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برعاية معايل وزير التعليم

الجامعة تنظم الملتقى
العلمي الثالث للعاملين في
مجال السالمة بالجامعات

حتت رعاية معايل وزير التعليم الدكتور
عزام بن حممد الدخيل ،وبرئاسة مدير
اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور /عبد الرحمن
بن عبيد اليوبي ،تنظم اجلامعة امللتقى العلمي
الثالث للعاملني يف جمال السالمة باجلامعات،
بعنوان :السالمة والصحة املهنية يف
مؤسسات التعليم العايل ،وذلك خالل الفرتة
من  28 -26ربيع اآلخر 1436هـ املوافق -15
 17فرباير 2015م.
وقد أوضح مدير اجلامعة املكلف أن
امللتقى منرب لتبادل املعرفة واملهارات واخلربات
بني اخلرباء واملتخصصني واملهتمني بالسالمة
و الصحة املهنية ،ومن شأنه أن يحقق نتائج
إيجابية وخمرجات علمية تسهم يف تطوير هذا
اجملال احليوي .مشريًا إىل أن امللتقى ترجمة
واقعية لتوجهات حكومة خادم احلرمني
الشريفني واهتمام وزارة التعليم بتحسني
السالمة والصحة واملهنية يف اجلامعات ،ملا
لذلك من تأثري إيجابي على العملية التعليمية
والتنمية اجملتمعية ،وكونه صورة من صور
التعاون بني املؤسسات احلكومية واجلامعات
يف تعزيز إدارة السالمة والصحة املهنية على ُأسس علمية تسهم يف التنمية الشاملة .
ويناقش امللتقى عددًا من القضايا املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية ويف مقدمتها التحديات املستجدة يف هذا اجملال .ويهدف إىل تقدمي األساليب املبتكرة
التي يتم تطويرها للتعامل مع التحديات واملستجدات يف جمال السالمة وتبادل احللول التي ُتمكن اجلامعات من مواصلة عملياتها التعليمية والبحثية مع
احملافظة على أعلى مستوى من معايري السالمة والصحة املهنية.
كما يشكل امللتقى دعمًا لالسرتاتيجية الوطنية يف توفري مبادئ السالمة والصحة املهنية يف خمتلف مواقع العمل وخصوصًا يف قطاع التعليم الذي يشهد
منوًا كبريًا يف اململكة.

الملتقى ينشد السالمة والمسؤولية
مما ال شك فيه أن توفري البيئة الصحية التي توفر ضمانات األمن
والسالمة هي عنصر أساسي من عناصر جناح وحتقيق األهداف
املنشودة لكل مؤسسات اجملتمع بل هي ضرورة حتمية حتتل قائمة
األولويات عند البدء يف التخطيط إلدارة أي مشروع يضم أفرادًا
ومنشآت ومعدات ،وهذا ما حدا بجامعة املؤسس ألن تبادر بإنشاء
إدارة متخصصة لألمن والسالمة ،السيما وأن اجلامعة تضم أعدادًا
هائلة من الطالب والطالبات واملنسوبني وجميعهم يف أمس احلاجة
ملن يحافظ على سالمتهم وصحة البيئة التي يعملون فيها ليتفرغوا
ألداء رسالتهم العلمية والرتبوية ،فكان أن أنشئت اجلامعة هذه اإلدارة
يف العام 1411هـ لتعنى برتتيب اإلجراءات التي حتافظ على سالمة
اجلميع من الناحية الوقائية واألمنية وحماية منشآت اجلامعة والتأكد
من تزويدها بكافة وسائل السالمة وفق املواصفات املتفق عليها  ،ومن
ثم عكفت اجلامعة على تطوير هذه اإلدارة وتوفري كافة املعينات
الالزمة لها لتؤدي دورها الهام  ،وتطورت هذه اإلدارة مواكبة لتطور
اجلامعة وتوسعها يف خمتلف مرافقها وعملت بجد ومثابرة بالتعاون
مع اجلهات اخملتصة باألمن والسالمة يف داخل اجلامعة وخارجها،
حتى حققت أعلى درجات االمتياز يف أداء املهام املنوطة بها وحصلت
على شهادة اآليزو يف العام 2008م .
وهذا النموذج من اهتمام اجلامعة بتطوير مرافق األمن والسالمة
والصحة املهنية ودعمها وتفعيل دورها  ،يؤكد أن انسياب العملية
التعليمية بصورة منتظمة تسهم فيه السالمة والصحة املهنية بشكل
مقدر ،وهذا يعمم مفهوم وأهمية األمن والسالمة والصحة املهنية
كضرورة حتمية لنجاح أي عمل له خمرجات تنشد النجاح الذي يجعلها
مؤهلة للمساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة يف الوطن الغايل ..
ونشهد اليوم تطورًا ملموسًا ومستمرًا يف معطيات التقنيات احلديثة
مما يؤكد على ضرورة االستفادة من كل ذلك يف التخطيط السليم
ألسس الوقاية يف املنشآت اخملتلفة يف البيئات اجلامعية  ،والعمل
على حتقيق وتأمني أقصى درجات السالمة للعاملني فيها ،بتوفري احدث
التقنيات واألجهزة الفنية ضمانًا الستمرار تنفيذ خدمات السالمة
والصحة املهنية بصورة ممتازة .
ولعلنا نخلص إىل أن التخطيط السليم وتضافر اجلهود والتعاون
اإليجابي والتدريب املستمر والتوعية التامة بأهداف السالمة والصحة
املهنية واالستفادة من التقنيات احلديثة هي العوامل التي تتحقق
من خاللها أعلى درجات األداء واجلودة لتحقيق السالمة للجميع يف
مؤسساتنا التعليمية ويف كل مرافق العمل واإلنتاج .
وإن جامعة املؤسس وهي تنظم النعقاد « امللتقى العلمي الثالث
للعاملني يف جمال السالمة باجلامعات السعودية « والذي يقام حتت
رعاية صاحب املعايل وزير التعليم خالل الفرتة من / 28 -26ربيع
اآلخر1436/هـ املوافق /17 -15فرباير2015/م  ،تعقـد اآلمل إلحداث
الطفرة الكبرية يف جمال األمن والسالمة والصحة املهنية التي
سيهم فيها هذا امللتقى من خالل تبادل املعرفة والتجارب واخلربات
واالستفادة من آراء اخلرباء واخملتصني بالسالمة والصحة املهنية
والتوصيات التي تخرج عنه  ،ال سيما وأن امللتقى يف جممله يقع
يف دائرة اهتمام حكومتنا الرشيدة ووزارة التعليم بتحسني وترقية
السالمة والصحة املهنية يف جامعات بالدنا الغالية .واهلل املوفق،،
مدير الجامعة المكلف
أ.د /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
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مركز الطوارئ والكوارث  ..العمل وفق أسس
علمية ومنهجية تركز على الجدية وااللتزام
ماهية الحوادث
والكوارث:
احلوادث والكوارث من
املقدرات التي ال ميكن التنبؤ
بها ،فال يكاد مير يوم إال ونسمع
عن حوادث وكوارث يف خمتلف
أنحاء العامل ،تتفاوت أضرارها
حسب حجم الكارثة أو احلادث،
ومدى التعامل بها بسرعة ومهنية،
تتسبب يف إحلاق الضرر باملمتلكات
واألرواح ،وقد حتدث الكوارث عادة
بشكل طبيعي مثل الفياضانات
والزالزل ،وأحيان بسبب اإلنسان
الذي قد يكون السبب الرئيس يف
حدوثها ،مثل احلرائق واالنفجارات
واحلوادث املرورية وغريا،
ويعترب موضوع إدارة الكوارث
واحلوادث واألزمات الناجمة عنه
من العلوم واجملاالت املهمة التي
تتطلب ضرورة التخطيط املسبق
واالستعداد اجليد والتدريب
املستمر لتحقيق اجلاهزية املرتفعة
وسرعة االستجابة ملواجهتها.
نبذة عن إنشاء المركز:
يف شهر ذي احلجة عام
1430هـ تعرضت مدينة جدة لسيول
منقول ،ويف شهر صفر 1432هـ
تعرضت ألمطار غزيرة ،تسببت
يف فياضانات وأضرار وخسائر
جسيمة ،شملت أجزاء كبرية من
جامعة املؤسس ومبانيها وكلياتها
ومراكزها البحثية وخمترباتها
ومرافقها ،وقد مت إعادة الوضع
كما كان عليه يف وقت قياس بفضل
تضافر اجلهود والعمل التطوعي
ودعم إدارة اجلامعة ،بل إن الوضع
أصبح أحسن مما كان عليه من قبل،
كما تعرضت منطقة مكة امكرمة إىل
كوارث خمتلفة ومازالت معرضة
لألخطاء والكوارث مثل الزالزل
والهزات األرضية والعواصف
الرملية وتصدع الرتبية والتقبب
امللحي وتآكل الشواطئ ،فكان لزام
أن يكون هناك مركزًا للطوارئ
والكوارث ،حيث انبثقت فكرة إنشاء
املركز بجامعة امللك عبد العزيز
بعد التعايف من كارثة سيول جدة
1430هـ وأدركت اجلامعة ضرورة
وجود جهة داخل اجلامعة تعمل
على التخطيط والتنفيذ والتدريب
ورفع مستوى االستعدادات ملواجهة
الطوارئ والكوارث التي قد تتعرض
لها اجلامعة.
وبذلك أصبح مركز إدارة
الطوارئ والكوارث باجلامعة هو
املركز املعني باإلشراف وإدارة
عمليات الطوارئ والكوارث قبل
وأثناء وبعد الطارئ أو الكارثة ال
سمح اهلل ،وهو املعني بالتنسيق مع
كافة اجلهات ذات العالقة يف حالة

¶ إنشاء مركز للطوارئ والكوارث ملواجهة وإدارة األزمات اخملاطر
¶ كانت سيول جدة عام 1430هـ حافزًا إلنشاء مركز متكامل للطوارئ
¶ املركز يسعى للتميز يف إدارة الطوارئ والكوارث
¶ رفع جاهزية اجلامعة ملواجهة اخملاطر من أهم أهداف املركز
¶ تكثيف اجلهود والتعاون من أجل تقليل اخلسائر الناجمة عن الكوارث
¶ التعايف من آثار الكوارث باستخدام أحدث الوسائل التقنية
وقوع الكوارث ،ووضع اخلطط
للحد من خماطرها وأضرارها.
رؤية المركز:
التميز في إدارة الطوارئ
والكوارث.
رسالة المركز:
رفع جاهزية اجلامعة لتقليل
اخلسائر الناجمة عن الطوارئ
والكوارث التي قد تتعرض لها
والتعايف منها ،باستخدام التقنيات
احلديثة وتكامل األنشطة وتزويد
جمتمع اجلامعة بالتعليمات
الضرورية.
أهداف المركز:
 أن يكون مركزًا متكاملًاداخل اجلامعة جمهزًا بالتقنيات
واإلمكانيات املناسبة للتعامل مع
حاالت الطوارئ والكوارث يف

جميع مراحلها ،سواء قبل وقوع
احلدث أو أثناءه ،أو بعده.
 رفع جاهزية اجلامعة للحدمن اخملاطر التي تتعرض لها
والتعايف من آثارها.
 توحيد اجلهود يف اجلامعةوفق منظومة متناغمة متكاملة
مبنية على أسس علمية تقود العملية
امليدانية بكل يسر وانسيابية.
إنجازات المركز:
ساهم املركز يف إجناز العديد
من األنشطة خالل مراحل تطوره،
من أهمها:
 حتديد اخملاطر احملتملة يفاجلامعة وفروعها.
 استقبال بالغات الطوارئاخلاصة باجلامعة وفروعها على
مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع.

 حتديد منسقي الطوارئوالكوارث يف الكليات وقطاعات
اجلامعة اخملتلفة.
 حتديد نقاط التجمع وأماكناإليواء داخل اجلامعة وفروعها.
إعداد خطة طوارئ
وكوارث عامة للجامعة.
وضع وتنفيذ برامج
توعوية وتدريبية ملنسوبي اجلامعة
وطالبها وطالباتها.
قيم ومبادئ المركز:
يستمد املركز قيمها ومبادئه
من الدين اإلسالمي احلنيف ،مع
الرتكيز على القيم التالية:
 اجلدية. -االلتزام.

 اجلودة. التفاين يف العمل. االحرتام املتبادل والتعاونالصادق بني جميع الكوادر البشرية
وفرق العمل.
 العمل على أسس علميةومنهجية.
الهيكل التنظيمي
للمركز:
يتكون املركز من قاعدة
رأسها اللجنة اإلشرافية العليا
للمركز يرتبط بهما وحدة اجلودة
واملتابعة والسكرتارية ،ويتفرع
عن رأس الهرم نائب مدير املركز
بشطر الطالب ،ونائبة مدير املركز
بشطر الطالبات ،باإلضافة إىل
وحدة للشؤون اإلدارية واملالية،
وينبثق من نائب مدير املركز بشطر
الطالب قسم التوعية والتدريب،

وقسم التخطيط وقسم حتليل
وإدارة اخملاطر ،باإلضافة إىل قسم
االتصاالت واملعلومات .أما نائبة
مدير املركز بشطر الطالبات فينبثق
عنها جمموعة من الوحدات وهي
وحدة التخطيط ،وحدة حتليل
وإدارة اخملاطر ،وحدة االتصاالت
واملعلومات ،وحدة التوعية
والتدريب ،وحدة املتابعة اإلدارية
واملالية.
أرقام االتصال وعناوين
المركز:
الرقم
املركز
خصص
( )6951111لإلبالغ عن أي حادثة
أو كارثة ال سمح اهلل ،ولدى املركز
موقع إلكرتوين على موقع اجلامعة
وبريد إلكرتوين وأرقام لالتصال
باإلضافة إىل حساب على تويرت
بهدف سرعة التواصل يف حال
وقوع أي حادثة واالطالع على أي
مستجدات.
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تحسين الخدمات الصحية لمنسوبي الجامعة
وطالبها أحد أهم مقومات السالمة في الجامعات
تعمل اجلامعة على حتسني اخلدمات
الصحية ملنسوبيها وطالبها وأعضاء هيئة
التدريس والفنيني واإلداريني ،باعتبارها
إحدى أهم مقومات السالمة يف اجلامعات،
وتتجلى تلك العناية واالهتمام بالشؤون
الصحية يف كثري من ورش العمل والندوات
والفعاليات كان آخرها افتتاح مدير اجلامعة
املكلف األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن
عبيد اليوبي ورشة عمل حتسني اخلدمات
الصحية ملنسوبي وطالب اجلامعة يف 17
ربيع األول 1436هـ مبعهد السياحة بحضور
وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن
مصطفى مهرجي وعمداء الكليات الصحية
والعمادات ذات العالقة ومدير املستشفى
اجلامعي ومستشفى األسنان وأكرث من
 50متخصصًا يف جمال اخلدمات الصحية
واإلدارية .
تحسين الخدمات الصحية
واالرتقاء بها
والتي بدأت بكلمة لوكيل اجلامعة
األستاذ الدكتور عبد اهلل بن مصطفى مهرجي
استعرض فيها أهداف الورشة والرؤى
املستقبلية لتقدمي اخلدمات الصحية وكيفية
االرتقاء بها ملنسوبي اجلامعة وذويهم معربًا
عن شكره لكافة املشاركني يف الورشة ،عقب
ذلك أعلن مدير اجلامعة املكلف الدكتور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي انطالق فعاليات
ورشة حتسني اخلدمات الصحية مشريًا إىل
أهمية ورشة العمل يف تلمس احتياجات
منسوبي اجلامعة بكافة شرائحهم من
الناحية الصحية وكيفية جتويد وحتسني
تقدمي خدماتها خاصة يف ظل التوسع الذي
تشهده اجلامعة وفروعها مؤكدًا أن اجلامعة
بذلت وال زالت تبذل جهودًا كبرية يف تقدمي
خدماتها الصحية ملنسوبيها ،وأن الورشة
تسعى إىل بحث أفضل السبل لتقدمي أفضل
اخلدمات الصحية.بعد ذلك قدم مدير اإلدارة

السالمة المهنية في الجامعات
حافز لإلبداع والتميز

الطبية باجلامعة الدكتور أمني كيماوي
عرضًا موجزًا عن اخلدمات الصحية التي
تقدمها اإلدارة الطبية سواء اخلدمات الطبية
العالجية أواخلدمات املساندة.
تفعيل دور اإلدارة الطبية
والمستشفى الجامعي
فيما استعرض وكيل كلية الطب مدير
املستشفى اجلامعي الدكتور عمرو احلبشي
اخلدمات الطبية التي يقدمها املستشفى
اجلامعي مشريًا إىل املستشفى يعمل
بطاقة سريرة تبلغ  845سريرًا وهو أكرب
مستشفى يف املنطقة ويقدم كافة اخلدمات
العالجية وفق الرؤية والرسالة التي اعتمدها
املستشفى سواء ملنسوبي اجلامعة أو لبقية
شرائح اجملتمع.ثم قدّم عميد كلية طب
األسنان األستاذ الدكتور عبد الغني مريه
ملخصًا عن اخلدمات الصحية املقدمة من
مستشفى طب األسنان باجلامعة والذي ميكن

¶ اجلامعة تتطلع إىل خلق بيئة
صحية آمنة ملنسوبيها طالبًا وأعضاء
هيئة تدريس وفنيني وإداريني
¶ البيئة اآلمنة ترفع من نسبة
اإلجناز وترتقي بجودة العمل
األكادميي
¶ السالمة يف اجلامعات من أهم
مقومات حتقيق أهداف اجلامعة
¶ املستشفى اجلامعي يقدم خدماته
الصحية ملنسوبي اجلامعة وللمواطنني
بشكل عام

ألي مواطن تلقي اخلدمة الطبية والكشف
الطبي الكامل وتقدمي اخلدمات من قبل
العيادات التخصصية مشريًا إىل أنه مت فتح
أكرث من مائة ألف ملف طبي.
مناقشة تجهيزات ومعدات
وميزانية اإلدارة الطبية
ثم ترأس وكيل اجلامعة الدكتور عبد
اهلل بن مصطفى مهرجي أعمال ورشة
العمل التي بدأت مبناقشة  3حماور أولها
حمور اإلدارة الطبية من ناحية التجهيزات
واملعدات ،املوارد البشرية ،امليزانية ،الهيكل
اإلداري واخلدمات احلالية التي تقدمها
اإلدارة الطبية ملنسوبي اجلامعة ،وآلية
العالج باإلدارة الطبية ،والتواصل البيني
بني جميع القطاعات الصحية يف اجلامعة
والفروع واملستشفى اجلامعي ،والتواصل
اإللكرتوين ،وإشراك أعضاء وعضوات
الكليات الصحية يف تقدمي اخلدمة ،وسكن
الطالبات واخلدمات الطبية املقدمة.
تحديد آلية التعامل مع الحاالت
الطارئة
بينما خصص احملور الثاين ملناقشة
آلية التعامل مع احلاالت الطارئة واإلسعافية،
بحيث يتم حتديد آلية التعامل مع احلاالت
الطارئة يف اجلامعة والفروع بشطريها
واختيار األفضل وتعميمها على جميع
القطاعات ،وكذلك األمن والسالمة ومدى
التنسيق مع اإلدارة الطبية حلاالت الطوارئ،
واإلجراءات االفرتاضية ،واإلسعافات
األولية ودورات إنعاش القلب والتدريب
جلميع قطاعات اجلامعة وفروعها ،والتطوير
والتدريب والتثقيف.
وكان احملور الثالث بعنوان :املستشفى
اجلامعي ومستشفى طب األسنان الواقع
واملأمول من اخلدمات التي يقدمها املستشفى
اجلامعي ملنسوبي اجلامعة .
ويف ختام الورشة مت وضع احللول
واملقرتحات والتوصيات التي تهدف من
خاللها ورشة العمل إىل رفع مستوى تقدميها
للخدمات الطبية ملنسوبي ومنسوبات جامعة
امللك عبد العزيز.
وغريها من الفعاليات والندوات
واملؤمترات العلمية التي تهتم بتحسني
احلياة اجلامعية والرفع من مستوى البيئة
التعليمية الصحية.

السالمة املهنية يف اجلامعات قاعدة أساسية من قواعد
حتقيق اإلبداع والتميز املعريف ،وركيزة من ركائز ريادة األعمال،
فهي جزء ال يتجزأ من البيئة العلمية السليمة التي ينبغي أن
تتوافر يف اجلامعات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي ،وهي
من األولويات التي حترص اجلامعات يف اململكة على تنفيذها
وأخذها بعني االعتبار يف كافة اخلطط االسرتاتيجية ،فاالهتمام
بالبيئة العلمية والبحثية السليمة يسهم يف خلق ظروف مالئمة
لتحقيق اإلبداع والتميز ،ويسهم يف غرس أسس احلرص على
السالمة لدى الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وكافة
العاملني كل يف جماله وتخصصه.
إن مسؤولية حتقيق السالمة املهنية تقع على عاتق اجلميع
ويف كافة القطاعات ،إ ّال أن اجلامعات معنية أكرث من غريها من
القطاعات ،باعتبارها كيان علمي وبحثي مهمته خدمة اجملتمع
وحتقيق كل ما من شأنه االرتقاء به وتنميته.
ويأتي امللتقى العلمي الثالث للعاملني يف جمال السالمة يف
اجلامعات ليؤكد هذا الدور املهم الذي تقوم بها اجلامعات يف
أن تكون مرجعًا ومصدرًا لألفكار والتوصيات العلمية ،ومنربًا
لتصدير نتائج األبحاث وورش العمل واحملاضرات لباقي
القطاعات من أجل حتقيق السالمة والصحة املهنية ،وخلق بيئة
عملية حتافظ على األرواح واملمتلكات ،وتعالج األزمات الناجتة
عن الكوارث الطارئة يف خمتلف بيئات العمل.
ويتطلع املنظمون واملشاركون يف امللتقى العلمي الثالث
لتحقيق النتائج املرجوة ،والوقوف على املستجدات العلمية
والبحثية يف جمال السالمة يف اجلامعات على وجه اخلصوص،
والنهل من اخلربات الدولية يف هذا الباب ،واالستفادة من
التجارب اخملتلفة يف خمتلف دول العامل يف جمايل السالمة
والصحة املهنية ،وطرح أفكار جديدة وحتليل ومناقشة القواعد
املنظمة واملعايري والتدابري املتخذة لتحقيق مبدأ السالمة للعاملني
يف اجلامعات.
فاملسؤولية كبرية على جميع املعنيني بالسالمة يف اجلامعات
يف ظل ما تشهده اململكة من تطور كبري يف جمال األعمال
واالقتصاد والصناعة وما واكب ذلك من دخول العديد من املواد
الكيميائية واألجهزة واآلالت احلديثة يف النشاط الصناعي،
ويف ظل توجه اجلامعات السعودية نحو االنخراط واإلسهام
يف اإلنتاج الصناعي واالقتصادي وما يحمله ذلك من خماطر على
العاملني يف اجلامعات .ويف ظل الزيادة املطردة ألعداد العاملني
يف اجلامعات وهو ما يؤدي إىل اتساع دائرة احتمال حدوث
اإلصابات واألمراض واألخطار املهنية .فإن املسؤولية تتضاعف
بضرورة االهتمام بالصحة والسالمة املهنية يف اجلامعات
لتتماشى مع احتياجات القطاعات الصناعية واالقتصادية ،وكذلك
أهمية مناقشة األنظمة والضوابط واملعايري والتدابري املتعلقة
بحماية وسالمة العاملني يف اجلامعات ،وتعريفهم بحقوقهم
وواجباتهم ،واالحتياطات الالزم اتخاذها حلمايتهم وهو ما يسهم
يف دفع عجلة اإلنتاج وتطوير االقتصاد والصناعة خاصة يف ظل
الدعم الذي يحظى به هذا اجملال احليوي من حكومتنا الرشيدة
التي تويل عناية كبرية برفاهية املواطن وحمايته وسالمته.
ويتطلب حتقيق السالمة للعاملني تكاتف جهود كافة القطاعات
سواء اخلاصة أو احلكومية وأهمية وجود تكامل يف األدوار
واملهام ،والتعاون بني اجلامعات وخمتلف القطاعات والوزارات،
مثل وزارة العمل ،وزارة الشؤون االجتماعية ،ووزارة الصحة،
وغريها من الوزارات املعنية لتحقيق أعلى مستوى من احلماية
والسالمة املهنية ،وضرورة األخذ بعني االعتبار خمرجات
الدراسات ونتائج األبحاث وتوصيات املؤمترات وامللتقيات
العلمية ،والعمل على تنفيذها على أرض الواقع لتسهم يف التنمية
الشاملة يف اململكة.
وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي
د .أحمد بن حامد نقادي
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االستجابة السريعة والتدريب على اإلخالء ومكافحة الحرائق
في حالة الطوارئ من أسس السالمة في الجامعات
من أهم األمور التي تسعى اجلامعة إىل تطبيقها يف جمال السالمة
والتعامل مع الطوارئ والكوارث واخملاطر يف البيئة اجلامعة االستجابة
السريعة والتعامل مع السريع مع احلوادث فور وقوعها ،والتنبؤ بها
واالستعداد األمثل لها ،ويف هذا اإلطار سبق لوكالة اجلامعة للمشاريع
أن نظمت ورشة عمل حتت رعاية سعادة وكيل اجلامعة للمشاريع األستاذ
الدكتور عبد اهلل بن عمر بافيل ،بعنوان :مراجعة اآلليات واإلجراءات مع
قطاعات االستجابة السريعة باجلامعة يف حاالت الطوارئ.
أهمية التوعية والتواصل في االستجابة السريعة
والتعامل بسرعة من الحوادث
وقد تقدم سعادة وكيل اجلامعة للمشاريع يف كلمته االفتتاحية
بالشكر والتقدير ملركز الطوارئ والكوارث باجلامعة على تنظيم الورشة
التي من شأنها أن تقوم بدور فعّال يف التوعية بأهمية مراجعة اآلليات
واإلجراءات يف قطاعات االستجابة السريعة باجلامعة يف حاالت
الطوارئ ،وأهمية اللقاء يف تعزيز التواصل بني جميع القطاعات يف
اجلامعة لتاليف أي سلبيات قد حتصل يف حاالت الطوارئ والكوارث.
مؤكدًا أن اجلميع شركاء يف النجاح والعمل من أجل األهداف املنشودة
ومنها التكامل والتنسيق الفعال بني خمتلف القطاعات.

رفع جاهزية القطاعات والكليات لمواجهة حاالت
الطوارئ والكوارث
من جهته رحب سعادة مدير مركز الطوارئ والكوارث الدكتور/
إبراهيم بن حممد جمعة يف كلمته باحلضور مشريًا إىل أن هدف اللقاء
هو مراجعة اآلليات واإلجراءات املتبعة لرفع جاهزية قطاعات اجلامعة
ملواجهة حاالت الطوارئ والكوارث التي قد حتدث يف أي وقت ال سمح
اهلل ،والعمل على تقليل اخلسائر الناجمة عنها وسرعة التعايف من
آثارها.
تسلسل البالغ وأهميته في التعامل مع الظواهر الجوية
عقب ذلك بدأت فعاليات ورشة العمل بعرض مرئي ملركز الطوارئ
والكوارث استعرض من خالله رؤساء األقسام مهام املركز والتصور
املقرتح للتكامل مع قطاعات االستجابة السريعة باجلامعة ثم أتيح اجملال
ملناقشة حماور الورشة شارك فيه اجلميع من شطري الطالب والطالبات؛
وكان من أهم املوضوعات املطروحة للنقاش مسألة تسلسل البالغ يف
حالة حدوث الظواهر اجلوية.
دورات تدريبية لإلخالء والسالمة
كما سبق للجامعة أن نظمت دورات تدريبية لإلخالء والسالمة والتي
افتتحها سعادة وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن مصطفى
مهرجي بتاريخ  10شعبان 1435هـ بقاعة اإلبداع والتميز مبركز امللك
فهد للبحوث وقد استهدفت تلك الدورة موظفي إدارة األمن والسالمة
باجلامعة بشطري الطالب والطالبات ،بهدف تهيئة فريق متكامل لتنفيذ
خطط الطوارئ والتدريب عليها لتطبيق جميع اإلجراءات الوقائية
واألمنية.
كما مت إجراء جتربة إخالء نفذها برنامج موهبة الصيفي 2014
بالتعاون مع مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهبة واإلبداع
«موهبة» لـ  40طالب مشارك يف الربنامج يف إخالئهم بصورة آمنه من
مبنى السكن اخلاص بهم يف السكن اجلامعي.
وكانت التجربة يف إطار احملافظة على سالمة الطالب خالل تواجدهم
يف مبنى السكن ومعرفة إجراءات السالمة باملبنى حيث استغرقت مدة
اإلخالء  55ثانية ،وتعرف الطالب على أبواب الطوارئ والطرق املؤدية
لها حيث باشر النائب العلمي للربنامج األستاذ عبدالعزيز العماري
واملشرفني بالربنامج عملية اإلخالء التي تكللت بالنجاح.
حلقة نقاش مناقشة مخاطر الكوارث في البيئة
الجامعية
ويف اإلطار نفسه رعى وكيل اجلامعة للمشاريع حلقة النقاش
األوىل بعنوان ( :خماطر الكوارث يف البيئة اجلامعية) ،والتي نظمها
مركزالطوارئ والكوارث باجلامعة بحضور الدكتور إبراهيم بن حممد
جمعة مدير مركز الطوارئ والكوارث وعدد من منسوبي ومنسوبات

¶ اإلعالم والتوعية ركنان أساسيان لتحقيق السالمة يف
اجلامعات
¶ التوقعات املناخية لها دور يف االستعداد األمثل للتعامل مع
تقلبات الطقس
¶ رفع درجات التأهب القصوى يف حالة ورود أنباء عن
حوادث أو كوارث
¶ التكامل بني القطاعات يحقق االستجابة السريعة حلاالت
الطوارئ
¶ الدفاع املدين واجلامعة شريكان يف حتقيق السالمة
اجلامعة بتاريخ 1435/6/13هـ بقاعة احملاضرات باملستشفى اجلامعي.
مكافحة الحرائق في المدن الجامعية
وقد شهدت حلقة النقاش األوىل تقدمي ثالث حماضرات األوىل
كانت بعنوان( :احلرائق يف املدن اجلامعية للدكتور نبيل بن ياسني عبد
الشايف حتدث خاللها عن أسباب احلرائق وأنواعها ومكافحتها وشروط
عملية االحرتاق كما قدم إحصائية بني املباين التعليمية يف الواليات
املتحدة واململكة العربية السعودية حيث بلغت عدد احلرائق بالنسبة
ملباين اجلامعات يف الواليات املتحدة األمريكية  6000حريق عام 2012م
مبعدل  7حرائق لكل  10ساعات وبخسائر  35مليون دوالر سنويا بينما
بلغت عدد حاالت احلرائق يف املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية
السعودية  403حالة حريق يف عام 1432هـ .
مواجهة مخاطر األمطار والسيول
وأشاد مدير مركز التميز ألبحاث التغري املناخي باجلامعة الدكتور
منصور بن عطية املزروعي يف حماضرته بالدور املميز للجامعة يف

مواجهة خماطر األمطار والسيول من خالل إنشاء مركز للطوارئ
والكوارث بإشراف وكيل اجلامعة للمشاريع حيث مت تشكيل جلنة
مبشاركة العديد من اجلهات داخل اجلامعة وخارجها باإلضافة إىل إنشاء
نظام إنذار مبكر للحد من خماطر السيول واألمطار ومعرفة املطلوب
للحماية منها كما نوه إىل اخملاطر املتعلقة باألمطار والسيول والتي
لها عالقة بالتطرف املناخي ومن مؤشرات التطرف املناخي على اململكة
األمطار الغزيرة واجلفاف والتسخني والتربيد والعواصف الرتابية.
حوادث المختبرات الكيميائية
وناقش األستاذ الدكتور عبدالرحيم بن عبدالرحمن سمرقندي يف
حماضرته خماطر املعامل الكيميائية متحدثًا عن أنواع وأسباب احلوادث
يف اخملتربات الكيميائية وطرق احلماية من التعرض للكيماويات وأهمية
تواجد األمن والسالمة يف اخملتربات الكيميائية باجلامعات لسالمة
وصحة العاملني واجملتمع والبيئة ،وتقليل فرص التعرض للمواد
الكيميائية وجتنب اإلضرار واخلسائر باخملتربات واملعدات واملنشآت.
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توفير موقع إلكتروني خاص بالملتقى العلمي
الثالث للعاملين في مجال السالمة في الجامعات
يف األداء لضمان عملية تعليمية مميزة
وبحث علمي تطبيقي ،وتويل اهتماما بالغًا
بالسالمة والصحة املهنية عرب توفري بيئة
عمل آمنة خالية من اخملاطر لضمان صحة
وسالمة العاملني والطالب يف اجلامعة .مؤكدًا
أن امللتقى العلمي الثالث للعاملني يف جمال
السالمة يف اجلامعات يرفع شعار« :السالمة
والصحة املهنية يف مؤسسات التعليم».

وفرت اللجنة املنظمة للملتقى العلمي
الثالث للعاملني يف جمال السالمة يف
اجلامعات موقعًا إلكرتونيًا خاصًا بامللتقى،
حيث دشنه سعادة وكيل اجلامعة للمشاريع
األستاذ الدكتور عبد اهلل بن عمر بافيل
الذي أوضح أن امللتقى الذي يأتي دعمًا
لالسرتاتيجية الوطنية الساعية لتوفري مبادئ
السالمة والصحة املهنية يف خمتلف القطاعات
وخصوصًا يف قطاع والتعليم العايل ،يناقش
يف دورته الثالثة العديد من احملاور هي:
اللوائح واألنظمة واملعايري املتعلقة بالسالمة
والصحة املهنية يف اجلامعات ،والتجارب
الناجحة يف جماالت السالمة والصحة املهنية،
باإلضافة إىل تطوير آليات العمل يف هذا
اجملال ،والسالمة يف اخملتربات واملعامل
والورش واملنشآت التعليمية يف املدن
اجلامعية والتوعية والتدريب ورفع كفاءة
منسوبي السالمة والصحة املهنية والطوارئ
والكوارث ،وكذلك التدخل والتأهيل املهني،
ومهارات التعامل مع األزمات بطريقة ميسرة.
وأضاف وكيل اجلامعة للمشاريع أن
امللتقى يستهدف أعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات السعودية واملوظفني والفنني

العاملني يف جماالت السالمة والصحة املهنية
وأمناء اخملتربات واملعامل والطالب من
اجلنسني.

من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية
للملتقى الدكتور إبراهيم بن حممد جمعة أن
اجلامعة تسعى نحو التميز واجلودة العالية

وهو منرب لتبادل املعرفة واملهارات
واخلربات بني اخلرباء واملتخصصني
واملهتمني بالسالمة و الصحة املهنية ،وترجمة
واقعية لتحسني السالمة والصحة املهنية
يف اجلامعات ملا لها من تأثري إيجابي على
العملية التعليمية والتنمية اجملتمعية ،عالوة
على كونه صورة من صور التعاون بني
املؤسسات احلكومية واجلامعات يف تعزيز
إدارة السالمة والصحة املهنية على ُأسس
علمية سليمة لتحقيق أعلى مستوى من التنمية
الشاملة .وأضاف أن امللتقى يهدف إىل تقدمي
األساليب املبتكرة التي يتم تطويرها للتعامل
مع هذه التحديات وتبادل احللول التي ُتمكن
اجلامعات من مواصلة عملياتها التعليمية
والبحثية مع احملافظة على أعلى مستوى من
معايري السالمة والصحة واملهنية.
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تغطية

كرسي صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبد العزيز إلدارة األزمـــــــ

¶ الكرسي جزء من
رؤية اململكة للحد
من اآلثار السلبية
للكوارث
¶ من أهداف الكرسي
إيجاد حلول ناجعة
لسالمة املؤسسات
احلكومية

يعد علم إدارة الكوارث واألزمات من
العلوم احلديثة فتزايد الكوارث الطبيعية
وغري الطبيعية وآثارها االجتماعية والنفسية
والسياسية فرض التفكري بإشراك اجلانب
األكادميي باإلضافة إىل اجلانب العلمي يف
مساعدة أصحاب القرار للحد والتخفيف من
آثار الكوارث واحلوادث الطارئة.
فقد شهدت اململكة العربية السعودية
مؤخرًا عدد من الكوارث الطبيعية مثل
الفيضانات كالتي حصلت يف مدينة جدة
وتهديدات من حدوث زالزل كما يف منطقة
العيص مما جعل اململكة بأمس احلاجة إىل
مؤسسات أكادميية تأخذ على عاتقها مسؤولية
إعداد املتخصصني و القيام بالدراسات البحثية
و االستشارية ملنع او تخفيف اآلثار املرتتبة من
خسائر مادية وبشرية وبيئية .ولذلك مت إنشاء
كرسي األمري مقرن إلدارة األزمات والكوارث
ملواكبة التقدم السريع و تطور العلوم يف
شتى امليادين واجملاالت ،إضافة إىل املنافع
اجلمة التي تعود نتائجها على اجملتمع ككل.
إن الدارس لعلم إدارة الكوارث واألزمات يعلم
بأن هذه الدراسة سوف متكنه من رفع مستوى
أدائه يف احلفاظ على استمرارية العمل يف
املؤسسة التي ينتمي إليها ،فهو يسعى إىل
دميومة العمل والربح املعنوي وال يهدف من
دراسته الربح املادي على حساب اإلنسان و
الوطن.
إنّ الكوارث الطبيعية والتي من صنع

اإلنسان تضع اجلميع أمام حتد مباشر للتمكن
من إيجاد احللول الناجعة واملناسبة إلدارة
هذه األزمات بالشكل الالئق والسليم ،وال
يتحقق ذلك إ ّال من خالل العمل املؤسسي املنظم
املبني على أسس وقوانني علمية مع األخذ بعني
االعتبار جتارب الدول األخرى يف هذا اجملال
والتي أنشأت مراكز إدارة الكوارث األزمات
واستطاعت إن تخفف الكثري من اخملاطر التي
تنتج عنها ،األمر الذي يستوجب إنشاء كرسي
األمري مقرن إلدارة األزمات والكوارث لتكون
حلقة وصل بني جميع املؤسسات الرسمية
والشعبية.
إن إنشاء كرسي األمري مقرن إلدارة
األزمات جاء استكماال للجهود التي طرحت
من خالل كلية االقتصاد واإلدارة وساهمت يف
إنشاء مركز إدارة األزمات وبرنامج ماجستري
إدارة الكوارث واألزمات يف جامعة امللك عبد
العزيز من منطلق إن زيادة الوعي يف إدارة
خطر الكوارث ستساهم يف احلد من اخلسائر
البشرية واملادية من وقوعها ال سمح اهلل من
خالل تبني النهج العلمي يف منعها او التقليل من
أثارها .إن إدارة الكوارث باستباقيتها والوقاية
منها أو بإدارتها بأسلوب علمي ومهني قائم
على دراسات واسرتاتيجيات أصبح ضرورة
وطنية ملحة ملفهوم عمل اإلدارات العاملة يف
خمتلف قطاعات الدولة وقت األزمات ،من خالل
استغالل البنية التحتية املتاحة والتأكيد على
عدم االزدواجية بني اجلهات املعنية واملواءمة

بني أعمال املؤسسات املعنية باألزمات قبل
وخالل الكوارث .شهد العامل الكثري من
الكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان
والتي أدت إىل خسائر مالية وبشرية كبرية
أدى إىل زيادة االهتمام بدراستها من اجل
حماولة فهمها والتأقلم معها .ومن منطلق
التعلم من خربات اآلخرين من أجل منع أو
تقليل اخلسائر املستقبلية رأينا إن نستفيد من
خربات اجلمعية الدولية إلدارة األزمات والتي
أتشرف بان أكون رئيسا لفرعها ملنطقة الشرق
األوسط من خالل عقد مؤمتر سنوي يستضيف
اخلرباء الدوليني واحملليني لبحث شؤون إدارة
خطر الكوارث حيث ستعقد ورشة العمل األويل
للكرسي يف شهر ابريل لعام  .2015حمى اهلل
اململكة من كل خطر وأدام عليها نعمة األمن
واألمان متمنيا للمهتمني مشاركتنا بتقدمي
أوراق بحثية ومقرتحات مشاريع ليتم بحثها
من خالل الفريق العلمي يف الكرسي ملا فيه من
حفظ لألرواح واملمتلكات مبشيئة اهلل.
رؤية الكرسي:
الريادة في إدارة خطر األزمات
والكوارث
رسالة الكرسي
إيجاد حلول علمية ملنع وتقليل اخلسائر

تغطية
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ــــــات والــكــوارث رؤية ثاقبة ألهمية التعامـل مـن الحوادث الطارئة

املادية والبشرية للكوارث الطبيعية والتي من
صنع اإلنسان من خالل زيادة قدرة املنظمات
احلكومية والقطاع اخلاص يف التعامل معها
واملعافاة منها من خالل تطبيق إجراءات
احرتازية وتلطيفية.
النتائج المتوقعة:
 نشر أبحاث متميزة يف جمالت علميةعاملية يف جمال إدارة خطر الكوارث وزيادة
مستوى مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف
أنشطة الكرسي البحثية والتوعوية من اجل
مساعدة اململكة يف زيادة االستعداد للتعامل
مع الكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان.
 إنشاء برنامج ماجستري إدارة الكوارثواألزمات ومركز إدارة األزمات باجلامعة
بساعد يف تكامل أنشطة الكرسي اخذ دور
ريادي علي مستوى اجلامعات السعودية ويف
العامل العربي.
أستاذ الكرسي:
هارالد دراجر  -رئيس اجلمعية الدولية
إلدارة األزمات
حاصل علي درجة املاجستري يف هندسة
التحكم من اجلامعة التقنية الرنويجية يف
عام  1966ودرجة املاجستري من جامعة
بوردو يف الواليات املتحدة األمريكية يف
الهندسة الصناعية يف التخصصات .1973

عمل استشارات للعديد من عمالء دوليا /
مؤسسة التمويل الدولية العاملية وحلف شمال
األطلسي واملفوضية األوربية و انه كان مدير
عدة مشاريع البحث والتطوير الدولية لطرق
وتطوير الربجميات يف حاالت الطوارئ
وإدارة الكوارث.
أعضاء فريق الكرسي:
نخبة من أعضاء هيئة التدريس
املتخصصني يف جماالت إدارة خطر الكوارث
من جميع النواحي االقتصادية والقانونية
والسياسية واإلدارية واالجتماعية والهندسية
 ,إضافة لعدد من طالب وطالبات الدراسات
العليا يف اجلامعة.
أهداف الكرسي:
 إيجاد مركز دويل فعال متخصصومتميز من خالل طرح تخصصات إدارة
خطر الكوارث واألزمات باإلضافة للدورات
والربامج التدريبية ذات العالقة يف جماالت
عمل الدفاع املدين.
 إعداد كفاءات علمية متخصصة يفجماالت إدارة الكارثة على املستوى احمللي
واإلقليمي وتأهيلهم مبا يواكب املستجدات
وتطورات العصر يف هذه اجملاالت.

 رفد اجملتمع السعودي بكوادر مؤهلةومدربة ومتخصصة يف جمال إدارة الكارثة
بحيث تكون قادرة على التعامل مع كافة أنواع
احلوادث واخملاطر التي تهدد حياة اإلنسان
وممتلكاته والتقليل من آثارها وأضرارها
البشرية واملادية والبيئية.
 إثراء البحث العلمي يف جمال الدراساتاملتخصصة يف إدارة خطر الكوارث وتطوير
النظم والدراسات واألبحاث التي تخدم مفهوم
اجملتمعات املستعدة.
 ترسيخ مفهوم الوعي الوقائي ونشرثقافة إدارة الكارثة بني خمتلف شرائح اجملتمع
وتعميق مفهوم االستعداد للكوارث للحد من
آثارها التدمريية للمساهمة يف خطط التنمية
االقتصادية والثقافية واالجتماعية
توثيق الروابط مع اجلامعات
واملؤسسات العلمية ذات العالقة يف جماالت
الكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان
وتبادل املعلومات واخلربات معها لتحقيق
أهداف األكادميية التعليمية والتدريبية
نشاطات الكرسي:
عقد ورشة عمل األوىل لكرسي األمري مقرن
إلدارة االزمات والكوارث يف جدة بالتعاون
مع اجلمعية الدولية إلدارة االزمات والكوارث
ممثلة يف أستاذ الكرسي السيد هارالد دراجر.

¶ االستفادة من
املتخصصني ومن
ذوي اخلربة لتحقيق
الريادة يف إدارة
األزمات والكوارث
¶ الكرسي يتطلع إىل
إيجاد حلول عملية
وعلمية ملواجهة أي
تهديدات طبيعية
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توجيهات وإرشادات ونــصائح للتعامــل مــع الحــــــ
ماذا تفعل عند هطول األمطار الغزيرة؟
عند اإلنذار بحدوث سيل مفاجئ :

 ¨ ال حتاول عبور السيل إذا كان مستوىاملاء أعلى من الكعبني.

 ¨ اعلم أن صوت الرعد والربق ينذربسقوط أمطار غزيرة.

إذا كنت خارج المبنى :

 ¨ كن جاه ًزا إلتباع التعليمات يف أيحلظة.

 ¨ انتقل إىل أعلى منطقة مرتفعة وابقفيها.

 عند التحذير من حدوث سيل مفاجئ : ¨ اتبع التعليمات التي يقدمها املسئولعن الطوارئ يف املبنى الذي تتواجد فيه.

 ¨ جتنب عبور أي سيول ،ألن حركة املياهالسريعة (حتى إذا كان عمق املاء  15سم أو
أكرث) ميكن أن توقعك أو تسحبك معها.

 ¨ إذا طلب منك إخالء املبنى قم بعمل ذلكفو ًرا.

 ¨ كن حذرا يف الليل عندما يصعبالتعرف على خماطر السيول.

 ¨ انتقل إىل املناطق املرتفعة التي يرشدكاملسئول إليها.

 ¨ عندما تخرج من منطقة اخلطر مباشرة،افتح الراديو لتلقي املزيد من التعليمات حسب
الظروف املتغرية والتقارير اجلديدة.

 ¨ -ابق بعيدًا عن مياه السيل مهما حدث.

ماذا تفعل عند حدوث الرباكني؟
عند اإلنذار بحدوث بركان :

:

¨ كن جاه ًزا إلتباع التعليمات يف أي
حلظة.

 ¨ اتبع التعليمات التي يقدمها املسئولعن الطوارئ يف املبنى الذي تتواجد فيه.

عند التحذير من حدوث بركان :
¨ اتبع التعليمات التي يقدمها املسئول
عن الطوارئ يف املبنى الذي تتواجد فيه.
¨ إذا طلب منك إخالء املبنى قم بعمل ذلك
فو ًرا.

 ¨ إذا طلب منك إخالء املبنى قم بعملذلك فو ًرا.

إذا كنت داخل المبنى :
¨ ابق داخل املبنى وجتنب اخلروج منه
ألي سبب كان.
¨ أطفئ كل أجهزة التهوية التي تقوم
بإدخال الهواء اخلارجي.
¨ ال تقم بتشغيل املكيفات أو املراوح.
¨ ضع مناشف مبللة أسفل األبواب
والفتحات.
إذا كنت خارج المبنى :
¨ إذا مل جتد ملجأ قريبًا منك ،ابحث عن
مكان آمن مثل السيارة أو داخل أحد املباين.
¨ ضع كمامة واقية أو قطعة قماش على
أنفك وفمك.
¨ قم بارتداء نظارات واقية.
¨ قم بتغطية أكرب قدر ممكن من جسمك.
¨ استمع إىل األخبار والتحذيرات
والنصائح من الراديو.
¨ يف حالة حدوث إصابات أو ضيق يف
التنفس اتصل مبركز الطوارئ والكوارث
على الرقم 012-69-51111
 ماذا تفعل عند حدوث العواصفالشديدة؟
 -عند التحذير من حدوث عاصفة شديدة

إذا كنت داخل المبنى :
 ¨ انزل بسرعة إىل أسفل طابق يفاملبنى كما يوجهك املسئول.
 ¨ ابق بعيدًا عن النوافذ واجلدرانوخاصة التي حتتوي على عناصر زجاجية
كبرية.
 ¨ جتنب االنتظار يف القاعات والغرفالكبرية.
 ¨ استمع إىل نظام التواصل اخلاصمبركز الطوارئ والكوارث.
 ¨ يف حالة حدوث أي إصابات أوتلفيات اتصل مبركز الطوارئ والكوارث على
الرقم 012-69-51111
 إذا كنت في السيارة : ¨ أوقف السيارة بعيدًا عن األشجاروأسالك الكهرباء.
 ¨ جتنب املنحدرات الشديدة واملناطقاملنخفضة.
 ¨ ابق داخل السيارة. ¨ استمع إىل الراديو لتحصل علىالتقارير والتعليمات الضرورية من الرئاسة
العامة لألرصاد وحماية البيئة.

إذا كنت في السيارة :
 ¨ إذا واجهت سيول يف طريقك ،استدرواجته إىل طريق آخر.
¨ إذا تعطلت سيارتك ،اخرج منها
مباشرة وتوجه إىل منطقة مرتفعة ،ألن املاء
املندفع بسرعة قد يجرف السيارة ومن فيها،
والعديد من الوفيات حدثت بسبب حماولة
األفراد حتريك سيارتهم املتعطلة.
تعليمات عامة لالستعداد لمواجهةالسيول :
 .1يجب أن يكون يف كل مبنى مكان
معروف للعاملني فيه يحتوي على:
 جميع االحتياطات من األمتعة. -خمزون األكل املطلوب والذي ال يحتاج

إىل طبخ أو تربيد.
 معدات اإلسعافات األولية. مياه شرب يف حافظات نظيفة.  .2احتفظ براديو متنقل وكشافات تعملبالبطاريات وكميات من البطاريات االحتياطية.
  .3احتفظ بسيارتك معبأة بالوقود.  .4يجب االحتفاظ مبواد (مثل أكياسالرمل أو الصفائح البالستيكية ،إلخ )...ملنع
مياه الفيضان من دخول املبنى.
  .5إذا كان هناك فيضان وشيك احلدوثوهناك متسع من الوقت ،يجب العمل على
حتريك األثاث واألشياء املهمة إىل الطابق
األعلى من األرضي وفصل التيار الكهربائي عن
األجهزة.

تقارير
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ـــــوادث والكوارث الطارئة وتحقيق السالمة واألمان
ماذا تفعل عند حدوث الزالزل؟
عند اإلنذار بحدوث زلزال :
¨ كن جاه ًزا إلتباع التعليمات يف أي حلظة.
عند التحذير من حدوث زلزال :
¨ اتبع التعليمات التي يقدمها املسئول عن
الطوارئ يف املبنى الذي تتواجد فيه.
¨ إذا طلب منك إخالء املبنى قم بعمل ذلك
فو ًرا.
إذا كنت داخل املبنى :
¨ ابق بعيدًا عن الزجاج والنوافذ والرفوف
واألجهزة الثقيلة واجلدران.
¨ انزل على يديك وركبتيك.
¨ قم بحماية رأسك ورقبتك حتت طاولة

قوية (إن مل جتد ابق قريبًا من أحد اجلدران
الداخلية واجلس على ركبتيك وحاول تغطية
رأسك ورقبتك بيديك).
¨ ابق يف أقرب مكان آمن حتى تتوقف
الهزة األرضية.
¨ كن مستعدًا لالنتقال إىل مكان آخر أكرث
أما ًنا ،إذا أحسست بأن الهزة األرضية تنتقل إىل
مكانك احلايل.
¨ ال تركض إىل اخلارج أو إىل الغرف
األخرى خالل الهزة األرضية.
¨ ال تقف يف املداخل.
¨ ال تقفز خارج املبنى.
¨ توقع حدوث هزات أخرى تابعة للزلزال.

ماذا تفعل عند حدوث هجمات إرهابية؟
 ابق هاد ًئا وصبو ًرا. ¨ اتبع التعليمات التي يقدمها املسئول عنالطوارئ يف املبنى الذي تتواجد فيه.
 ¨ استمع إىل األخبار والتحذيراتوالنصائح من الراديو.
 ¨ إذا كان الهجوم داخل املبنى الذي تتواجدبه ،غادر املبنى بسرعة من أقرب خمرج وكن هاد ًئا
قدر اإلمكان.
 ¨ إذا كان الهجوم يف اخلارج وأنت داخلاملبنى ،ال حتاول اخلروج من املبنى.
 ¨ إذا كنت يف اخلارج والهجوم ًأيضا يف
اخلارج ،ادخل مباشرة إىل أي مبنى.
 ¨ إذا كنت يف سيارتك ،ابق داخلها وحاولأن تقود السيارة إىل مكان بعيد.
 -ماذا تفعل عند انقطاع التيار الكهربائي؟

 ¨ اتبع التعليمات التي يقدمها املسئول عنالطوارئ يف املبنى الذي تتواجد فيه.
 ¨ سيقوم املسئول بتشغيل مصدر اإلضاءةاالحتياطي (إن وجد :ويكون بتغذية مستقلة
ويتوافق وطبيعة املبنى وكافيا لإلضاءة ملدة
ساعتني على األقل).
 ¨ إذا طلب منك إخالء املبنى قم بعمل ذلكفو ًرا.
 ¨ ابق هاد ًئا ،وفكر منطقيًا ،وساعد اآلخرين،وفكر جيدًا قبل اتخاذ أي إجراء.
 ¨ استخدم املصباح اليدوي إذا كنت يفمنطقة ال حتتوي على إضاءة طوارئ وال يصل
إليها ضوء الشمس.
 ¨ قم بإبالغ مركز الطوارئ والكوارث علىالرقم 012-69-51111

ماذا تفعل عن حدوث االنفجارات؟
 دخل حتت طاولة أو مكتب قوي إذا بدأتاألشياء تتساقط من حولك ،عندما ينتهي التساقط
غادر بسرعة إىل خارج املبنى وابتعد عن السالمل
والطوابق املتضررة ،واحذر ً
أيضا من احلطام
املتساقط.
 ¨ غادر املبنى بأسرع وقت ممكن ،وال تتوقفألخذ ممتلكات شخصية أو حتى إلجراء مكاملة
هاتفية.
 ¨ ال تستخدم املصاعد الكهربائية. مبجرد وجودك خارج املبنى : ¨ ال تقف أمام النوافذ واألبواب الزجاجيةأو أي مناطق خطرة حمتملة أخرى.
 ¨ ابتعد عن األرصفة والشوارع التييستخدمها مسؤويل الطوارئ أو غريهم أثناء
مغادرة املبنى.

ماذا تفعل عن حدوث حريق؟

 قم بتشغيل نظام إنذار احلريق يف املبنى،واتصل إن استطعت مبركز الطوارئ والكوارث
 إذا كنت عال ًقا وسط احلطام :على الرقم 012-69-51111
 ¨ اخرج من املبنى بسرعة. ¨ استخدم املصباح إن استطعت لتدل رجالاإلنقاذ على مكانك.
 ¨ ال تستخدم املصاعد أبدًا. ¨ جتنب احلركة الزائدة حتى ال تثري الغبارانزل على األرض وازحف إىل خارج
¨من حولك.
املبنى.
 ¨ قم بتغطية أنفك وفمك بأي شيء يكون يف ¨ قم بتغطية أنفك وفمك بقطعة مبللة منمتناول يدك.
القماش.
قم بالطرق على اجلدران أو األنابيب
¨ ¨ الدخان الكثيف والغازات السامة تتجمعحتى يسمعك رجال اإلنقاذ ويعرفوا مكانك.
غالبًا يف األعلى ،لذا ابق دائمًا أسفل الدخان.
 ¨ اصرخ فقط إذا كان الصراخ هو اخليار ¨ ال تدخل املبنى إال إذا أذن لك املسؤولالوحيد لك ،ألنه يجعل الشخص يستنشق كميات
عن الطوارئ بذلك.
خطرية من الغبار.

¨اآلتي:

يجب تأكد أفراد فرق املتطوعني من

 معرفة أماكن بكرات اإلطفاء وأجهزة اإلطفاءاليدوية والتدريب على استخدامها.
 فصل التيار الكهربائي وتشغيل مصدراإلنارة االحتياطي.
 غلق مصادر الغاز. إيقاف تشغيل اآلالت امليكانيكية واملصاعدوغريها.
 احلفاظ على خمارج الطوارئ بحالة جيدةوخالية من أي عوائق لإلخالء الفوري.
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السالمة والصحة المهنية
ضرورة ملحة

من خالل املؤمترات وامللتقيات العلمية
تتعدد مصادر االستزادة من العلم عند الباحثني
وأعضاء هيئة التدريس وغريهما من الفئات
املستهدفة ،وحضور املؤمترات وامللتقيات
العلمية املتخصصة هو أحد الوسائل املهمة
للتعرف على أحدث ما وصل إليه العلم يف
حماور هذه املؤمترات وامللتقيات ،حيث يؤدي
ذلك إىل الوقوف على آخر املستجدات يف
التخصص بل والتعرف على املتخصصني فيه،
وجامعة امللك عبدالعزيز تسعى دائمًا نحو
التميز واجلودة يف األداء لالرتقاء بالعملية
التعليمية والبحث العلمي بشقية األساسي
والتطبيقي بهدف خدمة الوطن واجملتمع،
وتويل اجلامعة يف الوقت نفسه اهتماما كبريًا
بتوفري بيئة عمل دافعة لإلبداع واالجناز
لقناعة اإلدارة العليا بأن توفري بيئة عمــل آمنــة
خاليــة مــن اخملاطـر يـؤدي إىل احلفاظ على
القوى البشرية واملمتلكات املادية من املنشآت
واألجهزة واملعدات مما يساعد اجلامعة يف أداء
ر رسالتها وحتقيق رؤيتها.
من أجل ذلك سوف يعقد امللتقى العلمي
الثالث للعاملني يف جمال السالمة يف اجلامعات
يف رحاب جامعة امللك عبدالعزيز حتت عنوان
«السالمة والصحة املهنية يف مؤسسات التعليم
العايل» .والذي يتبني من حماوره ،التي
تشتمل على السالمة يف جميع أنواع املنشآت
التعليمية من املعامل واخملتربات والورش
وقاعات الدرس وغريها ،ومهارات التعامل مع
األزمات ،الصحة املهنية والطوارئ والكوارث
وغريها من احملاور؛ وكذلك الفئات املستهدفة
من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والفنيني
وطالب الدراسات العليا باجلامعة واملبتعثني،
أن هذا امللتقى العلمي سوف يكون جمالًا خصبًا
لتبادل املعرفة واملهارات واخلربات بني اخلرباء
واملتخصصني واملهتمني بالسالمة و الصحة
املهنية يف املؤسسات التعليمية بل ويف جميع
القطاعات ذات العالقة.
ويأتي امللتقى العلمي الثالث للعاملني يف
جمال السالمة باجلامعات السعودية والذي
سيعقد حتت رعاية معايل وزير التعليم
العايل ليؤكد مدى حرص وزارة التعليم العايل
وعنايتها بالسالمة والصحة املهنية ،وإنا لنأمل
أن يقدم هذا امللتقى عن طريق احملاضرات
واألوراق العلمية التي ستناقش وورش العمل
أحدث األساليب املبتكرة يف تطوير آليات العمل
يف جماالت السالمة والصحة املهنية وجتنب
الكوارث باإلضافة إىل عرض التجارب الناجحة
يف اجملاالت ذات العالقة ،وأن يتمخض امللتقى
عن توصيات تؤدي إىل دعم اإلسرتاتيجية
الوطنية يف توفري السالمة يف املؤسسات
التعليمية بشكل خاص وجميع مواقع العمل يف
اململكة.
وختامًا أجدها فرصة لتقدمي الشكر اجلزيل
للجان املنظمة للملتقى العلمي الثالث للعاملني
يف جمال السالمة يف اجلامعات السعودية على
جمهوداتهم يف اإلعداد وتنظيم فعاليات امللتقى،
ونسأل اهلل العظيم للجميع التوفيق والسداد.
أ.د /عدنان بن حمزة زاهد
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

متابعات

اإلدارة العامة لألمن والسالمة  ..إحـدى المـــــــ

¶ اسرتاتيجية دقيقة لإلدارة العامة لألمن والسالمة لضمان
سالمة البيئة اجلامعية
نشأة اإلدارة العامة لألمن والسالمة:
يف 1411 /7/ 28هـ أصدر معايل مدير اجلامعة
قرارًا برقم  502/2422بإنشاء أول إدارة لألمن
والسالمة يف اجلامعة .ويف 1419 /6/ 17هـ صدر
قرار معايل مدير اجلامعة رقم  502/7703بدمج
إدارة األمن والسالمة حتت منظومة اإلدارة العامة
للتشغيل والصيانة .وتختص اإلدارة باإلشراف
على شؤون األمن والسالمة بكافة املنشآت واملباين
واملواقع التابعة للجامعة.
ويف عام  1429-1428هـ صدر قرار معايل
مدير اجلامعة بإنشاء إدارة عامة لألمن والسالمة
كإحدى اإلدارات التابعة لوكالة اجلامعة للمشاريع.
وتعنى اإلدارة العامة لألمن والسالمة بوضع كافة
اخلطط واإلجراءات الكفيلة باحملافظة على مواقع
العمل والعاملني بها من الناحية الوقائية واألمنية
والتأكد من تطبيق شروط وقواعد األمن والسالمة
الكفيلة بحماية العاملني ،باعتبار «جهاز األمن
والسالمة «جهاز تنموي وحضاري وتربوي.
استراتيجية اإلدارة العامة لألمن
والسالمة:
تنظر اإلدارة العليا للجامعة إىل النوعية
باعتبارها مكو ّنا جوهريا يف نظام اإلدارة .وإن
تطوير اخلدمات املوجّ هة إىل عمالئنا يُعد هدفا
حيويا ضمن رؤيتنا يف تقدمي اخلدمة .وما
حتقيقنا شهادة الـ «أيزو»  9001:2008سوى دليل
إضايف على التزامنا بتحقيق مساعينا .واألهم أننا
ملتزمون تقدمي خدمات وأداء أفضل للوصول إىل
خدمات ومساندة لكل املستفيدين .ونحن نؤمن
بشدة أن حمافظتنا على ما وصلنا اليه يتطلب جهود
متواصلة وروح عمل إدارية مثابرة األمر الذي
يؤدي يف النهاية إىل حتقيقنا مركز متفوّ ق لإلدارة
على املستوى الداخلي واخلارجي.
كما ننظر إىل مقاييس الـ «أيزو» على املستوى
الدويل باعتبارها منوذجا لتحقيق نظام النوعية
يف اإلدارة .وتشمل هذه املقاييس عمليات مثل تفهّم
وحتقيق متطلبات العمالء وتقدمي منتجات وخدمات
تتمتع بالنوعية واجلودة والتوثيق للعمليات.
واننا نؤكد أن نظام النوعية يف اإلدارة مي ّكن
اإلدارة العامة لألمن والسالمة بجامعة املؤسس
من حتقيق األعمال واألهداف التي تضعها يف
سياستها وإسرتاتيجيتها .كما نؤكد أن نظام اإلدارة
يصر على توفري املتانة والرضى من حيث اللوائح

واألنظمة واملواد والتجهيزات ،كما أنه يتفاعل مع
نشاطاتنا وخدماتنا ابتداء من حتديد وتعريف
متطلبات العميل وانتهاء بتحقيق رضى العمالء يف
كل التعامالت.
األهداف:

باجلامعة والعمل على منع وقوع احلوادث،
ومعاجلتها عند الوقوع وتاليف استفحال أضرارها.
 )2مباشرة التحقيق املبدئي يف املشكالت
واحلوادث التي تقع يف اجلامعة سواء أحيلت إليها
من املسئولني يف اجلامعة أو مت اكتشافها من قبل
إدارة األمن والسالمة.

 )1إنشاء وتطبيق نظام متكامل لألمن والسالمة
يف اجلامعة والعمل الدائم لتطويره والتنسيق يف
ذلك مع اجلهات املعنية باألمن والسالمة داخل
وخارج اجلامعة.

 )3تنظيم ومراقبة مداخل وخمارج اجلامعة
ووحداتها األخرى وتدقيق هويات األشخاص إذا
لزم األمر.

 )2احملافظة على األرواح واملمتلكات داخل
اجلامعة.

 )4إصدار تصاريح الدخول للجامعة ومرافقها
ووحداتها ،سواء لإلفراد أو املركبات.

 )3حفظ النظام واالرتقاء مبستوى االنضباط
داخل اجلامعة .

 )5اإلشراف على حركة السري وتنظيم املواقف
وحتديد اخملالفات املرورية مع مراعاة األنظمة
املرعية التي تنظم ذلك.

 )4االستعداد واملشاركة يف حاالت الطوارئ
التي قد حتدث ال سمح اهلل والتنسيق الدائم مع
اإلدارات األخرى يف اجلامعة فيما يخص احلوادث
والكوارث الطبيعية وتطوير خطة التعامل معها .
 )5تفعيل دور رجال األمن والسالمة يف
اجلامعة والعمل على استقطاب وتدريب الكفاءات
البشرية وتأهيلها ورفع مستواها للقيام بأعمال
األمن والسالمة باجلامعة.
 )6دراسة وتطوير وحتديث أنظمة األمن
والسالمة يف املباين واملنشآت ومواكبة التقنيات
احلديثة.
 )7التأكد من تطبيق أسس السالمة يف كافة
أعمال التشغيل والصيانة ،واقرتاح الوسائل التي
متكن من احملافظة على البيئة وحمايتها من التلوث.
)8توعية منسوبي اجلامعة وتعريفهم
بالواجبات واألعمال الوقائية املرتتبة عليهم يف
حاالت الطوارئ والكوارث العامة وتدريبهم على
أعمال الدفاع املدين إلمكانية االستفادة منهم عند
احلاجة.
مهام اإلدارة.
 )1إدارة جميع عمليات السالمة واألمن

 )6مراقبة موظفي وعمال الشركات واملؤسسات
العاملة ومرتادي اجلامعة يف حدود اختصاصاتها.
 )7إعداد مناوبات احلراسة باجلامعة يف أيام
العمل والعطالت واإلجازات.
 )8املشاركة يف تنظيم املناسبات والفعاليات
باجلامعة بالتعاون مع كافة اإلدارات ذات العالقة
اللجنة العليا الدائمة إلدارة األمن
والسالمة:
تتشكل اللجنة العليا الدائمة لألمن والسالمة
برئاسة معايل مدير اجلامعة وعضوية أصحاب
السعادة وكالء اجلامعة والعمداء ومشريف اإلدارات
ممن لعملهم اتصال بالسالمة واألمن.
مهام اللجنة العليا الدائمة:
 )1اإلشراف على كافة شئون األمن والسالمة
باجلامعة وتطويرها.
 )2رسم السياسات والتوجهات العامة لألمن
والسالمة.

متابعات
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ـــــــرافق المــعنية بحمــاية وسالمة الطالب والعاملين بالجامعة
ووزارة الصحة واجلهات املعنية األخرى.
 .3وضع خطة تفصيلية لعمليات إخالء املنشآت
واملرافق التابعة للجامعة يف حالة حدوث الكوارث
واألزمات الطارئة.
 .4إعداد آلية إلدارة ومراقبة خطة الطوارئ املعتمدة
يف حاالت الطوارئ.
 .5وضع الرتتيبات والتنظيمات الالزمة للتعامل
مع حاالت الطوارئ من قبل املستشفى اجلامعي
واالستفادة من إمكانيات املستشفى لتقدمي الرعاية
الطبية والصحية واإلسعافية .باإلضافة إىل االستفادة
من الطاقات البشرية يف الكليات الطبية والصحية يف
العمليات الطبية والتمريضية.
 .6إعداد خطط التعامل مع املواد الكيماوية
واإلشعاعية وسبل إخالء املستودعات اخلاصة باجلامعة
وإتباع إجراء األمن والسالمة.

¶ تكامل األدوار يف كافة قطاعات اجلامعة للوصول إىل أهداف
األمن والسالمة
 )3اعتماد اللوائح واألنظمة والتعليمات التي حتقق
األمن والسالمة باجلامعة.
 )4اعتماد اخلطط التشغيلية لألمن والسالمة لكافة
قطاعات اجلامعة.
 )5اعتماد ميزانيات األمن والسالمة.
 )6اعتماد التقرير السنوي الذي يوضح أعمال
اإلدارة.
 )7متابعة أعمال األمن والسالمة من خالل التقارير
الدورية التي تعرض عليها ،أو التي تطلبها للتحقق
من متشي كل األعمال مع اللوائح والسياسات العامة
لشؤون األمن والسالمة.
 )8تذليل العقبات التي تعرتض تنفيذ وتطوير
برامج األمن والسالمة باجلامعة.
آلية عملة اللجنة الدائمة لألمن والسالمة:
 )1تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل
شهر بنا ًء على دعوة من رئيسها.
 )2يجوز دعوتها لالنعقاد كلما دعت احلاجة إىل
ذلك.
 )3ترفع حماضر اجتماعاتها إىل معايل مدير
اجلامعة العتمادها.
اللجنة الدائمة إلدارة الطوارئ:
آلية عملها:
حتديد نسبة التعرض للكارثة.
التخطيط ملواجهة الكارثة .
التنسيق واملشاركة يف مواجهة الكارثة .
جمع املعلومات املتعلقة بالكوارث .
تدريب املنسوبني ملواجهة حاالت الكوارث
القيام بتجارب افرتاضية لتدريب جميع الفرق
واملنسوبني.
رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع
الكوارث.
مهامها:
•عداد اخلطط التفصيلية ملواجهة حاالت الطوارئ.
•حصر اإلمكانات املتوفرة باجلامعة ملواجهة
الكوارث وحتديد كيفية االستعانة بها بطريقة مثالية
تكفل سرعة مواجهة الكارثة.

•إدارة خطة الطوارئ.
•إنشاء غرفة عمليات مركزية إلدارة الطوارئ بهدف
حشد وتنسيق اجلهود واإلمكانات الالزمة ملواجهتها
•توصيف مهام وخطة العاملني بإدارة الطـوارئ.
•تكوين جمموعات العمل الالزمة ملتابعة مواجهة
الكارثة عند وقوعها أو توقع وقوعها وحتديد صالحيات
ومهام رئيس جمموعة العمل بالتعاون والتنسيق مع
األجهزة اخملتصة.
•اإلشراف على جميع الفرق بالتنسيق مع اجلهات
املعنية يف حالة حدوث كارثة ال سمح اهلل.
•حتديد اجلهات املسئولة عن اإلبالغ عن وقوعها أو
توقع حدوثها وجمع املعلومات الالزمة عن كيفية مواجهة
الكوارث والتخفيف من األضرار التي تنتج عنها.
•حتديد أسلوب إعالم املنسوبني عن الكارثة
وتطوراتها وسبل التعامل مع آثارها.
•إعداد خطة تفصيلية لعمليات إخالء املنشآت
واملرافق التابعة للجامعة وعمليات اإليواء واإلنقاذ.
•إعداد خطة للطوارئ خاصة مبستشفى اجلامعة،
يساهم فيها منسوبو الكليات الصحية بدور جهاز
التمريض يف حالة الطوارئ.
•إعداد خطة تدابري السالمة من أخطار املواد
الكيماوية واملشعة من املواد املتداولة يف معامل الطالب
واملستودعات العلمية واملستودعات اخلاصة باملستشفى
•حتديد طرق أدارة هذه املستودعات وصيانتها
والتخزين السليم لهذه املواد اخلطرة وإجراءات
الطوارئ يف حالة حدوثها.
•إعداد خطة حفظ الوثائق واملعلومات ،وتشمل :
· اخلطة العامة للمحافظة على املعلومات.
· إعادة تشغيل أنظمة اجلامعة األكادميية واإلدارية
يف حالة الطوارئ.
· إعداد خطة لعمليات حفظ واسرتجاع معلومات
وأنظمة اجلامعة.
· وضع نظام لتبادل املعلومات بني اجلهات اخملتلفة
فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءته.
· حتديد أسلوب تبادل وطلب املعاونة بني خمتلف
اجلهات عند إدارة األزمة مع إنشاء قواعد البيانات
املناسبة.
مرجعيتها:
•يشرف على اللجنة الدائمة سعادة وكيل اجلامعة
للمشاريع ويعترب مرجعًا لها.
•ترفع اللجنة حماضرها إىل سعادة وكيل اجلامعة
للمشاريع العتمادها من معايل مدير اجلامعة.
مهام اللجنة الدائمة إلدارة الطوارئ:

قامت جامعة امللك عبدالعزيز بإسناد مهمة إعداد
وتنفيذ «اخلطة العامة ملواجهة حاالت الطوارئ باجلامعة
إىل «اللجنة الدائمة إلدارة الطوارئ باجلامعة».
ومن أهم أهداف هذه اخلطة هو « :حتقيق اجلاهزية
ورفع كفاءة العاملني لتحديد عنصر املفاجأة للكارثة بقدر
اإلمكان ،وحتقيق أكرب قدر من األداء الحتوائها ،والتقليل
من اخلسائر البشرية واملادية بإذن اهلل تعاىل».
ومن أهم مالمح هذه اخلطة هو« :التعامل مع
الطوارئ حسب مراحل تطورها» وذلك على النحو التايل
:
 .1مرحلة ما قبل وقوع الكارثة (منع الكارثة).
 .2مرحلة اجتياح الكارثة (مرحلة املواجهة).
 .3مرحلة إزالة آثار الكارثة (إعادة االتزان).
 .4مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة والدروس
املستفادة
كما تستند اخلطة يف جناحها على :
 .1وضع إطار عمل شامل لتنفيذ خطة عامة ملواجهة
الكوارث كمظلة جملموعة خطط طوارئ متخصصة.
تؤكد على التنسيق والتعاون مع اجلهات
.2
املعنية داخل اجلامعة وخارجها على املستوى التخطيطي
والعملياتي والتنفيذي.
 .3اتسامها بالواقعية واملرونة ووضوح الهدف
وسهولة االستخدام والتنفيذ.
 .4حتدد مسئوليات كل جهة من اجلهات املشاركة.
أهداف الخطة العامة للجنة الدائمة إلدارة
الطوارئ:
تهدف اخلطة العامة لتدابري الدفاع املدين باجلامعة
ملواجهة الكوارث بأن تتوىل وتستكمل جامعة امللك
عبدالعزيز استعدادها حلاالت الطوارئ ومواجهتها
والتقليل من أخطارها .وميكن تلخيص األهداف
الرئيسية للخطة فيما يلي :
أوال  :خطط مواجهة الكوارث :وتهدف إىل ..
 .1السيطرة على اخلطر واحلد من الكارثة ومنع
انتشار احلرائق والعمل على تقليل اخلسائر الناجمة
عنها بإذن اهلل تعاىل ،من خالل وضع اخلطط والتدابري
الالزمة واستخدام الوسائل الفاعلة واملناسبة لكل حالة.
 .2وضع وكتابة الدليل اإلرشادي العملي (ويشمل
كافة القواعد واإلرشادات األساسية التي يجب إتباعها
يف حاالت الطوارئ) من أجل حماية األفراد واملنشآت
بالتنسيق والتعاون مع إدارة الدفاع املدين والشرطة

ثانياً  :الخطة الوقائية :وتهدف إلى ..
 .1منع وقوع الكارثة أو التخفيف من أثرها عند
وقوعها إىل احلد املمكن
 .2تشكيل وتدريب فرق إدارة األزمات واحلاالت
الطارئة بكل جهة ومبنى وحتديد الواجبات واملهام
املنوطة بكل منها لتكون مبثابة إطار عام لتنفيذ خطط
اإلخالء ومواجهة الطوارئ.
القيام بتجارب افرتاضية على مدار العام
.3
لتدريب جميع املنسوبني واملشاركني يف تنفيذ خطط
الطوارئ.
تأمني املعلومات والوثائق األكادميية
.4
واإلدارية املهمة واخلاصة بطالب ومنسوبي اجلامعة
بحيث يتم توفري نسخ حديثة للمعلومات يف مكان آمن
وسبل اسرتجاع املعلومات عند احلاجة .
وميكن حتقيق أهداف اخلطة العامة من خالل أعداد
خطط فرعية تتعامل مع احملاور األساسية للخطة .
• مرحلة ما قبل وقوع الكارثة :
 .1إدارة اخملاطر والك ـ ـ ـ ــوارث احملتملة.
 .2تقدير اإلمكانات والقدرات املتوافرة.
 .3وضع السياسات والتشريعـ ـ ـ ــات.
 .4تقييم قابلية التضرر للمجتمعات.
 .5التنسيق بني اجلهات املعنية وحتديد أدوارها.
 .6وضع اخلطط واالفرتاضات.
 .7التدريب على أساليب إدارة الكــوارث.
 .8إنشاء قواعـ ــد البيانات املناسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
 .9جمع املعلومات املتوفرة حمليـا ودوليـ ــا.
 .10إنشاء وجتهيز غرفة عمليات مركزيـة.
• مرحلة وقوع الكارثة :
 .1القيام باإلجراءات الالزمة لتقليل حجم اآلثار
الناجمة عن الكارثة.
 .2القيام بفحص موقع الكارثة بدقة لتحديد مدى
الضرر.
 .3أخذ العينات من مكان الكارثة وإجراء التحاليل
والقياسات.
 .4القيام باإلجراءات الالزمة للسيطرة على الكارثة.
 .5حتديد الطرق اآلمن ـ ـ ــة لعمليات اإلخـ ــالء
واإليواء.
 .6حتديد الطرق اإلسعافية والعالجيـ ـ ـ ـ ــة
املن ـ ـ ــاسبة.
• مرحلة ما بعد وقوع الكارثة :
 .1القيام باإلجراءات الالزمة إلعادة األوضاع ملا
كانت عليه قبل وقوع الكارثة.
 .2فحص العينـ ـ ـ ـ ــات ونتائج التحاليل والقياسات
ورفع التقاري ـ ـ ـ ــر الالزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
 .3تسجيـ ـ ـ ـ ــل اآلثار االقتصادية و االجتماعية التي
ترتبت علي حدوث الكارثة .
 .4تسجيل الدروس املستفادة من التعامل مع كل
كارثة .
 .5الرفع باملقرتحات لتفادي أوجه النقص و
القصور التي ظهرت أثناء املواجهة ،للقيام باإلجراءات
التصحيحية الالزمة.
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المشاركون في الملتقى العلمي الثالث للعـــــ
أ.د .شهاب عصفور

د .أحمد الشطي

السيرة الذاتية

السيرة الذاتية

يشغل الدكتور شهاب عصفور حاليًا منصب مساعد عميد كلية الهندسة يف جامعة ميامي،
وسبق أن عمل رئيسًا لقسم الهندسة الصناعية بجامعة ميامي بني  1يونيو 1999م و  31أكتوبر
2007م  ،وهو أستاذ يف كل من قسم الهندسة الطبية احليوية وقسم جراحة العظام وإعادة
التأهيل .كما سبق أن شغل منصب رئيس مشارك يف القسم نفسه ملدة  11عامًا.
حاصل على الدكتوراه يف الهندسة الصناعية من جامعة تكساس للتكنولوجيا ،لوبوك،
تكساس .وعمل مستشارا للصناعية واخلدمية ،واملؤسسات التعليمية ألكرث من  35عامًا.
ويف عام 2008م ،حصل على جائزة كلية الهندسة (الياهو جوري) وهي جائزة التميز
واالبتكار خارج احلرم اجلامعي ويف برامج ماجستري الهندسة الصناعية وإدارة التكنولوجاي
يف (برات أند ويتني) ،ووكالة ناسا ،ووكالة الفضاء املتحدة ،وأسهم يف تأسيس أول خمترب
افرتاضي متطور جدًا يف جامعة ميامي خلدمة كلية الهندسة يف جميع احتياجات الربامج
احلاسوبية.
ويف عام 2004م تلقى جائزة زمالة معهد املهندسني الصناعية ،وهو أعلى تكرمي مينح من هذا
املعهد ،والغرض من هذه اجلائزة هو االعرتاف باألفراد الذين قدموا مساهمات بارزة يف جمال
الهندسة الصناعية.
ويف عام  ،2002منح الدكتور عصفور جائزة جونسون أي ايدوسوموان التي متنح ألحسن
باحث من كلية الهندسة بجامعة ميامي .وتستند هذه اجلائزة على منحة مالية.
كما حصل الربوفيسور شهاب عصفور عام 1998م على جائزة (م .م .أيوب) وهي جائزة قسم
اإلرغونوميا سابقًا ،من جمعية العلوم والعمل من معهد املهندسني الصناعية ،ومتنح هذه اجلائزة
اعرتافًا مبن قدموا مساهمات بارزة يف جمال اإلرغونوميا أو بيئة العمل ،كما أن اجلائزة اتعرتاف
يف املقام األول باملعنيني يف هذا اجملال من الهندسة الصناعية.
وميتلك الربوفيسور شهاب عصفور خربة واسعة حيث أمضى أكرث من  28سنة يف معهد
املهندسني الصناعيني ( )IIEكباحث وناشط .وهو عضو من كبار األعضاء يف املعهد ،حيث شغل
عام 1985م منصب رئيس فرع معهد املهندسني الصناعيني يف ميامي ،وشغل منصب نائب الرئيس
للربامج ومديرًا لهذا الفرع ،باإلضافة إىل عضويته يف املعهد ،وهو كذلك عضو يف جمعية أبحاث
األرغونوميا ،وعضو يف جمعية العوامل البشرية واإلرغونوميا ،وجمعية مهندسي التصنيع.

المؤهالت العلمية:
 بكالوريوس يف العلوم الطبية احليوية ( ، )BBMSجامعة الكويت1981 ، بكالوريوس طب بكالوريوس اجلراحة ( ،)MB BSجامعة الكويت1984 ، ماجستري الطب املهني  ،مدرسة لندن للصحة والطب االستوائي1987 ، الطب حتت املاء :دورة يف معهد الطب البحرية1991 ، طب الطريان :دورة يف معهد سالح اجلو امللكي لطب الطريان ،فان بروه1991 ، عضو مشارك ( )AFOMالكلية امللكية للطب املهني  ،لندن ،اململكة املتحدة1990 ، عضو ( )AFOMالكلية امللكية للطب املهني  ،لندن ،اململكة املتحدة1995 ، دورة أساسية ومتقدمة لتقييم الضعف واإلعاقة ،مينيابوليس ،مينيسوتا ،الواليات املتحدة األمريكية،أغسطس.1999 ،
 زميل ( )FFOMالكلية امللكية للطب املهني ،دبلن ،ايرلندا2002 ،المهن الحالية:
 استشاري الطب املهني مدير إدارة الصحة املهنية حماضر كبري ،قسم طب اجملتمع ،كلية الطب ،مركز العلوم الصحية ،جامعة الكويت. املنسق العام للجنة الصحة املهنية الدائمة بدول جملس التعاون اخلليجي رئيس اجلمعية الكويتية للطب املهني والبيئي ()KSOEM رئيس الصندوق االجتماعي الكويتي للجمعيات الطبية املدير العام ملشروع غراس ملكافحة اخملدراتالجوائز:
 جائزة رجل السنة  ،2003التي متنحها الرابطة العاملية للجوائز ،لعمل الفريق الطبي يف حرب اخلليج. جائزة اإلجناز الطبي يف العامل العربي ،نقابة أطباء مصر1999 ، جوائز لإلجنازات الدويل لألطباء الكويتيني ،اجلمعية الطبية الكويتية1998 ،المسؤوليات اإلقليمية:
 رئيس اللجنة الدائمة الصحة املهنية ،مكتب التنفيذي لوزارات الصحة دول جملس التعاون اخلليجي عضو يف اجمللس التنفيذي الحتاد املستشفيات العربية AHFمنذ عام 2002 عضو يف اجمللس التنفيذي للمنتدى العربي للعلوم االجتماعية والصحة ( .)AFSSHعام .1999 عضو يف اجمللس التنفيذي للمجتمع العربي للتطبيب عن بعد ،منذ عام .1998 نائب األمني العام الحتاد األطباء العرب منذ .03-2001 -مساعد األمني العام ،رئيس جلنة اإلعالم والثقافة ،احتاد األطباء العرب.2001-1996 ،

للربوفيسور شهاب عصفور أبحاث رائدة يف تطبيق اإلرغونوميا وإعادة تأهيل مرضى آالم
الظهر املزمنة ،كما متكن من تأسيس قسم األرغونوميا والهندسة احليوية عام 1981م كجزء ال
يتجزأ من جامعة ميامي ،ومركز شامل إلعادة التأهيل ،كما عمل مديرًا مشاركًا يف هذا القسم ملدة
 11سنة ،وكان هذا القسم األول من نوعه من نوعه الذي أنشئ يف جمال إعادة التأهيل .وقد نتج
عن هذا العمل أكرث من  43بحثًا منشورا يف اجملالت العلمية املرموقة.

السيرة الذاتية
المؤهالت العلمية:

كما أن الربوفيسور شهاب عصفور رائد يف تطبيق األرغونوميا وامليكانيكا احليوية يف
صناعة الطاقة الكهربائية ،وأسهم يف تطوير وتنفيذ العديد من الربامج على نطاق واسع للحد
من إصابات العضالت والعظام يف شركة فلوريدا باور اند اليت ( ،)FPLوهي واحدة من
أكرب شركات املرافق يف العامل بدأت هذه اجلهود البحثية يف عام  ،1988وكان متويله من قبل
شركة فلوريدا باور اند اليت ( )FPLملدة ست سنوات لتصل قيمتها إىل  500000دوالر .أدى
هذا العمل إىل تخفيض كبري من إصابات يف الظهر يف شركة فلوريدا باور اند اليت ()FPL
وساهم أن تكون ( )FPLأول شركة يف الواليات املتحدة تفوز بجائزة دمينج للجودة .نتيجة
لهذا العمل ،دعي الدكتور عصفور من قبل شركة احمليط الهادئ للغاز والكهرباء ( )PG & Eيف
والية كاليفورنيا لقيادة ورشة عمل ملدة ثالثة أيام ملساعدة ( )PG & Eيف وضع برنامج مماثل.
وقد نشر الربوفيسور شهاب عصفور أكرث من  240مقالًا يف العديد من اجملالت احمللية
والدولية ،وله مشاركات جمموعة من املشاركات والكتب .وقد شملت منشوراته جمال
اإلرغونوميا ،والعوامل البشرية ،والعمود الفقري ،وجمالت معهد املهندسني الصناعيني (.)IIE
كما حرر كتاب من جملدين بعنوان االجتاهات يف اإلرغونوميا  /العوامل البشرية الرابع الذي
نشرته دار العلوم إلسفري يف عام 1987م ،وكتاب آخر بعنوان اإلرغونوميا مبساعدة الكمبيوتر،
الذي نشرته تايلور وفرانسيس.1990 ،

 دكتوراه الفلسفة يف العلوم الطبية ( )Phمن جامعة ميباليابان.
 دكتور يف الطب البيطري ( )UPMعام 1997م. ماجستري يف العلوم الطبية (الصحة العامة) ( )UKMعام2002م.
التاريخ الوظيفي:

د.عيرداتوجوهري بصري

كان مديًرا تنفيذيًا للمعهد الوطني للسـالمة والصحة املهنية
( )NIOSHمباليزيا فى الفـرتات من عام 2000م إىل
2002م ومن عام2004م إىل  2008م ،كما كان مديرًا تنفيذيا
جملموعة العشرة واملشكلة من الدول األسيوية األعضاء فى
شبكة السـالمة والصحة املهنية ( )OSHNETفى الفرتة من
عام 2004م إىل 2008م ،ومؤخرًا كان مديرًا لقسم السالمة
والصحة املهنية ( )DOSHمباليزيا.

املشاركون
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ـــــامليـــن فــي مجال السـالمة في الجامعات
أندروا زلوتورزينسكي

د .شمس البحري تمرين

السيرة الذاتية

السيرة الذاتية

المؤهالت العلمية:
 درجة املاجستري يف العلوم يف الكيمياء التحليلية درجة املاجستري يف العلوم يف الهندسة الكيميائية من ذوي اخلربة يف تخطيط وتنفيذ نظام إدارة شامل إلدماج قضايا إدارة اخملاطر،مثل إدارة املواد اخلطرة ،الصحة والسالمة واالمتثال ،واخملاطر املؤسسية مبا يف ذلك
خطط االستجابة للطوارئ واسرتاتيجيات التخفيف.
 يصميم ويطور وينفذ برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وموظفي الدعم،وكذلك لطالب الدراسات العليا وطالب املرحلة اجلامعية.
التاريخ الوظيفي:
 مركز ( )SABICللبحث واالبتكار يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية( )KAUSTبثول ،اململكة العربية السعودية  -رئيس السالمة (من يونيو .)2013
 املسؤول عن مراجعة والتطوير ،واالمتثال خلطط السالمة ملركز ()SABICللبحث واالبتكار يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية ()KAUST
 استشاري وخبري اخلرباء لكافة احللول املتعلقة بالسالمة على املعدات واملوادالكيميائية وخطورتها وإجراءات االختبار.
 التفاعل مع إدارة جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية ( )KAUSTلضمان أنسياسات السالمة ملركز ( )SABICللبحث واالبتكار  CRIهي يف تناغم مع لوائح
 EHSيف جامعة امللك عبداهلل.
 مدير الصحة والسالمة واخملاطر (من سبتمرب  1997إىل يونيو  ،)2013كلياتالعلوم والهندسة.بجامعة أوتاوا  -أونتاريو  -كندا.
 معهد السالمة اخملربية ()/LSI, http://labsafetyinstitute.orgناتيك ،ماساتشوستس ،الواليات املتحدة األمريكية مدرس ( - 2011حتى اآلن).
 حملل البيئي ( ،)1997-1994بتنظيم وتدار التحليلية ،خمترب الرصد البيئيملعاهد البحوث بجامعة أوتاوا  -أونتاريو  -كندا.

وقد تخرج فى عام 1977م من قسم الهندسة امليكانيكية باجلامعة التكنولوجية مباليزيا ،وحصل على درجة
املاجستري من جامعة مانشسرت بإجنلرتا فى جمال تكنولوجيا تركيب وصيانة واستبدال املعدات الصناعية
( ،)Terotechnologyوعلى درجة الدكتوراه من جامعة شفييلد بإجنلرتا فى جمال عمليات السالمة،
وحاليًا أستاذ مساعد فى جامعة ماليزيا باهاجن.
عضو سابق فى جملس إدارة املعهد الوطني للسالمة والصحة املهنية ( ،)NIOSHوعضو فى جملس إدارة
تطوير صناعة البناء والتشييد ()CIDBمباليزيا ،ورئيس للجنة املعايري الصناعية للسالمة والصحة املهنية
ببريهاد  ،وعضو فى جلان املعايري الوطنية املاليزية ()MyNSc(.
يشغل حاليًا زميل معهد املهندسني مباليزيا ،وزميل مشارك ملؤسسة املهندس الكيميائي ،ومسجل لدى جملس
املهندسني املاليزيني كمهندس مهنى ،وعضو جمعية الغاز املاليزية ،وعضو فى الوكالة اليابانية للتعاون الدويل
بجانب عضوية مدى احلياة يف اجلمعية املاليزية للسـالمة والصحة املهنية.
الخبرة:
املدير العام السابق لقسم السالمة املهنية والصحة ( )DOSHمباليزيا ،وهو املسؤول على التخطيط العام
وتنفيذ األعمال األساسية للقسم  ،ووضع املعايري واألنشطة الرتويجية.
سبق أن شغل مصنب املدير التنفيذي للمعهد الوطني للسالمة املهنية والصحة ( )NIOSHمباليزيا من
عام2000إىل  2002ومن عام  2004إىل  2007.وكان املدير التنفيذي ،ASEAN-OSHNETالتجمع
اإلقليمي من عشر دول األعضاء يف اآلسيان للعمل معا من أجل حتسني سالمة وصحة العمال 2004-2008.
تخرج يف الهندسة امليكانيكية من جامعة تكنولوجيا مباليزيا يف عام  ،1977وحصل على درجة املاجستري يف
 Terotechnologyمن جامعة مانشسـرت ،اململكة املتحددة ،والدكتوراه يف عملية السـالمة ( )QRAمن
جامعة شيفيلد ،اململكة املتحددة .وكان أيضا عضوا يف جملس إدارة  ،NIOSHوعضو جملس ،CIDB

المؤهالت العلمية:
دكتور يف الطب البيطري  UPM -للعام 1997م.
ماجستري يف العلوم الطبية )الصحة العامة)  UKM -للعام 2002م.
دكتوراه يف الفلسفة يف العلوم الطبية – (( )PhDجامعة مي  -اليابان).
التاريخ الوظفيي:
حصل فى عام 1997م على درجة الدكتوراه فى الطب البيطري من جامعة بوترا من ماليزيا ،وفى عام
2002م حصل على املاجستري فى العلوم الطبية ومن ثم على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى نفس
التخصص )العلوم الطبية) من جامعة UKاملاليزية .وهو اآلن أستاذ مشارك فى قسم البيئة والصحة
املهنية بكلية الطب والعلوم الصحية مباليزيا.
ولديه العديد من اخلربات األكادميية ،فهو رئيس وحدة السـالمة والصحة املهنية بقسم صحة اجملتمع،
وعضو جلنة املناهج الدراسية ملرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ،وعضو جلنة األبحاث العلمية
بالكلية ،ورئيس برامج بكالوريوس العلوم احملول )البيئة والصحة املهنية) من قسم السـالمة والصحة
املهنية ،وعضو جلنة املناهج الدراسية لكلية العلوم الصحية ،وعضو جلنة السالمة من احلرائق ،وغريها
من اللجان األكادميية .وقد كان رئيًسا للمؤمتر الدويل للبيئة والصحة الهنية فى عام 2014م .أيًضا
ممتحن خارجي جلامعة «أم القرى» باململكة العربية السعودية ،منذ عام 2014وحتى اآلن .ومقيم لضمان
اجلودة املاليزية لربنامج العلوم الصحية.
وفى جمال األنشطة البحثية ،مت نشر  38بحث علمي من أربعة مشاريع بحثية مدعومة ويشارك األن
فى  8مشاريع بحثية أخرى مدعومة مت نشر 18بحث علمي منها .وأشرف على 24طالب دراسات عليا
كما شارك فى اإلشراف على  8طالب اخرين .وله  86بحث علمي منشور فى جماالت حمكمة ،و68بحث
منشورين فى مؤمترات دولية وعاملية حمكمة وأيًضا  28كتابًا وأوراقًا علمية قام بتألفيهم.
وله ً
أيضا العديد من براءات االخرتاع منها :تصميم مقعد احلافالت ،أثاث املدارس االبتدائية ،املكاتب،
مقعد دراجة نارية ،وآلة حصاد الفواكه .كل هذا باستخدام علم «العوامل البشرية».
الخبرات:
 رئيس وحدة السالمة املهنية والصحية ،قسم صحة اجملتمع. عضو جلنة املناهج الدراسية بالقسم. عضو جلنة املناهج الدراسية للدراسات العليا بالقسم. عضو جلنة دار احليوانات بالكلية عضو جلنة البحوث بالكلية عضو جلنة يف إعادة هيكلة املناهج الدراسية لبكالوريوس العلوم )البيئة والصحة املهنية). رئيس ( )Buku Panduan Projekلبكالوريوس العلوم )البيئة والصحة املهنية). رئيس برامج بكالوريوس العلوم املحول )البيئة والصحة املهنية) من قسم الساملة والصحة املهنية. عضو جلنة املناهج الدراسية لكلية العلوم الصحية عضو جلنة مراجعة املناهج الدراسية لبكالوريوس العلوم (البيئة والصحة املهنية) رئيس جلنة السالمة من احلريق بالكلية رئيس جلنة » « Hari Penyampaian Hadiahبالكلية.المناصب الحالية:
 رئيس وحدة السالمة املهنية والصحة  ،بقسم البيئة والصحة املهنية عضو جلنة السالمة والصحة املهنية بالكلية. منسق برنامج الدراسات العليا بقسم البيئة والصحة املهنية منسق برنامج بكالوريوس العلوم )البيئة والصحة املهنية) بقسم البيئة والصحة املهنيةرئيس املؤمتر الدويل للبيئة والصحة املهنية .
براءة االختراع الصناعية:
 تصميم مقعد احلافلة بالرجو وميكس (ملف براءات االخرتاع ) أثاث املدارس االبتدائية (بالرجو وميكس  -تقدمي) مكتب االرجونوميكس كرسي االرجونوميكس (براءات االخرتاع) مقعد دراجة نارية مع املدمج يف دعم قطني (مقدم) -آلة الرجو وميكس حلصاد جمموعة الفواكه احلرة (مقدم)
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حوار

وكيل الجامعة للمشاريع  :الملتقى يتطلع إلى الخـروج بتوصــــــ
¶ امللتقى يسعى إىل حتسني البيئة اآلمنة
وتعزيز السالمة يف اجلامعات
¶ العاملون يف اجلامعات عليهم مسؤولية
كبرية لتحقيق السالمة املهنية
¶ امللتقى فرصة لتبادل اخلربات والوقوف
على آخر املستجدات يف جمال السالمة
املهنية
¶ مت وضع حماور للملتقى تغطي كافة
املوضوعات املهمة ذات العالقة بالسالمة
حوار :عبد العزيز عركوك
تصوير :أحمد مسعود
وقوفًا على األهداف املنشودة من تنظيم امللتقى
العلمي الثالث للسالمة يف اجلامعات ،كان لصحيفة
أخبار اجلامعة لقا ًء مع سعادة وكيل اجلامعة
للمشاريع األستاذ الدكتور عبد اهلل بن عمر بافيل،
الذي حتدث عن أهمية امللتقى وأهدافه وبرناجمه،
والتوصيات التي يتطلع إىل اخلروج بها يف نهايته،
وقد كان احلوار مع سعادته على النحو التايل:
بداية ،نود التعريف بالملتقى العلمي
الثالث للعاملين في مجال السالمة:
دأبت اجلامعة على تنظيم امللتقيات العلمية ملا
لها من فائدة علمية آنية ومستقبلية ،وهي جزء من
فعاليات وأنشطة اجلامعة العلمية التي تنشد من
خاللها الوقوف على آخر املستجدات العلمية ،وهو
جزء من سعيها نحو التميز واجلودة العالية يف
األداء لتجويد وحتسني العملية التعليمية والبحث
العلمي التطبيقي ،فالسالمة والصحة واألمان جزء
من هذه املنظومة التي تسعى اجلامعة عربها نحو
توفري بيئة علمية وعملية آمنة حيث أن السالمة
والصحة املهنية من أولويات اجلامعة إميانًا منها بأن
البيئة السليمة حتقق نتائج إيجابية على مستوى
جودة اخملرجات يف خمتلف اجملاالت العلمية
والبحثية .ويأتي امللتقى العلمي الثالث للعاملني
يف جمال السالمة يف اجلامعات بعنوان« :السالمة
والصحة املهنية يف مؤسسات التعليم العايل» ليؤكد
هذا النهج الذي تسري عليه اجلامعة ،وليكون منربًا
لتبادل املعرفة واملهارات واخلربات بني اخلرباء
واملتخصصني والعلماء واملهتمني بالسالمة والصحة
املهنية ،وهو ترجمة فعلية لتوجهات حكومة خادم
احلرمني الشريفني بإعطاء أهمية أكرب لتحسني

السالمة والصحة املهنية يف اجلامعات ،ملا لها من أثر
إيجابي على العمليتني التعليمية والبحثية على حد
سواء ،وهو ما يصب يف النهاية يف خدمة التنمية
الشاملة يف اململكة وتعزيز السالمة على أسس علمية
سليمة.

كيف ترون محاور الملتقى ،وعلى أي
أساس تم اختيارها:
استعدادًا للملتقى العلمي الثالث للعاملني يف
جمال السالمة مت تشكيل جلان علمية متخصصة
عقدت جمموعة من االجتماعات على ضوئها مت
اختيار حماور امللتقى والتي روعي فيها التنوع
وتغطية كافة املوضوعات التي لها عالقة باحملور
الرئيس للملتقى وهو السالمة املهنية يف اجلامعات،
حيث مت الرتكيز على التجارب الناجحة يف جماالت
السالمة والصحة املهنية ،واللوائح واألنظمة
واملعايري املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية يف
اجلامعات ،وكذا السالمة يف اخملتربات واملعامل
والورش واملنشآت التعليمية يف املدن اجلامعية،
باإلضافة إىل الرتكيز على الصحة املهنية والطوارئ
والكوارث ،وأهمية التوعية والتدريب ورفع كفاءة
منسوبي السالمة والصحة املهنية ،وحتقيق السالمة
يف املباين واملنشآت التعليمية بكافة أنواعها.
فاحملاور العلمية تغطي جميع ما له عالقة بالسالمة
املهنية يف اجلامعات.
ماذا عن الفئات المستهدفة من
مخرجات الملتقى:
إميانًا من اجلامعة بدورها يف خدمة اجملتمع

فدائرة االستفادة من امللتقى وخمرجاتها تتسع
لتشمل كافة فئات اجملتمع ،وبطبيعة احلال اجملتمع
الداخلي للجامعات املتمثل يف أعضاء هيئة التدريس
يف اجلامعات السعودية ،واملوظفني والفنيني
والعاملني يف جمال السالمة والصحة املهنية على
وجه اخلصوص ،باإلضافة إىل أن امللتقى يستهدف
مزيد من التوعية بأهمية توفري البيئة السليمة
واآلمنة يف اخملتربات واملعامل ومعامل األبحاث،
وبدرجة أكرب تكثيف التوعية بأهمية السالمة
وفوائدها لصالح طالب وطالبات مؤسسات التعليم
يف كافة ربوع اململكة.
من هي الجهات المشاركة في
الملتقى:
امللتقى العلمي الثالث للعاملني يف جمال السالمة
يف اجلامعات يهم كافة اجلامعات ومؤسسات التعليم
باململكة ،فكل اجلامعات باململكة مشاركة يف امللتقى،
باإلضافة إىل الدفاع املدين ،وهيئة الهالل األحمر
السعودي ،وشركة سابك ،واجلامعة السعودية
اإللكرتونية ،واملديرية العامة حلرس احلدود
السعودي.
هل هناك متحدثون في الملتقى من
خارج المملكة؟
نعم ،حرصت اجلامعة على استقطاب
متخصصني يف جمال السالمة من ذوي اخلربات
يف اجملال ،فهناك متحدثون من خارج اململكة ،وهم
الربوفيسور شهاب ويشغل حاليًا رئيسًا لقسم
الهندسة الصناعية يف جامعة ميامي ،وهو أستاذ يف
كل من قسم الهندسة الطبية احلوية وقسم جراحة
العظام وإعادة التأهيل ،ومستشارًا للصناعية

واخلدمية واملؤسسات التعليمية ألكرث من  35عامًا.
وسيكون متحدثًا رئيسًا يف إحدى جلسات امللتقى.
باإلضافة إىل الدكتور أحمد الشطي من الكويت
وهو رئيس اللجنة الدائمة للصحة املهنية ،وعضو
اجمللس التنفيذي الحتاد املستشفيات العربية،
وعضو اجمللس التنفيذي للمنتدى العربي للعلوم
االجتماعية والصحة ،وهو مستشار منظمة الصحة
العاملية يف جمال املبادررات الصحية والصحة
املهنية ،وسيشارك كمتحدث رئيس يف إحدى
جلسات امللتقى.
كما يشارك يف امللتقى الدكتور أندروا
زلوتورزينسكي ،ولديه خربة كبرية يف تخطيط
وتنفيذ نظام إدارة شامل إلدماج قضايا إدارة
اخملاطر ،مثل إدارة املواد اخلطرة ،الصحة والسالمة
واالمتثال ،واخملاطر املؤسسية مبا يف ذلك خطط
االستجابة للطوارئ واسرتاتيجيات التخفيف.
ويقوم بتصميم وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية
ألعضاء هيئة التدريس وموظفي الدعم وطالب
الدراسات العليا .وقد سبق أن عمل مديرًا للصحة
والسالمة واخملاطر بكليات الهندسة بجامعة أوتاوا
بكندا .باإلضافة إىل عدد كبري من املتحدثني من
اململكة.
كلمة أخيرة من سعادتكم.
امللتقى العلمي الثالث للعاملني يف السالمة يف
اجلامعات ،فرصة لتبادل اخلربات والوقوف على
أحدث املستجدات يف عامل السالمة املهنية ،ونتطلع
من خالله إىل طرح أفكار جديدة من شأنها أن
تسهم يف حتقيق بيئة مهنية وعملية وعلمية سليمة
وآمنة تسهم يف الرفع من جودة العملية التعليمية
والبحثية ،وتخلق بيئة حمفزة على اإلبداع والتميز،
وأمتنى التوفيق لكافة املشاركني واللجان التنظيمية
لتحقيق األهداف التي من أجلها مت تنظيم امللتقى.

الجلسات العلمية
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ـــــيات تسهم في توفير بيئة عملية سليمة وآمنة في الجامعات
الجلسات العلمية للملتقى
برنامج اليوم األول
يـــ�م الأحد  26ربيع الآخر 1436هـ  15 -فرباير 2015م

جلنة متابعة السالمة يف اجلامعات

الوقت

الفعالية

ال�ستقبال والت�سجيل

8:30 – 7:30

الت�سجيل

افتتاح املعر�ض وحفـل الفتتاح

9:30 - 8:30

فقرات متن�عة

املتحدث الرئي�سي الأول

10:20 - 9:30

A Comprehensive Guide for the Development of Safety and Emergency Action Plans for
)Higher Education Institutions (Prof. Shihab S. Asfour

ا�سرتاحة ق�سرية )(10:40 – 10:20
الجلسـة األولـى ( أ )  -محور التجارب الناجحة في مجاالت السالمة والصحة المهنية

اإن�ساء دليل وقاعدة بيانات الأمن وال�سالمة الإلكرتوين يف مراكز ومعامل الأبحاث التابعة ل�زارة التعليم العايل
)د /رميا دخيل اهلل احلارثي(
مبادرة جامعـة امللك فهـد للبتـرول واملعادن لعادة ا�ستخدام خملفات الطعام
)د /ب�سام �سفيق الط�ابيني ،د /اأجمد خليل ،د� /سمري عبداجل�اد(
الدليل الإر�سادي التقني "خطة ال�ستعداد لالإخالء يف حالة م�اجهة الط�ارئ" مباين الكليات اجلامعية جامعة الدمام
)د /بدرية حممد حبيب(
تقدمي خدمات ال�سحة املهنية والبيئية باجلامعات العربية :من�ذج "مركز خدمات ال�سحة املهنية و البيئية بجامعة
الزقازيق"  -درا�سة حالة )اأ.د /اأحمد رفعت عبد الغفار ،د /عبد املح�سن الزلباين ،د /اأب� بكر بن عبده الطبيقي(
حتقيق التميز من خالل التنفيذ الفعال لإدارة معايري ال�سحة والبيئة و ال�سالمة والأمن ال�سناعي )اأ /علي �سعيد الغامدي(

11:00-10:40
رئي�ض اجلل�سة:
ا.د .احمد بن حممد ال�سيف
وزارة التعليم العايل  -الريا�ض

البرنامج العلمي
ال�سالمة وال�سحة املهنية يف م�ؤ�سـ�سات التعليم العايل
 28-26ربيـع الآخــر 1436هـ املـ�افـق  17-15فبـرايـر  2015م

11:20-11:00
11:40-11:20

م�ساعد رئي�ض اجلل�سة:
د /ابراهيم بن حممد جمعة
اللجنة العلمية

12:00-11:40
12:20-12:00

نقــا�ض

12:30-12:20

الجلسة األولى (ب)  -محـــور اللوائح واألنظمة والمعايير المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية في الجامعات

املتحدث املدع� الأول

11:20-10:40

رئي�ض اجلل�سة:
د .حممد بن يحى عري�سي
جامعة جازان

11:40-11:20

Transforming National OSH Policy into Practices:
)Malaysia Experience (Dato Dr. Ir Johari BASRI

دور واأثر ال�سحة وال�سالمة املهنية يف حت�سني اأداء العاملني يف البيئة التعليمية )د /ي��سف �س�يف(
Safety Aspects in Biotechnology: Classifications، Safety Measurements and Precautions
)اأ.د /بدر ال�سباح عبداملنعم فت�ح( for Biological Workers

12:00-11:40

النت�سار امل�سلي لعدوى اإلتهاب الكبد الفريو�سي "بي" و"�سي" بني طالب الكليات ال�سحية والعاملني يف جمال الرعاية
ال�سحية يف منطقة جنران :احلاجة اإىل مبادئ ت�جيهية وطنية لطالب الكليات ال�سحية )د /جربان مرعي القحطاين
د� /سعيد علي اأب� ع�سي ،د/اأحمد حمف�ظ  ،د/ع��ض املكي ،د/اأحمد مراد اأ�سعد(

م�ساعد رئي�ض اجلل�سة:
ا.د .عادل بن حمم�د زكريا
اللجنة العلمية

12:20-12:00

املتحدث الرئي�سي الثاين

13:40 - 13:00

ا�سرتاحة ق�سرية و�سالة الظهر )(13:00 - 12:30
Safety Cultures Comparison in Industrial and Academic Research Laboratories and How
)We Can Close the Gaps (Mr. Andrew Zlotorzynski

الجلسة الثانية – محور السالمة في المختبرات والورش التعليمية في المدن الجامعية

رئي�ض اجلل�سة:
العميد� /سامل بن مرزوق املطريف
اإدارة الدفاع املدين  -جدة

لمزيد من المعلومات نرجو زيارة موقع الملتقى

14:00-13:40
14:20-14:00

م�ساعد رئي�ض اجلل�سة:
ا.د .عبدالرحيم بن عبدالرحمن
�سمرقندي
اللجنة العلمية

تقييم ال�سالمة يف خمتربات وور�ض كلية الهند�سة بجامعة امللك عبد العزيز )د /حممد عبداملنعم زيت�ن ،م /اأحمد �سالح العم�دي ،م/
فار�ض عبدالرحمن البار ،م /اأمين اأدهم خ�جة ،م /عامر عليم �سديقي(
درا�سة تقييم ت�افر ا�سرتاطات ال�سالمة الهند�سية يف املختربات التعليمية والبحثية يف اجلامعات النا�سئة يف اململكة العربية ال�سع�دية
)د /م�سلم حممد الدو�سري ،ا /عبدالإله عبداهلل املطريي(

14:40-14:20

تقييم حالة ال�سالمة فى بع�ض املختربات اجلامعية )د /من�س�ر اأحمد باخلي�ر(

15:00-14:40

ال�سالمة وال�سحة املهنية يف املختربات الطبية )اأ� /سع�د علي ال�سهري(

15:10-15:00

نقــا�ض

http://vpp.safetyforum.kau.edu.sa/

طعام الغداء )(15:10
مالحظة :جميع اجلل�سات العلمية تعقد يف مركز امللك في�سل للم�ؤمترات – القاعة الرئي�سية رقم ) (1والقاعة الرئي�سية رقم )(2

برنامج اليوم الثاني

ورش العمل

ي�م الإثنني  27ربيع الآخر 1436هـ  16 -فرباير 2015م

ي�م الثالثاء 28ربيع الآخر 1436هـ  17 -فرباير 2015م

الوقت

الفعالية

ال�ستقبال والت�سجيل

8:30-7:30

الت�سجيل

( رجــــال )

املتحدث الرئي�سي الثالث

9:10-8:30

املخاطر املهنية يف املن�ساآت اجلامعية ،دور ال�سحة وال�سالمة كاأداة تنم�ية لالنتاجية )د /احمد خ�سر ال�سطي(
الجلسة الثالثة – محور الصحة المهنية والطوارئ

رئي�ض اجلل�سة:
اأ.د .حمم�د �ساهني الأح�ل
جامعة امللك عبدالعزيز
جدة
م�ساعد رئي�ض اجلل�سة:
د /ح�سنة بنت عرفان بنجر
اللجنة العلمية

التغريات الكيم�حي�ية بني مديري و من�س�بي جامعة الدمام ال�سع�ديني املعر�سني ل�سغ�ط العمل
)د /ليلي عبداملح�سن ب�ساوري ،د /خالد فكري �سالمة(
نح� من�ساآت تعليمية وم�ست�سفيات جامعية خالية من الزئبق
)اأ.د /اأحمد رفعت عبد الغفار ،د /ف�ؤاد اأحمد بلتاجي ،د /جمال الدين م��سي(
احل�سا�سية وخطر الإ�سابة بالأمرا�ض املهنية يف املعامل واملختربات يف جامعة ماكجيل )اأ /نادين حممد فلمبان ،د /ويني وود(

9:30-9:10
9:50-9:30
10:10-9:50
10:30-10:10
10:50-10:30
11:00-10:50

دور جامعة امللك عبد العزيز يف ادارة الك�ارث التي ت�اجهها :درا�سة ميدانية على ق�سم الطالبات )اأ /حنان حممد بايل(
نظام دعم القرار يف اإدارة الك�ارث داخل اجلامعات باإ�ستخدام الذكاء ال�سناعي
)د /حممد طلعت خ�ج ،م /عبداهلل البعيجي ال�سبيعي  ،مقدم .م /خالد �سرمي العتيبي(
نقــا�ض
ا�سرتاحة ق�سرية )(11:20 - 11:00

الجلسة الرابعة – محور التوعية والتدريب ورفع كفاءة منسوبي السالمة والصحة المهنية

رئي�ض اجلل�سة:
ا.د� /.سهاب �سعد ع�سف�ر
جامعة ميامي
م�ساعد رئي�ض اجلل�سة:
د .عالية بنت حممد
الدهل�ي
اللجنة العلمية

11:40-11:20

برنامج "دافع" ال�طني )د /جناح مقبل القرعاوي(

12:00-11:40

ال�عي ال�قائي لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة )د /ن�سرين ح�سن �سبحي(

12:20-12:00

برنامج مبتكر لتدريب طالب طب الأ�سنان على التعامل مع فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية)د /زهري�سالح نت�(

12:30-12:20

نقــا�ض

الوقت

القاعة الرئيسية ()1

القاعة الرئيسية ()2

قاعة رقم ()1-1

قاعة رقم ()2-1

ور�ض العمل ال�سباحية
12:00 – 8:30

Lab Safety - 1

الكيماويات املنزلية

ال�سالمة الكهربائية
يف املن�ساآت ال�سحية

-

ور�ض العمل بعد الظهر
16:30 – 13:00

Lab Safety – 2

الوقت

القاعة الرئيسية ()1

القاعة الرئيسية ()2

قاعة رقم ()1-2

قاعة رقم ()2-1

ور�ض العمل ال�سباحية
12:00 – 8:30

Lab Safety - 1

الكيماويات املنزلية

ال�سالمة ال�سخ�سية

-

ور�ض العمل بعد الظهر
16:30 – 13:00

Lab Safety – 2

ا�سا�سيات مكافحة احلريق

اإدارة املن�ساآت بالطرق الأمنة

-

مالحظة :تعقد ور�ض العمل يف مركز امللك في�سل للم�ؤمترات
وور�ض عمل «الإ�سعافات الأولية» يف الفرتة ال�سباحية للرجال ) (12:00 – 8:30وبعد الظهر لل�سيدات ) (16:30 – 13:00تعقد يف امل�ست�سفى اجلامعي )مركز املهارات ال�سريرية واملحاكاة  -الدور الرابع(

جلسات الملصقات والمعرض

الجلسة الخامسة – محور السالمة في المباني والمنشآت التعليمية

رئي�ض اجلل�سة:
اأ.د .عبداهلل بن عمر بافيل
جامعة امللك عبدالعزيز
جدة
م�ساعد رئي�ض اجلل�سة:
د/عبدالرحمن حممد
با�سهل
اللجنة العلمية

جلســــات الملصقـــــات

املتحدث املدع� الثاين

13:30 - 13:00
13:50-13:30

تقييم حالة ال�سالمة يف املن�سئات اجلامعية بجامعة امللك عبد العزيز )اأ.د /عادل حمم�د زكريا(

14:10-13:50

اعتبارات ال�سالمة يف التمديدات والرتكيبات الكهربائية وحماية املعدات الكهربائية والألكرتونية )اأ.د /عبداهلل حممد ال�سعالن(

14:30-14:10

التحديات التي ت�ؤثر على �سالمة املباين احلك�مية )م /اأمين ال�سهري ،ابراهيم مطاوعة(

14:50-14:30

ال�سالمة يف مباين التجمعات )م /علي جابر ال�سمراين(

15:00-14:50

نقــا�ض

مهمات ال�قاية ال�سخ�سية

( سيدات )

ا�سرتاحة ق�سرية و�سالة الظهر )(13:00 - 12:30

Future of Ergonomics in Developing Countries: A way forward in sustaining OSH
)Improvement (Dr Shamsul Bahri Hj Mohd Tamrin

ا�سا�سيات مكافحة احلريق

دور مبادئ ال�سالمة وهند�سة
الع�امل الب�سرية يف التاأهب
حلالت الط�ارئ

اليوم

التاريخ

الوقت

الأحد

26ربيع الآخر 1436هـ  15 -فرباير 2015م

9:30 – 8:30
13:30 – 12:30

الإثنني

27ربيع الآخر 1436هـ  16 -فرباير 2015م

المكان

البه� امام القاعتني الرئي�سيتني ) (1و )(2
الدور الأر�سي )رجال( والدور الأول )�سيدات(

13:30 – 12:30

مالحظة :املل�سقات العلمية مت�اجدة ط�ال فرتة املعر�ض والوقات بعالية هي اأوقات ت�اجد مقدمي املل�سقات العلمية

جلسة التوصيات والختــام ()15:20 – 15:00

طعام الغداء )(15:20

المعرض مستمر يوميا من الساعة  8:00صباحا وحتى الساعة 16:00
يومي األحد واإلثنين (للرجال) ويوم الثالثاء ( للسيدات )

مالحظة :جميع اجلل�سات العلمية تعقد يف مركز امللك في�سل للم�ؤمترات – القاعة الرئي�سية رقم ) (1والقاعة الرئي�سية رقم )(2

األخيرة

األحد  26ربيع اآلخر 1436هـ املوافق  15فبراير 2015م

أخبار

الجامعة

السالمة المهنية أولوية األولويات

Akhbar Al-Jameah

االهتمام بالبيئة العملية السليمة وخلق الظروف املواتية ألداء الواجبات
واملهام املنوطة بكافة العاملني باجلامعات هدف مهم من األهداف التي نتطلع
جميعًا لتحقيقها ،ويأتي امللتقى العلمي الثالث للعاملني يف جمال السالمة
باجلامعات ليجسد هذا االهتمام بهذا اجملال احليوي ،وهو ملتقى علمي
له أهمية بالغة يحظى برعاية معايل وزير التعليم الدكتور عزام بن حممد
الدخيل ،وحتتضنه جامعة املؤسس مبشاركة جامعات اململكة احلكومية
واخلاصة وعدد من اجلهات األخرى ذات العالقة .يتحدث فيه خرباء
ومتخصصني وعلماء بارزين لهم باع طويل وخربة كبرية يف جمال السالمة.
لقد وضع امللتقى أهدافًا وحماور علمية يسعى إىل حتقيقها من خالل
االطالع على املستجدات يف جمال السالمة ،واالحتكاك مع ذوي اخلربة
يف هذا اجملال ،من خالل الرتكيز على التجارب العاملية يف جمال السالمة
والصحة املهنية ،و من خالل الوقوف على اللوائح واألنظمة واملعايري املتعلقة
بها مع الرتكيز على اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل ،باإلضافة إىل تناول
موضوعات ذات عالقة بالسالمة املهنية خاصة يف اخملتربات ومراكز األبحاث
ومراكز التميز البحثي واملستشفيات واجملمعات الصحية واملعامل والورش
واملنشآت التعليمية يف املدن اجلامعية ،وكذلك الرتكيز على الصحة املهنية
والطوارئ والكوارث والسبل الكفيلة بتطويرها والرفع من جودتها ومن
جناعتها يف مكافحة الظواهر الطبيعية وغريها من األزمات الناجتة عنها،
كما يهتم امللتقى بالتوعية والتدريب ورفع كفاءة منسوبي السالمة والصحة
املهنية ،وحتقيق السالمة يف املباين واملنشآت التعليمية بكافة أنواعها
وأشكالها.

إن موضوع السالمة يف اجلامعات يهم كافة القطاعات سواء مؤسسات
التعليم أو القطاعات األخرى احلكومية واخلاصة ،ولذلك حرص امللتقى أن
تكون املشاركة من كافة اجلامعات باململكة ،باإلضافة إىل الدفاع املدين ،وهيئة
الهالل األحمر السعودي ،وشركة سابك ،واملديرية العامة حلرس احلدود
السعودي ،فالكل حريص على حتقيق مبدأ السالمة ،وينبغي أن ال نغفل أن
سالمة الطالب والطالبات يف املؤسسات التعليمية واجلامعات ،وأعضاء
هيئة التدريس مسألة مهمة للغاية وذات أولوية وتتطلب التعاون واالستفادة
من البحث العلمي والعمل األكادميي لوضع احللول لألسباب واملسببات
الناجتة عن عدم سالمة البيئة التعليمية والبحثية ،خاصة أن بعض اجلهات
يف اجلامعات تستخدم املواد الكيماوية واإلشعاعية والنووية يف اخملتربات
العلمية ومراكز األبحاث ،وهنا ينبغي أن تكون اجلهود مضاعفة لتفادي أي
خماطر ال سمح اهلل.
األمل معقود على أن يحقق امللتقى العلمي الثالث للعاملني يف جمال
السالمة باجلامعات مبتغاه وأهدافه ،ونسأل التوفيق والسداد للمشاركني
يف امللتقى نحو اخلروج بتوصيات علمية حتقق مزيدًا من توفري البيئة
العلمية والعملية والبحثية الصحية والسليمة التي تسهم يف حتقيق النتائج
واألهداف املرجوة من املؤسسات التعليمية واجلامعية نحو خدمة اجملتمع
واحلفاظ على األرواح واملمتلكات ،وضمان سالمة العاملني يف اجلامعات.

المشاركون
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