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  يدلة جامعة املنصورة الصوالسالمة بكلية  األمنتسعى جلنة 

 والسالمة بالكلية  األمنإىل حتقيق 

 جلميع منسوبي الكلية للقيام بواجباتهم املنوطة بهم آمنةمبا يوفر بيئة 

  

 

 

 



 

 

  

  والسالمة بني جمتمع الكلية األمننشر ثقافة. 

  الدفاع املدني إدارةأعداد خطة لإلخالء يتم اعتمادها من. 

  الصحيحة اإلخالءوتعريفهم طريقة  اإلنذارعند اخلطر وعند مساع  اإلخالءتوعية الطالب والعاملني بضرورة. 

 اإلخالءاء هيئة التدريس والعاملني باألدوار املنوطة بهم أثناء تعريف أعض. 

 دراسة البيئة الداخلية للكلية والتعرف على املخاطر املتوقعة وكيفية الوقاية منها. 

  السالمة يف كافة أعمال التشغيل الصيانة واقرتاح الوسائل اليت متكن من احملافظـة علـى    أسسالتأكد من تطبيق

 .من التلوث البيئة ومحايتها

        توعية منسوبي الكلية وتعريفهم بالواجبات واألعمال الوقائيـة املرتتبـة علـيهم يف تـالت الطـوارك والكـوارث

 .العامة وتدريبهم على أعمال الدفاع املدني إلمكانية الستفادة منهم عند احلاجة

  تها بالتنسيق مع اجلهة املعنيةوالسالمة املستخدمة يف كافة املباني والتأكد من صالتي األمن أجهزةمتابعة. 

          تقديم القرتاتات الالزمة لتحسني ظروف بيئـة الكليـة وتـاليف املخـاطر وال ـرتاس يف رسـم السياسـة العامـة

 .املخاطر أنواعللوقاية من مجيع 

 نشر الوعي الوقائي بأمور السالمة والصحة املهنية لدى العاملني ومجيع املختصني. 

  املبنى رجاءأالسالمة والصحة املهنية جبميع متابعة تنفيذ اتتياطات. 

 

 

 



 بالنسبة للطالب : أوال  
 جيب مراعات التعليمات اآلتيــــة 

 ضرورة ارتداء البالطو األبيض املصنوع من القطن داخل املعمل ومينع منعا باتا ارتداء املالبس الفضفاضة. 

 رب وكذلك مل الشعر جتنبا ملخاطر احلريقضرورة لبس البالطو فوق الطرتة أو اليشا: بالنسبة للفتيات. 

 عدم ارتداء األتذية املفتوتة مثل الصنادل داخل املعمل. 

 عدم ارتداء العدسات الالصقة داخل املعمل. 

  جيب إبعاد اليدين عن العني أثناء إجراء التجارب وجيب غسلها باملاء والصابون عند النتهاء من إجراء التجارب 

 الشرب داخل املعملممنوع نهائيا األكل و. 

 ممنوع نهائي التدخني داخل املعمل. 

   استخدم النظارات الواقية عند إجراء التفاعالت اخلطرة وعند التسخني على اللهب لن معظم توادث املعامل تقع علـى

 .العني

 سم بعد سنواتاستخدام القفازات قدر اإلمكان عند التعامل مع املواد السامة أو املسرطنة اليت يظهر أثرها على اجل. 

     ممنوع نهائيا تذوق الكيماويات أو  م نواتج التفاعالت بشكل مبا ر ويفضل لبس الكمامة عند إجـراء التفـاعالت الـيت

 .ينتج عنها غازات أو روائح

 التعامل مع املواد القابلة للتطاير وال تعال و األمحاض والقلويات املركزة حبرص  ديد داخل دولب الغاز . 

 ئيا سحب األمحاض أو القلويات املركزة باملاصة بل جيب استخدام ماصة آلية او املنفاخ املطاط اخلاص بذلك ممنوع نها 

 خملفات أو كيماويات صلبة يف األتواض بل  إلقائها يف سلة املهمالت أية عدم إلقاء . 

 عند ختفيف محض مركز أضف احلمض إىل املاء وليس العكس. 

  إىل أماكنها مبجرد النتهاء من العملجيب إعادة األدوات واألجهزة. 

 جيب تنظيف البنشات مبجرد النتهاء من العمل . 
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 بالنسبة للسادة: ثانيا 
 معاوني أعضاء هيئة التدريس والفنيني

 :التأكد من جتهيز املعمل بالتالي - أ

 لوتة تبني إر ادات األمن والسالمة يف املعمل وتوضع يف مكان واضح. 

 األولية حمتويا على األدوية واألدوات الالزمة وهى كالتى صندوق اإلسعافات: 

               بال سرت   - اش                             -قطن. 

 حملول صبغة اليود أو بيتادين. 

  محض اسيتيك% 1حملول. 

  كربونات الصوديوم% 1حملول. 

  بيكربونات الصوديوم يف زجاجة بقطارة% 2حملول. 

  وريك يف زجاجة بقطارةمحض ب% 2حملول. 

  04يف كحول ايثيلى % 5حملول تانني .% 

  ثيوسلفات الصوديوم% 2حملول. 

 جلسرين   -    .    كريم للحروق. 

 التأكد من وجود وسالمة الدش ، الشفاطات ، املراوح ، طفايات احلريق ، دواليب الغاز. 

 التأكد من عدم تدوث أي تسريب من أنابيب الغاز. 

 داخل املعامل وأماكن ختزين الكيماويات {ممنوع التدخني}د عالمة التأكد من وجو. 

 تعليمات للحفاظ على األمن والسالمة داخل املعامل: 

  التنبيه املشدد على الطالب من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باللتزام بقواعد السالمة العامة يف املعامل

 .واحملاسبة يف تالة اإلهمال

 ع أو ختزين أية زجاجات أو كيماويات داخل دواليب الغاز فهذه الدواليب مصممة إلجراء التفاعالت مينع نهائيا وض

 .اخلطرة وليست لتخزين الكيماويات أو غريها

 مينع نهائيا ختزين الزجاجات على أرفف عالية. 

 االكيماويات يف املكان املناسب ومراعاة التوافق وعدم التوافق فيما بينه ختزين جيب. 



 عدم تفظ املواد القابلة لال تعال قريبا من األمحاض وجيب أن حتفظ يف أماكن باردة ملنع ال تعال يف تالة اختالط  جيب

 .األخبرة مع اهلواء مع وجود تهوية كافية ملنع تكون البخار

  ياط أثناء يف التجربة جيب التنبيه على الطالب لالتت ة من بني املواد املستخدمةسامة أو متسرطنإذا وجدت مادة

 .إن أمكن بديل عنها التعامل معها، كما جيب إجياد

 عمل اخلطوات التالية نفس املعمل أو املعمل اجملاور واقتضى األمر إيقاف العمل جيب تادث أو تريق يف دوثيف تالة ت: 

 . قطع مصادر احلرارة والتيار الكهربائي -

 .استخدام وسائل إطفاء احلريق إليقاف اللهب  -

  .األرض ثم استخدام املاء إذا مل يكن ذو مفعول عكسي مع املادة ام الرمل يف تالة انسكاب مادة علىاستخد -

  .مجيع التجارب تقديم املساعدة إليقاف -

  :خالل ويتم من) إذا لزم األمر)إلخالء املكان  الستعداد -

 .إثارة الذعر للموجودين اإلخالء بهدوء تتى ل يتسبب يف -

 .خلو املعمل من الطالب  للتأكد من عملامل رتسهما آخر من ي فينوالاملعيد  -

  جيب تعيني التجارب اليت يتم التعامل فيها مع املواد اخلطرة وعمل ترتيبات خاصة إضافية واتتياطات للسالمة حتسبا

 ألي طارك 

 يراعى استخدام عالمات اخلطورة كملصق على العبوات. 

 ملتعارف عليها عامليا واليت متثل مدى خطورة املادة وضررهافيما يلي قائمة بعالمات اخلطورة ا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :عالمات اخلطورة
 

 
 مواد سامة

(toxic substances) 
 يانيد  البوتاسيوم س: مثل

 
 مواد قابلة لال تعال

(flammable substances)  
 .جيب إبعادها عن مصادر اللهب وعدم تسخينها نهائيا

 السيتون-اليثانول-ولامليثان: مثل

 
 مواد مهيجة

(irritant substances) 
و كلوريد  ةاألمحاض والقلويات املخفف: مثل

 الكالسيوم

 
 مواد متفجرة

(explosive substances) 
 جيب احلذر من رجها بشدة

 trinitro toluene (TNT)-2,4,6 :مثل

 
 مواد مؤكسدة

(oxidizing substances) 
 ماء األكسجني  :مثل      تقتل اخلاليا

 

 
 مواد آكلـة

(corrosive substances) 
 تتسبب يف ترق اجللد وتآكل املعادن

محض الكربيتيك ومحض اهليدروكلوريك : مثل
 وهيدروكسيد الصوديوم



 :التأثريات الضارة احملتمل تدوثها نتيجة التعامل بشكل خاطئ مع الكيماويات - ب

 .يتيك واهليدروكلوريك وكذلك الفينول تسبب تروق  ديدة باجللد وتدمر األنسجةمثل محض الكرب :األمحاض .1

 .مثل هيدروكسيدات الصوديوم والبوتاسيوم والمونيوم تسبب تروق  ديدة باألنسجة وخاصة بالعني :القلويات .2

ة قـد يتسـبب يف   تسبب تهيج يف األغشية املخاطية، ابتالع أو  م امليثانول ملدة طويلـة وبكميـة كـبري    :تالكحوليا .3

 .العمى

 . تتسبب يف تهيج األنسجة عند مشها لفرتة طويلة أو ابتالعها :اللديهيدات والكيتونات .0

 .هلا تأثري سام :السيانيدات .5

 .له تأثري منوم :األثري .6

 .يتسبب فى تهيج وتسمم األنسجة :السرت .7

 .تدمر اجلهاز التنفسي :الكلور والربوم  والمونيا .8

 .عرض ألخبرته يتسبب يف تسمم األنسجةملسه أو الت :الزئبق .9

 م أخبرتها يتسبب يف تهيج وتدمري األنسجة والتعرض هلا لفرتات طويلة له تـأثريات  ـديدة    :اهليدروكربونات .14

 . اخلطورة

 :اإلسعافات األولية - ت

 :احلروق ثيف تالة تدو: أول

 :يف تالة احلروق احلرارية .1

، ويفضل عمل كمادات من القطـن والشـاش   % 04 يف الكحول الثيلى تانني% 5تبلل املنطقة احملروقة فورا مبحلول  

 .مبللة باحمللول السابق

 :يف تالة احلروق باألمحاض املركزة .2

 .كربونات الصوديوم% 1جيب فورا غسل املكان املصاب باملاء ووضع كمادات من القطن والشاش املبلل مبحلول  

 5 :يف تالة احلروق بالقلويات املركزة .3



محـض  % 1ا غسل املكان املصاب بكمية كبرية من املاء ووضع كمـادات مـن القطـن والشـاش املبلـل مبحلـول       جيب فور 

 .السيتيك

 :يف تالة تروق العني بالقلويات املركزة .0

% 2محـض بوريـك او   % 2جيب فورا غسل عني املصـاب ووجهـه بكميـة كـبرية مـن املـاء ويفضـل اسـتعمال حملـول           

 .بيكربونات الصوديوم

 :تروق الربوم فى تالة .5

ثيوسلفات الصوديوم، وجيب عالج تـروق  % 2جيب غسل مكان اإلصابة باملاء ثم يدهن باجللسرين او يبلل مبحلول  

 .الربوم مبا رة خلطورتها ولتجنب تطورها

 :فى تالة تروق الفينول السائل .6

الطبيعـي ثـم يغسـل     جيب فرس اجلزء املصاب من اجللد الذي أصبح ابيض اللون باجللسرين تتى يسـتعيد لونـه  

 .اجلزء احملروق باملاء وتوضع كمادات من القطن والشاش املبلل باجللسرين وجيب تنفيذ هذا اإلجراء فورا

 :عند ابتالع األمحاض املركزة: ثانيا

 (.مل لنب أو ماء 544بيضة فى  2عدد ) يعطى للمصاب خملوط من البيض النىء يف اللنب أو املاء  .1

 . أكواب ماء 0ىل إ 3ثم يسقى املصاب من  .2

 :عند ابتالع القلويات املركزة: ثالثا

 .أو عصري الليمون( 3:1) يسقى املصاب حملول اخلل املخفف  .1

 . أكواب ماء 0إىل  3ثم يسقى املصاب من  .2

 .يوضع بعضا من حملول محض السيتيك على الشفتني .3

 .األولية تافاوفى مجيع األتوال جيب نقل املصاب اىل أقرب مستشفى  بعد القيام باإلسع

 

 

 



 : العلمية األقسام رؤساء بالسادة خاصة مهام

تواجد نسخة من مفاتيح غرف أعضاء هيئة التدريس واملعامل البحثية ومعامـل الطـالب والوتـدات ذات الطـابع      .1

 اخلاص التابعة لقسم سيادتكم 

طبقا جلداول القسم الدراسية يتم حتديد أتد أعضاء هيئة التدريس يكـون مشـرفا علـي إخـالء القسـم عنـد        .2

 تدوث أي خماطر وختطر وتدة إدارة األزمات والكوارث بالكلية جبدول اإل راف األسبوعي للتنسيق معه 

بوعي للمسـاعدة يف إخـالء   يتم حتديد عدد من السادة أمناء املعامل باإلضافة إلي عـدد مـن العمـال جبـدول أسـ      .3

القسم عند الضرورة بشرط تضورهم الدورة التدريبية يف استعمال أجهزة اإلطفاء عن طريق إدارة احلماية املدنيـة  

 كذلك تضورهم دورة اإلسعافات األولية 

 للمساعدة يف إخالء القسم يف تالة تواجد دخان كثيف  الفسفوريةيتم توفري عدد من املصابيح  .0

 إر ادات أمان املعامل داخل املعامل الطالبية واملعامل البحثية  يتم إعالن  .5

مشرف اإلخالء ) رئيس القسم أو من ينوب عنه / د.التصال والتنسيق مع وتدة إدارة األزمات والكوارث من قبل أ .6

 يتم اإلخالء يف املسارات احملددة طبقا للخرائط املعلقة بكل قسم  . لتسهيل عملية اإلخالء( بالقسم 

يتم إبالغ وتدة األزمات والكوارث بصفة دورية عن أعطال أجهزة اإلطفاء أو نقص وسائل احلماية املدنية بالقسم  .7

 أو اتتياج أفراد القسم لدورات تدريبية يف أعمال احلماية املدنية لرفع الكفاءة

 .ة بدون إ راف إصدار تعليمات خبطر تواجد طالب الدراسات العليا من خارج الكلية يف املعامل البحثي .8

 

 : التدريس هيئة أعضاء بالسادة خاصة مهام

 : إذا كان عضو هيئة التدريس مبكتبه . 1

 يتم إقفال كافة األجهزة الكهربائية مبكتب سيادته  .1

 غلق اللوتة الكهربائية مبكتب سيادته  .2

 عدم تواجد أي من األجهزة الكهربائية بالقرب من باب غرفة سيادته أو علي األرض   .3

 : واجد مبمر القسم التابع له للمساعدة يف الت .0



 .    إخالء الطالب املتواجدين بالقسم يف املسارات احملددة طبقا للخرائط املتواجدة بالقسم  -أ

التأكد من إمتام عملية اإلخالء ويكون  -مكافحة احلرائق إذا وجدت وإبالغ وتدة األزمات والكوارث بالتطورات  ت -ب

 .  آخر فرد يف اإلخالء 

 إذا كان عضو هيئة التدريس يف أتد املدرجات أو قاعات الدروس  . 2

 . عند تدوث تريق أو دخان يتم التعامل مع الطالب بهدوء وحبزم والسيطرة عليهم  .1

يتم توجيه الطالب إلي أتد أبواب املدرج أو قاعة الدرس بعيدا عند مصدر اخلطر ويتم إخالء البنات أول ثم  .2

 . لي سالمل الطوارك ثم إلي نقطة التجمع احملددة لإلخالء البنني وإر ادهم إ

 .    التأكد من خلو املدرج أو قاعة الدرس من الطالب  .3

 .إذا كان هناس دخان كثيف يطلب من الطالب وضع مناديل علي األنف وقفل الفم  .0

 . مينع ركض الطالب أو الصياح  .5

 .ج أو قاعة الدرس طبقا للخرائط املعلنة التواجد مع الطالب يف نقطة اإلخالء القريبة من املدر .6

 مينع استعمال األسانسري نهائيا تيث يتم قطع التيار الكهربائي  .7

 . التصال بوتدة إدارة األزمات والكوارث للمساعدة  .8

 التأكد من عدم وجود إصابات واإلبالغ إذا وجدت .9

 غالبية املدرجات وقاعات الدروس مزودة بأجهزة إطفاء آلي    .14

     :ان عضو هيئة التدريس يف أتد معامل الطالب لإل راف إذا ك. 3

 يتم التأكد علي إغالق كافة مصادر الغاز واألجهزة الكهربائية  .1

يعمل علي تنظيم خروج الطالب من اتدي أبواب املعمل طبقا للحالـة املوجـودة ويبـدأ خبـروج البنـات أول ثـم        .2

 .  وبهدوء  البنني إلي نقط التجمع لإلخالء بدون  ركض أو صياح

 التأكد من غلق كافة عبوات املواد الكيميائية  .3

 التواجد مع الطالب يف نقطة التجمع لإلخالء للسيطرة علي الطالب  .0

 



 

 :مهام خاصة بالسادة أمناء املعامل الطالبية 

   :يقع العبء األكرب علي السادة أمناء املعامل من ناتية تأمني املعمل ومقاومة أي ترائق به ولذا جيب 

 .      التواجد املستمر أثناء تواجد الطالب باملعمل  .1

 .    املرور بصفة  به يومية علي وسائل احلماية املدنية باملعمل للتأكد من تواجدها يف مكانها الصحيح وصالتيتها  .2

 التأكد من كافة توصيالت الغاز ومتابعة ذلك أثناء الدروس العملية .3

 ئية قابلة لال تعال مفتوتة أو جبوار مصدر تراري التأكد من عدم تواجد أي مواد كيميا .0

 وصالت الكهرباء املختلفة جيب أن تكون علي درجة عالية من األمان  .5

 اإلبالغ الفوري عن سوء توصيالت الكهرباء أو الغاز إلي رئيس أمناء معامل القسم .6

 العمل علي التهوية اجليدة املستمرة للمعمل  .7

 : يتم الصرف السريع كاآلتي ( ال مواد كيميائيةا تع –دخان  –تريق )عند تدوث  - .8

 غلق كافة مصادر الغاز والكهرباء   - أ

 .  الستخدام الفوري ألجهزة إطفاء احلريق باملعمل واليت جيب أن يكون مدرب عليها جيدًا - ب

 إبعاد كافة املواد الكيميائية بعيدًا عن منطقة احلريق  - ت

الطـالب بعيـدًا عـن احلريـق أو الـدخان بهـدوء بدايـة        فتح باب الطوارك باملعمل واملساعدة يف خـروج   - ث

 .بالطالب البنات ثم البنني والتأكد من خلو املعمل من الطالب 

 إذا كان احلريق أو الدخان أكرب من السيطرة عليه  - ج

 

 

 

 

 



 املنح وطالب واملعيدين املساعدين املدرسني بالسادة خاصة مهام

 :الطالبية املعامل يف -أ

 : اآلتي إتباع جيب( دخان – تريق)  الطالبية املعامل داخل اطراملخ من أي تدوث عند

 4التزام اهلدوء وغلق مصادر الغاز وفص األجهزة الكهربائية باملعامل مبساعدة أمني وعامل املعمل 

 4سرعة ابالغ مشرف املعمل تليفونيًا 

 أول ثم البنني والعمل على عدم  تنظيم خروج الطالب بهدوء من أتد ابواب املعمل طبقًا للحالة املوجودة والبنات

 4ركض الطالب أو الصياح إىل إتدى نقاط التجمع

 4مساعدة مشرف املعمل يف التأكد من خلو املعمل من الطالب 

  4يف تالة احلرائق احملددة  اإلطفاء أجهزةاملساعدة يف استعمال 

 4صاباتمساعدة مشرف املعمل يف السيطرة علي الطالب يف نقاط التجمع منعا حلدوث ا 

  4تالة احلرائق احملددة يفاستعمال أجهزة اإلطفاء  يفاملساعدة 

 4سبب من األسباب يتم التصال مبا رة مبدير وتدة األزمات والكوارث للمساعدة أيعدم تواجد املشرف  يف 

  4نقاط التجمع منعًا حلدوث إصابات يفالسيطرة على الطالب  يفمساعدة مشرف املعمل 

 تقصري ومعرفة أقرب سلم أو ممر  بأيتأكد من وجود وسائل اإلطفاء مناسبة باملعمل وإبالغ املشرف قبل بداية املعمل ال

  4للطوارك قريبًا

 4عدم مغادرة املعمل إل بعد مغادرة آخر طالب والتأكد مرة أخرى من غلق مصادر الغاز وفصل األجهزة الكهربائية 

  4راري واملرور املستمر للتأكد من ذلكعن مصدر ت وإبعادهاإغالق كافة العبوات الكيمائية  

 4عند مالتظة وجود سخانات ألغراض عمل املشروبات باملعمل يرجى إخطار وتدة إدارة األزمات والكوارث 

 4تالة تواجد دخان كثيف باملعمل يطلب من الطالب وضع مناديل مبلله على األنف وغلق الفم يف 

 

 

 



 : البحثية املعامل يف

 طالب دراسات عليا من خارج الكلية التواجد  أيخطار خاصة الدخان واحلرائق مينع تواجد محاية للكلية من األ

 4املعامل البحثية إل بوجود أتد املدرسني املساعدين واملعيدين معه يفمبفرده 

  ة املخاطر جيب إغالق مصادر الغاز وفصل األجهزة الكهربائية وغلق كافة العبوات الكيميائية للقابل أيعند تدوث

 4لال تعال فورًا

  4إذا كان احلريق حمدود وإبالغ وتدة األزمات والكوارث اإلطفاء استخدام أجهزة 

 4إذا امتد احلريق جيب مغادرة املعمل فورًا وطلب املساعدة 

 :  الكلية عام مدير بالسيد خاصة مهام

ـ   ل اجلهـود وـو اتتوائهـا ومعاجلتهـا     إن تدوث أى من األخطار داخل الكلية تعترب تالة طارئة وأزمة لذا جيب تتضـافر ك

 :للحفاظ على العنصر البشرى والعنصر املادى والسيد مدير عام الكلية مسئول عن املكاتب اإلدارية التابعة له لذا جيب

 4تواجد نسخة من مفاتيح املكاتب اإلدارية لدى مدير عام الكلية 

  ى من املخاطر خاصة أن املكاتب اإلدارية حتتوى دائما يتوىل تأمني املكتب عند تدوث ا إداريحتديد مسئول بكل مكتب

وتدة إدارة  إبالغعلى كميات كبرية من املستندات واألوراق ويكون مدرب جيدًا على التعامل مع األخطار الطوارك ويتم 

 4تأمني املكاتب اإلدارية مسئولياألزمات والكوارث بأمساء 

 4ضعدم تكديس األوراق داخل املكتب خاصة على األر 

 4تفظ كافة البيانات والوثائق اخلاصة باملكتب على قرص مدمج وحيفظ فى مكان آمن 

  4من مصادر احلرارة داخل املكاتب اإلدارية أيمينع تواجد 

  4الفعال على أجهزة التكيف ألنها من أتد أسباب احلرائق فى املكاتب اإلدارية الدوريالكشف 

 تب اإلدارية أو املرتددين عليها لتتوائها على كميات كبرية من األوراق أو مينع التدخني نهائيا من العاملني فى املكا

 4تواجد موكيت فى األرضيات

 4التأكيد على توافر أجهزة إطفاء صاحلة فى اماكن واضحة ويوجد من يستطيع التعامل بها 

 4وجود أفراد مدربني باملكاتب اإلدارية على أعمال احلماية املدنية واإلسعافات األولية 



 باآلتي اإللزام يرجو اإلدارية املكاتب منطقة يف تريق نشوب تالة فى 

 عن األجهزة الكهربائية الكهربائيفصل التيار  .1

 4يتوىل مسئول تأمني املكتب بالتعامل السريع مع احلريق بإستخدام معدات اإلطفاء املتوافرة باملكتب .2

رب املسارات احملددة للمكاتب طبقـا للخريطـة املعلنـة    أقرب نقطة جتمع لألخالء ع إىل بانتظاميتم مغادرة املكتب  .3

 4وعدم الركض

 4مسئول تأمني املكتب آخر من يغادر املكتب بعد اإلخالء  .0

 4األزمات والكوارث لألعالم وطلب املساعدة إدارةبوتدة  التصال .5

 4عن أي إصابات  اإلبالغ .6

 4احلريق وتصر اخلسائر  أسبابتقديم تقرير عن  .7

 : ببالطال خاصة مهام

مـن املخـاطر مـن األهـداف األساسـية إلدارة الكليـة ووتـدة إدارة األزمـات          أيسالمة وأمان الطالب عند تدوث  إن          

 : اآلتيخماطر يرجى إتباع  أيوالكوارث لذا عند تدوث 

 : احملاضرات قاعات يف التواجد أثناء

جد بها أبواب للطوارك كـذلك الكليـة مـزودة بإمكانيـات     إن كافة املدرجات وقاعات الدروس مزودة بأجهزة إطفاء آلية ويو

 :مادية وبشرية للتعامل مع كافة احلالت الطارئة لذا جيب

 4التزام اهلدوء والنتباه إىل إر ادات الدكتور احملاضر  .1

 4التوجه إىل أقرب باب للطوارك واخلروج بهدوء وبنظام وإتاتة الفرصة للبنات للخروج أول .2

 4عدم الركض .3

 4ه إىل أقرب نقطة جتمع لإلخالء كما هو موضح باملدرجالتوج .0

 4عدم استخدام األسانسري أثناء الطوارك .5

 4إبالغ احملاضر عن أى إصابات واملساعدة بهدوء .6

 4تالة وجود دخان كثيف يفيوضع منديل على األنف  .7



 4احملافظة على زمالئك ومساعدتهم .8

 : املعامل يف التواجد أثناء

) مـن املخـاطر    أيجد بها العديد من وسائل األمان ضد األخطار محاية للطالب عند تدوث إن املعامل الطالبية تو .1

 : التاليداخل املعمل يلزم إتباع ( دخان  –تريق 

 4البعد بأكرب قدر ممكن عن مصدر احلريق .2

 4م باهلدوء وعدم الركضاللتزا .3

املعمـل املتواجـد حلظـة     فـين املعيـدين أو   الستماع إىل إر ادات الدكتور مشرف املعمل أو املدرسني املساعدين أو .0

  4اخلطر

املقدمـة   يفالتوجه إىل أقرب باب طوارك باملعمل بعيدًا عن مصدر اخلطر لألخالء ويكـون دائمـا الطلبـة البنـات      .5

 4أقرب نقطة جتمع لإلخالء كما هو حمدد باخلريطة داخل املعمل إىلوالتوجه 

 4إصابات قد حتدث أياإلبالغ عن  .6

 4ان كثيف داخل املعمل يتم وضع منديل مبلل باملاء على األنفعند وجود دخ .7

استعمال أجهزة اإلطفاء يتقدم إىل املشرف أو املعيد أو أمني املعمـل لتوجيهـه وـو     يفمن لديهم املقدرة واخلربة  .8

 4املساعدة

 

 
 
 
 
 

 فحافظ عليها.......بني يديك سالمتك أمانة                                                                   
 مع خالص حتيات جلنة  ئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 


