
 
تعليمات إدارة المواد الكيماوية والمواد الخطـرة فـي  
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيـة صـادرة عــن  

( أ)مــن الفقـرة  (2)رئيس الجامعة بموجب البند 
من قانون الجامعات األردنية والرسمية  (8)من المادة 

 2001لسنـــة  (42)رقم 
 ************************************

 
تعلٌمات إدارة المواد الكٌماوٌة والمواد الخطرة )تسمى هذه التعلٌمات (: 1)المادة

وٌعمل بها  (2007فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة لسنة 
. اعتباراً من تارٌخ صدورها

 
 ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً (:2)المادة

:- المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك
 

. جامعة العلوم والتكنولوحٌا األردنٌة : الجامعة
الموظف المعنً بتداول المواد الكٌماوٌة والمواد  : موظف المختبر

الخطرة المستعملة فً المختبرات وٌمثل عضو هٌئة 
التدرٌس أو مساعـد البحث و التدرٌس  أو فنً 

.  المختبر
هً المواد الكٌماوٌة والبٌولوجٌـة الخطرة  الناتجة عن : فضالت المختبرات

:- نشاطات المختبرات المختلفة  وتشمل 
الكمٌات الزائدة أو غٌر المستعملة من المواد الكٌماوٌة - أ

. الخطرة والتً لن تستعمل مرة أخرى
. المواد الكٌماوٌة منتهٌة الصالحٌة - ب
. مخلفات التجارب الصلبة والسائلة- ج
. مواد تنظٌف المواد المنسكبة- د 

هً الفضالت الصلبة أو السائلة أو الغازٌة التً بسبب : الفضالت الخطرة
مكوناتها أو تركٌزها أو خصائصها الكٌماوٌة أو المعدٌة 
وتعتبر خطرة إذا كانت قابلة لالشتعال أو سامة او اكالة  
او من الممكن  ان تتفاعل مع مواد اخرى مما قد ٌتسبب 

:- بما ٌلً
زٌادة معدالت الوفٌات أو تساعد فً رفع نسبة األمراض  - أ

غٌر القابلة للشفاء أو تتسبب فً تؤخٌر شفاء بعض 
. األمراض



زٌادة المخاطر على صحة اإلنسان من حٌث تلوٌث البٌئة  - ب
فً حال التعامل معها بطرٌقة غٌر مناسبة من التخزٌن أو 

. النقل أو التخلص منها
 

هـً الكمٌات التـً ٌسمح لكـل مختبر االحتفاظ  بها من            : حدود التخزين
لتراً مـن   (50)                فضالت المختبرات والتً تقـدر بخمسٌن 

.   فضالت المختبرات ولتراً واحداً من الفضالت الخطرة
الممارسات التـً تإدي إلـى تخفٌض حجم الملوثات  أو     : منع التلوث 

القضاء علٌها نهائٌاً وزٌادة كفـاءة استعمال المواد األولٌــة 
أو الطاقة أو المٌاه والمحافظة على المصادر الطبٌعٌة عن 

. طرٌق حماٌتها من الملوثات
 

 تهدف هذه التعلٌمات إلى المحافظة على الصحة والسالمة البٌئٌة فً (:3)المادة
مختبرات الجامعة لتقلٌل خطر المواد الكٌماوٌة والمواد السامة على 

العاملٌن والطلبة الذٌن ٌتعاملون مع هذه المواد مباشرة والتً قد 
ٌتعدى تؤثٌرها على رقعة أوسع فً الحرم الجامعً أو حتى خارج 

. حدود الجامعة
 

 تلتزم الجامعة من خالل سٌاستها البٌئٌة بالتشرٌعات الوطنٌة بتقلٌل (:4)المادة
الفضالت والمخاطر وبالعمل المستمر على تحسٌن نظام اإلدارة 
البٌئٌة الخاصة بها، وذلك من خالل الجهات المسإولة فٌها ومنها 

شعبة السالمة العامة آخذة على عاتقها عدم السماح للفضالت والمواد 
الخطرة بالتسرب إلى األرض أو الهواء أو الماء ولتحقٌق هذه 

األهداف فإن هذه التعلٌمات تشمل الجهات التالٌة المتعامله بالمواد 
:- الكٌماوٌة والمواد الخطرة وهً

. المختبرات الكٌماوٌة - أ
 .المختبرات الفٌزٌائٌة والبٌولوجٌة - ب

. المختبرات الطبٌة - ج
جمٌع األقسام التً تتعامل مع المواد الكٌماوٌة فً كلٌات - د 

. ووحدات ودوائر الجامعة
 

 تتولى الجهات الفنٌة المسإولة فً الجامعة التعرٌف بالفضالت (:-5)المادة
وتصنٌف مخاطرها وذلك من خالل بطاقة تعرٌف الصقة توضع 

:- على كل حاوٌة فضالت تتضمن المعلومات التالٌة
". فضالت خطرة"عبارة بٌن قوسٌن - أ

. االسم الكٌماوي لجمٌع المكونات الخطرة- ب



اسم المختبر ورقم ورمز الموقع واسم الموظف المسإول عنه والجهة - ج
. االدارٌة التابع لها

. تارٌخ الوصول إلى حدود التخزٌن المسموح به- د 
تحدٌد المخاطر على كل حاوٌة من حٌث قابلٌة الفضالت لالشتعال أو - هـ

. أكالة أو مإكسدة أو سامة وغٌرها من المخاطر
وضع الحاوٌات الصغٌرة التً ال تسمح بالصاق بطاقة تعرٌف علٌها - و

داخل حاوٌات أخرى أكبر مثل األكٌاس أو القوارٌر وإلصاق بطاقة 
. التعرٌف علٌها

 
 تتولى الجهات المشمولة بهذه التعلٌمات عند الوصول إلى حدود (:-6)المادة

ثالثٌن ٌوماً  (30)التخزٌن تارٌخ الحاوٌات ونقلها من المختبر خالل 
إلى مكان التجمٌع الرئٌسً للفضالت الكٌماوٌة فً الجامعة والذي 

:- ٌسمى المستودع المإقت، شرٌطة مراعاة ما ٌلً
.        استعمال حاوٌات ذات أحجام مناسبة للنفاٌات المتولدة بشكل دوري - أ

 .استعمال حاوٌات تتوافق مع خواص المواد الكٌماوٌة المراد تخزٌنها-  ب
. وضع الفضالت الكٌماوٌة الخطرة المختلفة فً أوعٌة خاصة مستقلة- ج
استعمال حاوٌات إضافٌة الحتواء الفضالت المتراكمة ومنع انسكابها - د

. وانتشارها
إغالق جمٌع الحاوٌات بإحكام وفً كل األوقات باستثناء وقت إضافة - هـ

. فضالت جدٌدة إلٌها أو نقلها منها
عدم السماح لنظام الجمع تحت أي ظرف من الظروف بتسرٌب أي - و

. من فضالت المختبرات إلى البٌئة المحٌطة
 

 تتولى الجهات المختصة فً الجامعة نقل المواد الكٌماوٌة وفضالت (:-7)المادة
:- المختبرات وفقاً لما ٌلً

ٌتم نقل الفضالت من المختبرات إلى مكان التجمٌع الرئٌسً عندما - أ
تصل الفضالت إلى حدودها التخزٌنٌة أو عند امتالء الحاوٌات 

المخصصة لتلك الفضالت أو عندما ال ٌوجد تولٌد لنوع معٌن من 
. الفضالت

ٌتم نقل الفضالت من المختبرات إلى مكان التجمٌع الرئٌسً أو ما - ب
ٌسمى المستودع المإقت وذلك بالتنسٌق ما بٌن شعبة السالمة العامة 

. وموظفً المختبراتومسإولً فً الجامعة 
:- تراعى األمور التالٌة عند نقل الفضالت من المختبرات- ج
من هذه التعلٌمات  (5)التؤكد من إلصاق بطاقة التعرٌف وفقاً للمادة - 1

. على الحاوٌة قبل وضع فضالت المختبر فٌها
حجز وتحدٌد مكان خاص فً المختبر لتجمٌع الفضالت عند امتالء - 2

منطقة "الحاوٌات ووضعها فٌه على أن ٌكتب على هذا المكان 



وال ٌسمح باستعمال هذا المكان " مخصصة لجمع فضالت المختبر
. ألي غرض آخر

 "العمل على جرد الفضالت المتكونة على نموذج لهذه الغاٌة ٌسمى- 3
. المرفق" نموذج جمع الفضالت الخطرة 

فً كل الحاالت ٌتم التنسٌق مع شعبة السالمة العامة فً الجامعة عند - 4
. نقل الفضالت من المختبرات

تنقل المواد الكٌماوٌة وتحرك الفضالت فً المختبرات وفقاً - د
:- لإلجراءات التالٌة

ضرورة وضع األوعٌة التً تحتوي على المواد الكٌماوٌة عند نقلها - 1
. من المختبرات فً أوعٌة أخرى غٌر قابلة للكسر

. وجوب استعمال العربات الخاصة لنقل المواد الكٌماوٌة عند توافرها- 2
. التؤكد من إغالق أغطٌة الحاوٌات بإحكام قبل نقلها- 3
. توفٌر الوسائل الضرورٌة الحتواء أي حاالت طارئة- 4
 

تنقل الفضالت الكٌماوٌة والخطرة من مكان التجمٌع الرئٌسً فً - هـ
الجامعة بواسطة شعبة السالمة العامة إلى وزارة البٌئة استناداً إلى 

قانون حماٌة البٌئة لتقوم الجهات المختصة فً وزارة البٌئة بمعالجتها 
. والتخلص منها بشكل نهائً

 
 إن من المهام األساسٌة إلدارة النظام البٌئً فً الجامعة مراقبة (:-8)المادة

المخزون من المواد الكٌماوٌة فً المختبرات وتقلٌل هذه الكمٌات 
وحصرها بالحاجة الحقٌقٌة وكذلك إعادة تدوٌر المواد الزائدة غٌر 

المستعملة وغٌر منتهٌة الصالحٌة وتزوٌد المختبرات األخرى التً 
:- تحتاجها بها وتحقٌقاً لهذا الهدف ٌتم إجراء ما ٌلً

إعالم المختبرات األخرى سواء داخل الكلٌة أو خارجها بتوافر مواد -        أ
كٌماوٌة زائدة صالحة لالستعمال لٌتم تحدٌد تلك الحاجة والقٌام بعملٌة 

. النقل المحددة وفقاً لهذه التعلٌمات
فً حال عدم وجود حاجة لهذه المواد لدى أي مختبر فً الجامعة ٌتم -        ب

ونقلها "  لنموذج جمع الفضالت الخطرة  "جرد المواد الزائدة وفقاً 
إلى مكان التجمٌع الرئٌسً وذلك بالتنسٌق مع شعبة السالمة العامة 

. فً الجامعة
تحتفظ شعبة السالمة العامة بقائمة بالمواد الكٌماوٌة القابلة لالستعمال -        ج

وتعمٌمها على الباحثٌن ومشرفً المختبرات فً الجامعة لالستفادة 
. منها

تبقى هذه المواد قابلة لالستعمال فً مكان التجمٌع الرئٌسً للفضالت -       د
. الكٌماوٌة إلى حٌن انتهاء مدة صالحٌتها

 



 إن من الوسائل الهامة للمحافظة على الصحة والسالمة البٌئٌة التعامل (:-9)المادة
اآلمن مع فضالت المختبرات وذلك بالسٌطرة على المخاطر 

:- الفٌزٌائٌة والكٌماوٌة وٌتم ذلك من خالل ما ٌلً
 Fume)استخدام وسائل السٌطرة الهندسٌـة مثل استخــدام البراقع -  أ

Hoods.) 

. استخدام المعدات وأدوات الحماٌة الشخصٌة-        ب
. إتباع الممارسات الصحٌة السلٌمة-  ج
تحضٌر خطط طوارئ الحتواء حوادث االنسكاب والتسرب والذي -  د

ٌنتج بسبب إخفاق المعدات أو تمزق الحاوٌات أو إخفاق وسائل 
السٌطرة مما ٌسبب انسكاب وتسرب غٌر مسٌطر علٌه للمواد 

الكٌماوٌة الخطرة إلى البٌئة وبالتالً ٌكون حالة طارئة، 
وللسٌطرةعلى هذه الحالة ، ٌجب على كل موظف مختبر إجراء ما 

:- لمواجهة عدم حدوث مثل هذه الحاالت وذلك من خاللٌلً 
توفٌر معدات وأدوات السٌطرة على حاالت االنسكاب فً جمٌع -  أ

المختبرات والتحقٌق فً كل حالة انسكاب لفضالت المختبرات أو 
. التعرض للمواد الكٌماوٌة أو أي حوادث تقع فً المختبر

إبالغ الجهات المعنٌة عن أي حالة انسكاب وكذلك ضرورة إبالغ -  ب
شعبة السالمة العامة عن أي انسكاب أو تسرب لمواد تزٌد كمٌتها عن 

أربع لترات فورٌاً وخطٌاً وأما الكمٌات القلٌلة فٌمكن اإلبالغ  (4)
عنها هاتفٌاً وخالل أربع وعشرٌن ساعة، وتتولى شعبة السالمة 

. العامة كتابة التقارٌر عن حوادث التسرب إلى الجهات المعنٌة
اتخاذ اإلجراءات الضرورٌة لمنع وقوع حوادث انسكاب أو تسرب -  ج

مستقبالً وتعمٌم هذه اإلجراءات على المسإولٌن عن المختبرات 
. لمراعاتها

إخالء األشخاص الموجودٌن فً منطقة التسرب فً حال حصوله -  د
خصوصاً إذا تبٌن أنه ٌهدد صحة وسالمة هإالء األشخاص وٌتم 
اإلخالء وفقاً لخطط الطوارئ الخاصة بذلك وفً كل الحاالت ٌتم 
تقدٌر األخطار التً ٌمكن أن تنتج عن التسرب لٌتم اإلخالء على 

أساس ذلك فقد ٌكون اإلخالء من طابق معٌن الذي حصل فٌه التسرب 
أو من عدة طوابق أو من المبنى كامالً أو من عدة مبانً وفً حاالت 

. التسرب الكبٌرة ٌتم التشاور مع السلطات الرسمٌة المحلٌة
تحدٌد مسارات الخروج لألشخاص فً الحاالت الطارئة وتثبٌت هذه -  هـ

. المسارات داخل المختبرات
إبالغ الجهات المعنٌة فً الجامعة فور اكتشاف أي تسرب للمواد  - و

. الكٌماوٌة أو حدوث حرٌق وبشكل أساسً شعبة السالمة العامة
 



 إن من األمور األساسٌة فً المحافظة على سالمة البٌئة والمحافظة (:-10)المادة
علٌها منع التلوث وذلك من خالل تقلٌل كمٌات فضالت المختبرات 

المتولدة أو تقلٌل سمٌتها األمر الذي ٌإدي إلى تقلٌل مخاطر هذه 
الفضالت والمساعدة على توفٌر بٌئة صحٌة ونظٌفة وأن تعاون 

األقسام العلمٌة فً الجامعة وشعبة السالمة العامة فً هذا المجال 
سٌكون له أكبر األثر فً منع التلوث وتقلٌل األخطار كما أن التعاون 
مع معالجً الفضالت الكٌماوٌة الخطرة سٌساعد على تحدٌد الطرق 
المناسبة لمنع التلوث وذلك من خالل معاٌنة الفضالت المتولدة فً 
المختبرات وأي من الطرق التالٌة ٌمكن أن تستعمل لهذا الغرض 

:- وهً
نقل المواد الكٌماوٌة غٌر المستعملة والتً ال ٌحتاجها المختبر إلى -  أ

. مختبرات أخرى وذلك تطبٌقاً لمبدأ تدوٌر المواد
االستمرار بعمل التجربة إلى أخر نقطة تكون فٌها سمٌة المادة فً -  ب

حدها األدنى وهذا ٌعنً استعمال طرق المعادلة التً تحول المواد 
. الخطرة إلى مواد أقل خطورة

التخلص من اسطوانات الغاز المختلفة وتعزٌز استئجار اسطوانات -  ج
الغاز بدالً من شرائها إذا كان ذلك ممكناً وإلزام موزعً االسطوانات 

. باستردادها عند االنتهاء من استعمالها
االحتفاظ بكمٌات قلٌلة من المواد الكٌماوٌة فً المختبرات وذلك لتقلٌل -  د

كمٌة الفضالت واستعمال المواد الكٌماوٌة قبل انتهاء صالحٌتها 
واالحتفاظ بقائمة جرد مكتوبة بالمواد الكٌماوٌة فً المختبر لتحدٌد 

ضرورة الحاجة إلى شراء المواد الكٌماوٌة حٌث أن الجرد الصحٌح 
للمواد ٌإدي إلى تقلٌل الفضالت وتخفٌض الحاجة إلى المساحات 
وتقلٌل الكلفة المادٌة المخصصة لتخزٌن المواد الكٌماوٌة وتقلٌل 

. مخاطر االنسكاب والتسرب
استعمال تقنٌة المقٌاس الدقٌقة أو تقلٌل استعمال المواد الكٌماوٌة فً -  هـ

. التعلٌم واألبحاث ٌمكن تقلٌل كمٌة الفضالت المتولدة
. استبدال المواد الخطرة بمواد أقل خطورة-  و
إن فصل المواد الكٌماوٌة الخطرة عن المواد الكٌماوٌة غٌر الخطرة -  ز

ٌقلل من كلفة تخزٌن المواد وتقلٌل مخاطرها ألن خلط المواد الخطرة 
. وغٌر الخطرة ٌحول جمٌع المحتوٌات إلى مواد كٌماوٌة خطرة

التدرٌب المستمر للعاملٌن والقائمٌن على المختبرات على طرق تقلٌل -  ح
. تولٌد الفضالت

 ٌتولى موظفو المختبرات مسإولٌة توضٌح المخاطر التً ٌتعرض لها (:-11)المادة
الطلبة عند التعامل مع المواد الكٌماوٌة والتجهٌزات داخل المختبرات 

.  ، على ان تعلق هذه االرشادات داخل المختبرات بشكل واضح 



 موظفو المختبرات ومآمٌر المستودعات وشعبة السالمة العامة فً (:-12)المادة
 .        الجامعة مسئولون عن تنفٌذ هذه التعلٌمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جبيعت انعهىو وانتكنىنىجيب األردنيت 

وحذة انتشغيم وانظيبنت 

شعبت انساليت انعبيت 

نًىرج جًغ انفضالث انخطرة 

 

............................................................................ وحذة / يركز / كهيت 

............................................................................ شعبت           / قسى 

............................................................................ يختبر                 

 

 سبب انتخهض ينهب *خطىرتهب نىع انحبويت انكًيت اسى انًبدة انكيًبويت

     

     



     

     

     

     

     

     

     

يالحظبث  فني انًختبر  

 ............................................................................................

......................................................................................................................

 .....

اسى وتىقيغ يىظف انًختبر 

 

يذير / يذير انًركز / اسى وتىقيغ رئيس انقسى                                     اسى وتىقيغ انعًيذ

انىحذة 

 

يالحظبث أخظبئي انظحت انبيئيت بخظىص إجراءاث انتخزين 

................................ وانًعبنجت

......................................................................................................................

 .....

......................................................................................................................

 .....

 

اسى وتىقيغ أخظبئي طحت انبيئت 

 

 

يالحظبث رئيس شعبت انساليت انعبيت 

 ............................................................................

......................................................................................................................

 .....

 

اسى وتىقيغ رئيس انشعبت 

 

.  انخ................... قببهت نالشتعبل، سبيت، أكبنت، يشعت، : انخطىرة* 
 

 
 


