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 المعهد داخل والسالمة األمن لتحقيق األساسية اإلجراءات
  .التدريس وقاعات المدرجات داخل والصحة السالمة -1

 .احملاضرات أثناء باملزالج األبواب غلق عدم من التأكد - 
 .للطوارئ باب وجود - 
 .الطوارئ عند يعمل بالصوت إنذار جرس وجود - 
 .الكهرباء مداخل تغطية - 
 . .الطوارئ أثناء والتصرف السالمة و الصحة أسس عن القاعات مدخل يف وملصقة مكتوبة تعليمات وجود - 
 .مسئول القاعة أو احلارس مع األولية اإلسعافات صندوق وجود - 
 .األويل سعافاإل مبادئ علي مسئول القاعة أو احلارس تدريب - 

  :المعامل في السالمة -2
 العمل بيئة وأيضا   والطالب العمال حلماية ملااملع يف الكيميائية املواد استعمال يف السالمة جمال يف سياسة متسقة وضع
 : خالل من ذلك ويتم اخلطرة الكيميائية املواد مضار من اجملاورة والبيئة

 : العمل بيئة-أ
 .للتهوية جيدة وسائل توفري - 
 .احلركة حرية لتحقيق بينها كافية مساحات وترك جيد ترتيب واألجهزة األدوات ترتيب - 
 .واضحة أماكن يف والسالمة الصحة وتعليمات إرشادات وضع - 
 ) .األيدي لغسل مياه وصنبور حوض (الشخصية النظافة وسائل توافر - 
 .إنذار وجرس حريق طفايات توافر ضرورة - 
 :الطالب -ب

 لك احملدد املكان يف تقف وأن ضوضاء دون وهدوء بنظام العملية للدروس احملددة املواعيد على احملافظة جیب. 
 وهناك الواقية، النظارات ولبس مالبسك، و جسمك على للمحافظة مغلقا ويكون الطويل األبيض املعطف لبس جیب 

 .العمل أثناء القفازات لبس تستدعي حاالت
 املنضدة على تركها جیوز وال إغالقها إحكام مع مكاهنا إىل إعادهتا جیب الرفوف على املوجودة الزجاجات استخدام بعد 

 الكيميائية املادة ختزين عبوة غالقإ اجلماعي االستخدام ذات األدوات مع احلال كذلك ستعماهلا،إ لغريك يتسىن حىت
 الكيميائية، املواد تلوث إىل يؤدي مما ببعضها األغطية خللط منعا منها املناسبة الكمية أخذ بعد مباشرة اخلاص بغطائها
 .التجارب بعض فشل وبالتايل
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 ذلك أستاذك منك طلب إذا إال حاوياهتا إىل الكيميائية املواد ترجع ال. 
 احملتوية األنبوبة جدار على قطرة قطرة )حبرص احلمض أضف وإمنا إليها املاء إضافة جتنب املركزة األمحاض ختفيف عند 

 .مسبقا املاء على
 أي رائحة شم أردنا إذا جدا خطر بعضها ألن أنفك، أمام العبوة تضع بأن مباشر بشكل الكيميائية املواد شم حتاول ال 

 يتحريك يكون الشم إمنا .ألنفا إىل مباشرة التفاعل وعاء بتوجيه الشم يكون ال التفاعل وعاء من خارج غاز أو مادة
 مادة أي تتذوق ال ،الغاز من كبرية كميات ستنشاقإ يتم ال حىت مباشر غري شم أي االنف جتاه باليد دالغاز املتصاع

 .األسباب كانت مهما كيميائية
 وجهك عن الفوهة وأبعد اللهب، على مستمر بشكل ختباراإل أنبوبة حرك أو بذلك اخلاصة التسخنی شبكة ستخدمإ 

 فقد للمادة فوران وحدث بالتسخنی تقوم كنت ذاإ وخصوصا زميلك على منها شيئ ينسكب ال حىت زميلك وجه أو
 .زميلك إىل أو إليك الكيميائية املادة من جزء يصل

  خزانه شفط الغاز.التجربة اليت ينتج عنها غازات سامة أو غري مقبولة الرائحة قم بأدائها يف 
 .التأكد من نظافة األدوات وخاصة املاصات قبل إدخاهلا ىف العبوة احملتوية على الكيماويات منعا لتلويثها وإفسادها 
 ندفاع يف املشي أو التحرك املفاجئ وترك اللهو واملزاح والشجار داخل املعمل.املشي هبدوء داخل املعمل وعدم اإل 
  نظيفا وال تلقي بعيدان الثقاب أو أوراق الرتشيح يف األحواض أو على املنضدة بل ألقها جیب أن حتافظ على مكانك

 يف صندوق املهمالت.
 دوات اليت أدى هبا جتربته.ية املعمل يقوم الطالب بتنظيف األىف هنا 
  يت أمضية مركزة وييرتك بقايا مادة حايقوم الطالب بتنظيف البنش وال يرتك أي يقايا للمواد الكيماوية على البنش فقد

 طالب من بعده فيضع يده عليها فتحرقه.
 فهذا يقلل من خطر التسمم باملواد الكيميائية السامة. العمل،ك جيدا باملاء اجلاري بعد االنتهاء من يغسل يدإ 
 عىن التتبع فضولك فقد تضر نفسك وتضر اآلخرين.مبتقم بأى جتارب سوى املطلوبة منك ال 
 أى جهاز إذا كنت ال تعرف طريقة عمله جيدا. بشكل عام ال تتعامل مع 
 ستخدامها .إمكان طفاية احلريق وتعلم كيفية  من بداية املعمل تعرف على 

 : العاملين – ج
 الطوارئ حالة ملواجهة التدابري الالزمة ختاذإو  للعمال الفردية الوقاية ومالبس املعدات تقدمي  -
 .العمل أثناء الواقية املالبس إرتداء علي التأكيد -
 .األويل واإلسعاف والسالمة األمن أسس املستمر علي التدريب -
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 : الكيماوية المواد -د

 .الكيماوية املواد حاويات علي التعريف بطاقات وضع  -
 .هويتها احملددة أو املصنفة غري املواد ستعمالإ عدم  -
 .العاملنی جلميع السجل هذا إتاحة مع اخلطرة الكيماوية املواد بسجل حتفاظاإل  -
 .خطورة األقل والتكنولوجيا الكيمائية املواد ختيارإ  -
 .األولية اإلسعافات ومعدات وصائل وتوفري الصحية الوقاية تدابري عتمادإ  -
 .املتبقية الكيميائية واملواد الفارغة احلاويات من السليم التخلص  -

 

 إتصاالت وإلكترونيات: ومعامل  الفيزياء معامل في والسالمة األمن قواعد -3
 قد فإهنا إجراءها عند احلذر يؤخذ مل إذا ولكن الكهربية، والدوائر الفيزياء دراسة مقومات من أساسي مفهوم ليةمالع التجارب

 لتجنب الضرورية القواعد ببعض التقيد   منك يقتضي زمالئك وسالمة سالمتك احلرص على فإن وهلذا خطر مصدر تكون
 :وهي الخطر

 .منه اخلروج وأثناء املعمل إىل الدخول أثناء واهلدوء النظام مراعاة •
 .املهارة وإتقان العلم لتحصيل مكان هو بل والسمر، احلديث وتبادل تسليةلل مكانا   وال واللهو، لعبنا  لمكا ليس املعمل •
 .وإرشاداهتما املخترب ومسؤول ستاذاأل بتعليمات ماتز اإلل •
 .كبري ضرر ذلك يف يكون فقد ختبارها،إ أو املواد على للتعرف اللمس تستخدم ال •
 .بالدرس هلا عالقة ال اليت واآلالت باألدوات أو الكهربائية، باألجهزة تعبث ال •
 ) .املقاعد) لك املخصصة األماكن يف جلوسك وليكن لألجهزة، املخصصة القواعد أو الطاوالت على اجللوس جتنب •
 كانت إذا وخباصة األسالك وال الكهربائي التيار مآخذ تلمس وال املاء، صنابري أو الكهربائية، املفاتيح أو الغاز مبفاتيح تعبث ال •

 .مكشوفة
 .الطاوالت على منسكبة تكون قد اليت أو طبيعتها، تعرف ال اليت السوائل ملس حذرإ •
 .مكانه شيء كل وأعد التجربة، من االنتهاء بعد واألجهزة األدوات نظَّف •
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 : الميكانيكية الورش في مانواأل السالمة قواعد-4
 الورشة تصميم عند : أوال
 .شتعاللإل قابلة غري مواد من الورشة إنشاء عناصر كافة تكون أن جیب -
 .والزيوت البرتولية باملواد تشرهبا ملنع باخلرسانة األرضية تصب أن جیب -
  .مأمونة الكهربائية التوصيالت كافة تكون أن جیب -
  .الطوارئ عند أو اليومي العمل انتهاء بعد الكهربائي التيار لفصل تيار بقاطع الورشة تزود -
  .للصرف مناسب ونظام غسيل وحوض مائي مبورد الورشة تزود -
 بالورشة العمل أثناء : ثانيا
  .سباباأل كانت مهما املختص الفين عرفةإالمب إضافية كهربائية توصيالت أي عمل حیظر -
  .العاملنی مالبس حلفظ معدنية بدواليب جیهز ورشة بكل مناسب مكان خیصص -
  .ستخداماإل بعد عادهتاإو  حفظها يف بالنظام لتزاماإل مع اليدوية العدد حلفظ مناسب مكان خیصص -
  .جانب كل من مرت عن تقل ال صيانتها أو إصالحها اجلاري املعدات حول خالية مساحات توفري جیب -
  .الورشة داخل برتولية مواد حفظ حیظر -
  .يدىاأل غسل يف اخل ..........نرتأوال الكريوسنی أو البرتولية املواد ستخدامإ حیظر -
  .الورشة داخل عمل لكل املناسبة الوقاية مبهمات العمال يزود -
  .خمتصنی مسئولنی مبعرفة منتظمة دورية بصفة بالورشة تستخدم ليتا الرفع آالت ختترب -
  .استخدامها عن النامجة األخطار ملنع منها لكل املناسبة الوقائية بالتجهيزات اآلالت تزود -
  .بذلك الفتة وتعلق الورشة داخل التدخنی حیظر -
  .االرض على األسطبة ترك وعدم والعوائق املخلفات من متاما وخلوها األرضيات بنظافة يعتىن -
 .ورشة كل حلجم املناسبة واألعداد واألنواع بالسعات اإلطفاء أجهزة توفري يتم -
  :الكنتروالت داخل والسالمة الصحة مبادئ -5

 مصرح الغري العاملنی أو من الطلبة هعلي مرتدد غري منعزال يكون أن ويفضل وثابت حمدد واحد مكان يف باملعهد الكنرتوالت جتميع
 كان إذا واحدة جهة من أو اجلهتنی من هذا علي مجيع الكنرتوالت مؤمنة حديدية أبواب تقام أن علي الكنرتول بدخول هلم

 عليها يثبت ) فرقة كل كنرتول ( اجملمع هذا داخل كنرتول حجرة كل ) لذلك دور خمصص أو ممر هناية (بذلك يسمح موقعه
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 دعائم عليها يثبت أو واألمسنت بالطوب غلقها ويفضل والشراعات حديدية دعائم تثبت الشبابيك وعلي باب حديدي مؤمن
 . أيضا   حديدية

  :الحريق أخطار ضد الكنترول لتأمين الالزمة األمنية والتوصيات شتراطاتاإل -أ
 .الكنرتول غلق فيها يتم مرة كل يف الكهربائية األجهزة مجيع وعن الكنرتول غرفة عن الكهريب التيار فصل -
 .الكنرتول حجرات داخل املؤمنة غري الكهربائية السخانات ستخدامإ عدم -
 .الكنرتول حجرات داخل خشبية أو ورقية خملفات أي تشوين عدم -
 ماس حدوث خشية الكنرتول حجرات داخل طويلة لفرتات تعمل التصوير وماكينات املراوح مثل الكهربائية األجهزة ترك عدم -

 .هبا كهربائي
 .هبا السجائر قاء بقاياإل أو الكنرتول حجرات داخل التدخنی عدم -
 .الكنرتول غلق حاالت يف حىت مستمرة بصفة الكنرتول حجرات هتوية علي التأكيد -
 .إليها احلاجة حالة يف ستخدامهاإل ظاهر مكان يف الكنرتول أمام احلريق طفايات من عدد توفري -
  الكهربائية لألمحال والئمتها الكهربائية سالمة التوصيالت مراجعة -

 

 :الكنتروالت قتحامإو  متحاناتاإل أسئلة تسرب حالة في -ب
 .الطباعة لغرفة بالدخول عامل أو موظف أو تدريس هيئة عضو ألي السماح عدم 1.
 .عنه النائب و الطباعة جلنة رئيس مع) الطباعة غرفة (الغرفة مفتاح وجود 2.
 .كايف بوقت متحاناإل وعدم قبل الإ متحاناإل طباعة عدم 3.
 .متحاناتلإل تسريب حدث إذا ستعماهلاإل بديلة متحاناتإ وضع 4.
 .الالزمة اإلجراءات ختاذإل املعهد وعميد وكيل إبالغ 5.
 .) حتقيق (املتسبب معاقبة و التسريب سبب عن البحث 6.
 .الكنرتوالت على حديدية رمو أ وضع مثل الالزمة حتياطاتاإل وضع 7.
 .اإلجابات أوراق حبفظ اخلاصة والدواليب الكنرتوالت غلق إحكام 8.
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  : الغاز تسريب حالة في-6
 .الفرعية احملابس مجيع إغالق حلنی الرئيسي املفتاح من الغاز فصل 1.
 .الغاز وضع أماكن يف شفاطات وضع 2.
 .للغاز إنذار أجهزة وضع 3.
 .وإخالؤه املبين من األفراد خروج 4.
 .احلريق طفايات حتضري 5.
 .التدخنی ممنوعملصقات  ضعو و  التدخنی عدم 6.
 .القواعد هذه خیالف من علي عقوبة فرض 7.

  :األوبئة حالة في-2 
  :الوباء قبل ما اتخاذها الواجب اإلجراءات

     لسان، وخافض الضغط، وجهاز طبية، ومساعة ،احلرارة قياس جهاز ويشمل ، والعيادة باألدوار األولية اإلسعافات صندوق 1-  
 .وكمامات، ومنظفات ومطهرات وقفازات،   

 نصائح :وهي وزارة الصحة مع بالتعاون العايل التعليم وزارة إصدارات وتشمل ،"ومطويات بوسرتات" تثقيفية أدوات 2-
 إصدار من وملصقات اآلخرين، من األيدي واحلرارة واحلماية يلسغ كيفية عن وملصقات ، الفريوسات من للوقاية وإرشادات

 وتعليمات لألسر، وتعليمات الطالب و التدريس هيئة ألعضاء وإرشاداتللطالب والطالبة  مطوية وتشمل العايل التعليم وزارة
 .املعهد عيادة يف دائم بشكل وطبيب ممرضة وجود وضرورة ، بالفريوسات لإلصابة عرضة أكثر أطفال الديه اليت لألسر
 .حاالت ظهور حالة يف األمن والسالمة باملعهد فريق بواسطة خطة وضع :الفريق تشكيل 3-
 حدث إذا اخلطة و عرض الفريق مهام لتحديد) العمال – املوظفون - التدريس هيئة أعضاء (باملعهد العاملنی مع جتماعإ 4-
  .الوقاية منه كيفية و وباء

  :الوباء أثناء إجراءات
 الالزمة التقارير عمل و الطوارئ خطة تنفيذ

 مع بالتنسيق مسئويل التنفيذ وحتديد اخلطة على التدريب و املعهد وعميد والكوارث األزمات إدارة وحدة فريق مبعرفة يتم -1 
 كون من:يتويتم تشكيل فريق من قبل جلنة األزمات والكوارث ) وخارجه املعهد داخل من (املعنية اجلهات

 هيئة عضو( ل تصااإل منسق للفريق و رئيسا   والبيئة اجملتمع خدمة لشئون املعهد وكيل/ املعهد عميد : المعهد داخل من .أ
 .)الشباب رعاية/موظف /تدريس

 .باملعهد العيادة ممرضة -
 .املعهد طبيبة / طبيب -
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 :)المعهد لها التابع الصحية بالمنشأة الصحي الفريق (المعهد خارج من . ب
 التأمنی الصحي -

 :المعهد مستوى على والسيطرة التحكم فريق مهام 
 دورية جتماعاتإ يتم عقد مث الفريق من فرد كل على املهام وتوزيع به املنوط املهام لتحديد للفريق أويل اجتماع عقد يتم  -1

 .يستجد ما و األداء لتقييم
 .املعهدعميد  مث - املمرضة /املنسق طريق عن الغياب ونسب فيها املشتبه احلاالت عن اليومي اإلبالغ يتم 2-
 .للمخالطنی النصح وتقدمي) املنزل يف العزل (احلالة مبتابعة الصحي املراقب / املعهد طبيب يقوم3-
 بصفة ذلك متابعة ويتم منها تنفيذه مت وما املطلوبة باإلجراءات احملافظة مستوي على األزمة إدارة وجلنة احملافظ إبالغ يتم4-

 .باملعهد املصابة احلاالت مع الصحي التعامل والتأمنی والصحة العايل التعليم مديريات من دورية
 : إصابة حالة كتشافإ عند المعهد في تتم التي اإلجراءات

 .باملعهد العيادة يف بعزله املمرضة تقوم -1
 .للمنزل وعودته عالج إعطاء مث بسيطة حالة كانت إذا حالته لتقييم املعهد طبيب على عرضه يتم-2
 ) للمستشفي إحالته يتم ( مضاعفات هبا حالة -3

 .املدرجات بباقي الدراسة وإستمرار) احلضانة مدة ضعف أسبوعنی ملدة باملدرج الدراسة تعليق4- (
 .تعديالت دون الدراسي اليوم يف املضي 5-
 الوقائية اإلجراءات عن شرحه مت ما علي والتأكيد الصحيحة اإلجابة وإعطائهم األمور أولياء وأسئلة ستفساراتإ على اإلجابة 6-
 باملعهد. الغياب نسب متابعة 7-
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 :الوباء بعد ما إجراءات
 : الوباء بعد وما قبل ما مرحلتي في حتى تتبع أن يجب أشياء

 .وجهك ملس أو والشرب األكل قبل يديك غسلإ ،والصابون باملاء كثريا يديك غسلإ -1
 إذا اليدين غسلإ،و  املهمالت املستخدمة سلة يف بعيدا األنسجة رمي .العطس أو السعال عند أنفك و فمك غط -2

 .يديك يف وليس ةاخلاص األكمام يف بالعطس تقوم أو تسعل كنت
 .صابةلإل عرضة األكثر التدريس هيئة وأعضاء العاملنی من السن كبار و بالطالب هتماماإل  -3
 .لألمراض عرضة األكثر أو العالية املخاطر ذووا للطالب اخلاصة الرعاية و هتماماإل  -4
 الطوارئ. حالة يف الالزمة حتياطاتاإل لعمل والصحيح السريع القرار ختاذإ جلنة تكوين  -5
 .املرحلة هذه يف العالجية وغري الوقائية اإلجراءات على الرتكيز  -6
 .املناسب الوقت يف ستعماهلاإل الفريوسات مضادات توفري  -7
 .هلا والتحضري اجلائحة خبصوص اإلعالمية اجلهات مع التنسيق  -8
 .للجائحة الطبية اخلربة ذات للفرق التام االستعداد  -9

 .للمرض الوبائي الرتصد يف ستمراراإل  -11
 .الوقائية اإلجراءات تفعيل  -11
 .البشر بنی العدوى نتشارإ مدى تقييم  -12
 .نتشاراإل خماطر وحبث جديدة وبؤر حاالت كتشافإ -13
 .املستهدفة اجملموعة لغة بنفس وإعطاءها اإلرشادية املواد وحتضري املستهدفة اجملموعات على التعرف  -14
 .اجلائحة حلدوث حتسبا وتوفريها حتياجاتواإل اإلمكانيات كل مراجعة  -15
 .الصحي اجملال يف وللعاملنی للمواطننی وتعريفه املرض عن املعلومات حتديث  -16

 

 :قواعد السالمة واألمان داخل قاعات الكمبيوتر
 :تخدام هذه المعامل يجب إتباع األتيسإعند 
 إظهار الكارنيه عند الدخول. 
املدمج على أي قرص مرن )فالشه_ سى دى_ ديسك( لقرصحمتوى ا سخممنوع ن 
 احلفاظ على األقراص املدجمة. 
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 إعادة الكراسي إىل أماكنها عند مغادرة املكان. 
 لتزام اهلدوء داخل املعملإ. 
 عدم السماح بإخراج األقراص املدجمة خارج املعمل. 
 لعدم السماح باملشروبات واملأكوالت داخل املعم. 
 التبليغ عن أي أعطال بالكمبيوتر واألقراص املدجمة إىل مسئول املعمل. 
  ستخدام املعمل ألي أغراض أخرى غري تعليميةإعدم. 
 عدم تشغيل األجهزة الكهربائية يف حال كون التوصيالت الكهربائية مبللة. 
  تعرية أو قطع يف بعض األسالكوالتحذير عن وجود أي ماس كهريب يف أي من األجهزة أو وجود  الغاإلب. 
 ممنوع حتريك أو ضبط كيسة الكمبيوتر وهو يعمل. 
  ستخدام األجهزة إال يف وجود املسئول عن املعملإعدم فتح أو. 
 ممنوع اللعب باألزرار أو األسالك اخلاصة بالكمبيوتر. 
 ممنوع التدخنی. 
 جیب التأكد من إطفاء األجهزة الكهربائية قبل مغادرة املعمل. 
  األدوات يف املعمل عن طريق السجل مستالم وتسلإجیب. 
 نصراف مع التوقيعضو هيئة التدريس ووقت احلضور واإلسم عإكتب اجملموعة و ت. 
 
 
 


