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الفهرس

المهام الوظيفية للسيد أمين المعمل من قبل التنظيم واالدارة ●

مهام أمين المعمل ●

قواعد األمن والسالمة الواجب اتباعها بالمعامل ●

دفتر تشغيل االجهزة والمعدات وبطاقة الوصف ●

آلية القيام بعملية الجرد السنوي لألجهزة والمعدات ●

تعليمات إدارة الماكينات ●

التداول اآلمن للمواد الكيميائية الخطرة ●

األمن الصناعي ●

سالمتك تهمنا  ●
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1-المهام الوظيفية ألمين المعمل من التنظيم واالدارة بالجامعة :

11 اال�سرتاك1يف1جتهيز1املعمل1ال�ستقبال1الطالب1يف1الدرو�س1العملية1باملعامل..

21 م�ساعدة1الطالب1من1حيث1توفري1االأدوات1والكيماويات1للم�ساريع1البحثية..

31 ا�ستالم1عهد1املعامل1واملحافظة1عليها..

41 عمل1دفرت1ت�سغيل1لكل1جهاز1وبطاقة1و�سف1للجهاز1حتتوى1على1املوديل1واال�ستخدام1معلقة1بجانب1اجلهاز..

51 االبالغ1عن1اأي1اأعطال1اأو1التلفيات1اخلا�سة1باالأجهزة1ومتابعة1�سيانتها..

61 اال�سرتاك1يف1جتهيز1املعمل1المتحانات1ال�سفوي..

71 متابعة1نظافة1اأدوات1املعامل1امل�ستخدمة1يف1الدرو�س1العملية..

81 امل�ساركة1يف1جلان1املناق�سات1والفح�س1واملمار�سات1اخلا�سة1باأدوات1املعامل..

91 ا�سافة1االأ�سناف1اجلديدة1الواردة1للمعمل1وحذف1التي1مت1تكهينها..

101 يوؤدى1ما1ي�سند1اإليه1من1اأعمال1اأخرى1مماثلة..

2-مهام أمين المعمل:

هيئة1 اأع�ساء1 م�ساعدة1 من1خالل1 التعليمية1 العملية1 بارزا1يف1 دورا1 يوؤدى1 وهو1 واداريا,1 فنيا1 املعمل1 امل�سئول1عن1 ال�سخ�س1 هو1

التدري�س1والهيئة1املعاونة1على1اأداء1دورهم1العملي1ب�سكل1جيد1وذلك1عن1طريق1االعداد1والتجهيز1للتجارب1العملية1ومن1اأهم1

�سفاته1اأن1يكون1حمب1لعمله1ويتحلى1بالنزاهة1حتى1يكون1حمل1ثقة1للم�سئولني1ويتعامل1باملحبة1والتفاهم1والتعامل1امل�ستمر1

مع1اجلميع1�سواء1اأع�ساء1هيئة1التدري�س1اأو1الهيئة1املعاونة1اأو1الزمالء1اأو1الطالب1اأو1العمال.

واجبات1اأمني1املعمل1الفنية1واالإدارية1واملالية

اأوال:1عمل1فنى1«

جتهيز1االأجهزة1واملعدات1والكيماويات1املطلوبة1للعمل1التعليمي1اأو1البحثي.1▪

املحافظة1على1االأجهزة1واملعدات1واملواد1الكيميائية.1▪

ا�ستعمال1االأجهزة1اجلديدة1وال1تظل1حبي�سة1الدواليب.1▪

ابالغ1امل�سرف1على1املعمل1باالأجهزة1التي1حتتاج1ل�سيانة1اأو1تكهني1وذلك1اأثناء1عملية1اجلرد1ال�سنوي.1▪

م�ساعدة1ع�سو1هيئة1التدري�س1يف1جتهيز1املعمل1للدرو�س1العملية.11▪

ثانيا:1عمل1اإداري1ومايل1«

امل�سئولية1الكاملة1عن1املعمل1وحمتوياته1وذلك1بعد1ا�ستالم1العهدة.1▪

طلب1�سرف1االدوات1واالجهزة1واملواد1الكيميائية1الالزمة1للمقرر1الدرا�سي1ان1احتاج1االأمر1ذلك.1▪

تنظيم1وترتيب1حمتويات1املعمل1وت�سنيفها1بطريقة1ت�ساعد1على1اداء1العمل1داخل1املعمل1ب�سهولة.1▪
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ت�سجيل1اال�سناف1الواردة1او1املن�سرفة1حيث1ان1لكل1امني1معمل1دفاتر1و�سجالت1خمزنية1ودفاتر1معملية1مثل:1دفاتر11▪

م�سرتيات-1ملفات1اال�ستهالك-1ملفات1النق�س1والزيادة.

ملفات1حلفظ1امل�ستندات1مثل:1اأذون1ال�سرف1من1املخازن-1اأذون1االإ�سافة-1الت�سليم1والت�سلم-1اجلرد1ال�سنوي.1▪

جرد1عهدة1املعمل1مع1نهاية1كل1عام1درا�سي1مبوجب1حم�سر1جلنة1ي�سكلها1مدير1املعمل1لهذا1الغر�س.1▪

واجبات1اأمني1املعمل1قبل1بدء1الدرا�سة1▪

اإعداد1املعمل1ومرفقاته1باأن1يكون1كامل1التجهيز1وتوفري1االأجهزة1واالأدوات1واملواد1الكيميائية1الالزمة1للمقرر.1▪

خماطبة1املخت�سني1الإ�سالح1البن�سات1وجميع1التو�سيالت1الكهربية1التي1حتتاج1الإ�سالح1واإن1مل1يتم1اإ�سالحها1تو�سع1يف11▪

خطة1ال�سيانة1م�ستقباًل.

واجبات1اأمني1املعمل1اأثناء1الدرا�سة1«

11 �سراء1ما1يلزم1املقرر1الدرا�سي1عن1طريق1�سلفة1اخلامات1اأو1من1ح�ساب1املعمل..

21 االإ�سراف1على1اأعمال1النظافة1باملعمل1وحمتوياته1يوميا1وترتيب1االأدوات1واالأجهزة1واملواد1الكيميائية1بعد1انتهاء1اليوم1.

الدرا�سي.

31 امل�ساركة1يف1جتهيز1املعمل1لالمتحانات1العملية1وال�سفهية1باملعمل1وتوفري1املتطلبات1الالزمة1لذلك..

واجبات1اأمني1املعمل1يف1نهاية1العام1الدرا�سي1«

11 اإعداد1ك�سوف1بالنق�س1والزيادات1واإخطار1التوريدات1بها1وتدوين1ما1مت1ا�ستهالكه1يف1نهاية1العام1الدرا�سي..

21 اإجراء1اجلرد1ال�سنوي1مع1القيام1باجلرد1الفعلي1من1دفاتر1العهدة..

31 يحرر1ك�سوف1عجز1اأو1زيادة1يف1حالة1ظهور1عجز1اأو1زيادة1والتخل�س1من1االأ�سناف1التالفة..

3-قواعد األمن والسالمة الواجب اتباعها بالمعامل:

قواعد1االأمن1وال�سالمة1الواجب1اتباعها1بالن�سبة1لل�سادة1فنيو1املعامل1«

11 تعليق1طفاية1احلريق1يف1املكان1املخ�س�س1لها1وعدم1تركها1على1االأر�س..

21 التاأكد1من1تاريخ1�سالحية1طفايات1احلريق1املوجودة1باملعمل1واالت�سال1مب�سئول1وحدة1ال�سالمة1وال�سحة1لتغيريها..

31 االإبالغ1عن1اي1اعطال1يف1الكهرباء1او1التليفونات1او1ال�سباكة1او1تقدمي1طلب1للجهات1املخت�سة..

41 االإبالغ1عن1البن�سات1التالفة1او1التي1حتتاج1اإيل1ا�سالح1او1تقدمي1طلب1للجهة1املخت�سة..

51 التواجد1باملعمل1طوال1فرتة1اليوم1الدرا�سي1وعدم1مغادرة1املكان1اإال1باإذن1م�سبق1من1الدكتور/1امل�سرف1على1املعمل1اأو1من1.

اإدارة1املعامل.

61 عدم1و�سع1االأجهزة1اجلديدة1الواردة1من1م�سروع1CIQAP1اأو1غريها1يف1الدواليب1ولكن1عر�سها1وت�سغيلها..

71 عمل1دفرت1ت�سغيل1لكل1جهاز1موجود1باملعمل1على1�سوء1النموذج1الذي1مت1توزيعه1من1اإدارة1املعامل1وعمل1اأكواد1لكل1جهاز1.

موجود1باملعمل.
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81 و�سع1بطاقة1و�سف1لكل1جهاز1بجانبه1اأو1فوقه1بها1ا�سم1اجلهاز1وا�ستخدامه1ل�سمان1عدم1العبث1به1واإتالفه..

91 على1. وغريها..(1 االأذن1 و�سدادات1 واالأقنعة1 والبالطي1 )القفازات1 مثل1 املنا�سبة1 ال�سخ�سية1 ال�سالمة1 و�سائل1 ا�ستخدام1

ح�سب1طبيعة1التجارب1العملية1التي1جترى1باملعمل1وو�سعها1يف1مكان1ظاهر1لي�سهل1ا�ستغاللها.

101 اإتباع1الطرق1ال�سليمة1للتعامل1وحفظ1الكيماويات1على1ح�سب1طبيعة1املادة1الكيميائية..

111 تهيئة1املعمل1ومتابعة1نظافته1قبل1وبعد1اإجراء1التجارب..

121 عند1االنتهاء1من1العمل1باملعمل1يجب1التاأكد1من1اإقفال1النوافذ1وف�سل1االأجهزة1ثم1ف�سل1الكهرباء1من1اللوحة1الرئي�سية1.

للمعمل1وغلق1حمب�س1املياه1واأخريا1غلق1الباب1الرئي�سي1للمعمل.

131 لكل1معمل1بابني1يجب1ان1يظل1من1ال�سهل1فتحهمها1يف1حالة1الطوارئ1وال1يجوز1غلق1اأحدهما1بو�سع1اجهزة1اأو1حاويات1اأو1.

تكهني1معدات1خلف1اأحدهما.

141 عند1حدوث1اأي1طارئ1يجب1االت�سال:1اإدارة1املعمل14911-1وحدة1االأزمات1والكوارث15001..

اإر�سادات1عامة1داخل1املعامل:1)1للطالب1وم�ستخدمي1االأجهزة(1«

111111111111111111111111111111111111111111111111)يقوم1اأمني1املعمل1بعمل1لوحة1ار�سادية1بذلك1وتعليقها1يف1املعمل(

الرتكيز1اأثناء1العمل1وااللتزام1بقوانني1و�سروط1ال�سالمة1الالزمة.1▪

عدم1التدخني1اأو1االأكل1اأو1ال�سرب1داخل1املعمل.1▪

عدم1ت�سغيل1اأكرث1من1جهاز1يف1قاب�س1واحد.1▪

ا�ستخدام1االأجهزة1بالطريقة1ال�سليمة1وعم1التخريب1اأو1العبث1ب�سورة1غري1الئقة.1▪

ترك1املكان1نظيف1ومرتب1بعد1العمل.1▪

ارتداء1املالب�س1ذات1االأكمام1ال�سيقة1عند1العمل1على1االآالت1واملاكينات1اأو1ارتداء1البالطو.1▪

عدم1ارتداء1اخلوامت1اأو1االأ�ساور1اأثناء1العمل1على1االآالت1واملاكينات.1▪

على1جميع1الطالب1قبل1الدخول1اإىل1املعمل1اتباع1االتي:1)1تعلق1على1باب1املعمل(1«

ارتداء1الزى1املنا�سب1)1بالطو1املعمل1اأو1الور�سة1(.1▪

اظهار1كارنيه1كلية1عند1ا�ستالم1االأجهزة1واالأدوات1والعمل1عليها.1▪

ممنوع1مطلقا1االأطعمة1وامل�سروبات1داخل1املعمل.1▪

من1حق1اأمني1املعمل1طلب1الكارنيه1من1الطالب1اأو1�سحبه1يف1حالة1حدوث1اأي1جتاوز.1▪

على1جميع1الطالب1قبل1الدخول1اإىل1املعمل1اتباع1االتي:1)1لوحة1ار�سادية1للطالب(1«

يجب1على1الطالب1اأن1يكون1يقظ1ومنتبها1طوال1فرتة1وجوده1يف1املعمل.1▪

يجب1الت�سرف1بطريقة1م�سئولة1وجدية1يف1جميع1االأوقات1داخل1املعمل.1▪
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يجب1عدم1مل�س1االأجهزة1املوجودة1باملعمل1اإال1بتوجيهات1من1امل�سئول1عن1املعمل.1▪

على1الطالب1االلتزام1باملكان1املخ�س�س1له1داخل1املعمل1وعدم1التنقل1من1مكان1لالآخر1اإال1لل�سرورة1التي1يتطلبها1العمل.1▪

يجب1احلفاظ1على1مكان1العمل1نظيفا1طوال1الوقت1وبعد1االنتهاء1من1الدرو�س1العملية.1▪

يجب1اعادة1االأجهزة1واالأدوات1اإىل1املكان1املخ�س�س1لها1بعد1االنتهاء1من1العمل.1▪

يجب1التاأكد1من1اطفاء1االأجهزة1الكهربائية1قبل1مغادرة1املعمل.1▪

ممنوع1ا�ستخدام1الهاتف1املحمول1داخل1املعمل.1▪

يجب1االبالغ1فورا1عن1وقوع1اأي1خمالفات1داخل1املعامل.1▪

جتنب1التدخني1داخل1املعمل.1▪

التاأكد1من1�سالمة1تو�سيالت1الكهرباء1قبل1ت�سغيل1االأجهزة1الكهربائية1ب�سفة1دورية.1▪

االلتزام1بجدول1االإ�سغال1اخلا�س1باملعمل1وعدم1احل�سور1يف1مواعيد1خمالفة.1▪

اتباع1كل1ما1جاء1يف1اللوحات1االر�سادية1املعلقة1يف1املعمل1وعلى1باب1املعمل1وتخ�س1و�سائل1االأمن1ال�سناعي.1▪

قواعد1االأمن1وال�سالمة1داخل1�ساالت1احلا�سب1باالأق�سام1املختلفة1«

اظهار1الكارنيه1عند1الدخول.1▪

151 ..)CD1–1ممنوع1ن�سخ1حمتوى1القر�س1املدمج1على1اأي1قر�س1اأخر1)1فال�سه

احلفاظ1على1االأقرا�س1املدجمة.1▪

اعادة1الكرا�سي1اإىل1اأماكنها1عند1مغادرة1املكان.1▪

التزام1الهدوء1داخل1املعمل.1▪

عدم1ال�سماح1بامل�سروبات1واملاأكوالت1داخل1املعمل.1▪

عدم1ا�ستخدام1املعمل1الأى1اأغرا�س1اأخرى1غري1تعليمية.1▪

االبالغ1والتحذير1عن1وجود1اأي1ما�س1كهربي1يف1اأي1من1االأجهزة1اأو1وجود1تعرية1اأو1قطع1فى1بع�س1االأ�سالك.1▪

ممنوع1حتريك1اأو1�سبط1كي�سة1كمبيوتر1وهو1يعمل.1▪

عدم1فتح1اأو1ا�ستخدام1االأجهزة1اإال1يف1وجود1امل�سئول1عن1املعمل.1▪

ممنوع1اللعب1باالأزرار1اأو1االأ�سالك1اخلا�سة1بالكمبيوتر.1▪

ممنوع1التدخني.1▪

يجب1التاأكد1من1اطفاء1االأجهزة1الكهربائية1قبل1مغادرة1املعمل.1▪

حتديث1برامج1الت�سغيل1ب�سفة1دورية.1▪

عدم1تو�سيل1اأكرث1من1جهاز1يف1قاب�س1واحد.1▪
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4- دفتر تشغيل األجهزة والمعدات وبطاقة الوصف لكل جهاز:

دفرت1الت�سغيل1:1ي�ستخدم1كمفكرة1الأمني1املعمل1حتتوى1على1بيانات1كل1جهاز1واأوقات1ت�سغيله1وا�سم1الباحث1اأو1الطالب11▪

الذى1قام1بالعمل1عليه1وكم1عدد1مرات1ال�سيانة1التي1حدثت1لتلك1اجلهاز1وهى1ناحية1تنظيمية1الأمني1املعمل1وللحفاظ1

على1االأجهزة1املهمة1من1االأعطال1اأو1العبث1بها1اأو1االإهمال1يف1ت�سغيلها.

بطاقة1الو�سف1لكل1جهاز:1عبارة1عن1كارت1يكتب1عليه1ا�سم1اجلهاز1وا�ستخدامه1يف1ايجاز1ويتم1تعليقه1بجوار1كل1جهاز.1▪

دفرت1الت�سغيل1للجهاز
رقم1الكود:1111111/

النوعية1)جهاز/1معدة(:
الق�سم1العلمي:

املعمل:
بيانات1اجلهاز1الفنية

ا�سم1اجلهاز:1)عربي(
ا�سم1اجلهاز:1)اجنليزي(

املوديل1اأو1الطراز:

ملحقات1اجلهاز1)اإن1وجد(:

ا�ستخدامات1اجلهاز:

نوع1ال�سنف:1
رقمي1اأم1موؤ�سر1اأم1يدوي1اأم1كهربي1اأم1بطارية:

املوا�سفات1الفنية:

بطاقة1الو�سف1للجهاز1)كارت1الو�سف1للجهاز(

اال�سم:
اال�ستخدام:
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جدول1الت�سغيل

التاريخ ال�ساعة مدة1الت�سغيل التوقيع

جدول1ال�سيانة

التاريخ ال�ساعة �سبب1العطل التوقيع
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4 - آلية القيام بعملية الجرد السنوي لألجهزة والمعدات:

يقوم1ال�سيد1اأمني1املعمل1مبراجعة1دفرت1العهدة1لدية1بالدفرت1املماثل1له1يف1التوريدات1مع1االأ�ستاذ1املخت�س1بذلك,1ثم11▪

يقوم1بتدوين1كل1ما1يخ�سه1من1العهدة1يف1حما�سر1اجلرد1ويتم1تقدميها1�سنويًا.

معلومة1تهمك:1يف1حالة1عمل1اأحد1الباحثني1على1جهاز1معني1فرتة1طويلة1حلني1االنتهاء1من1البحث1الذي1يخ�سه,1من1حق11▪

اأمني1املعمل1اأن1ي�سلمه1اجلهاز1باإي�سال1كمت�سامن1معه1حلني1انتهائه1من1العمل1عليه1ويكون1ملتزم1اإرجاعه1�سليم1و�سيانته1

على1نفقته1اخلا�سة1يف1حالة1العطل.

6- تعليمات إدارة الماكينات والعمل عليها:

عند1اإعداد1املاكينة1للعمل1على1قيا�س1خم�س�س1يراعى1ايقاف1املاكينة1متام1قبل1بدء1�سبطها.1▪

احرت�س1من1م�سح1او1تنظيف1اأو1اإ�سالح1املاكينات1اثناء1دورانها1التاأكد1من1عدم1دورانها1اوتوماتيكيا1اثناء1التنظيف.1▪

عر�سة11▪ الأنه1 املتحركة1 االآالت1 على1 العمل1 عند1 الطويل1 القمي�س1 كم1 لف1 على1 تعتمد1 وال1 كم1 ن�سف1 القمي�س1 ارتدي1

لال�ستباك.

ميكن1ارتداء1القمي�س1ذات1االأكمام1الطويلة1املحكمة1على1الر�سغ1يف1االأعمال1االأخرى1غري1العمل1على1االآالت1الدائرة.1▪

عدم1ارتداء1اخلوامت1اأو1امليداليات1اأو1�ساعات1اليد1ملنع1خطر1ال�سدمات1الكهربية.1▪

يجب1اأن1تغ�سل1مالب�س1العمل1با�ستمرار1كوقاية1للجلد1من1االلتهابات1والعدوى.1▪

عدم1ارتداء1الكوفية1اثناء1اإدارة1املاكينة1الأنها1معر�سة1لال�ستباك.1▪

7- اإلرشادات العامة للتداول اآلمن للمواد الكيميائية والمواد الخطرة:

11 ال1تتذوق1اأبدا1اأي1مادة1كيميائية1يف1املعمل..

21 يجب1قراءة1البطاقة1املوجودة1على1الزجاجة1جيدًا1وحفظها1نظيفة1مقروءة..

31 عدم1و�سع1املادة1الكيميائية1مرة1ثانية1يف1الزجاجة1االأ�سلية1بعد1ا�ستخدامها1الأن1ذلك1�سيلوث1اأو1يغري1من1مكونات1املحلول1.

االأ�سلي.

41 عدم1مزج1زجاجتني1اأو1اأكرث1لنف�س1املادة1الكيميائية1حتى1ال1يختلف1الرتكيز1لكل1منها..

51 حفظ1املواد1ال�سامة1اأو1اخلطرة1يف1مكان1خا�س1بعيدًا1عن1الزجاجات1امل�ستخدمة1ب�سفة1منتظمة..

61 التخل�س1من1املركبات1واملواد1منتهية1ال�سالحية..

71 ت�سغيل1املراوح1واأجهزة1�سحب1الهواء1اأثناء1اإجراء1التجارب1وا�ستخدام1مواد1لها1رائحة1نفاذة1خانقة1مثل1االأحما�س1اأو1.

الن�سادر1....1وغريها.

81 ا�ستخدام1و�سائل1احلماية1ال�سخ�سية1من1قفازات1ونظارات1واأقنعة1مر�سحة1للهواء.. 1.8

املق�سود1باملواد1اخلطرة:1«
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تعرف1ح�سب1مفهوم1وزارة1البيئة1امل�سرية:1كل1مادة1اأو1مركب1كيميائي1اأو1بيولوجي1اأو1اإ�سعاعي1ميكن1ان1توؤدي1بطريقة11▪

مبا�سرة1اأو1غري1مبا�سرة1اإىل1حدوث1�سرر1باالإن�سان1اأو1احليوان1اأو1النبات1اأو1بالبيئة1ب�سفة1عامة.

من1ت�سنيفات1املواد1اخلطرة:1«

املواد1الكيميائية1امل�ستعلة1▪

اأمثلة1للمواد1الكيميائية1امل�ستعلة:1اأ�سيتون-1اأثري1االأثيلني-1ال�سوديوم-1الهيدروجني-1اإ�ستيلني-1الكحول1االإثيلي.1▪

التخزين:1«

ال1يجب1اأن1حتفظ1املواد1امل�ستعلة1قريبا1من1االأحما�س.1▪

يجب1اأن1حتفظ1هذه1املواد1يف1اماكن1باردة1لتمنع1اال�ستعال1يف1حالة1خلط1البخار1مع1الهواء.1▪

يجب1وجود1تهويه1كافية1ملنع1تكون1البخار.1▪

يجب1جتنب1حفظ1املواد1امل�ستعلة1يف1ثالجات1عادية1الأن1ال�سرارة1التي1تتولد1بوا�سطة1ال�سوء1الداخلي1اأو1ترمو�ستات11▪

ميكن1ان1ت�سبب1ا�ستعال1تلك1املواد1الثالجة1فت�سبب1يف1انفجار1خطري.

يجب1اأن1يكون1جهاز1اطفاء1حريق1جيد1موجود1يف1مكان1قريب1من1مكان1احلفظ,1ويجب1اأن1يحتوي1جهاز1اطفاء1احلريق11▪

املحمول1على1مادة1كيميائية1جافة,1رغوة,1وثاين1اأك�سيد1الكربون1الإخماد1احلريق.

يجب1اأن1حتفظ1املواد1امل�ستعلة1بكميات1قليلة.1▪

يجب1اأن1تتواجد1عالمة1-1ممنوع1التدخني1-1مل�سقة1يف1اماكن1ا�ستخدام1وحفظ1املواد1امل�ستعلة.1▪

التداول:1«

ا�ستخدام1قفازات1ونظارات1واقية1عند1معاجلة1ال�سوائل1اأو1االأبخرة1امل�ستعلة.1▪

يجب1ابعاد1كل1م�سادر1اال�سعال1من1املنطقة1عند1نقل1اأو1ا�ستخدام1ال�سوائل1امل�ستعلة.1▪

ا�ستخدام1�سندوق1خ�سبي1عند1نقل1ال�سوائل1امل�ستعلة.1▪

يجب1اأال1ت�ستخدم1احلرارة1املبا�سرة1لل�سوائل1امل�ستعلة1بطريقة1مبا�سرة.1▪

ال1تتخل�س1من1القابلة1لال�ستعال1يف1االأحوا�س1اأو1ال�سرف1ال�سحي.1▪

املواد1الكيميائية1االآكالة1)احلارقة(1«

التاآكل:1«

ميكن1للمادة1الكيميائية1االآكلة1اأن1حترق,1تدمر1وتهاجم1االأن�سجة1احلية1وحترق1اجللد1واأي�سا1عند1اال�ستن�ساق1اأو1البلع11▪

فاإن1اأن�سجة1الرئة1واملعدة1ت�ساب,1املواد1ذات1اخلوا�س1االآكالة1ميكن1اأن1تكون1حم�سية1اأو1قاعدي.

اأمثلة1للمواد1االآكالة1اأو1احلارقة1املتداولة:1▪

حم�س1الكربيتيك1-1حم�س1الهيدروكلوريك1-11حم�س1النيرتيك1-11هيدروك�سيد1االأمونيوم1-1هيدروك�سيد1ال�سوديوم.1▪
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التخزين:1«

11 عزل1االأحما�س1عن1القواعد1واملواد1االآكالة1بعيدا1عن1املواد1�سريعة1اال�ستعال1والع�سوية..

21 حفظ1املواد1االآكالة1قريبا1من1االأر�س1لتقليل1خطورة1�سقوطها1من1االأرفف..

31 حفظ1هذه1املواد1يف1اأماكن1باردة1,1جافة1وجيدة1التهوية1وبعيدا1عن1�سوء1ال�سم�س1ويجب1اأال1تكون1اأماكن1احلفظ1معر�سة1.

للتغريات1ال�سريعة1لدرجات1احلرارة.

التداول:1«

41 يجب1اأن1ترتدى1معدات1واقية1مثل1نظارة1املعمل1,1قفازات1مطاطية1,1اأقنعة1مر�سحة1للهواء1وذلك1للحماية1من1االأدخنة1.

.)Fume1hood1(1اخلطرية1اأو1العمل1داخل1غرفة1الغازات

اإ�سافة1الكا�سف1ببطء1كما1يجب1دائما1اإ�سافة1االأحما�س1اإىل1املاء1ولي�س1املاء1للحام�س1على1االطالق.1▪

8- األمن الصناعي

مفهوم1االأمن1ال�سناعي:1عبارة1عن1تقدمي1خدمات1وجتهيزات1وان�ساءات1من1�ساأنها1حماية1عنا�سر1االنتاج1جمتمعة1وعلى11▪

راأ�سها1العن�سر1الب�سرى1)1العامل(1من1خماطر1االأعمال1واخلدمات1املختلفة1,1اأي1توفري1ما1يلزم1من1ال�سروط1واملوا�سفات1

الفنية1واالجراءات1التنظيمية1يف1بيئة1العمل1لتجعلها1ماأمونة1و�سحية.

املخاطر1التي1تواجه1العامل1يف1بيئة1عمله1ثالث1اأنواع:1«

اأوال:1املخاطر1الهند�سية1وطرق1الوقاية1منها1:1«

ويعتمد1اختيار1نوعها1على1نوع1املخاطر1التي1يتعر�س1لها1العامل1واأجزاء1اجل�سم1املعر�س1لالإ�سابة1بها.1▪

11 االأحذية1املانعة1لالنزالق:1للوقاية1من1االنزالق1عند1ال�سري1على1االأر�س1املبتلة1اأو1امللوثة1بال�سحم1والزيوت..

21 اخلوذات1الواقية:1حلماية1الراأ�س1من1ال�سدمات1واالأ�سياء1ال�ساقطة..

31 االأحذية1امل�سفحة:1حيث1ي�سنع1بوزها1اأو1مقدمتها1من1ال�ساج1حلماية1القدم1من1�سقوط1االأ�سياء1الثقيلة1عليها..

41 املالب�س1اجللدية1املبطنة1باللباد1اأو1القطن:1حلماية1الكتف1والظهر1والبطن1وال�سدر1عند1حمل1االأثقال1من1�سغط1احلبال1.

بالن�سبة1للعمال.

51 االأقنعة1ال�سفافة1من1البال�ستيك1اأو1ال�سلك1املعدين1الرقيق:1لوقاية1الوجه1والعينني1من1تطاير1االأج�سام1والراي�س1كما1.

يف1معامل1املاكينات1وادارة1الور�س.

61 النظارات1الواقية:1حلماية1العينني1من1املواد1املتطايرة1وتطاير1اأجزاء1من1ال�سوائل1وللحماية1من1تاأثري1احلرارة..

71 القفازات1املقواه1باجللد1اأو1بقطع1معدنية:1لوقاية1اليدين1من1االأج�سام1احلادة..
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اأدوات1وو�سائل1احلماية1ال�سخ�سية
ثانيا1املخاطر1الكيميائية1والوقاية1منها:1«

11 من1. الكيميائية1 للمادة1 منعا1 البال�ستيك1 اأو1 ال�سناعي1 اأو1 الطبيعي1 املطاط1 من1 واقية1 قفازات1 بوا�سطة1 االأيدي1 حماية1

مالم�سة1اجللد1وتاأثريها1ال�سار.

21 ارتداء1االأحذية1ذات1النعل1اخل�سن1ملنع1االنزالق1واأن1تكون1ذات1كعب1منخف�س1ومغطية1الرجل1كاملة1حتى1ال1تن�سكب1.

الكيماويات1عليها.

31 حماية1اجلذع1واملالب�س1بارتداء1املرايل1املطاطية1الطويلة1التي1تغطى1اجل�سم1متاما..

41 حماية1العينني1با�ستخدام1نظارات1�سفافة1من1البال�ستيك1ذات1فتحات1تهوية1من1اجلنب1ان1كانت1الكيماويات1�سائلة1لو1.

كانت1املادة1غازية1اأو1ترابية1بذرات1دقيقة1جدا1تكون1النظارات1مغطية1منطقة1العينني1كاملة.

51 للوقاية1من1االأتربة1ت�ستخدم1االأقنعة1املر�سحة..

61 للوقاية1من1الغازات1املت�ساعدة1ت�ستخدم1اأقنعة1الهواء1اأو1املر�سحة1التي1حتتوى1على1فلرت1من1القطن1اأو1اللباد..

71 اأو1حاالت1. اأو1االأتربة1التي1ال1جتدى1فيها1االأقنعة1 اأجهزة1التنف�س1عند1احلاالت1اخلطرة1مثل1:1ارتفاع1ن�سبة1الغازات1

نق�س1االأك�سجني1اأو1انت�سار1غازات1�سامة.
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ثالثا1املخاطر1الطبيعية1وكيفية1الوقاية1منها:1«

11 احلرارة1:1ت�ستخدم1اأدوات1للوقاية1من1التعر�س1للحرارة1مثل1القبعات1واخلوذات1والقفازات1واالأحذية1واملالب�س1�سعيفة1.

التو�سيل1للحرارة1مثل1بدل1اال�سب�ستو�س.

21 اال�سعاعات:1ت�ستخدم1النظارات1املعتمة1والتي1تكون1م�سنوعة1من1الر�سا�س..

31 ال�سو�ساء:1لوقاية1االأذن1من1ال�سمم1املهني1وي�ستخدم1�سدادات1اأو1اأغطية1االأذن..

41 الكهرباء:1ت�ستخدم1املالب�س1واالأدوات1التي1ال1تو�سل1الكهرباء1مثل1املطاط1ملنع1ال�سعق1الكهربي1كاالأحذية1واخلوذات1.

واملرايل1والقفازات1امل�سنوعة1من1املطاط1اخلايل1من1الكربون1الأنه1يو�سل1الكهرباء.

عند1اكت�ساف1حريقا1يتم1ما1ياأتي:1«

11 يت�سل1فورا1برقم1هاتف1الطوارئ1ال�ستدعاء1فرق1االطفاء..

21 يكافح1احلريق1اإذا1اأمكن1با�ستخدام1اأقرب1مطفاأة1منا�سبة1لنوع1احلريق1كما1ياأتي:.

ام�ساك1املطفاأة1جيدا1بوا�سطة1مقب�س1احلمل.1▪

ا�سحب1م�سمار1االأمان1باملطفاأة.1▪

وجه1فوهة1املطفاأة1اإىل1قاعدة1اللهب.1▪

ا�سغط1على1املقب�س1لت�سغيل1املطفاأة.1▪

حتريك1مواد1االطفاء1على1قاعدة1النار1ميينا1وي�سارا.1▪

31 تاأكد1اأن1املكان1الذى1تقف1فيه1ال1ي�سكل1خطورة1عليك1واأنه1با�ستطاعتك1الهروب1اذا1انت�سر1احلريق..

41 ال�ستخدام1مطفاأة1احلريق1اليدوية1يف1الهواء1الطلق1يراعى1الوقوف1مع1اجتاه1الريح1على1م�سافة1مرتين1اإىل1ثالثة1اأمتار1.

من1النار.

51 ال1حتاول1اطفاء1احلريق1اإال1اإذا1كان1�سغريا1وكنت1واثقا1اأنك1قادر1على1اخماده..

61 اإذا1كان1احلريق1كبري1غادر1غرفتك1واغلق1الباب1خلفك1و�سغل1جهاز1االنذار..

71 يف1حالة1وجود1دخان1كثيف1يكون1التدحرج1على1االأر�س1اأف�سل1و�سيلة1لوجود1الهواء1النقي..

81 حت�س�س1الباب1واملقب�س1بظاهر1يدك1فاإذا1مل1يكن1�ساخنا1افتح1بحذر1واخرج..

91 اذا1وجدت1الباب1�ساخنا1عند1مالم�سته1فال1تفتحه..
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P

 PULL the pin, this unlocks the lever
 0074o discharge the and allows you

.extinguisher
ا�سحب1م�سمار1االأمان.

A
 AIM  low: point the extinguisher nozzle

.(or hose) at the base of the fire
وجه1اخلرطوم1اإىل1قاعدة1احلريق.

S

 SQUEEZE the lever above the handle:
 this discharges the extinguishing

.agent
ا�سغط1على1املفتاح.

S
 SWEEP from side to side moving

.carefully toward the fire
حرك1الطفاية1من1جانب1الآخر.
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قواعد1اإجرائية1للوقاية1من1احلريق:1«

لوقاية1املعامل1الدرا�سية1من1التعر�س1للحرائق1يجب1االلتزام1مبا1يلي:1«

جتنب1التدخني1داخل1املعمل.1▪

التاأكد1من1�سالمة1تو�سيالت1الكهرباء1قبل1ت�سغيل1االأجهزة1الكهربائية1ب�سفة1دورية.1▪

تعليق1لوحات1ار�ساديه1لكيفية1التعامل1ال�سحيح1لالأجهزة1املوجودة1باملعامل1على1جدران1املعمل.1▪

املتابعة1باهتمام1�سلوكيات1الطالب1داخل1املعمل1والتدخل1فورًا1لت�سحيح1اأي1�سلوك1خاطئ.1▪

9- سالمتك تهمنا

عند1دخولك1مبنى1الكلية1يرجى1مراعاة1االآتي1ل�سالمتك:1«
اإظهار1البطاقة1التي1تثبت1عملك1لهذه1الكلية1وعلى1النحو1الذي1ي�سمح1لرجال1االأمن1م�ساهدتها1ب�سهولة.1▪
تقبل1اإجراء1التفتي�س1من1قبل1رجال1االأمن1عند1دخولك1املبنى1اإذا1تطلب1منك1ذلك.1▪
عدم1جلب1االأ�سياء1الغري1م�سموح1بدخولها1وال1تخ�س1العمل.1▪
ا�ستخدام1مواقف1ال�سيارات1طبقا1لتعليمات1االأمن1وال�سالمة1بهذا1اخل�سو�س.1▪
تطبيق1تعليمات1االأمن1وال�سالمة1داخل1املبنى1ومعرفة1خطط1الطوارئ.1▪
ال1ترتك1اأي1م�ستندات1اأو1اأوراق1هامة1على1املكتب1اإذا1كان1باالإمكان1حفظها1يف1املكاتب1اأو1مكان1خا�س1حلفظ1امل�ستندات.1▪
وال1ترتك1املبالغ1النقدية1واالأوراق1املالية1على1مكتبك1عند1مغادرتك1العمل.1▪
عند1نهاية1اليوم1الدرا�سي1تاأكد1من1جمع1كافة1امل�ستندات1وحفظها1يف1مكان1مقفل1وقم1باإغالق1جميع1النوافذ1واالأبواب11▪

واإحكام1اإقفالها.

اإر�سادات1عن1ال�سالمة1وال�سحة1املهنية:1«
التاأكد1من1توافر1و�سالمة1اأجهزة1اإطفاء1احلريق1و�سالحيتها1للت�سغيل.1▪
التاأكد1من1تنفيذ1تعليمات1النظافة1العامة.1▪
منع1التدخني1وحمل1اأعواد1الثقاب1والوالعات.1▪
يجب1منع1التدخني1نهائيًا1يف1اأماكن1العمل1التي1تتوافر1بها1مواد1قابله1لال�ستعال1وغريها1مع1و�سع1الفتات1)1ممنوع1التدخني11▪

(1يف1املناطق1املحظور1فيها1التدخني1وتنفيذ1هذه1التعليمات1بدقة1من1امل�سرفني1والزوار1والعاملني.
ال1تخزن1املواد1القابلة1لال�ستعال1يف1اأوعية1مك�سوفة1اأو1زجاجية1)1جفف1ما1ين�سكب1من1هذه1املواد1ب�سرعة1وال1تخزنها11▪

بجوار1م�سادر1احلرارة1كاملواقد(1وكذلك1تخزينها1يف1اأماكن1جيدة1التهوية1حتى1ال1ترتفع1درجة1حرارة1املخزن1املوجود1
به1تلك1املواد.

�سرارة11▪ باأي1 ا�ستعمالها1 ل�سهولة1 اأو1حوله1 املعمل1 باب1 اأمام1 اأو1خملفات1 اأوراق1 اأي1 وجود1 عدم1 �سرورة1 على1 دائمًا1 حافظ1
تلم�سها.

الوقود1مع1عدم1وجود1هواء1كاف11▪ اإ�سعال1 للحرارة1وتزداد1حتى1ت�سل1لدرجة1 الذاتي:1تولد1خفيف1 ظاهرة1اال�ستعال1
الإبعاد1احلرارة1التي1تتولد1وذلك1يحدث1يف1مواد1مثل1الورق1واخل�سب.
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المراجع

موقع1وزارة1التعليم1العايل.1▪

موقع1خدمة1املجتمع1وتنمية1البيئة1باجلامعة.1▪

كتيب1التو�سيف1الوظيفي1لوحدة1�سمان1اجلودة-11هند�سة1املن�سورة.1▪

كتاب1االأمن1ال�سناعي1باملعهد1الفني1التجاري.1▪
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