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  2021الثانیة الطبعة  . االختبارمحتوى  – المخاطر البیولوجیة  في إدارةشھادة مھنیة  

________________________________________________________________________ 

 

 یة  المخاطر البیولوج إدارةشھادة مھنیة في 
 - سئلة والمراجعوبعض نماذج من األ محتوى اإلختبار   -

ال البیولوجیةمھنیة  الة  اد شھتتبث  المخاطر  إدارة  طرف   في  من  لجمعیات    الفیدرالیة  الممنوحة  الدولیة 
كفاءات في المبادئ األساسیة والممارسات  الحاصلین علیھا لھم  ألشخاص  ا   أن (IFBA) البیولوجیةالسالمة  
البیولوجیة.  المتعلقة المخاطر  ال  بإدارة  تعتبر  الالشھادة  و  المخاطر  إدارة  في  لم    بیولوجیةمھنیة  التي  و 

الدولیة لجمعیات السالمة    الفیدرالیة شرط الزم للتقدم بطلب الحصول على شھادة    تنتھي صالحیتھا بعد،
إضافیة.    البیولوجیة   تقنیة  تخصصات  المستعد یمترشحللیمكن  في  اإلجر  ین ن  اختبار  على  اء  لحصول 

مع العلم أنھ  ختبار،  اال  ھدا   ون فیھ إلجراء طلبھم في أي وقت یرغب تقدیم  لمخاطر البیولوجیة  شھادة إدارة ا
 األھلیة أو شروط مسبقة أو وقت محدد.   شروط ال توجد 

تعاملون مع المواد  موسعة من المھنیین الذین ی  فئةتھم  المخاطر البیولوجیة    إن الشھادة المھنیة في إدارة 
حولالبیولوجیة   علخالل    ھاأو  وضب  مدیرو غرار    ىعملھم  البیولوجیة  السالمةالمخاطر  البیولوجیة    اط 

من تقنیین وباحثین وعمال الصیانة والمھندسین المصممین لالحتواء البیولوجي    ات بروالعاملین في المخت 
 انعي السیاسات. والمستشارین وص  المدرسین والمھندسین المعماریین و 

األ  الإن  الشھادة  ل  حاملین شخاص  إلدارھذه  والمھارات  المعرفة  من  كافیة  درجة  المخاطر  یملكون  ة 
بالمختبرات  المعرفي     الصحیة   الرعایة   منشآت ب  و  البیولوجیة  الھیكل  إن  وآمنة.  سلیمة    (BOK)بطریقة 

ات المطلوبة للحصول على شھادة  نشاط معرفي الكتساب الكفاء  29 و   التالي یتكون من أربعة مجاالت 
البیولوجیة.   المخاطر  االختبار  یستند   وإدارة  ال  إلىمضمون  الھیكل  في  معرفي  ھدا  سؤال  كل  ویرتبط 

 االختبار بأحد المجاالت التالیة. 

 

 
 إلدارة المخاطر البیولوجیة؛  ل فعام ا نظعرض قائمة أھداف .  1
  األساسیة   العناصر  إلى  یستند   البیولوجي   واألمن   البیولوجیة   للسالمة  شامل   برنامج   تصمیم .  2

 ؛ البیولوجیة المخاطر  إدارة لنظام 
  محلي   سیاق   في  ناجح   البیولوجیة المخاطر    إدارة نظام  تنفیذ   و   إنشاء   في  الرئیسیة   العوامل   تقییم   .3

 ؛ المحلیة واإلرشادات   والمعاییر  واألنظمة   للقوانین واالمتثال 
 البیولوجیة؛المخاطر   من  والحد   األولویات  وترتیب  تقییم و  لتحدید  المناسبة المنھجیات  وصف.  4
 ؛إدارة المخاطر البیولوجیة نظام أداء نوتحسی   ومراقبة لتقییم  الزمةا جراءات اإل  تطبیق  .  5
كیفیة تطبیق  " مع  التخطیط، التنفیذ، التحقق، التصحیح  ) "     PDCAأساسیات مبدأ (   وصف .  6

 م إدارة المخاطر البیولوجیة. ا نظ ى علمبدأ   ھدا
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 ؛ وھیكلھ  وأھدافھ ISO 35001 المعیار إطار  نطاق   وصف .7

المبینة  شرح    .8 فیھا ISO 35001   رالمعیا  قيالمصطلحات  والسالمة    بیولوجيال طر  خال  بما 
 البیولوجیة واألمن البیولوجي ونظام إدارة المخاطر البیولوجیة؛ 

  أنشطة   في   ادمجھا و  تطبیقھا   فیة كی  فھم و   ISO 35001  للمعیار  األساسیة  المكونات   صفو  .9
 ؛المؤسسة

  بالمواد   المرتبطة   المخاطر  تحدید   من  تتمكن  حتى  ISO 35001  المعیار   متطلبات   فھم.  10
 ؛فیھا  والتحكم  وتقییمھا   البیولوجیة

 .  الوطنیة  واإلرشادات   والمعاییر  اللوائح و   القوانین  مع ISO 35001  المعیار  تنفیذ   كیفیة فھم .11

 
 

 ؛  وتحدید المخاطر  ة البیولوجی والتھدیدات ر  اخطتقییم األ  یةوصف كیف -12
  تنفیذ   و  لتحدید   المخاطر  تقییم  عملیات   من  عھامج  یتم  التي   المعلومات   استخدام  كیفیة   فھم  ؛  13

 ؛المخاطر  في للتحكم  مناسبة  إجراءات 
لقائمة  ا السالمة البیولوجیة واألمن البیولوجي  التحكم فيفھم طرق تطویر وتنفیذ إجراءات    -14

 ؛ محلي سیاق في وذلك  على المخاطر
  من   التخفیف  مواءمة   وكیفیة  لوجي البیو  األمن  و   جیةالبیولو  السالمة  مراقبة تدابیر  تكامل  فھم  -15

 واألمن؛  السالمة  مخاطر
  تشغیلھا  تم  المعدات  و المنشآت   تصمیم  أن لضمان  التحكم  إجراءات   وتطبیق  تطویر   كیفیة   فھم  -16

 ؛ البیولوجیة  التھدیدات  أو/و  بالمخاطر یتعلق  ما  في یمةلس و  ةأمان  طریقةب  وصیانتھا
  وشرح .  والعملیات   والمعدات   المنشأة   مخاطر  في   كم تحال  إجراءات   عن   المقدمة   األمثلة   تقییم   -17

 ؛ .المحددة المخاطر لمعالجة  مالءمتھا  مدى
  المخاطر  إدارة  نظام  ضمن.  المطابقة   عدم  حاالت و  الحوادث   وإدارة  وتقییم   تحدید   فیة كی   فھم  -18

 ؛البیولوجیة
عملیة    والبیانات   األداء   مؤشرات   تحلیل   كیفیة   وصف  -19 عن  أو  حقیق  التأو  التفتیش  الناتجة 

 دث / الحادث بھدف مراقبة وتطویر نظام إدارة المخاطر البیولوجیة؛ في الح التدقیق
  وممارستھا   وتنفیذھا  الطوارئ   حاالت   في  االستجابة   وإجراءات   خطط  وضع  كیفیة   وصف  -20 

 كفاءات ال تقییم  وبرامج الموظفین  تدریب   وتنفیذ   إنشاء كیفیة وصف  -21
  المخاطر   ةإدار  بنظام  الصلة  ذات   والخارجیة   الداخلیة   ل صاوتال  عملیات   تنفیذ   كیفیة  فھم   -22

   ؛البیولوجیة
كیفیة    -23   إدارة  نظام  لفعالیة   الالزمة  الموثقة  المعلومات مراقبة   وتحیین   و  إنشاءوصف 

   .یةالبیولوج المخاطر
 

 إدارة المخاطر البیولوجیة  معیار   ISO 35001: المجال ب 
 

 طر البیولوجیة : تنفیذ نظام إدارة المخاالمجال ج
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  داخل  لوجیة البیو  المخاطر  إدارة  في   صالحیةال  ولھم   المسؤولیة  یتحملون   الذین   األفراد   تحدید   -24

 ؛المؤسسة
   واإلدارة العلمیة؛ العاماإلدارة العلیا والمدیر  ات صالحی و ومسؤولیات   أدوار وصف  -25
 ؛ وأنشطتھا  ودورھا  البیولوجیة  المخاطر إدارة  لجنة  عضویة  وصف   -26
 إدارة المخاطر البیولوجیة؛ مستشار  وظائف ووصف دور  -27
في  األفراد   تحدید  - 28 منھم  كل  دور  ووصف  إدارة  أداء  تحسین  و   مراقبةالمسؤولین  نظام 

   ؛المخاطر البیولوجیة
  فیھا   ن وویؤثر   إدارة المخاطر البیولوجیة   مع   التالیة  األطقم  أدوار   من   كل   یتفاعل   كیف   شرح   -29

وطاقم العملیات   تنظیف  خدمة   فریق   بالحیوانات،  العنایة   عمل   فریق   األمن،  فریق :  المؤسسة   داخل
 لصیانة. وا
 

 : ختباراال یتضمنھ  الذيكل مجال ل المئویة لألسئلةیمثل الجدول التالي النسبة 
 

   ختبارمخطط مفصل لإل
 لوجیة شھادة مھنیة في إدارة المخاطر البیو

 ٪ 70ھي  النجاح درجة 
 عدد األسئلة   المجال

 18 م إدارة المخاطر البیولوجیة اأساسیات نظ أ/
 16 لمخاطر البیولوجیة إدارة امعیار   ISO 35001 ب/
 42 ر البیولوجیة تنفیذ نظام إدارة المخاطج/ 
 24 البیولوجیة  المخاطر إلدارة الصالحیةو والمسؤولیات  األدوارد/ 

 

اإل أسئلة  وشكل  طبیعة  المترشحین   ختبار لجعل  لدى  األمثلة مألوفة  بعض  یلي  ما  في  نقدم  مع    . 
 . في نھایة اإلجابة  )(* الصحیحة یشار إلیھا بنجمة بة ااإلج أن العلم 

 
 ھو:   ISO 35001 معیار إدارة المخاطر البیولوجیةإن الھدف من .1
 

 ل البیولوجیة إلى مجموعة المخاطر. فیة تصنیف العوامإرشاد األشخاص حول كی  -أ
 إلدارة المخاطر البیولوجیة. تحدید المتطلبات الملزمة قانونیا  -ب 
 * .جیة البیولو المخاطر إدارة إطار  مكونات  وصف  -ج
 . الحیوي الطب  تبرات مخ على  التصدیق متطلبات  تحدید  -د 

 
 : في المخاطر تقییم  عملیة   تُستخدم  .2
 

  علیھا   ینطوي   التي   المخاطر  من  للتخفیف   اتخاذھا   یجب   التي  المراقبة  تدابیر   تحدید   -أ
 *  .العمل

 برنامج إدارة المخاطر البیولوجیة. تحدید التمویالت الالزمة لتنفیذ   -ب 
 . داخل المرفق  البیولوجیة  إلدارة المخاطرخاص دوار ومسؤولیات األشضبط أ -ج

   البیولوجیة المخاطر إلدارة الصالحیةو والمسؤولیات األدوار: المجال د
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 وتجھیزات السالمة.   الشخصیةقیاس فعالیة معدات الوقایة  -د 
 
الذین یتعاملون مع    موظفین التي من شأنھا أن توفر الوقایة لل  المثلىماھي إجراءات المراقبة  .3

 ؟ الجوي اذ الرذ  والتي من السھل أن تنتقل عن طریقالعوامل البیولوجیة  
 

 . البالستیكیة األدوات  من  بدالً  لزجاجیة ا األدوات  واستخدام العمل طاولة سطح  تطھیر -أ
   أكواب الطرد المركزي محكمة  واستعمال السالمة البیولوجیة   خزانة في   االشتغال -ب 

 . *الغلق 
 . طاولة العمل سطح وتطھیر   المختبر في  العاملین الموظفین  تطعیم  -ج
 .  األزرار مقفل مختبر معطًف  ارتداء و الحادة لألدوات  حاویات  استعمال  -د 

 
 إدارة المخاطر البیولوجیة یتمثل في:  مستشار ر ادوأحد أ .4
 

 قصد ضمان سالمة العمل بالعوامل البیولوجیة. الموارد الكافیة توفیر ضمان  أ.
 ءات الذین یرفضون إرتداء معدات الوقایة الشخصیة وإتباع إجرا الموظفینتأدیب ب.

 السالمة. 
عاملون  شخاص المناسبین الذین سیتاأل  من أنھم   أكد للتإجراء تحریات حول الموظفین    -ج

 مع العوامل البیولوجیة. 
 . * ومتابعتھا فیھا  والتحقیق الحوادث  عن  اإلبالغ  في  المشاركة -د 

 

 : الحصر  ال  المثال سبیل على   ختبارلإلعداد لإل ة المقترحالمراجع بعض فیما یلي  

 الصلة  ذات المنظمات  من وغیرھا  للمختبرات البیولوجیة  المخاطر  رة إدا .1
ISO 35001:2019 Biorisk management for laboratories and other related organizations 

https://www.iso.org/standard/71293.html 

)2020 ة ی ملاعلا یولوجیة في المختبرات (منظمة الصحةكتیب السالمة الب   .2 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311 

 
 ). 2006ة الصحة العالمیة كتیب توجیھي حول األمن البیولوجي في المختبرات (منظم  –إدارة المخاطر البیولوجیة 3. 

https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/ 
 

  OIE 2015  والحیوان  المختبر مرافق. البیطریة  في  البیولوجیة اطرالمخ إدارة  معیار: البیولوجي واألمن البیولوجیة  السالمة 4.
-ntManageme-Biorisk-content/uploads/2019/10/OIE-tps://internationalbiosafety.org/wpht

Chapter.pdf 
 

 . المختبر في البیولوجي واألمن  البیولوجیة سالمةال مخاطر لتقییم تقنیة إرشادیة  وثیقة5. 
-and-safetyBio-content/uploads/2019/08/Laboratory-biosafety.org/wphttps://international

Assessment.pdf-Risk-Biosecurity 
 
 

 ). www.internationalbiosafety.org(التالي    IFBA (كل ھذه المراجع ومراجع اخرى متوفرة ویمكن تحمیلھا عبر موقع  

https://www.iso.org/standard/71293.html
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311
https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/
https://internationalbiosafety.org/wp-content/uploads/2019/10/OIE-Biorisk-Management-Chapter.pdf
https://internationalbiosafety.org/wp-content/uploads/2019/10/OIE-Biorisk-Management-Chapter.pdf
https://internationalbiosafety.org/wp-content/uploads/2019/08/Laboratory-Biosafety-and-Biosecurity-Risk-Assessment.pdf
https://internationalbiosafety.org/wp-content/uploads/2019/08/Laboratory-Biosafety-and-Biosecurity-Risk-Assessment.pdf

