
 جامعة الزقازيق

 كلية الطب البيطرى

 وحدة أدارة األزمات والكوارث

 لجنة األمن والسالمه

اللواء أركان حرب أمين عام  السيد ردا على الكتاب الوارد من 55/5/5105تم عقد أجتماع للجنة األمن والسالمه بالكليه بتاريخ  
مجلس الوزراء والمتضمن توجيهات السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لالرتقاء بمنظومة أدارة األزمات والكوارث على المستوى 

التى  القومى. وقد تم التوجيه باتخاذ الالزم نحو األبالغ الفورى لغرفة العمليات المركزيه برئاسة مجلس الوزراء عن جميع االحداث
وذلك  تجمعات......الخ(-تظاهرات-األضرابات واألعتصامات-الحوادث بأنواعها-أعمال أرهابيه -تقع فى نطاق الكليه)تفجيرات

 للمحافظه على أمن وسالمة كليتنا الغاليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الزقازيق

 كلية الطب البيطرى

 وحدة أدارة األزمات والكوارث

 والسالمهلجنة األمن 

 مدير عام /أدارة األمن الصناعى والسالمه والصحه المهنيه بالجامعه ذ السيد األستا

 تحيه طيبه وبعد

 والذى جاء به األتى: 06/5/5106بتاريخ  0661ردا على خطابكم الوارد للكليه تحت رقم 

 مدى سالمة و صالحية أجهزة األطفاء.-0

 مدى سالمة و صالحية خراطيم المياه. -5

 مدى وجود أجهزه جديده وغير مستعمله.-3

 تقديم مقترحاتكم بشأن تطوير نظام األمن الصناعى والسالمه والصحه المهنيه.-4

 نوافى سيادتكم باألتى:

وفى بالنسبه للبند األول: نفيد سيادتكم بأن هذه األجهزه تعمل بحاله جيده وصالحه لألستخدام وبأعداد كافيه فى األقسام العلميه للكليه -أ
األماكن الحيويه للكليه. وتم التعاقد مع الشركه المورده بعقد صيانه سنوى وتم تدريب العاملين باألقسام العلميه على كيفية أستخدام 

 طفايات الحريق عند نشوب/حدوث أى حريق.

الحيويه بالكليه حتى يتسنى بالنسبه للبند الثانى :فأن خراطيم المياه موجوده بالكليه وندرس توزيعها على األماكن الخطره و-ب
 بشكل سريع عند حدوث أى أزمه أو حريق. أستخدامها

بالنسبه للبند الثالث والرابع: فأن هناك بعض األجهزه الجديده موجوده بمخازن الكليه ولم يتم تركيبها بعد وأنتظار الشركه التى تم -ج
 لم يتم تركيبها بعد.الرسو عليها من قبل األداره الهندسيه للقيام بأعمال التركيب و

 ومن منطلق مسئوليتنا وأهمية لجنة األمن والسالمه بالكليه فأننا نقترح األتى لألرتقاء بمستوى السالمه والصحه المهنيه -د

توزيع األجهزه الموجوده فى مخزن الكليه على األماكن األكثر حيويه وخطوره فى الكليه حتى يتسنى أستخدامها عند حدوث أى -0
 و أزمه.كارثه أ

الموجوده فى المدرجات والمعامل وكذلك كيفية أستخدام طفايات  التدريب المستمر والعملى على كيفية أستخدام أجهزة األنذار-5
 الحريق والتعاقد المستمر مع الشركه المورده لتدريب العاملين بالكليه على كيفية أستخدامها عند نشوب أى حريق.

قسام العلميه واألماكن الحساسه فى الكليه حتى يتسنى لنا متابعة سير العمل فيها ومعرفة مدى الجدية توزيع كاميرات مراقبه فى األ-3
 فى تطبيق قواعد األمن والسالمه والصحه المهنيه.

 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير

 ليهد/تامر سعيد أمام                                        مسئول لجنة األمن والسالمه بالك

 أ/السيد محمد محمد أبراهيم                             عضو لجنة األمن والسالمه بالكليه

 

 

 

 

 

 



 جامعة الزقازيق

 كلية الطب البيطرى

 وحدة أدارة األزمات والكوارث

  لجنة األمن والسالمه

 السيد األستاذ/ األمين العام المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالجامعه

 تحيه طيبه وبعد

والذى يشير الى التنبيهات الوارده من مكتب السيد اللواء محافظ الشرقيه بشأن  03/6/5106ردا على خطابكم الوارد للكليه بتاريخ 
التى الظروف األمنيه الراهنه التى تمر بها البالد فى هذه المرحله ولتزايد المخاطر األمنيه الناشئه عن تحركات التنظيمات األرهابيه 

والقطاعات األنتاجيه والتى تهدف ألى أسقاط الدوله المصريه وتنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس تهدف الى أحراق مؤسسات الدوله
 عقد أجتماع ألعضاء لجنة األمن والسالمه وبحضور كال من الوزراء بهذا الخصوص فأنه تم

 د/تامر سعيد أمام -0

 أ/عاطف سعيد عثمان -5

 د أبراهيمأ/السيد محمد محم-3

 التنبيه على األتى: السيد/ رئيس العمال بالكليه      وتم -4

 ساعه. 54تشكيل مجموعات عمل داخل حرم الكليه لمراقبة عملية تأمينها ضد تلك األخطار على مدار-0

األخرى بالكليه وجعلها   متابعة عمليات الصيانه لوسائل مكافحة الحرائق داخل جميع األقسام العلميه والمستشفى البيطرى والوحدات-5
 فى وضع األستعداد.

 التنسيق الكامل مع قطاع الحمايه المدنيه بصفه مستمره. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الزقازيق

 كلية الطب البيطرى

 وحدة أدارة األزمات والكوارث

 لجنة األمن والسالمه

 بالجامعهالسيد/ مدير أدارة األمن الصناعى والسالمه والصحه المهنيه 

 تحيه طيبه وبعد

بشأن توجيه وأتخاذ جميع التدابير للتأكد من سالمة جميع أجراءات األمن الصناعى  6/00/5106ردا على كتابكم الوارد للكليه بتاريخ 
نه تم فأنه نفيد سيادتكم بأ 06/00/5106-9/00/5106والسالمه والصحه المهنيه بالكليه وذلك طوال الوقت السيما خالل الفتره من 

 بعض األجراءات والتدابير مثل:

تعليق جميع صناديق الحريق وطفايات الحريق الموجوده بالكليه فى أماكنها ووضع وتوزيع جرادل الرمل فى جميع أنحاء المبانى -0
 الموجوده بالكليه.

 تم تعليق لوحات أرشاديه لكيفية أستخدام طفايات الحريق وذلك لكى يسهل أستخدامها. -5

 ليق لوحات أرشاديه فى المعامل وذلك لضمان سالمة الطالب وأعضاء هئية التدريس والعاملين فى المعمل.تم تع-3

بالنسبه للمعامل التى تحتوى على مواد كيميائيه تم التنبيه على وجود رقابه تامه على تلك المعامل وذلك لضمان عدم تسرب أى -4
ه جزئيا او كليا وعمل حصر لتلك المواد وكمياتها وحصرها فى دفاتر األستخدام مواد قابله لألشتعال أو مواد ينتج عنهامواد سام

 وتحديد من تقع عليه المسئوليه فى حالة تسرب أى من هذه المواد لألستخدام ضد منشأت الكليه أو الجامعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الزقازيق

 كلية الطب البيطرى

 وحدة أدارة األزمات والكوارث

 األمن والسالمهلجنة 

 

 الهيكل التنظيمى الدارة األزمات والكوارث

 رئيس مجلس األداره                                     عميد الكليه

 نائب رئيس مجلس األداره                   وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه

 مدير عام الكليه         المدير التنفيذى                                 

 

 

 اللجان المنبثقه عن وحدة أدارة األزمات والكوارث

 لجنة األعالم والتوعيه:-2                             لجنة األمن والسالمه:-1

 د/تامر سعيد أمام    رئيس اللجنه                        د/أحمد محمد عبدالعال 

 مدير نادى التكنولوجيا                            أ/نائب مدير عام الكليه       

 أ/مدير عام الصيانه بالكليه                               السيد/أحمد زارع

 طبيب من الوحده العالجيه                                السيد/هشام الديب                                 

 السيده/هويدا                         أ/رئيس حرس الكليه           

  أ/رئيس العمال 

 لجنة الصحه المهنيه:-4                                     لجنة التدريب:-3

 د/أيناس ناصف سعيد                                   د/أمانى ثروت خليل

 من الوحده العالجيهد/وليد محمد عبدالعظيم                                طبيب 

 السيد/محمود الشافعى

 

 


