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 ستعمالسالمة اإلالسالمة البیولوجیة : اإلنتقاء والتركیز و خزانةشھادة مھنیة في 

 -محتوى اإلختبار وبعض نماذج من األسئلة والمراجع   -
 
 

السالمة البیولوجیة: اإلنتقاء والتركیز وسالمة  )كابینةخزانة (أو في مجال  (PC)الشھادة المھنیة تثبت 
أن األشخاص   (IFBA)فیدیرالیة الدولیة لجمعیات السالمة البیولوجیة اإلستعمال الممنوحة من طرف ال

 خزانةالحاصلین علیھا لھم الكفاءات في المبادىء األساسیة والممارسات المتعلقة بإنتقاء وسالمة إستعمال 
ه یجب على المترشحین الذین یرغبون في الحصول على ھذ السالمة البیولوجیة عند إستعمال المواد المعدیة.

 الشھادة أن یكملوا بنجاح إختبار الشھادة المھنیة في إدارة المخاطر البیولوجیة قبل أن یكونوا مؤھلین للفحص.
 

تھم فئة موسعة من  السالمة البیولوجیة: اإلنتقاء والتركیز وسالمة اإلستعمال  خزانةإن الشھادة المھنیة في 
خالل عملھم على غرار مدیرو المخاطر البیولوجیة ولھا أو حالبیولوجیة المھنیین الذین یتعاملون مع المواد 

وضباط السالمة البیولوجیة والعاملین في المختبرات من تقنیین وباحثین وعمال الصیانة والمھندسین 
والمربین السالمة البیولوجیة  خزانةومصادقي المصممین لالحتواء البیولوجي والمھندسین المعماریین 

 اسات.والمستشارین وصانعي السی
 

 خزانةإلنتقاء وإستعمال إن األشخاص الحاملین لھذه الشھادة یملكون درجة كافیة من المعرفة والمھارات 
 4التالي یتكون من  (BOK)إن الھیكل المعرفي مراكز الرعایة الصحیة. السالمة البیولوجیة بالمختبرات و

. إن مضمون المھنیةشھادة الى نشاط معرفي الكتساب الكفاءات المطلوبة للحصول عل  42مجاالت و 
 االختبار یستند على ھذا الھیكل المعرفي ویرتبط كل سؤال في االختبار بأحد المجاالت التالیة.

 
 

 
 المجال أ: المبادئ التوجیھیة ومعاییر خزانة السالمة البیولوجیة 

 
  

 
سالمة و بیولوجیةالسالمة ال انةخزتحدید المبادئ التوجیھیة والمعاییر الدولیة التي تنطبق على اختیار  -1

 وصیانتھا واعتمادھا ؛ استخدامھا 
 
 خزاناتالقوانین واللوائح والمعاییر والمبادئ التوجیھیة المحلیة ذات الصلة ب عمال وتطبیق. فھم كیفیة است2

 ؛ في المجال مع المبادئ التوجیھیة والمعاییر الدولیة التوافق السالمة البیولوجیة ب
 
السالمة  خزاناتالنوع المناسب من  عند إقتناءالمبادئ التوجیھیة والمعاییر  تفسیر)ي ترجمة (لخبرة فا. 3

 وتركیبھا الصحیح داخل المرفق ؛ البیولوجیة
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السالمة البیولوجیة  خزاناتمعاییر اآلداء ل -، البیوتكنولوجیا EN12469المعیار األوروبي  اإلطالع على. 4
 للكائنات الدقیقة؛

 
: التصمیم والبناء واألداء السالمة البیولوجیة خزانة NSF / ANSI 49 الدولي  معیارالبالكافیة  الدرایة. 5

 والشھادات المیدانیة ؛
 
 ومعاییر القبول ؛  داءاآلالمتعلقة باختبار  السالمة البیولوجیة خزانات. فھم معنى قوائم منتجات 6
 
بیولوجیة المخاطر القبة ھندسیة فعالة داخل نظام إدارة مراالسالمة البیولوجیة ترتكز على  خزاناتأن فھم  -7

 ؛إلدارة المخاطر البیولوجیة بالمختبرات  CWA 15793 بـكما ھو موصوف 
 

 
 السالمة البیولوجیة خزاناتتركیز السلیم و نتقاءواالاألنواع : المجال ب 
 

  
 ؛تعریف األحتواء األولي  -8
 
 ؛من التعرض لألخطار البیولوجیة والكیمیائیة واإلشعاعیةل یقلاالحتواء األولي  أنصف كیف و  -9
 

 مع الكائنات الحیة الدقیقة المعدیة ؛سالمة من العمل بتمكن السالمة البیولوجیة  خزانات أنفھم كیف   - 10
 

 ؛ قسموأنواعھا داخل كل بیولوجیة السالمة ال خزاناتل ةالثالث قساموصف األ -11
 

 ؛ السالمة البیولوجیة خزاناتمن ونوع  قسموفرھا كل یتي ع الحمایة الانوأ وصف -12
 

 ؛وصف حمایة األشخاص والمنتج والبیئة - 13
 

 السالمة البیولوجیة ؛ خزاناتاتھا ووظائفھا بوفھم تطبیق HEPA تعریف المرشحات (الفالتر) - 14
 

السالمة البیولوجیة بما في  تخزاناوأنواع  قساممختلف أببأمان  إستعمالھافھم نوع المخاطر التي یمكن   -15
 ؛كیماویات والنظائر المشعةذلك الكائنات الدقیقة وال

 
 ؛ بیولوجیةالسالمة ال خزاناتلبخار والنظائر المشعة في مع االمولدة الخطر . فھم قیود العمل مع المواد 16

 
طاولة  لتنظیف  (laminar flow) واألنسیاب الصفحي ، لبیولوجیةالسالمة ا ناتخزا. فھم االختالفات بین 17

 الدخان ؛الواقي من غطاء الو العمل
 

الخاصة مخاطر الاستناداً إلى تقییم  السالمة البیولوجیة خزانةل النوع والحجم المناسب نتقاء. فھم أھمیة ا18
 ؛ بكل حالة
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السالمة  خزاناتلالنوع المناسب  نتقاءعند االتي یجب أخذھا بعین اإلعتبار متطلبات الوصف العوامل و -19
 لتلبیة االحتیاجات التشغیلیة المحددة ؛ البیولوجیة 

 
 بیولوجیةالسالمة ال خزاناتوصف العوامل الواجب مراعاتھا عند تركیب واختیار المكان المناسب ل -20

 ؛ بیولوجیةالسالمة ال خزاناتبلتجنب تعطیل سیر تدفق الھواء 
 

 غرفة لضمان حسن سیر عملھا ؛الداخل  السالمة البیولوجیة خزانةتركیز . معرفة كیفیة 21
 

بالشكل بیولوجیة السالمة ال خزانةالالزمة لوضع وتركیب  ة. فھم المتطلبات الھندسیة ومتطلبات الغرف22
 المناسب ؛

 
 ؛تھویة الغرفةل النظام التشغیلي السالمة البیولوجیة مع  خزانةأنابیب (قنوات) . فھم كیف یمكن أن تتفاعل 23

 
خزانات السالمة البیولوجیة التي تحتوي على أنابیب مقابل ال خزانات (ونتائج)   وآثار قیودئد و. فھم فوا24

 ؛ (ducted vs non-ducted)التي ال تحتوي على أنابیب 
 

 
 

  السالمة البیولوجیة خزاناتاإلستخدام السلیم  وصیانة  المجال ج:
 

  
من أجل الحفاظ على  بیولوجیةلسالمة الا خزانةالموجودة في . فھم أنماط تدفق الھواء عند العمل مع المواد 25

 ؛ (العرضي) االحتواء وتجنب التلوث المتبادل
 

وإجراء اختبارات تدفق الھواء قبل بدء  السالمة البیولوجیة  خزانةمعرفة كیفیة التعرف على حسن أداء  -26
 العمل ؛

 
 ؛واإلنذارات (magnehelic)مقاییس . فھم وظیفة 27

 
د أنماط تدفق یتحدلفي العمل مع المواد المعدیة قبل البدء السالمة البیولوجیة  خزانة تجھیزمعرفة كیفیة . 28

 ؛(العرضي )على االحتواء وتجنب التلوث المتبادل  محافظةمناسب للالعمل السیر  تحدیدالھواء المناسبة ، و
 

دون تعطیل تدفق الھواء الخاصة بھا  السالمة البیولوجیة  خزانةفي  سالمةمعرفة كیفیة الجلوس والعمل ب -29
 ؛

 
 بعد االستخدام ؛ السالمة البیولوجیة  خزانة. معرفة كیفیة إكمال العمل وإغالق 30

 
 ؛ اقبل االستخدام وبعدھ السالمة البیولوجیة خزانة وصف إجراءات تعقیم -31
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قبل وبعد كل  سلیمبشكل صحیح و البیولوجیة السالمة خزانة مساحة (تعقیم)  . معرفة كیفیة تطھیر32
 ؛اماستخد

 
یشیر  السالمة البیولوجیة  خزانة. معرفة ما یجب القیام بھ أثناء انقطاع التیار الكھربائي أو إذا كان إنذار 33

 ؛ الكابینةإلى فقدان االحتواء وسوء عمل 
 

 ؛ السالمة البیولوجیة انةخزمساحات استخدام األشعة فوق البنفسجیة في تطھیر  قیود فھم . 34
 

 سالمتھا التشغیلیة ؛إستدامة للحفاظ على  السالمة البیولوجیة  خزانةالمحافظة على وصف إجراءات  -35
 
 

 السالمة البیولوجیة  خزاناتالتصدیق على  المجال د:
 

  
 ؛ السالمة البیولوجیة خزانةالتصدیق على تعریف   - 36

 
 ؛السالمة البیولجیة خزاناتالتصدیق على معرفة عدد مرات وموعد   - 37

 
 ؛السالمة البیولوجیة خزاناتفھم الظروف المختلفة التي تؤدي إلى الحاجة إلى اعتماد   - 38

 
 ؛ السالمة  البیولوجیة خزانةبخصوص إجراءات التصدیق على فھم أھمیة مواصفات الشركة الصانعة  - 39

 
 ؛السالمة البیولوجیة خزانةب  HEPA اتمرشح دالئل (عالمات)فھم   - 40

 
السالمة البیولوجیة  خزانة العتماد نجازهالموقع التي یتم إ ي داخلوصف إجراءات االختبار المیدان  - 41 

 والغرض من كل اختبار ؛
 

بما في ذلك علیھا  قبل التصدیق  سلیم بشكل صحیح و السالمة البیولوجیة  خزانة تحضیرفھم كیفیة  - 42
 .ةر وإزالة التلوث المطلوبالتطھیعملیات 
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 مخطط اإلختبار 
 

 یمثل الجدول التالي النسبة المئویة  لألسئلة لكل مجال والتي یتضمنھ اإلختبار:
 

 مخطط مفصل لإلختبار 
 اإلنتقاء والتركیز وسالمة اإلستعمالالسالمة البیولوجیة:  خزانةمھنیة في شھادة 

٪ 07 -نتیجة النجاح   

لةعدد األسئ  المجال 
 السالمة البیولوجیة خزانةومعاییر المبادئ التوجیھیة  13
 السالمة البیولوجیة خزاناتتركیز السلیم و نتقاءواالاألنواع  43
 السالمة البیولوجیة خزاناتاإلستخدام السلیم  وصیانة  29
 السالمة البیولوجیة خزاناتالتصدیق على  15

 
 عینة من األسئلة 

 
شكل أسئلة اإلختبار مألوفة لدى المترشحین. نقدم في ما یلي بعض األمثلة. مع العلم وأن لجعل طبیعة و

 األجوبة الصحیحة یشار إلیھا بنجمة في نھایة اإلجابة (*).
 

 EN12469التي تشملھا  السالمة البیولوجیة خزاناتب األدنى من متطلبات األداء الخاصة. یتضمن الحد 1
، وحمایة المنتج ، والتلوث  (the front opening)   في الفتحة األمامیة التسرب، واإلحتباس ضیق أ)

 المتبادل. *
والتلوث  ،وحمایة األفراد ، (the front opening) الفتحة األمامیةفي واإلحتباس  ،التسرب ضیقب) 

 المتبادل.
 ج) االھتزاز ، وضیق التسرب ، وحمایة المنتج ، وحمایة الموظفین.

 في الفتحة األمامیة ، والتلوث المتبادل اإلحتباسھتزاز ، و، واال الثبات د)
 

 
على الحد  B2الفئة  و II قسممن ال السالمة البیولوجیة خزانة ، یجب أن تحافظ NSF / ANSI 49. وفقاً لـ 2

 األدنى لمتوسط سرعة الھواء الداخل _____________ من خالل فتحة الوصول األمامیة.
 قدم / دقیقة) 25متر / ثانیة ( 0.13أ) 

 قدم / دقیقة) 50متر / ثانیة ( 0.25ب) 
 قدم / دقیقة) * 100متر / ثانیة ( 0.51ج) 
 قدم / دقیقة) 200متر / ثانیة ( 1د) 
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 ؟A2الفئة و II قسممن ال البیولوجیةلسالمة ا خزانةفي  التي تم تركیزھا  HEPA. كم عدد مرشحات 3

 نتج والبیئةالمحمایة  واحد یوفر كال من HEPAأ) مرشح 
 ثاني یوفر حمایة للبیئة * HEPAیوفر حمایة للمنتج ومرشح واحد  HEPAب) مرشح 
 HEPAثاني یوفر حمایة البیئة ، ومرشح  HEPAیوفر حمایة للمنتج ، ومرشح واحد  HEPAج) مرشح 

 ثالث یوفر حمایة الموظفین
 السالمة البیولوجیة  خزانةتصمیم اعتمادا على الشركة المصنعة و HEPAد) واحد أو اثنین من المرشحات 

 
 

 ؟II القسممن  السالمة البیولوجیة خزانةلباالستخدام السلیم  ةتعلقوالم صحیحة . أي من العبارات التالیة ھي 4
 مساحةالخلفیة ل بإتجاه الحافةبشكل عملي ،  خزانةبعیدا قدر اإلمكان خلف الأ) یجب وضع جمیع المواد 

 العمل. *
 من وإلى الداخل باستخدام حركة تجتاح عبر فتحة الوصول إلى العمل.ع (األیادي) ذرب) یجب نقل األ

عالمة "خطر والموجود عیھا   خزانةلذات الحجم الضخم والتي ال یمكن وضعھا داخل ان لألكیاس ج) یمك
 لجمع النفایات. كابینةلى الحافة الخارجیة للوضعھا عبیولوجي" 

 خزانةعندما ال تتداخل مع تدفق الھواء داخل ال خزانةواء األمامي للالھ كةعلى شبد) یمكن وضع المعدات 
 

على مباشرة  والمتعلق إجراؤه في الموقع أثناء التصدیق _______________ الذي یتمإختبار إن  -5
 الھباء الجوي المعدي.السالمة البیولوجیة على  خزانةاحتواء  قدرة

 أ) سرعة التدفق *
 ب) االھتزاز

 البیولوجیةغ ابواألج) 
 د) حجم الھواء

 
 المراجع

 فیما یلي بعض المقترحات لإلعداد لإلختبار ولكن ال ینبغي أن تقتصر على المراجع التالیة:
 

 ).2004كتیب السالمة البیولوجیة في المختبرات (منظمة الصحة العالمیة  -1
2- NSF/ANSI 49 داء والشھادات المیدانیة. السالمة البیولوجیة: التصمیم والبناء والقدرة واآل خزانة

2012  
3- EN 12469  ؛2000السالمة البیولوجیة للكائنات الدقیقة.  خزاناتمعاییر اآلداء ل -البیوتكنولوجیا 
الملحق آ.  السالمة البیولوجیة خزاناتاإلحتواء األولي للخطر البیولوجي: اإلنتقاء والتركیز وإستعمال  -4

BMBL. CDC/NIH. 2009.  . 
 2011حول إدارة المخاطر البیولوجیة بالمختبرات. جانفي  CEN Workshop 15793قیة . إتفا5

 
التالي   IFBA(كل ھذه المراجع ومراجع اخرى متوفرة ویمكن تحمیلھا عبر موقع  

)www.internationalbiosafety.org.( 
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