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إطار من القيم  المجتمعية فىالمنافسة فى سوق العمل وإجراء البحوث العلمية المتميزة فى مجاالت هندسة النظم والحاسبات والمشاركة فى التنمية 

 اإلسالمية. 
 

 السالمة و  من ال   لجنة 
 

 اللجنة   اختصاصاتأوال: 

بالعمل   اللجنة  ضد    على تختص  المنشأة  سالمة  متأمين  المختلفة  تزويدها  الكوارث  خالل    باالحتياجات ن 
 الضرورية من: 

 ثانياً: مهام اللجنة: 

 . المتعلقة بعمليات اإلخالء واألمن والسالمة للحاالت الطارئة إعداد اآلليات  •
 تحديد احتياجات القسم من أجهزة األمن والسالمة. •
 القسم من خالل النماذج واالدوات الالزمة لذلك الغرض.  فيمتابعة وتطوير وضع األمن والسالمة  •
األمن والسالمة، وتعريفهم  القسم بإجراءات    منسوبيتوعية وتدريب    فيالتنسيق مع الجهات المختصة   •

 .اتخاذهابوسائل الوقاية الواجب 
 الحاالت الطارئة.  فيالقسم على خطة اإلخالء  لمنسوبيالتدريبات الالزمة  إعداد  •
 قبل وصول المختصين.  اإلصابات حاالت  فيشراف على عمل اإلسعافات األولية اإل •
تنفيذ األعمال داخل   منسوبي حماية    لضمان تأكد من تطبيق معايير األمن والسالمة  ال • القسم خالل 

 القسم.
 . الخاصة بالمعاملعمل توثيق لجميع اجتماعات اللجنة وجميع الفاعليات واالنشطة  •
 باللجنة. الممارسات الخاصة  و   عداد ملف مفهرس لالحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بمحاضر االجتماعات إ  •
 تواصل والتعاون مع اللجان االخرى ذات الصلة.ال •
 اآلليات والسياسات المقترحة من اللجنة لرئيس القسم لعرضا على مجلس القسم. رفع •
 على كل وثائق الممارسات واالنشطة الخاصة باللجنة.  يحتوي ل ملف عم •

ً لثثا  : تشكيل اللجنة ا

 .، مع العلم بوجود تشكيل معتمد لهذه اللجنةبتشكيل اللجنة حسب ما يراه مناسبا  ئيس القسم ر يقوم 
 المن والسالمة  ابعا: الممارسات الفعلية للجنةر

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية من الحوادث والحاالت الطارئة.  •
 التأكد من اتباع قواعد السالمة في المعامل والمكاتب وقاعات الدراسة. •
 اإلطفاء.  همياالعمل على توفير أجهزة اإلطفاء وشبكات  •
 مظاهرات(.  – زالزل  – )حريقعمل سيناريو لكيفية مواجهة الكوارث   •
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 تحديث خطة الطوارئ الخاصة بالكلية واعتمادها من قبل ادارة الحماية المدنية.  •
 حصر أعداد أجهزة اإلطفاء وأنواعها ومواقع تواجدها والتفتيش الدوري عليها.  •
 تواجدها ومدى صالحيتها والتفتيش الدوري عليها. حصر حنفيات الحريق وأماكن  •
 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية.  •
 والتفتيش الدوري عليها. والقاعات التأكد من وجود صناديق اإلسعافات األولية بالمعامل  •
 مراجعة إجراءات األمن والسالمة بالنسبة لمسالك ومخارج الطوارئ. •
 ديد األماكن التي تحتاج إلى تركيبها بها.حجهزة اإلنذار وتألالدوري  الفحص  •
 على أليات التعامل مع أجهزة اإلنذار.  أعضاء اللجنةتدريب  •
 . لمبنى القسمعلى مواجهة األزمات والكوارث وتنفيذ عمليات اإلخالء الوهمي منسوبي القسم  تدريب  •
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 السالمةو منال اجراءات
 

 .الالزمة السالمة  وشروط بقوانين لتزامواال العمل  أثناء المعامل التركيز داخل عامة إرشادات

 - :اآلتي إتباع يجب  المعامل إلى الدخول قبل
 المعامل. داخل المشروبات أو  األطعمةدخول ب إطالقاعدم السماح  •
 العملية. الدروس من االنتهاء وبعد  الوقت  طوال نظيفا العمل مكان على الحفاظ •
 .المعمل مغادرة قبل االلكترونية األجهزة إطفاء من التأكد  •
 اماكن الدراسة او المعامل. في السالمة بنظم المتعلقة واإلرشادات  بالتعليمات  التام االلتزام •
 حجمها.  كان الحوادث مهما عن بسرعة اإلبالغ •
 توافرها. على والحرص  الشخصية الوقاية معدات  باستخدام التام االلتزام •
 .البيئة على والمحافظة السالمة بقواعد  يتعلق  ما بكل والوعي الذاتي التثقيف زيادة على الحرص  •

 الحريق داخل المعامل. من للوقاية  إجرائية قواعد

 .- :يلي بما االلتزام يجب  للحرائق التعرض  من الدراسية المعامل لوقاية
 .دورية بصفة االلكترونية األجهزة  تشغيل قبل الكهرباء توصيالت  سالمة من التأكد  •
 .خاطئ سلوك أي لتصحيح فورا المعامل والتدخل داخل الطالب  سلوكيات  باهتمام المتابعة •
 اماكن الدراسة. مغادرة قبل والشبابيك المضاءة األنوار إغالق يجب  •
 .مبللة الكهربائية التوصيالت  كون  حال في الكهربائية األجهزة تشغيل عدم •
في   قطع أو تعرية وجود  أو األجهزة من أي في كهربي ماس أي وجود  عن والتحذير اإلبالغ •

 .األسالك بعض 
 :ئفي حالة الطوار  المن والسالمة لجنة واجبات

 .التجمع ونقاط الطوارئ  ومخارج الهروب  مسالك طريق إلى المبنى شاغلي إرشاد  •
 .القيمة ذات  واألشياء الوثائق نقل •
 وبخاصة الطالب  الكلية أو المبنى لشاغلي المعنوية الروح ورفع األولية اإلسعافات  تقديم •
 .والصحة واإلنقاذ  اإلطفاء فرق  ومساعدة الحرائق مكافحة •

 : ئفي حالة الطوار قسمرئيس ال واجبات

 اإلخالء لعمليات  المخصصة المخارج عدا فيما والنوافذ  األبواب  إغالق منتأكد  •
 .الكهربائي التيار فصل من التأكد  •
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 .اإلخالء عمليات  على اإلشراف •
 (الصحة وزارة – المدني الدفاع)المختصة  بالجهات  االتصال عمليات  من التأكد  •
 .والحريق المدني الدفاع إلدارة المتخصصة الفرق  وصول من التأكد  •
 .المبنى داخل منهم أي تخلف وعدم العاملين جميع وجود  من للتاكد  التجمع نقطة إلى التوجه •

 - :الطوارئ حاالت  في والموظفين والطالب التدريس هيئة أعضاء واجبات

 .االرتباك وعدم بالهدوء التحلي  •
 .فورا   العمل إيقاف  •
 .المكان عن الكهربائي التيار قطع  •
 .الكهربائية المصاعد  استخدام عدم  •
 .الطوارئ  ومخارج الهروب  خالل مسالك من التجمع نقاط إلى التوجه  •
 .بينهم إصابات  تقع ال حتى زمالئهم تجاوز أو الركض  بعدم الطالب  على التنبيه  •
 أن بعااااااااد  إال األسااااااااباب  كاناااااااات  مهمااااااااا المبنااااااااى إلااااااااى ترجااااااااع وال بحياتااااااااك تخاااااااااطر وال تجااااااااازف ال  •

 .المسئولين من بذلك لك يؤذن
 - :الحرس واجبات 

 فتح جميع األبواب المتاحة للخروج من المبنى •
 .النظام وحفظ المبنى تأمين •
 .المبنى داخل المختصين غير أفراد  أي دخول منع •
 الحريق. لموقع وإرشادهم المدني الدفاع رجال من المتخصصة الفرق  انتظار •

 خطة االخالء:  

 عند حدوث أى طارئ يتم التنبية باستخدام صفارة اإلنذار  •
 (. )النزوليستمر صوت صفارة اإلنذار مستمرا عدة دقائق يكون خاللها الجميع مستعدا للهروب  •
 .األرضيلطرقة الدور والمعامل   القاعات تجة الجميع خارج ي •
 يتم فتح كافة األبواب الالزمة. •

 الدور االرضي خطــــــة اخـــــالء 

 يتوجه طالب مدرج الفرقة األولى الى البوابة الرئيسية.  •
 يتوجه طالب مدرج الفرقة الثانية الى البوابة التي بجوار المدرج. •
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 يتوجه الطالب في معامل الدور األرضي الى البوابة التي في نفس الجناح.  •

 
 الولالدور  خطــــــة اخـــــالء 

 تماعات والمناقشات ج كافة أعضاء هيئة التدريس من المكاتب أو قاعات االيتم خروج  •
 يتوجه الجميع عبر السلم الرئيسي إلى البوابة الرئيسية  •

 
 المتواجدون في الجناح األيمن إلى السلم الجانبي ثم البوابة الجانبية. يتوجة  •
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 الثاني الدور  خطــــــة اخـــــالء 

 كافة أعضاء هيئة التدريس من المكاتب أو القاعات الدراسية يتم خروج  •

 
 يتوجه الجميع عبر السلم الرئيسي إلى البوابة الرئيسية  •
 لى السلم الجانبي ثم البوابة الجانبية. يتوجة المتواجدون في الجناح األيمن إ •

 
 الثالث )الخير( الدور  خطــــــة اخـــــالء 

 يتوجه طالب مدرج الفرقة الثالثة والقاعات الدراسية )الجناح األيسر(  •
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 يتوجه الجميع عبر السلم الرئيسي إلى البوابة الرئيسية  •
 والقاعات الدراسية والمعامل )الجناح األيمن(  يتوجه طالب مدرج الفرقة الرابعة •

 
 يتوجه الجميع عبر السلم السلم الجانبي ثم البوابة الجانبية  •
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 والتي تشمل:  19وفيد لمواجهة جائحة كاالستعدادات لتطبيق اإلجراءات االحترازية 
 أواًل: الترصد الوبائي:

بما يضمن فحص جميع الطلبة قبل دخولهم ووصولهم للمعامل   للقسم  يإنشاء نقطة فحص عند المدخل الرئيس
والقاعات واختالطهم باآلخرين. وتشتمل نقطة الفحص على مستلزمات وأجهزة قياس درجة الحرارة، ويستلزم 

 ذلك توفير ما يأتي: 
تأهيل القائمين على العمل بتلك النقطة على لالستفسار والسؤال عن األعراض التنفسية لدى الطلبة   -

 عند فحصهم أثناء دخولهم.
 .تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة  -

 تطبيق اإلجراءات المتبعة مع حاالت االشتباه إن وجدت. -

 الكمامة.التأكد من التزام جميع الطلبة بارتداء  -

 بيانات التي يشتبه بإصابتها إلى اللجان المختصة بالكلية التخاذ ما يلزم.  إرسال -

 ثانيًا: التوعية والتثقيف: 

 االعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا.  .1
االنتظار وعند نشر الملصقات التوعوية بعد طباعتها في المداخل الرئيسية ومداخل القاعات وأماكن   .2

 دورات المياه واألماكن البارزة.

 ثالثًا: الوقاية:

 .إلزام الطالب بارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة طوال الوقت وعند التواجد داخل القاعات وخارجها •
التأكيد والمتابعة على تخلص الطلبة من الكمامات بالطريقة المثلى وغسل األيدي أو تطهيرها بالجل   •

 .ا لم يتوفر الماء والصابون الكحولي إذ 

التأكيد على االهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على   •
األقل، أو تعقيم اليدين بجل كحولي معتمد لمدة ال تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توفر الماء  

 .والصابون 

ادات الوقائية الموجودة داخل القاعات )مثل: عدد الطالب لكل  التشديد على االلتزام بالتعليمات واإلرش •
 ) القاعات قاعة، المسافة المحددة بين الطالب داخل 

 .التقليل من التواصل الشخصي مع الطالب وااللتزام بالتباعد االجتماعي داخل القاعات وخارجها •
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هندسة األزهر بنين بتخريج مهندسين طبقاً للمعايير المرجعية قادرين على   - يلتزم برنامج هندسة النظم والحاسبات  : رسالة برنامج هندسة النظم والحاسبات

إطار من القيم  المجتمعية فىالمنافسة فى سوق العمل وإجراء البحوث العلمية المتميزة فى مجاالت هندسة النظم والحاسبات والمشاركة فى التنمية 

 اإلسالمية. 
 

عال، سيالن   عدم تمكين أي عضو هيئة تدريس أو موظفا لديه أعراض مشابهة لإلنفلونزا • )حرارة، س 
األنف، احتقان الحلق( من العمل ويجب عزله حتى يتم فحصه ل مرض كورونا المستجد وشفاؤه من  

 .ا ألعراض حسب تقرير الطبيب المعالج

التأكيد على تجنب لمس األغراض الشخصية لشخص أخر أو استعارتها وفي حال لمس أحد األغراض   •
 .شرة أو تطهيرها بمطهر معتمد في حال صعوبة ذلكيجب عليهم غسل األيدي بعد ذلك مبا

تدريب عمال النظافة على الطريقة الصحيحة للتنظيف والتطهير وطريقة ارتداء الكمامات والقفازات   •
والطريقة المثلى للتخلص منها، ويجب التأكيد على اتباعهم لإلرشادات واالشتراطات الخاصة بالتنظيف  

 .و التطهير كافة


