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في جامعة الزيتونة األردنية والمهنية تعليمات السالمة  العامة   

عمل بها اعتباراً في جامعـة الزيتونة األردنية"ويوالمهنية تسمى هذه التعليمات "تعليمات السالمة العامة 

.هاقرارامن تاريخ   

(1)المادة   

  :المعاني المخصصة لها أدناه  إالإذا دلـت القرينـة على غير ذلك تيةيكون للكلمات والعبارات اآل

 الزيتونة االردنية الجامعة : جامعة 

  .الرئيس : رئيس الجامعة 

 .والمهنية اللجنة : لجنة السالمة العامة 

(2)المادة   

ي: تعلى النحو اآلوالمهنية  تشكل لجنة للسالمة العامة  

 .العامة في الجامعة / رئيساً رئيس لجنة البيئة والسالمة  .1

 .ضابط السالمة العامة في الجامعة / عضوا  ومقررا .2

 .دائرة الهندسة والصيانة والخدمات/ عضوامدير  .3

 .عضوامدير المركز الصحي/  .4

 .مدير دائرة األمن الجامعي/ عضوا .5

 .العاملين/عضوا نمدير دائرة شوؤ .6

 .مان االجتماعي في الجامعة /عضواً ضابط ارتباط الض .7

(3)المادة   

  :االتيةتتولى اللجنة المهام 

 .لعامة والصحة المهنية في الجامعةإعداد خطط برامج السالمة ا .1

وري على أماكن العمل ووضع وسائل الرقابة بشكل مناسب، سواء منها أدوات دالتفتيش ال .2

  .بالمعدات واألجهزةالرقابة الشخصية أو المتعلقة 

تحليل إصابات العمل والحوادث وتسجيلها وإصدار التقـارير المتعلقـة بهـا، متضمنة الوسائل  .3

 .يـة الكفيلـة لتالفـى تكرارهـاواالحتياطات الوقائ

والمزمنة،  المعديةإعـداد اإلحصائيات الخاصة بحوادث وإصابات العمـل واألمـراض المهنيـة و .4

  .بشكل دوري على أن تقدم للرئيس

(4)المادة   
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اإلصابة بأحد األمراض المهنيـة، وإعـداد تقرير بظروف  تتكرر فيهامتابعة أماكن العمل التي   .5

  .وذلك باالستعانة بمدير المركز الصحي فيهاالعمل 

قل متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة اإلسعافات األوليـة، وتنظـيم وسائل ن .6

ن لزم األمر، مع توفير آلية لمتابعة اإلصابات إالمصابين إلى العيادات الطبية أو المستشفيات 

  .بشكل عام لجميع مرافق الجامعة

من خالل برامج تدريبيـة ودورات متعلقة بالحوادث  الجامعةفي العامة السالمة  ضابطتأهيل   .7

  .وإصابات العمل واألمراض المهنية

  .أمور السالمة العامة والـصحة المهنيةتتعلق بية وأرشادية وتحذيرية إعداد لوائح تعليم .8

، العلمية عمل بطاقات فحص دوري لبعض األماكن الخطرة مثل المـشاغل الهندسـية والمختبرات .9

ماعي في حال وقوع إصابة للعاملين فيها ليتم مراقبتهم حتى يـتم مخاطبـة مؤسـسة الضمان االجت

 ي.مهنعمل أو مرض 

 :تختص اللجنة ببحث األمور التالية ومتابعتها واتخاذ القرار واإلجراءات الالزمـة بشأنها

 .الحوادث واإلصابات التي تحال إليها من دائرة شؤون العاملين. 1

  .الجامعةتقارير مندوبي السالمة العامة في . 2

ووسائل الوقايـة منها، وشرح مشاريع  عقد ندوات في الجامعة لدراسة أسباب الحوادث واإلصابات. 3

 .السالمة والصحة المهنية وإصدار النـشرات والملـصقات المتعلقة بذلك

المتعلقة بوسائل  العمادات والدوائر والمراكز والمكاتبدراسة االقتراحات التي تتقدم بها الكليات و. 4

 .التوصيات المناسبة الصدارالـسالمة العامة والصحة المهنية 

 .ضع الئحة داخلية لتنظيم اجتماعات اللجنة ومواعيدها ومكان انعقادهاو. 5

(5)المادة   

 : تيةيقوم بالمهام اآلون ضابط السالمة العامة في الجامعة بقرار من الرئيس عي  ي  

يَعدُّ ضابط السالمة العامة مسؤوال عن تنفيذ سياسات إدارة الجامعة وتوجيهاتها بما يتعلق بأمور  .1

  .العامة بشكل عام، و يشمل ذلك المحافظة على األرواح و الممتلكاتالسالمة 

ي َعدُّ عضواً دائماً في لجنة إتالف األجهزة واألثاث بغرض التحقق من تلف األجهزة واألثاث بسبب  .2

  .االستهالك أو القدم و ليس بسبب اإلهمال و التقصير أو اإلتالف المتعمد

(6)المادة   
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المختلفة والمواد الكيماوية متابعة أمور السالمة فيما يخص أماكن الغازات والمحروقات  .3

واستخداماتها في كل مرافق الجامعة وذلك بالتنسيق مع األشخاص المكلفين للمتابعة اليومية 

  .لذلك

متابعة توفير متطلبات السالمة العامة في جميع مرافق الجامعة وطلب وصيانة ما يلزم من   .4

  .هزة تتعلق بالسالمة العامة ومطافئ الحريقأج

 متابعة تنفيذ االلتزام بمتطلبات السالمة العامة في مرافق الجامعة المختلفة. .5

رفع ا سواء إصابات بشرية أو مادية ومعالجته متابعةبسجالت تقارير اإلصابات و االحتفاظ  .6

   .للجنةالتقارير المتعلقة بذلك 

جميع ما يلزم لدورات تدريبية للعاملين في مجاالت السالمة العامة و اإلعداد و التنسيق و إجراء  .7

  .بالتنسيق مع المختصين في المواقع المختلفة

مع الدفاع المدني بشكل دوري و حسب ما يراه مناسبا لتحديد أماكن الخطر في مرافق  التنسيق .8

 قاهر. أو طارئ  ظرف وضع الخطط المسبقة معهم  لمكافحة و مواجهة أيوالجامعة 

  .متابعة آبار المياه وخزانات المياه من حيث صالحيتها لالستخدام البشري .9

 .متابعة توصيات لجنة السالمة العامة وقراراتها وإعداد الخطط الالزمة بالتنسيق مع اللجنة   .11

 ا.أي مهام أخرى ذات عالقة يتم تكليفه به  .11

شهر بدعوة من رئيسها، كما تجتمع في الحاالت كل تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على األقل بداية 

 .االستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك

(7)المادة   

 ولونمسؤوضابط السالمة العامة ومدير دائرة الهندسة والصيانة والخدمات رئيس الجامعة 

 عن تطبيق هذه التعليمات 

(8)المادة   

(9المادة ) .يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص  

  

 

 


