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 نشأة جامعة حموان

لتضـ المعاىد الفنية العميا التى  1965يعود إنشاء الجامعة إلى اإلقتراح الخاص بإنشاء جامعة لمتكنولوجيا عاـ 
 1975يوليو  26الجامعة فى حتى أنشئت  1972:1971كانت قائمة فى ذلؾ الوقت . ثـ تبعيا محاوالت عامى 

لتتميز عف الجامعات األخرى بأف كمياتيا ليا طابع أكاديمى تطبيقى متميز حيث  1975لسنة  71بالقانوف رقـ 
 تقـو عمى نظاـ األقساـ العممية المتخصصة عمى مستوى الجامعة ككؿ .

 جامعة حموان

يقاع الحروؼ العربية لتحقيؽ المضموف ، جاء شعار جامعة حمواف تطويعا" لمكممة المكتوبة واستثمار المو  سيقى وا 
حيث أف أمتداد حرؼ األلؼ فى كممة جامعة وكممة حمواف يؤكد األحساس بالشموخ والتسامى مع انحنائيا لمداخؿ 
تحقيقا" لمعنى وقيمة األحتواء ، وجاء إحتواء رمز الذرة كرمز لمعمـ والمعرفة ليستقر ىذا الرمز فى قمب التصميـ 

 كز اإلشعاع .ومف ىنا جاء الشعار معبرًا عف قيمة الجامعة وظيفيًا وجماليًا لمر  شعار
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 قيــادات الجامعــة
 

 

  / ماجد محمد فيمى نجـاألستاذ الدكتور    
 رئيس جامعة حمواف                           

 

  / منى فؤاد محمد عطيةاألستاذالدكتور         

 قائـ بعمؿ نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات العميا والبحوث                 
 

  / حساـ محمد كماؿ محمود رفاعياألستاذ الدكتور 

 نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب                        

 

 / ممدوح ميدي  األستاذ الدكتور  

 نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة   

 

 / السيدة األستاذة    

 قائـ بعمؿ أميف عاـ الجامعة
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 نبـذة عن الكمية

تحت إسـ المعيد العالي الصناعي لممعمميف بمصر الجديدة وكانت مدة الدراسة  1955أنشئت الكمية في صيؼ 
السنوات بيذا المعيد خمس سنوات متصمة ال يمنح فييا سوى شير واحد كعطمة صيفية في كؿ عاـ ومف بيف ىذه 

وظؿ محتفظًا بنفس نظـ الدراسة السابقة  1958نقؿ مقر المعيد إلى حمواف في صيؼ  سنة تدريبية في المانيا.
تقرر قبوؿ أوؿ دفعة نظاـ خمس سنوات  1959في صيؼ العالي الصناعي لممعمميف بحمواف. تحت إسـ المعيد

لفصؿ الدراسي الثاني مف الصؼ الثالث( في نفس العادية وتضمنت خطة الدراسة ثمانية اشير تدريبية بألمانيا )ا
حدث تطور في نظاـ الدراسة ومناىجيا حيث قامت  1961العاـ صفي النظاـ القديـ الذي كاف متبعًا.في صيؼ 

لجاف جامعية متخصصة بوضع مناىج دراسية تعادؿ ما يدرس بكميات اليندسة في ذلؾ الحيف بجانب المواد 
تغير إسـ المعيد الى المعيد العالي الصناعي  1965مقر الحالي بالمطرية ، في صيؼ التربوية ونقؿ المقر إلى ال

تغيرت خطة الدراسة ومناىجيا بالنسبة لمطمبة المستجديف فقط وانشئت كمية المعمميف  1967بالقاىرة.في صيؼ 
 تو تدريجيًا.. أما نظاـ المعيد العالي الصناعي فقد تـ تصفي1967الصناعية وقبمت اوؿ دفعة في أكتوبر 

حدثت كمية المعممػيف الصػناعية مػرات متتاليػة وجػرى تطػوير الدراسػة ومناىجيػا تحػت إسػـ كميػة التكنولوجيػا والتربيػة 
انشػئت جامعػة حمػواف  1975.فػي صػيؼ 1972وتخرجت اوؿ دفعة مف كمية التكنولوجيا والتربيػة عػاـ  1971عاـ 

عمييػػا إسػػـ كميػػة التكنولوجيػػا بالمطريػػة وتخرجػػت اوؿ دفعػػة مػػف وضػػمت إلييػػا كميػػة التكنولوجيػػا والتربيػػة التػػي اطمػػؽ 
طبقػت الالئحػة الداخميػة الجديػدة لمكميػة بعػد إعتمادىػا مػف المجمػس  1976.فػي صػيؼ 1976كمية التكنولوجيػا عػاـ 

 األعمى لمجامعات تحػت إسػـ كميػة التكنولوجيػا بالمطريػة عمػى جميػع الفػرؽ الدراسػية مػا عػدا الفرقػة النيائيػة فػي ذلػؾ
العاـ وحذفت المواد التربوية ودعمت المػواد اليندسػية ودرسػت فييػا منػاىج تسػاير ارقػى المنػاىج التػي تػدرس بكميػات 

واصػػبح إسػػـ الكميػػة "كميػػة اليندسػػة  1979اليندسػػة بالجامعػػات المصػػرية وتخرجػػت اوؿ دفعػػة مػػف ىػػذا النظػػاـ مػػايو 
بالمطرية".وتقع كمية اليندسة بالمطريػة بمنطقػة عػيف شػمس  والتكنولوجيا" وقد تـ تغيير إسـ الكمية إلى "كمية اليندسة

( 11.31الشرقية تقاطع شارعي ابراىيـ عبد الػرازؽ مػع شػارع المعيػد العػالي الصػناعي. وتقػع الكميػة عمػى مسػاحة )
( مبػاني تسػتخدـ فػي األضػراض اإلداريػة  7( متر مربع وتتكوف الكمية مػف عػدد )  47511فداف بمساحة إجمالية ) 

( متػػػػر مربػػػػع  وكػػػػذلؾ يوجػػػػد مبنػػػػى عمػػػػى مسػػػػاحة  19371( فػػػػداف بمسػػػػاحة إجماليػػػػة )  4.61عميميػػػػة عمػػػػى ) والت
ضػػافة بعػػض المسػػاحات التعميميػػة الجديػػدة 1511) ( متػػر مربػػع تحػػت اإلنشػػاء لتطػػوير اعمػػاؿ الكنتػػروؿ والمعامػػؿ وا 

 ( متر مربع.4317مالية )بالكمية وكذلؾ المساحات الخضراء بالكمية مف حدائؽ وأشجار معمرة عمى مساحة إج
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 إدارة الكميـــة
 

 األستاذ الدكتور / محمد حسنين محمد ربيع 

 عميد الكــــمية                             

  األستاذ الدكتور / محمد عمي عبد الحميد 

 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث               

 األستاذ الدكتور / زينب محمد الرزاز 

 وكيل الكمية لشئون خدمة التعميم والطالب                   

  األستاذ الدكتور / محمد باسل عمارة 

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                     

 السيدة األستاذة / زينب أمين عبد العزيز 

 مدير عام الكمية                                      
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 الكمية يةرؤ 

 عمالمجت لخدمة العممى والبحث يندسيال التعميـ في إقميميا والريادة التميز

 الكمية رسالة

 العمؿ سوؽ متطمبات تواكب متطورة تعميمية منظومة تحقيؽ  -1

 والمؤسسية التعميمية الجودة ضماف منظومة تفعيؿ  -2

 والمستقبمية الحالية واإلقميمي المحمى المجتمع باحتياجات لترتبط العممى البحث آليات تطوير -3

 الكمية إمكانيات لدعـ المالية والموارد التمويؿ مصادر تطوير -4
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 . الورش والمعامل الموجودة بالكمية1
 )أ( الورش: 

  . ورشػة الخراطة والماكينات.1
   . ورشة الصحي. 2
 . ورشة الصيانة الكيربائية.3
   . ورشة النجارة. 4
 . ورشة الدىانات.5
 . ورشة األبحاث والصيانة الميكانيكية.  6

 )ب( المعــامل:
 أواًل: قسم اليندسة المدنية:

    معمؿ المساحة .1
 معمؿ الري والييدروليكا .2
   معمؿ اليندسة الصحية  .3
 معمؿ اإلنشاءات اليندسية .4
   معمؿ التربة واألساسات .5
 معمؿ خواص المواد  .6
   الخرسانةمعمؿ  .7
 معمؿ الطرؽ     .8
 معمؿ الدراسات البيئية .9

 ثانيًا : قسم اليندسة الميكانيكية:
   معمؿ آالت تربينيةعمؿ التبريد م .1
 معمؿ انتقاؿ الحرارة .2
  معمؿ الطاقة الشمسية .3
 معمؿ االحتراؽ الداخمي .4
 معمؿ ميكانيكا الموائػػع .5
 والتكييؼ .6
               معمؿ الثرموديناميكا .7
 معمؿ القياسات  .8
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 معمؿ االحتراؽ المستمر  .9
 معمؿ التحكـ .11
 معمؿ الميزر .11

 ثالثًا : قسم التصميم الميكانيكي:
  معمؿ تحميؿ االجيادات .12
 معمؿ االىتزازات  .13
  معمؿ المرونة الضوئية  .14
 معمؿ مقاومة المواد .15
      معمؿ الميكانيكا اليندسية        .16

 رابعـًا : قسم ىندسة السيارات والجرارات:
   معمؿ صيانة السيارات .17
 معمؿ ىندسة السيارات .18

 خامسًا : قسم اليندسة المعمارية:
 معمؿ الحاسب اآللي لمعمارة      .19
 معمؿ البيئة  .21
 معمؿ نظـ المعمومات الجغرافية .21

 سادسًا :معامل أخرى مثل
 معمؿ الفيزياء                    .22
 معمؿ الكيمياء  .23
 معمؿ الحاسب واالنترنت .24
 اآلليمعامؿ الحاسب  .25
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 التوصيف الوظيفى .2
 أخصائى معمل –ميندس المعمل  –)لمدير إداره المعامل 

 فنى معمل  ( –أمين معمل  -
 مدير ادارة المعامل 

 : وظائؼ اليندسة المجموعة النوعية
 : االوليالدرجة 

 :الوصف العام
 تقع ىذه الوظيفة عمى قمة ادارة المعامؿ -
 المتصمة بالمعامؿ تختص ىذه الوظيفة باالعماؿ -

 وليات:ئالواجبات والمس
 يعمؿ شاضؿ ىذه الوظيفة تحت االشراؼ العاـ لوكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب -
 االشتراؾ في اعداد الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ مخططات الكمية في التدريب -

 بالمعامؿ
 المتخصصة اعداد اوامراعداد المقايسات االبتدائية الالزمة لمتشغيؿ بالمعامؿ  -

 التشغيؿ وحفظ المقايسات الخاصة بكؿ عممية تعميمية وعمؿ المقايسات السنوية
 لمتطمبات العمؿ في الناحية التعميمية

 القياـ بأعماؿ الرقابة والمتابعة والتشغيؿ لمعمؿ في الناحية التعميمية والتدريبية أثناء -
 التنفيذ وبعد اتمامو في المعامؿ المتخصصة

 االشراؼ عمى اجراء التجارب المعممية المختمفة لمطالب واستخالص النتائج -
 االشراؼ عمى تدريب الطالب عمى استخداـ االجيزة الموجودة بالمعامؿ -
 يعمؿ كعضو في المجاف المختمفة بالمعامؿ في مجاالت التعميـ والتدريب -
 نشاط شئوف التعميـ يشرؼ عمى اعداد البيانات والتقارير الدورية والسنوية عف -

 والتدريب بالمعامؿ
 القياـ بما يسند إليو مف اعماؿ اخرى مماثمة -

 التأىيل: بمطال
 مؤىؿ ىندسي مناسب لطبيعة العمؿ -
 قضاء مدة بينية قدرىا ست سنوات عمى االقؿ في وظيفة مف الدرجة االدني مباشرة -
 .اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة بنجاح -
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 ميندس معمل 

 : وظائؼ اليندسة المجموعة النوعية
 : الثانية، الثالثة الدرجة

 الوصف العام :
 تقع ىذه الوظيفة عمى قمة ادارة الورش بكمية اليندسة بالمطرية -
 تختص ىذه الوظيفة باالعماؿ المتصمة بالورش -

 وليات :ئالواجبات والمس
 لممشرؼ االكاديمي لممعمؿيعمؿ شاضؿ ىذه الوظيفة تحت االشراؼ العاـ  -
 االشتراؾ في اعداد الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ التجارب المعممية بالمعمؿ -
 اعداد المقايسات االبتدائية الالزمة لمتشغيؿ بالورش المتخصصة واعداد أوامر -

 التشغيؿ وحفظ المقايسات الخاصة بكؿ عممية تعميمية وعمؿ المقايسات السنوية
 العمؿ في الناحية التعميمية والصيانة بالمعمؿلمتطمبات 

 القياـ بأعماؿ الرقابة والمتابعة والتشغيؿ لمعمؿ في الناحية التعميمية والتدريبية اثناء -
 اجراء التجارب بالمعمؿ.

 يعمؿ كعضو في المجاف المختمفة بالمعامؿ والورش في مجاالت التعميـ والتدريب -
 لتقارير الدورية والسنوية عف نشاط شئوف التعميـيشرؼ عمى اعداد البيانات وا -

 والتدريب بالمعمؿ
 االشراؼ عمى اجراء التجارب المعممية المختمفة لمطالب واستخالص النتائج -
 االشراؼ عمى تدريب الطالب عمى استخداـ االجيزة الموجودة بالمعامؿ -
 .القياـ بما يسند إليو مف اعماؿ اخرى مماثمة -

 :مطالب التأىيل
 مؤىؿ ىندسي مناسب لطبيعية العمؿ -
 الدرجة الثانية قضاء مدة بينية قدرىا ثماني سنوات عمى االقؿ في وظيفة مف -

 الدرجة االدني مباشرة
 اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحيا الجامعة بنجاح -
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 اخصائي معامل 

 : وظائؼ العموـ المجموعة النوعية
 : األولى الدرجة

 العام:الوصف 
 ىذه الوظيفة بادارة المعامؿتقع  -
 يختص شاضؿ ىذه الوظيفة باالشراؼ الفني عمى معامؿ الكيمياء والطبيعة أوالتحاليؿ. -

 وليات:ئالواجبات والمس
 يعمؿ شاضؿ ىذه الوظيفة تحت االشراؼ العاـ لمرئيس المختص -
 يقـو باالشراؼ عمى العامميف مف الفنييف في المعامؿ -
 باالشراؼ عمى تجييز التجارب العممية والتحاليؿ الطبيةيقـو  -
 يقـو باالشراؼ عمى تزويد المعامؿ باالجيزة والمواد المختمفة -
 يقـو بتخطيط البرامج والخطط الخاصة بالمعامؿ وصيانتيا -
 يقـو باالشتراؾ في لجاف شراء االجيزة والمواد ووضع مواصفاتيا -
 مماثمةما يسند إليو مف أعماؿ اخرى  -

 مطالب التأىيل:
 بكالوريوس عمـو مع خبرة متخصصة في مجاؿ العمؿ -
 قضاء مدة بينية قدرىا ست سنوات عمى االقؿ في الدرجة االدني مباشرة. -
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 مين معملأ 
 : وظائؼ فني معامؿ المجموعة النوعية

 : الثانية الدرجة
 الوصف العام:

 تقع ىذه الوظيفة في ادارة المعامؿ -
 ؿتختص ىذه الوظيفة باالعماؿ المتصمة بالمعاـ -

 وليات :ئالواجبات والمس
 استالـ االجيزة الخاصة بالمعمؿ. -
 يشترؾ فى لجاف االستيالؾ والتكييف. -
 يقـو بمراجعة القيد فى الدفاتر المخزنية بالمعامؿ. -
 متابعة ما يتخذ مف احتياطات أمف والتأكد مف صالحية أجيزة اإلطفاء. -
 يقـو بإجراء الصرؼ لممواد الالزمة لمتجارب العممية مف المخازف ومتابعة قيدة فى -

 االشتراؾ في تجييز المعمؿ الستقباؿ الطالب في الدروس العممية بالمعامؿ. الدفاتر المخزنية الخاصة بالمعمؿ.
 ستالـ عيد المعامؿ والمحافظة عمييا.ا -
 ة باألجيزةاالبالغ عف  أي  أعطاؿ  أو التمفيات الخا ص -
 األشتراؾ في تجييز المعمؿ المتحانات الشفوي. -
 متابعة نظافة  أدوات المعامؿ المستخدمة في الدروس العممية. -
 اتخاذ كافة مايمـز نحو صيانة األجيزة والمعدات الخاصة بالمعمؿ. -
 المحافظة عمى األجيزة والمعدات والمواد الكيميائية. -
 التي تحتاج لصيانة  أو تكييف وذلؾ أثناء عمميو الجرد السنوى .ابالغ المشرؼ عمى المعمؿ باألجيزة  -
 مساعدة عضو ىيئة التدريس في تجييز المعمؿ لمدروس العممية. -
 المسئولية الكاممة عف المعمؿ ومحتوياتو وذلؾ بعد استالـ العيدة. -
 سيولة.تنظيـ وترتيب محتويات المعمؿ وتصنيفيا بطريقة تساعد عمى اداء العمؿ داخؿ المعمؿ ب -
 جرد عيدة المعمؿ مع نياية كؿ عاـ دراسي بموجب محضر لجنة يشكميا مدير المعمؿ ليذا الغرض. -
  ٌتى نى إٌ و إلصالح تحتاج انتً انكهربٍت انتىصٍالث وجًٍع انبُشاث إلصالح انًختصٍٍ يخاطبت -

 .يستقبالا  انصٍاَت خطت فً تىضع إصالحها

 :التأهيل بمطال
 . يتىسظ فُى يؤهم -

 .وانساليت األيٍ يجال فى تذرٌبٍت دوراث إجتٍاز -

 .يباشرة االدًَ انذرجت فً االقم عهى سُىاث ثًاٌ قذرها بٍٍُت يذة قضاء -
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 فني معامل 
 وظائؼ فني المعامؿالمجموعة النوعية : 

 األولى الدرجة :
 الوصف العام:

 تقع ىذه الوظيفة بادارة المعامؿ -
 معامؿ الطبيعة والكيمياء وذلؾ في مجاؿ االشراؼتختص ىذه الوظيفة بالعمؿ في  -

 عمى تزويد المعامؿ بالمواد واالجيزة واتخاذ كافة احتياطات االمف الالزمة لحماية
 المعامؿ وتجييزاتيا المختمفة

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمؿ شاضؿ ىذه الوظيفة تحت االشراؼ المباشرة لمرئيس المختص -
 المعامؿ بشتي التجييزات الالزمة ليا يقـو باالشراؼ عمى تزويد -
 يقـو بحصر احتياجات المعامؿ الالزمة ليا مف اجيزة ومعدات ومواد واالتصاؿ -

 بالتوريدات بشانيا
 يشترؾ في لجاف االستيالؾ والتكييف -
 يقـو بمراجعة القيد في الدفاتر المخزنية بالمعامؿ -
 الصيانة بالمعامؿ العممية وكذا االشراؼ عمى اعماؿيقـو باالشراؼ عمى اعماؿ التحضير لمدروس  -
مف شأنو أف ينأي اميقـو باالشراؼ عمى احتياطات االمف لممعامؿ وتجييزاتيا والتأكد مف اتخاذ كؿ  -

 والفنية بالمعامؿ عف المخاطر والمفاجآت وذلؾ حسب االصوؿ العممية
 ما يسند إليو مف اعماؿ اخرى مماثمة -

 مطالب التأىيل:
 - مؤىؿ فني متوسط مناسب لنوع العمؿ 

 .قضاء مدة بينية قدرىا ستة سنوات عمى االقؿ في وظيفة مف الدرجة األدني مباشرة -
 
 
 
 

 

 

 

 



 تدنٍم األيٍ وانسالي

 14  

 

 

 

 بالمعامل تباعهاإ الىاجب والسالمت األمن قىاعد. 3

 
 قواعد األمن والسالمة الواجب اتباعيا بالنسبة لمسادة فنيو المعامل:

  المكاف المخصص ليا وعدـ تركيا عمى األرض.تعميؽ طفاية الحريؽ في 
  التأكد مف تاريخ  صالحية طفايات الحريؽ الموجودة بالمعمؿ واالتصاؿ بمسئوؿ وحدة السالمة والصحة

 لتغييرىا.
 .اإلبالغ عف اي اعطاؿ في الكيرباء او التميفونات او السباكة او تقديـ طمب لمجيات المختصة 
 التي تحتاج  إلي اصالح او تقديـ طمب لمجية المختصة. اإلبالغ عف البنشات التالفة او 
  التواجد بالمعمؿ طواؿ فترة اليـو الدراسي وعدـ مغادرة المكاف إال بإذف مسبؽ مف الدكتور/ المشرؼ عمى

 المعمؿ أو مف إدارة المعامؿ.
  المعامؿ وعمؿ  عمؿ دفتر تشغيؿ لكؿ جياز موجود بالمعمؿ عمى ضوء النموذج الذي تـ توزيعو مف  إدارة

 زموجود بالمعمؿ .أكواد لكؿ جيا
 .تالفو  وضع بطاقة وصؼ لكؿ جياز بجانبو  أو فوقو بيا اسـ الجياز واستخدامو لضماف عدـ العبث بو وا 
  (القفازات والبالطي واألقنعة وسدادات األذف وضيرىا..)إستخداـ وسائؿ السالمة الشخصية المناسبة مثؿ 

 ممية التي تجرى بالمعمؿ ووضعيا في مكاف ظاىر ليسيؿ استغالليا.عمى حسب طبيعة التجارب الع
 .إتباع الطرؽ السميمة لمتعامؿ وحفظ الكيماويات عمى حسب طبيعة المادة الكيميائية 
 .تييئة المعمؿ ومتابعة نظافتو قبؿ وبعد  إجراء التجارب 
 جيزة ثـ فصؿ الكيرباء مف الموحة عند االنتياء مف العمؿ بالمعمؿ يجب التأكد مف إقفاؿ النوافذ وفصؿ األ

 الرئيسية
 .لممعمؿ وضمؽ محبس المياه و أخيرا ضمؽ الباب الرئيسي لممعمؿ 
    لكؿ معمؿ بابيف يجب اف يظؿ مف السيؿ فتحيميا في حالة الطوارئ وال يجوز ضمؽ  أحدىما بو ضع

 اجيزة  أوحاويات تكييف معدات خمؼ  أحدىما.
  االتصاؿ: إدارة المعمؿ   بوحدة األزمات والكوارثعند حدوث  أي طارئ يجب 
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 إرشادات عامة داخل المعامل:) لمطالب ومستخدمي األجيزة(

 يقوم أمين المعمل بعمل لوحة ارشادية بذلك وتعميقيا في المعمل.
 .التركيز  أثناء العمؿ وااللتزاـ بقوانيف وشروط السالمة الالزمة 
  داخؿ المعمؿ.عدـ التدخيف  أو األكؿ الشرب 
 .عدـ تشغيؿ  أكثر مف جياز في قابس واحد 
 .ستخداـ األجيزة بالطريقة السميمة وعـ التخريب أو العبث بصورة ضير الئقة 
 .ترؾ المكاف نظيؼ ومرتب بعد العمؿ 
 .ارتداء المالبس ذات األكماـ الضيقة عند العمؿ عمى اآلالت والماكينات أو ارتداء البالطو 
 العمؿ عمى األالت والماكينات . ـ أو األساور أثناءعدـ ارتداء الخوات 

 : عمى جميع الطالب قبل الدخول  إلى المعمل اتباع االتي
 .تعمؽ عمى باب المعمؿ)ارتداء الزى المناسب ( بالطو المعمؿ أو الورشة 
 .اظيار كارنيو كمية عند استالـ األجيزة واألدوات والعمؿ عمييا 
  والمشروبات داخؿ المعمؿ.ممنوع مطمقا األطعمة 
 مف حؽ أميف المعمؿ طمب الكارنيو مف الطالب 
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 عمى جميع الطالب قبل الدخول  إلى المعمل اتباع االتي: 

 )لوحة ارشادية لمطالب(
 .يجب عمى الطالب  أف يكوف يقظ ومنتبيا طواؿ فترة وجوده في المعمؿ 
  جميع األوقات داخؿ المعمؿ.يجب التصرؼ بطريقة مسئولة وجدية في 
 .يجب عدـ لمس األجيزة الموجودة بالمعمؿ إال بتوجييات مف المسئوؿ عف المعمؿ 
  عمى الطالب االلتزاـ بالمكاف المخصص لو داخؿ المعمؿ وعدـ التنقؿ مف مكاف لآلخر إال لمضرورة

 التي يتطمبيا العمؿ.
 نتياء مف الدروس العممية.يجب الحفاظ عمى مكاف العمؿ نظيفا طواؿ الوقت وبعد اال 
 .يجب اعادة األجيزة واألدوات  إلى المكاف المخصص ليا بعد االنتياء مف العمؿ 
 .يجب التأكد مف اطفاء األجيزة الكيربائية قبؿ مغادرة المعمؿ 
 .ممنوع استخداـ الياتؼ المحموؿ داخؿ المعمؿ 
 .يجب االبالغ فورا عف وقوع  أي مخالفات داخؿ المعامؿ 
 لتدخيف داخؿ المعمؿ.تجنب ا 
 دوريو . التأكد مف سالمة توصيالت الكيرباء قبؿ تشغيؿ األجيزة الكيربائية بصفة 
 .االلتزاـ بجدوؿ اإلشغاؿ الخاص بالمعمؿ وعدـ الحضور في مواعيد مخالفة 
  اتباع كؿ ما جاء في الموحات االرشادية المعمقة في المعمؿ وعمى باب المعمؿ وتخص وسائؿ األمف

 الصناعي.
 قواعد األمن والسالمة داخل صاالت الحاسب باألقسام المختمفة

 .اظيار الكارنيو عند الدخوؿ 
  فالشو ( ممنوع نسخ محتوى القرص المدمج عمى  أي قرص أخر–CD) 
 المدمجة. الحفاظ عمى األقراص 
 .اعادة الكراسي  إلى  أماكنيا عند مغادرة المكاف 
 .التزاـ اليدوء داخؿ المعمؿ 
 السماح بالمشروبات والمأكوالت داخؿ المعمؿ. عدـ 
 .عدـ استخداـ المعمؿ ؿ أى  أضرا ض أخرى ضير تعميمية 
 االبالغ والتحذير عف وجود  أي ماس كيربي في مف األجيزة  أو وجود تعرية قطع فى بعض 

 األسالؾ.
  كيسة كمبيوتر وىو يعمؿ. ممنوع تحريؾ  أوضبط 
 في وجود المسئوؿ عف المعمؿ. عدـ فتح  أو استخداـ األجيزة  إال 
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 .ممنوع المعب باألزرار أو األسالؾ الخاصة بالكمبيوتر 
 .ممنوع التدخيف 
 .يجب التأكد مف اطفاء األجيزة الكيربائية قبؿ مغادرة المعمؿ 
 .تحديث برامج التشغيؿ بصفة دورية 
  مف جياز في قابس واحد.عدـ توصيؿ  أكثر 
  الوصؼ لكؿ جياز:دفتر تشغيؿ األجيزة والمعدات وبطاقة 
  دفتر التشغيؿ : يستخدـ كمفكرة ألميف المعمؿ تحتوى عمى بيانات كؿ جياز وأوقات تشغيمو واسـ

 الباحث  أو الطالب
  الذى قاـ بالعمؿ عميو وكـ عدد مرات الصيانة التي حدثت لتمؾ الجياز وىى ناحية تنظيمية ألميف

 المعمؿ ولمحفاظ
 العبث بيا اإلىماؿ في تشغيميا. عمى األجيزة الميمة مف األعطاؿ  أو 
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 الوصف وبطاقة والمعدات االجيزة تشغيل . دفتر 4
بطاقة الوصؼ لكؿ جياز: عبارة عف كارت يكتب عميو اسـ الجياز واستخدامو في ايجاز ويتـ (  : 1جدوؿ رقـ )

 تعميقو بجوار كؿ جياز.
 دفتر التشغيل لمجياز

 رقـ الكود: /
 النوعية )جياز/ معدة(:

 القسـ العممي:
 المعمؿ:

 

 بيانات الجياز الفنية
 )عربً(:انجهاز اسى

 )اَجهٍسي(: انجهاز اسى
 

  :انطراز أو  انًىدٌم
  :وجذ( ) إٌ انجهاز يهحقاث

  :انجهاز استخذاياث
 :انصُف َىع

 :بطارٌت كهربً ٌذوي أو يؤشر أو رقًً
 

 :انفٍُت انًىاصفاث

 

 

 

 

 :( : بطاقه انىصف نهجهاز 2جذول رقى )

 (نهجهاز انىصف )كارث نهجهاز انىصف بطاقت
 :االسى

 

 :االستخذاو

  

 بطاقه انصٍاَه :( : 3جذول رقى )

 
 انصٍاَت جذول

 انتىقٍع انعطم سبب انتارٌخ
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 والمعدات لألجيزة السنوي الجرد بعممية القيام . آلية 5
 
 

 الجرد السنوي لألجيزة والمعدات: آلية القيام بعممية 
يقـو السيد  أميف المعمؿ بمراجعة دفتر العيدة لدية بالدفتر المماثؿ لو في التوريدات مع األستاذ المختص بذلؾ، 

 يقوـ بتدويف كؿ ما يخصو مف العيدة في محاضر الجرد ويتـ تقديميا سنويًا. ثـ
معيف فترة طويمة لحيف االنتياء مف البحث الذي  في حالة عمؿ  أحد الباحثيف عمى جياز :معمومة تيمك
أميف المعمؿ  أف يسممو الجياز بإيصاؿ كمتضامف معو لحيف انتيائو مف العمؿ عميو ويكوف  يخصو، مف حؽ

 عمى نفقتو الخاصة في حالة العطؿ. ممتـز  إرجاعو سميـ و صيانتو
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 الماكيناث إدارة . تعليماث 6

 إرشادات عامو لطريقو تشغيل األجيزه :
 . عند  إعداد الماكينة لمعمؿ عمى قياس مخصص يراعى ايقاؼ الماكينة تماـ قبؿ بدء ضبطيا 
  احترس مف مسح او تنظيؼ  أو  إصالح الماكينات اثناء دورانيا التأكد مف عدـ دورانيا اوتوماتيكيا

 اثناء التنظيؼ.
  عمى لؼ كـ القميص الطويؿ عند العمؿ عمى اآلالت المتحركة أرتدي القميص نصؼ كـ وال تعتمد

 لالشتباؾ. ألنو عرضة
  يمكف إرتداء القميص ذات األكماـ الطويمة المحكمة عمى الرسغ في األعماؿ األخرى ضير العمؿ عمى

 اآلالت الدائرة.
 .عدـ ارتداء الخواتـ  أو الميداليات أو ساعات اليد لمنع خطر الصدمات الكيربية 
 ب  أف تغسؿ مالبس العمؿ باستمرار كوقاية لمجمد مف االلتيابات والعدوى.يج 
 .عدـ ارتداء الكوفية اثناء  إدارة الماكينة ألنيا معرضة لالشتباؾ 

 اإلرشادات العامة لمتداول اآلمن لممواد الكيميائية والمواد الخطرة:
 أي مادة كيميائية في المعمؿ.  ال تتذوؽ  أبدا 
  البطاقة الموجودة عمى الزجاجة جيدًا وحفظيا نظيفة مقروءة.يجب قراءة 
  عدـ وضع المادة الكيميائية مرة ثانية في الزجاجة األصمية بعد استخداميا ألف ذلؾ سيموث  أو يغير

 مف مكونات المحموؿ األصمي.
 .عدـ مزج زجاجتيف  أو  أكثر لنفس المادة الكيميائية حتى ال يختمؼ التركيز لكؿ منيا 
 ظ المواد السامة  أو الخطرة في مكاف خاص بعيدًا عف الزجاجات المستخدمة بصفة منتظمة.حف 
 .التخمص مف المركبات والمواد منتيية الصالحية 
  تشغيؿ المراوح و أجيزة سحب اليواء  أثناء  إجراء التجارب واستخداـ مواد ليا رائحة نفاذة خانقة مثؿ

 األحما ض أوالنشادر .... وضيرىا.
 داـ وسائؿ الحماية الشخصية مف قفازات ونظارات و أقنعة مرشحة لميواءاستخ 
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. تعريف لبعض المصطمحات اليامو الخاصو بالمعامل والورش  7
 الخطرة. الكيميائية لممواد اآلمن التداول

 المقصود بالمواد الخطرة:
بيولوجي  إشعاعي يمكف اف تعرؼ حسب مفيوـ وزارة البيئة المصرية: كؿ مادة  أو مركب كيميائي  -

 .مباشرة  أو ضير مباشرة  إلى حدوث ضرر باإلنساف الحيواف تؤدي بطريقة
 التخزين:

  أللحماض.اال يجب  أف تحفظ المواد المشتعمة قريبا مف 
 .يجب  أف تحفظ ىذه المواد في اماكف باردة لتمنع االشتعاؿ في حالة خمط البخار مع اليواء 
  لمنع تكوف البخاريجب وجود تيويو كافية. 

 التداول:
 .استخداـ قفازات ونظارات واقية عند معالجة السوائؿ  أو األبخرة المشتعمة 
 المشتعمو . ؿيجب ابعاد كؿ مصادر االشعاؿ مف المنطقة عند نقؿ  أو استخداـ السوائ 

 :المواد الكيميائية اآلكالة الحارقة
 التآكل:

تدمر وتياجـ األنسجة الحية وتحرؽ الجمد و أيضا عند  يمكف لممادة الكيميائية اآلكمة  أف تحرؽ، -
 .االستنشاؽ  أو البمع

 فإف  أنسجة الرئة والمعدة تصاب، المواد ذات الخواص اآلكالة يمكف تكوف حمضية  أو قاعدي. -
 أمثمة لممواد اآلكالة  أو الحارقة المتداولة:

.–حمض الكبريتيؾ   ىيدروكسيد الصوديـو
 التخزين:

 ف القواعد والمواد اآلكالة بعيدا عف المواد سريعة االشتعاؿ والعضوية.عزؿ األحماض ع
 حفظ المواد اآلكالة قريبا مف األرض لتقميؿ خطورة سقوطيا مف األرفؼ.

حفظ ىذه المواد في  أماكف باردة ، جافة وجيدة التيوية وبعيدا عف ضوء الشمس ويجب أال تكوف أماكف الحفظ 
 جات الحرارة.معرضو لمتغيرات السريعة لدر 

 :التداول
يجب  أف ترتدى معدات واقية مثؿ نظارة المعمؿ ، قفازات مطاطية ، أقنعة مرشحة لميواء وذلؾ لمحمايو مف 

 األدخنو الخطرة .
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 األمن الصناعي

 
 : مفيوم األمن الصناعي

رأسيا العنصر  عبارة عف تقديـ خدمات وتجييزات وانشاءات مف شأنيا حماية عناصر االنتاج مجتمعة وعمى
الفنية  أي توفير ما يمـز مف الشروط والمواصفات، مف مخاطر األعماؿ والخدمات المختمفة (العامؿ )البشرى 

 واالجراءات التنظيمية في بيئة العمؿ لتجعميا مأمونة وصحية.
 المخاطر التي تواجو العامل في بيئة عممو وطرق الوقايو منيا :

  :لموقاية مف االنزالؽ عند السير عمى األرض المبتمة  أو المموثة بالشحـ األحذية المانعة لالنزالؽ
 والزيوت.

 .الخوذات الواقية: لحماية الرأس مف الصدمات واألشياء الساقطة 
  المالبس الجمدية المبطنة بالمباد أو القطف: لحماية الكتؼ والظير والبطف والصدر عند حمؿ األثقاؿ

 بالنسبة لمعماؿ. مف ضغط الحباؿ
 مف البالستيؾ أو السمؾ المعدني الرقيؽ: لوقاية الوجو والعينيف مف تطاير األجساـ  األقنعة الشفافة

 والرايش كما
 .في معامؿ الماكينات وادارة الورش 
 . النظارات الواقية: لحماية العينيف مف المواد المتطايره 

 عند اكتشاف حريقا يتم ما يأتي:
 ستدعاء فرؽ االطفاء.يتصؿ فورا برقـ ىاتؼ الطوارئ ال   

 يكافح الحريؽ  إذا  أمكف باستخداـ  أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريؽ كما يأتي:
 .امساؾ المطفأة جيدا بواسطة مقبض الحمؿ 
 .اسحب مسمار األماف بالمطفأة 
 .وجو فوىة المطفأة  إلى قاعدة الميب 
 .اضغط عمى المقبض لتشغيؿ المطفأة 
 النار يمينا ويسارا. تحريؾ مواد االطفاء عمى قاعدة 
 .تأكد  أف المكاف الذى تقؼ فيو ال يشكؿ خطورة عميؾ وأنو باستطاعتؾ اليروب اذا انتشر الحريؽ 
  الستخداـ مطفأة الحريؽ اليدوية في اليواء الطمؽ يراعى الوقوؼ مع اتجاه الريح عمى مسافة متريف

 إلى ثالثة  أمتارمف النار.
 كاف صغيرا وكنت واثقا  أنؾ قادر عمى اخماده. ال تحاوؿ اطفاء الحريؽ  إال  إذا 
 .إذا كاف الحريؽ كبير ضادر ضرفتؾ واضمؽ الباب خمفؾ وشغؿ جياز االنذار 
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 أفضؿ وسيمة لوجود اليواء النقي. في حالة وجود دخاف كثيؼ يكوف التدحرج عمى األرض 
 بظاىر يدؾ فإذا لـ يكف ساخنا افتح بحذر واخرج. تحسس الباب والمقبض 
 وجدت الباب ساخنا عند مالمستو فال تفتحو. اذا 
 .تأكد  أف المكاف الذى تقؼ فيو ال يشكؿ خطورة عميؾ وأنو با ستطاعتؾ اليروب اذا انتشر الحريؽ 

 قواعد  إجرائية لموقاية من الحريق:
 لوقاية المعامل الدراسية من التعرض لمحرائق يجب االلتزام بما يمي:

 .تجنب التدخيف داخؿ المعمؿ 
 .التأكد مف سالمة توصيالت الكيرباء قبؿ تشغيؿ األجيزة الكيربائية بصفة دورية 
 .تعميؽ لوحات ارشاديو لكيفية التعامؿ الصحيح أل لجيزة الموجودة بالمعامؿ عمى جدراف المعمؿ 
 .المتابعة باىتماـ سموكيات الطالب داخؿ المعمؿ والتدخؿ فورًا لتصحيح  أي سموؾ خاطئ 

 مة والصحة المينية:إرشادات عن السال
 .التأكد مف توافر وسالمة  أجيزة  إطفاء الحريؽ و صالحيتيا لمتشغيؿ 
 .التأكد مف تنفيذ تعميمات النظافة العامة 
 .منع التدخيف وحمؿ أعواد الثقاب والوالعات 
  يجب منع التدخيف نيائيًا في  أماكف العمؿ التي تتوافر بيا مواد قابمو لالشتعاؿ وضيرىا مع وضع

 فتات ( ممنوع التدخيفال
 .في المناطؽ المحظور فييا التدخيف وتنفيذ ىذه التعميمات بدقة مف المشرفيف والزوار والعامميف ( 
  مكشوفة أو زجاجية ( جفؼ ما ينسكب مف ىذه المواد )ال تخزف المواد القابمة لالشتعاؿ في أوعية

 بسرعة وال تخزنيا
  تخزينيا في أماكف جيدة التيوية حتى ال ترتفع درجة حرارة بجوار مصادر الحرارة كالمواقد وكذلؾ

 بو تمؾ المواد. المخزف الموجود
 ضرورة عدـ وجود  أي  أوراؽ  أو مخمفات  أماـ باب المعمؿ حولو لسيولة  حافظ دائمًا عمى

 تممسيا. شرارة استعماليا بأي
  إشعاؿ الوقود مع عدـ وجود  ظاىرة االشتعاؿ الذاتي: تولد خفيؼ لمحرارة وتزداد حتى تصؿ لدرجة

 .ىواء كاؼ
 .إلبعاد الحرارة التي تتولد وذلؾ يحدث في مواد مثؿ الورؽ والخشب 


