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 املعهدإن مواجهة األزمات واحلاالت الطارئة سواء باالستعداد هلا أو توقعها أو التعامل معها إذا ما حدثت يضع على كاهل  

لزاماً  ءالعب الشاملة لطالهبا ومنتسبيها، لذلك كان  عليها إعداد خطة شاملة   األكرب يف هذا اال لضمان توفري احلماية 

، تتضمن كيفية إخالء املبنى من شاغليه يف احلاالت الطارئة  املعهدملواجهة الكوارث واحلاالت الطارئة اليت قد تتعرض هلا  

وعلى هذا األساس كان التوعية ،    سالمتهم وكفالة الطمأنينة واالستقرار واألمن هلم   واختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتأمني 

   التى هلا األضرار البالغة مثل:احلوادث  كان لزاماً لتالفى حدوث مثل هذه    والتدريب واإلعالم 

   ملعهد وقوع حادث حريق. 
  يار املعهدتعرض جزء من  .لال
 حتليل املخاطر. 
 حدوث أضرار بشرية. 
 ر ماديةأضرا. 
 أضرار نفسية. 
 

 

 محاية األرواح واملمتلكات. .١
 االستعداد النفسي ملواجهة األخطار. .٢
ــخـــاص فور مســـاع جرس إنـــذار احلريق وذ  ملعهـــدمعرفـــة أقرب طرق النجـــاة   .٣ ك لـــوإخالء املبىن من األشــــــــــــ

ملبىن  .بتوجههم إىل نقاط التجمع احملددة سلفاً 
 التنظيم اجلماعي للتصرف األمثل وقت الطوارئ. .٤
 .تنمية روح التعاون بني األسر التعليمية .٥
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٢ 

ر النامجة عن الفزع وقت احلوادث وما يؤدي  .٦ ت نتيجة الدهس أثناء حدوث وفيات وإصـــــا إىلجتنب اآل
 عملية اإلخالء.

التعامل مع احلدث بفاعلية والســــيطرة على اخلطر ومنع انتشــــار احلرائق والعمل على تقليل اخلســــائر النامجة   .٧
 عنها من خالل استخدام الوسائل الفعالة. 

وحتديد الواجبات واملهام املنوطة بكل منها   ملعهدتشـــــــكيل وتدريب فريق إدارة األزمات واحلاالت الطارئة  .٨
ــبيل محاية األفراد  ،لتنفيذ خطط اإلخالء وعمليات اإلنقاذلتكون مبثابة إطار عام  ــداً يف ســــــــــــ ـــــــــــ ودليًال مرشـ

 .لتنسيق والتعاون مع إدارة الدفاع املدين ووزارة الصحة

  

 للمعهد األمن والسالمة واإلخالء يف حاالت الطوارئ    ةإعداد خط . 
   على اإلخالء يف حالة حدوث أزمة طارئة (حريق/ تسرب   املعهد التعاون والتواصل مع إدارة الدفاع املدين لتدريب شاغلي

 غاز). 
 الدوام الرمسي وأن تكون   التأكد من أن مجيع األبواب املركبة على خمارج الطوارئ واملمرات املؤدية إليها مفتوحة طيلة فرتات

 سهلة الفتح للخارج (اجتاه اندفاع األشخاص). 
   مة مبسالك اهلروب.   درايةالتأكد من أن مجيع شاغلي املبىن على 
 وأن تكون واضحة متاماً لشاغلي املبىن ومثبت عليها اللوحات   ،التأكد من خلو كافة مسالك خمارج الطوارئ من العوائق

 . اإلرشادية الدالة عليها
   مثل هذه احلالة العوامل املختلفة الشخصية   ىفلتنفيذ األعمال الالزمة على أن يراعي    ملعهدتشكيل فريق األمن والسالمة

موعة يعرف الدور املطلوب منه.   والنفسية واجلسمية وحتديد األدوار حىت يكون كل عضو 

  

 هلدوء وعدم االرتباك  .التحلي 
  ًإيقاف العمل فورا. 
  ئي عن املكان  .قطع التيار الكهر
   ئية.عدم استخدام املصاعد  الكهر
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 ت بينهم م حىت ال تقع إصا   .التنبيه على الطالب والطالبات بعدم الركض أو جتاوز اقرا
   ب القاعة أو  .املكان املخلي وعدم إقفاله ووضع ورقة على الباب تشري إىل أنه (مت إخالء املكان)إغالق 
 التوجه إىل نقاط التجمع واحملددة خبريطة اإلخالء من خالل أقرب سلم وخمرج طوارئ. 
  على املوظف املسئول حصر عدد الطالب والطالبات املتواجدين معه بعد اإلخالء يف نقاط التجمع مع ضرورة إبالغ

 .ملعهد عن أي طالب مفقود للمسئول  
 ضرورة التعاون مع إدارة الدفاع املدين يف حالة وصوهلم للمبىن وتسهيل عملهم. 
 عدم الرجوع للمبىن مهما كانت األسباب إال بعد أن يؤذن لك بذلك من املسئولني. 
 التأكد من إغالق األبواب والنوافذ فيما عدا املخارج املخصصة لعمليات اإلخالء. 
 اإلشراف على عمليات اإلخالء. 
   جلهات  املختصة. التأكد من عمليات االتصال 
   املدين. التأكد من وصول الفرق املتخصصة إلدارة الدفاع 
   املبىن. التوجه إىل نقطة التجمع للتأكد من وجود مجيع العاملني وعدم ختلف أي منهم داخل 
 ستطاعتك اهلروب إذا انتشر احلريق. 
   ي روح مهما كان السببعدم املخاطرة. 

  

 النظام  وحفظ  املبىن   مني . 
  املبىن  داخل )  فقط  واإلنقاذ  املدين   الدفاع  رجال(  املختصني  غري  أفراد  أي   دخول   منع . 
 احلريق  ملوقع   وإرشادهم  املدين   الدفاع  رجال  من   املتخصصة   الفرق  انتظار . 
 الطوارئ  حالة   يف   املعهد  إدارة وإخطار  الرمسي  الدوام   أوقات   بعد  املعهد   سالمة   على   احلفاظ. 

: 
 اليت   اإلدارة  إىل   والطالبات   الطالب   يهدد   ما   وكل   مالحظة   كل   ورفع   ، صالحيتها  ومدى   ملعهد  السالمة   وسائل   تفقد 

 .االختصاص  جلهة رفعه أو  قبلها  من   الوضع  مبعاجلة   بدورها  تقوم 
 لغرض  املدين   الدفاع   من   السالمة  جمال   يف   التوعية   نشرات  من   جديد  هو   ما   كل   على  للحصول  املعهد  إدارة   مع  التنسيق 

 . منها  الوقاية   وطرق  ملخاطر  والطالبات  الطالب  توعية
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٤ 

 وامللصقات   اإلرشادات  ا  توضع   ،ملبىن)  والسالمة   األمن  لوحة(  رز  مكان   يف  توضع   املدين  للدفاع  لوحة  ختصيص 
 . اجلانب  ذا  اخلاصة

 مث  ومن   مهم   احلاالت   هذه   مثل   يف  الزمين   العامل   ألن  حدوثها  وقت   املعهد  يف   حتدث   حالة   أي   عن   املدين   الدفاع  إبالغ 
موعات  طريق عن  احلالة   مباشرة   . املدين  الدفاع  رجال   وصول  حىت  هعمل  جمال  يف   كل   ا

 ت كتب  مني  . عهد امل  مكتبة يف والسالمة  ألمن   تتعلق   ومطو
 والسالمة  األمن   جمال  يف  ملعهد   واملوظفني   الطالب  بني  ثقافية  أنشطة إقامة . 
 ذلك  تستدعي اليت   الضرورية  احلاالت  يف   الستخدامها  املدين   الدفاع  عمليات هواتف  رقام   الطالب  تعريف . 

: 
موعة   أعضاء  معرفة   وضرورة  احلريق  رقعة   اتساع  دون   احليلولة ئية،  العدادات  مبوقع  ا  واملشاركة   اجلانب  ذا  يتعلق  ما   وكل  الكهر

موعات   بقية  مع   . املختلفة  ا

(: 
موعات من الناحية العددية وهي موعات ويفضل أن تكون أكرب ا   . من أهم ا
   ملنشأة خمارج الطوارئ   ومجيع معرفة مجيع املداخل الرئيسة. 
 احلوادث التأكد من فتح أبواب الطوارئ يف حالة. 
  رز وتكتب خبط   وضع لوحات إرشادية دالة على موقع  .واضحاملخارج مبكان 
 ملدخل الرئيسي للمبىن يبني به خمارج الطوارئ واملداخل   التنسيق مع إدارة املنشأة لوضع كروكي الرئيسية  عام للمنشأة 

املبىن   وأقصر إليها واملعلومات اهلامة عن  املؤدية  به خمارج  لوضع كروكي بكل دور على  الضافةالطرق  حده يوضح 
 .به  ةالطوارئ لألقسام املوجود 

 ملنشأة أو التجمع  نقاط  النقاط   معرفة  تلك  الداله على  اللوحات  ا يف حالة   (يتمخارجها ووضع  الطالب  جتميع 
ا شروط السالمة بعيداً عن مكان احلادث من ا  إخالئهم والتأكد من معرفة العاملني  ملباين) على أن تكون أمنة تتوفر 

 .النقاطملنشأة والطالب والطالبات بتلك  
 للخطرتعرضاً   يبدأ اإلخالء من املناطق األكثر. 
 املخارجفاألقرب إىل   تبدأ عمليات اإلخالء من الدور األرضي. 
  ت خالء بشكل منظمأن تكون عمليات األ  . لتفادي عمليات الدهس وحدوث اإلصا
  مرورهم من السلم جيب عليهم   (أثناءخروجهم من السالمل على النحو التايل   يف حالة عدم وجود خمارج طوارئ يكون

 .ملنشأة  واملسؤولني  اجلانب األيسر واألمين) حبيث تكون منطقة الوسط للسلم تستخدم للدفاع املدين النزول من
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 الطوارئ التأكد من عدم وجود ختزين عند خمارج. 
   اإلخالءالتدريب على عمليات. 

(: 
   احلريق التوجه ملكان  قبل وثبات  بثقةسرعة  السيطرة  عنها وحماولة  اإلدارة  وإبالغ  احلالة  هلدوء واكتشاف   وااللتزام 

لوسائل    .ملنشأةاملتوفرة  استفحاهلا وذلك 
   ت  .ومواقع شبكات احلريق ملعهد معرفة مواقع مجيع الطفا
 لتنسيق مع إدارة    معرفة كيفية إستخدامها والتدريب  .املنشأةعليها حسب التعليمات املوجودة عليها وإعادة تعبئتها 
 ستمرار ت يف حالة إنتهاء مدة صال  التنسيق مع إدارة املنشأة  رز حبيث فحص تلك الطفا حيتها وأن تعلق يف مكان 

ا وكيفية إستخدمها   تكون يف  :النحو التايل ويكون علىمتناول اليد، ووضع اللوحات اإلرشادية الدالة على مكا
جتاه الريح   .١ أمتار ليضمن   )٣  –  ٢(بني مستعملها وبني النار ترتاوح بني    مسافة ترك  و أن يكون استخدام الطفاية 

 .إنتشارها القضاء على النار وعدم
 .والعكسواليسار   املكافحة من اليمني  استمرارللهب مع    إبدا  :النار   إىل ن حذراً يف تقدمكك .٢
مل  معرفة التعليمات الواجب إتباعها عند .٣ رزة  لتنسيق مشاهدة احلريق وكتابتها خبط واضح ووضعها يف أماكن  نشأة 

 يلي: اإلدارة وهي كما    مع
 منضبط األعصاب فعادة اإلرتباك يؤدي ً   . إىل نتائج عكسية  حاول أن تكون هاد
   ) ونوع احلادث  املعهد   اسم  ) بطلب املساعدة وإعطاء  180أبلغ الدفاع املدين على هاتف .  
 ء من مصدرها الرئيسي إذا مل يكن هناك خطر عليك   . حاول أن تفصل الكهر
   موعات وأعضائها عن احلالة للقيام مبهامها . إبالغ  رؤساء ا
 بعاد املواد القابلة لالشتعال إن أمكن  كافح احلريق  . ستخدام طفاية احلريق و

   :  
دئتهم والتخفيف من حده فزعهم يتواجدون مبواقع أو نقاط التجمع الستقبال  . الطالب والطالبات و

o   األمنة البعيدة عن موقع اخلطر الطالب والطالبات يف األماكناستقبال . 
o دئتهم وختفيف حدة اخلطر . 

  
  
  
  



 
 

MANSOURACOLLEGE EDUCATIONAL CAMPUS 

  طلخـــــا   ١٥ص. ب:    –  مدارس املنصورة كولدج  اجلامعــة جبوارأمــام كوبـرى      –الســريع  طـريق دميـاط املنصــورة  
TEL. :2588888 – FAX: 2588899- 2540001 

 وزارة التعليم العايل 
  معهد املنصورة العايل للهندسة والتكنولوجيا

Ministry of Higher Education 

Mansoura Higher Institute of Eng. &Tech. 

٦ 

زمات والكوارث  تحديث 
ٔ
 تشكيل لجنة ٕادارة اال

ـــــــــــم  م ــــــــــ   العمل القائم به  الوظيفة  االسـ

  رئيسا   عميد املعهد   أ.د. قاسم صالح األلفى  ١

  عضوا   أمني املعهد  عرفان أ.أمحد على  ٢

  عضوا   األمني املساعد ( مدير شئون املقر)   أ.أمحد مصطفى البيه  ٣

مع   عميد/ حافظ مصطفى العجمى  ٤   عضوا   مدير أمن ا

  عضوا   مدير وحدة ضمان اجلودة   د. امحد حممود اجلمل  ٥

  عضوا   ئب مدير وحدة ضمان اجلودة   د. سارة فتحى البلتاجى  ٦

  عضوا   مدير وحدة تكنولوجيا املعلومات   السيد لطفى م.حممد  ٧

  عضوا   طبيب املعهد   د.أمحد حممد الزكى  ٨

  عضوا   مشرف أمن   حممد أمحد الشيخ  ٩

  عضوا   مشرف أمن   حممد أمحد عبد اهلادى  ١٠
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  )١- ١استمارة المتابعة الدورية إلجراءات السالمة ضد الحريق (
  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 

      وسالمة يف املعهد.  أمنيوجد منسق    ١

نتظام.   ٢       تُقدم التقارير إىل فريق األمن والسالمة 

      يتوفر فريق لألمن والسالمة مهمته التأكد من وجود شخص مسئول يف مجيع أحناء املعهد.   ٣

      أمساء أعضاء فريق األمن والسالمة معروضة بوضوح يف املعهد.   ٤

      واضحة متكن املوظفني من إخطار أحد أعضاء الفريق أو منسق األمن والسالمة على الفور.هناك إجراءات    ٥

      مت تطوير خطة إخالء يف حاالت الطوارئ يف املعهد.   ٦

      مت تدريب الطلبة ومنسويب املعهد على خطة اإلخالء يف حالة الطوارئ.   ٧

      االحتياجات اخلاصة (مثال: املعاقني واملكفوفني والصم إخل). مت تطوير خطط شخصية لألشخاص ذوي   ٨

      تتعامل اخلطة املوضوعة مع خمتلف املواقف (مثال: قبل املعهد، أثناء فرتة الفسحة، ...).   ٩

      تضمنت خطة الطوارئ على اسرتاتيجيات للتعامل مع الزوار املعاقني.   ١٠

      اإلخالء ومناطق التجمع يف خطة اإلخالء. مت حتديد أماكن معدات الطوارئ وطرق   ١١

      اخلطة معروضة يف مناطق خمتلفة من املعهد.   ١٢

ملعهد  ؟  ١٣       هل يوجد سجل للسالمة 

      مت شرح خطة اإلخالء جلميع الطالب.   ١٤

لدفاع املدين يف حاالت الطوارئ مت توثيقها لسهولة الوصول إليها.   ١٥       أرقام االتصال 

      خمارج الطوارئ مفتوحة يف أي وقت.   ١٦

      . بلوحات ارشادية  خمارج الطوارئ حمددة بوضوح ومعروفة  ١٧

      أبواب الطوارئ ميكن فتحها بسهولة.   ١٨

      على مجيع أبواب الطوارئ من اخلارج.  "ال تعيق احلركة"توجد عالمات   ١٩

      طرق اخلروج خالية من العراقيل.   ٢٠

      يعمل بشكل جيد. منبه احلريق   ٢١

      (تذكر الصم وضعاف السمع). منبه احلريق ميكن مساعه يف مجيع أرجاء املعهد    ٢٢

      توجد إجراءات للتحقق من وجود مجيع األشخاص (الطلبة واملعلمني والزوار) يف منطقة التجمع.   ٢٣

      هناك إجراءات للتبليغ عن األشخاص الغري موجودين يف منطقة التجمع.  ٢٤
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٨ 

  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
إلسعافات األولية.   ٢٥       هناك إجراءات لتزويد منطقة التجمع 
      مجيع معدات مكافحة احلريق متوفرة جلميع املصادر احملتملة للحريق داخل املعهد.   ٢٦
ت احلريق املتوفرة بطريقة آمنة.  ٢٧       مت تدريب املعلمني على استخدام طفا
      مكافحة احلريق. مت وضع إشارات واضحة على معدات  ٢٨
      يسهل الوصول إىل معدات مكافحة احلريق دون عراقيل.  ٢٩
      متت صيانة معدات مكافحة احلريق ووضع بطاقة عليها من فرتة وجيزة.  ٣٠
      هناك سجل يوضح مىت متت صيانة معدات احلريق.   ٣١
      النظافة واألمن). تعليمات احلريق متوفرة جلميع املوظفني (مبا يف ذلك عمال   ٣٢
      يتم عرض التعليمات على مجيع العاملني يف الشهر األول من بدء العام الدراسي.   ٣٣
      تعرض التعليمات احلالية جلميع املعلمني كل عام دراسي.   ٣٤
      منسق األمن والسالمة معروف لدى اجلميع .   ٣٥
خلطة. مجيع العاملني والطالب والطالبات مدركني متاماً   ٣٦ م يف ما يتعلق        خلطة اإلخالء ومسؤوليا
      يستطيع اجلميع إتباع اإلجراءات يف حالة حدوث حريق.   ٣٧
      يتم التدريب على خطة اإلخالء الومهي جلميع الطالب والطالبات واملعلمني واملعلمات مرة كل شهر.   ٣٨
االت اليت   ٣٩       تعاين من مشاكل. تتم مراجعة تدريبات احلريق لتحديد ا
      يستطيع مجيع منسويب املعهد حتديد مكان معدات مكافحة احلريق وأجهزة إنذار احلريق.   ٤٠
      يستطيع مجيع املعلمني شرح كيفية استخدام معدات مكافحة احلريق وأجهزة إنذار احلريق.   ٤١
ت احلريق   ٤٢       وفيما تستخدم. يستطيع مجيع املعلمني واملعلمات متييز أنواع طفا
      يستطيع أعضاء فريق األمن والسالمة يف املعهد تشغيل معدات مكافحة احلريق وأجهزة إنذار احلريق.   ٤٣
ت حريق سارية املفعول.   ٤٤       وجود طفا
      وجود أجراس إنذار مع كاشفات دخان مربوطة بلوحة حتكم.   ٤٥

      وجود خراطيم حريق من املطاط (الربر).   ٤٦
      وجود مضخات حريق.   ٤٧
      هل يوجد كاشف غاز ؟   ٤٨
ت حريق سارية املفعول.   ٤٤       وجود طفا
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  )٢-١(استمارة إرشادات هامة لسالمة المختبرات والمعامل والعاملين فيها 
  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
  . توثيق السالمة: ١

        اإلسعافات األولية ونظام اإلخالء. مت تدريب العاملني يف املخترب على عمليات   ١

جراء التجربة مؤهًال، ويتأكد من سالمة اخلطوات واملواد.    ٢         املعلم الذي يقوم 

        جترى التجارب يف املعامل بتواجد املعلم.   ٣

        يتم تقييم التجربة العملية لتحديد املخاطر.   ٤

        املخترب. مت حتديد املخاطر على مستخدمي    ٥

        يتم توثيق التجارب العملية اليت جترى يف خمتربات املعهد يف سجل خاص.   ٦

        خطة تدريب مستخدمي املخترب موثقة.    ٧

ت اخلطرة.   ٨         يتم توثيق التدريب على إدارة النفا

        مت تثبيت امللصقات املتضمنة أمساء وأرقام االتصال يف حالة الطوارئ على أبواب املختربات.    ٩

ملخاطر احلالية واالحتياطات  الالزمة.   ١٠         توجد ملصقات ولوحات ارشادية 

  . ضبط املواد الكيميائية: ٢

ت   ١         الكيميائية واضحة وسليمة. التعليمات امللصقة على مجيع العبوات واحلاو

ا بشكل واضح وليس خمتصر.   ٢         ملصقات زجاجات احملاليل تتضمن حمتو

        ال ختزن املواد الكيميائية على طاوالت املخترب.   ٣

ول بطريقة مناسبة.   ٤         يتم التخلص من املواد الكيميائية املنتهية الصالحية أو الغري مستخدمة أوًال 

٥  
وضع تعليمات على املواد الكيميائية املسببة للسرطان واملواد ذات السمية العالية ويتم االحتفاظ  يتم  

  ا يف خزانة مقفلة عندما ال تكون قيد االستعمال. 
      

٦  
يتم حفظ املواد الكيميائية املتفجرة يف مكان آمن، بعيداً عن املواد الكيميائية األخرى أو الظروف  

  متوافقة وبكميات قليلة منعاً لالختالط. الغري  
      

٧  
مجيع املواد الكيميائية خمزنة يف خزائن حسب خصائصها الكيميائية (عوامل مؤكسدة، مشتعلة،  

  عضوية، غري عضوية، أمحاض مركزة، ...). 
      

ت الكيميائية بعد استخدامها.   ٨         يتم إغالق مجيع العبوات واحلاو

٩  
كيفية التعامل مع املواد الكيميائية بسالمة وجرد مواد املختربات الكيميائية، ومتاحة  يوجد دليل يبني  

  عند احلاجة. 
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١٠ 

  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
        املواد الكيميائية (السوائل) خمزنة حتت مستوى العني وليست مباشرة على األرض.   ١٠

        مت حتديد السوائل القابلة لالشتعال واالحرتاق.   ١١

        السوائل القابلة لالشتعال. يوجد خزائن لتخزين   ١٢

١٣  
من   أكثر  االشتعال  سوائل سريعة  أي  يوجد  قابلة    ٢٥٠هل  ت  أو حاو عبوات  مل خمزنة يف 

  لالشتعال؟ 
      

١٤ 
يتم استخدام اإليثر وغريه من السوائل سريعة االشتعال بعيداً عن مصادر احلرارة واالشتعال (مبا يف  

ت الغازية للمياه. ذلك موقد بنزن) يف أغطية،     والسخا
      

ت املواد القابلة لالشتعال "منفسة" من األسفل ويتم إغالق الباب يف أوقات عدم استخدامها.  ١٥         خزا

        مت حتديد مجيع املواد اخلطرة.  ١٦

        عند استخدام حامض الربكلوريك يف املخترب، يتم اختاذ االحتياطات املناسبة له.  ١٧

        وضع الفتات خاصة يف األماكن اخلطرة أو يف خزانة سحب الغازات واألخبرة. يتم   ١٨

١٩   .         هل هناك إجراءات خاصة حبامض الربكلوريك واملواد السامة للخال

        مصارف خزائن سحب الغازات واألخبرة حممية من دخول غازات اهلواء اخلارجي.   ٢٠

ت الغازية غري املواد اليت تستخدم يف خزانة سحب الغازات واألخبرة. ال توجد مصادر أخرى    ٢١         لالنبعا

        معدات احلماية الشخصية متوفرة وتستخدم أثناء احلاجة.   ٢٢

        علبة اإلسعافات األولية وبطانيات احلريق وعدة انسكاب املواد متوفرة.   ٢٣

ت   ٢٤ ت. مت حتديد مجيع مصارف النفا         الكيميائية (اخلطرة والغري خطرة) كما مت حتديد مجيع املكو

ت الكيميائية موصوفة بشكل واضح.   ٢٥         مناطق ختزين النفا

٢٦  
لتصريف:    هناك مواد كيميائية غري خطرة يتم التخلص منها 

  إذا كان األمر كذلك، ما هي؟............. 
      

  املعاجلة والتعقيم: . ٣

ا. يتم   ١         توثيق مواد التعقيم بسجل خاص 

        تتوفر أجهزة تعقيم مناسبة للتجارب املطبقة.   ٢

        يتم التخلص من املخلفات البيولوجية بطريقة مناسبة.   ٣

٤  
وزمن   والوقت  التاريخ  تتضمن:  التعقيم  يف  املستخدمة  واألدوات  ألجهزة  خاص  سجل  هناك 

  للمتابعة الدورية. التفتيش والضغط واحلرارة 
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  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
ت بالستيكية صلبة حلني تعقيمها.   ٥         توضع األدوات احلادة املعدنية امللوثة يف حاو

٦  
حكام وتوضع يف حاوية من أجل نقلها إىل منشأة   يتم إغالق حاوية األدوات احلادة عندما متتلئ 

  اإلتالف. 
      

ت بطريقة مناسبة.    ٧         يتم تغليف وتوصيف احلاو

  الصحة والسالمة الشخصية: . ٤
        مينع الطعام والشراب يف املخترب.   ١

        تُغسل اليدين بعد خلع القفازين وقبل مغادرة املخترب.   ٢

        يتم خلع مالبس املخترب قبل مغادرة منطقة املخترب.   ٣

٤  
بعيدتني عن   اليدين  التجميل  إبقاء  مستحضرات  استخدام  املخترب، ومنع  العمل يف  أثناء  الوجه 

  وتعاطي األدوية وملس العينني أو األنف أو الفم. 
      

٥  
استخدام وسائل وقائية (الكماماًت مثًال) حلماية اجلهاز التنفسي تبعاً للتجارب ومراعاة احلاالت  

  الصحية للطلبة. 
      

٦  
ثري التجارب ونتائجها  إملام املعلم ومستخدم  املخترب بكافة احلاالت الصحية لدى الطلبة لتفادي 

  سلباً على صحة الطلبة. 
      

        احلرص على تنظيف املخترب فور االنتهاء من كل حماضره معملية وقبل استخدامه مرة أخرى.   ٧

        التجارب. ُمينع ارتداء عدسات العني الالصقة واألظافر الصناعية أثناء إجراء   ٨

  معدات الصحة والسالمة: . ٥
        املغاسل متوفرة وعلى مقربة من أماكن العمل اخلطرة.    ١

        مجيع مغاسل اليدين و العينني يسهل الوصول إليها دون عائق.     ٢

        يتم فحص مغاسل اليدين والعينني بصورة منتظمة من أجل الصيانة.    ٣

        هناك الفتة تشري إىل موقع مغاسل اليدين والعينني.    ٤

لعمل.    ٥         مجيع مستخدمي املختربات مدربني على استخدام مغاسل اليدين و العينني قبل البدء 

        مت اختيار معدات احلماية الشخصية بناًء على املخاطر وتوصيات املصنع.    ٦

٧  
  تتوفر معدات احلماية الشخصية املناسبة للمخترب مثل:  

  ) واقي وجه    ) واقيات مسع  (  ) نظارات سالمة/نظارات واقية  (  ) معاطف خمترب  (  (
  ) املرايل    ) معدات الوقاية الشخصية للعمل اإلشعاعي (   ) قفازات  (   ) أحذية مناسبة  (  (

  
  

  

        احلماية الشخصية واملوظفني والطلبة والطالبات وإبالغ رؤسائهم. يتم مراقبة معدات   ٨
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١٢ 

  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
لصورة الصحيحة.   ٩         مجيع املعدات الضرورية املتوفرة، يف حالة جيدة وتستخدم 
        مت تدريب املستخدمني والطلبة على االستخدام الصحيح ملعدات احلماية الشخصية.   ١٠

ت الغاز املضغوط: . ٦   اسطوا
ت الغاز يف مكان جيد التهوية جاف وبعيداً عن املواد القابلة لالحرتاق. يتم   ١ سطوا         االحتفاظ 
        مكان التخزين آمن من أخطار األشخاص غري املصرح هلم.   ٢
ت.   ٣         يتم التحقق من توصيالت الغاز للتحقق من تسريب الغاز عند استبدال االسطوا
ت   ٤ ت حول املبىن. تتوافر العر         املناسبة لنقل االسطوا
        يتم إغالق النظام بطريقة سليمة يف حالة عدم استخدامه لضمان استخدامه مستقبًال.   ٥

  ترتيب املخترب وسالمته: . ٧
        يتم احملافظة على ترتيب ونظافة املكان وأسطح الطاوالت بعد االنتهاء من التجارب.   ١
        نظافة املناطق حتت املصارف/املغاسل وحواف الشبابيك واجلدران واألرضيات. يتم احملافظة على    ٢
        يتم التخلص من مجيع األدوات احلادة بشكل صحيح.   ٣
        يتم التخلص من املواد املكسورة على حنو آمن.   ٤
        فولت).  ٦٠٠يتم وضع عالمات على املعدات ذات الفولتية العالية (>    ٥
        التحقق من املعدات التالفة أو األسالك وإجراء ما يلزم إلصالحها أو تبديلها. يتم   ٦
دىن حد.   ٧ ئية          يتم استخدام الوصالت الكهر
        أغطية القوابس (الفيش) سليمة وآمنة.   ٨

٩  
ت املستخدمة يف أماكن آمنة (بعيداً عن   املواد  يتم رصد مجيع األطباق والصفائح الساخنة والسخا

  القابلة لالشتعال). 
  

  
  

ئية مع توثيق ذلك.   ١٠         يتم اختبار سالمة املعدات الكهر
ستمرار.   ١١         وسائل محاية اجلهاز التنفسي متوفرة ويتم فحصها 

١٢  
مجيع الرفوف الكيميائية مقاومة للتفاعل مع املواد املخزنة ومصممة بطريقة مناسبة متنع السقوط  

  واالنسكاب. 
  

  
  

        مت تثبيت اخلزائن والرفوف بشكل آمن على اجلدار.   ١٣
        مت التأكد من ختزين املواد الكيميائية الصلبة يف األماكن املرتفعة مع التأكد من عدم سقوطها.   ١٤
مني مجيع العدد الثقيلة مع ضمان عدم سقوطها.   ١٥         يتم 

   مالحظات حمضر املخترب 
 .............................................................................................................................
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 ............................................................................................................... ........ ......

... . ........  
ملعهد    مالحظات فريق إدارة األمن والسالمة 

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

...... ......  
ريخ املراجعة    إن مراجعة هذه القائمة وتعبئتها من قبل املختصني أمر غاية يف األمهية وذلك يف بداية كل فصل دراسي مع حتديد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

MANSOURACOLLEGE EDUCATIONAL CAMPUS 

  طلخـــــا   ١٥ص. ب:    –  مدارس املنصورة كولدج  اجلامعــة جبوارأمــام كوبـرى      –الســريع  طـريق دميـاط املنصــورة  
TEL. :2588888 – FAX: 2588899- 2540001 

 وزارة التعليم العايل 
  معهد املنصورة العايل للهندسة والتكنولوجيا

Ministry of Higher Education 

Mansoura Higher Institute of Eng. &Tech. 

١٤ 

  ) ٣-١(المتابعة الدورية لسالمة المبنى ومرافقه استمارة 
  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 

  والسالمة: املوقع واملبىن  .١
        املبىن اجلامعي نظيف وحبالة جيدة.   ١
        املبىن اجلامعي خاٍل من احلشرات والقوارض ومن أي عالمات تدل على وجودها.   ٢
        توجد أماكن مناسبة لتخزين األلعاب ومواد األنشطة والوسائل التعليمية.   ٣
ملبىن مناسبة ومطابقة   ٤         للمواصفات ونظيفة. املساحات األرضية احمليطة 
        سالمل املعهد نظيفة وسليمة ومزودة حبواجز للسالمة.   ٥
        روعي يف تصميم املبىن توفري املرافق الالزمة لذوي اإلعاقة.   ٦
        األرضيات ذات أسطح سهلة التنظيف والسجاد موزع يف أماكن مناسبة.   ٧
        السالمة الالزمة للطالب. أماكن اللعب اخلارجية مظللة وذات أرضيات توفر   ٨

٩  
ملعهد عند اخلروج للعب   ت السالمة الالزمة من قبل فريق السالمة  يتم تزويد الطالب ببيا

  يف الساحات. 
  

  
  

ء واألماكن اخلطرة مغلقة وال يسمح للطالب بدخوهلا.   ١٠         غرف الكهر

١١  
مرات يف السنة    ٤ومنسويب املعهد  يتم التدريب على خطة اإلخالء للطالب والطالبات  

  الدراسية على األقل. 
  

  
  

١٢  
  ( غاز  ، كاشف  حريق  ، كواسر  دخان  ( كاشف  اإلنذار  أجهزة  حالة  من  التأكد  يتم 

  وصالحية عملها. 
  

  
  

ئية سليمة وحبالة جيدة.   ١٣         مجيع التوصيالت الكهر
        والتصدعات والكسور. املبىن واألرضيات واجلدران سليمة من الشروخ   ١٤
        يتم حفظ مواد التنظيف واملبيدات يف أماكن مغلقة ال تصل إليها أيدي الطالب والطالبات.   ١٥
        وجود نقاط جتمع حمددة ومعروفة لدى اجلميع يف حالة احلريق والطوارئ.   ١٦
        يتم إتباع إرشادات الوقاية من أشعة الشمس املباشرة عند اخلروج.   ١٧
        سطح املبىن خاٍل من أي خملفات.   ١٨

١٩  
ت الضجيج يف املعهد (الصوت العايل للطالب، املدرسني، املوظفني،   يتم التحكم يف مستو

  األجهزة، ...) 
  

  
  

٢٠  
للطالب   أماكن حمددة ومعروفة  اإلسعافات األولية يف  مناسبة من صناديق  أعداد  توجد 

  والعاملني. 
  

  
  

        األشجار بصورة دورية حىت ال تسبب أذى للطالب. يتم تقليم   ٢١
لتشغيل التجرييب مرة كل شهر.   ٢٢         يتم التأكد من جاهزية مضخات احلريق 



 
  

MANSOURACOLLEGE EDUCATIONAL CAMPUS 

  بجوار مدارس المنصورة كولدج أمــام كوبـرى الجامعــة      – طـريق دميـاط المنصــورة الســريع  
TEL. :2588888 – FAX: 2588899- 2540001    :طلخـــــا  ١٥ص. ب  ١٥ 

 وزارة التعليم العايل 
  معهد املنصورة العايل للهندسة والتكنولوجيا

Ministry of Higher Education 

Mansoura Higher Institute of Eng. 

  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
  . الفصل الدراسي: ٢

ت.   ١ كياس نفا         الفصل الدراسي نظيف وفيه حاوية قمامة مزودة 
لوسائل التعليمية السمعية    ٢         والبصرية املناسبة. الفصل الدراسي جمهز 

٣  
  ٤٠=  ٢طالب ×  ٢٠مرتاً مربعاً يف الصف لكل طالب (مثال:  ٢ –  ١٫٥توفر مساحة 

  مرت مربع). 
  

  
  

        الطالب موزعون بصورة صحيحة ومرحية يف الصف.   ٤
ث اجلامعي مناسباً حلجم الطالب.   ٥         حجم وتصميم الكراسي واأل

٦  
الفصل الدراسي من (أدوات، ألعاب، جمسمات، مساند،  يتم تنظيف مجيع ما يستخدم يف  

ث، ...) بصورة دورية.    أ
  

  
  

        بني السبورة والطالب مسافة مناسبة، مع جلوس ضعاف النظر يف املقدمة.   ٧
  املقصـــف:. ٣

        املعهد جمهزة مبقصف مناسب للطلبة.   ١
        للعدد الكلي للطالب. املقصف داخلي ومكيف ومزود بطاوالت وكراسي مناسبة    ٢
        املقصف جمهز بوسائل التهوية واإلضاءة املناسبة.   ٣
        وجود الشهادات الصحية سارية املفعول للعاملني يف املقصف.   ٤
لنظافة الشخصية والشروط الصحية.   ٥ ملقصف ملتزمون          العاملون 
ا. املقصف جمهز بوسائل عرض لألطعمة للحفاظ على درجة   ٦ ا أو برود         حرار
        ختزن املواد الغذائية وحتفظ بشكل صحيح.   ٧
ت .   ٨ ألسعار احمللية السائدة يف بيع املأكوالت واملشرو         يتم التقيد 
        ثالجات ومربدات احلفظ نظيفة وتعمل بكفاءة.   ٩
        يوجد مراقبني ومنظمني للطالب أثناء عملية الشراء.   ١٠
        أغذية صحية وطازجة ومنوعة وكافية وبسعر مناسب للطالب. تتوفر   ١١
        جلنة املقصف تتابع املقصف يومياً.   ١٢
        قائمة أسعار األصناف الغذائية معروضة خبط واضح وكبري.   ١٣
ملقصف صاحلة ومت التدريب على استخدامها.   ١٤ ت حريق          توجد طفا
        وختزن خبزائن منفصلة بعيدة عن املواد الغذائية. مواد التنظيف الالزمة متوفرة   ١٥
        هل يوجد مكان مناسب لتناول الطعام للطالب والطالبات ؟   ١٦

١٧  
وارتفاع   احلرارة،  ومناسبة  اجلاف كاجلفاف  التخزين  منطقة  يف  الصحيحة  الشروط  تراعى 

  األرفف عن سطح األرض. 
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١٦ 

  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
        الغذائية عند درجات حرارة مناسبة، ويف وسيلة نقل خاصة. يتم التأكد من نقل املواد   ١٨
        يتم االلتزام بتقدمي ما ورد يف الدليل وال يسمح بتقدمي مواد ممنوعة.   ١٩

٢٠  
الطبيعي عن   العصري  نسبة  فيها  تقل  تقدمي عصائر ال  تقدمي    ٪ ٣٠يتم    ٪ ١٠٠ويفضل 

  عصري طبيعي. 
  

  
  

        بصورة جيدة قبل تقدميها مع تشجيع الطالب على تناوهلا. يتم غسل الفواكه واخلضار    ٢١
        هناك اهتمام بنشر الوعي الصحي متمثًال يف اللوحات اإلرشادية، واحملاضرات.   ٢٢

  دورات املياه: . ٤
        املبىن مزود بدورات مياه مناسبة موزعة يف املبىن وكافية لعدد الطالب.   ١
        بصابون سائل ومعقمات . مجيع الدورات مزودة   ٢
        تتوفر وسيلة مناسبة لتجفيف األيدي .   ٣
ا املناسبة.   ٤ ضاء         دورات املياه تتميز 
        توجد مراوح شفط دائمة العمل والتهوية مناسبة.   ٥
        األبواب يف حالة جيدة والباب اخلارجي ذايت الغلق.   ٦
        وسليمة. دورات املياه يف حالة جيدة   ٧
        تنظف اجلدران واألرضيات واملغاسل واحلمامات بصورة دورية ومستمرة.   ٨
        السيفون يعمل بصورة جيدة وضغط املاء مناسب.   ٩
        توجد سلة مهمالت يف كل محام.   ١٠
        تعمل الشطافات الصغرية املوجودة يف احلمام بصورة جيدة.   ١١
ث. هناك فصل يف دورات   ١٢         املياه للذكور واإل
        دورات مياه املعلمني واملعلمات منفصلة عن دورات الطالب والطالبات .   ١٣
        يوجد نظام صرف صحي وسليم.   ١٤
مهية غسل األيدي.   ١٥         توجد لوحات تذكر الطالب 
        النوافذ نظيفة ومزودة بشبك ويف حالة جيدة.   ١٦
        دورات املياه أثناء تواجد الطالب. يوجد مراقب دائم يف   ١٧
        يوجد محام خاص بذوي االحتياجات اخلاصة عند وجودهم يف املعهد.   ١٨

ضة: . ٥   قاعة الر

١  
سالمة   على  خطورة  تشكل  وال  واحلواف  األطراف  مبطنة  ضية  الر واألدوات  املعدات 

  الطالب. 
  

  
  

ضة آمنة ال تشكل خطورة عند   ٢         سقوط الطالب. أرضيات قاعة الر
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ضية بصورة آمنة.   ٣         يتم إعطاء الطالب التدريب الالزم للتعامل مع األجهزة الر
        يتم التدريب على إجراءات السالمة عند اللعب وإرشادات اللعب واضحة.   ٤
بتة وتعمل بصورة جيدة.   ٥ جهزة          القاعة مزودة 
        يتواجد املشرف أثناء لعب الطالب.   ٦
ضي ويعطي كل طالب الوقت الكايف للعب.   ٧         يشارك مجيع الطالب يف النشاط الر
ملكيفات وإضاءة مناسبة وتعمل بكفاءة.   ٨         القاعة مزودة 
        اإلدارة حتث مجيع الطالب على املشاركة واللعب.   ٩
        اإلسعافات األولية متوفرة كما يوجد خمرج حريق يعرفه الطالب.   ١٠
ت حريق صاحلة ومت التدريب على استخدامها.   ١١         توجد طفا
        تتوفر دوشات لالستحمام.   ١٢
ردة وحارة.   ١٣         أماكن االستحمام مزودة مبياه 
        غرف تغيري املالبس متوفرة.   ١٤
ا سهلة التنظيف.   ١٥         الغرف أسطحها وجدرا
        بصورة منظمة. القاعة مزودة بغرفة خاصة لتخزين األلعاب   ١٦

  عيادة املعهد: . ٦
        جمهزة مبغسلة وصابون سائل ومناشف ورقية.   ١
        العيادة مزودة بنوافذ مناسبة.   ٢
اتف وأرقام الطوارئ.   ٣         العيادة جمهزة 
        جمهزة بسرير وأغطية ووسائد.   ٤

٥  
ويتم   واحدة  مرة  تستخدم  ورقية  مبفارش  والوسائد  السرير  تغطية  بعد كل  يتم  تبديلها 

  استخدام. 
  

  
  

ا بصورة منفصلة حسب حالة كل طالب.   ٦ دوية الطالب وبيا         يتم االحتفاظ 
        مزودة بـ: كرسي متحرك، أجهزة حرارة وضغط، قياس سكر، قياس نظر، قياس الوزن.   ٧
        وجود األدوية الالزمة يف خزانة مغلقة، وعلبة إسعافات أولية.   ٨
        مجيع احلوادث أو اجلروح أو املرض خالل اليوم الدراسي. يتم حصر    ٩
        توجد العديد من البوسرتات التعليمية واملشجعة على املمارسات الصحية.   ١٠

  . املكاتب: ٧

١  
يتم وضع أدوات تقطيع األوراق بعيداً عن الطالب ويف حالة عدم االستخدام تغلق بصمام  

  األمان. 
  

  
  



 
 

MANSOURACOLLEGE EDUCATIONAL CAMPUS 

  طلخـــــا   ١٥ص. ب:    –  مدارس املنصورة كولدج  اجلامعــة جبوارأمــام كوبـرى      –الســريع  طـريق دميـاط املنصــورة  
TEL. :2588888 – FAX: 2588899- 2540001 

 وزارة التعليم العايل 
  معهد املنصورة العايل للهندسة والتكنولوجيا

Ministry of Higher Education 

Mansoura Higher Institute of Eng. &Tech. 

١٨ 

  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
مان. التأكد من   ٢         سالمة أدوات العرض املرئية والسمعية واستخدامها 
        املكاتب مناسبة التهوية واإلضاءة، ونظيفة.   ٣
ئية.   ٤         سالمة التوصيالت الكهر
بتة وال تشكل خطورة على الطالب.   ٥         اخلزائن والرفوف 

  :قاعـــات الرسم. ٨
        فتح النوافذ بصورة دورية، ونظيفة. قاعات الرسم تكون جيدة التهوية، ويتم   ١
        األلوان واألصباغ املستخدمة مصنوعة من مواد آمنة.   ٢
شراف املعيد.   ٣         يتم التعامل مع األلوان واألصباغ 
        يتم ختزين هذه املواد واألدوات املستخدمة بصورة آمنة ال تشكل خطورة على الطالب.   ٤
        عند عدم استخدامه. يتم إغالق قاعات الرسم   ٥
ت احلريق.   ٦         احملاضر لديه خربة ومدرب على استخدام طفا
        يتم تدريب الطالب على التعامل اآلمن مع أي مواد تستخدم يف قاعات الرسم.   ٧
        عند التعامل مع مواد خطرة يتم ارتداء املالبس الواقية من نظارات أو معاطف أو ما يلزم.   ٨

٩  
إرشاد الطالب إىل ضرورة غسل األيدي بعد االنتهاء من استخدام مواد التلوين أو أي  يتم  

  مواد أخرى. 
  

  
  

        يستخدم الصلصال ذو النوعية اآلمنة.   ١٠
        مينع األكل والشرب يف قاعات الرسم.  ١١

١٢  
وصبغة طعام  يف حالة استخدام املعجون، يتم حتضريه من املواد الطبيعية مثل الطحني وامللح  

  ملونة. 
  

  
  

  :بركة السباحــــة (إن وجدت) . ٩

١  
ودرجة حرارة    ٧٫٨إىل    ٧٫٢، نسبة األس اهليدروجيين من  ppm  ٣إىل    ١الكلور احلر من  

  مناسبة ملياه محام السباحة. 
  

  
  

        تتوفر مجيع أدوات السالمة من أطواق وغريه.   ٢
        للجميع. توجد هاتف وأرقام طوارئ معروفة   ٣

٤  
واضح   مكان  يف  والسالمة  الصحة  وإرشادات  السباحة  محام  استخدام  إرشادات  توجد 

  للطالب. 
  

  
  

لربكة جافة ونظيفة.   ٥         احلواف احمليطة 
        توجد عالمات يف الربكة توضح العمق املوجود بلون خمالف.   ٦
        اإلضاءة والتهوية مناسبة.   ٧
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        الربكة سليمة. السالمل املثبتة على   ٨
        مياه الربكة نظيفة وصافية.   ٩
        توجد عدة الختبار مياه الربكة من الناحية الكيميائية يومياً مع االحتفاظ مبلف لذلك.   ١٠
        يوجد ختزين آمن للمواد الكيميائية املستخدمة يف تعقيم الربكة.   ١١
        للفلرت عند احلاجة لذلك.  back washعمل   ١٢
        وجود مسئول ملتابعة أمور الربكة مع االحتفاظ بسجل لذلك.   ١٣
        تتوفر دورات مياه نظيفة ومزودة بصابون ودش لالستحمام قبل وبعد السباحة.   ١٤
        تتوفر جمففات هواء وغرف مناسبة لتغيري املالبس.   ١٥
        الربكة مرتني يف العام الدراسي. يتم عمل حتليل بكتريي ملياه   ١٦
ت حريق وجرس إنذار كما أن خمرج احلريق معروف.   ١٧         تتوفر طفا
        وجود املدرس املختص أو املنقذ أثناء السباحة.   ١٨

  الحظات امل
 ......................................................................................................................

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

ملعهد    مالحظات فريق إدارة األمن والسالمة 
 ......................................................................................................................

 ...................................................................... ...... ........................... ...............
........ ......... .........  
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٢٠ 

  ) ٤-١( لسالمة الخدمات بالمبنى ونتائجها المتابعة الدوريةاستمارة 

  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
  جودة اهلواء ومناسبة اإلضاءة:  .١

        املبىن مزود بنوافذ للتهوية.   ١
        تكييف مناسبة وفعالة وكافية للعدد الكلي للطالب. تتوفر وسيلة    ٢
لتهوية الطبيعية.   ٣         النوافذ مزودة بسلك شبكي للسماح 
        م). ٢٥-٢٠درجات احلرارة يف الفصول والقاعات واملدرجات مناسبة (  ٤
        يتم التحكم يف درجة حرارة الفراغ .   ٥
        النوافذ السهلة الفتح. يتم جتديد اهلواء بصورة دورية من خالل   ٦
        فتحات التهوية للمكيفات والنوافذ يف الفراغات الدراسية نظيفة.   ٧
ت).   ٨         تتوفر وسائل محاية على نوافذ الدور العلوي لألعمار الصغرية (الروضات واحلضا
        هل يوجد ملصقات ولوحات خشبية وفلني على احلوائط .   ٩
        النوافذ حلماية الطالب من أشعة الشمس. توجد ستائر نظيفة على   ١٠
لدخول للفصول الدراسية.   ١١         ُمينع وضع لواصق على النوافذ للسماح لضوء الشمس 

١٢  
ت، ماكينات تصوير،   يتم التحكم مبصادر تلوث اهلواء يف املبىن (مكيفات، فالتر، سخا

  مواد كيميائية، ...). 
  

  
  

        وأجهزة الكمبيوتر يف أماكن جيدة التهوية. توجد ماكينات التصوير   ١٣

١٤  
فتحات دخول اهلواء النقي إىل املبىن بعيدة عن فتحات خروج العوادم (هواء ملوث) أو  

  فتحات عوادم املخترب. 
  

  
  

        يتم شفط وتنظيف قنوات أجهزة التكييف بصورة دورية.   ١٥
        يتم التأكد من عمل مراوح الشفط بصورة دورية.   ١٦
        يتم التحكم مبصادر الرطوبة (تسريبات يف املبىن مثال) لتجنب تكوين العفن الضار.   ١٧

١٨  
إىل   اخلروج  أو  الفصل  نوافذ  يومية من خالل  بصورة  الشمس  لضوء  الطالب  يتم عرض 

  الساحات اخلارجية. 
  

  
  

        السجاد املوجود نظيف خاٍل من البقع والروائح واألوساخ.   ١٩
        حبالة جيدة وخاٍل من التمزيق والثقوب واالنثناءات. السجاد    ٢٠
ملاء والصابون.   ٢١ ئي وأسبوعياً  لشفط الكهر         يتم تنظيف قطع السجاد يومياً 
        مينع وجود خملفات حول فتحات دخول اهلواء النقي للمبىن (يف السطح العلوي للمبىن).   ٢٢
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  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 

٢٣  
استخدام معطرات اجلو   يتم  ملاء  ال  لتنظيف  املدرسي وإمنا يكتفى  املبىن  الصناعية يف 

  والصابون واملطهرات. 
  

  
  

        مينع التدخني يف مجيع أرجاء املبىن املدرسي وتوجد سياسات لذلك.   ٢٤

٢٥  
وجود مسئول من املعهد للمتابعة مع الشركة املسئولة والتأكد من عمليات الصيانة للتكييف  

  واإلضاءة. 
  

  
  

٢٦  
االحتفاظ مبلف لعمليات الصيانة والتنظيف الدورية ألجهزة التكييف والفالتر واإلضاءة يف  

  املعهد. 
  

  
  

٢٧  
من   لعدد كبري  الربو  حلدوث حاالت  منعاً  يومياً  الغبار  من  ا  الفصول وأدوا تنظيف  يتم 

  الطالب. 
  

  
  

٢٨  
القدمي اىل   او  املعهد  الزائد عن حاجة  ث  ملمرات  يتم اعادة األ مستودع، وعدم تركها 

وتكديسها امام خمارج الطوارئ و منعاً لتجميع الغبار، واحلشرات ومسببات الربو وحدوث  
  حرائق. 

  
  

  

        تتوفر إضاءة طبيعية جانبية وإضاءة صناعية غري مباشرة ومناسبة يف أجزاء املبىن املدرسي.   ٢٩

٣٠  
ضة، مسرح،  يتم توفري قوة إضاءة مناسبة حسب نوع   وظيفة املكان (فصل دراسي، قاعة ر

  خمترب، ممرات، ...) 
  

  
  

ــــاه الشرب: ٢   . ميـ
        توفري مياه نظيفة وآمنة للشرب.   ١
        حتث اإلدارة الطالب على شرب الكمية املناسبة من املاء.   ٢
        عدد املربدات مناسب لعدد الطالب وموزعة يف أرجاء املبىن.   ٣
ت الرئيسية من أشعة الشمس املباشرة. يتم    ٤         محاية اخلزا
        املربدات خارج دورات املياه.   ٥
        الفلرت موجود ونظيف ويسهل احلكم على حاجته للتغيري.   ٦
        يتم إجراء الفحص الدوري للماء كل فصل دراسي.   ٧
        ضغط املاء مناسب يف املربدات.   ٨
ت   ٩         املياه من قبل موظفني خمتصني. الغسيل الدوري خلزا
ت.   ١٠         وجود موظف معني من املعهد لإلشراف على نظافة وصيانة اخلزا
ت بعيدة عن مصادر التلوث ومغطاة وال يسمح إال بدخول املوظف املختص.   ١١         اخلزا
        صنابري املربد من النوع الذي مينع انتقال العدوى بني الطالب.   ١٢
        ارتفاع املربدات مناسبة لسن الطالب.   ١٣
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٢٢ 

  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
        يتم إجراء عمليات الصيانة والسباكة الالزمة جلميع توصيالت املياه.   ١٤
        وجود ما يضمن منع اتصال مياه الصرف الصحي مبياه الشرب الصاحلة.   ١٥
        يتم اختاذ اإلجراءات املناسبة ملنع وجود احلشرات والقوارض.   ١٦
        إرشادات وسياسات للحد من هدر املياه. وجود    ١٧
        املكان حول مربدات املياه نظيف وجاف.  ١٨

  :منطقـــة األلعاب الداخليـــة. ٣
        األلعاب املوجودة جيدة الصناعة ومطابقة للمواصفات واملقاييس املوجودة يف الدولة.   ١

٢  
واالنثناءات والربوز الذي قد يكون سبباً يف حدوث  مجيع األلعاب خالية من احلواف احلادة  

ت.    إصا
  

  
  

٣  
دة مداركهم   م العمرية لتكون وسيلة لز يتم اختيار األلعاب حسب سن الطالب واحتياجا

  ومساعدة أجسادهم على النمو. 
  

  
  

٤  
يوجد لدى املعهد سياسات وإجراءات خاصة يدرب عليها الطالب الستخدام األلعاب  

  آمنة. بصورة 
  

  
  

        ال تشكل أي من األلعاب املوجودة خطورة على صحة وسالمة الطالب.   ٥
        وجود مشرف أثناء اللعب مع الطالب.   ٦
        وجود منطقة سقوط آمنة للطالب حول األلعاب.   ٧
        توجد أرضيات من مواد متتص الصدمات وحتمي الطالب عند السقوط.   ٨
ستخدام املاء والصابون واملعقمات. يتم عمل تنظيف دوري    ٩         لأللعاب 
        يتم عمل فحص دوري للتأكد من سالمة األلعاب والتعرف على مصادر اخلطر ملنع وقوعه.   ١٠

إلسعافات األولية للتصرف حني وقوع أي حوادث.   ١١     يوجد لدى الشخص املراقب دراية 
  

  

  :اخلارجيةمنطقـــة األلعاب  . ٤
        املالعب اخلارجية آمنة.   ١
        بعيدة عن مواقف السيارات.   ٢
        األرضيات يف حالة سليمة وآمنة ونظيفة.   ٣
        مجيع األلعاب حبالة جيدة ويتم عمل الصيانة الالزمة هلا.   ٤

٥  
مجيع األلعاب خالية من احلواف احلادة واالنثناءات والربوز اليت قد تكون سبباً يف حدوث  

ت.    إصا
  

  
  

        وجود مشرف أثناء اللعب مع الطالب.   ٦
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  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 
        وجود منطقة سقوط آمنة للطالب حول األلعاب.   ٧

ـــــة. ٥   :املبيدات احلشري

١  
توجد سياسة واضحة يف املعهد للتعامل مع املبيدات احلشرية واإلجراءات الواجب إتباعها  

  عند رشها يف املعهد. 
  

  
  

        ساعة على األقل.  ٤٨أمور الطالب والطالبات قبل رش املبيد بـيتم إخبار أولياء   ٢
ملبيدات احلشرية.   ٣         يتم وضع عالمات تدل على أنه مت معاجلة هذه املنطقة 
        ساعة أو حسب التعليمات على املبيد.  ٢٤تبقى العالمة الدالة على املعاجلة ملدة   ٤

٥  
املساحات اخلضراء يتم وضع لوحة كبرية مكتوبة خبط  يف حالة رش الساحات اخلارجية أو 

  واضح تدل على الرش. 
  

  
  

        يتم االحتفاظ مبلف لتدوين عمليات الرش واإلجراءات املتبعة.   ٦
        يتم ختزين املبيدات املستخدمة بطريقة آمنة وحسب إرشادات املصنع.   ٧
وية املكان وتنظيفه قبل السماح للطالب    ٨         لدخول إليه مرة أخرى. يتم 
        يتم الرش عند عدم تواجد الطالب.   ٩

١٠  
جراء   من  غريه  أو  التنفسي  اجلهاز  لديهم حساسية يف  الذين  الطالب  مجيع  يتم حصر 

  استخدام املبيدات واختاذ ما يلزم من إجراء ملنع ذلك. 
  

  
  

ت البيولوجية. ٦   :النفا

١  
للسيطرة على   املعهد خطة  لدى  املواد  يوجد  مع  التعامل  عند  املنقولة  لألمراض  التعرض 
  البيولوجية (أنسجة، دم، سوائل جسم). 

  
  

  

٢  
هذه اخلطة تشمل على مجيع االحتياطات والتحذيرات اليت جيب إتباعها عند التعامل مع  

  هذه املواد. 
  

  
  

٣  
املواد وأخذ  يتم التبليغ عن أي حاالت تعرضت خلطر اإلصابة من جراء التعامل مع هذه  

  اإلجراء الالزم. 
  

  
  

        تتضمن هذه اخلطة التعامل اآلمن مع املشارط واألدوات احلادة، اإلبر، املخلفات.   ٤
        يتم التخلص اآلمن من املخلفات الناجتة عن التعامل مع هذه املواد.   ٥

٦  
املواد بشكل يضمن  يتم إعطاء التدريب الالزم للطالب واملوظفني عند التعامل مع هذه  

  السالمة والوقاية من األمراض اليت قد تنقل منها. 
  

  
  

ملاء احلار والبارد ووسيلة جتفيف ومعقمات.   ٧         توجد مغاسل جمهزة 
لسالمة الشخصية عند التعامل مع هذه املواد.  PPEالبد من ارتداء   ٨         املعدات اخلاصة 
        يتم نزع القفازات بعد االنتهاء وغسل اليدين مباشرة وجتفيفها وتعقيمها.   ٩
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٢٤ 

  ال ينطبق  ال  نعم  عناصــر التقييـــم 

١٠  
اليت مت استخدامها واليت ميكن إعادة استخدامها مثل املشارط   يتم تعقيم مجيع األدوات 

  وغريها. 
  

  
  

        الفوري لألسطح ومجيع ما مت استخدامه يف عمليات التشريح أو غريه. يتم التعقيم   ١١

١٢  
لتطعيم ضد التهاب الكبد ب لألشخاص الذين سوف يتعاملون مع هذه املواد   ينصح 

  البيولوجية. 
  

  
  

١٣  
ت على أكياس القمامة املعدة هلذه املخلفات ويتم التخلص منها بصورة   يتم تدوين البيا

  آمنة. 
  

  
  

        توجد الصناديق اخلاصة بوضع اإلبر واملشارط وغريها.   ١٤
ملعهد    مالحظات فريق إدارة األمن والسالمة 

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

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

 ......................................................................................................................
 ...................................................................... ................................. ...............  
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٣٢ 

اتباعها وتطبيقها  للسالمة الىت جيبجراءات إرشادات و إيضا العديد من تعليمات و أو  املعهد ماكن ىف من األ تتضمن العديد 
  من اخلطر.  خايلمكان    املعهد  اجلميع جلعلن يتعاون  أوهنا جيب   ، اجلميع من قبل  

  
  

  :لسالمتهمالفصل وذلك    يف التاليةاتباع االرشادات    الطالب جيب على  

  روج من الفصل او حماولة عرقلتهماخلدخول/  ال التدافع مع اآلخرين أو تزامحهم عند    عدم. 
 الطالب من   أي جبرح  عدم ترك اى من األدوات احلادة سواء على الكراسي أواالدراج حىت التكون مصدرا للخطر 

 . و اصابة الطالب نفسهأ
 صلبه /مشابك الورق/ على الطلبة اآلخرين الكتب / اقالم السبورة/ مواد  / عدم قذف أشياء مثل أقالم الرصاص

ت خطرية يف العني حني قذفها على   حيث ميكن أن تسبب  االخرين. إصا

  

ت واحلوادث الىت تقع للطلبه هى ضمن هذه املناطق لذا جيب اتباع االرشادات والوقايه فيها سواء من  معظم االصا
  :كااليت  الطلبةاو    املعهد

  و املسببات لالصابه مثل أاى من مصادر اخلطر   ن تكون خاليه منأ ب ان يتم الكشف على ارضيات املالعب و جي
ا اخل  / االرضيه لتجنب خطر عدم تساوى السطح/ وجود مياه على  ... االنزالق موانع ميكن االصطدام 

  موانع او  أيوعدم وجود    الطالبطوال تواجد   مفتوحة   العاديةبواب  و األأن ابواب خمارج الطوارى  أ ن يتم التأكد منأ
 .عوائق هلا

    ت واحلوادث  اإل من   للوقاية   الطالب رشادات وبوسرتات توجه وترشد  إ وضع  .عديدهماكن متفرقه أ يفصا
    النزول  يفاليسرى   الصعود واجلهة  يف يتم التزام اجلهة اليمىن من الدرج    السالمل وأنعدم التدافع على    الطالبعلى. 
  و التعثرأسباب االنزالق  أى  أن يتم احملافظه على نظافة السالمل وخلوها من  أ . 
  إلسفنج و أ الطالبماكن لعب  أ يفعمده اخلرسانيه  لف األ  .ا وكذلك عارضة املرمى  االصطداملوقايتهم من    حتركهم 
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بصحه  عالقة ا هلا ن تكون مبستوى عاىل من الرعاية ألأ معها جبديه و  كبريه وجيب التعامل  أمهية املعهد يف  ة الصحي للسالمة 
ثري  أمراض  سواء من األ الطالب وسالمته   .مباشرو العدوى وهلا 

  

: 

ت    املياه: خزا

 ت املياه  أ يضا للتهويه وبعيده عن أخرى و أن يتم تنظيفها بني فرته و أو   أغري قابله للصد من مواد  مصنوعةن تكون خزا
 .التلوثمسببات ومصادر   ى منأ
   لتوفري املياه وخاصه ىف فصل الصيف وجيب ان   الطالب   برادات املياه يتناسب مع اعدادجيب توفري عدد مناسب من

ماكن متفرقه تكون موزعه بطريقه جتعلها ىف   . متناول اجلميع و
 ا و إيضا  أعلى فرتات مناسبه و  االهتمام بنظافة مربادات املياه من حيث تنظيفها ن أ حكام غلقها منعا لتلوثها او العبث 

 ة. مظلله ونظيف كنما تكون  
 ئيه وعمل الكشف   االهتمام ئي  للماس   هلا منعاً   الدوريلتوصيالت الكهر  .الكهر

  : املياه دورات

 كد من عمل شفاطات اهلواء أللتنظيف والت ن تنظف مبواد مطهره مع توفري الصابون أ ن تكون نظيفه على مدار الوقت و أ
 .جيدا وعدم تعطلها

 الطالبعبث من    ألي  عليها من قبل املشرفني منعان يتم الكشف الدورى أ. 
 رتفاعات تناسب املرحلهأ ن تكون  أ  السنيه للطلبه  حواض غسيل اليد واحلنفيات 



 
 

MANSOURACOLLEGE EDUCATIONAL CAMPUS 

  طلخـــــا   ١٥ص. ب:    –  مدارس املنصورة كولدج  اجلامعــة جبوارأمــام كوبـرى      –الســريع  طـريق دميـاط املنصــورة  
TEL. :2588888 – FAX: 2588899- 2540001 

 وزارة التعليم العايل 
  معهد املنصورة العايل للهندسة والتكنولوجيا

Ministry of Higher Education 

Mansoura Higher Institute of Eng. &Tech. 

٣٤ 

 )

   قيامهم  وأماكن الطالبعداد أ ن تكون مبساحه تناسب أفيها و  ن تكون مساحة املختربات العلميه مناسبه للعملأجيب
  .بينهممنه ودون تزاحم  آبصوره   جراء التجاربإ لتدريب او  

  ب للمخترب وايضا  أكثرن يكون هناك  أيفضل   ان التوضع ستائر على النوافذ تكون سريعة االشتعال  من 
 ان توجد شفاطات للهواءالطبيعى او الصناعى وايضا التهويه و  ان تكون االضاءه ممتازه سواء.  
 وان تكون مقابض التحكم  النحاس) خاصه للغاز جيب ان تكون من مواد غري قابله للصدأ ( ىف حال وجود متديدات 

  . وقتى  لغاز بوضع واضح وظاهر وقريب يسهل الوصول اليه ىف ا
 احلاجةحني    املخترب للمواد الىت يتم عمل التجارب الستعماهلا  جيب توفري مطفاة حريق مناسبه ىف .  
 بنظافة املخترب واالدوات بصوره جيده جيب االهتمام.  
   احواض التجارب من مواد غري قابله لالشتعال تكون االحواض او االرضيات اوأال  جيب .  
 وان   الطالب حال وجود    يفاملخترب متواجد دائما وعدم تركه املخترب الى سبب   جيب ان يكون مدرس العلوم او حمضر

   وان يوجههم وان يقوم بتنبيهم خلطورة مزج مواد ال يعرفون ماهيتها  الطالبتصرفات   إىلينتبه  
   ايه كل ت الغاز  مترينجيب التاكد عند  بيب واسطوا كيماويه والتأكد من حفظ املواد ال او يوم دراسى من غلق اال

ماكنها االمينه   .او الغازات السائله وغريها 
   الوجه ان توجد مغاسل ومياه حىت ميكن استعماهلا ىف حال تناثر مواد على اجلسم او. 

 
 حيث ان اتباع اجراءات االمن وتطبيقها هى الوقايه احلقيقه وخط  املعهدومكان وخاصه   من هو صمام االمان لكل موقع األ

حتدث فيها العديد من املشاكل سواء   بيئه ميكن ان   املعهد و   ،من حصول احلوادث او املشاكل   املعهدالدفاع االول الدارة  
وتقع   املعهدقد حتدث ىف    الىت   واملشكالتسلوكيات ومن بيئات خمتلفه   سواء من  الطالبفرديه او مجاعيه وذلك لتعدد امناط  

  .االمن حتت  

 
تتواجد به كثافة عدديه كبريه نسبيا ىف مبىن سكىن واحد   املعهدكثريه وألن   احلرائق تقع ىف كل مكان واى زمان والسباب

دة فرص النجاة والوقايه  ذلك امهيه كبريه وحيويه طرق مكافحتها والتدريب على يفواالهتمام   خطورة أكثراحلرائق  تكون  لز
  . وبشكل مناسب حلجم املكان   فيه  واالنذار متوفره  من احلرائق وايضا من االمهية مبكان تكون وسائل املكافحه
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 .خبطة السالمه واالخالء املوضوعه حلاالت الطوارىء  فوراً  العمل .١
 .احلريق انذار  إطالق  .٢
 .والسالمه فورا اىل منطقة التجمع املذكوره ىف خطة االخالء  الطالب اخالء املبىن من    .٣
 . االتصال مبراكزاملطاىف  .٤
ن ال يكون هناك اى خطرا على ا  املعهدستعمال معدات االطفاء املوجوده ىف   ان يقوم من تدرب على مكافحة احلريق  .٥

ائيا وعدم اطفائها ىف حالة امتدادها واخلوف من اغالق منافذ اهلروب عليه او  . غريه 
 .أكثرالنريان    دال متتاغالق ابواب الغرف والقاعات حىت   .٦
 . حريقالء واخذها جبديه عند مساع انذار على عمليه املكافحه واالخ اجراء تدريبات دوريه  .٧
التدريب واالستعداد  عن االخالء للتدريب وان يكون   املدين   والدفاعوفق التعليمات من ادارة االطفاء    التدريباتعمل    .٨

  .شهر سبتمرب / نوفمرب   يف  الدراسية  السنةاول    يف
م مسئوليتهم وماهى واجبا املدرسني او املشرفني على كيفية اجراء االخالء للفصول او القاعات الىت هى حتت  تدريب  .٩

 .ىف حاالت الطوارىء
 . االنذار فورا عند انتشار الدخان او اندالع النار  التدريب على استعمال اجهزة   .١٠
 . اجهزة االنذار وابواب خمارج الطوارى ونقطة التجمع  التدريب على معرفة اين توجد  .١١
ملساعدة مع  االطفاء وخراطيم املياه وبطانيات اإل التدريب على استخدام معدات  .١٢ احلرائق   مكافحة  طفاء رة اإلداإطفاء 

 . ىف املختربات العلميه
  .منهآ ماكن ختزين  ختزين السوائل سريعة االشتعال   .١٣
ا أل   .١٤  .نفجار وحريقا  ن بعضها يسببعدم مزج املواد الكيميائيه بعضها مع بعض دون علم 
بيب اإل  .١٥ ريخ الصالحيه و فيها امسها   و زجاجات حفظ املواد مبنيأختبار  وضع ملصقات على ا  . ى حتذير هلاأو
  .فقط ما حيتاجه من املواد للتدريس ولكل مرحله مث اخرى  ن يطلبأ على املسئول عن املختربات   .١٦
 .تناثرها  عند  تنظيف البقع فوراً   .١٧
ئيةالتمديدات    صيانة  .١٨ ء وجتنب احلمل الزائد   ل ى عطأصالح  إو   دورً  الكهر  .للكهر
ت ىف املعملالتخلص اليومى    .١٩  . واملستمر للنفا
رشادات السالمه االنتباه الدائم  .٢٠  . والتقيد 
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٣٦ 

: 

 ب الفصلأرضى حيدد طريق االخالء وبلون أ وضع خط  . محر يبدأ من 
  ء ىف الفصول و  عمل الصيانه الدوريه  . صالح االعطالإلتمديدات الكهر
  وعدم اغالقها مفتوحةبواب  عل األج. 
  ت يوميا  اً. لتخلص من النفا


