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ً
 2019-3-5في إجتماع مجلس الجامعة العادي الثالث املنعقد بتاريخ تّم إعتماده  وأيضا

 مقدمة

عليمية التي تعتمد عليها الكلية بصفة خاصة من أهم الوسائل الت تعتبر املعامل في كلية العلوم

ن عدم وجود وسائل وإجراءات ، إال أ العلوم التطبيقيةكافة  والجامعة بصفة عامة في تدريب

نتيجة لالستخدام الخاطئ   إلى وقوع بعض الحوادث  يؤديوالصحة املهنية في هذه املعامل  السالمة  

 رفع مستوى الوعياألجهزة املجودة داخل هذه املعامل وعليه يجب العمل على  و أاملواد  و ألألدوات 

واقع العمل الطالب، اإلداريين و  ، الفنيين ضاء هئية التدريسعبالسالمة املهنية لدى أ داخل  في م

سالمة ال  ستفادة من برامج والتطوير لل   من التركيز على مجال التدريب  بّد الكلية ، من ناحية أخرى ال 

  دوليا.محليا و الصحة املهنية حسب املتعارف عليه و 

 السالمة والصحة املهنيةمفهوم 

واإلجراءات اإلدارية الخاصة بوقاية العاملين من  بالسالمة و الصحة املهنية تلك االنشطةيقصد 

التي و  داخل الكلية ومن أماكن العمل تتم مزاولتها داخل الكليةاملخاطر الناجمة عن األعمال التي 

من  عدم وقوع هذه املخاطر أوالتقليل من أجل وذلك الحوادث و أقد تؤدى إلى إصابتهم باألمراض 

 .حدوثها والسيطرة قدر اإلمكان عليها حال حدوثها ال سمح هللا

 السالمة والصحة املهنية بالكلية ةرؤي

 خالل من األزمات املهنية وكذلك إدارة والصحة السالمة إجراءات وتنفيذ تخطيط فى متميزة وحدة

 مستوى  على وموظفين التدريس هيئة أعضاءمن  العاملينجميع و  للطالب منةا بيئة عمل توفير

 .كلية العلوم بجامعة سبها

 السالمة والصحة املهنية بالكلية رسالة

 والسالمة االمن توفير لغرض كليةال على مستوى  والكوارث زماتاأل  دارةإل  الفعّ  وقائى برنامج 

 للجميع.

 السالمة والصحة املهنية بالكليةأهداف 

 التدريس , هيئة أعضاء األرواح من)حماية  الكلية على أهداف السالمة والصحة املهنية في تكمن

معامل الكلية مباني و العمل داخل  بيئة عمالة(، وكذلك املمتلكات وموظفين و طالب، و  , فنيين
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حتياطات الوقائية بهدف تأمين بيئة عمل آمنة ق تطبيق مجموعة من اإلجراءات واإل وذلك عن طري

 -:عاملين أو الزائرين ، تتلخص هذه األهداف فيخالية من املخاطر واألمراض املهنية سواء لل

 .رواححماية األ  •

 .على السالمة  املستمر بالتدريب  بالكلية رفع املستوي الفني للعاملين •

طالب،  , فنيين موظفين ، التدريس , هيئة أعضاء منمباني الكلية داخل  تثقيف العاملين •

 عمالهم. أثناء تأدية أ بتعليمات وإرشادات الصحة والسالمة املهنية وتوعيتهم باإللتزام وعمالة

منة تحقق الوقاية من املخاطر وذلك باتخاذ االحتياطات واإلجراءات توفير بيئة عمل ا •

 الالزمة 

  املهنية والصحة السالمة وحدة مهام

واقع أرض على وتطبيقها الهادفة التنفيذية والخطط البرامج  إعداد •  األرواح على للمحافظة ال

 .الكلية داخل واملمتلكات

رافق لجميع الفجائية الزيارة •  ومعاقبة املهنية والصحة السالمة مبادئ تطبيق من للتأكد الكلية م

 مخالفات أّية وجود عند فورا املختصة الجهات وإبالغ املخالفين

رافية العمل •  السالمة إجراءات تطبيق على الكلية في العاملين جميع زاموإل التشديد حيث من باحت

رافق مباني كافة في واقع الورش مثل الكلية وم  قد التي واملختبرات املعامل في خاصة العمل وم

 .بيولوجية أو كيميائية مخاطر ذات مواد فيها تستخدم

 ذات كائنات أو مواد تستخدم التي املختبرات أو املعامل مستخدمي جميع وإلزام ومتابعة تدريب •

 أو املمرضة الدقيقة الكائنات من غيرها أو الفيروسات أو امليكروبات مثل بيولوجية مخاطر

 في حفظها أو التجارب من اإلنتهاء فور  (إعدامها) منها التخلص كيفية على (مطفرة) وراثيا املعّدلة

  .منةال  األماكن

 أثناء الحوادث وقوع تكرار ومنع العاملين جميع بحمايـة الكفيلـة الوقـائيـة السالمة إجراءات تطبيق •

 في والتحقيق املمتـلكـات وفقـد واإلصـابـات الحـوادث وملنع الكلية داخل األعمال أو املشاريع تنفيذ

 .تقع قد التي الحوادث

واقع في السالمة شتراطاتإ بتطبيق الكلية في العاملة واملؤسسات الشركات لتزامإ من التأكد •  م

 .املختلفة العمل
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واقع املباني كافة في املستخدمة الحريق مكافحة ووسائل السالمة أجهزة صيانة متابعة •  العمل وم

 املحلية السالمة شتراطاتإل  ومطابقة بكفاءة تعمل وأنها وسالمتها صالحيتها من والتأكد بالكلية

 .والعاملية

 املعامل وفنيووموظفين  تدريس هيئة وأعضاء وطلبة من الكلية في العاملة الفئات جميع تدريب •

 الواجب واإلنقاذ واإلطفاء الوقاية بوسائل وتعريفهم املهنية السالمة إجراءات اتخاذ سرعة على

 .اتخاذها

 مباني وخارج داخل املمكنة السبل بكل املخاطر من الوقاية وتعليمات ,السالمة تعليمات نشر •

رافق  .الكلية وم

 .والتقنيات الوسائل بأحدث الكلية منسوبي جميع وتثقيف توعية •

   .والطوارئ  الحوادث حاالت في املدني والدفاع األحمر الهالل مع والتنسيق التعاون  •

 املعنية واألقسام اإلدارات مع بالتنسيق واإلنقاذ اإلخالء لحاالت الالزمة الخطط وضع في املشاركة •

 .الكلية خارج أو داخل

 .السالمة إدارة عن الدورية التقارير إعداد •

 املهنية والسالمة األمن توفير في العمل خطة

 توفير على بالعمل االساسية املسئولية عليها تقع ةعلجاماإلدراة العليا ل بأن نعرف أن األهمية من

 عمل خطة بعمل وأيضا لتوفيرها األخرى  الجهات مع ون بالتعا أو  بتوفيرها سواء والسالمة األمن

 بدورها والتى العلمية واألقسام املختلفة  للكليات وتوجيهات وإجراءات قرارات اصدار بمثابة تكون 

واقع أرض على بترجمتها تقوم  -:العمل التالي خطة تتضمن أن ويجب ال

 :وال أ

 .نىاملبا نةصيامن حيث  للطالب والسالمة األمن يوفر كبناء الكلية جاهزيةالتاكد من  •

  وتأمينها والبوابات األسوار سالمة من التأكد •

وافذ سالمة من التأكد •   وتأمينها التدريس وقاعات املعامل ن

 اإلدارية واملكاتب التدريس وقاعات املعامل وأبواب الخارجية االبواب سالمة من التأكد •

 بالصعقات اإلصابة من الحماية توفر بحيث الكهربائية التوصيالت سالمة من التاكد •

  .الكهربائية

 والعاملين للطالب الصحية السالمة خدمات توفر بحيث كليةبال مجهزة طبية عيادة وجود •

 .بالكلية
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  :ثانيا

 والسالمة األمن مفهوم عن والطالبات للطالب تثقيف بعملية القياموهذه االهم وذلك من خالل 

  املهنية. والصحة

 قسم بكل املهنية والصحة والسالمة األمن وتعليمات وإرشادات متطلبات توضح عمل الية وضع

 على سبيل املثال: والطالبات الطالب قبل من واتباعها الكلية إدارة قبل من تطبيقها ليتم

 االخالء وخطة الطوارى  حاالت •

 اإلطفاء وأجهزة أدوات توفير •

 األولية اإلسعافات حقائب من كافى عدد توفير •

 واملعامل واإلداريين التدريس هيئة أعضاء حجرات فى والسالمة األمن إشتراطات توفير •

 .املياه دورات كذلكو  التدريس وقاعات

 

 فعالية إجراءات السالمة والصحة املهنية

 فعالية إجراءات السالمة والصحة املهنية تتم من خالل بعض النقاط املهمة على سبيل املثال:

 في الكلية او الجامعة اإلدارة العليا بالسالمة والصحة املهنيةالتزام  •

 والصحة املهنيةمة وسائل السالمة والوقاية واألمان في محيط العمل السال  كافة توفر  •

 الكليةداخل 

وانين الخاصة بالسالمة والصحة املهنية •  توفير وتطبيق األنظمة واللوائح والق

طالب، وعمالة بالكلية على القيام  , فنيين يس ,التدر  هيئة أعضاءمن  تدريب  العاملين •

 باجراءات السالمة دوريا.

 


