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لجنة السالمة العامة 

انطالقا من حقٌقة أن السالمة العامة من أهم األمور التً تختص بالحفاظ على حٌاة الطلبة والعاملٌن فً الجامعة 

وعلى ممتلكات الجامعة ، فقد وضعت إدارة الجامعة فً سلم أولوٌاتها وفً المرتبة األولى السالمة العامة فً 

 21/رج126 اصدر األستاذ الدكتور ربس الجامعة قراره رقم 14/3/2001الجامعة وبناء علٌه ففً تارٌخ 

وبحٌث ٌتم وضع الخطط " السالمة أوال " بتشكٌل لجنة السالمة العامة ، بحٌث ٌكون شعارنا فً هذه الجامعة 

اإلستراتٌجٌة لالرتقاء بجامعة النجاح الوطنٌة إلى المستوٌات والمقاٌٌس  العالمٌة فً هذا المجال بوصفها رابدة 

. فً مجتمعنا الفلسطٌنً 

وقد قامت اللجنة فً حٌنه بدراسة االحتٌاجات جمٌعها العامة والخاصة للمرافق كافة فً الجامعة من خالل 

. الزٌارات المٌدانٌة وقامت بإعداد خططها اإلستراتٌجٌة لتحقٌق أهدافها والتً تتلخص فٌما ٌلً

والعمل على الحد من تقلٌل إصابات العمل قدر اإلمكان وتقلٌل ’ المحافظة على سالمة الطلبة والعاملٌن - 1

. األخطار الناتجة عن تلك اإلصابات 

المحافظة على ممتلكات الجامعة المنقولة وؼٌر المنقولة والحد من الخسابر المادٌة التً ٌمكن أن تنتج عن - 2

 .أي حدث طارئ 

. وان ٌكون شعارنا’ نشر ثقافة السالمة العامة وااللتزام بمتطلباتها من الطلبة كافة والعاملٌن فً الجامعة- 3

 

 

مع تمنٌاتنا السالمة للجمٌع 
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لجنة السالمة العامة 

رقم الصفحة التعلٌمات 

 5 تعلٌمات السالمة العامة فً مكتبات الجامعة

 6تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات الحاسوب فً الجامعة 

 7  العامة فً مختبرات الكٌمٌاءتعلٌمات السالمة

 8 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات الفٌزٌاء

 10 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات العلوم الحٌاتٌة

 12تعلٌمات السالمة العامة فً المزرعة و العٌادة البٌطرٌة 

 13تعلٌمات السالمة العامة فً المزرعة و العٌادة البٌطرٌة 

تعلٌمات السالمة فً مختبرات مواد البناء والطرق واإلسفلت ومٌكانٌكا 

التربة والمساحة والمرور 
14 

تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات اآلالت والدوابر الكهربابٌة ومختبرات 

التحكم واالتصاالت والشبكات والمختبرات االلكترونٌة والكهربابٌة 
15 

تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات االهتزازات ودٌنامٌكا الهواء 

والهٌدرولٌك ومٌكانٌكا االالت والتصنٌع  
16 

 17 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات الهندسة المٌكانٌكٌة

 18تعلٌمات السالمة العامة فً مشاؼل كلٌة الهندسة 

 19تعلٌمات السالمة العامة فً مشؽل الخراطة 

 20 تعلٌمات السالمة العامة فً مشؽل التمدٌدات الكهربابٌة

 21تعلٌمات السالمة العامة فً مشؽل اللحامات ومشؽل تشكٌل المعادن 

 22 المواد مٌكانٌكا مختبر فً العامة تعلٌمات السالمة

 23 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر البٌبة

 24 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر الموابع

 25تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر مٌكانٌكا التربة 

 26تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر المساحة 

 27 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر المرور

 28 تعلٌمات السالمة العامة فً النظام الهوابً

 29 تعلٌمات السالمة العامة فً جهاز التحكم المبرمج

 30 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات الهندسة الكهربابٌة

 31 تعلٌمات السالمة العامة لتشؽٌل الدوابر الكهربابٌة بصورة آمنة

 32 تعلٌمات السالمة العامة فً المختبرات التً تحتوي على آالت دورانٌة

 33 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر وحدات صناعٌة

 34 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر انتقال حرارة

 35 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر مفاعالت

 36 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر التحكم بالعملٌات

 37 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر العملٌات االنتاجٌة
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 38 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر المواد الهندسٌة والتعدٌن

 39 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر هندسة السالمة والعوامل االنسانٌة

 40 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات قسم هندسة الكمبٌوتر

 41 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر األتمتة والروبوتات

 42 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر التحكم والقٌاسات

 43 تعلٌمات السالمة العامة فً المالعب الرٌاضٌة والمسابح
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 تعلٌمات السالمة العامة فً مكتبات الجامعة

المحافظة على المواد والكتب التً ٌستعٌرها الطالب دون أي شطب أو كتابة أو تمزٌق،  وعلى الطالب - 1

 .أثناء االستعارة التؤكد من سالمة المادة القرابٌة والكتب حتى ال تطبق علٌه قوانٌن اإلعارة واإلتالؾ

ٌجب على الطلبة المحافظة على النظافة وعلى المبنى وعدم الكتابة على الواجهات أو الطاوالت أو - 2

 .المصاعد مما ٌعرض الطلبة للعقوبة

عدم استخدام المصاعد فً حالة الطوارئ كالحرٌق والزالزل وؼٌر ذلك ال سمح هللا، واستخدام الدرج - 3

 .(مخارج الطوارئ)األمامً والخلفً 

 .ال ٌجوز للطلبة العبث بؤجهزة الحاسوب أو برامجها أو أٌة أجهزة تعلٌمٌة أخرى- 4

 .ٌمنع التدخٌن وإشعال النار فً المكتبة منعاًا باتاًا - 5

 .عدم العبث باإلشارات اإلرشادٌة أو إتالفها- 6

االنتباه إلى الحقٌبة والجوال واألؼراض الشخصٌة، وعدم تركها على الطاوالت أو فً الحمام حتى ال تفقد - 7

 .أو تسرق

. عدم الجلوس على درج المكتبة وإعاقة الحركة- 8

. وضع الحاجٌات الخاصة و الكبٌرة فً كاونتر األمانات لدى أمن المكتبة- 9

الخروج من البوابات االلكترونٌة المخصصة لألمان عند مدخل المكتبة و التؤكد من عملٌة اإلستعارة قبل - 10

. الخروج

. االستخدام الصحٌح للحمامات وعدم العبث فً النشافات - 11

تقع مسإولٌة المحافظة على السالمة العامة لرواد المكتبة و امنهم داخل المكتبة على أمن وحراس الجامعة - 12

اللذٌن ٌتوجب علٌهم التٌقظ وتوفٌر اإلجراءات الوقابٌة التً تإدي الى حماٌة الرواد من مصادر التهدٌد و 

. اإلرهاب وحفظ سالمتهم
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 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات الحاسوب فً الجامعة

 .ٌحظر إدخال الطعام أو الشراب إلى مكان تواجد األجهزة الكهربابٌة وٌمنع التدخٌن داخل ؼرفة الحاسوب- 1

وخاصة تلك التً تحمل الضؽط الربٌس أي )ٌتوجب عدم العبث بخطوط التوصٌل الكهربابً لألجهزة - 2

 .(فولت"220"

وذلك فً  (مثل أجهزة قراءة إسطوانات التخزٌن المرنه والصلبه)على الطلبة عدم تحرٌك األجهزة الحساسة - 3

 .فً الفراؼات المعدة لها (األسطوانات المناسب)أثناء عملها، وعدم إدخال أٌة أجسام 

ٌجب المحافظة على بعد مناسب للرأس عن حٌز شاشة الحاسوب لتجنب اإلصابة بمعدالت إشعاع زابدة عن - 4

 .الحد الطبٌعً المسموح به

 .فً أوقات متقاربة خالل العمل على أجهزة الحاسوب (للعٌون)ٌنصح الطلبة بؤخذ قسط من الراحة - 5

على الطلبة عدم تشؽٌل مفتاح األمان فً حالة قطعه للتٌار قبل استشارة الفنً المسإول ومعرفة أسباب - 6

 .حدوث االنقطاع السابق

 ٌجب إؼالق األجهزة التً ٌتم االنتهاء من التعامل معها فوراًا - 7

 .ٌجب إؼالق مفتاح األمان الربٌسً عند االنتهاء من استعمال المختبر بشكل كامل- 8

.  ٌمنع إدخال أي وسابل لنقل المعلومات الملوثة فً الفاٌروسات التً تدمر األجهزة والسٌرفرات- 9

تستخدم طفاٌة من نوع ؼاز فقط فً حال نشوب حرٌق ال قدر هللا وٌمنع منعا باتا استخدام طفاٌة البودرة - 10

ألنها تتلؾ أجهزة الحاسوب 
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  العامة فً مختبرات الكٌمٌاءتعلٌمات السالمة

 .اقرأ الالفتات االرشادٌة لضمان سالمتك فً المختبرات- 1

 .ٌمنع منعا باتا التدخٌن واألكل والشرب داخل المختبرات- 2

 ٌمنع الدخول لمن لٌس له عمل رسمً- 3

 ٌجب وضع المالبس والحقابب داخل المختبرات فً المكان المخصص لذلك- 4

 ٌمنع إجراء التجارب بدون وجود األستاذ المشرؾ - 5

ٌجب اإللتزام بإرتداء النظارات ومرٌول المختبر والحذاء الواقً وٌجب أن ٌكون المرٌول مؽلق وٌحوي - 6

 طٌلة تواجدك بالمختبر... بداخله جمٌع المتدلٌات مثل ربطة العنق والشال وؼٌره

 ٌمنع ترك التجربة بدون مراقبة ألي سبب إال بؤذن األستاذ المشرؾ- 7

 ٌجب التقٌد التام بإرشادات األستاذ المشرؾ فً المختبر- 8

 ٌجب التقٌد بمواعٌد المختبر وعدم التواجد داخل المختبر قبل أو بعد انتهاء موعد المختبر- 9

ٌجب الحذر عند استعمال المواد الكٌماوٌة وااللتزام باستخدامها فً المكان المخصص لها كما ٌجب الحذر - 10

 عند استخدام األنابٌب الزجاجٌة و خصوصآ أثناء إدخالها فً قطعة ثانٌة

 .ٌمنع سكب اي مواد كٌماوٌة فً شبكة المجاري وٌجب سكبها فً االناء المعد لها- 11

ٌمنع تسخٌن اي مذٌب كٌماوي بشكل مباشر باستخدام لهب بنسن، ألن ذلك سٌإدي حتما الى حرٌق ال - 12

و ٌتم باستخدام حمام مابً . ٌمكن اطفاإه بالماء بل باطفاء شعلة اللّهب ووضع الؽطاء بسرعة على اإلناء

 بواسطة بالطة تسخٌن داخل خزابن األبخرة

 .ٌجب التعامل بجدٌة أثناء التواجد فً المختبرات وتجنب المزاح- 13

. ٌمنع تشؽٌل األجهزة اال بعلم المشرؾ- 14

. ٌمنع منعآ باتآ إشعال لهب بنسن أو أي لهب آخراال بعد أن ٌسمح األستاذ المشرؾ بذلك - 15

على الطلبة اللٌن لهم وضع صحً ٌتوجب العناٌة ضرورة إبالغ األستاذ المشرؾ و فنً المختبر بذلك - 16

 .......مثل اللذٌن ٌعانون الحساسٌة أو الطالبات الحوامل أو ؼٌر ذلك
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 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات الفٌزٌاء

 .اقرا الالفتات االرشادٌة لضمان سالمتك فً المختبرات- 1

. ٌمنع منعا باتا التدخٌن واالكل والشرب داخل المختبرات- 2

 .ٌمنع اجراء التجارب بدون وجود االستاذ المشرؾ- 3

 .عدم ترك األجهزة تعمل واالنشؽال بؤمور أخرى- 4

 .ٌجب التقٌد التام بارشادات االستاذ المشرؾ فً المختبر- 5

 .ٌجب التقٌد بمواعٌد المختبر وعدم التواجد قبل او بعد انتهاء موعد المختبر- 6

 .ٌجب قراءة تعلٌمات استعمال االجهزة قبل تشؽٌلها او استشارة االستاذ المشرؾ- 7

 ال تقم بتشؽٌل اٌة دابرة كهربابٌة الٌة تجربة قبل فحصها وتدقٌقها من قبل المشرؾ او المسبول- 8

. ٌجب اطفاء االجهزة بعد االنتهاء من استعمالها- 9

. ٌجب تصفٌر أجهزة مزودات الطاقة الكهربابٌة ومن ثم اطفاإها وعدم ترك أسالك التجارب موصولة بها- 10

 . لٌكن التعامل بلطؾ مع االجهزة ولتكن ٌدك فنٌة فً التعامل، ، ولٌسبق تفكٌرك ٌدك- 11

وٌجب ارتداء القفازات المطاطٌة العازلة  (فولتٌه عالٌه )الحذر من االجهزة ذات الجهد كهربابً المرتفع - 12

 .فً حال اجراء التجارب التً تحتاج لجهد عالً

ال تلمس المواد المشعه بالٌد وٌجب استعمال الملقط الخاص لحمل مصدر االشعاع، وال تعرض جسمك - 13

 .لها، وقم باجراء التجربة فً ؼرفه رصاصٌة التقاء خطر االشعاعات

 .لكل جهاز منتج لألشعة السٌنٌه مفتاح امان فال تحاول الضؽط علٌه والؽرفة الواقٌه مفتوحه- 14

الحذر من النظر المباشر ألشعة اللٌزر او االشعة القوٌة وذات الطاقة المرتفعة كمصباح الزببق او - 15

 .الصودٌوم

ضرورة الحذر الشدٌد عند التعامل مع الزببق فً تجربة قانون بوٌل وعدم ارتداء أي قطع ذهبٌة أثناء - 16

 .اجراء التجربة والعمل على اقفال االنابٌب بإحكام بعد االنتهاء من التجربة

عند استعمالك اجهزة قٌاس متعددة األؼراض حدد اوال ما تنوي قٌاسه ثم مجاله وقدرته، وبعد ذلك ادخله - 17

 .فً الدابرة الكهربابٌة

 .ٌكون دابما على التوالً (امٌتر )ضرورة وصل اي مقٌاس شدة تٌار كهربابً - 18

 . فولت6فً االجهزة التً ٌوجد فٌها فتٌلة، تاكد ان الجهد الموصول ثابت وهو - 19

 .لكل جهاز درجة تحمل جهد معٌن وتٌار معٌن ، فانتبه لما هو مدون على الجهاز نفسه- 20

عند حدوث اي خطر او اشتعال اي جهاز، فاالجراء المطلوب تنفٌذه فورا هو قطع التٌار الكهربابً العام - 21

 .عن المكان كامال
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على طلبة الدراسات العلٌا الذٌن ٌتعاملون بالمواد الكٌمٌابٌة علٌهم ارتداء مرٌول المختبرات والنظارات - 22

 .الواقٌة وحذاء مقفل من األمام

. ٌجب وضع الحقابب على الرفوؾ المخصصة لها - 23
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات العلوم الحٌاتٌة 

. اقرأ الالفتات االرشادٌة لضمان سالمتك فً المختبرات - 1

. ٌمنع الدخول لمن لٌس له عمل رسمً - 2

ٌمنع منعا باتا التدخٌن و االكل و الشرب داخل المختبرات - 3

ٌمنع اجراء التجارب بدون وجود االستاذ المشرؾ  - 4

ٌمنع ترك التجربة ألي سبب كان اال بإذن المشرؾ - 5

  ٌمنع اجراء التجارب دون ارتداء معطؾ المختبر- 6

ٌمنع ادخال المالبس و الحقابب الى داخل المختبرات - 7

  ٌجب استعمال و سابل الوقاٌة المناسبة للعمل- 8

ٌجب التقٌد التام بارشادات االستاذ المشرؾ فً المختبر - 9

ٌجب التقٌد التام بمواعٌد المختبر و عدم التواجد قبل او بعد انتهاء موعد المختبر - 10

ٌجب الحذر عند التعامل مع الجراثٌم و الكابنات الدقٌقة و المواد الكٌماوٌة  - 11

ٌنبؽً االطالع على تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات قسم الكٌمٌاء : عند التعامل مع المواد الكٌماوٌة - 12

و التقٌد بها  

عند التعامل مع االجهزة الكهربابٌة العامة تتبع نفس تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات قسم الفٌزٌاء - 13

ٌجب ارتداء المعطؾ مع اؼالق االزرار طٌلة فترة التواجد فً المختبر و ٌنبؽً ؼسل المعطؾ بشكل متكرر - 14

التعامل مع الكابنات الدقٌقة الممرضة على منضده معقمة او داخل حجٌرة امنة فً مختبر الكابنات الدقٌقة - 15

و الفطرٌات 

اذا ما وقعت اجزاء من اٌة مزارع لكابنات ممرضة داخل المختبر فٌتوجب ابالغ المشرؾ حاال و ٌتخد - 16

اجراء فوري باستخدام معقم مناسب لتؽطٌتها و مسح الجلد اذا ما المسته 

تنقل مزارع الكابنات الدقٌقة الممرضة الموضوعه داخل اوعٌة مناسبة الى خارج المختبر اذا ما برزت - 17

الحاجة لذلك  

تحفظ مزارع الكابنات الدقٌقة فً اماكن مخصصة معٌنة باستمرار - 18

تكتب المعلومات على االدوات الزجاجٌه بقلم مقاوم للماء و البخار - 19

ٌحظر استخدام الفم لنقل مزارع الجراثٌم الدقٌقة بواسطة الماصة - 20

ٌتوجب االبالغ الفوري لمسإول المختبر عن اي تلوث عرضً ٌحصل للعٌون او الفم - 21

عدم استخدام الكحول فً التعقٌم اثناء وجود لهب مباشر فً المكان و ابعاد علب الكحول عن مصادر اللهب  - 22
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ارتداء مرٌول المختبر ووسابل السالمة العامة مقتصر على التواجد قً المختبر و عند المؽادرة ٌجب - 23

نزعها اال فً حالة االنتقال للعمل الى مكان اخر فٌجب الحدر و عدم مالمسة اي شًء 

اثناء العمل و ارتداء الكفوؾ  (المحمول)عدم استخدام الهاتؾ - 24

االلتزام بؽسل االٌادي جٌدا بالماء و الصابون و استخدام المعقمات المتوفرة حسب تعلٌمات المشرؾ و - 25

تعقٌم المكان قبل مؽادرة مكان العمل 

ٌجب عدم استخدام اجهزة االشعة فوق البنفسجٌة اال بعد اخد االحتٌاطات الالزمة و ارتداء ما ٌقً العٌون - 26

و الجلد من االشعه 

االدوات الزجاجٌة المكسورة ٌتم التعامل معها بحذر و فً حال وجود كابنات دقٌقة ممرضة  بداخلها - 27

فٌجب وضعها فً حاوٌة النفاٌات الطبٌة و لٌس فً كٌس التعقٌم ، و ٌفضل و ضع وعاء مناسب لتجمٌع 

     .الزجاجٌات المكسورة و التً ال تحوي على كابنات دقٌقة 
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 البٍطري والطب الزراعت كلٍت مختبراث فً العامت السالمت قىاعذ

  ٌرجى من جمٍع الطلبت إتباع التعلٍماث الىاردة أدناه أثناء عملهم فً المختبراث

 .ٌمنع دخول الطلبة الى ؼرفة المختبر قبل دخول و تواجد مدرس المساق المشرؾ- 1

قبل دخوله إلى المختبر وبعكس ذلك ٌعرض نفسه  (Lab Coat)على كل طالب ارتداء المر ٌول األبٌض - 2

 .للعقوبة

الخاص  )ٌرجى من الطلبة ارتداء النظارة الواقٌة والكفوف الطبٌة وقناع الوجه والحذاء المناسب - 3

 .قبل البدء فً التجارب العملٌة (بالمختبر

االلتزام بالتعلٌمات الصادرة عن المدرس أو فنً المختبرات فٌما ٌتعلق بطرق السالمة المتبعة فً - 4

 .المختبرات خاصة عند اجراء التجارب وعدم تركها اال باذن المدرس  

 .التؤكد من الخطوات الصحٌحة قبل البدء فً التجارب العملٌة - 5

على الطالب أن ٌتوخى الحذر التام أثناء تعامله مع المواد المختلفة وإتباع التعلٌمات حرفٌا حرصا على - 6

سالمته ولٌتذكر انه عند مخالفته الحد البنود المذكورة سٌعرض سالمته وسالمة ؼٌره للخطر وسٌتعرض 

 .الشد العقوبات

تسلٌم األجهزة واألدوات نظٌفة بعد استالمها وقبل مؽادرة المختبر خاصة المٌكروسكوب والشرابح الجاهزة - 7

كما وٌراعً تنظٌؾ األماكن وترتٌبها  والعمل على اؼالق محابس الؽاز ومفاتٌح تشؽٌل االجهزة الكهربابٌة 

 .اٌضا

ٌجب على الطالب إبالغ المدرس وفنً المختبر مباشرة عن أي تلؾ ٌحدث لألجهزة أو األدوات الزجاجٌة - 8

 .التً ٌستعملها 

 .إذا كنت حامالًا ٌجب إعالم المسإول قبل البدء فً التجارب الكٌماوٌة- 9

 .ٌمنع االكل والشراب والتدخٌن فً المختبرات كما وٌحظر التواجد فً المختبر لمن لٌس له عمل رسمً - 10

 .ٌمنع إدخال الحقابب وترك األشٌاء الخاصة بالطلبة فً المختبرات فً أي ظرؾ من الظروؾ - 11

 .فً حاالت الخطر ٌجب مؽادرة المختبر بهدوء وترتٌب مما ٌقلل من أي ضرر ممكن حدوثه - 12

 .عند دخولك المختبر ٌحظر ترك أي شًء فً الممرات - 13

على الطلبة الذٌن ٌإدون مساق عملً التشرٌح  والجراحة أن ٌؤخذوا الحٌطة والحذر عند إدخال الحٌوانات - 14

 .إلى دخل المختبر و اتباع تعلٌمات مدرس المساق الخاص بذلك 

 .ٌرجى عدم لمس اسطوانات الؽاز واألكسجٌن فً حالة وجود دهون أو زٌوت على الٌدٌن - 15

 .ٌجب الحذر والتقٌد التام بتعلٌمات المدرس المشرؾ عند التعامل مع الجراثٌم والكابنات الدقٌقة- 16
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 تعلٌمات السالمة العامة فً المزرعة و العٌادة البٌطرٌة

. (جزمة، افرهول، مرٌول)ٌشترط تواجد الطلبة فً المزرعة باللباس الخاص - 1

. ٌسمح تواجد الطلبة فً المزرعة فقط بوجود الدكتور طبٌب المزرعة أو مدرس المساق- 2

. االلتزام بالمجموعات التً ٌجري تقسٌمها من قبل المدرس- 3

. الحفاظ على النظافة العامة والتؤكد من نظافة المكان بعد االنتهاء من فحص وعالج الحاالت المرضٌة- 4

تسلٌم كافة االدوات والمعدات المستعارة من العٌادة للدكتور طبٌب المزرعة بعد االنتهاء مباشرة من - 5

.  استخدامها

. عدم نقل أي حٌوان من مكان الى آخر قبل الرجوع للدكتور طبٌب المزرعة- 6

. تسلٌم عٌنات الفحص المخصصة للمختبرات للدكتور طبٌب المزرعة الجراء الالزم- 7

عدم اعطاء أي نوع من العالجات للحاالت المرضٌة قبل الرجوع لمدرس المساق أو للدكتور طبٌب - 8

. المزرعة

. سماعة، مٌزان حرارة، بلكسر، بلكسمٌتر: ٌجب على طلبة العٌادة أن ٌكون بحوزتهم االدوات التالٌة- 9

. ٌكون اتصال الطلبة مباشرة مع مدرس المساق أو مع الدكتور طبٌب المزرعة الخذ التعلٌمات- 10

. تؽٌٌر المالبس ٌكون فً االماكن المخصصة لذلك- 11

. ممنوع التدخٌن فً المزرعة خاصة منطقة القش والعٌادة البٌطرٌة- 12

التخلص من جمٌع مخلفات المختبرات العملٌة وعالج الحاالت المرضٌة لحٌواتات المزرعة و خاصة - 13

السرنج ووضعها فً األماكن المخصصة لذلك 
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تعلٌمات السالمة فً مختبرات مواد البناء والطرق واإلسفلت 

 ومٌكانٌكا التربة والمساحة والمرور
 .ضرورة إلزام الطلبة بارتداء أرواب العمل لتؤمٌن السالمة للجسم والمالبس- 1

 .ٌمنع التدخٌن واألكل والشرب داخل المختبرات منعاًا باتاًا - 2

 .ٌمنع استخدام الهواتؾ النقالة داخل المختبرات منعاًا لتشتٌت االنتباه وبالتالً وقوع الحوادث- 3

 .ٌمنع التواجد داخل المختبرات لمن لٌس له عمل رسمً- 4

 .ضرورة إؼالق مخارج الؽاز المركزي قبل مؽادرة المختبرات- 5

 .التؤكد من تعلٌمات التشؽٌل قبل تشؽٌل األجهزة وضرورة تدرٌب الطلبة على االستخدام اآلمن لألجهزة- 6

 .ٌجب المحافظة على نظافة األجهزة واألدوات وضمان جاهزٌتها للعمل قبل إجراء التجارب او الفحوصات- 7

 .(ٌمنع التدافع)ال تركض أو تسرع فً التنقل داخل المختبر- 8

 .ٌمنع المزاح أثناء العمل منعا لوقوع الحوادث الناتجة عن تشتٌت االنتباه- 9

 . ٌجب الحذر عند نقل المواد واألجهزة من مكان آلخر داخل المختبر، التقم بجهد جسمانً فوق طاقتك- 10

إذا أحسست بتعب أو مرض توقؾ حاال عن العمل وبلػ المسإول المباشر، ٌمنع العمل فً حالة التعب أو - 11

 .المرض ألن ذلك ٌإدي الى وقوع الحوادث

 .ٌمنع منعاًا باتاًا تواجد الطلبة داخل المختبرات دون تواجد المشرؾ الفنً أو المدرس وألي سبب كان- 12

 .ٌمنع تنظٌؾ اآلالت وهً فً حالة عمل- 13

فً حالة اإلخالء ٌجب المحافظة على الهدوء وتوجٌه الطلبة إلى أقرب نقطة هروب أو مخرج طوارئ - 14

 .وحثهم على االبتعاد عن المبانً والتجمع فً الساحات المفتوحة

 .ٌجب ارتداء أو استخدام أدوات الوقاٌة الشخصٌة المناسبة أثناء العمل- 15

. ٌجب المحافظة على نظافة األرضٌات واآلالت وطاوالت العمل- 16
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات اآلالت والدوائر الكهربائٌة ومختبرات 

 التحكم واالتصاالت والشبكات والمختبرات االلكترونٌة والكهربائٌة
 .ٌمنع منعا باتا التدخٌن واألكل والشرب داخل المختبرات- 1

 .إذا دعت الحاجة لذلك (األرواب أو المعاطؾ أو النظارات)ٌجب ارتداء مالبس العمل - 2

 .ٌجب التقٌد التام بتعلٌمات المشرؾ فً المختبر- 3

 .ٌمنع دخول الطلبة الى ؼرفة المختبر فً حالة عدم وجود المشرؾ أو من ٌنوب عنه- 4

ٌمنع منعا باتا إخراج أي شًء أو جهاز من المختبرات دون إذن المشرؾ، وٌجب تعببة نموذج اإلعارة - 5

 .المإقت لذلك وهذا خاص بٌن مختبرات الهندسة الكهربابٌة

 .ٌجب التقٌد بمواعٌد المختبرات وعدم التواجد قبل المختبر أو بعده دون إذن وتنسٌق مسبق- 6

 .ٌمنع إجراء أي تمرٌن أو تجربة داخل المختبرات بدون تواجد المشرؾ أو المدرس- 7

 .ٌجب ترتٌب طاوالت وأماكن العمل قبل مؽادرة المختبر- 8

 .ٌجب التعامل بجدٌة أثناء التواجد فً المختبرات وتجنب المزاح- 9

 .تجنب الفضول فً التعامل مع األجهزة ما لم ٌكن للطالب خلفٌة جٌدة عنها- 10

 .ٌمنع العبث فً األجهزة، وفً حال حدوث خلل فٌها ٌجب إبالغ مشرؾ المختبر فورا عن هذا الخلل- 11

 .ٌمنع نقل أي جهاز داخل المختبر دون إذن مشرؾ المختبر- 12

 .ٌجب التحضٌر المسبق ألي تمرٌن أو تجربة ٌرٌد الطالب تننفٌذها داخل المختبر- 13

مثبتة  (The sources)عند تنفٌذ التجارب ٌجب التؤكد من سالمة التوصٌل ومن أن مصادر التؽذٌة  - 14

 .على الصفر وعدم التشؽٌل بدون إذن المشرؾ أو المدرس

 AC  or  DC.التؤكد من طبٌعة مصادر التؽذٌة المطلوبة فً التجربة - 15
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات االهتزازات ودٌنامٌكا 

 الهواء والهٌدرولٌك ومٌكانٌكا االالت والتصنٌع
 ٌمنع دخول الطلبة إلى ؼرؾ المختبرات مالم ٌتواجد مشرؾ المختبر أو مدرس المساق- 1

  خالل فترات العمل الٌومٌة فً مختبرات الحاسوبCNCاالبتعاد عن آالت ال - 2

 إؼالق كافة أجهزة الحاسوب بالطرق السلٌمة بعد االنتهاءمن استخدامها- 3

 .ٌمنع أخذ أي شا من المختبرات بدون إذن المشرؾ- 4

 ال ٌجوز إجراء تجارب أو استعمال مواد كٌمٌابٌه بدون علم المشرؾ أو وجوده - 5

 .على طاولة المختبر (شنط، مالبس، جاكٌت)عدم وضع الحاجٌات الخاصة - 6

 ..ولبس النظارات الواقٌه إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك (المراٌٌل)ٌجب على الطلبه ارتداء المعاطؾ الواقٌه - 7

 .ٌمنع األكل والشرب والتدخٌن داخل المختبر- 8

وال ٌمكن مطلقا رإٌة  زوار . ال ٌسمح بالزٌارات الشخصٌة فً داخل المختبرات وأثناء فترة المختبر- 9

 . ؼرباء فً المختبرات ولو لفترة قصٌرة

 .ال ٌسمح بالمزاح سواء بالكالم أو باألٌدي مطلقا داخل المختبرات- 10

 .ٌمنع العبث باألجهزة خارج إطار التجربة- 11

 .انتبه لمواقع مطافا النار وصٌدلٌة المختبر ومفاتٌح الؽاز والكهرباء- 12

 .ٌجب االبتعاد عن خزانة المواد الكٌمٌابٌة وعدم لمسها بدون علم المشرؾ- 13

 .التترك صنبور الؽاز مفتوحا إال إذا كان قٌد اإلستعمال وبوجود المشرؾ فقط- 14

وفً حالة مشارٌع . ال ٌمكن ترك األجهزة تعمل وحدها وٌجب أن ٌبقى طالب واحد على األقل بقربها- 15

وٌجب أن ال ٌتركوا بعد الدوام بدون . التخرج ٌجب أن ال ٌقل عدد الموجودٌن فً المختبر عن اثنٌن

 .مشرؾ

 اٌاك وتسخٌن وعاء محكم اإلؼالق - 16

 .اذا استعصت قنٌنة الفتح أو جهاز عن التشؽٌل فاترك األمر للمشرؾ لٌقوم بذلك- 17

فً حالة الشعور واإلحساس بؤّي خلل فً جهاز ما فالرجاء فصله عن التٌار الكهربابً وإبالغ المشرؾ - 18

 .والمدرس بذلك

 .استخدام األجهزة واألدوات ومرافق المختبر برفق وعقالنٌة ومسإولٌة- 19

 .عند االنتهاء من إجراء التجربة، الرجاء تنظٌؾ مكونات الجهاز مع إرجاعها فً األماكن المحددة لها- 20

 .تتم عملٌة نقل الزجاجات الكٌماوٌة أو األجهزة واألدوات تحت إشراؾ المشرؾ وبالطرق السلٌمة- 21

.  على الطلبة مراعاة الهدوء واالتزان والنظام واالنضباط فً جمٌع األحوال- 22
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 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات الهندسة المٌكانٌكٌة

 ٌمنع دخول الطلبة اإلى ؼرؾ المختبرات مالم ٌتواجد مشرؾ المختبر أو مدرس المساق- 1

 .ٌمنع أخذ أي شا من محتوى المختبرات بدون إذن المشرؾ- 2

 ال ٌجوز إجراء تجارب أو استعمال أي جهاز بدون علم المشرؾ- 3

 .على طاولة المختبر (شنط، مالبس، جاكٌت)عدم وضع الحاجٌات الخاصة - 4

 .إتباع تعلٌمات وارشادات المشرؾ بخصوص السالمة العامة الخاصة بالمختبر- 5

 .ٌمنع منعا باتا االكل والشرب والتدخٌن داخل المختبر- 6

 .ٌمنع منعا باتا اصطحاب الزوار اإلى المختبرات وألي سبب- 7

 ممنوع المزاح منعا باتا داخل المختبرات- 8

 ضرورة لبس روب المختبر أثناء العمل فً  المختبرات- 9

 .ضرورة لبس ادوات الوقاٌة الشخصٌة واستخدامها-  10

عدم ترك العدد على الماكنات واألجهزة والتؤكد من تجمٌعها فً األماكن المخصصة لها قبل تشؽٌل - 11

 .الماكنات

 .التحضٌر المسبق للتجربة ومراعاة تعلٌمات السالمة العامة لألجهزة المستخدمة إلجراء التجربة- 12

انتبه لمكان أجهزة إطفاء الحرٌق وعلبة اإلسعاؾ األولً ومفاتٌح الؽاز والكهرباء فً المختبر وذلك - 13

 .للتصرؾ بقدر المستطاع عند وقوع حادث ال قدر هللا فً المختبر

وخاصة الخطره منها مثل )المحافظة على النظافة العامة للمختبر وسالمة البٌبة بعدم إلقاء الملوثات البٌبٌة - 14

 .فً سلة النفاٌات العامة أو فً مجاري الصرؾ الصحً (المعادن الثقٌلة

 .عدم ترك األجهزة تعمل وبدون إشراؾ أثناء عمل التجربة- 15

أثناء عمل التجربة وعند مالحظة أي خلل فنً فً األجهزة، إفصل التٌار الكهربابً عن األجهزة - 16

 .وإستدعً مشرؾ المختبر

عند اإلنتهاء من عمل التجربة، أؼلق صنبور الؽاز والماء والهواء المضؽوط وافصل التٌار الكهربابً عن - 17

 .األجهزة

 .إلتزام الهدوء واالتزان والنظام واالنضباط فً جمٌع االحوال- 18

التجاوب الفوري مع التعلٌمات السرٌعة واإلستثنابٌة التً ٌعطٌها مشرؾ المختبر واستعمال سرعة البدٌهة - 19

والعقالنٌة فً تقدٌر الموقؾ للمؽادرة أو البقاء عند حدوث الخطر ال قدر هللا وٌنبؽً أن ٌتم ذلك بدون أي 

 .إرباك أو فوضى

 .إتباع تعلٌمات السالمة العامة وإرشادات مشرؾ المختبر ٌحقق سالمتك وسالمة اآلخرٌن وٌقلل األضرار- 20



18 

 

 تعلٌمات السالمة العامة فً مشاغل كلٌة الهندسة

 .إرتداء روب العمل  وٌجب أن ال ٌكون  فضفاضا حتى ال ٌتشابك مع األجزاء الدابرة- 1

 .لبس الحذاء الواقً المناسب لٌتحمل سقوط أٌة قطعة معدنٌة على القدمٌن - 2

 إعادة كافة األدوات إلى أماكنها بعد االنتهاء من العمل- 3

. إؼالق الهاتؾ النقال عند دخولك لمشاؼل كلٌة الهندسة- 4

. عدم المزاح والكالم بصوت مرتفع أثناء تواجدك فً المشاؼل- 5

 .ٌجب إتباع تعلٌمات المشرؾ فً طرٌقة مناولة المواد وخاصة األدوات الحادة - 6

ٌجب االلتزام التام بتعلٌمات المشرؾ - 7

المحافظة على نظافة المكان وعدم وجود ماء فً مكان العمل - 8

عدم التكلم مع اآلخرٌن أثناء العمل - 9

ٌجب تبلٌػ المشرؾ فورا عن الوضع الصحً أو عن التؤزم النفسً وقبل البدء بالعمل - 10

التؤكد من إؼالق مفاتٌح التشؽٌل لألجهزة قبل مؽادرة المكان - 11
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تعلٌمات السالمة العامة فً مشغل الخراطة 

ٌجب استخدام النظارات الواقٌة عند العمل على اآلالت وٌرجى مالحظة أن النظارة الطبٌة التؽنً عن - 1

      نظارة الوقاٌة 

. على من ٌعمل على آلة المخرطة اإللمام التام بجمٌع أجزابها ومعرفة كل حركة- 2

. عدم ترك المفتاح داخل الظرؾ - 3

 .ال ٌجوز قٌاس قطر قطعة العمل فً حالة الدوران - 4

. عدم لمس الراٌش بالٌد اذ ٌجب استخدام مشبك خاص - 5

. عند سماعك ومالحظتك ألي صوت ؼٌر طبٌعً ٌجب وقؾ اآللة وتبلٌػ المسبول - 6

. قبل تشؽٌل اآللة ٌجب التؤكد من أن الروافع االوتماتٌكٌة محلوله خوفا من اصطدام العربة بالظرؾ- 7

. ٌجب تنظٌؾ اآللة من الراٌش بشكل دوري وكامل بعد االنتهاء من العمل - 8

ٌجب التقٌد بلبس المرٌول الخاص وأن ٌكون مؽلقا وال ٌكون فضفاضا وٌجب وضع األشٌاء المتدلٌة مثل - 9

     ربطة العنق أو الشعر الطوٌل أو الشال أو اللفحة داخل المرٌول
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تعلٌمات السالمة العامة فً مشغل التمدٌدات الكهربائٌة 

 عدم تشؽٌل أي مصدر كهربابً بدون إذن مسبق- 1

إستخدام العدد الٌدوٌة الخاصة والمناسبة و ٌجب التعامل الحذر مع األدوات الحادة مثل المشرط  - 2

    واألدوات األخرى 

إرتداء األحذٌة المناسبة وروب العمل الخاص - 3
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تعلٌمات السالمة العامة فً مشغل اللحامات ومشغل تشكٌل المعادن 

. ٌجب استخدام قناع اللحام الخاص عند العمل فً مشؽل اللحام - 1

عدم وضع االوزان الثقٌلة على طاولة العمل - 2

التؤكد من تهوٌة المكان وتشؽٌل أجهزة شفط األبخرة قبل البدء بالعمل - 3

إؼالق الستابر الخاصة بالكبابن أثناء عملٌة اللحام - 4

إرتداء القفازات وروب العمل وواقً األرجل - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 المواد مٌكانٌكا مختبر فً العامة تعلٌمات السالمة

 المختبر فً العمل أثناء استخدامها و الشخصٌة الوقاٌة أدوات و الختبر روب لبس ضرورة- 1

 المختبر داخل التدخٌن و الشرب و األكل و المزاح باتا منعا ٌمنع- 2

 للمختبر العامة النظافة و الترتٌب على المحافظة - 3

 التجربة إلجراء المستخدمة باألجهزة الخاصة العامة السالمة قواعد مراعاة- 4

 التٌار فصل و لها المخصصة األماكن فً تجمٌعها من التؤكد و األجهزة و الماكنات على العدد ترك عدم- 5

 األجهزة عن الكهربابً

 األجهزة فً فنً خلل أي مالحظة عند و التجربة عمل أثناء إشراؾ بدون و تعمل األجهزة ترك عدم - 6

 المختبر مشرؾ استدعً

 المساق مدرس أو المختبر مشرؾ ٌتواجد لم ما المختبر ؼرفة إلى الطلبة دخول ٌمنع- 7

 محتوى من شًء أي أخذ ٌمنع كما المشرؾ علم بدون جهاز أي استعمال أو تجارب إجراء ٌجوز ال - 8

. المشرؾ إذن بدون المختبر
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 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر البٌئة

 .ٌمنع منعا باتا لبس االحذٌة المفتوحة والكعب العالً والبرمودا والبلوزة القصٌرة خالل اعمال المختبر- 1

ٌمنع لبس االساور او المجوهرات الطوٌلة بالمعصم او الرقبة مع ضرورة رفع الشعر الطوٌل داخل - 2

.. المختبر

 .االلتزام بلبس مرٌول المختبر ولبس القفازات فً جمٌع اعمال المختبر- 3

 .ٌجب عدم وضع القفازات المستخدمة او المحارم على طاوالت العمل- 4

 .ٌجب وضع النظارات الواقٌة عند الطلب- 5

 .ٌجب ؼسل الٌدٌن بالماء والصابون وتعقٌمها بالدٌتول بعد االنتهاء من العمل داخل المختبر- 6

 .ٌمنع منعا باتا وضع االمتعة والكتب على طاوالت العمل او االرض لضمان سهولة الحركة فً اي طارئ- 7

 material safety and data)ٌرجى قراءة التعلٌمات المرافقة لكل مادة كٌماوٌة ٌتم التعامل معها - 8

sheet.) 

 .ٌتم تصنٌؾ المواد الكٌماوٌة ووضعها بالمكان المناسب لها داخل الخزابن وعدم تركها بشكل عشوابً

عند اللزوم خاصة عند استخدام الحوامض القوٌة وعملٌات الهضم والمواد  (hood)ٌجب استخدام الشفاط - 9

 .السامة الخطرة

 .فً حالة الجروح البسٌطة ٌتم تنظٌفها جٌدا بالماء ووضع لزقة جروح موجودة داخل المختبر- 10

 .فً حالة الجروح الكبٌرة ٌتم اخبار المشرؾ واالتصال بالعٌادة داخل الجامعة- 11
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر الموائع 

 .قبل تشؽٌل االجهزة وضرورة تدرٌب الطلبة على االستخدام االمن لالجهزة  التاكد من تعلٌمات التشؽٌل- 1

 .ٌجب الحفاظ على نظافة المختبر واالدوات واالرضٌات وضمان جاهزٌة المختبر للعمل فً اي وقت- 2

 .ٌمنع المزاح او الركض داخل المختبر منعا لوقوع اٌة حوادث ناتجة عن عدم االنتباه- 3

 .ٌمنع العمل فً حالة التعب او المرض- 4

 .ٌمنع تنظٌؾ االجهزة وهً فً حالة العمل- 5

التاكد من اطفاء المضخات فً االجهزة التً ٌتطلب فٌها تشؽٌل المضخات بعد االنتهاء من التجارب وذلك لتامٌن - 6

 .سالمة االجهزة

 ولبس النظارات الواقٌة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك (المراٌٌل)ٌجب على الطلبة ارتداء المعاطؾ الواقٌة - 7

 ٌمنع تشؽٌل أي مفتاح كهربابً قبل تنشٌؾ األٌدي من الماء وٌمنع وصول الماء إلى أي مفتاح كهربابً- 8

 ٌجب االنتباه لألجهزة التً تتعامل مع حرارة عالٌة، واإلنتباه لألسطح الساخنة - 9

 انتبه لمواقع مطافا النار وصٌدلٌة المختبر ومفاتٌح الؽاز والكهرباء- 10

فً حالة الشعور بؤي خلل فً جهاز أو حدوث اهتزازات ؼٌر طبٌعٌة أو سماع صوت ؼرٌب أو حركة ؼٌر - 11

 مؤلوفة ٌجب فصله عن التٌار الكهربابً وإبالغ المشرؾ بذلك

 .تتم عملٌة نقل الزجاجات الكٌماوٌة أو األجهزة واألدوات تحت إشراؾ المشرؾ وبالطرق السلٌمة- 12
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر مٌكانٌكا التربة 

 .ٌمنع التدخٌن واألكل والشرب داخل المختبرات منعاًا باتاًا - 1

 .ٌمنع استخدام الهواتؾ النقالة داخل المختبرات منعاًا لتشتٌت االنتباه وبالتالً وقوع الحوادث- 2

 .التؤكد من تعلٌمات التشؽٌل قبل تشؽٌل األجهزة وضرورة تدرٌب الطلبة على االستخدام اآلمن لألجهزة- 3

 .ٌجب المحافظة على نظافة األجهزة واألدوات وضمان جاهزٌتها للعمل قبل إجراء التجارب او الفحوصات- 4

 .(ٌمنع التدافع) ال تركض أو تسرع فً التنقل داخل المختبر- 5

 .ٌمنع المزاح أثناء العمل منعا لوقوع الحوادث الناتجة عن تشتٌت االنتباه- 6

 . ٌجب الحذر عند نقل المواد واألجهزة من مكان آلخر داخل المختبر، التقم بجهد جسمانً فوق طاقتك- 7

إذا أحسست بتعب أو مرض توقؾ حاال عن العمل وبلػ المسإول المباشر، ٌمنع العمل فً حالة التعب أو - 8

 .المرض ألن ذلك ٌإدي الى وقوع الحوادث

 .ٌمنع منعاًا باتاًا تواجد الطلبة داخل المختبرات دون تواجد المشرؾ الفنً أو المدرس وألي سبب كان- 9

 .ٌمنع تنظٌؾ اآلالت وهً فً حالة عمل- 10

فً حالة اإلخالء ٌجب المحافظة على الهدوء وتوجٌه الطلبة إلى أقرب نقطة هروب أو مخرج طوارئ  -  11

 .وحثهم على االبتعاد عن المبانً والتجمع فً الساحات المفتوحة

 .ٌجب المحافظة على نظافة األرضٌات واآلالت وطاوالت العمل- 12

التؤكد من فصل التٌار الكهربابً عن سخانات المٌاه والبوٌلرات والسخانات العادٌة قبل مؽادرة المختبرات - 13

 .وبعد انتهاء الطلبة من التجارب

 .التؤكد من إطفاء الكهرباء والؽاز والبوٌلرات والسخانات فبل المؽادر- 14

وحسب . ٌجب تخزٌن العبوات والمواد القابلة لالنفجار أو االشتعال بعٌداًا عن مصادر الحرارة أو اللهب- 15

 .األصول المتبعة

 .ٌجب المحافظة على نظافة األرضٌات واآلالت وطاوالت العمل- 16
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر المساحة 

 . العامة فً العمل المٌدانً  ضرورة ارتداء الطلبة جاكٌت السالمة- 1

 .ٌمنع التدخٌن واالكل والشراب داخل المختبر منعا باتا- 2

 .ٌمنع استخدام الهواتؾ النقالة داخل المختبر منعا لتشتٌت االنتباه وبالتالً وقوع الحوادث- 3

 .ٌمنع التواجد داخل المختبر لمن لٌس له عمل رسمً- 4

 .ٌمنع الركض او التنقل بسرعة داخل المختبر- 5

 .ٌمنع المزاح داخل المختبر اثناء العمل منعا لوقوع الحوادث الناتجة عن تشتٌت االنتباه- 6

ٌمنع العمل فً حالة التعب او ,اذا احسست بتعب او مرض توقؾ حاال عن العمل وبلػ المسإول المباشر - 7

 .المرض الن ذلك ٌإدي الى وقوع الحوادث

 .ٌمنع منعا باتا تواجد الطلبة داخل المختبر دون تواجد المشرؾ الفنً او المدرس الي سبب كان- 8
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر المرور 

 .ٌمنع المزاح او الركض داخل المختبر منعا لوقوع اٌة حوادث ناتجة عن عدم االنتباه- 1

 .ٌمنع العمل فً حالة التعب او المرض- 2

 .ٌمنع تنظٌؾ االجهزة وهً فً حالة العمل- 3

ٌجب الحذر عند نقل األجهزة من مكان الخر سواء داخل المختبر او خارجه، ال تقم بجهد جسمانً فوق - 4

 .طاقتك

 .ٌجب عدم ا ستخدام أجهزة أو معدات لٌس لدٌك الخبرة فٌها- 5

فً حالة االخالء ٌجب المحافظة على الهدوء والتوجه الى أقرب نقطة هروب أو مخرج طوارئ، واالبتعاد - 6

 .عن المبانً والتجمع فً الساحات المفتوحة

، ٌجب توخً الحذر باستمرار أثناء السفر أو أثناء (فً الشوارع والتقاطعات)فً حالة العمل المٌدانً - 7

 التواجد فً الموقع بسبب وجود حركة مركبات مستمرة

 .عند القٌام بالتجارب خارج المختبرالعاكسة ضرورة ارتداء الستر - 8

 اتبع جمٌع تعلٌمات وقوانٌن السٌر طٌلة الوقت- 9

، وٌجب التؤكٌد أن ال تإثر (مثل ظرؾ السٌر وؼٌرها)ٌجب ادراك البٌبة المحٌطة أثناء العمل بشكل كاؾ - 10

 .عملٌات العد المٌدانً على ادراك البٌبة المحٌطة

فً حالة الشعور بؤي نوع من الخطر أو عدم األملن، ٌجب ترك عملٌات جمع البٌانات المٌدانٌة واالنتقال - 11

 .   الى مكان آمن

ٌوصى بشرب )ٌجب تفادي العمل المٌدانً خارج المختبر فً األوقات التً تكون فٌها الحرارة شدٌدة - 12

وترك األعمال التً تتطلب جهد كبٌر إلى األوقات التً تكون فٌها درجة الحرارة معتدلة، أو فً  (الماء

 .حاالت البرد الشدي أو المطر، حقاظا على صحة وسالمة العاملٌن، وكذلك األجهزة
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تعلٌمات السالمة العامة فً النظام الهوائً 

 .ٌجب عدم رش الهواء المضؽوط على احد الزمالء- 1

قبل تشؽٌل وحدة الهواء المضؽوط، ٌجب فحص النظام للتؤكد من عدم أجزاء مرخٌة، ضؽط ؼٌر طبٌعً، - 2

 .أو أنابٌب معطلة

إذا وجد أنبوب معطل فان األنبوب قد ٌهتز بعنؾ بسب الضؽط الكبٌر بداخله، لذلك فان من الضروري - 3

 .فحص الجهاز عند االستعمال لمنع وقوع حوادث

بما ان الضؽط الذي تنتجه اسطوانات النظام الهوابً عالً جدا، ٌجب الحذر عند استخدام النظام الهوابً - 4

 .حٌث ان اصطدام االسطوانات بؤحد األشخاص قد ٌتسبب فً إصابات خطرة

 .ٌجب تركٌب مفاتٌح على وحدة الهواء المضؽوط لكً ٌتم التحكم بسهولة وسرعة فً سرٌان الهواء- 5

 .فً حالة وجود تسرٌب هوابً ٌجب إٌقاؾ النظام الهوابً حاال- 6

 .ٌجب إٌقاؾ النظام الهوابً عن العمل قبل إجراء أي تعدٌالت على النظام- 7

ابق بعٌد عن األجزاء المتحركة من النظام ال تحاول تحرٌك األجزاء المٌكانٌكٌة التً تعمل بالصمامات - 8

 .باستخدام الٌدٌن

 . فولت لألجزاء الكهروهوابٌة24 أو 12استخدم الجهد المناسب - 9

 .ال تعطً أي من األجهزة الهوابٌة جهدا أعلى من الجهد المخصص لها- 10

 .قم بتصلٌح التسرٌبات الهوابٌة من أي مكان وجدت فٌه- 11

 .استعمل النظارات الواقٌة عند العمل مع أجهزة الضؽط الهوابً- 12

عند إجراء توصٌالت كهربابٌة فً النظام و قبل البدء بعملٌة التشؽٌل خذ موافقة الفنً المسبول فً - 13

 .المختبر

 .استخدم اقل طول ممكن من األسالك و بدون توصٌالت مفصلٌة- 14

 .اذا كان البد من استخدام توصٌالت فً األسالك الكهربابٌة تؤكد من عزلها باستخدام مود عازلة- 15
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تعلٌمات السالمة العامة فً جهاز التحكم المبرمج 

عملٌات التحكم التً تتم من جهاز الحاسوب إلى جهاز تحكم مبرمج فً وضعٌة العمل ٌجب أن تتم بعد - 1

 .قراءة كتٌب التعلٌمات الخاص بجهاز التحكم المبرمج واتخاذ إجراءات األمان الالزمة

عند تؽٌر البرنامج خالل استعمال المعالج الدقٌق فً وضع األمان، قد ٌحدث خلل فً برنامج التنفٌذ فً - 2

 .بعض حاالت التنفٌذ

 .ال تقم بتفكٌك أو تعدٌل بعض مكونات النظام- 3

 سم فؤكثر 25استخدم أي وسٌلة اتصاالت السلكٌة مثل الهاتؾ النقال للتحكم فً األجهزة التً تبعد مسافة - 4

. فً كل االتجاهات من معالج التحكم األمن
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 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات الهندسة الكهربائٌة

 .ٌمنع منعا باتا التدخٌن واألكل والشرب داخل المختبرات- 1

 .إذا دعت الحاجة لذلك (األرواب أو المعاطؾ أو النظارات)ٌجب ارتداء مالبس العمل - 2

 .العالً الجهد ذات الدوابر مع لتعامل عندا الواقٌة النظارات ارتداء ٌجب- 3

 .ٌجب اخبار كافة الزمالء المشاركون فً التجربة قبل تشؽٌل مصدر الجهد- 4

. عند مالحظة شًء ؼٌر اعتٌادي او كان الطالب ؼٌر متؤكدٌن من نتابج العمل ٌجب التوقؾ عن العمل حاال

 السالمة اوال

 .عند وقوع إصابة ٌجب إخبار المشرؾ المسبول عن المختبر وطلب المساعدة- 5

 .ٌمنع إجراء أي تمرٌن أو تجربة داخل المختبرات بدون تواجد المشرؾ أو المدرس- 6

 .ٌمنع دخول الطلبة الى ؼرفة المختبر فً حالة عدم وجود المشرؾ أو من ٌنوب عنه- 7

 .ٌجب ترتٌب طاوالت وأماكن العمل قبل مؽادرة المختبر- 8

 .ٌجب التعامل بجدٌة أثناء التواجد فً المختبرات وتجنب المزاح- 9

 .تجنب الفضول فً التعامل مع األجهزة ما لم ٌكن للطالب خلفٌة جٌدة عنها- 10

 .ٌمنع العبث فً األجهزة، وفً حال حدوث خلل فٌها ٌجب إبالغ مشرؾ المختبر فورا عن هذا الخلل- 11

مثبتة  (The sources)عند تنفٌذ التجارب ٌجب التؤكد من سالمة التوصٌل ومن أن مصادر التؽذٌة  - 12

 .على الصفر وعدم التشؽٌل بدون إذن المشرؾ أو المدرس

 .AC  or  DC.التؤكد من طبٌعة مصادر التؽذٌة المطلوبة فً التجربة - 13
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تعلٌمات السالمة العامة لتشغٌل الدوائر الكهربائٌة بصورة آمنة 

. تؤكد من توصٌل الدابرة الكهربابٌة قبل التشؽٌل- 1

. الق نظرة سرٌعة على نقاط الفحص الموجودة فً الدابرة- 2

. تاكد من مجسات الفحص و القدرة الكهربابٌة لألجهزة قبل البدء بالفحص- 3

. اذا كان باالمكان، قم بزٌادة الجهد او التٌار من الصفر وحتى القٌمة المطلوبة فً التجربة- 4
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 تعلٌمات السالمة العامة فً المختبرات التً تحتوي على آالت دورانٌة

 .ٌجب التؤكد من ابتعاد أسالك التوصٌل عن المحاور الدوارة وعدم مالمستها لها- 1

 .ٌجب استخدام أؼطٌة الحماٌة قبل بدء التشؽٌل إن وجدت- 2

 .ٌمنع ارتداء السالسل واألساور واللَّفحات أثناء ألعمل فً المختبر- 3

بالنسبة للطالبات سواءا الالتً ٌرتدٌن الشاالت والعباءات الفضفاضة والمالبس ذات األكمام الواسعة أو - 4

 .ذوات الشعر الطوٌل ٌجب التعامل بحذر شدٌد مع هذه اآلالت

 .على الطالب تجنب ارتداء المالبس الفضفاضة والطوٌلة وتجنب الشعر الطوٌل- 5

على الطالب خلع الحلً المعدنٌة، الخواتم، السوار عند إجراء التجارب لتجنب خطر اإلصابة بالصدمة - 6

 .الكهربابٌة

ٌجب اتخاذ احتٌاطات إضافٌة .  دابما خطرة V DC 50 V AMC AC 120فروق الجهد التً أعلى من - 7

. عندما ٌرتفع الجهد عن المذكورة

. ٌجب عدم توصٌل الدابرة إال بعد التؤكد من أن مصدر الطاقة مفصول- 8

. ٌجب فحص التوصٌالت الكهربابٌة من قبل المشرؾ قبل تشؽٌل مصدر الطاقة- 9

 .ٌجب عدم تؽٌر الدابرة الكهربابٌة إذا كانت موصولة بمصدر الجهد- 10

 أمبٌر، ٌجب أن ٌتواجد فً 10 أو مصدر تٌار أعلى من V 40عند التعامل مع مصدر جهد أكثر من - 11

 .المختبر شخصٌن على األقل طٌلة وقت التواجد فً المختبر

تجنب استخدام سٌبة التوصٌل والقطع المعدنٌة الملقاة على الطاولة أو بجانب الدوابر الكهربابٌة أثناء - 12

 .إجراء التجارب ألنها قد تتسبب فً حدوث قصر فً الدوابر الكهربابٌة

 .ٌجب حفظ األجزاء ذات الجهد العالً فً الدابرة بصورة ال تعرض الطلبة لخطر الصدمة الكهربابٌة- 13
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر وحدات صناعٌة 

. ٌجب استخدام المالبس الواقٌة والنظارات والكمامات أثناء تشؽٌل األجهزة- 1

. تعرؾ على أماكن مؽسلة العٌون والدش وطفاٌة الحرٌق قبل البدء بؤي عمل داخل المختبر- 2

قبل استخدام أي جهاز ٌرجى قراءة التعلٌمات الخاصة به بدقة واالنتباه إلى إشارات السالمة الخاصة - 3

. بالجهاز

. ٌمنع تشؽٌل األجهزة داخل المختبر دون الرجوع للمشرؾ-  4

. فً حالة استخدام أي مادة كٌماوٌة، ٌرجى قراءة تعلٌمات السالمة الخاصة بالمادة بدقة- 5

فً حالة مالمسة أي مادة كٌماوٌة للجسم أو العٌون، ٌجب ؼسل المنطقة المصابة بالماء باستخدام مؽسلة - 6

. العٌون أو الدش

 الحتوابه على مواد سامة Liquid Extractionٌجب أخذ االحتٌاطات الالزمة أثناء تشؽٌل جهاز - 7

. وخطرة
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر انتقال حرارة 

. ٌجب استخدام المالبس الواقٌة والنظارات والكمامات أثناء تشؽٌل األجهزة- 1

. تعرؾ على أماكن مؽسلة العٌون والدش وطفاٌة الحرٌق قبل البدء بؤي عمل داخل المختبر- 2

قبل استخدام أي جهاز ٌرجى قراءة التعلٌمات الخاصة به بدقة واالنتباه إلى إشارات السالمة الخاصة - 3

. بالجهاز

. ٌمنع تشؽٌل األجهزة داخل المختبر دون الرجوع للمشرؾ-  4

. فً حالة استخدام أي مادة كٌماوٌة، ٌرجى قراءة تعلٌمات السالمة الخاصة بالمادة بدقة- 5

فً حالة مالمسة أي مادة كٌماوٌة للجسم أو العٌون، ٌجب ؼسل المنطقة المصابة بالماء باستخدام مؽسلة - 6

. العٌون أو الدش

. ٌمنع تماس األجهزة مع الماء لمنع حدوث تماس كهربابً- 7
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر مفاعالت 

. ٌجب استخدام المالبس الواقٌة والنظارات والكمامات أثناء تشؽٌل األجهزة- 1

. تعرؾ على أماكن مؽسلة العٌون والدش وطفاٌة الحرٌق قبل البدء بؤي عمل داخل المختبر- 2

قبل استخدام أي جهاز ٌرجى قراءة التعلٌمات الخاصة به بدقة واالنتباه إلى إشارات السالمة الخاصة - 3

. بالجهاز

. ٌمنع تشؽٌل األجهزة داخل المختبر دون الرجوع للمشرؾ-  4

. فً حالة استخدام أي مادة كٌماوٌة، ٌرجى قراءة تعلٌمات السالمة الخاصة بالمادة بدقة- 5

فً حالة مالمسة أي مادة كٌماوٌة للجسم أو العٌون، ٌجب ؼسل المنطقة المصابة بالماء باستخدام مؽسلة - 6

. العٌون أو الدش

.  فً حالة استخدام المواد المتطاٌرةFume Hoodٌجب استخدام ال - 7
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 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر التحكم بالعملٌات

. ٌجب استخدام المالبس الواقٌة والنظارات والكمامات أثناء تشؽٌل األجهزة- 1

. تعرؾ على أماكن مؽسلة العٌون والدش وطفاٌة الحرٌق قبل البدء باي عمل داخل المختبر- 2

. قبل استخدام أي جهاز ٌرجى قراءة التعلٌمات الخاصة به بدقة واإلنتباه الى إشارات السالمة الخاصة بالجهاز- 3

. ٌمنع تشؽٌل األجهزة داخل المختبر دون الرجوع للمشرؾ-  4

. فً حالة استخدام أي مادة كٌماوٌة، ٌرجى قراءة تعلٌمات السالمة الخاصة بالمادة بدقة- 5

فً حالة مالمسة أي مادة كٌماوٌة للجسم أو العٌون، ٌجب ؼسل المنطقة المصابة بالماء باستخدام مؽسلة - 6

. العٌون أو الدش
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر العملٌات االنتاجٌة 

 ال ٌجوز إجراء تجارب أو استعمال أي جهاز بدون علم المشرؾ- 1 

 ضرورة لبس روب المختبر أثناء العمل فً  المختبرات-  2

 .(..نظارات، خوذة، قفازات )ضرورة لبس ادوات الوقاٌة الشخصٌة واستخدامها -  3

 .عدم ترك المخرطة أو ماكٌنة اللحام تعمل وبدون إشراؾ أثناء عمل التجربة-  4

أثناء عمل التجربة وعند مالحظة أي خلل فنً فً األجهزة، إفصل التٌار الكهربابً عن األجهزة وإستدعً -  5

 .مشرؾ المختبر

 .ٌمنع دخول الطلبة اإلى ؼرؾ المختبرات مالم ٌتواجد مشرؾ المختبر أو مدرس المساق- 6

  .ٌمنع أخذ أي شا من محتوى المختبرات بدون إذن المشرؾ- 7

 على طاولة المختبر (شنط، مالبس، جاكٌت)عدم وضع الحاجٌات الخاصة - 8

 .إتباع تعلٌمات وارشادات المشرؾ بخصوص السالمة العامة الخاصة بالمختبر- 9

 .ٌمنع منعا باتا االكل والشرب والتدخٌن داخل المختبر- 10

 ٌمنع منعا باتا اصطحاب الزوار اإلى المختبرات وألي سبب- 11

  .التحضٌر المسبق للتجربة ومراعاة قواعد السالمة العامة لألجهزة المستخدمة إلجراء التجربة- 12

انتبه لمكان أجهزة إطفاء الحرٌق وعلبة اإلسعاؾ األولً ومفاتٌح الؽاز والكهرباء فً المختبر وذلك - 13

. للتصرؾ بقدر المستطاع عند وقوع حادث ال قدر هللا فً المختبر

عدم ترك العدد على الماكنات واألجهزة والتؤكد من تجمٌعها فً األماكن المخصصة لها قبل تشؽٌل - 14

 الماكنات
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر المواد الهندسٌة والتعدٌن 

 .ٌمنع دخول الطلبة الى ؼرؾ المختبرات ما لم ٌتواجد مشرؾ المختبر أو مدرس المساق- .1

 .ٌمنع أخذ أي شًء من محتوى المختبرات بدون اذن المشرؾ- 2

 .ال ٌجوز اجراء تجارب أو استعمال أي جهاز بدون علم المشرؾ- 3

 .على طاولة المختبر (جاكٌت,مالبس,شنط  )عدم وضع الحاجٌات الخاصة - 4

 .اتباع تعلٌمات و ارشادات المشرؾ بخصوص السالمة العامة الخاصة بالمختبر- 5

 .ٌمنع منعا باتا األكل و الشرب و التدخٌن داخل المختبر- 6

 .ٌمنع منعا باتا اصطحاب الزوار الى المختبرات و ألي سبب- 7

. ضرورة لبس روب المختبر أثناء العمل فً المختبرات- 8

 .ضرورة لبس أدوات الوقاٌة الشخصٌة و استخدامها- 9

 .عدم ترك العدد على الماكٌنات و األجهزة و التؤكد من تجمٌعها فً األماكن المخصصة لها قبل التشؽٌل- 10

 .التحضٌر المسبق للتجربة و مراعاة قواعد السالمة العامة لألجهزة المستخدمة الجراء التجربة- 11

انتبه لمكان أجهزة اطفاء الحرٌق وعلبة االسعاؾ األولً و مفاتٌح الؽاز والكهرباء فً المختبر وذلك - 12

 .للتصرؾ بقدر المستطاع عند وقوع حادث ال قدر هللا فً المختبر

وخاصة الخطرة منها مثل )المحافظة على النظافة العامة للمختبرو سالمة البٌبة بعدم القاء الملوثات البٌبٌة - 13

 .فً سلة النفاٌات العامة أو فً مجاري الصرؾ الصحً (المعادن الثقٌلة

 .عدم ترك األجهزة تعمل و بدون اشراؾ أثناء عمل التجربة- 14

افصل التٌار الكهربابً عن األجهزة ,أثناء عمل التجربة و عند مالحظة أي خلل فنً فً األجهزة - 15

 .واستدعً مشرؾ المختبر

أؼلق صنبور الؽاز والماء و الهواء المضؽوط وافصل التٌار الكهربابً ,عند االنتهاء من عمل التجربة - 16

 .عن األجهزة
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر هندسة السالمة والعوامل االنسانٌة 

 .ٌمنع دخول الطلبة الى ؼرؾ المختبرات ما لم ٌتواجد مشرؾ المختبر أو مدرس المساق- 1

 .ٌمنع أخذ أي شًء من محتوى المختبرات بدون اذن المشرؾ- 2

 .ال ٌجوز اجراء تجارب أو استعمال أي جهاز بدون علم المشرؾ- 3

 .على طاولة المختبر (جاكٌت,مالبس,شنط  )عدم وضع الحاجٌات الخاصة - 4

 .ٌمنع منعا باتا األكل و الشرب و التدخٌن داخل المختبر- 5

. ٌمنع منعا باتا اصطحاب الزوار الى المختبرات و ألي سبب- 6

افصل التٌار الكهربابً عن األجهزة واستدعً ,أثناء عمل التجربة وعند مالحظة أي خلل فنً فً األجهزة - 7

 .مشرؾ المختبر

 .ضرورة لبس روب المختبر أثناء العمل فً المختبرات- 8

 .ضرورة لبس أدوات الوقاٌة الشخصٌة و استخدامها- 9

 .عدم ترك العدد على الماكٌنات واألجهزة والتؤكد من تجمٌعها فً األماكن المخصصة لها قبل التشؽٌل- 10

 .التحضٌر المسبق للتجربة ومراعاة قواعد السالمة العامة لألجهزة المستخدمة الجراء التجربة- 11

انتبه لمكان أجهزة اطفاء الحرٌق وعلبة االسعاؾ األولً و مفاتٌح الؽاز والكهرباء فً المختبر وذلك - 12

 .للتصرؾ بقدر المستطاع عند وقوع حادث ال قدر هللا فً المختبر

وخاصة الخطرة منها مثل )المحافظة على النظافة العامة للمختبر وسالمة البٌبة بعدم القاء الملوثات البٌبٌة - 13

 .فً سلة النفاٌات العامة أو فً مجاري الصرؾ الصحً (المعادن الثقٌلة

 .عدم ترك األجهزة تعمل بدون اشراؾ أثناء عمل التجربة- 14

عند االنتهاء من عمل التجربة أؼلق صنبور الؽاز والماء و الهواء المضؽوط وافصل التٌار الكهربابً عن - 15

 .األجهزة
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تعلٌمات السالمة العامة فً مختبرات قسم هندسة الكمبٌوتر 

 .فً حالة وجود أعطال ٌرجى إبالغ المشرؾ فورا. العبث فً األجهزة محظور- 1

عند إجراء التجارب العملٌة، ٌجب التحقق من صحة توصٌل األسالك والدوابر، و ٌجب اطفاء مصادر - 2

. كما أنه ٌمنع تشؽٌل  مصادر الطاقة من دون إذن مشرؾ المختبر.  الطاقة بشكل صحٌح

(. AC  /DC)ٌجب التحقق من اإلعداد لمصادر الطاقة - 3

ٌجب على الطالب الرجوع إلى مشرؾ المختبر فً حال توقؾ جهاز عن العمل أو فً حال انقطاع - 4

. الكهرباء

. ال تدخل أي ادوات  فً فتحات من محوالت خط الطاقة. 220Vٌمنع العبث بجهاز  - 7
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 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر األتمتة والروبوتات

 .اذا حدث اي خلل فً الجهاز اثناء تشؽٌله او عمله اطفبه وال تحاول تشؽٌله حتى تسؤل المشرؾ- 1

 .عند تشؽٌل الجهاز ٌجب عدم االقتراب من منطقه العمل- 2

 .عدم فصل االسالك الكهربابٌه االفً حاله اطفاء الجهاز- 3

 . بار6الحد المسموع لضؽط الهواء هو - 4

 .التفصل خطوط الهواء حتى تطفا مزود الهواء- 5

 . وتفرٌػ الهواء المضؽوطالٌسمح بتحرٌك االجهزه بشكل ٌدوي اال فً حاله اطفاء الجهاز- 6
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 تعلٌمات السالمة العامة فً مختبر التحكم والقٌاسات

 استخدم األجهزة واألدوات ومرافق المختبر برفق وعقالنٌة ومسبولٌة- 1

 على الطلبة مراعاة الهدوء واالتزان والنظام واالنضباط فً جمٌع األحوال - 2

 .ٌمنع تشؽٌل االجهزه اال بإذن من المشرؾ- 3

 .اذا حدث اي خلل فً الجهاز اثناء تشؽٌله اطفبه وال تحاول تشؽٌله حتى تسؤل المشرؾ- 4
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 تعلٌمات السالمة العامة فً المالعب الرٌاضٌة والمسابح

إذ إنه من المفترض أن ٌكون الطالب على علم بوضعه الصحً من هنا ال ٌتوجب . الحالة الصحٌة للطالب- 1

 .علٌه ممارسة أي تمرٌن رٌاضً ال ٌنصح به الطبٌب المختص

وننصح . إذ إن ممارسة األلعاب الرٌاضٌة تحتاج إلى طاقة إضافٌة تتناسب مع الجهد المبذول. التغذٌة- 2

 .بتنظٌم الوجبات ومواعٌدها وتجنب الوزن الزابد

 من الراحة وذلك بالنوم أو االسترخاء بٌن فترات التدرٌب وتجنب ممارسة الحصول على الوقت الكافً- 3

 .الرٌاضة إذا كان الالعب مرهقا

إذ ٌتم رفع مستوى التدرٌب من السهل والبسٌط  إلى الصعب والمعقد وذلك  بناء على . التدرج بالتمرٌنات- 4

 .التطور فً البنٌة العضلٌة ومرونة الجسم

والمقصود أن ٌتم التدرٌب بناء على خطط المدرب الٌومٌة واألسبوعٌة . عدم اإلفراط فً التدرٌب- 5

 .والشهرٌة

 وهً عملٌة إنهاك الجسم وأعضابه المختلفة واستنفاذ المخزون من احتٌاطً تجنب حالة اإلعٌاء البدنً- 6

 .الطاقة المكتنز على شكل نشوٌات ودهون وبروتٌنات وبذلك تعجز األعضاء عن تؤدٌة واجباتها

ألن ذلك ٌحفز أعضاء الجسم على بذل مجهود أكثر من الطبٌعً وهذا . عدم تعاطً المنشطات الصناعٌة- 7

 .ٌترك أثرا سلبٌآ على الجسم قد ال تحمد عقباه

  واألجهزة  الرٌاضٌة المستخدمة فً التمارٌن وكذلك سالمة المالعب والصاالت والتؤكد سالمة األدوات- 8

 .وكذلك التؤكد من التهوٌة واإلضاءة. من سالمتها وصالحٌتها لالستخدام قبل ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة

 ألٌة إصابة تحدث، وهذا ٌتطلب تجنب ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة منفردا كً ٌتواجد من العالج الفوري- 9

وٌنصح عدم االستهانة . سٌقوم  بعملٌة اإلسعاؾ األولً والنقل إلى الطبٌب أو المستشفى عند الضرورة

وعدم العودة إلى المالعب قبل الشفاء التام، ألن التهاون فً مثل هذه األمور قد ٌحرم الالعب . باإلصابات

 .من ممارسة الرٌاضة نهابٌا

 

 :مخاطر السباحة

إن معظم الوفٌات المتصلة بالسباحة تحدث بسبب عدم القدرة على السباحة، وثلثا ضحاٌا الؽرق تقرٌباًا من 

األطفال والبالؽٌن الذٌن ال ٌستطٌعون السباحة لذا ٌتوجب على كل شخص ٌعٌش أو ٌقضً وقتاًا بالقرب من 

الماء أن ٌتعلم السباحة أو أن ٌؤخذ دورة فً أساسٌات السالمة فً الماء، فال ٌجوز اعتبار أي طالب آمنا وهو 

.  فً الماء كونه ٌستطٌع أن ٌسبح بضعة أمتار
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 :التعلٌمات الواجب توافرها عند السباحة

 االستحمام جٌدا بالماء قبل الدخول إلى بركة السباحة- 1

 السباحة بمالبس ناٌلون وبدون مالبس داخلٌة- 2

 ٌجب إرتداء قبعة سباحة لذوي الشعر الطوٌل- 3

 ٌجب إرتداء حذاء مطاطً قبل الدخول إلى المسبح- 4

 ٌمنع منعا باتا الركض و القفز فً ساحات المسبح- 5

 الدخول الى حوض التعقٌم قبل الدخول إلى المسبح- 6

 ٌمنع الدخول لمن ٌعانون من أمراض جلدٌة أو إسهال أو جروح مختلفة إلى المسبح- 7

 ٌمنع إدخال المؤكوالت والمشروبات إلى بركة السباحة ومحٌطها- 8

 ٌمنع إدخال األدوات الزجاجٌة و الحادة بكافة أنواعها لبركة السباحة ومحٌطها- 9

 ٌمنع األكل و الدخول مباشرة إلى بركة السباحة- 10

 ٌمنع القفز بالمٌاه الضحلة- 11

 ٌمنع الدخول و السباحة بدون تواجد المنقذ المسبول- 12

 ٌجب الخروج من الماء عن طرٌق الساللم فقط- 13

 ٌجب الدخول إلى الحمام لقضاء الحاجة قبل الدخول إلى المسبح- 14

 ٌجب التقٌد بتعلٌمات المنقذ المسبول- 15

 


