
 

 6102-6102م الدراسي  للعا منجزات لجنة السالمة المهنية

والقاضً بتشكٌل لجنة  95/91/1192بتارٌخ  3995بناءا على االمر االداري المرقم 

اجتمعت اللجنة برئاسة الدكتور  ،( 9المرفق رقم )  لكلٌة العلوم (CBRN )السالمة المهنٌة 

وخرج  11/91/1192ضٌاء هادي حسٌن وحضور كافة اعضائها اجتماعها االول بتارٌخ 

الخاصة بعمل اللجنة والتً تم  االجتماع بتحدٌد مهام اللجنة ووضع مجموعة من التوصٌات

 :متابعة تنفٌذها بسلسلة من االجتماعات الدورٌة للجنة 

 :مهام اللجنة

ومتابعة معاٌٌر  وحسب خطورتها (CBRN)ختبرات العاملة فً مجال الـ تصنٌف الم .9

 .السالمة واالمن فً هذه المختبرات

 .(1مرفق رقم ) السالمة المهنٌة فً اقسام الكلٌة وحسب الحاجة انتشكٌل لج .1

 وضع تعلٌمات تتضمن شروط السالمة المهنٌة الواجب توفرها فً المختبرات. .5

 للجنة بتجهٌز المختبرات بمستلزمات السالمة.توجٌه االقسام للسماح  .4

 التوجٌه بأجراء فحص دوري للمختبرات ذات العالقة. .3

رتها وتصنٌفها حسب الخطورة واٌجاد طرق اتحدٌد النفاٌات الموجودة والعمل على اد .2

 الكفٌلة للتخلص منها.

 عدم دعنمن قبل عمادة الكلٌة اقتراح محاسبة المسؤولٌن والعاملٌن فً المختبرات  .7

 االمن و السالمة المهنٌة.التزامهم بشروط 

 

 : توصيات اللجنة

 

 المرفقات المالحظات االنجاز التوصيات ت

1 

مفاتحة وزارة الصحة 

حول اٌجاد افضل  والبٌئة

التخلص الطرق للتعامل و

من النفاٌات الطبٌة من 

 مختبرات الكلٌة

 تنفٌذتم 

جمٌع 

 التوصٌات

تم التنسٌق مع دائرة صحة الرصافة  -1
ومفاتحة الدائرة بخصوص هذا الموضوع 

 .رسمٌا
وحدة  دائرة صحة الرصافة/ استجابة -2

السٌطرة على التلوث، حٌث ارسلت الدائرة 
فرٌق عمل مختص الى الكلٌة قام بالكشف 
الموقعً على النفاٌات الطبٌة والمختبرٌة 

  وتقٌٌم مدى خطورتها.
الفرٌق المختص زٌارة و المفاتحةنتائج  -3

خاصة  اثمرت عن قٌام الدائرة بتحدٌد شروط
ات الطبٌة وتوفٌر اٌوملزمة للكلٌة بادارة النف

سٌارة مختصة بنقل النفاٌات اسبوعٌا من قبل 

 رقممرفق 

(5) 



الدائرة واتالفها فً احدى المحارق التابعة لها 
 .)محرقة مستشفى الكندي(

2 

المختصة مفاتحة الجهات 

واتخاذ االجراءات 

المناسبة للتخلص من 

المواد الكٌمٌائٌة التالفة 

والمجهولة ونفاٌات 

المختبرات الكٌمٌائٌة 

والموجودة فً قسم 

الكٌمٌاء بما ٌحقق االمن 

 والسالمة الكٌمٌائٌة

تم تنفٌذ 

جمٌع 

 التوصٌات

مع دائرة  على التنسٌق المسبق بناءا -1
ٌمٌائٌة معالجة واتالف المخلفات الك

طرة / وزارة العلوم والباٌولوجٌة والحربٌة الخ
كشف فرٌق مختص من هذه  والتكنلوجٌا

الدائرة وبالتنسٌق مع لجنة السالمة المهنٌة فً 
الكلٌة على موقع هذه المواد وتم االتفاق على 
تشكٌل لجنة من قسم علوم الكٌمٌاء لعزل 
المواد المعلمة عن المواد المجهولة تهٌئتها 

 .ل لغرض االتالفللنق
وزارة الصحة والبٌئة بهذا تم مفاتحة  -2

وبشكل رسمً واستجابة الوزارة/  الخصوص
مكتب الوكٌل الفنً لشؤون البٌئة بارسال فرٌق 

 .مختص باالمن والسالمة الكٌمٌائٌة 
تم االتفاق على عقد اجتماع مشترك بٌن -3

لجنة السالمة المهنٌة فً كلٌة العلوم مع لجنتٌن 
وزارة الصحة والبٌئة ووزارة العلوم من 

والتكنولجٌا لالتفاق على االلٌة النهائٌة لمعالجة 
 . هذه المواد

رقم مرفق 

(4) 

3 

اقامة مجموعة من الورش 

والنشاطات التوعوٌة حول 

 موضوع االسعافات االولٌة 

تم تنفٌذ 

بعض 

 التوصٌات

مفاتحة جمعٌة الهالل االحمر العراقً -1
عمل لالسعافات االولٌة بخصوص اقامة ورش 

 .لطلبة الكلٌة
تم تنفٌذ ورشة بهذا بعد استحصال الموافقة -2

وتم تشكٌل  9/4/1197الخصوص بتارٌخ 
  .) المسعفون(فرٌق من الطلبة المتدربٌن باسم 

على تدرٌب عدد مع الجمعٌة تم االتفاق -3

اختٌار مجموعة منهم لرفد واخر من الطلبة 

تجهٌزهم باحدث المعدات لمسعفون الفرٌق 

ٌعقب ذلك ادخالهم  االولٌة باإلسعافاتالخاصة 

بدورات مكثفة ومتطورة فً مجال االسعافات 

بحٌث ٌكون فرٌق معتمد من قبل  االولٌة

 .مة فً الكلٌةنة السالجالهالل االحمر ول

تنفٌذ فعالٌة توعوٌة من قبل فرٌق المسعفون -4
فعالٌات ولجنة السالمة فً كلٌة العلوم ضمن 

ٌوم العلم فً الجامعة المستنصرٌة بتارٌخ 
92/4/1117 . 
االتفاق على تدرٌب استاذة الكلٌة على -5

االسعافات االولٌة من خالل ورشات عمل 
 مستقبلٌة.

 رقم مرفق

(3) 

تم تنفٌذ اقامة ندوات وورشات  4
محاضرة توعوٌة للجنة السالمة فً قسم  -1

فً  وادرالتدرٌسٌةكموجهة للالحٌاة علوم 
مرفق رقم 



عمل حول موضوع االمن 

والسالمة فً مختبرات 

 كلٌة العلوم

جمٌع 

 التوصٌات

 .القسم
علوم الحٌاة م للجنة السالمة لقس ورشة عمل-2

جنة التعلٌم المستمر فً القسم بالتعاون مع ل
ودائرة الرقابة الوطنٌة لمنع االنتشار بتارٌخ 

19/99/1192. 
واالمن اقامة ورشة عمل بعنوان )السالمة -3

الكٌمٌائً داخل مختبرات قسم الكٌمٌاء( بتارٌخ 
91/4/1197. 
القاء محاضرات توعوٌة لطلبة الدراسات -4

العلٌا واالولٌة توضح االرشادات للتعامل 
 .فً قسم الكٌمٌاء المواد الكٌمٌائٌة

مشاركة العضاء السالمة المهنٌة فً قسم  -3
الفٌزٌاء عن ورشة عمل بعنوان )تطبٌق 

الجودة والسالمة المهنٌة فً مختبر معاٌٌر 
 النووٌة(

عامل مع شرح بعض اجراءات السالمة والت-2
االجهزة والمواد الخطرة كاجراء تفتٌشً 

مختبرات قسم الفٌزٌاء مع اساتذة وطلبة ل وقائً
 الدراسات العلٌا 

اجتماع مع جمٌع الكادر التدرٌسً  -7
لقسم الفٌزٌاء وبحضور رئٌس قسم 

ٌتضمن جزء من االجتماع الفٌزٌاء. 
شرح وتوضٌح ضرورة استخدام شروط 
السالمة المهنٌة التً وزعتها لجنة 
السالمة لقسم الفٌزٌاء على المختبرات 

 وسٌتم المراقبة الدورٌة لتطبٌقه.
ورشة عمل التً اقٌمت على قاعة كلٌة  -8

العلوم توضح شرح رئٌس لجنة السالمة فً 
االشعاعً قسم الفٌزٌاء عن مخاطر التلوث 

 .وطرق الوقاٌة واجراءات السالمة واالمان

(2) 

5 

متابعة مختبرات الكلٌة 

المعنٌة باألمن والسالمة 

 المهنٌة

تم تنفٌذ 

جمٌع 

 التوصٌات

تخصٌص المحاضرة االولى بداٌة كل فصل -1
دراسً لكل مختبر فً موضوع االمن 

 والسالمة فً المختبرات.
لمختبرات اقسام  وملصقاتتوزٌع بوسترات -2

الكلٌة المعنٌة توضح العالمات التحذٌرٌة 
 باألمنواالرشادٌة واالجبارٌة الخاصة 

 والسالمة المهنٌة.
 بكتٌب قسم الكٌمٌاء ختبراتم تجهٌز-3

 .من قبل لجنة القسم المهنٌة السالمة
 السالمة بدلٌل الفٌزٌاء قسم مختبرات تجهٌز-4

 .من قبل لجنة القسم
مختبرات قسم علوم الحٌاة بمجموعة  تجهٌز-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من مواد السالمة الخاصة بادارة النفاٌات 
واكٌاس  safety boxالطبٌة والمختبرٌة من 

 فرز النفاٌات ومواد تعقٌم. 
متابعة مسؤولً المختبرات والطلبة -6

والزامهم بارتداء عدة السالمة الشخصٌة 
(PPE)  والتً تم توفٌرها فً جمٌع

قارٌر الى عمادة الكلٌة ورفع ت المختبرات
 بالحاالت المخالفة.

الكشف الدوري على مختبرات اقسام الكلٌة -7
بخصوص ترقٌم المواد الكٌمٌائٌة واالحٌائٌة 
واالشعاعٌة والنووٌة وجردها داخل 

 المختبرات من قبل اعضاء لجان االقسام.

 

 

مرفق رقم 

(7) 

6 

اقامة مؤتمر دولً 
بخصوص موضوع االمن 

( CBRNوالسالمة )
 برعاٌة كلٌة العلوم 

 
 
 
 
 
 
 
 

جاري 
العمل على 

تنفٌذ 
 التوصٌات 

تم استحصال موافقة مبدئٌة من قبل العمادة -9
  .على اقامة المؤتمر وتكلٌف لجنتنا باالعداد له

تم تنسٌق مع وزارة الصحة والبٌئة بهذا -1
الخصوص حٌث تم ترتٌب لقاء بٌن السٌدة 

الكلٌة ممثلة وزٌرة الصحة والبٌئة بٌن عمادة 
ٌد المعاون العلمً والسادة بالسٌد العمٌد والس

رؤساء االقسام ورئٌس لجنة السالمة المهنٌة 
فً الكلٌة واثمر اللقاء على حصول موافقة 

 لسٌدة الوزٌرة بدعم المؤتمر.من قبل ا مبدئٌة 
ارسلت وزارة الصحة والبٌئة وفد الى الكلٌة -5

للتباحث فً موضوع اعداد المؤتمر وسبل 
دعمه حٌث تم مفاتحة وزارة الصحة رسمٌا 

 بهذا الخصوص.  

 
 
 

مرفق رقم 
(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستقبلية :الخطط المشاريع وبعض ال

 من مستوى الكلٌة الى مستوى الجامعة المستنصرٌة. المسعفوناالنتقال بفرٌق  

( وحسب توجٌهات وزارة التعلٌم CBRNمتابعة اعداد منهج دارسً مختص فً موضوع ) 

 (9رقم مرفق العالً والبحث العلمً ومبادرة كلٌة العلوم بهذا الخصوص. )



الخاص بتقٌٌم المختبرات االحٌائٌة والمطبق BioRam برنامج العمل على شمول كلٌة العلوم ب 

ضمن بشكل تجرٌبً فً مركز بحوث السرطان والوراثة الطبٌة فً الجامعة المستنصرٌة 

 (91رقم  رفق(.) م CBRNالبرانامج الحكومً ا للوزارات المشتركة بالفرٌق الوطنً للـ ) 

المشكلة حسب االمر الوزاري  وزارٌةالجنة للاضمن المختبرٌة كراس السالمة العمل على اعداد  

 (. 99رقم  مرفقالمرفق طٌا. ) 

 العمل الخاصة بعمل اللجنة.ورش اقامة عدد من  

تنفٌذ محاكاة للدفاع المدنً بالتعاون مع وزارتً الداخلٌة والدفاع فً كلٌة العلوم تتعلق بإجراءات  

 مختبرات الكلٌة. المحتمل وقوعها اثناء العمل فًوالحرائق  (  CBRNمواجهة حوادث الـ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.م.د. ضٌاء هادي حسٌن

 / كلٌة العلوم ( CBRNرئٌس لجنة السالمة المهنٌة )
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