
 2014) لسنة 12تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (

 السياسةرقم  14-ب.ع
 دليل سياسات البحث العلمي

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 مواد أو عمليات خطرةاألبحاث التي تتضمن 

نائب مدير الجامعة للدراسات العليا : مسؤولالمكتب ال صفحات هذه السياسةعدد  1من  1
 والبحث العلمي

 

 خطرةعمليات  أو األحباث التي تتضمن مواد. 14

 نظرة عامة
أو  الخاصة باألبحاث التي تتضمن مواد الجامعةالتي تتعلق بمتطلبات  القواعدواإلجراءات الخاصة بها تتضمن هذه السياسة 

 خطرة. عمليات

 مجال التطبيق
 .الجامعة جميع العاملين في تطبق هذه السياسة على

 الهدف
مواد خطرة في الحرم الجامعي، وقد تم  عن ذلك تواجدقد ينتج ، وبالتالي الدولةرائدة في مجال األبحاث في  الجامعة عدّ تُ  

 .أبحاثهم العلمية للسماح للباحثين بمواصلةوفي نفس الوقت  وضع السياسة التالية لضمان سالمة المجتمع

 السياسة 
 في التعامل مع المواد الخطرة. وأفضل الممارساتبدقة جميع القوانين االتحادية  أن تراعي الجامعة على )1
 لقوانين واللوائح النافذة.ل االمتثاللمراقبة  وإنشاء الوحدات الالزمة، التدابير الضروريةكافة  اتخاذ الجامعة على )2

أن الجامعة التي تتعامل مع  خارجيةالجهات الكذلك في الجامعة و ةوالطلبوالموظفين يجب على أعضاء هيئة التدريس  )3
علمي أو القيام بأنشطة تدريسية أو عند التعامل مع المواد الخطرة تتقيد بسياسات وإجراءات الجامعة عند إجراء بحث 

 بشكل عام.
 



 م2014) لسنة 40تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة 14-ب.ع

 دليل إجراءات البحث العلمي
 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 01/09/2014 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 مواد أو عمليات خطرةاألبحاث التي تتضمن 

نائب مدير الجامعة للدراسات العليا : مسؤولالمكتب ال عدد صفحات اإلجراءات 1من  1
 والبحث العلمي

 

 خطرة أو عمليات األحباث التي تتضمن مواد - )14السياسة رقم ( إجراءات

1®  W�ö��« WM'WO��R*« 
 .تعيين أعضائهاوالبحث العلمي  للدراسات العليا نائب المدير، ويتولى لسالمة المؤسسيةلل الجامعة لجنة شكِ تُ 

 

2®  5OF�‰ËR�� W�ö��«Ë W�B�« W�O��«Ë 
 ، ويكون عضواً في لجنة السالمة المؤسسية.والبيئةتقوم الجامعة بتعيين مسؤول للصحة والسالمة 

 

3®   UO�ËR��‰ËR�� W�B�« W�ö��«Ë W�O��«Ë ��R*« W�ö��« WM'ËWO 
 بتطبيقالجامعة  التزامولجنة السالمة المؤسسية مسؤولية ضمان  والبيئة والسالمة الصحة مسؤولتقع على عاتق 

باإلضافة إلى  .السالمة البيئيةبالصحة وفيما يتعلق الدولة سياساتها واإلجراءات والقوانين النافذة والمعمول بها في 
ولجنة السالمة المؤسسية بمراقبة كافة أبحاث الجامعة والمرافق التي  والبيئةوالسالمة  الصحة مسؤوليقوم  ذلك،

في هذا الشأن إلى نائب المدير للدراسات العليا والبحث  يات الالزمةوتقديم التوص تستخدم أياً من المواد الخطرة.
 العلمي.

 
 
  




