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SAFETY  FIRST 
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من التدابير واإلجراءات الوقائية القصد منها حمايةة هي مجموعة 

والعمة  علةم منةل الاسةائر  ةي واألضةرار مةن الماةا ر اإلنسان 

 .األرواح والممتلكات

أهداف 

 السالمة

حماية البيئة 

 المحيطة

حماية 

 المنشأة

حماية 

 األ راد

 تعريف السالمة
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 ماا ر  بيعية      

  يزيائية  

 كيميائية    

 بيئة العم  المكتبية      

 كهربائية   
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6 

5 

3 

2 

 7 أماكن عامة  

 1 حرائق
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ويقصةةد بةةف تادةةي  درجةةة حةةرارة المةةادة المشةةتعلة و لةة  

باستادام الميةا  التةي يةتم قة  ها علةم الحريةق وتعتمةد هة   

المةةاء لحةةرارة المةةادة امتصةةا  علةةم قةةدرة أساسةةا  الوسةةيلة 

 .النارالمشتعلة  يها 

 

األكسةجين لليةف يتم خنق الحريق بتغطيتف بحاجز يمنةل ووةو  

 :التاليةبالوسائ  و ل  

منا ة  و تحةات التهويةة بمكةان الحريةق للتقلية  مةن غلق ( 1 

 .  األكسجيننسبة 

 .  الكيمياوية بالرغاويالمادة المشتعلة تغطية ( 2

الكربةةون أو لحةةال  األكسةةجين بباةةار المةةاء أو يةةاني أكسةةيد ( 3

 .الهالوجيناتأبارة و أالكيميائية الجا ة المساحيق 

 

يةةتم تجويةةل الحريةةق بالحةةد مةةن كميةةة المةةواد القابلةةة لال ةةتعا  

 (.تقسيم الحريق للم أجزاء)

 تبريد الحريق

 خنق الحريق

 تجويل الحريق
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 لن ار الحريق لتشغيلفاكسر زجاج  . 

اتص   ورا  برقم هاتف الطوارئ. 

 (. 998الد اع المدني / 0112590222 –عمليات الجامعة )

 للحريق كالتاليل ا أمكن باستادام أقرب مطدأة مناسبة كا ح الحريق: 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالمطدأة جيدا  بواسطة مس  ا

 مقب  الحم 

وجف  وهة المطدأة للم قاعدة 

 اللهب

حرك مواد اإل داء علم قاعدة النار 

 يمينا  و يسارا  

 اسحب مسمار األمان بالمطدأة

 اضغط علم المقب  لتشغي  المطدأة

تأكد أن المكان ال ي تقف  يف ال يشك  

خطورة علي  وأنف باستطاعت  الهروب 

 ل ا انتشر الحريق

استادم مطدأة الحريق اليدوية  ي 

الهواء الطلق مل مراعاة الوقوف مل 

اتجا  الريح علم مسا ة مترين للم 

 يالية أمتار من النار

الغر ة لتهويتها انزع الستائر وا تح 

 ولطرد الدخان
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 اإلخالء وسج  اسم   ي قائمة المتواجدينتوجف  ورا  للم نقاط. 
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الكهرباء من مصادر الطاقة والقوى المحركة التةي جعلة  تعتبر 

الحياة أكثر سهولة ويسر، ولكن علم الرغم من الدوائد الكثيةرة 

للكهرباء  ي حياة الدرد والمجتمل لال أنها تشةك  خطةورة علةم 

سالمة األرواح والممتلكات وقد تكون سببا   ي وقوع الحرائق أو 

تطبيةق  ةروط السةالمة لهمةا  و اة الكثير من الناس  ي حا  

 .أيناء تندي  الشبكات والتوويالت الكهربائية أو عند االستادام

 

 .التيار الكهربائي قب  لجراء عملية اإل داء ص  -1

وسةةائ  اإل دةةاء التةةي تتناسةةب مةةل نوعيةةة المةةواد اسةةتادام -2

 .المشتعلة

حا  تعة ر  صة  التيةار الكهربةائي أو عةدم التةيقن مةن  ي -3

 ل   تستادم مواد اإل داء التي ليسة  لهةا خاوةية التووةي  

الكهربائي وأيضا  عةدم التةأيير الضةار علةم التجهيةزات كةأبارة 

الهالوجينةةات والمسةةاحيق الكيميائيةةة الجا ةةة ويةةاني أوكسةةيد 

 .الكربون

 المواد الكهربائية

  رق التعام  مل الماا ر الكهربائية
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المواد الكيميائية الاطرة بحسب منظمة لدارة السالمة والصحة تعرف 

بأنهةا أي مةادة كيميائيةة يمكنهةا التسةبب  OSHA المهنية األمريكية 

ا علم عدة عوام  هيو ل  بأي خطر واحد أو أكثر   :اعتماد 

 المادة الكيميائية نوع  -1

 المادة الكيميائية تركيز  -2

 التي تعرض لهاالمنطقة  -3

التعرض للمادة ويمكن التعرض للمةواد الكيميائيةة بعةدة  ريقة -4

 :  رق

 ب ة التالمس المبا ر       ج ة البلل.       ة االستنشاق أ

 
 قواعد السالمة أيناء التازينتطبيق  -1

 .تازين المواد الكيميائية مل مواد قابلة للتداع  معهاعدم -أ

االحتدةةاب بأوعيةةة المةةواد الكيميائيةةة عاليةةة الاطةةر خةةارج تجنةةب -ب

 .تداولها

يتم تصنيل األوعيةة الماصصةة لحدةل المةواد الكيميائيةة مةن أن -ج

 .التداع  معهاأو مواد غير قابلة للكسر 

 قواعد السالمة أيناء التداو  تطبيق -2

 .التعرف علم اإلر ادات المحددة  ي بطاقات التعريف الااوة -أ

 .المالبس الااوة بالعم ارتداء  -ب

 .من سالمة األوعية وسالمة  رق تداولهاالتأكد -ج 

 قواعد السيطرة علم خطر المواد الكيميائيةتطبيق -3

 ب ة التهوية              ج ة االستبدا                  العز -أ

  رق التعام  مل الماا ر الكيميائية

 المواد الكيميائية
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التأكد من تواجد اللوحات 

 .اإلر ادية

 .خلو الموقل من المواد الاطرة

تو ر نظام لن ار الحريق وعملف 

 .بشك  وحيح
ووالحة كاٍف  دايات الحريق بعدد 

 .لالستادام

 .تو ر خزانة لسعا ات أولية

 .التأكد من وجود أجهزة السالمة

الحاويات مغلقة بإحكام ومصندة 

 .بشك  وحيح

عدم تازين المواد الثقيلة  ي 

 .مكان مرتدل

يجب أن تكون جميل المواد محدوظة 

 .بشك  وحيح وآمن

 .محابس ومواسير الغاز سليمة

حدةةل المةةواد القابلةةة لال ةةتعا  

والمةةةواد الاطيةةةرة  ةةةي أمةةةاكن 

 .مقاومة للحريق

5 
 .  التازين اآلمن لمصادر الغاز المستادمة  ي المعام 

 .التمديدات الكهربائية آمنة

 .تو ر لوحات لماارج الطوارئ

 .تو ر أدوات السالمة الشاصية

يجب أن تكون ماارج الطوارئ مدتوحة 

 .مل عدم وجود عوائق أمامها

تو ر مصدر احتيا ي للكهرباء  ي حا  

 .الطوارئ
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مةن تحديةف يهةدد حيةاة اإلنسةان لمةا الطبيعيةة خطةرا  الماةا ر تعتبر 

عةدة الماا ر الطبيعية بسبب والممتلكات ، وقد تحدث أضرار باألرواح 

 (العواوف ةة الصواعق ةة االنهيارات) أسباب من أبرزها 

 
 . الطبيعية لماا ر الالزمة التجهيزات وعم  االستعداد .1

 الطرق استادام وعدم المدني الد اع وتعليمات لر ادات اتباع .2

 التوجيف يتم التي اآلمنة الطرق باستادام وااللتزام الاطرة  واألماكن

 .المعنية الجهات قب  من لها

 من القريبة المواقل من المرور عند والح ر الحيطة لجراءات اتاا  .3

 .اإلمكان قدر الطبيعية الماا ر

 الطبيعية الماا ر أنواع من أي مشاهدة عند الهدوء التزام .4

 الاطورة مساحة أتساع الحتما  آمنة بمسا ة الموقل عن واالبتعاد

 .الموقل من االقتراب محاولة وعدم

 المساعدة  لب  يجب  بيعية ماا ر نتيجة احتجاز مالحظة عند .5

 عن بعيدا   المتاحة بالطرق المساعدة ومحاولة المدني الد اع من

 .للاطر المبا ر التعرض

 الماا ر الطبيعية

 الماا ر الطبيعية  رق التعام  مل 
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الماا ر الديزيائية بأنها هي تل  التي يمكةن الةتحكم  يهةا تعرف 

مةةن خةةال  وسةةائ  ولجةةراءات الوقايةةة الماتلدةةة كونهةةا معرو ةةة 

 .ومحددة وقابلة للقياس والكشف عنها وبالتالي التحكم بها

وةحة سةلبا  علةم وتوجد الماا ر الديزيائية  ي بيئة العم  وتةثير 

 : وحياة العاملين  ي حا  تجاوزها الحدود المسموح بها ومنها 

 الحرارية الو أة -1

 .ويقصد بها ارتداع درجة الحرارة المحيطة باإلنسان

 البرودة -2

يحةةدث اإلحسةةاس بةةالبرودة أو مةةا يسةةمم باإلجهةةاد البةةردي عنةةدما 

تناد  درجات حرارة الجو المحيط عند دخةو  مسةتودعات بةاردة 

 .وهي من الماا ر الديزيائية

 الضوضاء  -3

بصةةدة لهةةا نتعةةرض والتةةي هةةي األوةةوات غيةةر المرغةةوب  يهةةا 

 . مستمرة

 اإلضاءة -4

 .مراعاة عدم التداوت  ي  دة اإلضاءة بين األماكن المجاورة

 الماا ر الديزيائية
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 الحرارة ( أ

 . تقييم درجات الحرارة ببيئة العم  والقياسات الدورية -

 .تو ير أماكن  ات جو مالئم للعما  لقضاء  ترة الراحة-

 البرودة  -ب

 . ي حالة األعما  اليدوية يجب ارتداء القدازات -

 . تو ير أماكن دا ئة بالقرب من العاملين-

 الضوضاء -ج

 .، العز واإلحال  المنل من المصدر، االستبدا ، : وقاية هندسية-

 اإلضاءة -د

 .مراعاة عدم التداوت  ي  دة اإلضاءة بين األماكن المجاورة-

 الديزيائيةالماا ر  رق التعام  مل 



 وزارة التعليم

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 

imamu_@security              security@imamu.edu.sa 

 

12 

 .عمل التأكد من توا ر اإلضاءة المتجانسة وبالمستوى ال ي يتناسب مل  بيعة 

 .مبا رةالضوء حتم ال يقل علم عيني  حجب 

أن تركز عيني  علم  يء آخر غير الشا ة من وق  اخد  لنارة الكمبيوتر وحاو  

 .العينينللحد من لجهاد آلخر 

ا ترا ات السالمة بمكان عمل  والتي تكمن  ي سةالمة األرضةيات تو ر تأكد من 

قواعةد السةالمة وال تنسةم اإلنة ار، والتوويالت الكهربائية وماارج النجاة ووسةائ  

 .الطوارئ ي حاالت العامة  

 . وتحرك قليال  وانه  عن كرسي  قليلة للراحة  ترات ندس  أعط 

سةليمة تةو ر قاعةدة احر  علم الجلوس بشك  مةريح وتأكةد أن تكةون للكرسةي 

 .الثباتأقصم درجات 

السةةاخنة بمكتبةة  ألن  لةة  المشةةروبات الكهربائيةةة إلعةةداد تسةةتادم السةةاانات ال 

 .الحريقيعرض  لماا ر 

تأكد من أن جميل التووةيالت الكهربائيةة بمكتبة  سةليمة وتجنةب زيةادة األحمةا  

 .عليها حتم ال تتسبب  ي حدوث حريق
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 .التأكد من وجود اللوحات اإلر ادية الااوة بالمصاعد وماارج الطوارئ

 .خلو تل  الموقل من المواد الاطرة علم السالمة العامة

 .تو ر نظام لن ار الحريق وعملف بشك  وحيح

 .وجود  دايات الحريق بعدد كاٍف ووالحة لالستادام 9

 .تو ر خزانة لسعا ات أولية

 .تدقد وسائ  السالمة بشك  مستمر مل التأكد من جاهزيتها

 .محابس ومواسير الغاز بالمطاعم سليمة مل عدم وجود تسرب بها

 .أمامهاالطوارئ مدتوحة مل عدم وجود عوائق يجب أن تكون جميل ماارج 

 .إلخالء اال تراضياالتعاون  ي تطبيق خطط 
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 .السيطرة علم الحريق بالطدايات المتواجدة لحين ووو   رقة الد اع المدني

 .  مهمة الد اع المدنيالعم  علم تسهي  

 .استدعاء اإلسعاف  ي حا  وجود لوابات

 .المساعدة  ي منل دخو  المبنم بعد اإلخالء

 .المساعدة  ي منل التجمهر

 .اإلخالء السريل للمبنم
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 علةم النحةو حاالت الطوارئ داخة  الجامعةة اإلخالء للم مواجهة تهدف خطة

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

  تو رهاالمطلوب الوسائ: 

  ي كبيرا   دورا   تلعب  الطوارئ حاالت لمواجهة الالزمة والمعدات الوسائ  تو ر لن

 :اآلتية وهي الاسائر من الحد

 

 

 

  

نقاط التجمل الااوة بالحاالت 

 الطارئة

أجهزة المكا حة األولية لجميةل أنةواع 

الحرائق وأن تكون والحة لالسةتادام 

 الدوري

 األدوية الالزمة لإلسعا ات األولية
ماةةارج الطةةوارئ الكا يةةة واللوحةةات 

 اإلر ادية التي تسه  عمليات اإلخالء

لخالء ك  من  ي المبنم   ور سماع 

جرس لن ار الحريق و ل  بتوجههم 

 للم نقاط التجمل المحددة سلدا  

 االتصا  باإلسعاف والد اع المدني

تشكي  وتدريب  ريق الحاالت الطارئة 

 بالتنسيق والتعاون مل الد اع المدني 

التي يجب أن تكون )لغالق كا ة األبواب والنوا   باستثناء الماارج الماصصة لإلخالء 

 (.سالكة باتجا  الاروج  وا   ترة الدوام الرسمي

 تقديم اإلسعا ات األولية
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 الصلبة ي ل داء المواد تستادم 

  

 

 

 معظم أنواع الحرائق باستثناء ي ل داء تستادم 

 حرائق المعادن

  

 

 الحرائق الناتجة عن  الكهرباء  ي ل داء تستادم 

  ي األماكن المدتوحة ويدض  استادامها

  

 

 حرائق المواد السائلة القابلة لال تعا  ي ل داء تستادم 

 ....(الزيوت ةة البترو  ةة) 

  

 

 :تستادم إلخماد حرائق المواد السائلة مث 

 .....(زيوت الطهي ةة زيوت السيارات ةة ) 

  داية الماء

  داية البودرة

  داية ياني أكسيد الكربون

  داية الرغوة

 بطانية الحريق
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1 )

 

2 )

 

3 )
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4 )

 

5 )

 

6 )

 

7 )
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8 )

 

 لوحات ماارج الطوارئ( 9

10 )
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 عمليات الجامعة

0112590222 

 مدينة المل  عبداهلل للطالبات

0112590333 

 المركز الطبي بالجامعة

0112590991 

 الد اع المدني

998 

 الهال  األحمر السعودي

997 

 الدوريات األمنية

911 

كما يسعدنا تلقي 

استدساراتكم 

واقتراحاتكم علم نظام 

 تواو 


