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 كلمة أ.د / مجال الدين على أبو اجملد  
 رئيس جملس اإلدارة وعميد املعهد 

 

 التحديتتد أنتت  فبمقدورك لهذا نفسه الشخص هو العمل سالمة بيئة على المحافظة في  األول السبب يعد

 يهتتت  التتذ  العلتت  بأنهتتا المهنيتتة والصتتحة الستتالمة تعتت  ومنها،  الوقاية وبين اإلصابة بين والفصل

 أو الحتتوا   مستتببات متتن خاليتتة آمنتتة عمل بتوفي  بيئات وذلك اإلنسان،  وصحة سالمة على بالحفاظ

 فتتي  والتتنظ  والقواعتتد اإلجتت اتات متتن هي مجموعتتة أخ ى بعبارة أو المهنية،  األم اض أو اإلصابات

 خطتت  متتن الممتلكتتات علتتى والحفتتاظ خطتت  اإلصتتابة من اإلنسان على الحفاظ إلى تهد  تش يعي  إطار

 .والضياع التلف

واإل اريتتين  التتتدري  هيئتتة أعضتتات لجميتت  م جعا   ليكون المهنية والصحة السالمة  ليل إعدا  ت  لقد 

 والتوجيتته اإل اريتتة والتنستتي  المستتئولية تحمتتل الجميتت  متتن ونتوق  بالمعهد،  الطالب وكذلك والعمال

 تحتت  مستتئوليته ، إن تنطتتو  التي  والممتلكات لألف ا  العمل بيئة وسالمة صحة يخص فيما والتدقي 

 سياسات وإجتت اتات من كثي  جم  خالله ت   توب عمل نتيجة هو يديك بين الذ  السالمة قواعد  ليل

 لهتتا يتعتت ض التتتي قتتد المختلفتتة المخاط  من الوقاية إلى األول المقام في  تهد  التي  السالمة وقواعد

 .بالمعهد والعاملين الطالب

 رئيس جملس اإلدارة وعميد املعهد 
 

 أ.د / مجال الدين على أبو اجملد 
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 مقدمة 
 

 

 المنشتتو ة الستتالمة أهدا  يحق  وسو  وفاعل متكامل سالمة ب نامج هو هذا السالمة  ليل أن نعتقد

 الستتالمة بقواعتتد وتقيتتدنا تنفيتتذنا عنتتد جميعتتا   علينتتا والملموستتة العمليتتة بالفائتتدة تعتتو  التتتي ستتو 

 .اليومية أعمالنا بأ ات القيام أثنات الدليل هذا عليها في  المنصوص

المنزلية  األجهزة أو الكه بات م  نتعامل فعندما الحياة مجاالت كل في  المهنية والصحة السالمة وتدخل

 فتتي  الستتي  حتتتى أو الستتيارات قيتتا ة وعنتتد وأصتتولها الستتالمة قواعتتد إتبتتاع عتتن فال غنى الكه بائية

 العمتتل وأمتتاكن المصتتان   اختتل أنتته وبتتديهي  الستتالمة وأصتتول قواعتتد إتباع إلى نحتاج  الشوارع فأننا

 تنتتاول عند بأنه القول يمكننا أننا بل السالمة،  قواعد إلى نحتاج  فأننا التعليمية وفي المنشآت المختلفة

 .السالمة قواعد أتباع إلى نحتاج  فأننا أجسامنا لنمو أو الطعام للعالج  األ وية
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 :املهنية والصحة السالمة أهداف

  ) الطالب – العمال – الفنيين – اإل اريين – ومعاونوه  التدري  هيئة أعضات (األف ا  حماية •

  الممتلكات  حماية •

  العمل بيئة حماية •

 من المختتاط  الوقاية يكفل بما العمل أماكن بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة وسائل بتوفي  وذلك

 إهمتتال،  عتتن ناتجتتة أو ح يتت  أو بيولوجيتتة أو ميكانيكية أو كيميائية أو زيائيةيف كان  سوات المختلفة

 .للجمي  وآمنة سليمة عمل بيئة إيجا  من التأكد باختصار

 للجنة:  االسرتاتيجية األهداف

 :العام الهد 

 .والممتلكات األرواح  وحماية والسالمة األمن معايي  تحقي 

 :الخاصة األهدا 

 .المتوقعة والمخاط  األزمات اشكال تحديد •

 .األزمة حدو  لتخفيف الوقائية اإلج اتات اتخاذ •

 .المتوقعة  والمخاطر  األزمات م  للتعامل سيناريوهات ورس  خطط إعدا  •

 .واإلغاثة المواجهة أعمال تنفيذ وكيفية والكوار  األزمات إل ارة الثقافي  الوعي  نش  •

 .الصناعي  األمن إج اتات على المستهدفة الفئة تدريب •

 .األولية االسعافات إج اتات على المستهدفة الفئة تدريب •

 . وال صد المبك  اإلنذار أجهزة تحديث على العمل •

 

 

 



 
 
 
 

 اجلديدة   املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا باملنيا                                              دليل السالمة والصحة املهنية 
 

 

 
 
 
5 
 

 -: بها  املكلفة واملهامجلنة السالمة والصحة املهنية باملعهد  يف إطار ذلك مت إنشاء 

 

 

 

 

 

 

 -: اللجنة مهام

 .المعهد منشآت وتأمين حمايةل خطط إعدا  •

 .أزمة وجو  حال فى التص   كيفية تحاكى سيناريوهات تنفيذ م  واإلخالت الطوارئ خطط وض  •

 .المدنية والحماية الدفاع وحدة م  والتعاون المستم  التواصل •

 .المعنية الجهات م  بالتنسي   للمواصفات ومطابقتها الح ي  مكافحة نظ  صالحية من التأكد  •

 التدريب  ب امج وتنفيذ خطط وض  •

 .المعهدب والسالمة األمن معايي  تنفيذ  متابعة •

 .تحد  أن يمكن التي  واألزمات المخاط  تقيي  •

 .التثقيفية والمحاض ات الندوات خالل من واألمن السالمة بأمور التوعية نش  على العمل •

 والحمايتتة التتدفاع بلتتوائ  التتوار ة المواصتتفات وتطبيتت  بتنفيتتذ المتعلقتتة التثقيفية الدراسات إعدا  •

 .بالمعهد والمنشآت األنشطة لمختلف المدنية

 .والعاملين الطالب بين والسالمة االمن بقواعد خاصة ارشا ية لوحات اعدا  •

 .بالمعهد والعاملين للطالب المستم  التدريب لضمان عمل ورش إعدا  •

 بالمخازن العاملين على وتوزيعها للتخزين األمنة باإلج اتات ارشا ية مطويات اعدا  •
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 االولية واالسعافات المدنية والحماية والسالمة االمن عن تدريبية لدورات االعدا  •

 .متخصصة تدريبية  ورات حضور على بتشجيعه  بالوحدة العاملين كفاتة رف  على العمل •

 القصور أوجه عالج  لكيفية تصور وض  م  آخ ى أماكن فى حدث  وكوار  أزمات وتحليل  راسة •

 .حدث  التى

 .الشفافية من كامل إطار فى والبيانات المعلومات إتاحة •

 .والمهنية الصحية للمشاكل والعالجية الوقائية  الب امج إعدا  •

  أوبئة حدو  حال فى الوقائي  الطب مجال فى وخاصة الصحي  الوعى نش  •
 .هللا قدر ال كارثة حدو  حال فى األولية لإلسعافات المطلوبة اإلمكانيات وجو  من التأكد  •

 .األزمة أثنات التعامل لكيفية آلية لوض  المستشفيات وخاصة المختصة الجهات م  التنسي  •

 :من لكل منها الناتجة واألم اض المهنية المخاط  تحديد •

 )معاونة خدمات عمال ، سائقين،  اإل اريين ، الطالب  ، ه يومعاون التدري  هيئة أعضات)

 نظام – األمان وسائل توفي  -تدريب -توعية ( المهنية المخاط  في  والتحك  الوقاية خطة إعدا  •

 .)اإلحالة
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 :املعهد اتمسئولي 

 :واالستقصاء الفحص أعمال - أوال

  قيقة فحص ب امج وجو  هو تكلفة وأقل فاعلية أكث  الصيانة ب امج تنفيذ وأساليب خطط يجعل ما إن

 اال ات فتتي  فاعليتتة يحقتت  تفاقمتته قبتتل الخلتتل علتتى فتتالتع   المنشتتأة،  مكونات متابعة جمي  من تمكن

 .والصتتيانة التشغيل مجال في  العاملين أهدا  أه  األساس يمثالن في  األم ان وهذان للتكلفة،  وخفضا

 يصل أن قبل الالزمة الميزانية الصيانة، ورصد أعمال لتنفيذ المسب  التخطيط إمكانية عن يتأتى وهذا

 المتابعة بأعمال القيام المعهد إ ارة من والمطلوب  .اإلنتظار معها يمكن ال األهمية من  رجة إلى العطل

 شتتواهد متتن عليهتتا متتا يطتت أ لمع فتتة المختلفتتة،  وم افقهتتا وتجهيزاتهتتا للمباني  المستم ة والمالحظة

 والتي بمع فته ،  إصالحها يمكن التي  البسيطة األعطال تحديد م  .أصال بها موجو ة تكن ل  وتغيي ات

 الصتتيانة حتتدو  تتعتتدى التتتي  واألعطتتال المشتتكالت تحديتتد إمكانية إلى إضافة بعد،  فيما إليها سنتط ق

 . البسيطة

 .املشكالت هذه ومن
 العامة والساحات الحج ات أرضيات في  هبوط ظهور •

 بالجدار السقف التقات خطوط في  انتفاخات ظهور •

  .وباألسط  المياه  ورات بأسقف رش  ظهور •

  .بالجدران أفقية أو مائلة تشققات ظهور •

  )الخ سأنية للبالطات السفلية االسط ( الداخلية األسقف في  تصدع حدو  •

  .منطقة أ  في  للخ سأنة المسلحة القضبأن وظهور واالعمدة،  بالكم ات ش وخ  حدو  •

  .المبنى وتجهيزات م اف  حالة سوت •

 متتن يمثله لما بعضها عن الفور  - األصالح  أعمال إلتمام المناسب اإلج ات اتخاذ يت في هذه الحاالت 

 .المعهد بإ ارة اإلختصاص جهات قبل من المطلوبة والمعالجة خطورة
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 :والتدريب املهام توزيع- ثانيا
 

  .بالمعهد العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة للسالمة لجنة تشكيل •

  .واالخالت للطوارئ خطه عمل •

  .للسالمة خطه عمل •

 البيئة توفي  يت  حتى والطالب واإل اريين التدري  لطاق  وتدريب وتوجيه توعية ب امج عمل •

 .اإلرشا ات واتباعه  بعمله  األمنة الدراسية

 :الفعال التواصل- ثالثا

  .والمتابعة التوجيه أعمال فى األمور أوليات إلش اك األس  م  للتواصل ألية إيجا  •

  .معه  الفعال والتواصل المدني  والدفاع واإلسعا  األحم  الهالل م اكز عن بيانات  قاعدة توفي  •

 :الطالب مسئولية ما هي 
  .المعهد إ ارة  وتعليمات  بتوجيهات االلتزام  •

  .والسالمة األمن إج اتات  تطبي  على العمل •

  .الصحية السالمة إرشا ات  إتباع •

  .معها والتفاعل بالمعهد المهنية والصحة السالمة أعمال في  المشاركة •
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 باملنشآت احلريق من الوقاية خطة إعداد عند توافرها الواجب واألمان السالمة اشرتاطات

 .التعليمية  باملؤسسات اإلدارية واملباني  واملعامل
 
 بهذا السالمة قواعد االول المقام في  االعتبار في  الوض  يجب مبنى أى إنشات في  التفكي  في  البدت عند

 وذلك الح ي ،  لخط  تع ضه مدى على والتع   المبنى لطبيعة جيدة يتطلب  راسة الذ  االم  المبنى

 خطورتهتتا حيتتث متتن المستتتخدمة المتتوا  وم احلتته وختتواص بداخله المزاول النشاط  راسة يستوجب

 تع ضه  ومدى وأماكن تواجده  اني المب وقاطنى بالمكان العاملين عد  وأيضا   لالحت اق قابليتها ومدى

متتن  للوقايتتة تنفيتتذها الواجتتب التوصيات ق ارإ يت  الدراسة هذه ضوت وعلى .ح ي  حدو  عند للخط 

 :التالية س األ متبعا   الح ي  مخاط 

 .اهلروب مبسالك املتعلقة التوصياتأوال:  

 لتتذلك المبتتاني،   اختتل االرواح  وأمتتن بسالمة التصالها الحيوية الموضوعات من اله وب مسالك تعتب 

 ضتتوت وعلتتى المبنتتى اجتتزات من جزت كل في  العاملين عد  تحديد ويلزم الكافية العناية اعطائها ينبغي 

 ح ي  حدو  عند العاملين خ وج  يضمن بحيث  الخطورة م  تتناسب التي  النجاة مسالك يت  تق ي  ذلك

 :التالية التوصيات وتتضمن والسالمة األمن فيه يجدوا مكان الى

 يسم  وال الفت  سهلة وتكون للخارج  االبواب تفت  أن •

 تتتت ك أن يشتتت ط وقتتد فتحهتتا يتعتتذر بحيتتث بتثبيتهتتا

 االمتت  استتتدعى اذا العمتتل فت ة طوال االبواب مفتوحة

 .المخارج تعت ض  التى العوائ  إزالة )الخطورة شديد المزاول النشاط كان اذا(  ذلك

 .االبواب فت  ط ي  توضي  م  ه وب كمسالك المستعملة المخارج  مواق  توضي  •

 للني ان مقاومة موا  من ( اله وب لمسالك الموصلة بالط ق للدخان مانعة وأبواب فواصل ت كيب •

 زجاج  ت كيب باحكام الفتحات سد على وتعمل  ائمة بصفة مغلقة وتظل االقل ساعة على نصف لمدة

 .توصيات من بها يتطلب وما كفايتها ومدى السالل  )الفتحات  أو لالبواب للني ان مقاوم
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 .الكهربائية  والتجهيزات باإلضاءة املتعلقة التوصيات :  ثانيا  

 .الفنية مطابقتها ومدى الكه بائية والتجهيزات الت كيبات  حالة  يتق  •

 TAGفصل التيار عن االلة قبل الصيانة ووض   •

 .االضط ارية المؤقتة للتوصيالت أهمية تعطى •

 االنفجار أو لالشتعال قابلة أت بة أو غازات أو ابخ ة تحوى التي  باألماكن اخ ى ح ارية مؤث ات •

 .اله وب مسالك بمواق  خاصة ذلك االم  لزم  ان االحتياطية االضاتة بتوفي   التوصية •

 )اليدوية ( المتنقلة البطاريات بواسطة االضاتة •

 اللزوم عند بسهولة استخدامها إلمكان الكه بائي  التيار لقط  سهلة وسيلة توف  •

 .منتظمة بصفة  الكه بائية والتجهيزات للت كيبات الدورية الصيانة  بأعمال القيام من التأكد  •

 .اله وب لمسالك التوضيحية اللوحات بإضاتة التوصية •

 عدم لب  الخوات  والدبل ق ب الدوائ  الكه بية  •

 عدم استخدام السالل  المعدنية والعد  غي  المعزولة   •

 استخدام وسائل اضاتة مؤمنة ضد االنفجار  •

 استخدام الفيوز لقط  التيار عندما يكون اكب  من الطبيعى •

 عدم التحميل الزائد على االسالك فيؤ ى لح ائ  كه بية •

 فة وعدم م ورها من خالل االبوابتبديل االسالك التال •

 تدريب االف ا  على استخدام طفايات ح ائ  الكه بات •

 عدم لم  الشخص المصاب بصدمة كه بية وابعا ه وعمل تنف  صناعى النعاش القلب  •

 عند االصابة بح وق البطاريات يجب رش مكان االصابة بالمات فورا •

  :  -:   الطالب وصحة سالمةالتوصيات املتعلقة ب ثالثا 

 جتتو ة تتتوفي  علتتى تقتصتت  ال العنايتتة وهتتذه واالهتمام  العناية مستويات أعلى يتلقوا أن طالبلل يح 

 لتت احته  الشخصتتية والم اعاة العمل بيئة وسالمة سالمته  تتضمن ولكنها فحسب التعليمية الخدمات

 المحتملة األخطار من والوقاية والتعامل بالتخلص وذلك الحوا   الجهو  لتجنب أقصى بذل سيت  حيث

 هتتدفها وإج اتات سياسات بوجو  الطالب مع فة المه  فمن اليومية،  والنشاطات لألعمال والمصاحبة
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 المطلوبتتة الستتالمة قواعتتد وإتباع الجمي  من واإلج اتات السياسات تلك فتطبي  اإلصابات وقوع من 

 يمكن ال الواحد،  الف ي  ب وح  والعمل واألمان بال احة الشعور في  بالغ أث  له سيكون العمل أ ات أثنات

 فتتت ة فطتتوال بالمعهتتد،  اليتتومي  تواجتتده  ختتالل الطتتالب ستتالمة أهميتتة علتتى ذك نتتاه ممتتا أكث  التأكيد

 عنتتدما الطتتالب وتجتتاوب تقتتدم علتتى فعتتال متت  و  لها حيو  عنص  السالمة تصب  التعليمي  الب نامج

 علتتى أساستتية مسئولية السالمة أن على اإلتفاق يمكن التفكي  هذا ومن وآمنة صحية بيئة في  يكونون

 المثتتال سبيل على للجمي ،  وآمنة صحية بيئة إيجا  من السالمة أهدا  تتحق  لكي  المعهد إ ارة عات 

 إليهتتا يتعتت ض التتتي  الحتتوا   أنتتواع أكثتت  من والح ي  الكه بائية والصدمات واإلنزالق السقوط يعد

 إخالت وط ق وسائل مع فة السياق هذا في  ذك ها إلى اإلشارة تجدر التي  المهمة األمور فمن الطالب، 

 .تنفيذها وكيفية وتصميمها  الطوارئ حاالت في  الطالب

  العاملني  وصحة التوصيات املتعلقة بسالمةرابعا  :  

 :للسالمة األساسية القواعد

 عن فقط تتحق  ولكن بالصدفة يأتي  عمل ليس  فالسالمة – العمل من جزت  ائما   السالمة تكون أن •

 .الجمي  قبل من الجماعي  والعمل المشاركة ط ي 

وال ئي  المباشتت   اإل ارةعدم القيام بأ  أعمال خط ة بدون الحصول علي تص ي  عمل معتمد من  •

 السالمة والصحة المهنية بالمنشأة  وأخصائي 

 .المهنية والصحة السالمة إ ارة وإلىاإل ارة  إلى فور  بشكل الخط ة الحاالت عن التبليغ •

 متتن والتأكتتد تأثي هتتا قتتوة عتتن النظتت  بغتت  صتتغ ت مهمتتا واإلصابات الحوا   وقوع عن التبليغ •

 .الفورية الطبية العناية على الحصول

  .اليومي  العمل بأ ات القيام عند فقط رسميا   المعتمدة الخطوات إتباع •

  . قة بكل وإتباعها قس  بكل الخاصة السالمة وإج اتات بأنظمة الجيدة المع فة •

 طفايتتات نوعيتتة مع فتتة وكتتذلك معتته التعامتتل وطتت ق الح ي  عن التبليغ بإج اتات التامة المع فة •

 .استخدامها وكيفية الح ي 
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  .الطوارئ حاالت في  اإلخالت إج اتات مع فة الجمي  على •

  .إليك الموكلة للمهمة المناسبة المعدات سوى تستخدم ال •

  .عملك بمنطقة الخاصة والصحة السالمة إرشا ات على اإلطالع •

 إ ارة قبل من محد  هو كما ومناسب آمن بشكل الكيميائية والموا  النفايات أنواع كافة من التخلص •

 .المهنية والصحة السالمة وحدة

  .والتحذي ية اإلرشا ية واللوحات بالعالمات التقيد •

 بستتؤال قتتوم ذلتتك متتن متأكد تكون ل  وإذا عملك بها تؤ   التي  السليمة للط يقة مع فتكمن  التأكد •

 .السليمة الط يقة هي  الصحيحة فالط يقة العمل،  فى رئيسك

  .سليمة بط يقة بالعمل القيام على تساعدك أن شأنها من التي  االقت احات إبدات على نحثك نحن •

  .به قيامك وكيفية بفعله تقوم فيما التفكي  •

  .الظ و  من ظ   أ  تح  زائد بحمل الكه بائية الدوائ  تحميل عدم •

  .للتخزين الكه بائية أو الميكانيكية الغ   استخدام عدم •

  .بها التعث  خط  يسبب مما األرضيات على الكه بائية واألسالك بالتاالك تمديد عدم •

 مختلفتتة مختتاط  علتتى فيها المؤ   العمل ينطو  التي  العمل مناط  في   ائما   التحذي  الفتات وض  •

 .باألسقف العمل أو األرضيات مس  مثل

 لإلستتتخدام اآلختت  النصتتف وتتت ك فقط الع ض نصف مس  يت  الدرج  أو المم ات بمس  القيام عند •

 )مبللة أرضية( الفته وض  م  بأمان
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 املكاتب  يف والصحة للسالمة العامة القواعدخامسا  :  

  .جوانبها جمي  من بالسالمة االهتمام •

   الكه بائيتتة لألستتالك ستتليمة غيتت  ت اهتتا مالحظات أ  عن المختصة اإل ارة أو السالمة لجنة إبالغ •

 .المخاط  لتفا   المناسبة اإلج اتات التخاذ اإل ارة في  الموجو ة والمعدات األجهزة أو

 الهتتاتف كأسالك حا   أ  وقوع في  يتسبب أو المكتب في  الح كة يعي  قد ما وجو  عدم من التأكد •

 .سليمة غي  بط يقة الممد ة الكه بائية التوصيالت وأسالك

  .استخدامها عدم عند مغلقة واأل راج  الخزائن أبواب أن التأكد •

  .نفسه الوق  في   رج  من أكث  سحب عدم •

 الستتالمة فتتي  عليها المتعار  األمور ومن .األرض على وضعها وتفا   األرفف على الموا  وض  •

 .العليا األرفف في  واألخفف السفلى األرفف في  الثقيلة الموا  تخزين

  .بالتدخين يسم  ال •

 النظافة بخدمات واالتصال العا ية النفايات في  أخ ى حا ة موا  أ  أو المكسور الزجاج  وض  عدم •

 .بالمساعدة للقيام

  .استخدامه عند الهزاز المتح ك الك سي  على بقوة االستنا  من اإلكثار عدم •

  .إستخدامه محاولة وعدم المكسور األثا  عن المختصة اإل ارة إبالغ •

 أو الك استتي  استتتخدام وعتتدم الم تفعتتة األمتتاكن إلتتى الوصتتل فتتي  ال غبتتة عند  ائما   السل  إستخدام •

 .بذلك للقيام الصنا ي  أو الطاوالت

  . رجتها عن النظ  بغ  اإلصابات جمي  عن اإلبالغ •

  .ما  لشخص  حا    أو  إصابة  وقوع  في  سببا   الحقا   تكون  قد  التي  المعطلة  والمعدات  األجهزة  عن  اإلبالغ  •
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  .وغي ها والقهوة كالشا  الساخنة السوائل تداول عند الحذر توخي  •

 عتتن النتتاتج اإلرهتتاق لتجنتتب المكتتتب فتتي  الجلوس أثنات أخ ى إلى فت ة من التمارين ببع  القيام •

 .طويل لوق  الجلوس فت ات

 النظافة  خدماتسادسا  :  

 تحتت  استتتخدمها يتتت  وأن معتتين لعمتتل المستتتخدمة المنظفتتات متتن فقتتط محد  ونوع كمية استخدام •

 مف طتتة كميتتات استخدام يتسبب وقد المناسبة الشخصية الحماية معدات استخدام يجب كما إش ا 

 .تنظيفها الم ا  القطعة تلف أو الحوا   وقوع في  المنظفات من خاطئ  نوع أو

  .والبق   الشحوم  إزالة  فى  الصحيحة  وبالط يقة  المالئمة  بالت كيزات  األمنة  العضوية  المذيبات  إستخدام  •

  .النظافة أعمال في  الك بون كلوريد وراب  البنزين استخدام يمن  •

 القابلة األنواع أقل من المات في  لالمتزاج  القابلة غي  الموا  إلزالة المستخدمة البق  مزيالت اختيار •

  .لالشتعال

 ذلتتك ومتت  نسبيا   سمية األقل السوائل أو لالشتعال المقاومة الخاصية ذات المذيبات استخدام يفضل •

 م  إش افه  وتح  المختصين قبل من عليها الموافقة بعد المذيبات استخدام يت  أن المه  من فإنه

 .السالمة لط ق قواعد وض 

 عنيفة.  تفاعالت  أو  خط ة  غازات  إحدا   في  الموا   بع   خلط  يتسبب  فقد  بعضها،  م   المنظفات  خلط  عدم  •

  .عنيف تفاعل إحدا  في  ذلك يتسبب فقد القلويات،  أو األحماض على المات سكب عدم •

 غستتلها يتتت  للجلد مالمستها أو العينين إلى غ يبة موا   خول حال وفي  الحوا   جمي  عن اإلبالغ •

 .فورية طبية عناية على الحصول ث  ومن  قائ  10 عن تقل ال لمدة المات من كافية بكمية

  .لالنزالق المقاوم الشم  استخدام •

 وضتت  يجتتب كمتتا التنظيتتف عوامتتل علتتى تحتو  التي  الحاويات جمي  على تع يفية ملصقات وض  •

 .عليها الموافقة على الحصول ت  آمنة أوعية في  لالشتعال القابلة السوائل
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 تحتت  تكتتون أن يجتتب والطفيليتتات والقتتوارض الحشتت ات لمكافحة الحش ية المبيدات استخدام عند •

 الحشتت ية المبيتتدات تلتتك استخدامات تقليص على العمل االعتبار عين في  األخذ م  مختص إش ا 

 .استخدامها عند الشخصية الوقاية ومعدات السالمة احتياطات أخذ كذلك

 املعامل  داخل واألمان السالمة قواعد:  أوال  

 :املعامل داخل عامة إرشادات

 الطتتالب أعتتدا  تناستتب بمستتاحة تكتتون وأن فيهتتا للعمتتل مناستتبة المعامتتل مستتاحة تكون أن يجب •

 .بينه  تزاح  و ون أمنة بصوره التجارب إلج ات أو بالتدريب قيامه  وإمكان

  .اإلشتعال  س يعة  تكون  النوافذ  على  ستائ   توض   أال  وأيضا  للمعمل  باب  من  أكث   هناك  يكون  أن  يفضل  •

 ال صحية إضاتة الطالب ليمن  كافى بشكل موزعة الصناعية أو الطبيعية سوات اإلضاتة تكون أن •

  .العين تجهد

  .للهوات شفطات بها ويوجد الجيدة التهوية ش وط بالمعمل تتوف  أن •

 تكتتون  وأن   )النحتتاس ( للصتتدأ  قابلة  غي   موا   من  تكون  أن  يجب  للغاز  خاصة  توصيالت  وجو   حال  فى  •

 حفتت   وعتتدم  وقتت   أى  فتتى  إليتته  الوصتتول  يستتهل  وق يتتب  وظتتاه   واض   بوض   بالغاز  التحك   مقاب  

 )ذلك  أمكن  كلما ( منفصله  غ    فى  تحف   بل  الدرس  نهاية   بعد  المعمل   اخل  الغاز  اسطوانات 

  .أو األ وات الكيماوية بالموا  لالحتفاظ قفلها يمكن  واليب وجو  يجب •

 عينتتات متت  يتعتتاملون التتذين المختبتت  أفتت ا  لحمايتتة البيولوجيتتة الستتالمة بخزائن المختب  تزويد •

 . قيقة كائنات على تحتو 

  .الحاجة  حين  الستعمالها  التجارب  عمل  يت   التى  للموا   مناسبة  المعمل  فى  ح ي   طفايات  توفي   يجب  •

  .جيد بشكل واألجهزة واأل وات المعمل بنظافة االهتمام يجب •

  .الكيماويات م  التفاعل أو لالشتعال قابله غي  موا  من األرضيات أو األحواض تكون أن يجب •
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  .الالزمة السالمة وش وط بقوانين وااللتزام العمل أثنات الت كيز •

  .المعمل  اخل الش ب أو األكل أو التدخين عدم •

  .المعمل وسالمة بأمن الخاصة اإلرشا ات إتباع •

  .م اقبة بدون المستخدمة األجهزة ت ك عدم •

  .العمل من االنتهات بعد نظيفا وت كه وم تب نظيف مكان في  العمل •

  .العمل أثنات المتح كة الك اسي  على الجلوس عدم •

  .الحائط على الكتابة عدم •

  .الئقة غي  بصورة واألجهزة التعليمية النماذج  م  أو التعامل التخ يب عدم •

  .تدري   هيئة  عضو  أو  الفني  وجو   في  إال  بالمعامل  الخاصة  األ وات  أو  األجهزة  من  أ   لم   عدم  •

  .بها الخاصة األغ اض في  إال العملي  أ وات استخدام ممنوع •

 :السالمة توفري يف معهم والعاملني املعامل فنيني واجبات

  :التالية بالتعليمات التقيد المختب ات  في  العاملين جمي  على يجب

  .المعمل في  السالمة بنظ  المتعلقة واإلرشا ات بالتعليمات  التام  االلتزام •

  .حجمها كان مهما الحوا   عن بس عة اإلبالغ •

  .تواف ها على والح ص الشخصية الوقاية معدات  باستخدام التام  اإللتزام •

  .العمل بيئة وتأمين السالمة بقواعد يتعل  ما بكل والوعي  الذاتي  التثقيف زيا ة على الح ص •

  .المعمل  اخل العملي  فت ة طوال بالتواجد االلتزام •

  .األ وات وتجهيز للتحضي  العملي  وبعد  قبل التدري  هيئة عضو م  الفني  تواجد ض ورة •
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 :  احلريق  من للوقاية إجرائية قواعدثانيا 

        : 

  .المعمل  اخل التدخين تجنب •

 الكه بائيتتة األجهزة تشغيل قبل الكه بات توصيالت سالمة من التأكد •

  . ورية بصفة

 الموجو ة لألجهزة الصحي  االستخدام لكيفية إرشا ية لوحات تعلي  •

  .المعمل جدران على بالمعامل

 فتتورا والتتتدخل المعمتتل  اختتل الطتتالب لستتلوكيات باهتمتتام المتابعتتة •

  .خاطئ  سلوك أ  لتصحي 

  : 

   .الحال في  عطل أ  عن واإلبالغ بالمعمل المتواجدة واأل وات لألجهزة الدور  الفحص •

   . راسى مق ر لكل معملي  تدريب جداول لعمل بالقس  التدري  هيئة أعضات م  التنسي  •

   .العمل ساعات طوال المعمل في  مستم ة بصفة التواجد •

   .مستم ة بصفة للعمل وتهيئته المعمل نظافة على اإلش ا  عن مسئول •

   .العملى  للتدريب واألجهزة واألوات النماذج  وتحضي  المعمل تجهيز في  المشاركة •

  .المعمل فى  والعمل والتواجد المعامل لدخول المنظمة القواعد بإتباع الطالب التزام على اإلش ا  •

   

 وفى – المختلفة التخصصات  فى وتطبيقاته األلى الحاسب مق رات تدري  المعامل هذه تستخدم

 التدريبية  الدورات

 .وتطبيقاتها االنت ن  شبكة إلى باإلضافة
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 إتباع  جيب  املعامل  هذه  استخدام  عند  :األل  احلاسب  قاعات  داخل  واألمان  السالمة  قواعد ثالثا :  

 :اآلتي 

  ) يسك _ ى سى _فالشه(  م ن ق ص أ  على المدمج الق ص محتوى نسخ ممنوع •

  .المدمجة األق اص على الحفاظ •

  .المكان مغا رة عند  أماكنها إلى الك اسي  إعا ة •

  .المعمل  اخل الهدوت التزام •

  .المعمل خارج  المدمجة األق اص بإخ اج  السماح  عدم •

  .المعمل  اخل والمأكوالت بالمش وبات السماح  عدم •

  .المعمل أرض  على قمامة إلقات وعدم المعمل نظافة على الحفاظ •

  .تعليمية غي  أخ ى أغ اض أل  المعمل استخدام عدم •

  .مبللة الكه بائية  التوصيالت كون حال في  الكه بائية األجهزة تشغيل عدم •

  .األسالك  بع   في  قط   أو  تع ية  وجو   أو  األجهزة  من  أ   في  كه بي  ماس  أ   وجو   عن  والتحذي   اإلبالغ  •

  .المعمل مسئول إلى المدمجة واألق اص بالكمبيوت  أعطال أ  عن التبليغ •

  .يعمل وهو الكمبيوت  كيسة ضبط أو تح يك ممنوع •

  .المعمل عن  المسئول وجو  في  إال األجهزة استخدام أو فت  عدم •

  .بالكمبيوت  الخاصة األسالك أو  باألزرار اللعب ممنوع •

  .المعمل مغا رة قبل الكه بائية األجهزة إطفات من التأكد  يجب •

 .السجل ط ي  عن المعمل في  األ وات وتسلي  استالم يجب •
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  .التوقي  م  واالنص ا  الحضور ووق  التدري  هيئة عضو واس  المجموعة يكتب •

 والسالل  والساحات املالعب فى واألمان السالمة قواعدرابعا  : 

             

       :
 

 المسببات أو للخط  مصا ر من اى من خالية تكون وأن المالعب أرضيات على الكشف يت  أن يجب •

 موان و االنزالق خط  لتجنب األرضية على مياه وجو  / السط  تساوى عدم مثل لإلصابة

 ... الخ بها االصطدام

 وعدم الطالب تواجد طوال مفتوحة العا ية االبواب أو الطوارى مخارج  ابواب  أن من التأكد  يت  أن •

 .لها عوائ  أو موان  اى وجو 

 متف قة أماكن فى والحوا   اإلصابات من للوقاية  الطالب وت شد توجه وبوست ات إرشا ات وض  •

  .عديدة

 على بالمعهد المهنية والصحة األولية اإلسعافات لجنة وأعضات الطالب رعاية مسئولى تدريب •

  .األولية االسعافات

 والجهة الصعو  فى الدرج  من اليمنى الجهة التزام  يت  وأن السالل  على التداف  عدم الطالب على •

 .النزول فى اليس ى

  ..التعث  أو اإلنزالق اسباب من وخلوها السالل  نظافة على المحافظة يت  أن •

 بها  اإلصطدام من لوقايته  باألسفنج الطالب وتح ك لعب أماكن فى الخ سانية األعمدة تغليف •
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 الصحية  املرافق فى والصحة السالمة قواعدخامسا  :  

 متتن عتتالي  بمستتتوى تكتتون وأن بجديتتة معهتتا التعامتتل ويجب كبي ة هميةأ المعهد فى الصحية للسالمة

 العدوى أو األم اض من سوات وسالمته  بالمعهد والعاملين الطالب بصحة عالقة لها لكونها ال عاية، 

 الم افتت  مستتتخدمى ولكثتت ة الطتتالب متتن كبيتت ة اعتتدا  لوجتتو  للعدوى جيدة بيئة المعهد لكون ونظ ا

 :كاألتى الصحية بالم اف  واإلهتمام العناية يجب لذا الصحية، 
 : 

 واخ ى فت ه بين تنظيفها  يت  وأن للصدات قابلة غي  موا  من مصنوعة المياه خزانات تكون أن •

 .التلو  ومصا ر مسببات من اى عن بعيدة تكون وأن

 وخاصة البار ة المياه  لتوفي  الطالب أعدا  م  يتناسب المياه  مب  ات من مناسب عد  توفي  يجب •

 .متف قة وبأماكن الجمي  متناول فى تجعلها  بط يقه موزعة تكون أن ويجب الصيف فصل فى

 أو لتلوثها  منعا غلقها  إحكام وأيضا مناسبة فت ات على تنظيفها حيث من المياه  بمب  ات العناية  •

 .ونظيفة مظللة بأماكن تكون وأن بها العبث

 الصع   لحوا   منعا عليها  ورى كشف وعمل المياه  لمب  ات الكه بائية بالتوصيالت اإلهتمام •

  .الكه بائى

 : 

 من والتأكد للتنظيف الصابون توفي  م  مطه ة بموا  تنظف وأن الوق  مدار على نظيفة تكون أن •

 .تعطلها وعدم جيد بشكل الهوات شفاطات عمل

  .الطالب من عبث الى منعا المش فين قبل من عليها الدورى الكشف يت  أن •

  .مناسبة بارتفاعات  والحنفيات األيدى غسيل أحواض تكون أن •

 الصع   لحوا   منعا عليها  ورى كشف وعمل المياه لدورات الكه بائية بالتوصيالت اإلهتمام •

  .الكه بائى
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  :  املعهد  كافيرتيا فى والصحة السالمة قواعدسادسا 

 علتتى المحافظتتة ليتتت  الشتت وط من العديد بها تتوف  أن ويجب بالمعهداالطعمة  بي  منفذ هى الكافيت يا

 :مثل بالمعهد والعاملين للطالب السالمة

  .واألت بة والتلو  التلف من وغي ها االطعمة لحف  وثالجات  واليب الكافيت يا فى يتوف  أن يجب •

  .الح كة ولسهولة التزاح  يت  ال حتى للبي  نافذة من أكث  الكافيت يا فى يتوف  أن يجب •

 متتن للحمايتتة مظتتالت توجتتد أو مظللتته منطقتته وفتتى نظيفا حوله وما الكافيت يا مكان يكون أن يجب •

 واخ  حين بين بتنظيفه بالقيام المكان نظافة على المحافظة يت  وأن شتاتا واالمطار صيفا الشم 

 .مستم  وبشكل

 الحشتت ات،   ختتول لمنتت  الستتلك متتن حمايتتة بالتهويتتة الخاصة األخ ى النوافذ على يوض  أن يجب •

 .للهوات شفاط و للحش ات صاع  وأيضا

  .الحاجة حين الستعمالها ح ي  مطفأة توفي  يت  أن يجب •

 وأن المعديتتة األمتت اض متتن ختتالين يكونتتوا وأن الشخصتتية بالنظافتتة الكافيت يتتا فى العاملين إلتزام •

 الستتالمة بشتت وط يلتزمتتوا وأن بتتالبي  لهتت  تستتم  الصتتحة من صحية شها ة على حاصلين يكونوا

 .الصحية

  وغي ها والقفازات المالب  حيث من العمل وإج اتات إرشا ات بكل العاملين التزام •

 النظافة على محافظتها من للتأكد  ورية وبصفة الكافيت يا على تفتيشية جوالت هناك يكون أن يجب •

 .الصحية السالمة ش وط وتحقي 

  :  املصعد  داخل واألمان السالمة قواعدسابعا 
 :تتضمن والتي  التعليمات لوحة على المكتوبة بالتعليمات التقيد :أوال  

  .المصعد وتح ك ال كوب أثنات الداخلية باألزرار العبث ممنوع •

  .فقط الخط  حاالت في  إال الكبينة  اخل من التوقف زر يستخدم ال •

 وال المعونة لطلب الداخلي  التليفون أو الج س أو التنبيه زر يستخدم سبب أل  المصعد توقف إذا •

 متتن المستتاعدة يتتت  أن إلتتى األعصتتاب بهدوت واالحتفاظ طبيعي  غي  بشكل الخ وج  محاولة يجوز

 . الخارج 
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  اخلهتتا السجائ  أعقاب أو القمامة إلقات بعدم األبواب ومجار  الكابينة نظافة على المحافظة يجب •

 .األبواب ح كة إلعاقة منعا وذلك

 أل  توقفها عند  ور ألق ب يدويا المصاعد رف  جهاز تح يك كيفية على الح اس تدريب يت  أن :ثانيا

 .معه   ائمة بصفة يكون أن يجب الذ  الطوارئ بمفتاح  الطوارئ باب فت  كيفية وكذلك سبب

 األت بتتة بتتدخول تستتم  فتحات أو نوافذ أ  بها يوجد وال تماما الغل  محكمة الماكينات تكون أن :ثالثا

 شتتخص أل  يستتم  وال مغلقتتة تبقى أن يجب كما بالغ فة الموجو ة المصعد أجهزة على لتأثي ها إليها

 .فقط الصيانة على القائمين الفنيين عدا بدخولها

 أو والهبتتوط الصتتعو  أثنتتات متتثال   الصاعدة كاحتكاك طبيعي  غي  أو غ يب صوت أ  سماع عند :رابعا

 وإبتتالغ عنه الكه بائي  التيار وفصل الحالة هذه في  نهائيا ) المصعد( استخدامها عدم فيلزم ارتجاجها

 .عليه للكشف بالصيانة القائمة المؤسسة أو بالصيانة القائمة الش كة
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  :  واملعدات  املواد مع والتعامل الصيانة أعمال فى العامة السالمة قواعدثامنا 

 املعدات أو املواد ومحل نقل يف العامة السالمة قواعد :أوال

  .والمعدات األجهزة حمل أو نقل في  التفكي  عند المسب  التخطيط •

 حتتا ة قطتت  أ  توجتتد وال ومثبتتتة جيتتدة حالتتة فتتي  حملة أو نقله الم ا  الجهاز أجزات أن من التأكد •

 .النظ  مستوى من أعلى مستواه يكون ال وأن مقبول توازن وفي  منها خارجة

 هنالك  ولي   اليدين  إنزالق   ون  به  التحك   وإمكانية  نقله  الم ا   للحمل  جانبية  زوائد  وجو   عدم  من  التأكد  •

 . )القفازات ( لليدين  المناسبة  الوقاية  لب   من  والتأكد  للخط   تع ضك  قد  ومسامي   حا ة  أجزات 

 تقستتي  ويمكن المساعدة وطلب جدا   ثقيل حمله الم ا  الجهاز كان إذا الميكانيكية ال افعات استخدام •

 .ذلك أمكن إذا حمله ليسهل قط  إلى الجهاز

  .عالية أماكن من معدات نقل عند الخاصة اآلالت استخدام •

 اليدوية النقل معدات استخدام ويفضل الغاز أسطوانات أو والب اميل الجوالين نقل عند الحذر توخي  •

  .العجالت ذات

  .ظه ك تستخدم وال ساقيك واستخدم األشيات،  لحمل السليمة بالط ق اإللمام •

 الصيانة ورش فى العامة السالمة قواعد :ثانيا  

  .لالشتعال القابلة الموا  من خلوها من والتأكد بها العمل الم ا  المنطقة تنظيف •

  .به البدت قبل العمل متطلبات جمي  توف  من التأكد •

  . ائما   العمل مكان في  ح ي  طفاية توفي  ينبغي  •

  .لالشتعال والقابلة الضارة األبخ ة ت اك  لمن  الدهانات ورش في  قوية تهوية م اوح  توفي  •

  .ذلك  وجو   حال  في  الصيانة  مش    وتبليغ  خلل  أ   فيه  الذ   السل   أو  المكسور  السل   استخدام  عدم  •
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  .المستقي  كالسل  الم تفعة األماكن إلى للوصول  رجات ثال  ذو السل  استخدام عدم •

 وأحذية والقفازات للوجه الواقي  والغطات لل أس الواقية كالخوذة الشخصية الوقاية معدات استخدام •

 .السالمة نظارات بارتدات العينين وحماية اللحام بأعمال القيام عند السالمة

  .جانبا   وضعها  قبل  تب    حتى  وت كها  بإطفائها  والقيام  شخص  تواجد   ون  من  اللحام  شعلة  ت ك  عدم  •

  .فيها خلل أ  وجو  عدم من للتأكد بدقة الكه بائية المعدات توصيالت فحص •

 علتتب فتتي  لالشتعال القابلة والمذيبات التن  وما ة  هانات مثل لالشتعال القابلة الموا  جمي  تخزين •

 .السالمة لمواصفات ومطابقة الموا  تلك لحف  مصممة وكبائن
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  :  الكهرباء  مع التعامل يف السالمة قواعدتاسعا 

 فوضتت  )الفتحتتات متعتتد ة( األفيتتاش وخاصة زائد بحمل األفياش أو الكه بائية الدوائ  تحميل عدم •

 .الكه بائية  ائ ة على زائد حمل يشكل واحد فيش في  المقاب  من العديد

  .تعث  خط  تشكل قد ألنها األرض على الكه بائية األسالك مد عدم •

  .مسبقة موافقة على الحصول من البد استخدامها وعند الكه بائية التوصيالت استخدام عدم •

 عتتدم إلتتى يتتؤ   ممتتا التوصتتيالت ط يتت  عتتن ب أستتين رؤوس الثالثتتة ذو المقتتب  استتتبدال عتتدم •

 .التأري  نظام من االستفا ة

  .الكه بائية األسالك فوق المعدات بتم ي  مطلقا   السماح  عدم •

  .استخدامها عند المعدات أسالك أو مقاب  في  بح ارة الشعور حال في  الصيانة إ ارة تبليغ •

 متتاس (معهتتا التعامتتل عنتتد كه بائيتتة شتتحنات تستتبب التتتي  األجهتتزة عتتن الفور على الصيانة تبليغ •

 . )كه بائي 

  .العمل منطقة في  الكه بائية الطاقة قوة مع فة •

  .بالكه بات توصيلها قبل اإلغالق وض  فى والمعدات األجهزة تشغيل زر أن من التأكد •

  .الكه بائي  التيار انقطاع حال في  إتباعها يجب التي  اإلج اتات على مسبقا   التع   •
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 املراجعة و عداد  اإل فريق  
 

 رئيس جملس اإلدارة وعميد املعهد    أ.د / مجال الدين علي أبو اجملد  

 املعهد األمني العام املساعد ومدير أمن    اللواء / حممد حممود عبد احلكيم 

 عضو هيئة تدريس باملعهد     د/ ياسر عبد الشايف مجال  

 .د / عميد املعهد أمدير مكتب                                        علي أمحد علي حسن  /أ
 

 مسئول السالمة والصحة املهنية باملعهد               م/ بسام عبد املنعم فريد  
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