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الكلية وتأسيسها:
نشأة ّ
الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا كلية جامعية تقنية خاصة ،معتمدة اعتماداً عاماً واعتماداً خاصاً ،وتعد من أوائل
كليات المجتمع في األردن.
تأسست الكلية ككلية جامعية متوسطة (كلية المجتمع العربي سابقاً) على أيدي نخبة من رجال الفكر والتربية في األردن ،حيث
أدرك مؤسسوها التطورات السريعة التي يشهدها األردن والمنطقة العربية آنذاك ،ومدى الحاجة إلى الكوادر الفنية المؤهلة في
مختلف التخصصات؛ إلعداد الخطط التنموية وتنفيذها ،واستدعى هذا كله عدة اعتبارات ذاتية وموضوعية ،لها عالقة بتنوع
حقول التخصص وتالؤمها مع رغبات الطلبة من جهة وتلبيتها لحاجات السوق المحلية والعربية ،ومواكبتها لمستلزمات التنمية
والتقدم في مختلف المجاالت من جهة اخرى ،فكان ال بد من إنشاء كلية تسهم في الجهد الوطني ،وفي إعداد الكوادر وتدريبها
في مختلف مجاالت العمل ،فكانت الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا التي اختار لها مؤسسوها هذا االسم لتعبر عن مضمون
فكري وآخر تربوي.
المضمون الفكري :فإنه يتمثل في كونها كلية لجميع أبناء الوطن العربي ،على اختالف أقطارهم وأمصارهم وهم فيها سواء.
المضمون التربوي :فيتمثل في التوجه الجديد في التعليم ،حيث أنه يمزج بين النظرية والتطبيق في التعليم العالي ،مع التأكيد
على الجانب التطبيقي العملي ،أكثر منه على الجانب النظري والذي تقوم عليه الدراسة الجامعية التقليدية.

الكلية وأهدافها:
رسالة ّ
تتمثل رسالة الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا في تحقيق األهداف اآلتية:
 إعددداد وتدددريب القددوى البش درية فددي األردن والمنطقددة العربيددة ،فددي العديددد مددن التخصصددات :الهندسددية ،والطبيددة ،واإلداري دة
والمالية ،والتربوية ،وتكنولوجيا المعلومات ،للمساهمة في تنفيذ خطط التنميدة األردنيدة والعربيدة ،وتطدوير المجتمدع االردندي
خاصة ،والمجتمع العربي عامة.


استكمال تنمية شخصية الفرد بأبعادها المختلفة ،والتي بدأت بمراحل التعليم السابقة.

 توفير التربية الديموقراطية بتنويع التعليم وجعله متناسباً وقدرات الطالب وميولهم.


تهيئة الفرصة للراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.



تقديم برامج تعليمية وتدريبية في إطار التعليم المستمر لمختلف المستويات والتخصصات.
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مبنى الكلية ومرافقها:


تقع الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا فوق ربوة مشرفة تطل على حرم الجامعة األردنية ،وتبلغ مساحة األرض التي
تقوم عليها إحدى وعشرون ألف متر مربع ،ويبلغ مسطح مباني الكلية حوالي ستة عشر ألف متر مربع.



يشتمل بناء الكلية على ( )54قاعة تدريس نموذجية ،و( )60مختب اًر ومشغالً مجهزه جميعها بأحدث المعدات واألجهزة
الالزمة وفق معايير االعتماد العام والخاص ،باإلضافة إلى مكتبة نموذجية ،ومالعب رياضية ،وعيادة صحية ،وعيادة
اسنان ،وعيادة عيون للطلبة والعاملين ،وقاعة اجتماعات ومسرح ،ومقاصف ،وغرف إدارية ،ومصليين للبنين والبنات،
وحدائق ،وساحات ومواقف سيارات...



تم إعادة بناء مدخل الكلية الرئيسي والساحات األمامية وفق تنظيم هندسي متميز أعطى الكلية بعداً معمارياً وأكاديمي ًا
جديداً.
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مقــدمـــة

تساهم الصحة والسالمة المهنية بشدكل رئيسدي فدي تنميدة االقتصداد الدوطني وهدي مدن أساسدياتالتنمية المسدتدامة،

فظددروف العم دل غيددر اآلمنددة قددد تددؤدي لكثيددر مددن المخدداطر الصددحية والتددي تددؤ ر علددى اسددتمرار العم دل بالشددكل
المطل دوب .ولددذلك يجددب تحديددد نددوع المخدداطر فددي أمدداكن العم دل والتددي عليهددا يددتم تحديددد طددرق الوقايددة المطل دوب
استعمالها للحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان عن طريق تدوفير بيئدةعمل آمندة خاليدة مدن مسدببات الحدوادث أو
األمرض المهنية ،ووقاية اإلنسان من خطراإلصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف.
ا
اإلصابات أو

يقصددد بالصددحة والسددالمة المهنيددة تحقيدق معددايير تلدزم كددال مدن العدداملين والمتعدداملين فيالمؤسسددة باتخدداذ التدددابير
التي من شأنها التقليل من وقوع المخاطر واإلصابات فدي بيئدة العمدل بكدل أشدكالها وبمدا يسدهم كدذلك فدي حمايدة
الموارد الماليدة للمؤسسدات .وتتضدمن تعليمدات الصدحة والسدالمةالمهنية عددد مدن اإلجدراءات والدنظم التدي نظمهدا
القانون وتصحبها التشريعات المختلفة الهادفة لتوفيربيئة آمنة وخالية من المخاطر .وال تقتصر متطلبات الصحة
والسددالمة المهنيددة فددي الح يقددة علددى بيئاتالعمدل فقددط بلهددي منظومددة يددتم تطبيقهدا فددي كافددة مندداحي الحيدداة اليوميددة
لإلنسدان حيددث يحتددوي المنددزل والشددارع ومكدان العمدل علدى مصدددر مدن مصدادر الخطددر بشددكل دائدم .ولكدن يبقددى
مفهوم الصحة السالمة المهنية اتبداع القواعدد الالزمدة لتقليدل وقدوع أيدة حدوادث ناتجدة عدن مصدادر الخطدورة التدي
التخلو منها بيئة العمل.
لقد تم إعداد دليل السالمة والصدحة المهنيدة ليكدون مرجعداً لجميدع المدو فين والطلبدة فدي الكليدة الجامعيدة العربيدة
للتكنولوجيا حيث يهدفهذا الدليل إلى الوقاية من المخاطرالمختلفة التي قدد يتعرضدون لهدا وحمايدة ممتلكدات الكليدة
أيضاً.
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سياسة السالمة والصحة المهنية

تسعى الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيدا باالهتمدام بالسدالمة والصدحة المهنيدة مدن خدالل توفيربيئدة عمدل آمندة،
سدليمة وخاليددة مدن المخدداطر تكفدل حمايددة العاملين(أعضدداء الهيئددة اإلداريددة والتدريسددية) والطلبددة وجميعالمتعدداملين
معها ،وذلك منخالل: -
 -1االلت دزام بجميددع الق دوانين والتش دريعات ذات العالقددة بالسددالمة والصددحة المهنيددة وحمايددة البيئددة والمحافظددة
عليها.
 -2تطبيق أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية في الكلية.
األمرض المهنيدة المرتبطدة بالعمدل مدن خدالل تحديدد وتقيديم المخداطر
 -3الوقاية والحد من إصابات العمل و ا
لبيئاتالعمل في الكلية.
 -4توفير التدريب الالزم للعاملين ونشر الوعي بجال السالمة والصحة المهنية.
 -5التأكد بأن سياسة السالمة والصحة المهنية معلنة للعامة ومفهومة لجميع أصحاب العالقة.
 -6المراجعددة السددنوية لهددذه السياسددة أو عنددد الحاجددة للتأكددد مددن اسددتم اررية مالءمتهددا ألهددداف وأنشددطة الكليدة
وتوجهاتها سعياً للتحسين والتطوير المستمر.

عميـــــد الكليــــــة
األستاذ الدكتور محمد أبو زلطة
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 أهداف السالمة والصحة المهنية في الكلية:
 .1حماية األرواح والممتلكات من خالل توفير بيئة آمنة وسليمة خالية من المخاطر.
 .2نشر قافة السالمة والصحة المهنية في الكلية.

 واجبات لجنة السالمة والصحة المهنية في الكلية:
 .1إصدار التعليمات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية في الكلية.
 .2تختص اللجنة ببحث األمور التالية ومتابعتها واتخاذ الق اررات واإلجراءات الالزمة بشأنها:
أ  .الحوادث واإلصابات التي وقعت في الكلية واإلجراءات التدي قدام بهدا المشدرف ونتدائج المعايندات
التي أجرتها اللجنة أو من تفوضه.
ب  .التقارير الشهرية المقدمة من قبل المشرف.
ج  .عقددد محاض درات وورل عمددل فددي الكليددة لد ارسددة أسددباب الح دوادث واإلصددابات ووسددائل الوقايددة
منها وشرح مشاريع السالمة والصحة المهنية وإصدار النشرات والملصقات المتعلقة بذلك.
د  .دراسة االقت ارحدات التدي يتقددم بهدا المدو فين والمتعلقدة بوسدائل السدالمة العامدة والصدحة المهنيدة
ودراستها بمشاركتهم واالستفادة منها عند وضع التعليمات.
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 مشرف السالمة والصحة المهنية:
هو الشخص الذي يعهد إليه اإلشراف على كل ما يتعلق بتوفير مقتضيات السالمة والصحة المهنية.
يجب مراعاة عاملين أساسين عند اختيار الشخص المسؤول عن السالمة والصحة المهنية:
أ .المؤهالت والتدريب المطلوب.
ب .الشخصية والقدرة على التخطيط والتنفيذ لبرامج السالمة المهنية.

 مهام مشرف السالمة والصحة المهنية في الكلية:
 .1معرفة القوانين والتعليمات الصادرة عن لجنة السالمة في الكلية
 .2تطبيق توجيهات المسؤولين عن االمن والسالمة الخاصة بالطلبة والعاملين بالكلية.
 .3إلمامه والتزامه في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالسالمة بشكل عام.
 .4التفتيش الددوري علدى كافدة إجدراءات السدالمة فدي أقسدام الكليدة (مختبدرات ،مبداني ،كافتيريدا والم ارفدق
األخرى).
 .5التنسيق مع رؤساء األقسام للتأكد من عدم وجود مشاكل تخص السالمة العامة.
 .6العمل على إجراء تقييم وتخمين وتحليل المخاطر المحتمل حدو ها في الكلية.
 .7التفتيش الدوري على مخارج الطوارئ ومعدات الحرائق.
 .8إعداد تقارير دورية (شهرية) بعد عمل التفتيش الدوري واقتراح حلول للمشاكل والمخداطر الدواردة فدي
التقرير وأخذ الموافقة عليها.
 .9إعداد خطة التفتيش على مرافق الكلية.
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.10

دراسة شكاوى الطلبة والعاملين بما يخص السالمة في الكلية.

.11

عمل برامج تدريبية ونشر الوعي الوقائي للعمدال وعمدل محاضدرات توعويدة للطلبدة علدى أهميدة

السالمة العامة وتعريفهم على تعليمات السالمة الخاصة بالكلية.
.12

دراسة نتائج التحقيق في الحوادث والمخاطر التي قد تحدث وتدوينها.

.13

التفتديش الددوري علددى اسدتخدام معدددات ووسدائل الوقايدة الفرديددة خاصدة عمددال النظافدة والعدداملين

بشكل عام.
.14

متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.

.15

التأكد من وجود العالمات اإلرشادية والتحذيرية بالتعاون مع رؤساء األقسام اإلدارية والتعليمية.

.16

التأكددد مددن سددالمة التوصدديالت الكهربائيددة والعمددل علددى التبليددغ الفنددي فددي حددال وجددود أي خطددر

محتمل.
.17

التأكد على عمل اجتماعات دورية للجنة السالمة العامة ومناقشة األمور الواجب مراعاتهدا التدي

قد تذكر في التقرير الشهري.
.18

عمددل إضددبارة خاصددة فددي لجنددة السددالمة العامددة ومتابعددة التوصدديات والتوجيهددات الصددادرة عددن

اجتماعات اللجنة وتدوينها وحفظ كل ما يخص اللجنة باإلضبارة.
.19

إيجاد خزائن اإلسعافات األولية والتفتيش عليها بشكل دوري وتعويض الناقص فيها.

.20

متابعة الصيانة الدورية لجميع معدات اإلطفاء.

.21

التأكد على وجود خطط الطوارئ وتدريب الطلبة على عملية اإلخالء.

 مسؤوليات الموظفين في تحقيق السالمة والصحة المهنية في الكلية:
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إن المددو فين مددن االعضدداء الهيئتددين اإلداريددة والتدريسددية لددديهم مسددؤوليات محددددة ضددمن سياسددة الكليددة
للسالمة والصحة المهنية مما يتوجب عليهم ما يلي:
 .1التعاون بشكل كامل لضمان تطبيق سياسة السالمة والصحة المهنية بالكلية.
 .2تحمددل المسددؤولية تجدداه سددالمتهم الشخصددية وسددالمة زمالئهددم فددي العمددل ،وذلددك بدداإلبالي عددن أي
حوادث أو مصادر خطر محتملة في مرافق الكلية.
 .3اإللمام التام بجميع اإلجراءات المتعلقة بالطوارئ.
 .4االلتد دزام بإتب دداع مع ددايير واش ددتراطات الس ددالمة والص ددحة المهني ددة ف ددي العملي ددات والس ددلوك أ ن دداء تأدي ددة
أعمالهم والتقيد باستخدام وسائل السالمة الشخصية.
 .5حضور الدورات التدريبية في مجال السالمة والصحة المهنية التي تنفذها الكلية.

 دور الطلبة في تحقيق السالمة والصحة المهنية:
إن مفهددوم المسددؤولية الشدداملة للسددالمة يضددع عدددد مددن الواجبددات علددى الطلبددة لضددمان التطبيددق الندداجح
لسياسة السالمة والصحة المهنية في الكلية مما يتوجب عليهم ما يلي:
 .1التعاون بشكل كامل لضمان تطبيق سياسة السالمة والصحة المهنية في الكلية.
 .2تحمددل المسددؤولية تجدداه سددالمتهم الشخصددية وسددالمة زمالئهددم ،وذلددك بدداإلبالي عددن أي ح دوادث أو
مصادر خطر محتملة في مرافق الكلية.
 .3حضور الدورات التدريبية في مجال السالمة والصحة المهنية التي تنفذها الكلية.
 .4اإللمام الكامل بمهامهم وواجباتهم في حالة الطوارئ.
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 .5التقيد بتعليمات السالمة والصحة المهنية الخاصة بالكلية.

 السالمة والصحة المهنية الخاصة بالمباني:
متطلبددات السددالمة والصددحة المهنيددة الخاصددة بالمبدداني الم دراد توفرهددا لضددمان سددالمة األف دراد (طدداقم التدددريس –

اإلداريين -العمال – الطالب) وكذلك المقتنيات في المباني.
 تتخذ إدارة الكلية بعض الخطوات التي هي أساس مقومات السالمة والصـحة المهنيـة فـي المبـاني وهـي
كاألتي:
 .1التوعية بمفهوم السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المباني وفقا لطبيعة أشغالها.
 .2تقدير وتخمين األخطار من حيث تحديد مصادر الخطر /تقييم المخاطر والتأكدد مدن أن اإلجدراءات
المتخذة مالئمة لها  /عمل مراجعة دورية.
 .3وضع خطة للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالكلية.
 .4تشكيل فرق للسالمة والصحة المهنية في الكلية وتنفيذ خطة األخالء.
 .5التدريب على خطة اإلخالء وحاالت الطوارئ.
 .6تحديد مهام وواجبات كل فريق من فرق السالمة والصحة المهنية في الكلية.
 .7متابعة تنفيذ إرشادات وقواعد السالمة والصحة المهنية بمختلف أقسام الكليية ومرافقها.

 مصادر المخاطر في مباني الكلية:
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 -1المخاطر الفيزيائية:
قددد تددنجم عددن عدددم مالئمددة البيئددة بالقاعددات الد ارسددية أو المعامددل أو الددورل أو المبدداني اإلداريددة لعوام دل
اإلضاءة ،التهوية ،الضوضاء ،الح اررة وذلك نتيجة لعدم تطبيق إجراءات السدالمة والصدحة المهنيدة عندد
إنشاء وتجهيز المنشآت التعليمية.وعلى ذلك تتمثل المخاطر الفيزيائية في اآلتي:
 ارتفاع الح اررة والبرودة. الضوضاء واالهت اززات. اضطرابات اإلضاءة واللون . -الرطوبة .

 -2المخاطر الكهربائية وتتضمن:
مخاطر التوصيالت والتجهيدزات الكهربائيدة :والتدي تشدمل المخداطر الناجمدة عدن التوصديالت الكهربائيدة وتشدغيل
األجهزة والمعدات ومختبرات الحاسوب وغرف الكهرباء ولوحات الكهرباء الفرعية والرئيسة وأعمدة اإلنارة ...الخ.

 -3المخاطر الميكانيكية:
تحدددث نتيجددة تعددرض األفدراد لمخدداطر األجهدزة والمعدددات فددي المختبدرات العلميددة نتيجددة غيدداب إجدراءات السددالمة
والصحة المهنية.

 -4المخاطر الكيميائية:
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ويندرج تحتها مخاطر المدواد الكيميائيدة مثدل السدوائل والغدازات واألدخندة واألبخدرة واألتربدة التدي يواجههدا الطدالب
والعاملين في المختبرات العلمية أ ناء اجراء التجارب العلمية أو أ ناء نقل وتداول وتخزين هذه المواد.

 -5المخاطر البيولوجية:
وهددي مددا قددد يصدديب األفدراد مددن أمدراض نتيجددة وجددود جد ار يم أو ميكروبددات فددي البيئددة المحيطددة بهددم (بسددبب عدددم
توافر الم ارفدق الصدحية المناسدبة) والتدي تشدمل مبدردات الميداه ،خ ازندات الميداه ،دورات الميداه ،الكافيتريدا أو نتيجدة
لتراكم النفايات بالبيئة الداخلية والخارجية ،وضرورة إعطاء المطاعيم المناسبة للطلبة لمنع نقل األم ارض بينهم.

 -6مخاطر الحريق:
قد تهدد حياة الطالب والعاملين بالكلية للخطر وتلف الممتلكات نتيجة غياب اشتراطات األمن والسالمة أو عدم
تجهيزها بدأجهزة إندذار ومكافحدة الح ارئدق وتددريب فدرق داخدل الكليدة علدى كيييدة التصدرف فدي حداالت الحريدق أو
عدددم إج دراء تجربددة عمليددة كمحاكدداة للتصددرف الددذي يجددب أن يسددلكه الطددالب وجميددع العدداملين فددي حالددة حدددوث
حرائق.

 -7المخاطر الطبيعية :
تخييف آ ارها المدمرة من خالل ال يام بإجراءات وقائية احتياطية مسبقة على سبيل المثال الزالزل

 -8المخاطر الشخصية (الوعي) :
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وهي ما يصديب الطدالب والعداملين بالكليدة مدن أضدرار نتيجدة عددم االكتدراث بتطبيدق إجدراءات السدالمة والصدحة
المهنية أو عدم الوعي بها نتيجة غياب برامج التوعية الالزمة.
 -9مخاطر انشائية :
التي قد تنتج عن عدم تطبيق اجراءات االمن والسالمة ا ناء تشييد المبنى والتي تتضمن انشاء وتوفير مخارج
للطوارئ واستعدادات وتجهيزات السالمة .

 -10مخاطر أخرى:
مثل مخاطر االنزالق ومخاطر التخزين ونقل المواد ومخاطر عدم مالئمة روف العمل.

مسارات الخروج:
 .1أن تفددتح األب دواب للخددارج وتكددون سددهلة الفددتح وال يسددمح بتثبيتهددا بحيددث يتعددذر فتحهددا وقددد يشددتر أن تتددرك
األبواب مفتوحة طوال فترة العمل إذا استدعى األمر ذلك (إذا كان النشا المزاول شديد الخطورة).
 .2مالئمة العتبات والردهات الموصلة للساللم أو األبواب.
 .3إزالة العوائق التي تعترض المخارج.
 .4توضيح مواقع المخارج المستعملة كأدراج للطوارئ مع توضيح طريق فتح األبواب.

 اإلضاءة والتجهيزات الكهربائية:
 .5التأكد من التركيبات والتجهيزات الكهربائية ومدى مطابقتها لألصول الفنية.
 .6إعطاء أهمية للتوصيالت المؤقتة االضط اررية.
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 .7تفحص لوحات الفيوزات لتقدير مدى مطابقتها لألصول الفنية.
 .8تجهيز المبنى بالتركيبات الكهربائية األمنة.
 .9توفير االضاءة االحتياطية ان لزم األمر ذلك خاصة بمواقع مسارات الخروج وادراج الطوارئ.
 .10توفر وسيلة سهلة لقطع التيار الكهربائي المكان استخدامها بسهولة عند اللزوم.
 .11التأكد من ال يام بأعمال الصيانة الدورية للتركيبات والتجهيزات الكهربائية بصفة منتظمة.
 .12التأكد من إضاءة اللوحات التوضيحية لمسارات الخروج وادراج الطوارئ.

 سالمة وصحة الطالب:
معرفد ددة الطد ددالب بوجد ددود سياسد ددات وإج د دراءات هد دددفها مند ددع وقد ددوع اإلصد ددابات حيد ددث أن تطبيد ددق تلد ددك السياسد ددات
واإلجراءات من الجميع وإتباع قواعد السالمة المطلوبة أ ناء أداء العمل سيكون لده أ در بدالغ فدي الشدعور بال ارحدة
واألمان والعمل بروح الفريق الواحد على سبيل المثدال يعدد السدقو واالندزالق والصددمات الكهربائيدة والحريدق مدن
أكثددر أن دواع الح دوادث التددي يتعددرض إليهددا الطددالب فمددن األمددور المهمددة التددي تجدددر اإلشددارة الددى ذكرهددا فددي هددذا
السياق معرفة وسائل وطرق إخالء الطالب في حاالت الطوارئ وتصميمها وكييية تنفيذها.

 القواعد األساسية للسالمة:
 .1أن تكددون السددالمة دائمددا جددزء مددن العمددل – فالسددالمة ليسددت عمددل يددأتي بالصدددفة ولكددن تتحقددق فقددط عددن
طريق المشاركة والعمل الجماعي من قبل الجميع.
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 .2التبليغ عن الحاالت الخطرة بشكل فوري إلى المشرف/المشرفة.
 .3التبليغ عن جميع األعمال الخطرة بدون تأخير.
 .4التبليغ عن وقوع الحوادث واإلصدابات مهمدا صدغرت بغدض النظدر عدن قدوة تأ يرهدا والتأكدد مدن الحصدول
على العناية الطبية الفورية.
 .5إتباع الخطوات المعتمدة رسميا فقط عند ال يام بأداء العمل اليومي.
 .6المعرفة الجيدة بأنظمة وإجراءات السالمة الخاصة بكل قسم وإتباعها بكل دقة.
 .7المعرفددة التامددة بددإجراءات التبليددغ عددن الحريددق وطددرق التعامددل معدده وكددذلك معرفددة نوعيددة طفايددات الحريددق
وكييية استخدامها.
 .8على الجميع معرفة إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ.
 .9ال تستخدم سوى المعدات المناسبة للمهمة الموكلة إليك.
 .10االطالع على إرشادات السالمة والصحة الخاصة بمنطقة عملك.
 .11الددتخلص مددن كافددة أندواع النفايددات والمدواد الكيميائيددة بشددكل آمددن ومناسددب كمددا هددو محدددد مددن قبددل لجنددة
السالمة والصحة المهنية.
 .12التقيد بالعالمات واللوحات اإلرشادية والتحذيرية.
 .13التأكد من معرفتك للطريقة السليمة التي تؤدي بهدا عملدك وإذا لدم تكدن متأكدد مدن ذلدك قدم بسدؤال رئيسدك
في العمل.
 .14تحفيز العاملين على إبداء االقتراحات التي من شأنها المساعدة على ال يام بالعمل بطريقة سليمة.
 .15عدم تحميل الدوائر الكهربائية بحمل زائد تحت أي رف من الظروف.
 .16عدم استخدام الغرف الميكانيكية أو الكهربائية للتخزين
18

دليل الصحة و السالمة المهنية
2020/2021

 .17عدم تمديد الكيبالت واألسالك الكهربائية على األرضيات مما يسبب خطر التعثر بها
 .18وضددع الفتددات التحددذير دائمددا فددي مندداطق العمددل التددي ينطددوي العمددل المددؤدي فيهددا علددى مخدداطر مختلفددة
مثل مسح األرضيات أو العمل باألسقف.
 .19عند ال يام بمسح الممرات أو الدرج يتم مسح نصف العرض فقط وترك النصف اآلخر لالستخدام بأمان
مع وضع القواعد العامة للسالمة والصحة في المكاتب.
 .20إبددالي لجنددة الس ددالمة أو اإلدارة المختصددة ع ددن أي مالحظددات ت اره ددا غيددر س ددليمة لألسددالك أو األجهددزة
والمعدات الموجودة في اإلدارة التخاذ اإلجراءات المناسبة لتفادي المخاطر.
 .21التأكد من عدم وجود مدا قدد يعيدق الحركدة فدي المكاتدب أو يتسدبب فدي وقدوع أي حدادث كأسدالك الهداتف
وأسالك التوصيالت الكهربائية الممدة بطريقة غير سليمة.
 .22التأكد أن أبواب الخزائن واألدراج مغلقة عند عدم استخدامها.
 .23عدم سحب أكثر من درج في الوقت نفسه.
 .24وضددع الم دواد علددى األرفددف وتفددادي وضددعها علددى األرض ومددن األمددور المتعددارف عليهددا فددي السددالمة
تخزين المواد الثقيلة في األرفف السفلى واألرفف العليا.
 .25ال يسمح بالتدخين.
 .26عدددم وضددع الزجدداج المكسددور أو أي مدواد حددادة أخددرى فددي النفايددات العاديددة واالتصددال بخدددمات النظافددة
لل يام بالمساعدة.
 .27عدم اإلكثار من االستناد بقوة على الكرسي المتحرك الهزاز عند استخدامه.
 .28إبالي اإلدارة المختصة عن األ اث المكسور وعدم محاولة استخدامه.
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 .29استخدام السلم دائما عند الرغبة في الوصول إلى األماكن المرتفعة وعدم استخدام الكراسي أو الطداوالت
أو الصناديق لل يام بذلك.
 .30اإلبالي عن جميع اإلصابات بغض النظر عن درجتها.
 .31اإلبالي عدن األجهدزة والمعددات المعطلدة التدي قدد تكدون الحقدا سدببا فدي وقدوع إصدابة أو حدادث لشدخص
ما.
 .32توخي الحذر عند تداول السوائل الساخنة كالشاي والقهوة وغيرها.
 .33ال يام ببعض التمارين من فتدرة إلدى أخدرى أ نداء الجلدوف فدي المكتدب لتجندب اإلرهداق النداتج عدن فتدرات
الجلوف لوقت طويل.

 خدمات النظافة:
 اسدتخدام كميدة وندوع محددد فقدط مدن المنظفدات المسدتخدمة لعمدل معدين وأن يدتم اسدتخدامها تحدت إشدرافكما يجب.
 اسددتخدام معدددات الحمايددة الشخصددية المناسددبة وقددد يتسددبب اسددتخدام كميددات مفرطددة أو نددوع خدداط مددنالمنظفات في وقوع الحوادث أو تلف القطعة المراد تنظيفها.
 عدددم خلددط المنظفددات مددع بعضددها ،فقددد يتسددبب خلددط بعددض المدواد فددي إحددداث غددازات خطدرة أو تفدداعالتعنيفة.
 اإلبالي عن جميع الحوادث وفي حال دخول مواد غريبة الى العينين ومالمسدتها للجلدد يدتم غسدلها بكميدةكافية من الماء لمدة ال تقل عن  10دقائق ومن م الحصول على عناية طبية فورية.
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 عنددد اسددتخدام المبيدددات الحشدرية لمكافحددة الحشدرات والقدوارض والطفيليددات يجددب أن تكددون تحددت إش درافمختص مع األخذ في عدين االعتبدار العمدل علدى تقلديص اسدتخدامات تلدك المبيددات الحشدرية كدذلك أخدذ
احتياطات السالمة ومعدات الوقاية الشخصية عند استخدامها.
 عند جمع النفايات والمهمالت والتخلص منها يجب: .1التأكد من وضع ملصقات تعرييية على كافة أنواع النفايات المختلفة.
 .2استخدام القفازات لحماية اليدين.
 .3عدم نبش سلة المهمالت مطلقا.
 .4إغد ددالق األكيد دداف البالسد ددتيكية الموجد ددودة بسد ددلة المهمد ددالت بشد ددكل آمد ددن قبد ددل نقد ددل محتويد ددات سد ددلة
المهمالت إلى حاويات الجمع.
 .5مسك سلة المهمالت من األطراف وأقلبها ليسقط المحتويات في الحاوية.

 تعليمات السالمة والصحة المهنية في المختبرات :
 تعليمات السالمه العامة في المرسم الهندسي اليدوي:

 .1يجب التقيد التام بإرشادات المشرف في المختبر.
 .2يجب التقيد بمواعيد المختبروعدم التواجد قبل أو بعد انتهاء موعد المحاضرة .
 .3المحافظه على موجودات المختبر .
 .4المحافظة على الترتيب والنظافه داخل المختبر .
21

دليل الصحة و السالمة المهنية
2020/2021

 .5مراعاه السالمة العامه داخل المختبر .
 .6يمنع اخذ اي شيء من محتوى المختبر بدون إذن المشرف .
 .7عدم إستخدام الهاتف داخل المختبر .
 .8إبالي مشرف المختبر عن أي شيء قد يسبب ضرر على المختبر وموجوداته لتالشي الضرر .
 .9يمنع العبث بأدوات وأجهزة المختبر ويمنع المزاح داخل المختبر .
 .10عدم وضع الحاجيات الخاصة ( شنط ،مالبس ،األشياء الثقيلة) على طاولة المختبر .
 .11يمنع منعاً باتاً األكل والشرب والتدخين داخل المختبر .
 .12يمنع منعاً باتاً إصطحاب الزوار إلى المختبر وألي سبب كان .
 .13إلتزام الهدوء واإلتزان والنظام واإلنضبا في جميع األحوال .
 .14التجدداوب الفددوري مددع التعليمددات الس دريعة واإلسددتثنائية التددي يعطيهددا مشددرف المختبددر وإسددتعمال سددرعة
البديهددة والعقالنيددة فددي تقدددير الموقددف للمغددادرة أو البقدداء عنددد حدددوث الخطددر – ال قدددر هللا – وينبغددي أن
يتم ذلك بدون أي إرباك أو فوضى .
 .15إنتبدده لمكددان الطفايددات اليدويددة وعلبددة اإلسددعاف األولددي والكهربدداء فددي المختبددر وذلددك للتصددرف بقدددر
المستطاع عند وقوع حادث – ال قدر هللا – في المختبر .
 .16يمنع دخول الطلبة إلى غرفة المختبر ما لم يتواجد مشرف المختبر أو مدرف المساق.

 تعليمات السالمة العامة في مختبرات التخصصاتالهندسية:
 .1إتباع تعليمات السالمة العامة وإرشادات مشرف المختبر يحقق سالمتك وسالمة اآلخرين ويقلل األضرار.
 .2يمنع دخول الطلبة إلى غرفة المختبر ما لم يتواجد مشرف المختبر أو مدرف المساق.
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 .3يمنع أخذ أي شيء من محتوى المختبر دون إذن مشرف المختبر.
 .4ال يجوز إجراء التجارب أو إستعمال أي جهاز دون علم مشرف المختبر.
 .5يمنع العبث بإدوات وأجهزة المختبر ويمنع المزاح داخل المختبر.
 .6عدم وضع الحاجيات الخاصة ( شنط  ،مالبس  ،جاكيت ) على طاولة المختبر.
 .7يمنع منعاً باتاُ األكل والشرب والتدخين داخل المختبر .
 .8يمنع منعاً باتاً اصطحاب الزوار إلى المختبرات وألي سبب كان .
 .9إبقى بعيداً عند مصدر اللهب قدر اإلمكان .
.10

ضرورة لبس روب المختبر أ ناء عمل التجربة .

.11

ضرورة لبس معدات الوقاية الشخصية وإستخدامها .

.12

إستخدم األجهزة واألدوات ومرافق المختبر برفق وعقالنية ومسؤولية .

.13

أ ناء عمل التجربة وعند مالحظة أي خلل فني في األجهزة أو عند الشعور بوجدود رائحدة غداز إسدتدعي

مشرف المختبر مباشرة.
.14

عدم ترك العدد على الماكنات واألجهزة والتأكد من تجميعها في األماكن المخصصة لها قبل التشغيل.

.15

التحضير المسبق للتجربة ومراعاة قواعد السالمة العامة لألجهزة المستخدمة إلجراء التجربة .

.16

إنتب دده لمك ددان الطفاي ددات اليدوي ددة وعلب ددة اإلس ددعاف األول ددي ومف دداتيح الغ دداز والكهرب دداء ف ددي المختب ددر وذل ددك

للتصرف بقدر المستطاع عند وقوع الحادث – ال قدر هللا – في المختبر.
.17
.18

المحافظة على النظافة العامة للمختبر.
عدم ترك األجهزة تعمل بدون إشراف أ ناء عمل التجربة .
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.19

عند اإلنتهاء من عمل التجربة تأكد من إغالق صنبور الغاز والهواء المضغو وإفصل التيار الكهربائي

عن األجهزة.
.20

إلتزام الهدوء واإلتزان والنظام واإلنضبا في جميع األحوال.

.21

التجدداوب الفددوري م ددع التعليمددات الس دريعة واإلس ددتثنائية التددي يعطيهددا مش ددرف المختبددر وإسددتعمال س ددرعة

البديهدة والعقالنيددة فدي تقدددير الموقدف للمغددادرة أو البقداء عنددد حددوث الخطددر– ال قددر هللا – وينبغددي أن يدتم ذلددك
بدون أي إرباك أو فوضى .

 تعليمات السالمة العامة في مختبر الدوائر الكهربائية:
 .1يمنع التدخين منعاً باتاً داخل المختبر .
 .2يمنع تناول المأكوالت والمشروبات أو إدخالها .
 .3يجب أن تشغل أجهزة المختبر تحت إشراف مشرف المختبر .
 .4عدم دخول المختبر إال تحت إشراف مشرف المختبر وعدم إرتداء اإلكسسوارات .
 .5معرفة موقع القواطع الكهربائية من قبل الطالب داخل المختبر إلجراء الالزم في حالة حدوث طارئ.
 .6إستخدام الم بس الثال ي لتشغيل األجهزة الكهربائية وعدم إستخدام الم بس الثنائي لعدم وجدود أرضدي
(.)EARTH
 .7إستعمال الوصالت الكهربائية الجيدة وفحصها قبل اإلستخدام والمحافظة عليها .
 .8يجددب علددى الطددالب معرفددة مكددان وجددود الطفايددة وكيييددة إسددتخدامها إلج دراء الددالزم فددي حالددة حدددوث
طارئ.
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 .9عدم اللعب والمزح أو ترك األجهزة في وضع التشغيل أ ناء إجراء التجارب.
.10

عدم إستخدام المقابس الكهربائية داخل المختبر لشحن الهواتف الخلوية .

.11

إخذ الحيطة والحذر أ ناء التعامل مع األجهزة الكهربائية والتعامل معهدا بلطدف وعددم وضدع أي

سائل أو معدن بالقرب من األجهزة الكهربائية.
.12

عدم تحريك أو نقل أو حمل أي جهاز كهربائي .

.13

إبالي مشرف المختبر فو اًر عند وجود أي مشكلة أو سماع صوت غريب أو شم رائحدة حدرق أو

إرتفاع في درجة ح اررة األجهزة أو الكوابل الكهربائية .
.14

إستخدام نوع الطفاية المناسبة عند حدوث حريق ال قدر هللا.

.15

فصل التيار الكهربائي عن األجهزة وإرجاع العناصر الكهربائية والكوابل الكهربائية إلدى أماكنهدا

المخصصة بعد اإلنتهاء من إجراء التجارب.
.16

عدم تحميل الدوائر الكهربائية بحمل زائد وخاصة األفيال ( متعددة المداخل ).

.17

عدم تشغيل األجهزة الكهربائية من قبل أشخاص غير مؤهلين .

.18

التأكد من أن مفتاح تشغيل الجهاز في وضع اإلغالق قبل التوصيل بالكهرباء .

.19

يجب توفير اإلضاءة المناسبة في مكان العمل أ ناء إجراء التجارب .

.20

عمل الصيانة الالزمة لألجهزة من قبل مختصين في مجال األجهزة الكهربائية .

.21

التقيد بمواعيد المختبر وعدم التواجد قبل أو بعد الموعد المقرر للمختبر.

.22

التحضير المسبق للتجربة وكذلك إجراء التجربة تحت إشراف مشرف المختبر .

.23

قد دراءة التعليم ددات الخاص ددة لك ددل جه دداز كهرب ددائي أو عنص ددر كهرب ددائي م ددن حي ددث مق دددار الجه ددد

الكهربائي الالزم للتشغيل وأقصى قيمة للتيار الكهربائي يتحملها الجهاز أو العنصر الكهربائي.
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.24

عدم ترك االبواب والشبابيك مفتوحة أو ترك اإلضاءة في وضع التشغيل وكدذلك إطفداء القواطدع

الكهربائية بعد اإلنتهاء من المختبر .
.25

التجدداوب الفددوري مددع التعليمددات الس دريعة واإلسددتثنائية التددي يعطيهددا مشددرف المختبددر وإسددتعمال

سددرعة البديهددة والعقالنيددة فددي تقدددير الموقددف للمغددادرة أو البقدداء عنددد حدددوث الخطددر  -ال قدددر هللا –
وينبغي أن يتم ذلك بدون أي إرباك أو فوضى .

 تعليمات السالمة العامة في مختبر الفيزياء :
 .1يمنع منعاً باتاً التدخين واألكل والشرب داخل المختبر.
 .2يمنع إجراء التجارب بدون وجود األستاذ المشرف .
 .3عدم ترك األجهزة تعمل واإلنشغال بأمور أخرى.
 .4يجب التقيد بإرشادات األستاذ المشرف في المختبر.
 .5يجب التقيد بمواعيد المختبر وعدم التواجد قبل أو بعد إنتهاء موعد المختبر.
 .6يجب قراءة تعليمات إستعمال األجهزة قبل تشغيلها.
 .7يجب إطفاء األجهزة بعد اإلنتهاء من إستعمالها.
 .8يجب تصفير أجهزة مزودات الطاقة الكهربائية ومن م إطفائها وعدم ترك أسالك التجارب موصولة بها
.
 .9ليكن التعامل بلطف مع األجهزة ولتكن يدك فنية في التعامل.
.10

ضرورة وصل أي م ياف شدة تيار كهربائي ( أميتر ) يكون على التوالي.
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.11

لكل جهاز درجة تحمل جهد معين وتيار معين فإنتبه لما هو مدون على الجهاز نفسه .

.12

عند حدوث أي خطر أو إشتعال أي جهاز فاإلجراء المطلوب تنفيذه فو اًر هو قطع التيار

الكهربائي العام عن المكان كامالً .
.13

ضرورة لبس معدات الوقاية الشخصية واستخدامها.

.14

التحضير المسبق للتجربة ومراعاة قواعد السالمة العامة لألجهزة المستخدمة إلجراء التجربة.

.15

المحافظة على النظافة العامة للمختبر.

.16

إنتبه لمكان الطفايات اليدوية وعلب اإلسعاف األولي والكهرباء في المختبر وذلك للتصرف

بقدر المستطاع عند وقوع حادث – ال قدر هللا – في المختبر.
.17

إلتزام الهدوء واإلتزان والنظام واإلنضبا في جميع األحوال.

.18

التجاوب الفوري مع التعليمات السريعة واإلستثنائية التي يعطيها مشرف المختبر وإستعمال

سرعة البديهة والعقالنية في تقدير الموقف للمغادرة أو البقاء عند حدوث الخطر -ال قدر هللا – وينبغي
أن يتم ذلك بدون أي إرباك أو فوضى.

 تعليمات السالمة العامة في مختبر الكيمياء :
 .1يمنع دخول من ليس له عمل رسمي إلى المختبر.
 .2يجب اإللتزام والتقيد بمواعيد بداية وإنتهاء محاضرات المختبر .
 .3يمنع نهائياً تناول الطعام والشراب والتدخين داخل المختبر.
 .4يلتزم كل طالب بطاولة العمل التي يعينها له مشرف المختبر.
 .5يجب إرتداء مريول العمل والنظارات الواقية داخل المختبر .
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 .6يجب وضع المالبس والحقائب داخل المختبر في المكان المخصص لذلك.
 .7يمنع نهائياً تشغيل األجهزة إال بعلم مشرف المختبر.
 .8يمنع نهائياً ترك التجربة خالل تنفيذها بدون مراقبة .
 .9يجب التعرف إلى أماكن وجود معدات السالمة العامة داخل المختبر  ،واإلستخدام الصحيح لها.
.10

إتباع تعليمات مشرف المختبر وقراءة التعليمات قبل بدء التجربة.

.11

يجدب اإللتدزام بإسدتخدام شددفاك األبخدرة أ ندداء العمدل بددأي تجربدة تتضددمن أبخدرة سدوائل متطددايرة ،

وحسب تعليمات مشرف المختبر.
.12

التعامل الحذر مع معدات وأجهزة المختبدر علدى إخدتالف أنواعهدا  ،والتعامدل بجديدة تامدة داخدل

المختبر.
.13

التعامل بحذر مع المواد الكيميائية السائلة أو الصلبة منها على حد سواء.

.14

الحدذر عندد إسدتخدام اللهددب والمعددات المرافقدة لدده ،والتأكدد مدن إغالقده محكمداً عندد اإلنتهداء مدن

التجربة.
.15

الحددذر عنددد إسددتخدام األجهدزة الكهربائيددة والتأكددد مددن فصددلها عددن التيددار الكهربددائي عنددد اإلنتهدداء

منها.
.16

يمنع سكب المواد الكيميائيدة السدائلة فدي شدبكة الصدرف الصدحي  ،وإنمدا يدتم تفريغهدا فدي اإلنداء

المخصص لذلك.
.17

فددي أي وقددت يجددب م ارعدداة شددرو السددالمة العامددة فددي تخ دزين الم دواد الكيميائيددة وحفظهددا فددي

األماكن المخصصة لها.
.18

اإللتزام التام بطرق حمل األدوات والعبوات الزجاجية ،والحذر عند العمل بها.
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.19

علددى الطلبددة اللددذين يعددانون مددن ددرف صددحي معددين (حساسددية  ،حمددل  ، )... ،إبددالي مشددرف

المختبر بذلك.

.20

إبالغ مسؤولي المختبر مباشرة عن :
 تحطم األدوات .
 إنسكاب المواد .
 الحاالت الطارئة .

.21

إلزام الهدوء واإلتزان والنظام واإلنضباط في جميع األحوال .

.22

التجاوب الفوري مع التعليمات السريعة واإلستثنائية التيي يعطيهيا مفيرل الم تبير

وإسييتعمال سييرلة البديهيية والعفينييية فييي تفييدير الموأييل للمءييادرح و البفيياء لنييد حييدوث
ال طر – ال أدر هللا – وينبءي ن يتم ذلك بدون ي إرباك و فوضى.

 تعليمات السالمة العامة في مختبر الموائع :
 .1إتبييات تعليمييات السيييمة العاميية وإرفييادات مفييرل الم تبيير يحفييخ سيييمتك وسيييمة اال ييرين
ويفلل اإلضرار.
 .2يمنع د ول الطلبة الى غرفة الم تبر ما لم يتواجد مفرل الم تبر او مدرس المساق .
 .3يمنع ا د اي فيء من محتوى الم تبر دون إذن مفرل الم تبر .
 .4ال يجوز إجراء التجارب او استعمال اي جهاز دون للم مفرل الم تبر.
 .5يمنع العبث بأدوات جهزح الم تبر ويمنع المزاح دا ل الم تبر.
 .6لدم وضع الحاجيات ال اصة ( فنط  ,ميبس  ,جاكيت ) للى طاولة الم تبر.
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 .7يمنع منعا َ باتا َ األكل والفرب والتد ين دا ل الم تبر .
 .8يمنع منعا َ باتا َ اصطحاب الزوار إلى الم تبرات وألي سبب كان .
 .9يمنع العمل في حالة التعب او المرض.
 10يمنع تنظيل األجهزح اثناء لملها.
 .11التأكد من إطفاء المض ات في األجهزح التي يتطلب فيها تفءيل المض ات بعيد االنتهياء مين
التجارب وذلك لتأمين سيمة األجهزح .
 .12ضرورح لبس روب الم تبر ثناء لمل التجربة.
 .13ضرورح لبس معدات الوأاية الف صية واست دامها.
 .14تتم لملية نفل األجهزح واألدوات تحت إفرال المفرل وبالطرق السليمة .
 .15لدم ترك العدد للى الماكينات واألجهزح والتأكيد مين تجميعهيا فيي األمياكن الم صصية لهيا
أبل التفءيل .
 .16التحضييير المسييبخ للتجربيية ومراليياح أوالييد السيييمة العاميية لدجهييزح المسييت دمة إلجييراء
التجربة .
 .17انتبه لمكان الطفايات اليدوية وللبية اإلسيعال األوليي ومفياتيم المياء والكهربياء فيي الم تبير
وذلك للتصرل بفدر المستطات لند وأوت حادث – ال أدر هللا – في الم تبر .
 .18المحافظة للى النظافة العامة للم تبر .
 .19لدم ترك األجهزح تعمل بدون إفرال اثناء لمل التجربة .
 .20التزام الهدوء واالتزان والنظام واالنضباط في جميع األحوال .
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 .21التجاوب الفوري مع التعليمات السريعة واالستثنائية التي يعطيها مفرل الم تبير واسيتعمال
سرلة البديهة والعفينية في تفدير الموأل للمءادرح او البفاء لند حدوث ال طير – ال أيدر هللا –
وينبءي ان يتم ذلك بدون ي إرباك او فوضى .

 تعليمات السالمة العامة في مختبر مقاومة المواد :
.1

إتب دداع تعليم ددات الس ددالمة العام ددة وإرش ددادات مش ددرف المختب ددر يحق ددق س ددالمتك وس ددالمة اآلخد درين ويقل ددل
األضرار .

 .2يمنع دخول الطلبة إلى غرفة المختبر ما لم يتواجد مشرف المختبر او مدرف المساق .
 .3يمنع أخد اي شيء من محتوى المختبر دون إدن مشرف المختبر .
 .4ال يجوز إجراء التجارب او استعمال أي جهاز دون علم مشرف المختبر .
 .5يمنع العبث بأدوات وأجهزة المختبر ويمنع المزاح داخل المختبر .
 .6عدم وضع الحاجيات الخاصة ( شنط  ,مالبس  ,جاكيت ) على طاولة المختبر .
 .7يمنع منعاَ باتاَ األكل والشرب والتدخين داخل المختبر .
 .8يمنع منعاَ باتاَ اصطحاب الزوار إلى المختبرات وألي سبب كان .
 .9ضرورة لبس روب المختبر أ ناء عمل التجربة.
.10

ضرورة لبس معدات الوقاية الشخصية واستخدامها.

.11

استخدام األجهزة واألدوات ومرافق المختبر برفق وعقالنية ومسؤولية .

.12

عدم ترك العدد على الماكينات واألجهزة والتأكيد من تجميعها في االمداكن المخصصدة لهدا قبدل

التشغيل .
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.13

التحضير المسبق للتجربة ومراعاة قواعد السالمة العامة لألجهزة المستخدمة إلجراء التجربة .

.14

المحافظة على النظافة العامة للمختبر .

.15

أ ناء عمل التجربة وعند مالحظة اي خلل فني في األجهدزة او حدوث اهتد اززات غيدر طبيعيدة أو

سددماع صددوت غريددب او حركددة غيددر مألوفددة يجددب فصددلة عددن التيددار الكهربددائي وأبددالي مشددرف المختبددر
مباشرة .
.16

عدم ترك األجهزة تعمل بدون إشراف ا ناء عمل التجربة .

.17

التزام الهدوء واالتزان والنظام والنضبا في جميع األحوال .

.18

التجدداوب الفددوري مددع التعليمددات الس دريعة واالسددتثنائية اليددت يعطيهددا مشددرف المختبددر واسددتعمال

سددرعة البديهددة والعقالنيددة فددي تقدددرير الموقددف للمغددادرة او البقدداء عنددد حدددوث الخطددر – ال قدددر هللا –
وينبغي ان يتم ذلك بدون اي إرباك او فوضى .

 تعليمات السالمة العامة في مختبرات التخصصاتالطبية المساندة:
 .1ارتداء الزي المخصص لدخول المختبر سواء المريول او لباف المسعف الخاص .
 .2االمتناع عن تناول الطعام او الشراب او التدخين داخل المختبر كما ال يسمح االحتفاظ به داخل المختبر .
 .3ارتداء القفازات عند التعمال مع الصبغة او الدم .
 .4استعمال األدوات ذات االستعمال الواحد ( . )disposable
 .5وضع اإلبر والزجاجات والمواد الحادة المستعملة في الحاويات المخصصة لذلك ( . )sharp container
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 .6عند ال يام بأي إجراء داخل المختبر يجب وجود محاضر المادة او المشرف لل يام بذلك .
 .7يجب إطفاء األجهزة بعد االنتهاء من استعمالها .
 .8عند االنتهاء من استعمال األدوات يجب إرجاعها الى مكانها .
 .9معرفة أدوات السالمة العامة وضرورة معرفة استعمالها .
 .10يجب التقيد التام بتعليمات مشرفي المختبر .
 .11عدم العبث باألدوات الكهربائية (الوصالت  ,المقابس  ,الكبيالت  ...الدخ) وفدي حدال حددوث اي خطدر او
اشتعال يجب المسارعة فو ار الى قطع التيار الكهربائي من القواطع الرئيسية .
 .12تع يم اليدين قبل البدء بأي إجراء داخل المختبر .
 .13جيب عدم ال يام بأي مهارة من قبل الطالب على زمالئهم إال بوجود محاضر المادة او مشرف المختبر .
 .14أخددذ العمددل فددي مختبددر اإلسددعاف علددى درجددة عاليددة مددن المسددؤولية وعدددم االسددتهتار والم دزاح ا ندداء إج دراء
التجارب والتطبيقات .
 .15المحافظة على نظافة المختبر بعد االنتهاء من كل تجربة  ,والتخلص من المواد المسدتعملة بالشدكل السدليم
في المكان المخصص لها .
 .16يمنع منعاً باتاً اصطحاب الزوار الى المختبرات وألي سبب كان .
 .17التزام الهدوء واالتزان والنظام واالنضبا في جميع األحوال .
 .18المحافظة على عدم تراكم النفايات الطبية داخل المختبر أذ يجب التخلص منها عن طريق المحرقة .
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 .19انتبه لمكان الطفايات اليدوية وعلبة االسعاف األولي والكهرباء في المختبر وذلك للتصرف بقدر المستطاع
عند وقوع حادث – ال قدر هللا – في المختبر .
 .20التجاوب الفوري مع التعليمات السريعة واالستثنائية التدي يعطيهدا مشدرف المختبدر واسدتعمال سدرعة البديهدة
والعقالنية في تقدير الموقف للمغادرة او البقاء عند حدوث الخطر – ال قدر هللا – وينبغي ان يتم ذلك بدون اي
إرباك او فوضى .

 تعليمات السالمة العامة في مختبرات الحاسوب واللغات :
 .1يمنع ‘دخال الطعام والشراب الى مكان تواجد األجهزة ويمنع التدخين داخل غرفة الحاسوب .
 .2يتوجب عدم العبث بخطو التوصيل الكهربائي لألجهزة .
 .3على الطلبة عدم تحريك االجهزة الحساسة مثل ( أجهزة قراءة اسطوانات التخزين المرنة والصلبة ) وذلك في
ا ناء عملها  ,وعدم إدخال أية أجسام في الفرغات المعدة لها .
 .4يجدب المحافظدة علدى بعدد مناسدب للد أرف عدن حيدز شاشدة الحاسدوب لتجندب اإلصدابة بمعددالت إشدعاع ازئددة
عن الحد الطبيعي المسموح به .
 .5ينصح الطلبة بأخذ قسط من الراحة (للعيون ) في اوقات متقاربة خالل العمل على أجهزة الحاسوب .
 .6علددى الطلبددة عدددم تشددغيل مفتدداح األمددان فددي حالددة قطعدده للتيددار قبددل استشددارة الفنددي المسدؤول ومعرفددة أسددباب
حدوث االنقطاع السابق .
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 .7يجب إغالق مفتاح األمان الرئيسي عند االنتهاء من استعمال المختبر بشكل كامل .
 .9يمنع إدخال اي وسائل لنقل المعلومات الملو ة بالفيروسات التي تدمر األجهزة والسيرفرات .
 .10تستخدم طفاية من نوع غاز ( )co2فقط في حال نشوب حريق ال قدر هللا ويمندع منعداً باتداً إسدتخدام طفايدة
البودرو النها تتلف أجهزة الحاسوب .
 .11التقيد بمواعيد المختبر وعدم التواجد قبل او بعد انتهاء المختبر .
 .12يجب قراءة تعلميات استعمال األجهزة قبل تشغيلها او استشارة المشرف .
 .13ليكن التعامل بلطف مع األجهزة ولتكن يدك فنية في التعامل  ,وليسبق تفكير يدك .
 .14عنددد حدددوث اي خطددر او إشددتعال اي جهدداز  ,المطلددوب تنفيددذه فددو ار هددو قطددع التيددار الكهربددائي العددام عددن
المكان كامالً.
 .15التأكيد من إطفاء األنوار قبل مغادرة المكان .
 .16التأكيد من إغالف األبواب والنوافذ ووضع المفاتيح في األماكن المخصصة لها .
 .17فصل التيار الكهربائي عن األدواد الكهربائية من المفتاح الخاص بهذه االدوات .
 .18التزام الهدوء واالتزان والنظام واالنضبا في جميع األحوال .
 .19التجاوب الفوري مع التعليمات السريعة واالستثنائية التدي يعطيهدا مشدرف المختبدر واسدتعمال سدرعة البديهدة
والعقالنية في تقدير الموقف للمغادرة او البقاء عند حدوث الخطر – ال قدر هللا – وينبغي ان يتم ذلك بدون أي
ارباك او فوضى .
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 تعلميات السالمة والصحة في الكافيتريا :
 على جميع العاملين الذين يعملون في تحضير الطعام ان يكون لديهم شهادة صحية سارية المفعول . منع العاملين  /العامالت المصابين بجروح او امراض معدية من تحضير الطعام او لمسه . على العاملين  /العامالت الذين يقومون بتحضير الطعام لبس غطاء الرأف لمنع تساقط الشعر في الطعام . عدم مل أوعية السوائل أكثر مما ينبغي .تنظيف الطعام والسوائل المنسكبة على الفور  ,يجب ان تبقى االرضيات جافة وفي وضع آمن دائماً. استخدام جميع األجهزة الكهربائية بحذر كما يحب أال يقوم بتشغيلها إال األشخاص المخولين بذلك فقط . أن يكون ألجهزة التقطيع وأجهزة الفرم وأجهزة الخلط واألجهزة األخرى أوقية لحمايتها . إبعاد األواني الزجاجية عن األواني المعدنية . فحص القدور والقاليات للتأكيد من سالمة مقابضها . تبليغ المشرف  /المشرفة في حال وجود تسرب في أنابيب الغاز. عند مسح االرضيات يتم وضع لوحة إرشادية مكتوب عليها ( أرضية رطبة ) لتحذير الجميع لتوخي الحذر . عدددم السددماح بتددراكم الدددهون علددى المقددالة الكهربائيددة والغاليددات واالف دران والمواقددد والش دوايات ممددا يددؤدي الددىاندالع حريق ال قدر هللا .
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 ان يكون مستوى الزيت في المقالة العميقة لمستوى ال يقل عن  3بوصات من سطح المقلالة . ينبغددي ان يكددون جميددع المددو فين والخدددمات المعاونددة علددى معرفددة كافيددة بطريقددة اسددتخدام وتشددغيل طفايدداتالحريق ومراعاة قواعد السالمة االخرى عند اداء عملهم .
 ينبغي التأكيد مدن ان انظمدة االبدواب واالقفدال تعمدل بشدكل أمدن وكدذلك اجهدزة االندذار  ,كمدا يجدب ان يكدونالثرموستات واجهزة المراقبة بحالة جيدة .
 اتباع تصنيف المخازن للمواد تبعا للنوع والوزن ومدة الصالحية والحفاظ على ذلك بهدف التخلص من المدوادالغذائية أول بأول .

 تعليمات السالمة في المالعب :
 .1عمددل الفحوصددات اليوميددة واالختبددارات الشددهرية والدوريددة وصدديانة جميددع المنشددآت واإلنشدداءات الميكانيكيددة
فور.
والكهربائية ووسائل ومعدات السالمة والمراقبة واإلنذار واإلطفاء بالمالعب  ,واصالح اي خلل او عطل اً
 .2تدددريب العدداملين فددي المالعددب علددى أعمددال السددالمة واإلطفدداء واإلنقدداذ واإلسددعاف مددن قبددل المديريددة العامددة
للدفاع المدني او بالتنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية .
.3وقف تشغيل أي آلة أو جهاز وقطع التيار الكهربائي عنه ومنع استخدامه في حال حدوث اي عطدل او خلدل
ينظوي على خطورة تهدد سالمة األرواح والممتلكات  ,وعليه إستدعاء الدفاع المدني في الحاالت التي تستوجب
ذلك .
 .4يجب إحاطة الملعب بسياج لمنع اتصال الجمهور وذلك لمنع الحوادث واالصابات .
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 .5وضع تعليمات السالمة الواحب اتباعها في حاالت الطوارئ وتعليمات اإلخالء في أماكن بارزة .
 .6أن يشددار علددى مخددارج الط دوارئ والمخددارج األخددرى بأسددهم كبي درة مضدديئة او تددوفير إضدداءة تظهرهددا  ,تكددون
مكتوبة باللغتين العربية واالنجليزية .
 .7اعداد خطة لالخالء الفوري في حاالت الطوارئ،كمايجدب تددريب العداملين علدى كيييدة تطبييقهدا دون إحدداث
ذعر بين الجمهور او تزاحم على المخارج

 تعليمات السالمه في وسائل النقل :
 ان سالمه الطالب تقتضي توفير عدة شروط في المركبة وهي :
ان يكون هيكلها متينا وقاد ار على الصمود والمقاومدة فدي حداالت انقالبهدا فتبقدى محافظدة علدى شدكلها والتطبدقعلى الطالب
ال يجوز اجراء لحامات او وصدالت فدي القاعددة ،بحيدث تكدون مدن المتاندة مايجعلهدا قدادره علدى تحمدل اال قدالومقاومه الهزات العنيفة
ان يكون جهاز التوجه جيدا بحيث يضمن توجه الحافلة بدقة وامانمحاور العجالت يجب ان تكون متزنة ومضبوطة التركيب مثبتة في مكانها حسب تصميم المركبه وان تتحملاالحمال واالجهادات التي تقع عليها
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المكابح :ان تزود مركبة نقل الطالب بجهاز كبح فعدال يضدمن توقفهدا بامدان ويمندع مدن حددوث االخدتالل بدينالعجالت او ما يسمى ب ABSوذلك في جميع الحاالت التي تكون عليها الطريق (جافه،لزجه،مبلله).....
المحرك :يجدب ان يكدون تصدميمه مدن القوةوالمتاندة بمدا يتفدق مدع تصدميم المركبده والغدرض مدن اسدتعمالها وانيكددون بحالدده جيددده ويدددور بسددالمة وال يصدددر دويددا مزعجددا وال ينفددث الدددخانا ملو ددا ويثبددت بإحكددام ويكددون غطدداؤه
سليما وكاتما للصوت
دوره الوقود :يجب ان تكون مصممة تصميما محكما يضمن عدم تسريب الوقدود بداختالف انواعده خدارج الددورةتفاديا الي حادث
دوره التبريددد :يجددب ان تكددون دوره التبريددد مضددبوطة وسددليمة وتددؤدي الغددرض منهددا دون اي تسدريب للسدوائل اوالهواء او البخار
 اجهد دزه نق ددل الحرك ددة :يج ددب ان تك ددون اجه ددزة نق ددل الحركةمتزنةومض ددبوطة بحي ددث ينق ددل الحركةبسالسةويس ددر،سواءكانت يدوية او آلية،وال تتطلب من السائق تركي از او وقتا طويال يشغله عن مراقبه الطريق
الكهربدداء :يجددب ان تكددون الشددبكةالكهربائية (الجدلة)مركبدده بإحكددام مسددتوف لشددرو السددالمة واالمددان المحددددهتقنياً
االض دواء :يجددب ان تددزود المركب دة باالض دواء الالزم دة الخليي دة واالمامي دة والجانبي دة والداخلي دة وان تكددون مطابق دةللمقاييس
جهاز التنبيه (الزامور):يجب ان تزود المركبه بمنبه صدوتي مالئدم بحيدث يضدمن تنبيده مسدتعملي الطريدق دونازعاج اوإضرار
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الم اريددا العاكسددة :يجددب تزويددد المركب دة بم اريددا عاكسدده داخليدده وجانبي دة تسددمح للسددائق برؤيدده واضددحة لجوانددبالمركبة وخلفها وما يجري داخلها والسيما مراقبة االبواب
مساحات الزجاج :مساحات الزجاج االمامي والخلفي ضروريتان ويجب ان تكون فدي حالدة جيدده وتشدتغل وفدقعده سرعات مناسبه لكل الحاالت
واقيددات الصدددمات :تجهددز المركب دة بوقاي دة امامي دة واخددرى خليي دة مددن الصدددمات ويجددب ان تكددون فعال دة بحيددثتمددتص الصدددمات وتخففهددا حتددى ال تددؤ ر فددي المركب دة ومددن فيهددا مددن الركدداب وهندداك معددايير حديث دة لصددناعه
االدوات وتركيبهددا ويشددتر فيهددا ،زيددادة علددى اخمدداد وامتصدداص الصدددمات ،ان تكددون اقددل إضد ار ار بمددن يمكددن ان
تصدمه المركبه خاصه المشاة
الطفايات اليدوية :يجب تزويد المركبة بطفايات يدوية وتثبت في اماكن يمكن رؤيتهدا وتناولهدا السدتعمالها عنددالحاجه وال تتسبب في عرقلة حركه الركاب او جلوسهم
حزام االمان :ان تجهير مركبات النقل الجماعي بأحزمة االمان وإلزام الركاب بشدها ا ناء الرحلة لده دور كبيدرفي الحفاظ على سالمتهم في حاالت ارتطام المركبه او اصطدامها او انقالبها
تصميم االبواب والساللم :تجهيز كل مركبات النقل الجماعي بابواب واسعة تسمح بركدوب االشدخاص وندزولهمبسهولة وراحه ومزودة بنظام اقفال محكم يتحكم في عملية فتحها و إغالقها السائق وحوافها تكون مدن مداده ليندة
بحيث ال تسبب ضر ار للركاب في حال اغلقت على احدهم او على احد اط ارفده واالبدواب بهدا سداللم تسدهل علدى
الطالب على اختالف اعمارهم وقدراتهم الحركية على الركوب والنزول بسهولة وامان
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مد د دواد التجهيد د دزات الداخليد د دة :ي ارع د ددى ف د ددي تجهي د ددز مركب د ددات النق د ددل الجم د دداعي م د ددن ال د ددداخل ان تك د ددون مواده د ددا(التجهيزات)غيددر حددادة والتسددبب جروحددا للركدداب عنددد الوقددوع عليهددا او االصددطدام بهددا ،ومنهددا االرضدديه وح دواف
المقاعد و االعمده والجدران وغيرها حيث تكون مصنوعة من مواد مالئمة لتفادي اصابه الطالب باي ضرر
جهاز تحديد السرعة :من اهم األجهزة التي تضمن السالمة واالمان في مركبات النقدل الجمداعي جهداز دتحديددالسددرعةد والددذي يمنددع السددائق مددن تجدداوز الحددد االقصددى المسددموح بدده مددن السددرعة  .والمركبددات الحديثدة اصددبحت
تجهز بهذا الجهاز من المصنع ،حيث صار من التجهيزات المدمجدة بالمركبدة بعدد ان كدان جهدا از اضدافيا يقتندى
ويركب.
التقيد بالسعةاالستيعابية لباصات نقل الطالبوضع عبارة (نقل الطالب)على المركبات المخصصةلذلكالتقيد وااللتزام بتعليمات النقل االداري الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني-ضرورة عقد دورات تدريبيه للسائقين وتأهيلهم.

 تعليمات السالمه والصحةالمهنية في عيادةالكلية:
 التعامل السليم مع النفايات الطبية توفير معدات الوقايه الشخصية الخاصة بكل مو ف ،سواء كان ممرضا او طبيبا او عامل نظافة رقابة تطبيق التعليمات الوقاية لدى العاملين -توفر اوعيه لفصل النفايات الطبية الخطيرة عن غير الخطيرة
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 زيادة الوعي لدى عمال النظافة حول المخلفات الطبية من خالل توفير الكتيبات للعاملين والزوار تدريب عمال النظافة حول طرق التعامل والتخلص من النفايات الطبية التاكد من تطبيق الزوار والمراجعين والعمال لكافه قوانين السالمه التأكد من صالحية مخارج الطوارئ التأكد من صالحية وجود اجهزه االنذار وكاشف الدخان التأكددد مددن تطبيددق كافددة تش دريعات السددالمة المهني دة والصددحية والتدددريب علددى اهمي دة السددالمة للمددو فينوالطاقم الصحي واإلدارة.
 الرقابة على عمليات التنظيف والغسيل توفير اللوحات الخاصة بالسالمة المهنية تعريف المريض بالطريقة الصحيحة عن طريق التعريف باسمه ورقم دخوله. تحس ددين وس ددائل االتص ددال الفعالد دة م ددن خ ددالل تجن ددب اس ددتخدام المختصد درات غي ددر مفهومد دةمع المد دريضوتسجيلكافة اساسيات الدواء قبل اعطائه للمريض مثل :اسمالدواء ،الجرعة ،وطريقةاالعطاء ،والوقت
 تامين استخدام األدوية ذات الخطورةالعالية من خالل وضعها في مكان المخصص وعليه عالمة خطدرمع مراجعة االدوية من أكثر من ممرض قبل اعطائها
 -تقليل انتقال عدوى العيادات من خالل غسل اليدين بعد كل اجراء وتوفير وسائل غسل اليدين .
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