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     عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي نموذج سياسة @
 وحدة الخطط والبرامج الدراسيةتم اصدار السياسة من قبل 

 م  -/  -/  -هـ الموافق  -/  -/  -تاريخ اعتماد السياسة: 
 

 في مواقع التدريب الميداني لجامعة الجوف األمن والسالمةسياسة 

 تمهيد:

الميدانية، الخبرة  أبعادمن أهم  الميداني األمن والسالمة ومعالجة المخاطر المحتملة في التدريب يعتبر

. الجميع اتباعها في مواقع التدريبنشر الوعي الوقائي وإجراءات السالمة التي يجب على ويتضمن 

 العملية،والتطبيقات  التعاوني،والتدريب  االمتياز،فترة مواقع مواقع األنشطة مثل  جميع وهي

ومتابعة كل ما يتعلق باألمن والسالمة  غيرها.أو  والمصانع العياديوالتدريب في أماكن العمل 

مهنية في مواقع التدريب الميداني، لضمان سالمة الطلبة المتدربين وذلك للوصول إلى أعلى معايير ال

   .في الجودة في األمن والسالمة

 السياسة:

لكل من  التدريب الميدانيمواقع أنشطة جميع بتوفير معايير األمن والسالمة في تلتزم جامعة الجوف 

 األكاديميين.الطلبة والمشرفين 

 إجراءات تنفيذ السياسة:

 عند اختيارتطبيق أعلى معايير الجودة المتعلقة باألمن والسالمة المهنية ودفع المخاطر   .1

 الميداني. مواقع التدريب

جامعة الجوف على طلبة التدريب الميداني والمشرفين في توزيع دليل التدريب الميداني  .2

السالمة وإدارة المخاطر المحتملة في الجزء الخاص بمعايير األكاديميين الذي يتضمن 

 .قبل التدريب مواقع التدريب

، الوقوف على كيفية التعامل مع في مواقع التدريب الميداني السالمةووسائل األمن   معاينة .3

 من خالل وحدات التدريب في كل كلية. المخاطر في جهة التدريب

وتوزيعها  قع التدريبعداد مطبوعات عن طرق السالمة والتعامل مع المخاطر في مواإ .4

 .على الطلبة قبل وأثناء التدريب

   الطلبة على كيفية التعامل مع المخاطر في مواقع التدريب الميدانية قبل بدء  تدريب .5

  الميداني. لمخاطر المحتملة في مواقع التدريباوتحليل تقييم  عملية، وإشراكهم في التدريب

الوقاية الشخصية أثناء التواجد في الطلبة والمشرفين األكاديميين بارتداء تجهيزات  التزام .6

 الميداني. مواقع التدريب

واألبحاث المحلية والعالمية المختصة في  للتقاريروحدات التدريب في الكليات  متابعة .7

 السالمة المهنية، لمواكبة المستجدات والتطورات الراهنة.
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 م  -/  -/  -هـ الموافق  -/  -/  -تاريخ اعتماد السياسة: 

 

 نموذج البيانات الوصفية 

سياسة األمن والسالمة في مواقع التدريب الميداني لجامعة  :عنوان السياسة
 الجوف

 VPEA - 03 – 03 –و ج ش ت  :كود السياسة

 وحدة الخطط والبرامج الدراسية :منشئ )ُمعد( السياسة

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية   :الجهة المرجعية للسياسة

 وحدات التدريب في الكليات  :المعنية بتنفيذ السياسةالجهات 

 V 1 :رقم اإلصدار للسياسة

الموعد المقترح القادم لمراجعة 

 :السياسة
 (1/5/0201)تاريخ 

 :المعنين بالسياسة

 طلبة التدريب الميداني/ العملي/ االمتياز -
  ون في الكلياتاألكاديمي ونالمشرف -
 التدريبالمشرف المتعاون في جهات  -
إلدارات المعنية في جهات التدريب.) مثال: إدارة األمن ا -

 والسالمة ..إلخ(.

 :الكلمات الدالة
، المحتملة المخاطرجامعة الجوف ، األمن والسالمة، معايير 

  اختيار مواقع التدريبمعايير 

 

 يعمتد،،،،،،،،،،

 وحدة اخلطط والربامج ادلراس ية مرشف

 د. حسني بن عيظة الصيعري


