
 

"متطلبات السالمة يف مرافق اجلامعات املختلفة اخلاصة بالطالب "متطلبات السالمة يف مرافق اجلامعات املختلفة اخلاصة بالطالب "متطلبات السالمة يف مرافق اجلامعات املختلفة اخلاصة بالطالب "متطلبات السالمة يف مرافق اجلامعات املختلفة اخلاصة بالطالب     :بشأنبشأنبشأنبشأن
 والطالبات"والطالبات"والطالبات"والطالبات"

 

هـ، بشأن  ١٤٣٣-٠٢-٢٠بتاريخ  ٨٨١بناًء على إحالة عميد تقنية المعلومات رقم 
  "متطلبات السالمة في مرافق الجامعات المختلفة الخاصة بالطالب والطالبات"

 ٥/١/٤٢٣إحالة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، برقم  وبناًء على
هـ بشأن "متطلبات السالمة في مرافق الجامعات المختلفة  ١٤٣٣- ٠٢- ١٦بتاريخ 

  الخاصة بالطالب والطالبات" 

هـ ،  ١٤٣٣-٠٢- ١٥بتاريخ  ٢/١٦٧والمشفوعة بخطاب معالي مدير الجامعة، رقم 
              ٢/١٠٥عالي وزير التعليم العالي، رقم المرفق به برقية خطية من م

عقد اجتماع برئاسة معالي نائب وزير التعليم "هـ بشأن  ١٤٣٣-٠٢-١٠بتاريخ 
وبحضور وكيل الجامعة للمشاريع أو من يقوم مقامه ممن يشرف على  "العالي

  .والصيانة واألمن والسالمة  التشغيل

هو التوصيات الهامة والعاجلة بشأن متطلبات السالمة في مرافق  :التاليإن ف
 الجامعات المختلفة الخاصة بالطالب:

 

 جدول األعمال:

  تنفيذ وسائل األمن والسالمة في المباني الجامعية  -١

  أخطار السيول واألمطار -٢

  التخزين والمستودعات -٣

  تموين وتخزين المواد الكيماوية والحارقة -٤

 انيخطة األخالء في المب -٥

أهمية وجود ضابط اتصال للسالمة واألمن الجامعي في جميع المواقع وعلى  -٦
مدار الساعة وأن يكون على اتصال مباشر مع مسؤولي الجامعة وأن يكون 

 كذلك مفوضاً بالصالحيات والتوجيهات المحددة في حاالت الطوارئ المختلفة

 إزالة ما يعيق اإلخالء -٧

 الطوارئ -٨

   



 التوصيات:

أهمية االلتزام بما سبق، مع ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في التأكيد على  -١
هذا المجال وإيجاد الحلول االبداعية واالبتكارية وعدم التخلي عن المسؤولية 

 بدعاوى قلة الدعم أو تأخره

أهمية قيام مدراء الجامعات أو من يفوضونهم من مسئولي المشاريع أو  -٢
الت اسبوعية على مباني ومرافق التشغيل والصيانة واألمن والسالمة بجو

الطالبات في الفترة المسائية لمتابعة برامج السالمة الوقائية للتأكد من جاهزية 
  تلك المباني والمرافق وسالمتها بما يكفل للطالبات األمن والسالمة

أهمية نشر ثقافة السالمة لدى مجتمع الجامعة بمسؤوليه وطالبه وطالباته  -٣
خاصة في قضايا اإلخالء واإلنقاذ والطوارئ وعدم عبر الوسائل المختلفة 

في تطبيق اشتراطات السالمة مهما كانت المبررات وبغض النظر عن  التراخي
  السلوكيات االجتماعية والثقافية السائدة والعمل على تعديلها بشتى السبل

التأكيد على قيام الجامعات بطلب الدعم من وزارة المالية لرفع مخصصات  -٤
ن قوى بشرية ومعدات وتجهيزات والرفع لوزارة التعليم العالي السالمة م

 بصور من تلك المطالبات لتتولى الوزارة دعم تلك الطلبات

أهمية مراجعة التعليمات والتعاميم السابقة الخاصة بإجراءات الدفاع المدني  -٥
وااللتزام بها، وكذلك أهمية الزيارات الميدانية لمسؤولي الجامعات التي تقوم 

 ستئجار المباني، والتأكد من جاهزيتها وتوافر اشتراطات السالمةبا

قيام كل جامعة بالتنسيق مع الدفاع المدني للقيام بجوالت دورية وإعداد  -٦
التقارير المشتركة حول جاهزية مباني ومرافق الجامعة وتنفيذ توصيات الدفاع 

 المدني دون تأخير

أهمية مخاطبة وزارة المالية فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي للجامعات ألعمال  -٧
وخدمات السالمة واألمن الجامعي اعتباراً من ميزانية العام الجامعي ( 

 م )  ٢٠١٣   -هـ  ١٤٣٣/١٤٣٤

أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات وأهمية استفادة الجامعات  -٨
 قدم وصاحبة الخبرةالناشئة من تجارب الجامعات األ

أهمية مراعاة تطبيق اشتراطات السالمة في مجال صحة البيئة، وتوفير القوي  -٩
 البشرية المؤهلة لمتابعة صحة البيئة المتمثلة في مراقبة األغذية 

   



للدراسات  –ملحوظات السادة وكالء الجامعة (للدراسات العليا والبحث العلمي 
االكاديمية ) والسادة المشرفون ( على للشؤون  –والتطوير وخدمة المجتمع 

على إدارة  –على إدارة المدينة الجامعية  –الشؤون االدارية والمالية 
 المشروعات والخدمات العامة ) وذلك في اجتماعهم مع معالي مدير الجامعة:

 

ومن خالل  –كل فيما يخصه تكلف األجهزة والقطاعات التابعة لسعادتكم  -١
البدء فوراً في تتبع ما ورد في برقية معالي  –ت اجتماعكم بتلك القطاعا

الوزير في جدول األعمال والتوصيات والعمل على تنفيذها، وإعداد تقارير عن 
ما تم إنجازه منها، وما لم يتم، وأسباب ذلك والعرض على اللجنة الرئيسية 

  لألمن والسالمة بذلك

  سرعة تشكيل وتفعيل اختصاصات لجنة المواد المشعة -٢

برأي اللجنة  االستئناستنشيط عمل لجنة المعامل، ويضاف إلى اختصاصاتها  -٣
  فيما يطلب تأمينه من الكليات من مواد كيميائية وأجهزة

باتخاذ االجراءات الالزمة لتخصيص مستودع  الجامعيةتقوم إدارة المدينة  -٤
 لجنة المعامل من حيث التصميم، والمحتوي توصيةللمواد الكيميائية وفق 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشكيل لجان دائمة بكليات الجامعة وأقسام  سرعة -٥
الطالبات لمتابعة إجراءات األمن والسالمة ولتنفيذ ما ورد في برقية معالي 
 الوزير، وترفع توصيات هذه اللجان توصياتها للجنة الرئيسية لألمن والسالمة

قص السابقة المقدمة من قيام لجنة األمن والسالمة بالتأكد من أن قائمة النوا -٦
في  االستمرارالدفاع المدني قد استكملت، وأن يطلب من إدارة الدفاع المدني 

 المتابعة والكشف على مرافق الجامعة

بخبرة شركة الكهرباء في الكشف على المرافق، ومحطات التحويل  االستعانة -٧
ا مع والمباني وقدرة األحمال في مرافق الجامعة ومدي استيفائها، وتمشيه

 شروط السالمة

سرعة مخاطبة وزارة المالية لرفع مخصصات السالمة من قوي بشرية  -٨
ومعدات وتجهيزات بعد أعداد الدراسة الالزمة، كذا مخاطبة وزارة المالية فيما 
يتعلق بالتشغيل الذاتي للجامعات ألعمال وخدمات السالمة واألمن الجامعي بعد 

امعة، وأن يتم التنسيق في ذلك بين أعداد التصور عن احتياجات مرافق الج
 اإلدارات المعنية

وضع جدول زمني لزيارة مرافق ومباني الطلبة والطالبات، ورفع التقارير إلي  -٩
 اللجنة الرئيسية لألمن والسالمة التخاذ الخطوات التنفيذية الالزمة

إيقاف عملية الطبخ بمباني الجامعة وكلياتها، ويستعاض عنها  -١٠
 خن بالميكروويفبالوجبات التي تس



Regarding: "safety requirements in facilities of 

different universities for both male and female 

students" 

 

In accordance with the Memo of Dean of Information 

Technology, No. 881 on 20-02-1433 Hijri, Regarding “safety 

requirements in facilities of different universities for both male 

and female students” 

  

And in accordance with the Memo of the Vice President for 

studies, development and community services, No. 5/1/423 on 

16-02-1433 Hijri, Regarding: "safety requirements in facili3es of 

different universities for both male and female students" 

               

Is accompanied by a letter H.E. the University President, No. 

2/167 on 15-02-1433 Hijri, Annexed a wri8en telegram by H.E. 

the Minister of higher educa3on, No. 2/105, on 10-02-1433 Hijri 

on a meeting under the chairmanship of H.E. Deputy Minister of 

higher education and in the presence of the Vice President for 

projects or in his place who oversees the operation and 

maintenance, security and safety. 

The following: is important and urgent recommendations 

concerning safety requirements in facilities of different 

universities for both male and female students: 

 

Agenda: 

 

1. Implementation of means of the security and safety of the 

University buildings 

2. The dangers of the torrents and rains 



3. Storage warehouses 

4. Supply and stock of chemical and incendiary materials 

5. Plan of evacuation in buildings 

6. The importance of a liaison safety and security officer for 

University Campus in all locations and around the clock and be in 

direct contact with officials of the University as well as 

Plenipotentiary powers and specific guidance in various 

emergency situations 

7. Remove what might hinder evacua3on 

8. Emergencies 

 

 

Recommendations: 

 

1. To emphasize the importance of adhering to the above, and 

have to bear full responsibility in this area and to find 

creative and innovative solutions, and not to abandon on the 

responsibility, claiming lack of support or overdue 

2. Importance: that managers of universities or delegate the 

project officials or operation and maintenance, security and 

safety, to make weekly rounds on buildings and facilities for 

students in the evening period to ensure preventive safety 

programs to ascertain the readiness of those buildings and 

facilities and integrity to ensure security and safety for 

female students.  

3. The importance of disseminating a culture of safety among 

university community with Officials and both male and 

female students through various means, particularly in cases 

of eviction and rescue, emergency and not to relax in 

applying safety requirements, whatever the justification and 



regardless of prevailing social and cultural attitudes and work 

to modify in various ways. 

4. Emphasize on the universities to request for support from the 

Ministry of finance to raise the safety of manpower 

allocations and lifting equipment and fittings and the 

Ministry of higher education with copies from those claims to 

the Ministry to support those applications. 

5. The importance of reviewing the previous instructions and 

circulars for civil defense procedures and compliance, as well 

as the importance of field visits of officials of universities that 

you rented the buildings, make sure their readiness and 

availability requirements for the safety. 

6. Each University in coordination with civil defense should 

perform periodic tours and joint reporting on the readiness 

of University buildings and facilities and the implementation 

of the recommendations of the civil defense without delay. 

7. The importance of addressing the Ministry of finance 

regarding the self-operating of universities for work and 

services, safety and security of the budget of the University 

as the academic year budget (1433/1434 Hijri - 2013 AD). 

8. The importance of sharing experiences and expertise among 

universities and importance of universities to take advantage 

of emerging from the experiences of the oldest universities 

tests and the owner of expertise. 

9. The importance of taking into account the application of the 

safety requirements in the field of environmental health, and 

providing qualified manpower to monitor the environmental 

health of the food control.  

 

 

Notes of H.E. university Vice Presidents (for Graduate Studies 

and Scientific Research - Studies, development and community 



services - for Academic Affairs) and H.E. supervisors (for 

Administrative and Financial Affairs – for university Campus 

Management – of projects management and public services) in 

their meeting with H.E. University President: 

 

1. By the respective sectors of your Excellency's — through your 

meeting with those sectors – start immediately tracking what 

is stated in the telegram of H.E. minister on the agenda, 

recommendations and implementation, and prepare reports 

on what has been accomplished, and what is not, and the 

reasons for it and supply the Main Committee for security 

and safety so 

2. Rapid formation and activation of radioactive materials. 

3. To reactivate the work of the Laboratories Committee, in 

addition to its terms of reference the Commission view 

informally requesting locked colleges chemicals and devices 

4. The Management of University Campus is to take necessary 

actions to customize repository for chemicals in accordance 

with the recommendation of the Committee of laboratories 

of design, and content 

5. Rapidly take the necessary actions for the formation of 

standing committees and sections of the faculties of the 

university students to follow security and safety procedures 

and to implement what is stated in H.E. the Minister's 

telegram, and raise the recommendations of these 

committees recommendations to the main committee of the 

security and safety 

6. The safety and Security Committee to ensure that the list of 

previous shortcomings presented by the civil defense have 

been completed, and to request the Civil Defense 

Department continue to follow-up and the University 

facilities 



7. Drawing on the experience of Electricity Company in 

screening facilities, substation and building capacity of loads 

in University facilities and how far they meet, and their 

compliance with safety requirements 

8. Quickly addressing the Ministry of finance to raise the safety 

of manpower allocations and equipment and after the 

preparation of the study needed, as well as address the 

Ministry of finance regarding the self-operation of 

universities for work and services of University safety and 

security needs of perception after the preparation of 

University facilities, and coordination between the 

departments concerned 

9. To set a schedule for visiting facilities and buildings of both 

male and female students, and reporting to the main 

Committee for security and safety to take the steps necessary 

executive  

10. Stop the process of cooking inside the colleges and 

University's buildings, and replace them with meals, which 

heats the microwave  

 


