذذذلًل  ت  ون أن اع ب -0

 .ب تك ت بونظيفا 

   .ًتوعفيف بجاق وتعفيفا  وًتص بجن -1

 (.ًألطلًف حجًفا ل اه تكسا بل ًتكننسط  أسط ا  اه اس ا  تعنل اعل -8

 وسط ح فو  ت كس ب يث ا ل  وضل  ًتيسذلى ًتي  والبا م سذن ب  بيه ًت ي يد ًتغط ت ًاسذا -0
 ًتو كيل

 امخا حوى بنطت ًتبل  ًضذذذغط ث   ظيف  ت ذذذلا  البل  بطلف ت غط ت ًألخلى ًت  ف  وأسذذذن  -5
 ا     ًتغط ت
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 . ًتاجًت فق ل م ت جن التى كتا اؤد  ًتغط ت بجضع تلوه ت  الكً -1

 .ًتل س وتيس أل ى ًت لا   اط ت ا جن أن ًتكنض   ل ى ًت لا   وضع لن  ا  مل -7

 

  األجهزةاحتياطات األمن والسالمة عند استخدام: 

 .ل ملت لاالًأليا  لاهلأا كنا  -0

 .تلًت لطلاق لًسوة ًملًتعا ألتنللًسوة ًا  -1

 .لن لتجتفلًتعا أللهلًتلكللاعللًتليجعلالتىلفنىلأولا لفلًتكلكل -8

 .تنظيفلًأليا  لبطلاق لدواا لول ملتلكللين ملأولاجًدلكيكي لي لبا لبل لً وا تلًتوعلب  -0

 .بل لً وا تلًسوة ًا فصللًتوي الًت الب لدللهلًتعا أل -5

 .لكللًتصي   لًت واا لتأليا  لاهلتنللًتكةوصيه -1

 

 واألدوات األجهزة تخزين في السالمة احتياطات: 

 ت ذذذذ ل تكنع واصذذذذ دالًتكي ا، ًتلطجب  اه خ ل ل ي ف ل ا  ن فد وًألدوًم ًأليا   ًحفظل -0
 .ت فا  التى اؤد  اك  ل يا  ًتص أ

 فوصذذذذذ ل  ل م؛ ًت يكي لي لب ذذذذذ ل ًتكجًد له بلي ً ل وًت الب لي  ًتت ولو ي  ًأليا   ًحفظ -1
 .ًأليا   هاا او ف ت  بلضا  اه ًألبةل 

 فإكً تلكين ، ًتن سذذذذذويالفد ا خل فنلضذذذذذا  ًت لًا ، اصذذذذذ دا له بلي ً ل ًأليا   ًحفظ -8
 ًت لًا  ب اي م ًأليا   هاا تومثللبل  كك  تو ف، فق  الين  حلًا  ت اي م تللضذذذت
 .ًتنسيط 

 .ًتغسيل أحجًا ت ت وًألدوًم ًأليا   تة ن ل -0

 .ت عكيع تضك نلًتس ا  ًتكسوة ا لو ظ فوا ؛ وًألدوًم ًأليا   بولتيل  ًلتو ًم -5

 والبكتيريا الفطريات على التجارب إجراء عند احتياطات: 
 

بذذ تكذذ د لًتكطال لتنذذللاليلًتلًتوعلبذذذ للكذذ بينذذ لًتل ل لق  -0

 . وبل ه

كذذ بينذذ للدًخذذلًسذذذذذذوةذذ ملًتكجًدلوًتلينذذ ملًتنيجتجييذذ لا جنل -1

 .ل لًت

 .ا ول  لأثن تللك ي لًت اًل لًبقلتاللبن نل -8

 .كللًسولك للوبل ا تنللًبل لًتل لّلق ل -0

 . اغط  والنلك  ت حوى ًتكي لوبي  ًتك ًاع اه ب تقلب سًتونف ل م -5
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 . نوضلا لب ت ضلتنل ًل  بيلولًألطن قل ىللًتة ص لب توعلب لضلوا لت واهلًتكل جا م -1

ب لتجكجلفلتل ًاا لوًتوة صلوًتك ًاعلًتقذ اك ل لفياذلبالت فلكذللًتك ًاعلايللًتكلاج -7

 .انا لبطلاق لًان 

 .تولكلًتك ًاعلا فجظ لا  لطجا  لفدلًت  ضن ملل -0

 .  ًتك ص ملتنقللًتك ًاعلًتن ويلا للن لًسوة ًمًتف للاسولكل ل -0

 . وا تلاهللك ي لًت اًل ًلًاسللا االب ت  جللان شل لبل ل -08

ًألسذذذذن نلوًتكسذذذذ  ملل(ألجًد) ك متة صلاهلكللًتك ًاعلًتكي لوبي ،لوًألطن ق،لوسذذذذ َل -00

ًولأ للينذذ لبيجتجييذذ لبلذذ لًل واذذ تلاهلًيلًتلًتوعذذ ابلًولًتو ذذ تيذذللًتكلك يذذ لًتن ويلاذذ ل

 .بجضلا لفدليا ألًلوتجك فلولكتالتضك نلانعلً و  الًلالًا

صلولًتف أسط لًتك جث ل ويع لتس للًتلين ملطال لتكس لًتكن طقلوًألًتكجًدلًتكلًسذوة ًم -01

ودلوهدلًتك  لًتلت قض تلل ىلًتكي لوب ملداعلالًل  لتلكلًتكجًدلًتكطال لتفول لطجا  لت ف

 .دتيق  05التىل 08تولًوحلاهل

 :ًتنعلًآلتدلحي ،فدلح للوتجعلا ًاعلاي لوبي ل -08

 ًتكس جب ضعلان ف لواتي لأولتطل لتطهلفجقلًتك د ل. 

 ب كي لوًفل لفجتا ل(دتيق  05،لوكتاللتك  ل% 8.5ك جالبنسن لتلكي ل) ا د لاطال أضفل . 

 ًتكن ف لأولًتقطهلوضلا لفدلًتجل تلًتكةصص ًافع. 

 النباتات مع التعامل عند احتياطات: 

   .افوجح بعلح أو ,بع  ك  ن م لصيل تكس  ل -0
 .تا  لينيا أو ي  ك تللا أو ,ًتك ولت  ًتنن تي  ًألي ًت دخ ن تسون ق ل -1
   .خجًصا  تعال ًتود ًتنلا  ًتنن ت م تق ع ول ,ًتنلا  ًألأه ا تقطف ل -8
ًتولًبل اه تنظف ث  ًتعاوا حجل تو فل ب ألت ل ًلسذذذذول    اع ب ًتنن ت م بل  يكع لن   -0

   .بلفق
   .ًتكةونل اغ دا  وتنل ًتنن ت م ًسوة ًم لن  وًتص بجن ب تك ت يي ً ل ا اا ًاسل -5
 أل   ,ًتكةونل ت ل  دًخل ب ثل  ًت ق ح حنجب تنو ذذل ل أن اعل ًتنن ت م أأه ا ًسذذوة ًم لن  -1

 .انا  حس سي  ًتط ب ا جنلتنل  ت 

 

 التشريح األمن والسالمة  عند احتياطات: 

 .ًتو لا  فد ًتن ت تنل س او  اه وًتومك  ًت يجًن ف ص -0
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 .وًتو نيط ًتو لا  لك ي م فد ًتص ل  ًتكل  ي  ًألدوًم تسوة م ل -1

 .ًسولك للأطن قلوأدوًملت لا ل ظيف لدًلك  ل -8

 والكً ,ح د  فعكيلا  ًتو ذذلا  أدوًم ًسذذوة ًاا لن  ًحاا -0
 .ان شل  ًتعلح ا  ن فلق  يلحت

 .ًتو لا  لن  ًتكط طي  ًتقف أًم سوة م -5
 يففا  ث  ًتو ذذذلا  أدوًم  ظف ًتو ذذذلا  اه ًل وا ت بل  -1

 ) تصذذذذذذذ أ ل حوى (ًتفذذ أتيهل اه بطنقذذ  وأدهناذذ  ييذذ ً
 با  ًتة ص  ل نا  فد وًحفظا 

 

 احتياطات األمن والسالمة عند استخدام حيوانات التجارب: 

 .تيلًتلًتوع ابلأولًتكلاض  ًتا ا   ًت يجً  م ًسولك ل ل م -0

 بذذ ت يجً ذذ م ت و   ل ًتصذذذذذذ ي ذذ لل بذذ تطلق داًاذذ  ل ى ا جن أنلوًتطذذ تذذلللًتفند ل ى -1

 .ًتوع اب حيجً  م بوة ال ًتص ي   ب تطلق داًا  ل ى ا جن أنو, ًتكسوة ا 

 ق ا لأولتة اله لأول لك ي  لن  فق  ذذذذوًت ب تلحك  ك سذذذذاو ت يجً  مً  ال ا  ت جن نألاعل -8

 .اليلًتلًتوع ابلل يا 

بذذ تكةونللطجًللوتذذتلًتولذذ اذذللاعلهذذااللًتنظذذ ا لوًت كذذ اذذ م ًتكلطف،لًتقفذذ أًم،الاتذذ ًتل  -0

 .ًت يجً  م

 .ت لا لًت يجًنلالللبل لًتومك لاهلتة الالث لتثنيو لفدلطنقلًتو لا للاعللًتن ًلفدل -5

بطلاق ل انا  ًتوة ص ث  خ ص ، ح وا م فد ًتكسوة ا  وًت ب بيس وًتبل ًت قهاعللوضذعل -1

   .آان 
 تلكا لفد ول م ًت يجًن، بيت فد أا كنا  التى ًتكسذذذوة ا  ايل ًت ي  ًت يجً  م الل د  اعل -7

 .ًتو تد ًتيجم التى ًتكلكل

بطلقل ًتسذذلل  وي  ل ى  ملًتوع ابلبل لً وا تلًتوعلب حيجً  ب توة صلاه ًلهوك م اعلل -0

 .أكي سلخ ص لفد آان  بطلاق  تعكيلا ال س  ي لاحيك لث ل

 

 العينات أخذ عند الحتياطات: 

 كتا ا ن لب  ك ن والن, ًت م  جع ت  ا  با ف ًتط نذ  اه ًتذ م لينذ م أخذا ت ذ ول ل -0
 .فقط وًح   ال  تسوة م, واغ ف  القك  خ ص  والبل  ًتكطالل ًسوة ًم فيع ب

 تو ضذذذيل  ن تي  أو حيجً ي  لين  أخاك لن  صذذذ ل  وايل والقك   ظيف  أدوًم ًسذذذوة م -1
 .انا  اؤتو  أو دًلك  شلا  
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 المحفوظة العينات مع التعامل عند احتياطات: 

 ت ضذذذذذذيله  وت ااخ ًتلين  ًسذذذذذذ  ًكول -0
 ل ى ب فظا  ت م اه وًس  يكلا  وا  ن
 ل ى أو ل ىلًتلنج  ت صق خ صذ  بط ت 
 فد تلاذذل لنذذ اذذ  ًتلينذذ  حكذذل تذذ لذذ  
 حفظ ا  جل أ  أو هب تفجالا تي حفظا 
 . أولت نيطا  آخل

 أو ب تفجاا تيه ًتك فجظ  ًتلين م ًاسذذل -1
 تنل ب تك ت يي ً ًألخلى ًت فظ بك  تيل

 .ًسوة ًاا 
 ت علًثي  التلذذذ  تصذذذذذذن  ل كد اك ه وتذذذ م بذذذمسذذذذذذلع ًتكو   ذذذ  ًتلينذذذ م اه تة ص -8

 ا  ل اك  وًتكي لوب م
 تجن تغيل ب ت لن  ًتلين  ت  ل ا حظ  واك ه الا  اول ال أو اسذذذوة اا  اه ل ى خطلً -0

 .ًتنند أو ًألصفل ًت جن التى ًت ف ف ًت جن اه ًت فظ ا  جل

 

 احتياطات األمن والسالمة عند التخلص من التالف والنفايات: 

 .ل ىلًات ًتلالطفلًتكةونللوًتقف ألًتكن سلللن لحكللًتنف ا مًت لصلًت ًل ل -0

 ملحسذذلل جعلًتنف ا)تصذذنيفلًتنف ا ملووضذذعلكللانا لفدلأي ي ملأولأكي سلب سذذوي ي ل -1

  (النلك  تلاجًدلكيكي لي لس ل  لأولص ن ،لأي يي ملأولشلًل لا سجا لأولحيجً  ملتع اب

 .دًخللًتصن وقلًتكةصصلتاتال

 .تنف ا ملأكثللاهلث ثدلحعكا ل ملا ئلصن داقلً -8

سذلل لالخلًجلًتنف ا ملخ اجلًتكلكللفدلا  نلآاهلت يهلًتوة صلانا لاهلتنللًتكةوصيهل -0

 .باتا

 السعافات الولية في حوادث المختبرات: ثانيا

 األحماض والقلويات عن الناجمة الحروق -0

  الحروق الناجمة عن األحماض 

 :ًآلتي  ًألسن ب أح   ويع  ًت لوق هاا وت  ل
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 .حك لًتاي اوك جااا أو ًتنيولاا ًتع  لكك   ل ى اليه حك  ً س  ب -أ

 :اإلسعاف
 ب تك ت يي ً ل ًت ك  ً س  ب ا  ن ًاسل. 
 بولكي ل ًتصذذذجداجملًتك لد كلبج  م ا  جل فد ًتكغكجس ب تقطه يي ً ل ًت لق ا  ن اط% 

5. 
 ًتليه فد ًت ك  تط ال -ب

 :اإلسعاف

 ًتك ت اه وًفل  ب كي  فجاً ل ًتليه ًاسل. 

 1 %ًتك لدلبولكي ل ًتصجداجم ا  جللبي لبج  م اه  ق ط أابع اس ا  بل  ًتليه فد تطل. 

 اةوص طنيل التى ًتكص ب  قل. 
 الحماض ابتالع -ج

 :اإلسعاف

 ًتك ت اه وًفل  ككي  ًتكص ب ًسق ل. 
 ًت  يللًتل د  اه كجب  ل ًتكص ب ًسق ل 
 ًتكغكجس اهلًتقطه بقطل  اّطا  ث  ب لحك ا، ًحولتت الكً ب تك ت يي ً ل ًت ذذذفويه ًاسذذذل 

   %2. بولكي  ًتك لد ًتصجداجم بي لبج  م ا  جل فد
 اةوص طنيل التى ًتكص ب ً قل. 

 القلويات القواعد عن الناجمة الحروق 

 :التالية األسباب أحد نتيجة الحروق هذه وتحدث     
 الجلد على القلويات انسكاب تطاير أو  -أ      

 اإلسعاف: 

 اهلًتك ت وًفل  ب كي  يي ً ل ًتص ب  ا  ن ًاسل. 
 5 بولكي  ًألسيويا حك  فد يي ً ل ًتقطهلًتكغكجس اه بقطل  ًتكص ب ًتع   اط%. 
 القلويات ابتالع -ب      

 اإلسعاف: 

 لصيللًت يكجن أو ،%5 بولكي  ًتةل حك  ا  جل ًتفجا ل ى ًتكص ب ًسق ل. 
 ًتك ت اه وًفل  ككي  كتا بل  ًتكص ب ًسق ل. 
 اه بقطل  ث لاطا  ًتق ج ، ب تك  جل ًحولتت الكً يي ً ل ب تك ت وًت سذذذذ ن ًت ذذذذفويه ًاسذذذذل 

 .%5 بولكي  ًتةل ب ك  يي ً ل ًتكغكجس ًتقطه
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 ًتكةوص ًتطنيل التى ًتكص ب ً قل 

 الكيميائية الحروق -4

 حسععب الحالة مثل هذه في المصععاب إسعععاف ويتم الكيميائية، المواد عن الناجمة الحروق هي
 :يأتي فيما تلخيصها ويمكن للحرق، المسببة المادة

 البوتاسيوم أو الصوديوم 

 اإلسعاف  

 ًتل تق  ًتكجًد الأًت  بل  ًتك ت اه وًفل  ب كي  يي ً ل ًت لق ا  ن ًاسل. 
 طند بلب ط ث  ًتطند، ب ت  ش كتا بل  ًت لق ا  ن اط ل. 

 الفسفور 

 اإلسعاف: 

 ًتل تق  ًتكجًد الأًت  بل  يي ً ل ًت لق ا  ن ًاسل. 

 ث لبك  جل %2 بولكي  ًتصجداجم بك  جللكلبج  م كتا بل  ًت لق ا  ن ًاسل 
 .ًتن  س كنلاو م

  1 %بولكي  كلبج  ملًتصجداجم بك  جل ث  ي  ًتغس   أل. 

  اونقلت فسفجا أثل أ  ويجد ل م اه تمك. 

 البروم 

 اإلسعاف: 

 ثيجكنلاو م ًتكةففلأو ًألاج ي  بك  جل ث  ب تك ت، يي ً ل ًت لق ا  ن ًاسل 
 ًتصجداجم. 
 ًتطنيل حوىلوصجل ش ًش بقطل  ًتع   ب ف ث  ي لث لت  ب تك تلال  ًتص ب  ًاسللا  ن. 

 الفينول 
  ًتول ال لن  اعللًت اا تاتا اكيو ، ت جن وت  ي ً ، خطيل  حلوق ًتك د  هاا له انع 

 .الا 
 

 السامة المواد عن الناجمة الحوادث -3

 السموم أنواع: 
   ًت  ات  ًتسكجم. 
 جل ن وهد ًت  ات ، ايل ًتسكجم : 
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 اايع  سكجم. 
 ًاوص صي  سكجم. 

 الحارقة السموم: 

 كيفية األحماض والقواعد عن الناجمة الحروق في ذكرنا وقد والقواعد، األحماض ومنها
 .إسعافها

 إلى وتقسم الحارقة غير السموم: 

 المهيجة السموم: 

 المحار ذات في األسععما  السععامة المواد وبعض الزنك، وأمالح والفسععفور، الزرنيخ، منها
ا  تسعععبب أنها في المواد هذه مخاطر وتكمن .السعععام والفطر التي  الجسعععم أنسعععجة في التهابا

 يتم لم إذا نتائجها خطيرة تصبح وقد الحادة، واآللم والقيء، اإلسهال، تسعبب كما تصعيبها،
 .الممكنة بالسرعة وعالجها إسعافها

 المتصاصية السموم: 

تتسرب  حيث والمهيجة، الحارقة السموم بامتصاصها، ومنها الجسم يقوم التي السعموم وهي

  الجلععد أو ،)السععععععتنشععععععاق( أو الرئتين  ،)البلع ( المعععدة طريق عن الجسععععععم داخععل إلى
 عليها األمثلة ومن .كالمخ والدم مهمة مراكز امتصعععععاصعععععها بعد ، وتهاجم)المتصعععععاص(

 .منها كبيرة الجسم كمية امتص إذا المخ حركة في شلالا  التي تسبب والكحول المورفين

 الحارقة غير السموم عن الناجمة الصابات إسعاف: 

 :إسعافه عملية اآلتية في الخطوات اتبع الستنشاق، طريق عن الجسم دخل قد السم كان اذا

 ًتك جل ًتك  ن اه ًتكص ب ًخلج. 
 ًتط ق ًتاجًت فد أو ًتواجا ، يي  ا  ن فد ًتكص ب ضع. 
 وًتك بسلًتضيق  ك ألح ا ، ًتكص ب يس  له ًتض اط  ًألابط  يكيع أاو ل. 
 ًًتونفسلًلصطن لد لك ي  ت  أيل ل ًتجلد، فق ًن ح ت  اه ال  د ًتكص ب ك ن الك. 
 ًت أم تيلًت ًتكك ن  ب تسلل  ًتطنيل ًسو ع. 

 :يلي ما اتباع فيمكن البلع، طريق عن الجسم دخل قد السم كان إذا 

 ت جلد ف ت ً ل ك ن الكً ت كص ب ًلصطن لد ًتونفس لك ي  أيل ل. 
 ًت  يل اه ككي  ولي ، ب  ال ك ن الكً ًتكص ب ًسق ل. 
 ًت أم تيلًت ًتطنيل ًسو ع أو اسو فى، أتلب التى ًتكص ب ً قل. 
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 حالت تسرب الغازات 

 السعاف 
 ًتكك ن  ب تسلل  ًتكنطق  الخ ت اعل.  
  ًت ةصي  ًتجًتي م ًسوة ًم ًتغ ألشلاط  تسلب تجتف ًتك  وت  اعل. 
 ًتواجا  يي  ا  ن التى ًتكص ب انقل.  
 ًت  ي  حيه ًلصطن لد ًتونفس اليلًت واك ه ًتونفس ا حظ.  
 سلل  بمتصى ًتطجًائ التد ًتكص ب  قل اعل. 

 طفاية الحريق 

 الحريق إطفاء في عامة إرشادات 

 أو ًتكةونل، له ًت الب لد ًتوي ا أفصل 
 أ  بيل فجاً ،لوالا ق ًتكل اللب  ا ا لهل
 .اك ن  سلل  بمتصى وًسطجً  ت  ًتغ أ،

 واك ه ًتكةونل، اه با وت ًتط ن  خلوج 
 كتا ل ى ت لدابجً انا  ل د ل ى ًللوك د
 .اسنق  ل

 -  ًت لًلق الطف ت فد ًتلال ًسولك ل 
 :ًآلتي  ًتكجًدلًت يكي لي  له ًتن يك  ًتصغيل 

 -ك تق جا م بسلل  ًتك ت ت  ل ًتود ًت يكي لي  ًتكجًدل. 
 -ًألخلى ًتكجًدلًتلضجا  اه وكثيل وًت اجم ك ت كع ًتك ت؛ اه كث ف  ًألتل ًتكجًدل. 
 - ًتك ت ألن ًتكجًدلًت يكي لي ؛ له ًتكوسنن  ًتصغيل  ًت لًلق الطف ت فد ًتك ت ًسوة ًم ل مل 

 .ًت لاق ً و  ا ثَ  ل واه ًتكجًد، هاا ً و  ا اسنل
 ًت الب لد ًتوي ا بل لفصل الل ًت الب ت له ًتن يك  ًت لًلق الطف ت فد ًتك ت ًسوة ًم ل م 

 .ًتلليسد ًتق طع اه  ا لي  ل
 ب  ًتك ول   الطف تلًتن ا ل ى ت لكل اك ن  سلل  بمتصى بنط  ي  ًتكص ب تفلًت ةص. 

 

 استخدامها وكيفية تحضيرها، :والسالمة األمن محاليل -2

على  يجب التي ومتطلباته المخبري ضعععععروريات العمل من والسعععععالمة األمن محاليل تعد

هذه  ومن الضعععرورة، عند لسعععتخدامها دوري، وذلك بشعععكل تحضعععيرها المختبر محضعععر

 :المحاليل

 المائي الصوديوم بيكربونات محلول 
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ل:تحضيره      

 الماء من كمية قليلة مع زجاجي دورق في الصععوديوم بيكربونات من جم2 بإذابة  يحضععر
  .مل 100الكلي  الحجم يصبح حتى مقطر ماء إليه يضاف ثم المقطر،

 تحمل بطاقة ويوضععععع عليها جيداا، وتغطى حفظ، زجاجة في ويحفظ جيداا، المحلول يحر 
 .تحضيرها وتاريخ المادة، اسم

 :استخدامه     

 عرض مع ضرورة الجسم، على الحماض انسكاب عن الناجمة الحروق عالج في يستخدم
 يكون فهو الجسم، داخل المحلول هذا باستخدام ينصعح ول .الطبيب على المصعاب الشعخص

ا  غازاا  اتصاله بالحمض عند  .المصابة المعدة في تأثيره من يخشى كثيفا

 النحاس  كبريتات محلول  

ل:تحضيره      

 في الماء المقطر من مل 100 في المائية النحاس كبريتات من جم 25 بإذابة يحضععععععر
 .حفظ زجاجة في يحفظ جيداا  المحلول مزج وبعد كأس،

 :استخدامه     

 بعد المصععاب الجلد، ويعرض على الفسععفور سععقوط عن الناجمة الحروق عالج في سععتخدم
 .الطبيب على ذلك

 األمونيوم  كربونات محلول  

ل:تحضيره      

 وبعد المقطر،الماء  من مل 100 في األمونيوم كربونات من جرام 19.22  بإذابة يحضععر
 اسععم تحمل بطاقة عليها جيداا، ويوضععع وتغطى حفظ، زجاجة في يحفظ جيداا  المحلول مزج

 .تحضيرها وتاريخ المادة،

 :استخدامه     

 يعرض ثم الجلد، ومن على الحموض انسععععكاب عن الناجمة الحروق عالج في يسععععتخدم
 .الطبيب على المصاب

  األمونيا محلول  
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ل:تحضيره     

 الماء المقطر، من مل 100 في (% 26)  محلول األمونيا من مل 14.5 بإذابة يحضعععر
 المادة، اسعععععم تحمل عليها بطاقة يثبت حفظ، زجاجة في يحفظ جيداا، المحلول مزج وبعد

 .وتاريخ تحضيرها

 :استخدامه     

 منبهة كمادة يسعععتخدم .الجلد على البروم سعععقوط عن الناجمة الحروق عالج في يسعععتخدم 
 .الوعي بفقدان المصابين لألشخاص

  الخليك حمض محلول 

ل:تحضيره

 المقطر، ويمزج الماء من مل 100 في الخليك حمض من معل 5.73 بعإذابعة يحضععععععر
 وتاريخ اسععععععم المحلول، تحمل بطاقة عليها ويثبت زجاجة، في يحفظ ثم جيداا، المحلول
 .تحضيره

 استخدامه: 

 العالج يتابع على أن الجلد، على القواعد سعععقوط عن الناجمة الحروق عالج في يسعععتخدم
 .المستشفى في

 المائي الصوديوم كربونات محلول 

ل:تحضيره

 وبعد الماء المقطر، من مل 100 في المائي الصععوديوم كربونات من جم5 بإذابة  يحضععر
 المحلول، اسععععععم تحمل عليها بطاقة ويثبت حفظ، زجعاجعة في جيعداا يحفظ المحلول مزج

 .تحضيره وتاريخ

 استخدامه: 

 في العالج الجلد، ويتابع على الحموض انسعععكاب عن الناجمة الحروق عالج في يسعععتخدم
 المستشفى

ل

 ل
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 التحذيرية اإلشارات
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 اإلجبارية اإلشارات
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 المنع إشارات
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 والمعلومات االستدالل إشارات
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 بعض ادوات الحماية الشخصية
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 UN(: تصنيف المواد الكيميائية حسب نظام االمم المتحدة 1جدول)

 االمثلة النوع الصنف

 Metal azides (dry or containing by weight less than 50% water) املتفجرة 1

Picric acid(dry or containing by weight less than 30% water) 

Trinitrotoluene (TNT) 

2-1  Acetylene (dissolved), Ethylamine, Hydrogen ,Butane, ethers الغازات القابلة لالشتعال 

2-2  Nitrogen dioxide, CO, Sulphur dioxide, Nitric oxide, Chlorine الغازات السامة 

2-3 الغازات املضغوطة الغير قابلة  

 لالشتعال

Argon (compressed or liquid), Helium, Nitrogen, Oxygen 

3-1 السووووووووووووووائول القوابلوة لالشوووووووووووووتعوال  

(  < 18- )نقطة الوميض   

Acetaldehyde, Diethylamine, Carbon disulphide, Acetone,  Diethyl ether, 

Cyclohexane , Tetrahydrofuran 

3-2 السووووووووووووووائول القوابلوة لالشوووووووووووووتعوال  

(  to -18  23)نقطة الوميض   

Acetonitrile, Butandione , Ethanol , Ethyl acetate , Propanol, 

Benzene, 1,4-Dioxan , Toluene 

3-3  السوائل القابلة لالشتعال 

) 23 to 61   نقطة الوميض( 

Acetic acid 80-100%, Chlorobenzene, Formaldehyde solution 

Nitro methane, Cyclohexanone, Furfuraldehyde 

4-1 املوووووووواد الصووووووووووووووووووولوووووووبوووووووة الوووووووقوووووووابووووووولوووووووة  

 لالشتعال

Magnesium, ribbon , Titanium, powder. , Phosphorus, red Silicon, powder , 

Naphthalene 

4-2  Metal dithionites , Magnesium diamide, Charcoal, activated مواد قابلة لالشتعال التلقائي 

Diethyl magnesium, Phosphorus,white and yellow 

4-3 موووووووواد زوووووووةوووووووتووووووو   وووووووازات قوووووووابووووووولوووووووة  

 لالشتعال عندما زكون رطبة

Alkali Metals, Calcium carbide, Magnesium phosphide 

Sodium borohydride, Zinc, powder 

5-1  All nitrates, Calcium hypo chlorite, Ammonium dichromate مود مؤكسدة 

Hydrogen peroxide, Zinc peroxide, Sodium persulphate 

5-2  Acetyl peroxide (up to 27% in solution), Dihydroperoxide بيروكسيدات عضوية 

Lauroyl peroxide, Benzoyl peroxide (up to 72% as a paste) 

 

6-1  

 , Dimethyl sulphate, Osmium tetroxide, Aniline, Mercury compounds املواد السامة

Potassium cyanide 

 Oxalates, water soluble, Dichloromethane, Nitrophenols املواد الضارة

Trichlorobenzene 

6-2  Infectious substances ( these are substances containing disease producing املواد املعدية 

micro organisms) 
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 للمواد الكيميائية ورموزها( : انواع القفازات المقاومة 2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكيماويات المناسبة لها المادة
 

Butyl rubber (Br) 

Aldehydes, Carboxylic acids, Glycols and ethers. Hydroxyl 

compounds and alcohols Peroxides 

 

Natural rubber (Nr) 

Acetone, alcohols, Alkalies and Caustics , Ammonium fluoride,  

Dimethyl sulphoxide (DMSO) Phenol, Plating solutions 

 

Neoprene (Ne) 

Alcohols, Alkalies and caustics, Cello solve, Degreasing solvents 

Mineral acids, Oils, Plating solutions 

 

 

Nitrile rubber (Ni) 

Alcohols, Ammonium fluoride, Freons ,Hexane, Hydrofluoric and 

hydrochloric acid, Perchloric acid, Perchloro ethylene, Phosphoric 

acid, Potassium and sodium hydroxide 

Vinyl General prevention of contamination, Medical examination, 

Nuisance materials 
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 ( لتجميع مخلفات التجارب الكيميائية:  MERCK( تصنيف )3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

ًتكاان ملوًت جًشذذذذفلوا  تيللًتكلكن ملًتلضذذذذجا لًتة تي لاهلًتا تجييهلفدلااان مللضذذذذجا لخ تي لاهل

 ًتا تجييه
A 

ا  تيللوالكن مللضذذذذذذجا له تجييني لفدلااان مللضذذذذذذجا لت وج لل ىلًتا تجييهالل ملتعكيعلًتكجًدلفدل

 ح وا ملال  ي لاهلًلتجانيجم
B 

 C ًتكة ف ملًتص ن لًتن تع لاهلًتكل اللًتلضجا لاثللًواًقلًتولشي ل,لً  بيللًت لقلاااا
ًتك  تيللًتك لي لت ا حلًتكل  ي ل)لاعللًنلتل تجلتنللوضذذذذلا لفدلًت  وا ملب يثلت جنلاول دت لب سذذذذوة ًمل

كسي ي لًتلضجا لاعلل,لًلحك الًت لبجل PH = 6-8ا  تيللهي اوكسي لًتصجداجملوبي لبج  ملًتصجداجمل

وًا لل Cتلسذذينا لبجًسذذط لبي لبج  ملًتصذذجداجملًتكةففلوتلشذذي لًتلًسذذللث لاجضذذعلًتصذذ للفدلًت  وا ل

 Dًتس لللفدل

D 

 d,f-block Eا  تيللبق ا لًتكلكن ملًتغيلللضجا لًتس ا لوا  تيللًا حلًتف  ًملًتثقي  للن صلل
ص ن لًولس ل  ًتكجًدلًتق ب  لت شول للوًتس ا لسجًتلك  تل  F 

 G بق ا لًت لنقلوًا حلًت لنقلايللًتلضجا 
 H بق ا لًلا حلًتف  ا لاثللًتاهللوًتفض لوايله لاهلًتف  ًملًتنفيس لب  للانفصللليللًسولي ل 
 I ًلا حلًتص ن لت كجًدلايللًتلضجا ل)لن صللًتكعكجل ملًتلليسي لفدلًتع وللًت وا (

ًتكجًدلًتن سوي ي لك لفدللنج لانفص  بق ا لًت ي جلوًتكل دنلو  K 
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