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 المققمح:

ن ذو٣٘ من ٘من الـٚٚ أظب يو ،جالمنِأ أوقاناخ في المؤٌٌح اإلئقانج أنٞمح الٌالمح والٔؼح المهنيح من أهم  ق٥ذ

 أوتيئيح  أوذنفيهيح  أوذ٥ليميه  أوونا٤يح  أوِأج ٌواء أكانخ ٔنا٤يح ي منيظب أن ذذ٘منها أي اٌذناذيظيح أل الذي

كاخ نواغ والممذليح لها أهميح ـأح في ؼمايح األنٞمح الٌالمح والٔؼح المهنئقانج أن أل ؛تأِكالها المذنو٤ح أو،ـقماذيه

لها ذظ٥ اإلقانجلهله  كل هله الـٔائْ لوقائي وتيان الذ٥ليماخ الفنيح وانِاق وو٣٘ القوا٤ق ونِن الو٤ي ظيه واإلوالذو

٤مال. من األهميح تؼيز يظب أن ذأـل ؼيوا مهما في كل األ  

 النؤيح:

أن ذكون التيئح الظام٥يح نمولظاً مميواً يؼذلى ته في مظاالخ الٌالمح والٔؼح المهنيح في الظام٥ح وذوفين تيئح ٤مل آمنح 

وـاليح من المـاٚن للظمي٣ .ومناٌتح   

 القيم:

 1.المؤٌٌيح

.2الذميو  

النواهح.3  

ـــــــحياالؼذناف .4 

 مٔقاقيح.ال5

 :مفهوم الٌالمح ال٥امح والٔؼح المهنيح

 خلممرلكاوا نواغألا في لفٍائها من٣و ل،معاي أ هفي لمفاٜا ذعنيثهو ننٍاإلا لؽمايح ي٥ٍى ال٥لم الليهو  ال٥امح لٍالمحا

 تٍثة لها ٖر٥ه قكي لريا لمفاٜها منوالٔؼح  الٌالمح٤لى ٞتالؽفا يهرميلما ل٥لما هي  لمهنيحا لٍالمحا.ولكل مكنماأ

 ٤كالقوا من معمو٤حهيأو.   اٖمهألا أو اقزلؽوا خمٍثثا من ـاليح آمنح ٤مل تيئح تروفيه لك، ول لمهنيحا األ٤مالأقاء 

 .  لرلفوا ٔاتحإلا ـٝه من خلممرلكاوا ننٍاإلا ٤لىٞلؽفاا لىئ فذهك ذّهي٥ي نٜائ في لن١موا
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 :ال٥امح افهقألا

 واإلٔاتاخ. اقزللؽو ذ٥ه٘هم تمن٣ لكول ل٥ملا تيئح مفاٜه ن لناظمح٤ا خٔاتاإلانٌان من اإل ؼمايحأ .   

 .  والقمان لرلفا مناخم٥كو جظهىأ من ذؽرويهوما خلمنّآا لمرمصلفيا قيلماا ل٥نٕها خمقوما ٤لىٞلؽفاا.  ب 

 نـٝاألا من لوقايحا ذؽقق آمنح تيئح وفيه ذكفل لرياوذنفيلها، و لمهنيحالٕؽحوا لٍالمحا خٜااِرهاكافح  ذوفيهخ .  

 . قيلماوا يلثّها لل٥نٕه

 . تال٥مل قيامهمءشناأل٥املينا لقىنماألاال٥ِون تز .  

 

 ٌياٌح الٌالمح والٔؼح المهنيح:

 المؼذملح تتيئح ال٥مل. .يظب أن ذكون مناٌتح لٚتي٥ح ٤مل المنِأج واألـٚان1

 .يظب أن ذذ٘من االلذوام تالذؼٌن المٌذمن.2

 ظهاخ أـنى ذِانك في ٤٘ويذها.من .يظب أن ذذ٘من االلذوام تالذِني٥اخ المٚتقح في هلا المظال وأي مذٚلتاخ 3

 .يظب أن ذكون موشقح ومٚتقح ومؼافٞ ٤ليها.4

 ا ٤لى واظتاذهم..يظب أن ذكون م٥لنح وم٥نوفح لكل ال٥املين ؼذى يذ٥نفو5

 .أن يذم مناظ٥ذها تٔونج قونيح للذأكق من أنها ما والخ منذتٚح ومناٌتح للمنٞمح.6

 الٌالمح: خمعاال

 من٣ قٕك لٍالمحتا ٌائلو فهاذو لىئ لؽاظحا هفيه ذ١ه لمعا أهم هي لٕنا٤حأن ا الئ ج،لؽياا  خمعاال كل في لٍالمحا ذكـل

 ٤لىأ تنٍة نـٝاأ من يؽيٝها لما ان١ لكول ،لمهنيحا اٖتاألمه إلٔاتحا خؼرماالا ذقليلو أ من٣و ل٥ملا اقزؼو ذقليلو أ

 لكل ٤لى لمصا ٘ػأوو ىألـها خلمعاالا في لٍالمحا بٌثاأ ذوفيه لىئ لؽاظحا م٤ك مٝلقاا هل ي٥ني الو هاتغيه يؽيٛ مما

 شم منو ،لٕنا٤حا بتأٌثا خلوفياا نٍثح ووذرعا قك لٍيها اقزؼو تٍثة خلوفياا نٍثحأن  يالؼٟ ؼيس ونلمها لمعا هو

 .خلمعاالا غيههمنو للمعاا هلا في لٍالمحا اءاخظهئ ٢ذثاا أهميحذ١هه
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 نذاض النئيٌيح:٤نأن اإل

،  الناظػ قيالقرٕاا لرفٝيٛوا قانيإلا نلرٝوا هنم١ا منام١ههً مإٌٍحأي  في تها هذمامالوا المهنيح لٍالمحا ذ٥ق        

 لؽكيسا تمفهومها لٍالمحان اوكللك ف. مهم نراظياكقٚا٢  هاوقون لٍالمحا هميحتأ لمإًٌوا مل٥اا للو٤ي ن٥كاًٌاا ذ٥ق كما

 هي:و لهئيٍيحا ضنراإلا ٤لى٤نأه لمؽاف١حا ذ٥ني لّاملوا

 .  وـانظها لمإٌٍحا نٌان قاـلإلأ .  ا 

 . المنذظحاقلمووا ملفاا اقلموا ب . 

 .نذاضاإل قواخ أو اخلم٥كا.  خ

 .وذناباءهوو ءلمؽيٝحمنماا لثيئحاز .  

 لٍالفحا ت٥حنألا ل٥نأها ٤لى نؽافٟن أ ٤لينا يروظة فانه للنمو لقاتلا ملمرقكا ىلمٍروا لىا لمهنيحا تالٍالمح نٕل لكيو 

 :لراليحا ٌاٌيحماخ األتالمقو ءال٤رناا ٜهيق ٤ن لكول

 . والمتنمطقفلهاا ل٥لميا لرفٝيٛاأ .  

 . الذنموي نللرٝواكتحلمووا لمرفٕٕحوا نجلمرٝوا خلرّهي٥ااب . 

 .مذـٔٔح ذ٥هيفيحو قاتيحن فنيح جظهىأ ٜهيق ٤ن ختالرّهي٥ا اماللرىوا لرنفيماخ . 

 أٌي تنامط الٌالمح المهنيح:

 ٜثي٥ح أو ل٥املينا اقفهألا قلن١ه٤ن٤كا تغٗو م٥ينح ًٌأ  يهذكى٤لىن أيعة لمهنيحا لٍالمحا تهنامط ذؽقيق ئن     

 :  هيًٌألا هلهو .ل٥ملا نمكا في ل٥ملا
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 :اإلقانجموق٣ 

 هذماما انمقك ٤لىتاألٌاي ي٥رمك لمهنيحا الٌالمحمطاته ذنفيم غنعا تأن ل٥الما أنؼاء مفرلف في ل٥لميحا خٌانالكا شتذخ ألقك

 ذنفيم ذؽقققانيإلا لموق٣ا في ٤لىأ ولمٍإئلى مطالثها ذنفيم ليحومٍإ نيٝدأ كلما نهأ ظكو ؼيس ٢تالمو٘و ل٥لياا اإلقانج

 ت٥كو ،لمهنيحا الٌالمحـٝٛ  ٖفه من ل٥لياا اإلقانجفي قانيإلا موق٥ه لـال من يمكن لكونه لكول. فٙلأ تّكل مطالثها

 ذكليف من موق٥هلـال من يرمكن كماخ،من٤قثا لكل ٖي٥ره ماقك م٥العحو قيقق هتّكل ذنفيم مرات٥ح من يرمكن انلقها اذـال

 نعاؼها. نلٙما لثهنامطا ـٝح ذنفيم من خلمٍروياا مفرلف ٤لىو ْالـرٕالوي ا

 التيئح الٌليمح لل٥مل:

 . المهنيحلٍالمحا اءاخظهوئ ل٥ملا ٜثي٥ح نال٤رثاات٥ين ـمأ قك جلمنّأا ذٕميم نيكوأن  . أ

 ٖذ٥ه مذرٙمن٤ك لريوا جلمرفما لوقائيحا تيهاتالرك ل٥املينا اقفهلأل لكل مفهاوئ اإلقانج قثل من ل٥ملا مفاٜه ذؽكيكب .     

 .ٖلمها أو لإلٔاتح ل٥املينا

 .  وٌليم ٔؽيػ تّكل ل٥ملا قاءتأ ذهمنقك من كقلرأا الت٥كئ األفناقذّغيل م٤كن٘ماخ .     

 . ٌذـقامهاا بٌلوأ ل٥املين٤لىا يةنذك م٣ ل٥ملا ق٣افيمو ناخالنفعاوا لؽهيقا من لوقايحا ٌائلو ذوفيهز .  

 . قائما   ٌليم تّكل يٙمن٤ملها مما جظهىألوا اخلم٥كا مؽاف١ح٤لىو ٔيانحو محئقا هناك نيكوض .  أن   

 . ؤيانذها ذهذيثها ؼٍن وكللك قواخألوا جظهىألوا كنماألا ن١افح ي٥نيهلا و ،ل٥امحا لن١افحا ذأمينغ .    

 .ل المواق الـٚنجأوالٌليمح ٤نق التقء تال٥مل وكللك ٤نق ذقلوٌائل ا ذوفيه يرمؾ . أن   

 الذقنيب واإلِناف:

 قلفها قثل من لٍالمحا تيهاذك لذفاا م٤كهو اقزلؽوا ٢قوو في لهئيٍيحا بٌثاألا ؼكأن أ لىئ ل٥الما فيخٌانالكا ذّيهم١٥م

 لمثاِهمنا اإلِنافانٌرمها مل٥كأوتال٥مل جلمثاِها قثل يثه٤ليهانذك م٤كأو تها م٥هفره مل٥ك مائ  لكل ىي٥ىو ،ل٥ملا ءشناأ

ن أ يعة واإلِناف يةنلركا ًٌأن أ ٤لى كقيإ الهمو ل٥ملا ءشناأ نفٍه قلفها قثل من لوقايحا تيهاذك ذنفيم ٤لىفلمّها قثل

 :  مايلي ذرٙمن

 .  المناٌب لهلموق٣ا لعكيكفيا قلفها ذ٥يينأ .    

 .  الٔؼيػل٥مل ا بٌلوأ لعكيك٤لىا قلفها يةنذكب .   

 الٌليم. بٌلوألتاو ل٥ملأقاء ا ؼٍن ٤لىفلمّها قثل من ل٥املا قلفها قثحامهانٌرمهاخ .   
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 :وو٥٘ها ال٥املين في ذؼقيق الٌالمح المهنيح األفناقِناك ئ

 هم ل٥املينا األفناق أن الئ اإلقانجذق٤٣لى ل٥ملا فيموق٣ لمهنيحا لٍالمحا ذؽقيق ليحومٍإأن ٤لى النغم من         

 اكِهئظةو الم،ل٥ملا مفاٜه من قلفها ذؽمي هان٤رثاات لىوألا ظحنتالك لٍالمحوا لٕؽحا تهنامط من جلمٍرفيكا لمعمو٤حا

 .  مطالثهاهله  ذنفيم ليحومٍإ ذؽمل في اإلقانج م٣ ل٥املينا اقفهألا

 مٌؤول الٌالمح المهنيح:

 

 

 

  :لمهنيحا لٍالمحا ٤نوللمٍإا لّفٓا نـرياا ٤نكأٌاٌيين ٤املين ج٤اامه يعة

 المٚلوب.ية نلركوا المؤهالخأ .   

 .المهنيحلٍالمحا مطالرنفيملثهوا لرفٝيٛا ٤لىنجلقكوا لّفٕيحب .  ا 

 :ومهماذه واظتاخ مٌؤول الٌالمح المهنيح

 .  الـٚنٜن اموكذِافوا ل٥ملا كنماأ٤لىالمنذٞم  لرفريُ اأ .  

 . ال٥مل اقزؼو في لرؽقيقب . ا

 . المناٌتحلّفٕيح ا لوقايحا اخم٥كنـرياا ٤لى افِهإلخ .  ا

 .الوقائيحلصقافح ا نّه ل٥مل٤لىز .   ا

 . ال٥ملاقشلكقيقح٤نؼوا خؼٕائياإلا ٤ملض .    

 .  المهنيحلٍالمح ا فيلعنح اكالِرهغ .   ا

 .الٌالمحلعنح  قثل منجلمقها لٍالمحا مطاته ذنفيم ٤لىافِهإلؾ .   ا

 

 . لسالمةاق بممتضٌات ٌتعلماربتىفٍ افشرإلا لٍهإ ٌعهد يلذا لشخصا هو: ٌفتعر
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 أهقاف لظنح الٌالمح المهنيح ووٞائفها:

 نـٝالأل ل٥املينا ٖذ٥ه تمن٣ لكفيلحا خالؼرياٜاا ٣٘وو ل٥املينا لعمي٣ ل٥ملآمنحا وف٠ه ظ٥لهيللعنحا هقافأ همأ

 :لراليحا لوٌائلا ٤ثه ل٥ملا نـٝاأو لٕؽيحا

 . ٤مليحلكل  آمنحو ٌليمح ذّغيل ذ٥ليماخ ٤مليح ٣٘وو جلمنّأا في يحنلعاا خل٥ملياا ذؽليلأ .   

 . ِنافاإللٍليمحم٣ ا لفنيحا ل٥ملا قل٥املين٤لىٜها يةنذكب .   

 .المـذلفحل٥ملا ٌائلو لمٍرمه٤لىا ونيلكا لرفريُا خ .  

 .واآلمنح لٕؽيحا ل٥ملا تيئح لرهيئح محولالوا يحونلٙها خالؼرياٜاا ٣٘و ز .  

 . هاانذكه٤قم لرأمين يحنلعما للؽلوا ٣٘وو اقزلؽوا بٌثاأٌحض .  قنا 

 . ال٥ملياخ من ٤مليح لكل لمناٌثحا قيحالوا لمالتًا نـرياا غ .   

 .  المهنيح للٍالمح محولالا نيحالميىا اق٤كئفي كحنلمّاا ؾ .   

 مٌؤوليح ال٥امل في ذؼقيق الٌالمح المهنيح:

ذنفيلها.في  ونلرهاا أو مفالفرهام٤كو له جلم٥ٝاا قاخِانإلوا خلر٥ليماا ٢تاذثا ل٥املا املرىا  أ.

 .  المهني ٖلمها و أٔاتحإلا لرعنة تها لمكلفا ملمهاا ترنفيم ملقياا ٤نكنلؽموا لؽيٝحا ـمأ.  ب

 ترأمينها لمٝالثحا في ل٥املا ؼقيحأ ٤لىكقلرأا للك )م٣ يرٝلة تكل٤ململقياا ٤نك لّفٕيحا لؽمايحا ٌائلو اءذكنات اماللرىا خ

 ذأمينها(. ل٥ملا ٔاؼة ملهألو له

 . وقو٤ها لفٝهلرالفيا تمكامن فلمّها أول٥ملا ٔاؼة ٦تالئز .    
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 :لمذٚلتاخ قانون ال٥مل األنقني نفي الٌالمح والٔؼح المهنيح وفقًانٞام ذِكيل لظان ومِ

كما ،لمإٌٍحا في ل٥املينا قل٥ك فقًاو ٦مرفهو هلمإ مهنيح ٔؽحو ٌالمح كاقن تر٥يين ل٥ملا بٔؽاأ ملن١اا هلا ميلى

 ٌالمح لعنح ذّكيلو ،ل٥ملا كنماأ في لمهنيحا لٕؽحوا لٍالمحا خمو٘و٤او أمون تمرات٥ح (، ليقوم1قم)ن ولتالعك مثينهو

 مألقٍاا ءٌانؤ ٤ٙويحو ،للعنحًنامقهو للهئيً نائثًا لمهنيحا لٕؽحوا لٍالمحا فمّهو م،ل٥اا لمكيها تهئاٌح مهنيح ٔؽحو

 . المؤٌٌحـل قا المهنيحلٕؽحوا لٍالمحا قٙايا لثؽسقوني  تّكل للعنحا ذعرم٣أن  ٤لىل،ل٥ماا ممصلين٤نو

 كاقن الٌالمح والٔؼح المهنيح في المؤٌٌاخ وفقاً لمذٚلتاخ قانون ال٥مل األنقني( 1ظقول نقم )

لظنح ٌالمح ؤؼح  فني مذفن٦ مِنف أـٔائي ٤قق ال٥مال
 مهنيح

22-52 ..... 1 ..... 

51-222 ..... 1 1 
221-522 1 2 1 

521-1222 2 3 1 
ما  لكل ألف وياقج ٤لى

 ٌتق
1 2 1 

 

 لٍالمحا فنييو ـٕائييأ ذفهيطو هيللرأ جؼيكو جم٥رمك كظهح لمهنيحا لٕؽحوا لٍالمحا م٥هك نينقألا ل٥ملا نقانو قيؽك

 ي٥رثه نلقانوا لرٝثيق بلمٝلوا لف٥ليا قل٥كأن ا الئ ،ال٥ام في فنيو ـٕائيأ (62) ليالم٥هكؼوا ضيفهو ،لمهنيحا لٕؽحوا

 . كصيه تقل٥كا هلامنكتنأ
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وال٥الظيح لل٥مال في المؤٌٌاخ وفقاً لمذٚلتاخ قانون نٞام ال٥نايح الٚتيح الوقائيح 

 :ال٥مل األنقني

 في ل٥املينا قل٥ك فقًاو ،ممه٘ينو ءٜثاأ  من،ٜثي كاقن ذ٥يينو ٜثيح جؼكو ءتانّا ل٥ملا بٔؽاأ ملن١اا اهل ميلى

 لٍلثيحا اخلرأشيها من للوقايح لمإٌٍحا في لٕؽيا لو٣٘ا مرات٥ح فتهك لكول  (،2قم)ن ولتالعك مثينكماهو،لمإٌٍحا

 اهل ميلى كما.  ل٥ملا لثيئح لمفرلفحا لمفاٜها من ذو٤يرهمو ل٥املينا ضفي٤ال لقونهم تاإل٘افح ل٥املينا ٔؽح لل٥مل٤لى

 شنائه.وأال٥مل جمثاِه قثل لٕؽيحا منلياقرهمكق للرأ لل٥املين يحونلكوا ليحوألا خلفؽؤاا اءتاظه ل٥ملا بٔؽاأ ملن١اا

 

 اً لمذٚلتاخ قانون ال٥مل األنقنيالٚتي في المؤٌٌاخ وفق( الكاقن 2ظقول نقم )

 وحدة طبٌة ممرض متفرغ طبٌب عدد العمال 

غٌر 
 متفرغ

 متفرغ

55-055 0 ____ ____ ____ 

050-555 ___ 0 2 0 

550-0555 ___ 2 3 0 

 0 4 *3 ___ فما فوق 0550

 

 *على أن ٌكون أحد هؤالء األطباء أخصائً عمل 
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 ٌياٌح ٤قم الذقـين

 

الذقـين ممنو٢ من٥اً تاذاً قاـل ؼقوق الكلياخ وقوائن الظام٥ح قون اٌذشناء، وللك  

لذقنيٌيح واإلقانيح، ل٘مان وذ٥ويو ؼمايح ٔؼح ظمي٣ الٚلتح وأ٤٘اء الهيئذين ا

ظمي٣ الكلياخ والقوائن منٚقح ـاليح من الذقـين، ويِمل للك  وقق ذم ئ٤الم

لقناٌيح، والمـذتناخ، واالٌذقيوهاخ، والمؤذمناخ، وغنف المكاذب، والفٔول ا

المٌذوق٤اخ، ومواقف واالظذما٤اخ، والقا٤اخ، والكافذينيا، والٔاالخ النيا٘يح، 

 الٌياناخ، والممناخ، وظمي٣ المنافق اآلـنى.

 نؤٌاء األقٌام. أوالٌالمح ال٥امح  ئتال٦ مِنفي ٤لى الموٞفين/الٚلتح

 م.31/5/2221ذانيؿ  16/22/221فقح مظلي ال٥مقاء نقم ا٤لما  تانه يوظق مو

 

 

 

 

 

 قٌم الٌالمه ال٥امه   

 شاتخ قنواِه                                                                        

 ٌالمذك ذهمنا                                                                                   
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 :ح / فيما يذ٥لق تأوامن القفا٢ ـالل ظائؼح كونونناالمـالٌٚياٌح 

تتجلى مسؤولٌة مسؤول السالمة العامة والصحة المهنٌة، فً التأكد من تطبٌك أوامر الدفاع، والتعلٌمات 

الصادرة من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، ورئاسة  جامعة إربد األهلٌة ، وذلن بما ٌخص التزام 

 اللتزام:ر اصادمن أهم م  .  هٌئة تدرٌسٌة وإدارٌة ، ومجموع الطلبةالعاملٌن 

 ارتداء الكمامة. -0

 االجتماعً.تباعد على الالحفاظ  -2

 االبتعاد عن التجمعات التً تتجاوز الحد األلصى المسموح به فً لانون الدفاع. -3

لة السالمة العامة والصحة المهنٌة مخالفة أي موظف ال ٌلتزم  بالتعلٌمات المنصوص ووٌحك لمسؤ

 أجل المحافظة على بٌئة جامعٌة آمنة. علٌها، لانون وأنظمة وتعلٌمات، وعلى ذلن من

 

 

 

 

 

 


