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:مقدمة
الوطنيةتللكفاءاجاذبةالعلمي،والبحثوالدراسةللعملمتميزةٍ بيئةتوفير•

لبيتعاليةبجودةالمجتمعوخدمةوالبحثيالتعليميدورهاألداءواألجنبية

.صاتالتخصمنالعديدفيعلميا ٍالمؤهلةالوطنيةالكوادرمنوطننااحتياج

كوذلنجاحا ،األكثرالجامعاتقائمةضمنمرموقةمكانةالجامعةبلوغدعم•

علىالمهنيةالمخاطرلتقليلجهدناقصارىببذلإاليتحققأنيمكنال

أمنةبيئةيوفربماالجامعةمرافقفيالسالمةاشتراطاتوتطبيقالصحة

.وزائريهالمنسوبيها

متميزةمنةآعملبيئةتوفرمنمنسوبيهاعلىتطرأالتياإليجابيةالنتائجإن•

تقليلإلىيؤديإليهمالموكلةاألعمالأداءفيواالجتهادالجدإلىداعمة

.المخرجاتجودةفيوالرقيالجامعة،مواردمنالفاقد





:األهداف التي نسعى إليها
الجزءالمهنيةوالصحةالسالمةأنيضمنالذياإلدارةونظامثقافةتطوير•

.الجامعةمرافقداخلوالممارساتوالعملياتالتخطيطمنيتجزأ

فيالمهنيةوالصحةالسالمةباشتراطاتالتقيدعنالشاملةالمسئوليةإن•
ةطريقأسلمهياألعمالإنجازوممارساتعملياتوفيالجامعةمرافقجميع
.الحوادثمنللتقليل

الصحيةوالوحداتواإلداراتاألفرادلمساعدةوواضحموحدنظاموضع•
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.المهنيةوالصحةالسالمةإدارةفيالمستمرالتحسين•



:نظام إدارة السالمة والصحة املهنية يف جامعة اجملمعة
:فعالنظام

.لٍمامراقبةٍماٍحققتهٍالخططٍومدىٍااللتزامٍبالمعاييرٍقبلٍحدوثٍفش
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:نظام إدارة السالمة والصحة املهنية يف جامعة اجملمعة
:التوجيهيةاملبادئ

.المهنيةوالصحةالسالمةتجاهالعليااإلدارةمسؤولية1.

األدوار. .الواضحةوالمسؤوليات2

الكفاءة. .المسئولياتمعتتناسب3

موازنة. .األولويات4

تحديد. .المهنيةوالصحةالسالمةواشتراطاتمعايير5

ضوابط. .أداءهيتمالذيالعملمعتتناسبالمخاطر6

تفويض. .العمليات7



:نظام إدارة السالمة والصحة املهنية يف جامعة اجملمعة
:املهام

تحديدٍنطاقٍ. .ٍالعمل1

تحليلٍ. .المخاطر2

.المخاطروضعٍوتنفيذٍضوابط3ٍ.

تنفيذٍالعملٍضمنٍ. .ضوابط4

التغذيةٍالراجعةٍوالتحسينٍ. .المستمر5



:املراحل الرئيسية لنظام إدارة السالمة والصحة املهنية



:سياسة السالمة والصحة املهنية يف جامعة اجملمعة
وتطبيقٍنظامٍإدارةٍالسالمةٍوالصحةٍالمهنيةٍوذلكٍمنٍخاللٍاالتيتلتزمٍإدارةٍجامعةٍالمجمعةٍ :بإنشاٍء

بشكلٍدوريٍون• وٍإنشــــاءٍأهـــــدافٍالســــالمةٍوالصحـــةٍالمهنيــــةٍومــراجعتهــــٍا شرهٍاالتطبيقٍالفعالٍلرؤيةٍالجامعةٍورسالتهٍا
.علىٍجميعٍالمعنيين

.االلتزامٍبكافةٍالقوانينٍوجميعٍالمتطلباتٍوالتشريعاتٍوفقاٍلقوانينٍالمملكةٍالعربيةٍالسعوديةٍوالمتطلباتٍاالخرى•

OHSAS 18001:2007تطبيقٍمتطلباتٍالمواصفاتٍالقياسيةٍالدوليةٍ•

.التطويرٍوالتحسينٍالمستمرٍللخدماتٍوالعمليات•

.التدقيقٍالمستمرٍوالمحافظةٍعلىٍالتطبيقٍاألمثلٍللنظام•

ـــــلٍخــــلقٍالثقــــافةٍالتيٍتمــكنٍمنسوبيٍالجامعةٍمـنٍتحملٍمسئولياتهمٍوإتبــــاعٍالتعـــليماتٍالخــــاصــةٍبممارساتٍالعم•
.اآلمـــنة،ٍوالتيٍتؤديٍإلىٍوقــايةٍمنسوبيٍالجامعةٍمــنٍاألخطـــارٍوااللتزامٍبمنـــعٍاإلصـــاباتٍواألمــراضٍالمهنيـــــة

والعملٍعلىٍنشره• لتنفيـــــذٍومراجعةٍهــــذهٍالســـــياســــٍة كافةٍالمـــــواردٍالالزمـــــٍة عتلتزمٍإدارةٍالجامعةٍبتـــوفيــــٍر كافةٍلىٍا
.الفئاتٍالمعنية

يعتمد
مدير اجلامعةمعايل 

خالد بن سعد املقرن. د



:سياسة السالمة والصحة املهنية يف جامعة اجملمعة
:السياسةهذهمناهلدف

عن،العملببيئةالمرتبطةأوالناشئةواإلصاباتالحوادثوقوعمنعهو

قواعدأُسستولذاالعمل،بيئةفيالكامنةالمخاطرمستوىمنالتقليلطريق

نة،اآلمغيرالعملممارساتمنالمختبراتفيالعاملينلحمايةالسالمةوأنظمة

يئةبلخلقباستمرارالسالمةقواعدوتعزيزفاتباعالخطرة،للموادوالتعرض

صحةوالالسالمةثقافةتشجيععلىيساعدسوفوصحيةآمنةمختبريةعمل

لنهولكنالمختبرية،السالمةلقواعدوصفهويليما.العملمكانفيالمهنية

رمخاطحولوالنقاشالتواصلهوالسالمةثقافةمنفجزء.الطوارئكليغطي

.المختبرداخلالسالمة



:سياسة السالمة والصحة املهنية يف جامعة اجملمعة
:املخترباتيفالعامةاملهنيةوالصحةالسالمةقواعد
بيئةعلىللحصولاألساسيةالقواعدبعضعلىالعامةالمهنيةوالصحةالسالمةسياسةترتكز

:اآلتيفيتتمثلآمنةمختبرية

لضمانٍإتاحةٍالمساعدةٍإذاٍلزمٍاألمر،ٍالٍتعملٍوحدكٍفيٍالمختبر. 1.

لضمانٍإتاحةٍالمساعدةٍفيٍحالةٍالطوارئ،ٍينبغيٍعلىٍالعاملينٍفيٍالمختبراتٍأالٍيح. يدواٍعن2ٍ

.المختبرالمشرفٍعلىٍالجدولٍالزمنيٍلألعمالٍالمسندةٍلهمٍدونٍإذنٍمسبقٍمنٍ

عدمٍتنفيذٍالتجاربٍغيرٍالمصرحٍبها. 3.

التخطيطٍلإلجراءاتٍ. .ٍٍعمليةالمناسبةٍوتحديدٍمواقعٍجميعٍالمعداتٍقبلٍالبدءٍفيٍأيالوقائية4ٍ

.واتباعٍإجراءاتٍالتشغيلٍالمعياريةٍالمناسبةٍفيٍجميعٍاألوقاتٍفيٍالمختبر

دائماٍقمٍبقراءةٍ. .قبلٍاستخدامٍايٍمادةٍفيٍالمختبر(MSDS)بطاقةٍمعلوماتٍالسالمةٍللمواد5ٍ

ارتداءٍ. .ٍٍفيٍجميعٍاألوقاتٍفيٍالمختبرالمناسبة،ٍ(PPEٍ)الوقايةٍالشخصيةٍأدوات6ٍ

الجميعٍبمنٍفيهمٍالزوارٍيجبٍعليهمٍارتداءٍنظاراتٍحمايةٍالعينٍالمناسبةٍفيٍالمناطق. التي7ٍ

.تستخدمٍاوٍتخزنٍفيهاٍالموادٍالخطرة

ارتداءٍالقفازاتٍالمناسبةٍعندٍالتعاملٍمعٍالموادٍالخطرةٍوالتحققٍمنٍجميعٍالقفازاتٍلع. دم8ٍ

.ٍٍوجودٍأيٍثقوبٍوالعيوبٍقبلٍاالستخدام



:سياسة السالمة والصحة املهنية يف جامعة اجملمعة
:املخترباتيفالعامةاملهنيةوالصحةالسالمةقواعد

استخدامٍالتهويةٍالمناسبةٍمثلٍخزائنٍشفطٍالغازاتٍالسامةٍعندٍالعملٍمعٍالموادٍالخطرة. 9.

يٍاالتصالٍبإدارةٍالبيئةٍالجامعيةٍوالصحةٍالمهنيةٍأوٍاإلدارةٍالعامةٍللسالمةٍواألمنٍالجامع01.

فيٍحالٍوجودٍتساؤالتٍحولٍمدىٍكفايةٍأجهزةٍالسالمةٍالمتوفرةٍأوٍإجراءاتٍالتعاملٍمعٍ

.الموادٍالخطرة

الحفاظٍعلىٍالوعيٍبالظروفٍ. عملٍيشكلهٍاعلىٍبينةٍبالمخاطرٍالتيٍقدٍالمحيطة،ٍوكن11ٍ

والموادٍاآلخرينٍفيٍالمختبرٍوأيٍمخاطرٍإضافيةٍقدٍتنتجٍعنٍاالتصالٍبينٍالموادٍالمختبرية

.مجاالتٍالعملٍالمختلفةفيٍالكيميائيةٍ

التعرفٍعلىٍالموقعٍواالستخدامٍالسليمٍلمعداتٍالسالمةٍ. ة،ٍوحدةٍغسلٍالعين،ٍدشٍالسالم)21

(.عنٍالحريقاإلنذارٍمفتاحٍالحريق،ٍاإلسعافاتٍاألولية،ٍبطانيةٍالحريق،ٍٍطفايةٍ

جعلٍاآلخرينٍفيٍالمختبرٍعلىٍبينةٍبأيٍمخاطرٍمرتبطةٍبعملك. 31.

إعالمٍالمشرفينٍبأيٍحساسياتٍاوٍتهيجاتٍأليٍمواد. 41.



:سياسة السالمة والصحة املهنية يف جامعة اجملمعة
:املخترباتيفالعامةاملهنيةوالصحةالسالمةقواعد

التبليغٍوالتقريرٍعنٍاإلصاباتٍوالحوادثٍوالوقائعٍبحسبٍتوجيهاتٍسياسةٍالجامعة. 51.

باشتراطاتٍالسالمةٍوالصحةٍالمهنيةٍالٍتسمحٍلألشخاص. للمسؤوليةٍوتقيداٍ  تحمالٍ  غير61ٍ

.المصرحٍبهمٍبالدخولٍللمختبر

إبالغٍمشرفٍالمختبرٍأوٍإدارةٍالبيئةٍالجامعيةٍوالصحةٍالمهنيةٍأوٍاإلدارةٍالعامةٍللسالم. ة71ٍ

.واألمنٍالجامعي

التخلصٍالسليمٍمنٍجميعٍالنفاياتٍالكيميائيةٍوالطبيةٍوالمشعةٍأوٍأيٍنفاياتٍخطر. واتباعٍ.ٍة81

.السياساتٍالتنظيميةٍالخاصةٍبذلك



:مسؤوليات العاملني يف املختربات
:التزام املوظفني( وثيقة جامعة اجملمعة للسالمة والصحة املهنية)

امعةٍإنٍمنسوبيٍالجامعةٍمنٍإداريينٍوفنيينٍلديهمٍمسئولياتٍمحددةٍضمنٍسياسةٍالج

:ٍٍللسالمةٍوالصحةٍالمهنيةٍمماٍيتوجبٍعليهٍااللتزامٍبالنقاطٍالتالية

التعاونٍبشكلٍكاملٍلضمانٍتطبيقٍسياسةٍالسالمةٍوالصحةٍالمهنيةٍبالجامعة.

بالغٍتحملٍالمسئوليةٍتجاهٍسالمتهمٍالشخصيةٍوسالمةٍزمالئهمٍفيٍالعمل،ٍوذلكٍباإل

.عنٍأيٍحوادثٍأوٍمصادرٍخطرٍمحتملةٍفيٍمرافقٍالجامعة

اإللمامٍالتامٍبجميعٍاإلجراءاتٍالمتعلقةٍبالطوارئ.

لوكٍااللتزامٍبإتباعٍمعاييرٍواشتراطاتٍالسالمةٍوالصحةٍالمهنيةٍفيٍالعملياتٍوالس

.والتقيدٍباستخدامٍوسائلٍالسالمةٍالشخصية.ٍأثناءٍتأديةٍأعمالهم

ةحضورٍالدوراتٍالتدريبةٍفيٍمجالٍالسالمةٍوالصحةٍالمهنيةٍالتيٍتنفذهاٍالجامع.



(:Risk assessment)تقييم املخاطر 
بعينٍهوٍعمليةٍتقييمٍالخطورةٍالتيٍتتسببٍفيهاٍالمخاطرٍمعٍأخذٍدقةٍأنظمةٍالرقابة

أوٍغيرٍمقبول اٍمقبوالٍ  .االعتبارٍوتحديدٍماٍأذاٍكانتٍالخطورةٍأمر 

ٍأوٍهوٍعمليةٍمنسقةٍومخططٍلهاٍبخطواتٍيتمٍمنٍخاللهاٍمعرفةٍالمخاطرٍوإمكانية

.حدوثهاٍوتنقسمٍإلىٍعددٍمنٍالخطواتٍوالمهام

لىٍيجبٍأنٍيكونٍتقييمٍالمخاطرٍومواجهتهاٍجزءاٍمنٍدورةٍمتصلةٍالٍتقتصرٍفقطٍع

أوٍتشملٍحالةٍمعينة،ٍبلٍيجبٍأنٍتكونٍمتصلةٍوموجهةٍلكلٍ  ٍ فترةٍمحددةٍزمنيا

.االحتماالت



(:Risk assessment)تقييم املخاطر 
:مصطلحات هامة يف عملية تقييم املخاطر

 مصدر اخلطر(Hazard :)ٍهوٍمصدرٍأوٍموقفٍأوٍتصرفٍيحتملٍأنٍيؤديٍإلىٍضررٍبإلحاقٍاإلصابة

.باإلنسانٍأوٍبتدهورٍصحتهٍأوٍبهماٍمعن

 املرض املهني(Ill health :)اطٍهيٍحالةٍمحددٍتضرٍبالبدنٍأوٍالعقلٍيتسببٍبهاٍأوٍيزيدٍمنٍحدتهاٍنش

.ٍٍالعملٍأوٍالمواقفٍالمرتبطةٍبالعمل

 اخلطر(Risk :)ٍهوٍمزيجٍمنٍاحتماليةٍحدوثٍموقفٍمحفوفٍبالمخاطرٍودرجةٍحدةٍاإلصابةٍأوٍتدهور

.الصحةٍالتيٍقدٍيتسببٍفيهاٍهذاٍالموقف



(:Risk assessment)تقييم املخاطر 
:خطوات لتقييم املخاطر5

ابحثٍعنٍمواضعٍالخطورة. 1.

حددٍمنٍقدٍيتضررٍمنهاٍوكيفٍقدٍيتضرر. 2.

قيمٍالمخاطرٍوحددٍأساليبٍالتحكمٍبهاٍالمناسبة. 3.

سجلٍماٍتتوصلٍإليهٍمنٍنتائج. 4.

راجعٍالتقييمٍوعدلهٍفيٍحالةٍماٍإذاٍكانٍذلكٍضروريا ٍ. 5.



:حتديد املخاطر

هلٍهناكٍمصدرٍللضرر؟. 1

منٍأوٍمنٍالذيٍقدٍيتضرر؟. 2

كيفٍيمكنٍللضررٍأنٍيحدث؟. 3



:هرم التحكم يف مصادر اخلطر 

المنع. 1.

االستبدال. 2.

التحكمٍالهندسي. 3.

نظمٍالتحكمٍاإلدارية. 4.

وسائلٍالوقايةٍالشخصية. 5

منٍأوٍمنٍالذيٍقدٍيتضرر؟. 6

كيفٍيمكنٍللضررٍأنٍيحدث؟. 7

.نفسي.ٍ،ٍهـ(األرجنوميكس)المالئمةٍالمهنيةٍ.ٍبيولوجي،ٍد.ٍكيميائي،ٍج.ٍبدني،ٍب.ٍأ



:مراجعة التحكم يف املخاطر

هلٍسيؤديٍالتحكمٍإلىٍمستوىٍمقبولٍمنٍالخطورة؟. 1

هلٍستكونٍهناكٍأيةٍمخاطرٍجديدة؟. 2

هلٍتمٍاختيارٍأفضلٍالحلولٍمنٍناحيةٍالتكلفة؟. 3

هلٍسيتمٍاستخدامٍقياساتٍالتحكم؟. 4



مترين عملي

تقييم املخاطر يف مكان العمل



شكراا على حسن الستماع

هللموعدنا غداا الساعة الثامنة صباحاا بإذن ا


