
                                                                                    
 والكوارث  األزمات ادارةوحدة  

 تقرير 

 1202-2018األزمات والكوارث   ادارة وحدة

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

نظراَ لحالة الطوارئ التى تمر بها البالد   

كورونا فقد اتخذت والناتجة عن جائحة 

 الكلية االجراءات األتية :

تعليق الدراسة طبقاَ لقرار السيد -1

األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى فى 

   2020مارس  15

تم تعقيم الكلية طبقاَ لقرار السيد -2

  12األستاذ الدكتور رئيس الجامعة فى 

 2020مارس 

تم تنفيذ تعليمات السيدة األستاذة  -3

الدكتورة عميدة الكلية باتخاذ كافة  

اجراءات الوقاية لحماية العاملين بالكلية  

 والمترددين عليها حيث : 

تم وضع عبوات الكحول فى مداخل  -أ

 الكلية 

يوجد فرد أمن فى كل مدخل مكلف  -ب

بتنبيه المترددين على الكلية بكيفية تعقيم 

 اليدين بالكحول

تم توزيع عبوات الكلور على عمال -ج

لنظافة بالكلية حتى يتم تطهير كل ا

 األماكن واألسطح 

يوجد طبيب من المركز الطبى على  -د

كل مدخل لقياس درجة حرارة المترددين  

 بجهاز قياس الحرارة عن بعد 

تم توفير الكمامات الواقية والقفازات  -ه

 والمطهرات للطاقم الطبى بالكلية 

تم التنبيه ثم التأكد من ارتداء كل -و

التدريس والعاملين   أعضاء هيئة

 والمترددين على الكلية للكمامات الواقية  

تم التأكد من وجود األدوية الالزمة فى -ز 

 حاالت الطوارئ بالصيدلية 

تم نشر كل قرارات السيد األستاذ  -ح

الدكتور رئيس الجامعة الخاصة بحالة 

الطوارئ من حيث تخصيص مستشفى 

عين شمس بالعبور للعزل وتخصيص 

تف والواتس أب للطوارئ فى  أرقام للها

كل التخصصات الطبية وعمل مستشفى 

ميدانى بين كلية الصيدلة وكلية األلسن ثم  

قرار الزام أعضاء هيئة التدريس 

 



والعاملين بارتداء الكمامات أثناء  

 تواجدهم بالجامعة

 

 أوال األمن : 

تم عمل لجان استقبال للطالب بالتنسيق مع  -1

 ادارة شؤون التعليم والطالب واتحاد الطالب  

 

اعادة اجراءات االحالل والتجديد لبوابات  -2

الجراج حيث أن ادارة الكلية كانت قد خاطبت 

االدارة الهندسية بعد ورود مذكرة من رئيس  

قسم األمن االدارى بالكلية بشأن احالل  

الجراج ألنها ال تحكم اغالق  وتجديد بوابات

المدخل وقد قامت االدارة الهندسية بارسال  

 فريق لمعاينة البوابات لكن لم تردنا أى تقارير 

صدور  قرار من لجنة خدمة المجتمع -3

وتنمية البيئة بعدم السماح لدخول أى سيارة  

الى جراج الكلية ال تحمل "بادج" كلية األلسن 

يستخدم لدخول جراج  مع التنبيه ان هذا البادج 

كلية األلسن وال يستخدم لدخول الحرم  

 الجامعى الذى يتطلب وجود بادج الجامعة 

تم عمل خطة الطوارئ للعام الجامعى  -4

وقد اشترك فى اعدادها قسم   2018-2019

األمن االدارى وقسم الدفاع المدنى وقسم  

 الصحة والسالمة المهنية والمركز الطبى 

ت فى واجهة الكلية  تم اصالح الكشافا -5

 وتعمل األن على اكمل وجه 

تم عمل الخطة األمنية لالمتحانات التى -6

 طبقت حتى نهاية االمتحانات  

تم االستعداد لبداية الفصل الثانى من حيث  -7

توزيع أفراد األمن على البوابات ومرور أفراد 

أخرين داخل الكلية وفى األدوار وحول حرم  

 الكلية 

 ت الصباحية والليلية  تم تحديد النوبا-8

تم عمل الخطة األمنية المتحانات نهاية -9

 الفصل الثانى 

تم تأمين مداخل الكنترول أثناء تواجد   -10

أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالنتيجة حتى 

 يوم صدورها 

وافق رئيس الجامعة على تركيب  -11

كاميرات فى مداخل ومخارج الكلية للتأمين 

 وفى انتظار االرتباط 

 

 :  أوال األمن

تم التعامل مع السيول التى تعرضت   -1

حيث تم ابالغ  فى شهر أكتوبر  لها البالد

عميدة الكلية أ.د/سلوى رشاد ووكيلة 

الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   

أ.د/ عال عادل وتم استدعاء أفراد األمن  

وأفراد الدفاع المدنى و سباك الكلية  

والعمال الذين قاموا بنزح المياه وتطهير 

خط الصرف الموجود بالجاراج ولم ينتج 

 تذكرعن الواقعة أى خسائر 

فى بداية   تم ابالغ السيد أمين الكلية-2

ان االنارة داخل   الفصل الدراسى األول

الكلية تحتاج الى صيانة حيث أن  

المحاضرات التى تتم بعد الساعة 

الخامسة تكون فى قاعات تفتقر الى 

االنارة الجيدة والطرقات المؤدية الى هذه  

القاعات بها مصابيح ال تعمل والحمامات 

ن مظلمة وتم تحديد األماكن التى  تكاد تكو

تحتاج الى صيانة لالنارة حتى ال  

يتعرض أى طالب ألى خطر أو تحدث 

أى اخالل باألمن وتعهد السيد أمين الكلية  

بمتابعة األمر وتمت بالفعل بعض  

االصالحات لكن ال يزال الكثير من هذه 

 األماكن تفتقر الى االنارة الجيدة. 

كلية أن عملية  تم ابالغ السيد أمين ال-3

تأخر اصدار كارنيهات الكلية للطلبة 

تعوق تأمين الكلية حيث أن أفراد األمن 

يضطرون اليقاف كل طالب ومطالبته  

بابراز وصل المصروفات وبطاقته  

الشخصية ثم التحقق منهما مما يتطلب  

مجهودا كبيرا ويحدث مشاكل مع الطالب 

 الن ذلك يؤخرهم عن موعد محاضراتهم 

طة بعمل خطة الطوارئ االحا -4

 واعتمادها فى مجلس الكلية

  المتحاناتمتابعة االستعدادات األمنية -5

الفصل الدراسى األول وعمل الخطة  

 األمنية لالمتحانات 

التدخل فى حاالت النزاع المرتبطة تم -3

فى امتحانات الفصل  بحاالت الغش

الدراسى األول وتحويلها الى أ.د/ وكيل  

 يم والطالبالكلية لشؤون التعل

  تأمين الكلية فى فترةعمل خطة ل-6

 منتصف العام الدراسى اجازة

متابعة االجراءات االحترازية  فى   -7

بداية من تاريخ  ظل أزمة فيروس كورونا

  2020مارس  15تعليق الدراسة فى 

بحيث تم قياس درجة حرارة المترددين  

 أوال األمن : 

تم االستعداد لبدء العام الدراسى من   -1

بعمل خطة األمن لتطبيق 1/9/2020

االجراءات االحترازية التى أوصت بها 

الجامعة وحددت بنودها ادارة الكلية ليقوم 

 بتنفيذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

تم اعادة توزيع أفراد األمن منذ بداية العام  -2

 17/10/2020الدراسى فى

تم التنبيه على الطالب بضرورة ارتداء -3

الكمامات داخل حرم الكلية كما يتم مرور 

دورى على ساحة الكلية وانذار الطالب شفهيا 

 اذا كانوا ال يرتدون الكمامات 

اضافة خطة األمن لخطة الطوارئ للعام -4 

 2021-2020الجامعى 

 



على الكلية وارشادهم الستعمال الكحول  

ت تحت اشراف السيدة واعطاءهم الكماما

األستاذة الدكتورة يمنى صفوت وكيل  

 الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

عند بدء امتحانات الفرقة الرابعة  فى -8

تم تطبيق مبدأ التباعد   2020يوليو11

االجتماعى عند دخول الطالب عبر  

بوابات الكلية وقياس درجة حرارة 

 الطالب 

عاف لحالة  تم استدعاء سيارة االس -9

اعياء بين الطالب وتم نقلها لمستشفى 

 الطلبة 

عند بدء امتحانات الدراسات العليا  -10

تم اتباع نفس   2020-8-8فى  

االجراءات التى تم تطبيقها فى امتحانات  

 الفرقة الرابعة

تم عمل حصر للزجاج المكسور   -11

بالكلية وتقديمه الى السيدة األستاذة  

الكلية   الدكتورة يمنى صفوت وكيل

لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى  

للبدء فى اجراءات  2020أغسطس  31

 االصالح

 

 

 : ثانيا الصحة والسالمة المهنية 

تم التأكد من صناديق االسعافات األولية   -1

باألدوار واحتوائها على مستلزمات  
االسعافات األولية وتم التأكد من وجود  

 مفاتيحها مع عمال األدوار
 تم المرور على دورات المياه -2

وتبين ألنها تفتقر الى بعض مصابيح االضاءة  
وتم ابالغ السيد أمين الكلية الذى وعد باتخاذ  

 الالزم استعدادا للعام الدراسى الجديد 
تم المرور على قاعات الدراسة والتأكد من  -3

جاهزينها من حيث االضاءة  والنوافذ  
 واألبواب والمقاعد.

صل مع االدارة العامة للسالمة  تم التوا-4

والصحة المهنية بشأن موضوع رش الكلية  
 وجارى متابعة األمر مع السيد أمين الكلية 

تم المرور على جراج الكلية للتأكد من  -5

جاهزيته للعام الدراسى الجديد وعدم وجود  
مخلفات تعوق حرية الحركة وتعرض الكلية  

 ألخطار الحريق 
ف سنوى الذى يقدم  تم ارسال التقرير  نص-6

لمكتب الصحة والسالمة المهنية التابع لحى  

 الوايلى 

وصل الى الكلية  تقرير الطب الوقائى -7

للكافيتريا حيث أن اللجنة قد حضرت ويتم 

 متابعة الملحوظات التى تضمنها التقرير 

 : ثانيا الصحة والسالمة المهنية 

 

تم  قبل بداية الفصل الدراسى األول-1

التأكد من صناديق االسعافات األولية  

باألدوار واحتوائها على مستلزمات 

االسعافات األولية وتم التأكد من وجود 

 مفاتيحها مع عمال األدوار 

تم المرور على الكافيتريا والتأكد من -2

الشهادات الصحية وقدم المستأجر  

الشهادات الصحية وجارى مطابقتها  

 بالعاملين 

ى قاعات الدراسة والتأكد  تم المرور عل-3

من جاهزينها الستقبال االمتحانات 

وابالغ السيد أمين الكلية ببعض  

االصالحات فى النجارة والسباكة 

 واالضاءة 

تم عمل لجنة من قبل السيد أمين الكلية -4

 لحصر األماكن المغلقة لالستعداد لرشها  

توجد أعمال احالل وتجديد فى الدور  -5

ير من المخلفات الرابع ينتج عنها كث 

ويحرص رئيس قسم الصحة والسالمة  

المهنية على أن يزيلها المقاول حتى ال  

 تتراكم

المرور على أعمال االحالل والتجديد  -5

والتأكد من اتباع المقاول المسؤول 

 الجراءات السالمة  

 الصحة والسالمة المهنية : ثانيا 

تم التأكد من صناديق االسعافات األولية   -1

باألدوار واحتوائها على مستلزمات  
االسعافات األولية وتم التأكد من وجود  

 مفاتيحها مع عمال األدوار
على الكافيتريا والتأكد من  تم المرور -2

المستأجر الشهادات   قدمالشهادات الصحية و

 وجارى مطابقتها بالعاملين الصحية 

تم المرور على قاعات الدراسة والتأكد من  -3

جاهزينها الستقبال الطالب مع بداية العام  
 الدراسى 

تم عمل خطة لتطبيق االجراءات  -4

 االحترازية وضمها لخطة الكلية للطوارئ 
تم التأكد من مواد التعقيم وانه يتم بصورة -5

 دورية فى كل مناطق الكلية  
يتم قياس درجة حرارة الطالب وتحويلهم  -6

على المركز الطبى اذا كانت حرارتهم  
 مرتفعة

يتم المرور بصفة دورية على أماكن وجود  -7

الطالب والعاملين وتوعيتهم بأهمية احترام  
فيروس   االجراءات االحترازية للوقاية من

 كورونا
يتم المرور على قاعات الدرس ومكاتب  -8

أعضاء هيئة التدريس ومكاتب االداريين  
 والتأكد من تهويتها بشكل مناسب



تم رفع  المخلفات التى كانت  بجوار غرفة  -8

الضغط العالى )شكارات أسمنت وأخشاب  

راق( و كانت تعرض الكلية لخطر  وأو

الحريق من قبل المقاول المسؤول عن أعمال  

 االحالل والتجديد بالكلية 

تشكيل لجنة السالمة والصحة المهنية طبقاً  -9

من قانون العمل الصادر   143للقرار رقم 

 2003لسنة  12بالقانون رقم 

تم ارسال التقرير نصف سنوى عن  -10

واصابات    احصائيات الحاالت المرضية
 العمل الى الحى 

 للألمن الصناعى  2018/ 12/ 31بتاريخ 

حضر من الكلية مجموعة من الموظفين  -11 

الندوة التى أقامتها   2/2019/ 19و 18يومى 

الجامعة حول مفاهيم السالمة والصحة المهنية  
وتأمين بيئة العمل بقاعة المؤتمرات بكلية  
الصيدلة وقاعة دار الضيافة بجامعة عين  

 س شم

  تم عمل ورشة االسعافات األولية  فى   –12

 شهر أبريل من خالل أسبوع البيئة
تم عمل خطة المتحانات الفصل   -13

 الدراسى الثانى
 

التأكد من سالمة لوح الكهرباء  -6

 واالنارة فى فترة االمتحانات  

السليمة للجان  التأكد من التهوية -7

 فى الفصل الدراسى األول  االمتحان

متابعة اعمال الصيانة فى اجازة -8

منتصف العام وتهيئة الكلية للفصل 

 الدراسى الثانى 

تم عمل مكافحة للقوارض فى المناور -9

تحت اشراف السيدة األستاذة الدكتورة 

وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية  

 البيئة 

للوحات الكهرباء  تم عمل ترابيس-10

بحيث يسهل غلقها النها كانت مفتوحة  

 ومعرضة للعبث 

تم المشاركة فى قياس درجة حرارة   -4

أثناء امتحانات الفصل الدراسى   الطالب

والتأكد من توافر المياه والعصائر   الثانى

 للطلبة  

تم التأكد من التهوية والتباعد فى  -5

 للفصل الدراسى الثانى  قاعات االمتحان

تم التأكد من التعقيم اليومي لقاعات   -6

االمتحان وقاعات الكنترول وذلك تحت 

اشراف وكيل الكلية لشؤون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة 

تم البدء فى االستعداد للعام الجامعى  -7

الجديد بالمرور على الكلية والتأكد من 

كفاءة أعمال الصيانة من سباكة ونجارة  

 وكهرباء

 

 

تم االشتراك مع أفراد األمن والدفاع  -9

المدنى فى تطبيق مبدأ التباعد وذلك فى  
 طوابير الطالب أمام شؤون الطلبة أو الخزنة

 
 

 ثالثا الدفاع المدنى :

تم تقديم طلب للتعبئة ألجهزة االطفاء حيث -1

( جهاز يحتاج الى تعبئة 15انه يوجد عدد)

لقسم الصيانة من قبل السيد رئيس قسم الدفاع 

 المدنى 

تم مخاطبة االدارة الهندسية من قبل -2 

االدارة الفنية بالجامعة الصالح األعطال  

بشأن أجهزة االنذاربالكلية حيث تبين انه يوجد 

 -قاعة المؤتمرات-2-ة معطلة )المكتبةاجهز  5

 معامل الكمبيوتر( 

تم فتح المظاريف الفنية  لخط الحريق  -3

 وجارى االعداد لفتح المظاريف المالية

تم االحاطة فى لجنة خدمة المجتمع وتنمية  -4

البيئة من خالل محضر اجتماع وحدة مواجهة 

األزمات والكوارث بأجهزة االطفاء الذاتى 

 يبها بالكلية وهى كاألتى : التى تم ترك

مكتبة  -شؤون الكلية للدراسات العليا-المخازن

 الكنترول -الخزينة -رفيق الدرب

 ثالثا الدفاع المدنى :

كيلو اطفاء    6طفاية بودرة  74تم شراء  -1

اس  تم  للمكتبة  شراء  ذاتى  تم  و  تالمهم 

 الوصالت و جارى تركيبها 

تم عمل حصر للطفايات تمهيدا -2

 لالحالل والتجديد 

 تم استالم خط الحريق الخاص بالكلية -3

 وهو يعمل بكفاءة  2019فى نوفمبر 

بالنسبة الى صيانة أجهزة االنذار  -4

 بالكلية جارى عمل عقد الصيانة 

بشأن تكهين خراطيم خط الحريق  -5

القديمة بالبشبورى تقررعمل لجنة  

لحصرها الدخالها فى المخازن ثم  

 مخاطبة أمين عام الجامعة بشأن تكهينها

متابعة صيانة خط الحريق حيث انه ما -6

 زال فى فترة الضمان

متابعة تركيب أجهزة االطفاء الذاتى  -7

 بالمكتبة 

 متابعة مأل الطفايات الفارغة-8

 ثالثا الدفاع المدنى :

والسالمة  تم االشتراك مع أفراد األمن -1

فى تطبيق مبدأ التباعد وذلك   والصحة المهنية
فى طوابير الطالب أمام شؤون الطلبة أو  

 الخزنة
تم عمل خطة لتطبيق االجراءات  -2

ة وضمها لخطة الكلية للطوارئ  االحترازي
 2021-2020للعام الجامعى 

تم المرور على أماكن تواجد الطالب  -3

والعاملين لتوعيتهم بأهمية ارتداء الكمامات 
 وغسل اليدين واستعمال الكحول والمطهرات 

تم التنبيه على الطالب انه فى حالة عدم  -4

ارتدائهم للكمامات سيتعرضون لعقوبات 
 الجامعةتفرضها 

تم متابعة التعقيم المستمر للكلية -5

 بالمطهرات
 

 



يتم االعداد لعمل تجربة االخالء فى الفصل -5

 الدراسى الثانى 

تم عمل االرتباط وادارة المشتريات تتابع   -6

التنفيذ بشأن اجراءات تركيب أجهزة االطفاء 

 الذاتى بالمكتبة 

بشأن استكمال خط الحريق المرحلة الثانية   -7

تم تسليم الموقع للمهندس المسؤول للبدء فى  
 3/2019/ 3المرحلة الثانية بتاريخ 

قامت السيدة األستاذة الدكتورة / عال عادل  -8

وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة بتكليف قسم حسابات الصيانة لعمل عقد  

 بالكليةصيانة ألجهزة االنذار 
تم التنبيه على المهندس المسؤول عن  -9

المرحلة الثانية لخط الحريق بضرورة ربط  
مواتير المياه بالمولد وقد أفاد أنه يوجد بند فى 

% من األعمال التى تظهر  25العقد يسمح ب

 أهميتها أثناء استكمال األعمال 
تم عمل ندوة عن الدفاع المدنى حضرها   -10

تدريس والموظفون  الطالب وأعضاء هيئة ال
 2019/ 19/2بقاعة مجلس الكلية الثالثاء

تم عمل تجربة اخالء للكلية فى  -11

حيث تمت بنجاح ولم يكن بها  21/2/2019

 أى سلبيات
 ( جهازاطفاء  39تم تعبئةعدد)-12

كيلو اطفاء ذاتى   6طفاية بودرة 74تم شراء  

 للمكتبة 
 تم عمل خطة االمتحانات-13

كيلو اطفاء  6طفاية بودرة 74تم شراء -14

ذاتى للمكتبة تم استالمهم و تحتاج الى  
 وصالت جارى شرائها

بشأن استكمال خط الحريق المرحلة   -15

استؤنف العمل بعد توقفه فى شهر مايو الثانية 
   9/2019/ 24وذلك فى 

الحريق المرور اليومى على طفايات  -9

 للتأكد من تاريخ صالحيتها 

التأكد من طفايات الحريق فى -10

 الكافيتريا واألكشاك المؤجرة 

تم المرور على أجهزة االطفاء  -11

والتأكد من صالحيتها قبل بدء  

 2020يوليو  11االمتحانات فى 

تم المشاركة فى تطبيق االجراءات   -12

 االحترازية خاصة فى فترة االمتحانات  

 

 

 رابعا المركز الطبى : 

 تم تجديد عيادة األسنان-1

يوجد نقص فى األدوية وجارى مخاطبة  -2

 صيدلية الجامعة 

عدد األطباء أربعة فى كل من العيادتين + 3

 الدكتورة الصيدالنية + سكرتيرة

أغلب األدوية التى تصرف للمرضى هى  -4

 مسكنات ومضادات للتقلص والمغص  

 تم تعيين ممرضة من قبل االدارة الطبية -5

 تم توفير قطرات للعين لحاالت الطوارئ-6

 

 رابعا المركز الطبى : 

بشأن نقرير الطب الوقائى للكافيتريا تم   1

تكليف المركز الطبى بالكلية من قبل 

الوقائى بالجامعة بعمل  ادارة الطب 

التقرير وتم بالفعل عمل التقرير الذى  

أظهر بعض المخالفات الطفيفة وتم التنبيه  

 على المستأجر الذى استجاب لالصالح

تمت ازالة النفايات الطبية بمعرفة   -2

 االدارة الطبية بالجامعة 

أفاد مدير المركز الطبى الدكتور   -3

حسين وهبة بوجود شوائب فى مجرى 

مياه بعيادة األسنان وقد تم ابالغ السيد  ال

 أمين الكلية 

عمل بعض االسعافات البسيطة  4

فى للفصل  للطالب أثناء االمتحانات

 الدراسى األول 

 رابعا المركز الطبى : 

نقرير الطب الوقائى   ورد الى الكلية - 1

 للكافيتريا  

تم عمل ورديات بين األطباء يوميا حتى   -2

الساعة السادسة مساء مع بداية العام الدراسى  

حتى يتم التعامل مع حاالت االصابة 

 بالفيروس فى أى وقت مع وجود الطالب

تم االستعداد وتوفير المطهرات والكحول  -3

والكمامات للطاقم الطبى من قبل االدارة  

 الطبية 

 يتم تعقيم العيادة يوميا -4

تم عمل خطة لتطبيق االجراءات  -5

رازية وضمها لخطة الكلية للطوارئ  االحت

 2021-2020للعام الجامعى 

 

 



اعداد تقرير الطب الوقائى للكافيتريا   -5

 للفصل الدراسى الثانى

التأكد من وجود األدوية الالزمة -6

 للحاالت الطارئة 

النفايات الطبية   التأكد من التخلص من-7

 عن طريق االدارة الطبية

تم عمل لجنة تواجدت عند مداخل  –8

الكلية أثناء فترة االمتحانات لمعاينة  

الطالب الذين ثبت ارتفاع درجة  

 حرارتهم واتخاذ الالزم  

تم معاينة الحاالت التى كانت تشكوا   -9

من االعياء أو المغص وتم تحويل حالة 

 الى مستشفى الطلبة

عمل كشف بالنواقص فى صناديق  تم -10

االسعافات األولية وتقديمه الى السيد  

أسامة حامد أمين الكلية التخاذ الالزم   

 2021-2020استعدادا للعام الجامعى 

  

 

 

 

   

نظراَ لحالة الطوارئ التى تمر بها البالد  

والناتجة عن جائحة كورونا فقد اتخذت الكلية  

 االجراءات األتية : 

 

تعليق الدراسة طبقاَ لقرار السيد األستاذ  -1

ديسمبر  31الدكتور وزير التعليم العالى فى 

2020  

تم تعقيم الكلية طبقاَ لقرار السيدة األستاذة -2

الدكتورة يمنى صفوت سالم وكيل الكلية  

  21لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى

 2021يناير 

لدكتورة  تم تنفيذ تعليمات السيدة األستاذة ا-3

وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية  

البيئة باتخاذ كافة اجراءات الوقاية لحماية 

 العاملين بالكلية والمترددين عليها حيث :

تم توزيع عبوات الكلور على عمال النظافة -أ

 بالكلية حتى يتم تطهير كل األماكن واألسطح

المركز الطبى على أهبة االستعداد   -ب

 اى حالة   للتعامل مع 

تم توفير الكمامات الواقية والقفازات -ج

 والمطهرات للطاقم الطبى بالكلية 

تم التنبيه ثم التأكد من ارتداء كل أعضاء -د

هيئة التدريس والعاملين والمترددين على 

 الكلية للكمامات الواقية  



تم التأكد من وجود األدوية الالزمة فى  -ه

 حاالت الطوارئ بالصيدلية 

 21/1/2021م خط الحريق فى تم استال-و

تم استالم جهاز انذار الخاص بالبرنامج -ز 

 21/2/2021الجديد فى الدور االرضى 

أعلن السيد األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار  

وزير التعليم العالى عن بدء الدراسة فى 

27/2/2021 

تم وضع خطة االجراءات االحترازية  -

األستاذة الدكتورة  لالمتحانات من قبل السيدة 

يمنى صفوت سالم وكيل الكلية لشؤون 

 المجتمع وتنمية البيئة:

 تعقيم قاعات االمتحان بصورة دورية  -أ

تشكيل لجنة من األمن والدفاع المدنى  -ب

والسالمة والصحة المدنية لقياس درجة حرارة  

 الطالب

تشكيل لجنة من المركز الطبى لمتابعة -ج

 الحاالت الطارئة 

 الكنتروالت بصفة دورية تعقيم -د

عمل لوحات ارشادية الخاصة باالجراءات  -ه

 االحترازية  

 عمل مسارات وصول الطالب للجان -و

العمل على انصراف الطالب بعد االمتحان -ح

 مباشرة

توفير الكمامات واجهزة قياس الحرارة عن  -ط

 بعد والكحول

االستعداد التام من قبل أفراد االمن  -ى

 والسالمة والصحة المهنية والدفاع المدنى  

وتم بدء العمل بأعمال االمتحانات فى 

27/2/2021 

عودة الدراسة طبقاَ لقرار السيد األستاذ  -1

فبراير  27الدكتور وزير التعليم العالى فى  

2021 

يتم تعقيم الكلية طبقا لجدول دورى خالل  -2

الدراسى واالجازات وأيضا أثناء تعليق  العام 

 الدراسة  

تم تنفيذ تعليمات السيدة األستاذة الدكتورة  -3

عميدة الكلية باتخاذ كافة اجراءات الوقاية  

لحماية العاملين بالكلية والمترددين عليها حيث 

: 

 تم التنبيه على الجميع بارتداء الكمامات  -أ



تم توزيع عبوات الكلور على عمال -ب

افة بالكلية حتى يتم تطهير كل األماكن النظ

 واألسطح

يوجد طبيب من المركز الطبى على كل  -ج

مدخل لقياس درجة حرارة المترددين بجهاز  

 قياس الحرارة عن بعد 

تم توفير الكمامات الواقية والقفازات -د

 والمطهرات للطاقم الطبى بالكلية 

تم التنبيه ثم التأكد من ارتداء كل أعضاء  -ه

تدريس والعاملين والمترددين على هيئة ال

 الكلية للكمامات الواقية  

تم التأكد من وجود األدوية الالزمة فى -و

 حاالت الطوارئ بالصيدلية 

تم نشر كل قرارات السيد األستاذ الدكتور  -ز 

رئيس الجامعة الخاصة بحالة الطوارئ من 

حيث تخصيص مستشفى عين شمس بالعبور  

للهاتف والواتس أب للعزل وتخصيص أرقام 

للطوارئ فى كل التخصصات الطبية وعمل 

مستشفى ميدانى بين كلية الصيدلة وكلية  

األلسن ثم قرار الزام أعضاء هيئة التدريس 

والعاملين بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم  

 بالجامعة

تم عمل ندوة للدفاع المدنى للتوعية  -ح

  باالجراءات االحترازية ودور الدفاع المدنى

فى األزمات  وحضرها عدد كبير من الطالب  

وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  

  2021مارس  31 والعاملين بتاريخ

 تم عمل تجربة لالخالء بنجاح بتاريخ-ط

 2021أبريل 1

تم تحديث خطة االجراءات األحترازية  -ك

الخاصة بامتحانات نهاية العام من قبل وكيل  

التى   مع وتنمية البيئةالكلية لشؤون خدمة المجت

 بدأت فى متابعة التنفيذ 

تم تنفيذ الخطة المحدثة لالجراءات -4 

 االحترازية فى فترة االمتحانات  

تمت أعمال االمتحانات والكنترول بنجاح -5

 وبدون أى أزمات وال حاالت حرجة 

تم مكافحة القوارض والحشرات فى أماكن  -6

عة فى متفرقة بالكلية بالتعاون مع كلية الزرا

17/8/2021 

تم ازالة المخلفات الناتجة عن تقليم األشجار  -7

 والناتجة عن أعمال االحالل والتجديد 



تم عمل حملة توعية ألعضاء هيئة التدريس  -8

والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية لشرح اهمية  

 التطعيم ضد فيروس كورونا 

 األزمات والكوارث                وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ادارةمدير وحدة 

 

 يمنى صفوتد./ايمان حسن عليوة                                            أ.د/ 


