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.السید مدیر مركز بحوث البیئة المحترم 
...تحیة طیبة 

تقریر إیفاد/  م

الصــادر مــن دائــرة البحــث 2010/ 9/12بتــاریخ 1250/ س30ذي العــددالــوزاري الكتــاببموجــب 
مــواد الیــة واســالیب احكــام الســیطرة علــى خــزن وتــداول ال" الموســومة تدریبیــة الدورة حضــور الــالمتضــمن والتطــویر

جامعـة الشـرق –تم بعون اهللا تعالى السفر إلى جمهوریة قبرص التركیـة "الكیمیاویة والبایولوجیة الخطرة والسامة 
الـذي فـي تركیـا یوسـف محمـد ممثـل الملحقیـة الثقافیـة لوفـد اسـتاذ ااسـتقبال وكـان فـيلحضـور هـذه الـدورة األدنـى 

والنقـل وتوفیر اماكن مریحـة للسـكن ول على تأشیرة الدخول بأجراءات الحصالصعوبات المتمثلة یللتذتولى مهام 
یـوم لمـدة اءه جمهوریة قبـرص التركیـة وبقـفضال عن مرافقته ایانا الى ،الضیافة إلى الجامعة وبالعكسكان من م
لهـم التدریبیـة وفقهـم اهللا ومتمنـین شأنها انجاح الـدورة من وتوفیر كافة التسهیالت التي لحین استتباب االمور كامل 

المشـاركین أربعـة عشـر مشـارك مـن ، كـان عـدداالستمرار وبـذل المزیـد مـن العطـاء مـن اجـل خدمـة بلـدنا العزیـز 
برنــامج الــدورة هــو عبــارة عــن سلســلة مــن تضــمن ). 1( رقــم بــالمرفقمختلــف الجامعــات العراقیــة وكمــا موضــح 

یـوم الجمعـة الموافـق الـى 2011/ 5/ 23المحاضرات وعلى مـدى خمسـة أیـام اعتبـارا مـن یـوم االثنـین الموافـق 
2( وكمـا هـو مبـین بـالملف رقـم وتضمن البرنامج توزیـع شـهادات مشـاركة لجمیـع المشـاركین 2011/ 5/ 27

تضـمن البرنـامج التـدریبي عـدة . والمستشفى التعلیمي في الجامعـة ,، تخللتها زیارة المختبرات في كلیة الصیدلة)
.-:منهامواضیع 

.ع وأهمیة المواد الكیمیاویة والبایولوجیة وكیفیة التعامل معها في المختبرات والمخازنتحید نو .1
التعرف على كیفیة نقل المواد الكیمیاویة والبایولوجیة السامة والخطرة من المخازن الفرعیـة والمركزیـة .2

.الى المختبرات
رة عــن معلومــات كاملــة لكــل مــادة كیمیائیــة وهــي عبــا)MSDS( مــا یعــرف ب التأكیــد علــى أهمیــة .3

عـــن التركیـــب الكیمیـــائي والمواصـــفات الفیزیائیـــة والكیمیائیـــة لكـــل مـــادة فضـــال عـــن الجرعـــة المقبولـــة 
.والسامة لكل مادة 

االستفسار عن كیفیة التخلص من النفایات السامة والخطرة وكیفیة معالجتها حیث تـم تزویـدنا بقائمـة .4
لشـركات العالمیـة التـي تتعامـل مـع هـذه المشـكلة وكمـا هـو مجموعة من المواقع االلكترونیـة لتتضمن 

). 3( موضح بالملحق رقم 
ن معظـــم مختبراتنـــا تفتقـــر الـــى الســـالمة واألمـــان مـــن المـــواد أإمـــن خـــالل زیارتنـــا للمختبـــرات تبـــین .5

.الكیمیاویة والبایولوجیة السامة
عنـــد الحـــوادث والحــــاالت التعـــرف علـــى كیفیـــة اجـــراء االســـعافات االولیــــة للعـــاملین فـــي المختبـــرات.6

.االضطراریة
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خطـــر الحرائـــق والخطـــط الموضـــوعة للوقایـــة مـــن الحرائـــق فـــي مختبـــرات ومخـــازن المـــواد الكیمیائیـــة .7
.والبیولوجیة الخطرة والسامة

التطرق الى طبیعة  المواد السمیة المسرطنة وغیر المسرطنة وتم التعرف على جرعـة االسـتجابة مـن .8
.خالل منحنى االستجابة

المقترحات والتوصیات

التأكید على اتباع القواعد االساسیة والطرق الصحیحة في خزن المواد الكیمیاویـة والبایلوجیـة الخطـرة .1
.والسامة وكیفیة التعامل معها

واحدة على األقل في كل مختبـر مـن مختبـرات الكیمیـاء ) Hood( التأكید على توفیر غرفة جهاز .2
وتشــجیع طلبــة الدراســات االولیــة والعلیــا والبــاحثین علــى اســتخدام هــذا وبعــض مختبــرات علــوم الحیــاة 

.الجهاز
.معلمة وبالسرعة الممكنةالالتخلص من المواد الكیمیاویة والبایلوجیة السامة والخطرة التالفة وغیر .3
تـــوفیر آلیـــات اتصـــال ســـهلة وســـریعة مـــع الـــدفاع المـــدني والجهـــات ذات العالقـــة الســـتخدامها عنـــد .4

.لطارئةالحاالت ا
( فــــي المخــــازن الفرعیــــة والمركزیــــة والمختبــــرات واألمانــــةالتأكیــــد علــــى تــــوفیر مســــتلزمات الســــالمة .5

).، أقنعة ، وكمامات خاصة  قفازات ، نظارات الحاویات ، 
ـــام المشـــاركین بتنظـــیم ورش عمـــل تدریســـیة للمختصـــین .6 لجـــان تـــداول المـــواد الكیمیاویـــة وأمنـــاء ( قی

.جامعاتهم وكلیاتهم كًال حسب موقعهفي) المخازن الكیماویة 
.التأكید على تنظیم دورات تطویریة أكثر تطورًا وفي دول متقدمة في هذا المجال.7
علـى اعتبـار ان جمیـع التوجیه بإجراء فحوصات دوریة للعـاملین فـي المختبـرات والمخـازن الكیمیاویـة .8

.المواد الكیمیاویة تكون سامة بشكل أو بأخر

دورةالمشاركون في ال
جامعة صالح الدین /خالد مطني محمد عبداهللاألستاذ الدكتور-1

جامعة البصرة/ االمارةفارس جاسم محمداألستاذ الدكتور-2

جامعة القادسیة /عبیدعدنان حمد الدكتور األستاذ-3

جامعة واسط /المساعد الدكتور مناف عبد حسن العزاوياألستاذ-4

جامعة الموصل /بدالرزاق محمد احمد عالمساعد الدكتور األستاذ-5
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هیئة التعلیم التقني / أیاد إبراهیم میخائیل المساعد الدكتور األستاذ-6

جامعة بابل /مطلوبهاشممحمد المساعد الدكتوراألستاذ-7

جامعة كركوك /صباح محمد صالحالمساعد الدكتوراألستاذ-8

جامعة االنبار/مثنى محمد عوادالمساعد الدكتور األستاذ-9

جامعة الكوفة/حمزة جاسم محمدالمساعد الدكتور األستاذ-10

جامعة ذي قار/حنون معلكرائد المساعد الدكتور األستاذ-11

جامعة میسان/ علي كریم عبدالحسنالمساعد الدكتور األستاذ-12

الجامعة التكنولجیة/ الدكتورة أزهار محمد حلیم-13

جامعة المثنى / لدكتور یاسر دخیل كریمشا- 14


