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 إدارة البيئة الجامعية والصحة

 تسعى جـامـعة املجـمعة إلى تـوفـر بـيئة مـتميزٍة لـلعمل والـدراسـة والـبحث العلمي، جـاذبـة لـلكفاءات الـوطـنية واألجـنبية ألداء دورهـا التعليمي 
والبحثي وخــدمــة املجتمع بــجودة عــالــية تلبي احــتياج وطــننا مــن الــكوادر الــوطــنية املــؤهــلة عــلمياً في الــعديــد مــن الــتخصصات. وكــذلــك لــدعــم بــلوغ 
الــجامــعة مــكانــة مــرمــوقــة ضــمن قــائــمة الــجامــعات األكــثر نــجاحــاً، وذلــك ال يــمكن أن يــتحقق إال بــبذل قــصارى جهــدنــا لــتقليل املــخاطــر املــهنية على 

الصحة وتطبيق اشتراطات السالمة في مرافق الجامعة بما يوفر بيئة أمنة ملنسوبيها وزائريها."

إن جـامـعة املجـمعة تـعتبر السـالمـة والـصحة املـهنية عـامـاًل رئـيسياً ـلتميز اـلجامـعة ورقـيها، وإن اـلنتائج اإليـجابـية التي تـطرأ على مـنسوبـيها 
مـن تـوفـر بـيئة عـمل آمـنة مـتميزة داعـمة إلى الجـد واالجـتهاد في أداء األعـمال املـوكـلة إـليهم يـؤدي إلى تـقليل اـلفاقـد  مـن مـوارد اـلجامـعة، واـلرقي في 

جودة املخرجات."

تأتي وثيقة السالمة والصحة املهنية لتحقيق األهداف التالية:"

تطوير ثقافة ونظام اإلدارة الذي يضمن أن السالمة والصحة املهنية جزء ال يتجزأ من التخطيط والعمليات داخل مرافق الجامعة."١.

إن املــسئولــية الــشامــلة عــن تــنفيذ ســياســة الســالمــة والــصحة املــهنية في جــميع مــرافــق الــجامــعة وفي عــمليات ومــمارســات إنــجاز األعــمال ٢.
والحد من املسئولية املؤسسية  هي أسلم طريقة للتقليل من الحوادث."

وضع نــظام مــوحــد وواضح ملــساعــدة األفــراد واإلدارات والــوحــدات الــصحية ملــعرفــة مــسئولــياتــهم لــتحقيق أعــال درجــات الســالمــة والــصحة ٣.
املهنية في مرافق الجامعة."

بناء ثقافة إدارة وتقييم املخاطر واستباق وقوع الحوادث واإلصابات."٤.

التحسني املستمر في إدارة السالمة والصحة املهنية. ٥.

وتحتوي هذه الوثيقة على وصف ملهام وواجبات جميع منسوبي الجامعة وزائريها لتحقيق هذه األهداف.

مقدمة

١



 

 إدارة البيئة الجامعية والصحة املهنية

 إن تـحقيق اشـتراطـات ومـعايـير السـالمـة والـصحة املـهنية وزيـادة الـوعي بـأهـميتها في جـميع مـرافـق الـجامـعة لـتوفـير 
ــئاتــــهم قــــضية ذات أهــــمية وأولــــويــــة في عــــمليات  الــــبيئة الــــجامــــعية الــــجاذبــــة والــــداعــــمة لجــــميع مــــنسوبــــيها وزائــــريــــها بجــــميع فــ

التخطيط والتطوير لبرامج ومشاريع الجامعة."

"وإنـنا نـؤكـد على إن إدارة الـجامـعة تـعتبر السـالمـة والـصحة املـهنية مـن أهـم مـسئولـياتـها وأحـد مـقومـات تـحقيق رؤيـة 
واسـتراتـيجيات الـجامـعة، مع الـتأكـيد على أنـنا في جـامـعة املجـمعة نـؤمـن بـأن املـسئولـية الـشامـلة عـن تـنفيذ سـياسـة السـالمـة 
والــصحة املــهنية في جــميع مــرافــق الــجامــعة وفي عــمليات ومــمارســات إنــجاز األعــمال هي أســلم طــريــق لــتحقيق بــيئة الــعمل 

األمنة والداعمة للتميز والنجاح."

ولــضمان الــحفاظ على االلــتزام بمســتوى ســالمــة وصــحة مــهنية عــااٍل في بــيئة الــجامــعة فــإنــنا نــكلف وكــالــة الــجامــعة 
مــمثلة في إدارة الــبيئة الــجامــعية والــصحة املــهنية بــإعــداد تــقييم ســنوي لــإلجــراءات والــعمليات املتخــذة لــتحقيق أهــداف هــذه 
الــوثــيقة كــما ذكــر في مــقدمــتها، واقــتراح آلــيات وتــنظيمات لــتالفي أي قــصور أو مســتجدات في بــيئة الــجامــعة لــعرضــه على 

مجلس الجامعة التخاذ اإلجراءات النظامية حياله."

واهلل ولي التوفيق،،،!

!مدير جامعة املجمعة! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!د. خالد بن سعد املقرن" ! ! ! ! ! ! ! ! !

التزام مدير الجامعة

٢



 

 إدارة البيئة الجامعية والصحة املهنية

 بــناًء على تــكليف مــعالي مــديــر الــجامــعة فــإن وكــالء الــجامــعة يــعتبرون أن الســالمــة والــصحة املــهنية أحــد مــقومــات إنــجازهــم ملــقترحــات 
التخـطيط واـلتطويـر ـللبرامج واملـشاريع في نـطاقـهم اإلداري ويتحـملون مـسئوـلية مـتابـعة تـقيد إداراتـهم بـاشـتراطـات ومـعايـير السـالمـة واـلصحة 

املهنية املعتمدة من قبل الجهات ذات االختصاص في الجامعة."

يـلتزم وكـالء الـجامـعة بـدعـم نـجاح عـمليات تـقييم املـخاطـر التي تـنفذهـا إدارة الـبيئة الـجامـعية والـصحة املـهنية. والتشـديـد على إطـالع 
ــة والــــصحة املــــهنية  ــلة للســــالمــ ــلوائح واملــــمارســــات التي يــــجب تــــقيدهــــم بــــها ضــــمن الخــــطة الــــشامــ ــقوانــــني والــ جــــميع مــــنسوبي إداراتــــهم على الــ

بالجامعة. "

                                                     واهلل ولي التوفيق،،،!

التزام وكالء الجامعة

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وكيل الجامعة  وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

٣



 

 إدارة البيئة الجامعية والصحة املهنية

يــــلتزم الــــعمداء ومــــدراء اإلدارات بــــتنفيذ وتــــطبيق ســــياســــة الســــالمــــة والــــصحة املــــهنية التي تــــقرهــــا الــــجهات املــــختصة في الــــجامــــعة، 
وباإلضافة إلى التقيد بالنقاط التالية:"

تنفيذ سياسة الجامعة للسالمة والصحة املهنية في جميع املرافق والعمليات التي تحت إدارتهم. ١.

اإلبالغ عن الحوادث في نطاق إداراتهم، ودعم عمليات التحقيق فيها."٢.

الــتأكــد مــن ان جــميع مــنسوبي إداراتــهم على عــلم تــام بــاألنــظمة والــتعليمات التي يــجب عــليهم الــتقيد بــها فــيما يــخص الســالمــة ٣.
والصحة املهنية، وكذلك على علم تام بمحتويات هذه الوثيقة و ما سيتبعها من ملحقات. "

التأكد من التحاق جميع منسوبي إداراتهم باختالف فئاتهم بدورات السالمة والصحة املهنية التي تنفذها الجامعة."٤.

دمج متطلبات السالمة والصحة املهنية في أماكن العمل ضمن املسئوليات واملهام الوظيفية ملنسوبي إداراتهم."٥.

الــتنسيق مع الــجهات ذات االخــتصاص في الــجامــعة حــول مــعالــجة أي مــصادر خــطر على الســالمــة والــصحة املــهنية في نــطاق ٦.
إداراتهم."

التأكيد على منسوبي إداراتهم باستخدام وسائل الوقاية الشخصية للحماية من أي مخاطر محتملة."٧.

ضمان إجراء عمليات دورية لتقييم املخاطر والتقيد باشتراطات السالمة والصحة املهنية. "٨.

دعم أداء فرق السالمة والصحة املهنية إلعمالها."٩.

التقيد بأنظمة وتعليمات التخلص من النفايات بالشكل الصحيح. ١٠.

التزام العمداء و مدراء اإلدارات

٤



 

 إدارة البيئة الجامعية والصحة املهنية

يــمثل عــضو هــيئة الــتدريــس أهــم ركــائــز تــميز ونــجاح الــجامــعة ويحــمل على عــاتــقه أن يــكون الــقدوة واملــثل الــذي يــحتذي بــه بــقية أفــراد 
مجتمع الـجامـعة، وإن دوره أسـاسـياٌ في نشـر ثـقافـة املـسئولـية الـشامـلة للسـالمـة والـصحة املـهنية بـني طـالبـه وبـقية أفـراد املجتمع، لـذلـك فـإن 

عليه االلتزام بالنقاط التالية:"

تنفيذ سياسة السالمة والصحة املهنية بالجامعة وأن تكون جزء من أعماله التعليمية والبحثية. ١.

مـــطالـــبة الـــطالب واملـــوظـــفني الـــذيـــن تـــحت إدارتـــهم بـــحضور الـــدورات الـــتدريـــبة في مـــجال الســـالمـــة والـــصحة املـــهنية التي تـــنفذهـــا ٢.
الجامعة. 

الحفاظ على أماكن العمل واملعدات والتجهيزات التي تحت مسئولياتهم في حال حسن وآمن. ٣.

اإلبالغ عن أي مصادر خطر و اقتراح أفضل السبل ملعالجتها.   ٤.

التخلص من النفايات بشكل صحيح حسب ما أقرته الجامعة من أنظمة وتعليمات.٥.

التزام أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

٥



 

 إدارة البيئة الجامعية والصحة املهنية

إن مــنسوبي الــجامــعة مــن إداريــني وفــنيني لــديــهم مــسئولــيات محــددة ضــمن ســياســة الــجامــعة للســالمــة والــصحة املــهنية مــما 
يتوجب عليه االلتزام بالنقاط التالية: "

التعاون بشكل كامل لضمان تطبيق سياسة السالمة والصحة املهنية بالجامعة. ١.

تحـمل املـسئولـية تـجاه سـالمـتهم الـشخصية وسـالمـة زمـالئـهم في الـعمل، وذلـك بـاإلبـالغ عـن أي حـوادث أو مـصادر خـطر ٢.
محتملة في مرافق الجامعة. 

اإلملام التام بجميع اإلجراءات املتعلقة بالطوارئ. ٣.

االلـــتزام بـــإتـــباع مـــعايـــير واشـــتراطـــات الســـالمـــة والـــصحة املـــهنية في الـــعمليات والســـلوك أثـــناء تـــأديـــة أعـــمالـــهم. والـــتقيد ٤.
باستخدام وسائل السالمة الشخصية. 

حضور الدورات التدريبة في مجال السالمة والصحة املهنية التي تنفذها الجامعة. ٥.

التزام املوظفني

٦



 

 إدارة البيئة الجامعية والصحة املهنية

إن طـــالب وطـــالـــبات الـــجامـــعة هـــم الـــثمرة التي يـــتم رعـــايـــتها لـــتكون نـــافـــعة ذات دور إيـــجابي في املجتمع، وتـــمثل ســـالمـــتهم وصـــحتهم 
هـــاجـــساً يـــعتبر أحـــد أهـــم ركـــائـــز عـــمليات التخـــطيط والـــتطويـــر في الـــجامـــعة، وحـــيث أن مـــفهوم املـــسئولـــية الـــشامـــلة للســـالمـــة يضع عـــدد مـــن 
املــسئولــيات على الــطالــب لــضمان الــتطبيق الــناجح لــسياســات الســالمــة والــصحة املــهنية في الــجامــعة، فــإن على الــطالب والــطالــبات االلــتزام 

بالنقاط التالية:"

التعاون بشكل كامل لضمان تطبيق سياسة السالمةزمالئهم،ملهنية بالجامعة. ١.

تحــمل املــسئولــية تــجاه ســالمــتهم الــشخصية وســالمــة زمــالئــهم ، وذلــك بــاإلبــالغ عــن أي حــوادث أو مــصادر خــطر مــحتملة ٢.
في مرافق الجامعة. 

حضور الدورات التدريبة في مجال السالمة والصحة املهنية التي تنفذها الجامعة. ٣.

اإلملام الكامل بمهامهم وواجباتهم في حالة الطوارئ. ٤.

التقيد بأنظمة ولوائح التخلص من املخلفات بجميع أنواعها. ٥.

التزام الطالب والطالبات

٧



تصميم/ ا. فهد عبدالعزيز االكيزم

 إدارة البيئة الجامعية والصحة املهنية

إن جـميع الـزوار سـيتم إبـالغـهم عـن ضـوابـط السـالمـة األسـاسـية داخـل الـجامـعة كـما هـو وارد في سـياسـة السـالمـة والـصحة املـهنية، 
واألنظمة املعمول بها لالمتثال لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة. وأهم النقاط التي يجب على الزوار التقيد بها هي:"

التعاون بشكل كامل لضمان تطبيق سياسة السالمة والصحة املهنية بالجامعة. ١.

تحمل املسئولية تجاه سالمتهم الشخصية، واإلبالغ عن أي حوادث أو مصادر خطر محتملة في مرافق الجامعة. ٢.

اإلملام الكامل بمهامهم وواجباتهم في حالة الطوارئ. ٣.

دعم أداء فرق السالمة والصحة املهنية إلعمالها. ٤.

مسئوليات الزوار
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