
 وإدارة املخاطر املختبراتو  املعاملوحدة 
  

 لجنة السالمة املهنيةأوال: 

 تأسست اللجنة بـقــرار من عميد الكلـية، وترتبط بـوكالـة الكليـة للتـطويـر والجـودة.

 أعـضاء اللـجـنــة 

 اقسام الكليةومختبرات مشرفي معامل  -2            )رئيس اللجنة( وكيل الكلية للتطوير والجودة  -1

 سكرتير اللجنة -5      تقييم املخاطر بالجامعة. إدارةمستشار من  -4   رئيس وحدة الجودة بالكلية -3

 

  السالمة املهنية لجنةمهام: 

 متابعة تطبيق اشتراطات وتعليمات السالمة املهنية في كافة مواقع الكلية وداخل املختبرات واملعامل.  -1

 زيتها.متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وكفايتها وجاه -2

التفتيش الدوري على كافة مرافق الكلية للتحقق من تطبيق اشتراطات السالمة لضمان الوقاية من حوادث العمل واإلصابات  -3

 املهنية.

 تقييم مخاطر بيئة العمل بالكلية وإعداد وتوفير التعليمات اإلرشادية لوسائل العمل اآلمن. -4

 الكلية على كيفية استخدام أدوات الوقاية من الحريق وإجراءات اإلخالء في حالة الطوارئ.التنسيق لتدريب منسوبي  -5

 التنسيق إلجراء خطط وهمية لإلخالء في حالة الطوارئ. -6

 إعداد تقارير لحاالت الحوادث املختلفة وإتخاذ قرارات ملعالجة أسبابها. -7

 ت التجاواات واملخالفات وإتخاذ القرارات بشأهها.دراسة ما يرفع إلى اللجنة من حاال  -8
 

 لجنة مشرفي املختبرات واملعامل  :ثانيا

 تأسست اللجنة بـقــرار من عميد الكلـية، وترتبط بـوكالـة الكليـة للتـطويـر والجـودة.

 أعضاء اللجنة 

 أعضاء هذه اللجنة هم ممثل عن كل قسم اكاديمي على أن يكون له إطالع واسع على أنشطة مختبرات ومعامل القسم.

 مهام مشرفي املختبرات واملعامل بكلية الهندسة: 

 .اتهم مع القسم وإدارة الكلية واالحتفاظ بها في ملف خاصجاا ر الفنيين وانصرافهم ومتابعة إمتابعة حضو  -1

طلوبة وعمل فحص األجهزة واملعدات من الشركات املوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات املستالم ااإلشراف على وتنسيق  -2

 .واالحتفاظ بنسخة منها عن طريق رئيس القسم، رسال نماذج االستالم والتركيب والتشغيل إلى إدارة املشترياتواستالم لها قبل إ

 .في ههاية كل فصل دراس ي والرفع بها لرئيس القسم واألدوات واملواد املستهلكةحصر االحتياجات الدورية من األجهزة  -3

 .إلدارة املستودعات بعد اعتماد رئيس القسم إرجاع األجهزة واملعدات غير الصالحة -4

 .، ومتابعة ذلكثناء الدوام وحسب الحاجةملختبرات واملعامل متاحة للطالب أالتأكيد على الفنيين بجعل ا -5

 .متابعة اعمال صيانة األجهزة ومعايرتها بشكل دوري -6

 .حفظ ادلة تشغيل األجهزة واملعدات وبطاقات ضماهها -7

 .جهاا ووضعه بجانب أو على الجهااعمل دفتر متابعة تشغيل لكل  -8

، والرفع بقائمة العهد لرئيس القسم في ههاية توثيق األجهزة واألدوات واملواد املستعارة من املعامل كعهد على الشخص املستفيد -9

 .كل فصل دراس ي

 .ملالسالمة داخل املختبرات واملعاو  األمن املهنية وتعليمات سالمةتفعيل اشتراطات ال -11


