
 " واملكونة من السادة التالية أمسائهم:  جلنة " 

 رئيسًا مدير إدارة الكلية حممد عبدالرزاق خباريأ. 

 عضوًا فين سعود فاحل البلويأ. 

 عضوًا فين مهدي حممد البلويأ. 

 عضوًا فين محد معوض املطرييأأ. 

 عضوًا فين عبداجمليد حممد العنزيأ. 

 عضوًا فين عادل حممد العطويأ. 

 عضوًا إدارية الدوسري عزيز ريمأ. 

 مقررًا إدارية كعيب يعائشة علأ. 

 

:

 توفري هذه  ال وميسر ملنسوبي الكلية من خاللالسعي لتوفري وسائل السالمة بشكل فع

 1-3-4 الوسائل وتثقيف منسوبي الكلية على طرق استخدامها. 
 

  : 

  .وضع خطة للصيانة الدورية لوسائل اإلنذار و إطفاء احلريق يف الكلية 

 خالء واضح يتم إعالنه للجميع. خالء يف حاالت احلريق وفق نظام إالقيام بتدريب منسوبي الكلية على اإل 

 سامة من مبنى الكليةمنه للتخلص من النفايات احليوية والكيميائية والوضع وسيلة آ . 

 ىل وكالة الكلية للتطوير واجلودة.بنى كلية الطب والرفع بالتقارير إدراسة الوضع احلالي للسالمة يف م 

 التأكد من سالمة وكفاءة أنظمة السالمة يف مبنى الكلية. 

 .حتديث خطط السالمة يف كافة مرافق املبنى ومعامله وقاعاته 

  نقاذ يف الكلية.الكلية على عمليات اإلخالء واإلالتجهيز والتنفيذ للخطط التدريبية ملنسوبي 

  وضع اخلطط االستباقية لكافة املخاطر املمكنة واليت قد حتدث يف الكلية وتصنيفها حبسب احتمالية

 احلدوث وحجم الضرر.

 د الندوات والورش يف السالمة بالتواصل مع اجلهات ذات االختصاص.عق 

 األوليةواالسعافات كيفية استخدام وسائل مكافحة احلرائق بملام كافة منسوبي الكلية التأكد من إ. 

 ملام كافة منسوبي الكلية بدورات االنعاش القليب الرئوي األساسية.التأكد من إ 

 رشادية والتعريفية بالسالمة داخل مبنى الكلية.التأكد من توفر اللوحات اإل 

 خالء والسالمة يف القاعات الدراسية.التأكد من توفر وصف إجراءات اإل 

 .عقد حماضرة تعريفية يف بداية كل عام دراسي لتعريف الطالب والطالبات بأنظمة السالمة يف الكلية 

 ع املدني واهلالل األمحر وهيئة األرصاد.بعة ومترير التقارير الصادرة من اجلهات املختصة كالدفاامت 

 عن املخاطر احلادثة أو املمكنة يف مبنى  لإلبالغدارة الكلية واجلهات املعنية داخل اجلامعة التواصل مع إ

 الكلية.

 للجودة والتطويرىل وكالة الكلية قارير الفصلية عن نشاطات اللجنة إرفع الت. 


