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 Module Description      وصف المقرر :

 بالبرامج الطالب تعريف إلى المقرر يهدف

 من البشرية الموارد لحماية الالزمة الفنية

 قد يتعرضون التي العمل وإصابات حوادث

 وكذلك ألعمالهم؛ ممارستهم أثناء لها

 لحماية الالزمة الصحية بالبرامج التعريف

 الناتجة من األمراض البشرية الموارد تلك

 .المادي ومناخه العمل طبيعة عن

This course aims to acquaint students with the technical 

programs for the protection of human resources from 

possible accidents and injuries on the job. It also 

introduces students to the health programs required for 

the protection of human resources from the diseases 

related to the nature and the physical context of work. 

 

 Module Aims          أهداف المقرر :                           
 

 التعرف على مفهوم الصحة والسالمة المهنية وتاريخها. 1
Identify the concept of occupational 
health and safety and its history 

 اإللمام بمسئوليات ومهام الصحة والسالمة المهنية . 2
knowledge of the responsibilities 
and functions of occupational health 
and safety 

3 
العمل  مخاطر  تقييمو سباب مخاطر العمل المختلفاإللمام بأ
 .المختلفة

Knowledge of the reasons for the 
different business risks and evaluate 
various business risks. 

4 
بقضايا البيئة الصناعية ومتطلبات الصحة والسالمة المهنية اإللمام 

 والتشريعات الخاصة بها

Knowledge of the industrial 
environment and the requirements 
of occupational health and safety 
legislation and their own issues 

 
 
 
 
 



 Learning                                                       مخرجات التعليم:                                          

Outcomes 

 بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على: يفترض                  

 

1 
إدراك أنواع المخاطر في بيئات العمل المختلفة وكيفية التعامل 

 معها وسبل تفاديها .

Perception of risk in the types and how to deal 
with it and how to avoid them different work 
environments 

2 
المشاكل البيئية التي يتعرض لها العامل وكيف يطبق مبادئ  تحديد

 السالمة والصحة المهنية أثناء العمل.

dentify the environmental problems faced by 
working and how it applied to occupational 
health and safety principles at work 

3 
 الموارد لحماية الالزمة الصحية تمكين الطالب معرفة البرامج

 .المادي ومناخه العمل طبيعة عن الناتجة من األمراض البشرية

Enable the student knowledge necessary for 
the protection of human resources resulting 
from the physical nature of the work and its 
climate, diseases and health programs. 

 

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

 3 1 تعريف السالمة والصحة المهنية وتاريخها ومسؤوليات السالمة

أنواع المخاطر التي يتعرض لها العاملون في بيئات العمل المختلفة 
 (المخاطر الميكانيكية   –المخاطر الكيميائية  –المخاطر الفيزيائية )

1 3 

أنواع المخاطر التي يتعرض لها العاملون في بيئات العمل المختلفة 
السقاالت  –مخاطر السقوف  –المخاطر الكهربائية  –المخاطر البيولوجية )

 -و الساللم 

1 3 

 3 1 اإلسعافات األولية و حقيبة اإلسعافات األولية

 3 1 أنواع الجروح و اإلصابات و التعامل معها

 3 1 االولاالمتحان الشهري 

 3 1 وسائل الوقاية الشخصية

 3 1 السالمة في بيئة العمل

 3 1 التعامل مع حوادث و إصابات العمل

 3 1 االمتحان الثاني

 3 1 العدد و األدوات و الطرق المناسبة الستخدامها

 3 1 طرق منع وقوع الحرائق و أنواع  طفايات الحريق

 3 1 تنمية ثقافة السالمة و الصحة المهنية

 3 1 التشريعات الناظمة للصحة المهنية

 3 1 مراجعة عامة
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