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لمعامل كلية العلوم بالزلفى وكلية زيادة عدد أجهزة ومعدات الطوارئ فى المواقع التابعة  : األول الهدف
   2014ديسمبر بنهاية العلوم التطبيقية بالمجمعة

  إدارة السالمة والصحة المهنية والبيئةالقطاع / اإلدارة المنفذة :
 طويل األجل                 قصير األجل               متوسط األجل :  تصنيفه

 برنامج تحقيق الهدف :
 –)طفايات الحريق  هناك نقص فى معدات وأجهزة الطورائالتوصيف الدقيق للهدف المطلوب :  

الموجودة فى بعض المواقع مما يؤثر على  أنذار آلى( –صناديق اإلسعافات  –مكرات مياه الحريق 
هزة ومعدات الطوارئ فى المواقع المختلفة  فى مدة نهايتها سالمة وصحة العاملين ونهدف إلى زيادة أج

 .2014ديسمبرشهر 
  العمليات المطلوب أداءها للوصول للهدف :

 .معامل الجامعةتقييم وضع معدات وأجهزة الطوارئ بجميع  -1
 تحديد المواقع التى يلزم زيادة معدات الطوارئ بها أو التى تحتاج إلى تجديد شامل. -2
عيات المطلوبة وكمياتها وكيفية توزيعها على المواقع المختلفة وتحديد الموارد عمل دراسة بالنو  -3

 المالية للشراء.
 المعدات والموارد المطلوب للتنفيذ:

 موارد مالية لعمليات شراء معدات وأجهزة الطوارئ. -1
 –موارد بشرية للتدريب على إستعمال المعدات واإلجهزة فى حالة الطوارئ )طفايات الحريق  -2

 ديق اإلسعافات األولية(صنا
 الخبرات واألفراد المطلوبين إلتمام الهدف :

 خبير دفاع مدنى وحريق لتقييم الوضع الحالى ألجهزة ومعدات الطوارئ. الخبرات :
فريق يتم تدريبه على مكافحة الحرائق وعمل اإلسعافات األولية المطلوبة ويكون   متواجد فى  األفراد :

 عة.للجامالمواقع المختلفة 
 مدير السالمة والصحة المهنية . قائد الفريق :
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 المهنية والبيئة. لتنفيذ برامج تحقيق أهداف السالمة والصحةالمخطط الزمنى 

 

 الخطوة المطلوب تنفيذها م
 البرنامج الزمنى

 مالحظات مسئول التنفيذ موقف التنفيذ
 إلى من

1 
 تحديد وتقييم الوضع الحالى بالمواقع فيما

 15/4 يخص أجهزة ومعدات الطوارئ
30/4/

2015 
 تم التنفيذ

مسئول السالمة والصحة 
 المهنية 

تمت اإلستعانة 
بإستشارى خارجى 

 لعمل التقييم الالزم
تحديد تجديدات وصيانة معدات وأجهزة  2

 الطوارئ الموجودة بالمواقع
30/4/

2015 
15/5/

 تم التنفيذ 2015
مسئول السالمة والصحة 

 المهنية
حصر الطفايات  تم

ومعدات الطوارئ 
 بالمواقع

تحديد الكميات والنوعيات الالزمة ألجهزة  3
 ومعدات الطوارئ

15/5/
2015 

15/6/
مسئول السالمة والصحة  جارى التنفيذ 2015

 المهنية 
 

/15/6 طلبات شراء معدات وأجهزة جديدة  4
2015 

30/6/
2015  

مسئول السالمة والصحة 

 المهنية 
 

/30/6  ات وأجهزة الطوارئشراء معد 5
2015 

30/12/
2015 

  إدارة المشتريات 

 جدول وزن مراحل تنفيذ الهدف

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية اإلولى المرحلة

 %20 %20 %20 %20 %20 الوزن

 %40نسبة تحقيق الهدف :  

 
 التوقيع :                                 مدير السالمة والصحة المهنية

 
 200التاريخ :  /   /           ممثل اإلدارة                التوقيع :  
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إلى  بالجامعةزيادة عدد المدربين على أعمال الدفاع المدنى والحريق واإلسعافات األولية  : الثانى الهدف
 2015وذلك فى نهاية عام  الجامعةموزعة بالتساوى على جميع مواقع  %25نسبة 

 ة السالمة والصحة المهنية إدار / اإلدارة المنفذة : القطاع
 قصير األجل               متوسط األجل                  طويل األجل:  تصنيفه

 برنامج تحقيق الهدف :
ان يكون هناك من يعى  والطالب تتطلب سالمة وصحة العاملين التوصيف الدقيق للهدف المطلوب : 

ع معدات وأجهزة الطوارئ ونهدف إلى زيادة العدد الحالى المدرب على أعمال تمامًا اسلوب التعامل م
وذلك على جميع مواقع  بالجامعةمن عدد العاملين  %25 بمقدارالدفاع المدنى واإلسعافات األولية 

 .2015ويتحقق هذا الهدف بنهاية ديسمبر  الجامعة
  العمليات المطلوب أداءها للوصول للهدف :

 .حالى من المدربين على الدفاع المدنى وأعمال اإلسعافات األوليةالتقييم وضع   -1
 .تحديد المواقع واألعداد المخطط تدريبها باإلتفاق مع إدارة الموارد البشرية -2
 .اإلتصال بالجهات المعنية التى توفر التدريب المناسب لألفراد -3

 المعدات والموارد المطلوب للتنفيذ:
 –ال المعدات واإلجهزة فى حالة الطوارئ )طفايات الحريق موارد بشرية للتدريب على إستعم -

 . وتكون متناسبة التوزيع على المواقع.صناديق اإلسعافات األولية(
 الخبرات واألفراد المطلوبين إلتمام الهدف :

سعافات أوليةخبير دفاع مدنى  الخبرات :  .وا 
 .ت فريق يتم تدريبه على مكافحة الحرائق وعمل اإلسعافا األفراد :

 مدير السالمة والصحة المهنية . قائد الفريق :
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 المهنية والبيئة. لتنفيذ برامج تحقيق أهداف السالمة والصحةالمخطط الزمنى 

 

 الخطوة المطلوب تنفيذها م
 البرنامج الزمنى

 مالحظات مسئول التنفيذ موقف التنفيذ
 إلى من

1 
ين بها تحديد المواقع التى مطلوب تدريب العامل
 15/4 على الدفاع المدنى واإلسعافات األولية.

15/5/
2015 

 تم التنفيذ
مسئول السالمة والصحة 

 المهنية 
تمت اإلستعانة 

بإستشارى خارجى لعمل 

 التقييم الالزم
التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لعمل خطة  2

 تدريب للعاملين  على أعمال الدفاع المدنى

15/5 1/7/
2015 

 نفيذتحت الت
مسئول السالمة والصحة 

 المهنية 
 

التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لعمل خطة  3
 تدريب للعاملين على اعمال اإلسعافات األولية

15/5 1/7/
2015 

مسئول السالمة والصحة  تحت التنفيذ
 المهنية 

 

/30/7 1/7 تنفيذ التدريب على مكافحة الحريق. 4
2015 

والصحة  مسئول السالمة تحت التنفيذ
 المهنية 

 

/15/9 1/9 تنفيذ التدريب على أعمال اإلسعافات اإلولية 5
2015 

مسئول السالمة والصحة  تحت التنفيذ

 المهنية 
 

 جدول وزن مراحل تنفيذ الهدف
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية اإلولى المرحلة

 %25 %25 %15 %20 %15 الوزن
 %15نسبة تحقيق الهدف :  

 

 التوقيع :                                مدير السالمة والصحة المهنية
 

 200التاريخ :  /   /           ممثل اإلدارة                التوقيع :  
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 2015 مايوبنهاية شهر  2007 /18001على شهادات األوساس  الحصول : الثالث الهدف
 السالمة والصحة المهنية  إدارةالقطاع / اإلدارة المنفذة :

 قصير األجل               متوسط األجل                  طويل األجل:  تصنيفه
 برنامج تحقيق الهدف :

نحو تطبيق المواصفات العالمية جامعة المجمعة سعيًا من   التوصيف الدقيق للهدف المطلوب : 
 ISOالمطابقة الدولية للنظم العالمية )لسالمة وصحة العاملين هدفنا فى الحصول على شهادات 

OHSAS 18001/2007  ) 2015 مايوبنهاية. 
  العمليات المطلوب أداءها للوصول للهدف :

 .بما تتطلبه المواصفات القياسية الدولية معامل الجامعةلمواقع تقييم وضع الحالى  -1
 .إنشاء اإلجراءات والسياسات التى تنظم أعمال السالمة والصحة المهنية -2
 .العاملين على متطلبات السالمة والصحة المهنيةتدريب  -3

 المعدات والموارد المطلوب للتنفيذ:
تطبيق وتنفيذ إشتراطات المواصفات القياسية الدولية للسالمة والصحة موارد بشرية للتدريب على  -

 .المهنية
 الخبرات واألفراد المطلوبين إلتمام الهدف :

 .ظام متطابق مع متطلبات المواصفات القياسية الدوليةمكاتب إستشارية لوضع ن الخبرات :
 . تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدوليةفريق يتم تدريبه على  األفراد :

 . مدير السالمة والصحة المهنية قائد الفريق :
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 المهنية. لتنفيذ برامج تحقيق أهداف السالمة والصحةالمخطط الزمنى 
 

 ب تنفيذهاالخطوة المطلو م
 البرنامج الزمنى

 مالحظات مسئول التنفيذ موقف التنفيذ
 إلى من

1 
تحليل الفجوة بين الواقع ومتطلبات المواصفات 

 OHSAS 18001 ,القياسية الدولية
1/3 

15/3/
2015 

 تم التنفيذ
شركة إستشارية خارجية 

  متخصصة
 

 تدريب وتوعية العاملين بالنظم العالمية 2
1/4 15/4/

2015 
 تم التنفيذ

خارجية  تدريبشركة 
 متخصصة

 

إنشاء نظام السالمة والصحة المهنية متطابق  3
 مع متطلبات المواصفات الدولية

1/4/
2015 

30/4/
2015 

 تم التنفيذ
شركة إستشارية خارجية 

 متخصصة
 

تطبيق نظام وإشتراطات السالمة والصحة  4

 المهنية 

15/4/
2015 

1/5/
2015 

 تم التنفيذ
السالمة والصحة  مسئول

 المهنية 
 

5 
 التدقيق الداخلى للتأكد من تطبيق النظام

27/4/
2015 29/4/

2015 

مسئول السالمة والصحة  تم التنفيذ
+ المدققين المهنية 

 الداخليين

وجارى إغالق حاالت 
 عدم المطابقة

التدقيق الخارجى للحصول على شهادات  6

من المطابقة مع المواصفات القياسية الدولية 
 الجهات المانحة العالمية

23/5/
2015 26/5/

2015 

 تحت التنفيذ

 

 

 جدول وزن مراحل تنفيذ الهدف

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية اإلولى المرحلة
 %15 %20 %15 %20 %15 %15 الوزن

 %85نسبة تحقيق الهدف :  
 التوقيع :                                     مدير السالمة والصحة المهنية

 
 200التاريخ :  /   /           ممثل اإلدارة                التوقيع :  
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إلى صفر وذلك  بالجامعةخفض معدل إصابات العمل واألمراض المهنية  للعاملين  : الرابع الهدف
 2015بنهاية 

 إدارة السالمة والصحة المهنية القطاع / اإلدارة المنفذة :
 قصير األجل               متوسط األجل                  طويل األجل:  تصنيفه

 برنامج تحقيق الهدف :
فى الحفاظ على صحة وسالمة  جامعة المجمعةسعيًا من   التوصيف الدقيق للهدف المطلوب : 

صفر  الجامعةبالعاملين بالمواقع المختلفة نهدف إلى أن يكون معدل إصابات العمل واألمراض المهنية 
 .2015فى نهاية عام 

  العمليات المطلوب أداءها للوصول للهدف :
 .القوانين والتشريعاتبما تتطلبه  الجامعةتقييم وضع الحالى لمواقع   -1
 .تنظيم وترتيب أماكن العمل لمنع حدوث إصابات عمل -2
 .العاملين على متطلبات السالمة والصحة المهنيةزيادة وعى  -3

 لمطلوب للتنفيذ:المعدات والموارد ا
تطبيق وتنفيذ إشتراطات المواصفات القياسية الدولية للسالمة والصحة موارد بشرية للتدريب على  -

 المهنية.
 موراد مادية لتنظيم أماكن العمل والحد من إصابات العاملين. -

 الخبرات واألفراد المطلوبين إلتمام الهدف :
 .بالجامعةبمواقع  لتقييم الوضع الحالىمكاتب إستشارية  الخبرات :
 فريق يتم تدريبه على تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية . األفراد :

 مدير السالمة والصحة المهنية . قائد الفريق :
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 المهنية. لتنفيذ برامج تحقيق أهداف السالمة والصحةالمخطط الزمنى 
 

 الخطوة المطلوب تنفيذها م
 البرنامج الزمنى

 مالحظات مسئول التنفيذ نفيذموقف الت
 إلى من

1 
 بمعاملتحديد وتقييم المخاطر للوضع الحالى 

ومعدل إصابات العمل داخلياً   الجامعةمواقع و
 وخارجياً 

1/3/
2015 

15/3/
2015 

 تم التنفيذ
شركة إستشارية خارجية 

  متخصصة
 

وضع الحلول المناسبة لتنظيم وترتيب أماكن  2
 عمل آمنه للعاملين العمل وتوفير بيئة

15/3/
2015 

30/3/
2015 

 تم التنفيذ
شركة إستشارية خارجية 

 متخصصة
 

تنفيذ تعليمات تنظيم وترتيب أماكن العمل للحد  3

 من اإلصابات 

1/4/
2015 

15/4/
2015 

 التنفيذ تم
شركة إستشارية خارجية 

 متخصصة
 

قياس معدل اإلصابات فى مواقع العمل الداخلية  4
 والخارجية

15/4/
2015 

30/5/
2015 

 التنفيذلم يتم 
مسئول السالمة والصحة 

 المهنية
 

 جدول وزن مراحل تنفيذ الهدف

 الرابعة الثالثة الثانية اإلولى المرحلة
 %15 %20 %15 %50 الوزن

 %85نسبة تحقيق الهدف :  
 التوقيع :                                مدير السالمة والصحة المهنية

 
 200التاريخ :  /   /           دارة                التوقيع :  ممثل اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


