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Safety guidelines to be followed in research laboratories and preparation Labs at 

Sabha University 

Researchers, their assistants, technicians, research students, students and 

professors must follow the following guidelines within the labs and laboratories of 

Sabha University: 

• You should check the information written on the packaging well. 

• You should check the required material and do not use non-addressable 

packagings. 

• You should see the MSDSof all the materials you will use andthepainof being 

on the package. 

• You should use the appropriate safety tools from gloves, eyewear, laboratory 

wear etc. 

• You should deal with the material in the gas suction cabinet. 

• You should deal with the material with caution and not direct exposure to it 

• You should clean up wellfor the tools that are used in the experiment. 

• You must standfor the packaging well after you have finished using it. 

• Smoking is strictly prohibited in the laboratory and public places on campus 

at Sabha University. 

• You shouldnot eat or drink in Labs or Labsat Sabha University. 

• Always wash your hands before andafter finishing the experiment and 

leaving the lab. 



 

 

• You should use aclean tool underyour control. 

• You should wear the white lab coat inside the lab. 

• You should inform the technician and the Professor if the material spills 

• You must inform the technician and the Professor if you are exposed to the 

material use the appropriate first aid 

• You must inform the technician and the professor in the process of disposing 

of the material residue used in the experiment . 

Student should not dispose of materials in public drainage units, but 

use external packagings to dispose of them in appropriate ways. 

 

في المختبرات البحثية الواجب اتباعها إرشادات السالمة 

 بجامعة سبها ومعامل التحضير

واألساتذة اتباع االرشادات  الباحثين ومساعديهم والفنيين وطالب البحث وطالبيجب على كال من 

 :التالية داخل معامل ومختبرات جامعة سبها

 العبوة جيداً.المعلومات المكتوبة على على   يجب عليك االطالع •

 .وال تستخدم العبوات الغير العنونة المادة المطلوبة منتأكد يجب عليك ال •

 على العبوة. وجودة  الملكل المواد التي سوف تستخدمها و   MSDSبجب عليك االطالع على   •

 . الخمالبس المعامل  قفازات، نظارات،من استعمل أدوات السالمة المناسبة يجب عليك  •

 في خزانة شفط الغازات.مع المواد يجب عليك التعامل  •

 يجب عليك التعامل مع المواد بحذر وعدم التعرض المباشر لها  •

 .التي تستخدم في التجربةألدوات يجب عليك التنظيف جيدا ل •

 ل العبوة جيداً بعد االنتهاء من استعمالها.ااقفيجب عليك  •



 

 

 .الجامعي بجامعة سبهاواألماكن العامة داخل الحرم  يمنع التدخين بتاتاً في المختبر •

 ات جامعة سبهاالمختبرمعامل او ال تأكل أو تشرب داخل يجب عليك ا •

•  ً  .من التجربة ومغادرة المعمل بعد االنتهاءقبل و اغسل يديك دائما

 . تحت اشرافكل أدوات نظيفة ااستعميجب عليك  •

 .معطف المعمل األبيض داخل المعمللبس يجب عليك  •

  في حالة انسكاب المادة يجب عليك ابالغ الفني واألستاذ  •

 ل اإلسعافات األولية المناسبةإذا تعرضت للمادة استعميجب عليك ابالغ الفني واألستاذ  •

 


