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 مقدمة:

تحرص الكلية/املعهد على أن تكون املعامل والورش التدريبية والفصول الدراسية مجهزة بأدوات 

ية الشخصية، حيث تعتبر السالمة املختلفة من أجهزة إطفاء الحريق، واإلسعافات األولية، و أدوات الحما

السالمة املهنية في إدارة الكلية/املعهد من األولويات التي توليها عناية فائقة من أجل تأمين البيئة 

 .التعليمية والتدريبية املناسبة واآلمنة والخالية من املخاطر

 السالمة الشخصية: األولى:املادة 

 مس
ً
ؤولية كاملة عن سالمته الشخصية، وعليه أن يعتبر املدرس واملوظف والطالب والزائر مسؤوال

يتجنب كل ما يمكن أن يسبب له األذى في جميع األحوال والظروف، كما يجب عليه أن يرتدي أدوات 

الحماية الشخصية في حال كانت بيئة التدريب أو العمل تحتوي على املخاطر مهما كان نوعها: ميكانيكية 

 أو غيرها.أو كهربائية أو كيميائية 

 مسؤولية السالمة: الثانية:ة ملادا

 مدير الكلية/املعهد: 2-1

القرارات بناًء على التقارير والتوصيات املرفوعة من قبل لجنة السالمة املهنية في  اتخاذ   

 الكلية/املعهد.
 

 لجنة السالمة املهنية: 2-2

 اآلتي: يتم تشكيل لجنة السالمة املهنية بقرار من مدير الكلية/املعهد على النحو    

 رئيس اللجنة. .1

 أخصائي السالمة. .2

 منسق األمن. .3

 املشرف الصحي. .4

 منسق الصيانة. .5

 ممثل مركز التنمية الصناعية. .6

 عضو هيئة تدريس. .7
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 وتكون مهام اللجنة على النحو اآلتي:

 وضع الخطط ملواجهة الحوادث والحاالت الطارئة. .1

 متابعة إجراءات السالمة في كافة مرافق الكلية/املعهد. .2

 اسة املخاطر وتحليلها للحيلولة دون وقوع حوادث أو إصابات.در  .3

 رفع التوصيات لتأمين املناخ اآلمن للتدريب، ولتوفير أدوات ومعدات السالمة في الكلية/املعهد. .4

 .التوعية في للمساهمة تحديثها؛ و بالسالمة الخاصة والتعليمات املعلومات نشر .5

، لتالفيها هللا( راقد   ال) والحوادث العمل وإصابات املخاطر توثيق .6
ً
 .فيها والتحقيق مستقبال

 

 الفنيين: اإلداريين و 2-3

 ،العقود ومقاول فيهم نبم والتدريب التدريس هيئة أعضاء غير من الكلية/املعهد في املوظفين جميع هم

 :يلي مافي مسؤولياتهم وتتلخص

 .عامة الكلية/املعهد رافقم داخل السالمة بتعليمات والتقيد والسليم اآلمن التصرف مراعاة .1

أخطار  عن التبليغ )نموذج بالسالمة متعلقة مالحظة كل وعن الطارئة، الحاالت عنالسالمة  لجنة إبالغ .2

 .محتملة(

 .السالمة بإجراءات الجدد املوظفين توعية .3
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 :والفنيين والتدريب التدريس هيئة أعضاء 4 -2

 :يلي مافي مسؤولياتهم وتتلخص

 .الكلية/املعهد في السالمة بأنظمة الدائم دالتقي .1

 .عليهم واإلشراف واملعامل التدريبية الفصول  و الورش داخل الطالب سالمة تأمين .2

 .التجمع ونقاط الطوارئ  ومخارج السالمة إجراءات عن تدريبية محاضرة أول  في الطالب إرشاد .3

 .للمعدات املصنعة ةالشرك وتوصيات التشغيل كتيبات بحسب السالمة تطبيق من التأكد .4

شروط  توفر من للتأكد دوري بشكل وفحصها التدريب ورش في واملعدات األدوات جاهزية من التأكد .5

 .فيها السالمة

 كل عن ةإبالغ لجنة السالمو  صالحيتها ومدى ،واملعامل والورش الفصول  في السالمة وسائل تفقد .6

 محتملة( أخطار عن التبليغ مالحظة.)نموذج

 .السالمة لجنة مع بالتنسيق التدريبية الورش داخل بالسالمة املتعلقة مللصقاتوا الصور  وضع .7

الحالة  معالجة في املناسبة الخطوات تباعا و ،حادث( الورش)تقرير داخل إصابة أية عن الفوري اإلبالغ .8

 .(11 رقم املتبعة)املادة التعليمات بحسب

 .واملعامل الورش داخل العمل أثناء الشخصية الحماية معدات استخدامب الطالب إلزام .9

 استراحة أثناء الورش ومعدات أجهزة كافة عن املحركات إطفاء/الكهربائي التيار فصل من التأكد .11

 .الرسمي الدوام نتهاءا الطالب، وعند

 .العمل وبعد الورش أثناء املعامل و نظافة و ترتيب من التأكد .11

 .األوقات جميع في والورش املعامل داخل رقابة بدون  الطالب ترك عدم .12

 .املعامل أو الورش إلى السالمة بتعليمات ملتزم غير طالب أي دخول  منع .13

 .العملي التدريب خالل الطالب من املطلوبة للمهام واملناسب اآلمن التوزيع .14

 واملعامل. الورش لىإ واملشروبات املأكوالت إدخال عدم .15
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 :الطالب 5 -2

 التقيد عليه ويجب الكلية/املعهد مرافق في تواجده خالل متهسال  عن األول  املسؤول هو الطالب يعتبر

 في بالسالمة يتعلق فيما العامة املسؤوليات بعض تلخيص ويمكن األوقات، جميع بتعليمات السالمة في

 :فيما يلي الكلية/املعهد

 مة الشخصيةالسال  على والحفاظ الكلية/املعهد مرافق جميع في السالمة بتعليمات والكامل الدائم التقيد .1

 .وسالمة اآلخرين

هيئة  عضو توجيهات بحسب هااستخدام ومراعاة ،صحيح غير بطرق  األدوات أو املعدات استخدام عدم .2

 .والتدريب التدريس

 .التدريب أماكن داخل املزاح أو العبث عدم .3

 .العمل طبيعة بحسب واملالئمة املناسبة الشخصية الحماية أدوات رتداءا .4

 .ستخداملال  الصحيحة بالطريقة الكامل اإلملام من التأكد قبل واألدوات املعدات استخدام عدم .5

 .التدريب وبعد أثناء العمل مكان وتنظم ترتيب .6

 .محتملة( أخطار عن التبليغ الكلية/املعهد )نموذج داخل محتملة أخطار أي عن اإلبالغ .7
 

 حتياجات الخاصة:ذوي اال  الثالثة:املادة 

 :اآلتي وفق معهم التعامل يتم الخاصة اإلحتياجات ذوي  من ظفيناملو  أو الطالب بعض وجود عند

 أو مرشد الصحي املشرف أو السالمة لجنة إبالغ والفنيين واإلداريين والتدريب التدريس هيئة أعضاء على يجب .1

  املبنى في اإلخالء
ً
 فصل كل من االسبوع األول  خالل الخاصة االحتياجات ذوي  من طالب أي وجود حال في كتابيا

 الخاصة(. االحتياجات ذوي  من موظف/طالب عن التبليغ )نموذجدراس ي 

 قائمة بأماكن ورفع الكلية/املعهد في الصحي املشرف قبل من الخاصة حتياجاتاال  ذوي  من املوظفين إحصاء يتم .2

 .السالمة لجنة إلى حتياجاال  ونوع العمل

 خالل حاالت الخاصة اإلحتياجات ذوي  من ينواملوظف الطالب تأمين من التأكد اإلخالء مرشدي مسؤولية تكون  .3

 .الطوارئ 
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 السالمة في املعامل والورش والفصول الدراسية: املادة الرابعة:

 ويجب وطالب، مدرسين من فيها حاضرينال ليةؤو مس الدراسية والفصول  املعامل والورش في السالمة تكون 

 :بما يلي التقيد عليهم

 .التدريب من نتهاءاال  بعد معمل أو ورشة كل وترتيب بتنظيف القيام .1

 .العالية الجودة ذات النوعيات اختيار املواد طلب عند في الُحسبان األخذ .2

 .طبيعتها بحسب املواد وفصل لألدوات الصحيح التخزين .3

 مع قسم بالتنسيق ومناسب آمن بشكل الكيميائية واملواد النفايات أنواع وكافة املستهلكة املواد من التخلص .4

 .ةالصيان

 قد تسبب التي املواد من وغيرها والشحوم الزيوت من وخلوها الورشة / املعمل أرضية نظافة من املستمر التأكد .5

 للطالبضرر 
ً
 .الورشة داخل عملهم أثناء ا

  الظروف. من ظرف أي تحت زائد بحمل الكهربائية الدوائر تحميل عدم .6

  التحذير الفتات استخدام .7
ً
 .املخاطر يعةطب بحسب العمل مناطق في دائما

 .حادث أي وقوع في يتسبب أو الورشة في الحركة يعيق قد ما وجود عدم من التأكد .8

  الورش / املعامل داخل التدخين يمنع .9
ً
  منعا

ً
 .باتا

 .والحوادث اإلصابات كافة عن اإلبالغ .11

 .الطوارئ  حاالت غير في هااستخدام وعدم الطوارئ  مخارج أمام عائق أي وضع عدم .11

 .الورش / املعامل اإلخالء من خطط على التدريب .12

 .امللكية والهيئة املدني الدفاع من الصادرة والتعليمات واألنظمة اللوائح بكافة التقيد .13

 .الورش / املعامل في املناسبة التهوية توفر من التأكد .14

 .الحارقة الشمس أشعة تحت العمل أثناء الواقية الشمسية املظلة استخدام .15
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 :املكاتب في المةالس الخامسة: املادة

 .املكاتب في شتعاللال  القابلة واملواد والزيوت واألدوات العدد تخزين يمنع .1

  املكتب داخل التدخين يمنع .2
ً
  منعا

ً
 .باتا

 .الحركة يعيق قد ما وجود عدم من والتأكد ،املكتب داخل العامة والنظافة الترتيب على الحفاظ يجب .3

الوصالت  استخدام عند السالمة تعليمات ومراعاة ،لكهربائيةا للمخارج الزائد التحميل عدم مراعاة يجب .4

 .الكهربائية

 .املكاتب في تكدسها وتجنب املختلفة لألوراق الدائمة األرشفةمراعاة  .5

 وسخانات القهوة، تحضير أجهزة الكهربائية، املياه الكهربائية )سخانات األدوات استخدام تجنب .6

 الطعام...(.
 

 :الشخصية حمايةال أدوات السادسة: املادة

مرافق  في األعمال مزاولة أثناء الشخصية الحماية أدوات رتداءاب االلتزام واملدرسين الطالب جميع على يجب

 :هي املطلوبة الحماية أدواتو  العمل، طبيعة وبحسب الكلية/املعهد

 سوائل، زيوت، ارة،حر  :إلى فيها التعرض يمكن التي األعمال كل في املخصص العمل زي  رتداءا يجب العمل: ِزي  .1

 .كيميائية مواد إشعاعات،

 واألتربة والغبار والذرات واألبخرة الغازات :مثل األخطار من العينين لحماية هااستخدام يجب الواقية: النظارات .2

 الورش الالصقة في العدسات استخدامويمنع  العالي، الهواء وضغط والبرادة الرايش تطاير عملية من املتطايرة

 .التدريبية

 على أجسام تحتوي  التي األعمال في أو الصناعية للمعدات الثقيلة األعمال في رتدائهاا يجب الواقية: الرأس خوذة .3

 .العمل أخطار من ووقايته الرأس لحماية ؛كالرافعات متحركة صلبة

 أعمال اللحام فيو الكهرباء أخطار مع التعامل وعند الكيميائية، املواد مع التعامل عند هااستخدام يجب القفازات: .4

 من النوع املناسب استخدام مراعاة مع العالية، الحرارة ذات األجسام أو والحادة الصلبة األجسام مالمسة وعند

 .حالة لكل القفازات

 رؤية اللوحات عند أو ،ديسبل (85) عن الصوت شدة فيها تزيد التي األماكن في هااستخدام يجب األذن: واقيات .5

 .لذلك اإلرشادية
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 .الكلية/املعهد ومعامل ورش جميع في املالئمة السالمة أحذية استخدام يجب السالمة: أحذية .6

 والثقب، والنشر، والشحذ، والطرق، واللحام، ،الكيميائية املواد مع التعامل عند هااستخدام يجب الوجه: واقيات .7

 .وغيرها والفرز 

 .الكيميائية واملواد السامة واألبخرة الغازات مع التعامل عند هااستخدام يجب التنفس: واقيات .8

 .متر( فأكثر1.8) مسافة رتفاعا على العمل عند ارتدائه يجب (Safety Harness) السقوط: من الوقاية حزام .9

 

 :املعاملو  الورش في املعدات اختيار السابعةاملادة 

التابعة  واملعامل الورش في التدريبية واآلالت املعدات اختيارو  بشراء املكلف املسؤول أو املدرسين على يجب

 والكهربائية امليكانيكية املخاطر من والسالمة بالوقاية الكفيلة واإلجراءات حتياطاتاال  أن يتخذ للكلية/للمعهد

 :يلي والكيميائية كما

 لمن قب املوفرة للطاقة الفنية للمواصفات مطابقة اآللة أو الجهاز لتشغيل الالزمة الكهرباء مصادر أن من التأكد .1

 :ذلك في بما املحلية، الكهرباء شركة

 الكهربائي التيار نوع. 

 الكهربائية األطوار عدد. 

 الكهربائي التردد. 

 الورش في األقص ى للحد الكهربائية األحمال مطابقة. 

 .هاختيار  املراد الجهاز في تأريض توصيلة فراتو  من التأكد .2

 أماكن واضحة في تشغيل وزر توقف زر  على يحتوي  مناسب تحكم بنظام مزودة اآللة أو الجهاز أن من التأكد .3

 .املستخدم من وقريبة

 سيكون  ،مرة ألول  والتشغيل الكهربائية التوصيالت ذلك في بما اآللة أو للجهاز املبدئي التركيب أن من التأكد .4

 خطاءاأل  الكهربائي أو التوصيل سوء عن الناجمة األخطار لتفادي ؛للجهاز املزودة أو املصنعة الشركة بإشراف

 .هااختيار  املراد اآللة أو الجهاز في املصنعية

 :اآلتية واألجزاء امليكانيكية األماكن جميع حول  محكم وقائي بحاجز مزودة هااختيار  املراد اآللة أو الجهاز بأن التأكد .5

  والسفلية العلوية هاءأجزا تغطي بحيث املكشوفة الدوارة املحاور. 

 ،وثابت ومحكم كامل بشكل مغطاة تكون  ملسننات(والتروس)ا والجنازير، البكرات. 

 تشكل قد التي اآللة أجزاء من جزء أي  
ً
 .شابهها واملثاقب وما القطع وآالت كاملناشير املستخدم على خطرا
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 :اآلتية السالمة معايير السابقة الفقرة في إليها املشار الحواجز في يراعى .6

 التدريب أداء فترة طوال الخطر منطقة إلى جسمه من جزء أي أو الطالب وصول  دون  تحول  أن. 

 وحصرها الخطر منطقة تضييق على تعمل أن. 

 العمل عن تعيقه مضايقة أي للطالب تسبب أال. 

 اآللة ضبط أو تفتيش أو تزييت تعيق أال. 

 تكون  أن أو ،خشنة أو خطرة أطراف أو حروف أو حادة زوايا بها توجد أال  
ً
 .حادث ألي سببا

 الطالب إلى املتطايرة الشظايا وصول  دون  تحول  أن 

 .السالمة باحتياطات مزودة بأنها التأكد يجب ضارة، إنبعاثات أو غازات تولد قد أجهزة اختيار عند .7

  أو عالية هتزازاتا تولد قد التي األجهزة تجنب .8
ً
 اآللة لتجنب لتثبيت قاعدة وجود مراعاة مع التشغيل، أثناء ضجيجا

 .هتزازاال 

 

 :واملستودعات التخزين ة:الثامن املادة

 :اآلتي ةمراعا يجب للتخزين الحاجة عند

 .وحجمها ونوعها طبيعتها حسب املواد تصنيف .1

كما  ة،مستمر  بصفة التخزين نفايات من والتخلص املستودعات داخل والتنظيم والترتيب النظافة مراعاة .2

  للمستودعات الخارجي املحيط على املحافظة يجب
ً
 .نظيفا

 (.متر واحدعن ) تقل ال مسافة مراعاة مع اإلضاءة مصادر / األسقف مستوى  املواد تخزين فاعارت يبلغ أال .3

بجميع  مباشرة األرض على وضعها يتم وال خشبية / معدنية رففأ و  قوائم على املخزنة املواد وضع يتم أن .4

 .األحوال

 .مأمون  مكان في زجاجية واجهة ذات خزائن في املستودعات مفاتيح تحفظ أن .5

 .تناولها و املواد لتخزين املأمونة الساللم وفيرت .6

ومثبته  أعلى إلى املحبس يكون  وأن رأس ي وضع في املضغوطة والغازات الهواء أسطوانات تخزن  أن .7

 .بالسالسل

 .وجافة صلبة األرضيات تكون  أن ويراعى ،منفصل مكان في األثاث وقطع األخشاب تخزن  أن .8

 .للمستودعات الحقيقية بالسعة التقيد .9

 .والكهرباء الحرارة مصادر عن وبعيدة مالئمة أماكن في لالشتعال القابلة املواد تخزن  أن .11

 .املستودعات داخل املالئمة التهوية توفير .11
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 .بالستيكية قواعد على الحارقة الكيميائية باملواد املعبأة الحاويات وضع مراعاة .12

، مباشرة بعضها فوق  الحرارة بفعل التمدد فةبص تتصف التي باملواد املعبأة الحاويات وضع عدم مراعاة .13

 . انفجارها حوادث لتجنب أرفف وضعها على يراعى ولكن

 

 :والتحميل والنقل املركبات التاسعة:املادة 

 .لها املخصصة األماكن في السيارات بإيقاف االلتزام .1

 .الكلية/املعهد داخل املحددة بالسرعة التقيد .2

 .القيادة أثناء األمان حزام ربط .3

 .األمن منسق من تصريح بدون  الكلية/املعهد داخل خاصة مركبة أي ترك عدم .4

 .األمن لرجال واضح مكان في الكلية/املعهد ملصق وضع .5

 .للمشاة املرور في األولوية إعطاء .6

 .الصيانة قسم من طلب بدون  معدات / أثاث أي نقل عدم .7

 .الكلية/املعهد بوابة من والخروج الدخول  عند الكامل التوقف .8

 .النقل عند املتبعة السالمة أنظمة مراعاة مع آمن بشكل األحمال ثبيتت .9

 .والتنزيل التحميل عند املناسبة الرفع أدوات استخدام .11

 .لهم املصرح األشخاص لغير الشوكية والرافعات الثقيلة املعدات بقيادة يسمح ال .11

 

 :والحاالت الحوادث مع التعامل العاشرة: املادة

 :اآلتي التفصيل وفق حادث كل طبيعة حسب دثالحوا مع التعامل يتم

الحروق،  من الثالثة للدرجة ترقى ال التي السطحية الحروق السطحية، الجروح تضم :البسيطة الحوادث .1

مع  التعامل يتم فإنه طبية، عناية إلى تحتاج ال التي الحوادث من وغيرها البسيطة وااللتواءات والرضوض

 :التالية الخطوات وفق الحادث

  سعافهإو  الخطر منطقة عن املصاب بعادإ .أ 
ً
 .أمكن إذا أوليا

 .أمكن إذا الحادث مكان تأمين .ب 

 .أو من يقوم بمهامه الصحي باملشرف االتصال .ج 
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  كان من أو رس املد قبل حادث ( من ) تقرير الحادث عن إبالغ نموذج تعبئة يتم .د 
ً
  حاضرا

ً
وقوع  أثناء ا

 .الصحي للمشرف وتسليمه الحادث

وقت  من واحد عمل يوم خالل السالمة لجنة إلى وتسليمه النموذج تعبئة بإكمال الصحي رفاملش يقوم .ه 

 .الحادث

 

تحتاج  التي الجروح وتضم: متخصصة طبية رعاية إلى تحتاج صاباتإ عنها ينتج التي املتوسطة: الحوادث .2

 يتم فإنه وغيرها، الوعي فقدان و والكسور  والنزيف فوق، وما الثالثة الدرجة من والحروق جراحة، إلى

 :اآلتي وفق الحادث التعامل مع

  وإسعافه الخطر منطقة عن املصاب إبعاد .أ 
ً
 .أمكن إذا أوليا

 .الصحي املشرفب االتصال .ب 

 . (997) الرقم على باإلسعاف االتصال .ج 

 .األمن منسقب االتصال .د 

 .أمكن إذا الحادث مكان تأمين .ه 

  كان من أو املدرس يقوم .و 
ً
  حاضرا

ً
للمشرف  النموذج يسلم و حادث ( بتعبئة ) تقرير الحادث وقوع أثناء ا

 .الحادث وقت من واحد عمل يوم خالل السالمة لجنة إلى بتسليمه بدوره يقوم الذي ،الصحي

 

 حروق مثل مباشر طبي/جراحي تدخل إلى وتحتاج خطيرة إصابات عنها ينتج التي الحرجة: الحوادث .3

 :اآلتي وفق الحادث مع التعامل يتم فإنه ،رهاوغي اختناق حاد، نزيف طرف، ولى، قطعاأل درجة ال

  وإسعافه الخطر منطقة عن املصاب إبعاد .أ 
ً
 .أمكن إذا أوليا

 .الصحي باملشرف االتصال .ب 

 . (997) اإلسعافب االتصال .ج 

 .األمن منسقب االتصال .د 

 .الحادث عن السالمة لجنة ورئيس الكلية/املعهد مدير مكتب بتبليغ األمن منسق يقوم .ه 

  كان من أو املدرس يقوم .و 
ً
  حاضرا

ً
للمشرف  النموذج يسلم و حادث ( بتعبئة ) تقرير الحادث وقوع أثناء ا

 .الحادث وقت من واحد عمل يوم خالل السالمة لجنة إلى بتسليمه بدوره يقوم الذي ،الصحي
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 :اآلتية الخطوات تباعإ يجب الحرائق: حاالت .4

 .الحريق إنذار تشغيل .أ 

 .اإلخالء( طةخ )حسب الحريق موقع إخالء .ب 

 على امللكية الهيئة العمليات في غرفة أو الكلية/املعهد في الرئيسية البوابة في الصناعي األمن رجال تبليغ .ج 

 .(3417777) رقم

 .الحريق لنوع مناسبة حريق طفاية ربقأ استخدامب أمكن إذا الحريق مكافحة .د 

 .الصحي واملشرف األمن بمنسق تصالاال .ه 

 حا كان من أو املدرس يقوم .و 
ً
  ضرا

ً
للمشرف  النموذج يسلم وحادث (  ) تقرير بتعبئة الحادث وقوع أثناء ا

 .الحادث وقت من واحد عمل يوم خالل السالمة لجنة إلى بتسليمه بدوره يقوم والذي الصحي

 :يلي بما السالمة لجنة خالل ومن الكلية/املعهد تقوم الطوارئ: حاالت .5

 .الطوارئ  أوقات في والعاملين الطالب من كافة هدالكلية/املع مرافق إلخالء تفصيلية خطط وضع .أ 

  املختصة الجهات مع بالتنسيق الكلية/املعهد إخالء لعملية فتراضيةا تجارب إجراء .ب 
ً
تتم  أن يجب أنه علما

 .دراس ي فصل كل واحدة فتراضيةا إخالء تجربة

 

 :اإلخالء ( خطة11املادة )

 الطوارئ التي حاالت في اإلخالء وتنفيذ الكلية/املعهدب والعاملين الطالب سالمة لضمان اإلخالء خطة وضعت

 :ينتج عنها

 .الكلية/املعهد ملباني جسيم تحطم أو خلل أي .أ 

 انتشار  .ب 
ً
 واسعا

ً
 .الكهربائي لتيارا انقطاع مع واالنفجار للحريق ا

 .بالكلية/املعهد والعاملين الطالب سالمة على تؤثر بتروكيميائية أو كيميائية ملواد واسع تسرب .ج 

 

 :اإلخالء طةخ .1

 املحتمل تضررها أو املتضررة الكلية/املعهد مباني في الحاضرين لجميع ذلكعن  اإلعالن عند اإلخالء عملية تتم .أ 

 .املأمونة الساللم استخدامو  باملصابيح املضاءة الطوارئ  مخارج استخدامب بسهولة

 .اإلخالء خرائط في املوضحة التجمع مناطق إلى اإلخالء عملية بتنظيم اإلخالء ومرشد يقوم .ب 

 .التجمع ونقاط الطوارئ  مخارج تبين واضحة إخالء خارطة على مبنى كل يحتوي  أن يجب .ج 
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 :اإلخالء عند الكلية/املعهد حاضر في وشخص موظف كل ومسؤوليات واجبات .2

وذلك  ئة،املضي الخروج بإشارات املوضحة الطوارئ  ومخارج اإلخالء طرق  استخدامب إذا كنت بداخله املبنى إخالء .أ 

  منتظمة، وبطريقة بترو  
ً
. ال ماشيا

ً
 إلى مباشرة واالتجاهاملبنى،  غادرم عند.املصاعد دون  الدرج استخدام راكضا

 .التجمع منطقة

  املبنى بدخول  تقم ال املبنى، خارج تكون  عندما .ب 
ً
 ورجال اإلطفاء اإلخالء وليؤ مس تعليمات تبعو ا تظران مجددا

 .الصناعي واألمن

 .خدمات الطوارئ  في ولينؤ املس قبل من املبنى لدخول  العودة أو باملغادرة لك يسمح حتى نطقةامل في انتظر .ج 

 عدم وفي حال ،الحريق إطفاء ومحاولة وواجباتهم بمهامهم القيام معينة مهام بأداء املكلفين اإلخالء وليؤ مس على .د 

  هؤ إخال  املعلن املبنى بإخالء ن يقومو  ذلك على القدرة
ً
 .التجمع منطقة إلى والتوجه فورا

  يعد الطريق ولم لإلخالء طريقك يعيق سبب ألي أو الصناعي، واألمن اإلطفاء رجال قبل من توجيهك تم إذا .ه 
ً
 مأمونا

  يليه الذي اإلخالء طريق إلى مباشرة تجها ،ستخداملال 
ً
 .املغلق الطريق عن مبتعدا

 

 :اإلخالء مرشدي مهام .3

 :العامة املهام .أ 

 .بها املبنى في من جميع إملام من والتأكد املبنى في وصحتها اإلخالء خطة وجود من التأكد .1

 .الطوارئ  مخارج أمام عائق أي وجود عدم من والتأكد مستمر بشكل الطوارئ  مخارج من التأكد .2

  التعرف .3
ً
 .هااستخدام وطرق  املياه وخراطيم الحريق طفايات مواقع على مسبقا

 .عدمها من طارئة حالة دوجو  من والتأكد إنذار جرس أي سماع عند ستجابةاال  .4

 .دراس ي فصل لكل الخاصة االحتياجات لذوي  بسجل االحتفاظ .5

 :اإلخالء عملية خالل املهام .ب 

  التقارير  تقديم .1
ً
 .السالمة لجنة إلى اإلخالء خطة على مالحظات أي وجود حال في الحقا

 إلى نقاط ثم ومن وارئ الط مخارج إلى اإلخالء عملية خالل الجميع توجيه و اإلنذار جرس تشغيل من التأكد .2

 .التجمع

 .املبنى في إلرشادهم الحرائق طفاءإ دائرة مع الوصل أداة اإلخالء مرشد يكون  .3

 .الخاصة حتياجاتاال  ذوي  من الطالب إخالء تأمين .4

  مغادرةو  التوقف يجب الحريق إطفاء على القدرة عدم حالة وفي ،أمكن إذا الحريق إطفاء محاولة .5
ً
 املبنى فورا

 .أمكن ما اإلطفاء مياه يمخراط وإغالق
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 إخالئهمالقيام ب يستطيعوا لم الذين املفقودين األشخاص بعدد الصناعي األمن رجال أو اإلطفاء رجال إبالغ .6

 .الحاجة عند لهم الالزمة اإلسعافات وطلب إنقاذهم، ليتم لتواجدهم معروف مكان وبآخر

ذات  واملستندات املواد ونقل وإبعاد املقاولين،/عهدالكلية/امل مدير توجيهات حسب أخرى  مهام بأي القيام .7

 .ن و املقاول/الكلية/املعهد مدير يحددها التي املبنى خارج إلى األولوية

 

 :اإلخالء ومرشد .4

 .في الكلية/املعهد املهنية السالمة لجنة طريق عن مبنى لكل أكاديمية سنة كل بداية في اإلخالء مرشدي تعيين يتم

 حاالت الطوارئ بيان االستدعاء في 

 الخاص بإدارة كلية الجبيل الجامعية

 مدير  الكلية

 3414274فاكس:   3426811هاتف: 

 موقع الكلية وطريق الدخول في حالة الطوارئ 

 حي الشاطئاملوقع: 

 174مدخل الطوارئ: طريق 

ممثلو الهيئة امللكية املصرح لهم بطلب املساعدات من مركز 

 عمليات الهيئة امللكية:

 ير الكليةمد

  3426811هاتف: 

 وكيل شؤون الطالب

   3426861هاتف: 

 دارية واملاليةرئيس قسم الشؤون اإل 

    3426921هاتف: 

 منسق األمن الصناعي

    3426923هاتف: 
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 بيان االستدعاء في حاالت الطوارئ 

 الخاص بإدارة كلية الجبيل الصناعية

 مدير  الكلية

 3411258فاكس:   3412118هاتف: 

 موقع الكلية وطريق الدخول في حالة الطوارئ 

 املوقع: حي الحويالت

 6مدخل الطوارئ: طريق 

ممثلو الهيئة امللكية املصرح لهم بطلب املساعدات من مركز 

 عمليات الهيئة امللكية:

 مدير الكلية

  2118تحويلة    3412111هاتف: 

 وكيل شؤون الطالب

  2111تحويلة    3412111هاتف: 

 دارية واملاليةقسم الشؤون اإل رئيس 

  2152تحويلة    3412111هاتف: 

 منسق األمن الصناعي

 2184تحويلة    3412111هاتف: 
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 بيان االستدعاء في حاالت الطوارئ 

 الخاص بإدارة معهد الجبيل التقني

 مدير املعهد

 3418722فاكس:   3422626هاتف: 

 ارئ موقع املعهد وطريق الدخول في حالة الطو 

  3املوقع: حي 
ً
 سابقا

 112مدخل الطوارئ: طريق 

ممثلو الهيئة امللكية املصرح لهم بطلب املساعدات من مركز 

 عمليات الهيئة امللكية:

 مدير املعهد

  2626تحويلة    3421111هاتف: 

 وكيل شؤون الطالب

  2631تحويلة    3421111هاتف: 

 دارية واملاليةرئيس قسم الشؤون اإل 

  2616تحويلة    3421111هاتف: 

 منسق األمن الصناعي

 2621تحويلة    3421111هاتف: 
 

 


