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ة م بالحفاظ على سالمة وصح ا العلم الذي يهت نه  تعرف السالمة والصحة اِّـهنية ب
وادث أو اإلصابات أو ات الح منة خالية من مسبب  اإلنسان وذلك بتوف بيئة عمل 
م  إطار  األمراض اِّـهنية أو بعبارة أخرى هي مجموعة من اإلجراءات والقواعد والنظ
 تشريعي تهدف إ الحفاظ على اإلنسان من خطر اإلصابة والحفاظ على اِّـمتلكات من

اع. خطر التلف والضي
ر ة من اِّـخاط د السالمة يهدف  اِّـقام األول إ التخلص أو الوقاي ل قواع  إن دلي

ات. اِّـختلفة التي قد يتعرض لها الطالب والعامل بالكلية وحماية اِّـمتلك





 كلمة عميد
كلية الصيدلة

الدكتور/ أوس الشمسان

يع رورة ملحه يج أن يعمل بها جم المة هي ض  ال جدال  أن إتباع إجراءات الس
الب والباح حماية للنفس واِّـمتلكات والبيئة. الط

ع اللوائح  ة على وض ة حرصة إدارة الكلي ق وبالتعاون مع إدارة الجامع  فمن هذا اِّـنطل
ة ة العام  والسياسات التوجيهية التي تلزم الطالب والباح باِّـحافظة على السالم

   جميع األوقات.
 فالتعامل بطريقه مهنية خاضعة ِّـعاي أخالقية يساهم بشكل كب  الت اإليجابي
ية القائمة  على التجارب العلمية والحد من اِّـخاطر واألمراض اِّـرتبطة بالوحدات البح

على الدراسات الحيوية والكيميائية.
ر على ار اِّـخاط  ويعد إهمال إجراءات السالمة مؤشر على ضعف الوعي وعدم إدراك 
ن د م ؤدي ا العدي ة قد ت ر اآلمن ل غي روف العم  الصحة وعلى بيئة العمل فظ
الي ة الطالب والباح وبالت ى صح س سلبا عل ي تنعك ة الت ر الصحي  اِّـخاط

سلبا على نتائ التجارب العلمية.
ون اح رض لها الطالب والب د يتع ي ق ر الت ل أهم اِّـخاط ذا الدلي تعرض ه  يس
ك ن تل ل م دة للتقلي ات الجي ات واِّـمارس م اِّـتطلب ي مختربات الكلية وأه  ف

ر ورفع الوعي لديهم.  اِّـخاط
ي وتنتهي  ع تبدأ من رفع الوع ة الجمي المة هي مسؤولي  إن إتباع إجراءات الس

ود ذل جميع الجه ي ب المة فينبغ راءات الس تباع إج دى االلتزام ب ة م   مراقب
ذا اِّـجال.  ه

ل اِّـو جل وعال أن يحفظ الجميع من كل مكروه. و الختام نس
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وذلك بتوف وسائل السالمة والصحة اِّـهنية داخل أماكن العمل بما يكفل الوقاية من
 اِّـخاطر اِّـختلفة سواء كان (فيزيائية  كيميائية  ميكانيكية  بيولوجية  حريق أو

ناتجة عن إهمال)
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 يحق لطالب كلية الصيدلة أن يتلقوا أعلى مستويات العناية واإلهتمام وهذه العناية ال
 تقتصر على توف جودة الخدمات التعليمية فحس ولكنها تتضمن سالمتهم وسالمة

ود لتجن ى الجه م حي سيتم بذل أقص  بيئة العمل واِّـراعاة الشخصية لراحته
ال لة واِّـصاحبة لألعم  الحوادث وذلك بالتخلص والتعامل والوقاية من األخطار اِّـحتم
ع  والنشاطات اليومية فمن اِّـهم معرفة الطالب بوجود سياسات و إجراءات هدفها من
 وقوع اإلصابات فتطبيق تلك السياسات واإلجراءات من الجميع و إتباع قواعد السالمة
روح ان والعمل ب ر بالغ  الشعور بالراحة و اآلم ناء أداء العمل سيكون له أ  اِّـطلوبة أ
اه على أهمية سالمة الطالب خالل ر مما ذكرن د أك كي ن الت  الفريق الواحد ال يمك
ة الربنام التعليمي تصبح السالمة عنصر حيوي  تواجدهم اليومي بالكلية فطوال ف
ة من الب عندما يكونون  بيئة صحية و اوب الط لها مردود فعال على تقدم وتج

ة ساسية على عاتق إدارة  المة مسؤلي  ومن هذا التفك يمكن اإلتفاق على أن الس
ع. ة للجمي من ية و صح ة  المة  إيجاد بيئ داف الس قق أه ية لكي تتح الكل

 
واع ر أن ال يعد السقوط واإلنزالق والصدمات الكهربائية والحريق من أك  على سبيل اِّـ
ا  الحوادث التي يتعرض إليها الطالب فمن األمور اِّـهمة التي تجدر اإلشارة إ ذكره
االت الطوارئ الب  ح الء الط ائل وطرق إخ رفة وس   هذا السياق مع

ا . ا وكيفية تنفيذه وتصميمه



رارات  المة و إصدار ق ة  توف وسائل األمن والس ع عليها اِّـسؤولية األساسي  الجامعة تق
جمتها على أرض الواقع  وإجراءات وتوجيهات للكليات  واألقسام اإلدارية والتى بدورها تقوم ب

  وأن يكون شعار (أمن وسالمة الجامعة أولوية لنا جميعا) وأن تكون بالشكل األتي:

 
ع ات والحوادث ووض  إتخاذ إجراءات ِّـنع اإلصاب
ات ة مؤسس المة بكاف اطات لألمن والس  إش
اء هيئة ل على تدري أعض ة والعم  الجامع

ى اإلداري والعمال عل م  س ومعاونوه  التدري
م فى المة ليقوموا بدوره ن والس  إجراءات األم
ذ. ه اِّـتابعة والتنفي اد التوجي عملية اإلرش
الء وارىء واإلخ االت الط ع خطط لح  وض

رارى. اإلضط
ة ل بيئة مناسب ل كلية تم د من أن ك ك  الت
ومالئمة ومضمونة األمن والسالمة قدر اِّـستطاع.

 

ات يذ تعلمي ة تنف  يج على إدارة كل كلي
ن شروط وإجراءات األمن والسالمة  الجامعة بش

 فى الكلية لتوف بيئة مالئمة للدراسة وأن تعمل
 جاهدة على توف اِّـعلومات واإلرشادات  لإلدارة
 طاقم التدريس أو الطالب عن طريق محاضرات
 توعية وتدري على متطلبات السالمة والصحة

ل وذلك بعمل األتي: م بيئة العم  اِّـهنية وت
:
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:



ود ر فاعلية وأقل تكلفة هو وج ل خطط وأسالي تنفيذ برام الصيانة أك  إن ما يجع
ل ة فالتعرف على الخلل قب  برام فحص دقيقة تمكن من متابعة جميع مكونات اِّـنش
الن ران  األساس يم لفة وهذان األم  تفاقمه يحقق فاعلية  األداء وخفضا للتك
ة تى عن إمكاني ال التشغيل والصيانة. وهذا يت ن  مج داف العاملي  أهم أه
ل أن ة قب ة الالزم ة ورصد اِّـيزاني ال الصيان يذ أعم  التخطيط اِّـسبق لتنف
ة ال يمكن معها اإلنتظار كما يج على إدارة ة من األهمي ل إ درج  يصل العط

عمال اِّـتابعة واِّـالحظة اِّـستمرة للمباني وتجهيزاتها ومرافقها اِّـختلفة  الكلية القيام ب
د رات لم تكن موجودة بها أصال مع تحدي ا من شواهد وتغيي رأ عليه  ِّـعرفة ما يط
د ة تحدي ة إ إمكاني ي يمكن إصالحها بمعرفتهم إضاف ة الت  األعطال البسيط
اج إ رأي انة البسيطة وتحت دود الصي ال التي تتعدى ح الت واألعط  اِّـشك

الت ما يلي: ة ومن هذه اِّـشك دارة الجامع    اِّـختص ب
  ظهور هبوط  أرضيات اِّـكات والساحات العامة. 
 ظهور أنتفاخات  خطوط إلتقاء السقف بالجدار. 
سقف دورات اِّـياه وباألسطح.   ظهور رشح ب
 ظهور تشققات مائلة أو أفقية بالجدران. 
 حدوث تصدع  األسقف الداخلية (األسطح السفلية للبالطات الخرسانية). 
ات واألعمدةوظهور القضبان اِّـسلحة للخرسانة  أي منطقة.    حدوث شروخ بالكام

 سوء حالة مرافق وتجهيزات اِّـبنى. 

  
م بيئة العمل بالكلية.  -تشكيل لجنة للسالمة والصحة اِّـعنية وت
-عمل خطة للطوارئ واإلخالء. 

-عمل خطة للسالمة.  

 عمل برام توعية وتوجيه وتدري لطاقم التدريس واإلداري والطالب
حتى يتم توف البيئة الدراسية األمنة بعملهم واتباعهم اإلرشادات.

لية للتواصل مع األسر إلشراك أولياء األمور فى أعمال التوجيه واِّـتابعة. -إيجاد 
-توف قاعدة بيانات عن مراكز الهالل األحمر واإلسعاف والدفاع اِّـدني والتواصل الفعال. 
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-اإللتزام بتوجيهات وتعلميات إدارة الكلية.
-إتباع إجراءات األمن والسالمة.  
-إتباع إرشادات السالمة الصحية. 
-اِّـشاركه فى أعمال السالمة.  

-والصحة اِّـهنية بالكلية والتفاعل معه.
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Biohazardous



ق ة من الحرائ ة للحماي ة الوطني وضع الرابط
 (N P  دليال مرئيا لعدد من اِّـواد الكيميائية ذات الصلة ب (
ع راض بصري سري عرف على األخطار  هو استع نظام الت
ل  دام  التفاع ة االستخ ة  قابلي طار الصحي  لألخ
ة. ا مادة كيميائي ه ي قد تحد ة الت واِّـخاطر الخاص

ام: ة أقس م اِّـع إ أربع يتم تقسي
 (األزرق واألحمر واألصفر واألبيض) 

  تش الرموز واألرقام  األقسام األربعة
كيميائية أو مادة معينة. إ درجة الخطر اِّـرتبط بال
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هي إجراءات وقائية و إجراءات  حالة الطوارئ
ة  تتخذ للحماية من اِّـخاطر الكيميائية والصحي

 ومخاطر الحريق.
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ّ

À� כא�
 
 ����� א�א�¥. 

א���א� א��א����������

א���א� א��א���������� �����א��� א

�
א���א� �� �א� א������א

�
א���א� �� �א� א������א


� אכ���א���. ��Î�ّ�� -1 ��� ��א� א��א� א¨א��� �¾��א� �א���Í ��� ��א��  א

©�א �א£Ï א�¿א��.  �� ���£� �
� �כ»� 

ّ
א�א� �א¬� 
©א���, �� ��¿

ّ
� א��א� א¨א��� �¾��א� �� �¿

ّ
¿� -2

����א �� א½א�. ©�� Ð��Ìא� ��£Ìא ��� Àא���
 �Ñ�¼ ��� א���¾�3ً- ��� ��כ �¨א¯א א��א� א���Ç א¨א��� 
��א �©� א½א�� ,��½�Çא ��£¯א§ ��¬�� א���� �����4- ����� ��א¯א� א½�¯À א�©א��� ���א��א� א½�¯À �� א

 .���� כ�א ¯�É ���� ��אכ	 £
	 �� א
 .À¯�½ ��� כ���� א����א� א��א¯� �� �א� א

ً

��¨א 5- ��³£

 �©� 
ً

� א��א� א¨א��� �¾��א� �½�Ô ¯���� ¼�א� א�Â�� ��£¯א 	
� �� א��א¯¿��6- ����� א���¯� א���¥ �±©א� א

��אכ� א���Ì¥ א���א¯�¥. 
 É�� א����א� 
�א�� א

ً
 �א�א

ً

� א��א� א¨א����¾��א�, �¯�©� 
©�א 	

Çא�£ א�¾��א� �©� א��א ���� ���� -7

א��א¾�.  
8- � א��א� א¨א��� �¾��א� �� �א�¯א� 
©א��� ��©� ��� א��כא��א �±©א� �¨	 כ��א� 
©�א. 

� ��¯À א½�א�¿ �� א��כא��א �±©א� �¨	 כ��א� 
©�א.  � Ë��Ìא� א��9- א�Ç	 א��א� א¨א��� �¾��א� �� א
 .¥£��� 	�� Ë��×� ¥£��� �«כÌא� א�¯µ�10- א����� א

��� ��¢¡ �א�� �� 
���א���א¥��א¤ ��א	 כ

�����א��� א

 .Ï£א��Î��� -1 ��� א

� א½�� ��� ��א¯� ���כ.  À¯�½	 ��¢ א¡�µא£, �א����	 ��א¯� א

ّ
Â¾ -2

�§ É¼È�� Ù£א��
כא�½� א½�¯À, א��כ א���� �אÀ�Ú א��Ìא³ ����כ 
��Ï א ��� 
ً
È§ -3א כ©� �� �א�£א

 .���� �¨�� א
� �ª §¬א�א�, ��א�� �� §��אÎ א�Çא��� §Èא כא�� �¯כ א�¨�£¥ ��� א��א��¥. � Û�� -4

 .À¯�½5- �ّ�¦ £�א� א¡��א� ���� א

 .�
��� ��א�א� א
כ È� ,א�1-��£¥ א���Î ��� ¬�א� א��א� אכ���א��� א�����¥ �©� ��א�
 	

א� �א�Áא£א� אכ���א��� �� א½�א£¥ ,�©� א��א�Ç
� ¼Üµ א��א� �½É©��� ,�¯�¾ £µ א���כאכ �א 	
2- א��א


��א. 
� א��א� א�����¥ �� א�כא� א�א� ��א. ¯¿�� -3


�א�א¥ 
�Ë ��א�À ���� ��א�Þ�� À א��א� א�� �� ¯ª�Ý ��א���א §� ���´ א����א£א� �©� ��¿¯©�א ��¨��א.  -4

� ¼Üµ א��א�.  	
���א£Ù �א¡��� �� א���Ýא� �א��Ñא� �א�Áכא� א�� ���א ²�� ��5- ��£¥ ��

�א£א� – א¨©אÍ – א¨�אßא�).©6- א£��א� ُ
�ّ�א� א��א¯� א��Ç�Á (א

��� א�¦�א
 א��א	
���¦�� אכ��א��� א

 .
ً
1- §¾�א£ א���¯� �§¹�Ú אכ���א� �א��Ìא³ ���כ א�כא� ��£א

² א��א£Ù �א¡��� �� 
כא� א����א£ ��½א��� ��� אÌ£�אá �א����כא� . 
َ
�

ُ
� À���� ¥£�� -2

3- א��Çّא� �אّ��אÍ א���ّ� �©� ���´ א����א£. 
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��������� א�א�� �� א ��א���א�א� א��א�

���א���א��א�� אכ
א���א� א��א���������� �����א��� א

�
א���א� �� �א� א������א

א���א� א��א����������

א���א� א��א���������� �����א��� א

�
א���א� �� �א� א������א

�
א���א� �� �א� א������א

�����א��� א
Ð א���א �כ����א �������א. 

ّ
�Ç� -1 ���� א��א� אכ���א��� ��� �א��� ��

�¦ �©� א½א��. § ��¬����� א��א� �� א�����, ����א �� 
�¸ ¯��	 א �
��2- ����� ��א�� א
 ��
��א �� א����� ��½�¯� א��א� ��Ú א���א�¨� ��א�¥ א 	
���א� א���א �
��3- א���Í ��� ��א�� א


��א.  	
���א
 .�¯¿��4- א��� ��� ��� ���� 
�א� 
��א�¨� ���א£ ���ºא א��Þ �±©א� א©¨	 �א

 À�א������ ��� א 
ً

�א, א��� ��� ������א �� ���א� �א¬� ��¨א����� �����א� א ���£ ���� �5- �� �א

אכ���א��. 

 �
 �
��ّ�א
	 א� �Çّ����, ¯�ã��§ É א��א� א ّ̄ ���
�אّ� ���א¯א� כ���א�ّ�� ��² א½א�¯א� א ���� ����
 �©� -1
¼Üµ א©�א¯א�. 

Î ����א.  ä�����¹�ّµ� �� Ê �� ¾ّ� א©�א¯א� אכ���א�ّ��  ��� -2
 . �����א¯א� ��Ú אכ��א�ّ�� �� ��¯À א

ّ
�©א¯א� ����Çא �� א

ّ
�©3- ����� א

א¯א� ��Ç©���א �½�É ���£��א �א��א�À אכ���א�ّ� .                
ّ

�© -4��ß א
� א©�א�ّ� 
©�א. 

ä
�

ّ
��� א�½א¯א� 

ّ
�©
���Í�َ א �5- �¨	 א©�א¯� §

 .�
�א���א §ْ� �
כ� ¥��� א�א�¥ א
ّ

À��� ¸
ْ

�� É��� �ّ½Çא¯א� �� ���אæ אÎ�Çّ א
ّ

�©6- �� �א� �� £
� א
 .��

�א�� אÎ�Çّ אÇ½ّ� �� א�א ��� ã��§ -7


כ� �§��א� ���¼א. � �ْ§ ¥���� א�א�¥ א
ْ

¿� -8

 �� א���א� ��
אכ� ���Ï א��א£Ù ��©�¨� ���¥ א���¯�, ����ً�א �� 
ً
� א����א�א� ��� £��� ����א¯¿�� -1

 .¥���Ìא� á�
Ìא� �א��א� אÌכ�
 .Éא�©
 �א��א£ �� 
כא� 

ّ
��«�� ,Éא�©
2- �²��ُ א����א�א� ������ �� �¿א� 

 ��� �� �א©�
�ّ�� א¹�Ú§ É�¯� ,²Âº א����א�� ��Ç	 א ��������א�  �
ç
�©
3- �©� א�����א� ¯����� 

  .�
ّ
�©�ُ��� א�����א�, כ�א ¯�É א��³£ّ ���   כ���� א����א� א

� א����א£ 
��� ��� א��א�À אכ���א�� ��� µ�Ìא É�¯ כ�א ,������ א����א�א� �� א
� כ��א� כ���¥ 
ّ

¿�� � -4
� אÂאßא� Èא� א�Áא�¦ �� א��א�� אכ���א��� ���א£ ���ºא).¯¿��) �¯¿���½��Ë א����א�א� �©� א

� א��א� א¨א��� �¾��א� �א��א� ��Ú א���א�¨� 
 	�Ìא£ ��� א�
5- �×כ� �א��א �� א����א�� ����¥ ��¨�א£ �£��� �

��א. 

� אÂאß �א�	 א����א�� �ºא� �� ¯כ�� א²Âº �א�	 
� א����א�� כ�ً�א ��א��א ���כ �¿� 
 ßאÂã��� � -6 א
� �א£��א �½�Ô � ¯��	 א��א� ���èא��. 
א����א�� �כ�� 
 .é�Âº�� א���א�א� אÂאß א
º�¯ -7	 א����א� ��	 ��� 


כא� ���.  �
8- א����� ���א� �א¬� ©¨	 א����א�א� 

� אכ���א��� ��	 א�����א�. ��
�א��� ��א�� א� é�Âº�Î��� -9 ��� ����� אÂאß א

 .�¯���1-א����� ���א�� §¨א� א©�א¯א� אכ���א��� �½א�¯א� א
 ��Â¯����©� ( א�����א£א� א©�א�� ���א� א��א¯� א��Ç�Á ( א¨�אßא� – א�Ì©�� – א©א� א 2-��£¥ א£��א� ���

 .�¯���א½א�¯א� א

 ����� §�¨© ���
�א�¦�א
 א©��א�� 

 §�ª«� ¬א®

 Íא��ّ� ��¯À א� ¦�
 	

»	 ¼Üµ א½א��, �Èêא ��� א½א�´ ¯�É א�ّ�א �� ���� א��ّ� §��אÍ ��א�� �£� א
 -1
 . �ّ���א


א �� �א� ���´ ��¯À �� א���א£ ّ�) ����³, �§��א�¼� �� א ä��� ´��½� ´א�½� א
 ���¯�¨2- §¾�א£ א���¯� א
.(�ّ���� ��¯À  (אّ��אÍ א� ¦�
 	
���É א�ّ�א

£¥ �À¬� ²¯�Á �� ��א�¿.  ç�º��� א�©�¨� א
ْ

¿� -3
 .�� � ����� ��¨�¯� א��א��¥ א
Æ כא�
 �§ ��

ْ
�¨�� � çא��Ç�4- §�¨אÈ א

 .�±�ّ��5- ����� ���¯� �ّ��¥ �� א�©�¨� א

 ���א������ ��¯ ��א	 כ
�� ���א�¨� ±°�א�® 

 .³
´
���  א�¨� �א��µ¢� �א

 .����� א½א�´ �§��א�¼� �� א
 ���¯�¨1- §¾�א£ א���¯� א
 .¦�
 	
Í�� ��� -2 א��� �א��¯¨� א�©א��� ���א

 .�
Æ כא�
 �§ ���¨�� �3- §�¨אÈ א�Çא��
 .�±���4- ����� ���¯� ���¥ �� א�©�¨� א

 �� ���Ú ³אß �� א��כאً�א. 
ً
 §� כא� ��¯¨א

ً

� א½א�´ �½�É �����¦, כ�א ¼� 
�Ð �א�¨א 	
5- ��א
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���א���¨א� �¦א¢א� כ� ���
 ¸�א�¢א� א�·¢� �±��א¶

��¹ אº�¹ א



��������� א�א�� �� א ��א���א�א� א��א�

�������¹א��א�� א

¡¢����א�� א

א���א� א��א���������� �����א��� א

�
א���א� �� �א� א������א

א���א� א��א���������� �����א��� א

�
א���א� �� �א� א������א

����������� »�·��������������א
 א½�¸¼� �א�¦������א¢א� 
��¢� �א��¿א
¾א �א

כ �א��א�� 
� ¾�כא� È� אכ��א�� ���� �������� אÌ¾�א� אºא£¥ �א©�א¯א� א
 �½�½Ç1-א���� �א��¯¨� א

��Ýא� 
�� �ÇÇ�� µ¼א א��א�.  �

 .����� �� א��א�� א��
-2��æ א�����א� א�©�¯� ��� ���� א�א
3-א����� ���� א��א��א�. 

 :��� �- §¬א�א� א
�ºא� ���� א�א�  ¥�¨� �א��
� ��Ð א ¦¨��� 15 Ü��כ א���� �א�א� µכ� 	א��� א
 ��©��-��Ú 1	 א

���� א�Ì¿א�. 
 .£�����É א���� ��� א Þ¯��-2 א¡�Çא� א��£ª �א����Ý א��� �§�א� א

 :���©� ³- §¬א�א� א��אß א��º� �א
 .��Ý�����¯À א £��É�¯ -1 ����	 א�א��� ��� א

 .£��2- §�א� א��¯Þ ��� א���É א����Ç ��� א
 :��� Ï- §¬א�א� א

 .ª£א�� א�א� א
Þ¯��� -1 א��� א�Çא³ �כ»�� 
 .����� ±� ��כ�א ����¦ �£��� �
�Ú -2	 א��� �א�א� �אÇא��� ±� א����א� אכ½�� 70 % �

 .£��
��±� ��� א Ê��
 ª� �ß§ É�¯ -3א
כ א����א� ���� �� �ª כ�¯�א� �� µ15 ���¨� �כ ¥�� ª£א�4- א����א£ ��Ú	 א��� א�Çא³ �א�א� א

 .����

��½�ºא� 
 .£������É א����Ç ��� א Þ¯��5- §�א� א

 �¢µ�� ��© �� א��� ¡¢��
��א	 ©�¢�� א�¥��א¤ 

 �¢µ�� ��© �� א��� ¡¢��
©�א�� ©�¢�� א�¥��א¤ 

 :���א µ��¢ ÁÂ�� ¥���כ ¸א©��·אÅ �¦א¢� א��¢¡ �Âכ� א���¹א
(PASS) �א

(PULL)  .
���� Èא½�א 
1- א©�É ���א
(AIM) .¡¢��Ì �א�·� א� Å����Í�� -2 א

(SQUEEZE) .Ñכ�3- אÌ�� ¯ªÒ א
(SWEEP) .��Õ Éא¢� �� �א�¦�4- ��כ א

.�
א� �א�©�íÁ א½��¯� �א�א � �א�	 אכ���¯¿��1- ��� א
2- �¨	 א��א� א����³ ��¿¯©�א §� א������א� ��É א��א¯�� א¨�א���. 

 .�����א�Ð א��אÍ א É�� �
Ìא� �
��� �
� א��א£¥ א�א
 �
��
�א��� ����À א¾��א�א� א -3
 .�����א�Ð א��אÍ א É�� א� ��¯�� א�¾��א���� �
��À���� -4 א¾��א�א� א

�½�¯È§ Àא כא�� ¼©אכ �א�� §� א����א
�א.  �
א�א� 
¨א�
�

כ ����א �� �¿È� ,א����Üµ¼ ¸���� -5 א
 � ��Ç
ُ �¿�
6- �½�� א���א�א� אÂאß א�é�Âº �� אُ��א� א¨א��� �¾��א�, �א����א�א� א¨א��� ����א£ �� 

כ,µ  ¥��½���À א��א¯�� א
�א  �Ç �Ç��
� �א�	 א��א�� ���É �� ��א� §� א��א�ß א�����
א א���Ìא�א� �אÂאßא� א¨א��� ����א£ �אّ� 

 .	���� ��א¯� ¯�� א


Ø· ��� ��¢¡ �א�� ��
 ��µ¢� ��א	 ����

 �� א����א�

1-PULL . 2-AIM .

3-SQUEEZE . 4-SWEEP .
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ة الكلية حي أن إتباع إجراءات ان لكل موقع ومكان وخاص ن هو صمام األم  األم
ول اع األول إلدارة الكلية من حص ة الحقيقة وخط الدف ن وتطبيقها هى الوقاي  األم
واء وادث أو اِّـشاكل فالكلية بيئة يمكن أن تحدث فيها العديد من اِّـشاكل س  الح

ها. ة وذلك لتعدد أنماط الطالب سواء من حي السلوكيات وغ فردية أو جماعي

المة  يوجد فى كل الكيات أفراد من األمن اإلداري حتى يمكن اِّـحافظة على أمن وس
م اك العديد من الواجبات التى يج عليه ناء وبعد اليوم الدراسي وهن  الكلية أ
الب. ت الكلية والعامل فيها والط تنفيذها وتطبيقها حفاظا على أمن وسالمة منش

 

ة على الصدر وعلى نحو يسمح لرجال األمن مشاهدتها. بي بطاقة هوية اِّـنش  بسهولة ت
ك اِّـبنى إذا طل منك ذلك. ال األمن عند دخول ش من قبل رج راء التفتي تقبل إج

عدم جل األشياء الغ مسموح بدخولها وال تخص العمل.

ارج الطوارئ. ة مخ ي اِّـبنى وخاص رف على كروك التع
استخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات األمن والسالمة بهذا الخصوص.
ى ومعرفة خطط الطوارئ. المة داخل اِّـبن ق تعليمات األمن والس تطبي

ك أية مستندات أو أوراق هامة على اِّـكت إذا كان باإلمكان حفظها  الخزائن.  ال ت
ك العمل. ك عند مغادرت مينة على مكتب ك اِّـبالغ اِّـالية أو األغراض ال ال ت

د ك كد من جمع كافة اِّـستندات وحفظها  مكان مقفل وت  عند نهاية اليوم الدراسي ت
واب ذ واألب ع النواف غالق جمي ة باِّـكان وقم ب ات خاص رك أي مقتني دم ت من ع

 وإحكام إقفالها. 

*

*

*

*

*

*

*

*

*





Safety and Risk Management Committee  1Safety and Risk Management Committee 22 لجــــــــنة الســــــــــ�مة العامـــــــة وإدارة المخــــــــــــــاطر





ة
ي

كل
ال

ج 
در

م

المكتبة

 الدخول من
المواقف الخلفية

الكافتيريا

بهو الكلية

المصلى





Safety and Risk Management Committee 26 لجــــــــنة الســــــــــ�مة العامـــــــة وإدارة المخــــــــــــــاطر

مستشفى اِّـلك خالد الجامعي
((الطوارئ واإلسعاف)) 

 إدارة السالمة واألمن الجامعي
((غرفة العمليات))

إسعاف الجامعة

الدفاع اِّـدني بالجامعة

4670445

0114670950

4671699

0114670955

مستشفى اِّـلك خالد الجامعي
((الطوارئ واإلسعاف)) 

 إدارة السالمة واألمن الجامعي
((غرفة العمليات))

إسعاف الجامعة

الدفاع اِّـدني بالجامعة

011 46 70 445

011 46 70 950

011 46 71 699

011 46 70 955



المــــراجع
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١- خطة إدارة اِّـخاطر وإجراءات مواجهتها بجامعة اِّـلك سعود

2- Laboratory biosafety manual. World Health Organization, 3rd ed. (2004).

٣- معهد بحوث األحياء والبيئة والجنة بمختربات مدينة اِّـلك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

4- U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) and the National Insti-
tute for Occupational Safety and Health (NIOSH).



 تتمنى لكم
 لجنة السالمة العامة وإدارة املخاطر

كل التوفيــق يف مسريتكم
التعليمية بكل يرس وسالمة  


