
 

 

 

 ادارة السالمة

 الملك فيصلجامعة 

 ادارة السالمة

 

King Faisal University 

SAFETY MANAGEMENT  

 فى المكاتبالسالمة تقرير 

 )Report Safety in offices(  

 تاريخ الزيارة

Date of examination 

 رقم المبنى

   Building No 

 اسم المبنى 

  Building Name 

   

 Comments /مالحظات 

 

 oN /ال

 

 seY /نعم

 

 Checklist /قائمة الفحص

 

 م

   
 جميع وصالت اجهزة الكمبيوتر مرتبة وسليمة

all the links for the computers status and 

health 

1 

   
 تم وضع آالت التصوير فى موضع جيد التهوية

Have you been put copy machine in 

place well ventilated 

2 

   
 جميع معدات الكمبيوتر بأماكنها وغير معرضه للسقوط

all computer equipment and their positions 

are not subject to the fall 

3 

   

جميع الدواليب والرفوف والتجهيزات فوق الخمسة امتار 

 ارتفاعا مرتبة ومنظمة لمنع سقوط االشياء

all the cupboards and shelves and 

equipment over five meters higher the rank 

of an organization to prevent the fall of the 

stuff 

 

4 

   

المكتب خاٍل من الشوائب والقمامات وهل المواد القابلة 

 للتدوير تزال  فوريا  

the office free of impurities and trash and 

whether recyclable materials still 

immediately 

 

5 

   
 السالك اإللكترونية  في حاله جيدةجميع أإلمدادات ا

all supplies / wiring electronic in good 

condition 

6 

 التمديدات الكهربائية كافية للمكان   

electrical wiring sufficient to place 
7 

   
 ينبغىجميع االبواب والنوافذ تفتح وتغلق كما 

all doors and windows open and close as 

they should 

8 

 جميع الكراسي والمكاتب بحالة جيدة   

all the chairs and offices in good condition 

 

9 

   
 يوجد فراغات بين المكاتب تسمح بالمرور اآلمن

there spaces between the offices to allow 

safe passage 

11 

 (13نموذج رقم ) 2من  1ص

 2 يتبع
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SAFETY MANAGEMENT  

 

 

 

   
 

 

   
 

 

 تاريخ الزيارة

Date of examination 

 رقم المبنى

   Building No 

 اسم المبنى 

  Building Name 

   

 
   

 يتم توصيل أكثر من كمبيوتر على مخرج كهرباء واحد

connect more than one computer on one electrical outlet 

 

 

 

 

 

11 

 ألتسمح باالنزالقأرضية المكاتب    

floor offices do not allow to slip 
12 

 يتم تنظيف المكاتب بشكل دوري   

the office cleaning on a regular basis 
13 

 المكاتب مضاءة بشكل كافي   

offices are lit well enough 

 

 

14 

 
 السالمة مراقب

Safety Specialist 

 

 مسئول المبنى

Building representative 

 

 متعهد الصيانة

Maintenance contractor 

 Nameاالسم :                             :  Nameاالسم :                            :   Nameاالسم :                            :  

 Signature :                      : لتوقيعا Signature :  :                     لتوقيعا Signature :                      : لتوقيعا

 مدير إدارة السالمة           

 أ/ عبد العزيز عبد الرحمن الدوغان

 فى المكاتبتقرير السالمة 

)Report Safety in offices( 

 2من  2ص

 

 (14نموذج رقم )


