
تاريخ االعتماد:-١/٩/٢٠٢٠ 
رقم الوثيقه2-6-2 

رؤيه وحده اإلمن والسالمه:- 

١- ان تكون هناك وحدة قادره علي تأمني وتوفير السالمه واداره االزمات بكافه الوسائل والتقنيات عاليه املستوي للوصول بالكليه 
الي مستوي معايير االمن والسالمه واداره االزمات مطابقه للمعايير الدوليه .. 

٢-توفير وسائل االمان داخل الكلية. 
٣-التوعيه بوسائل االمان لجميع االفراد. 
٤-التوعيه بحسن التصرف في االزمات. 

٥-غرس السلوك الحضاري باالمن والسالمه واداره االزمات. 

معيار ٦ 
املوارد املاليه واملاديه

منسق 
املعيار اد/ سحر عثمان 

الشافعى

وحدة األمن والسالمة:- 
تم إنشاء وحدة  االمن والسالمه وإدارة األزمات كإحدى مخرجات 

مشروع التطوير املستمر والتأهيل لإلعتماد بموافقة مجلس الكلية بتطبيق 
وتنفيذ متطلبات األمن ومراقبة و ضمان إتباعها من قبل الجميع، ووضع 
اإلرشادات والتعليمات، إلي جانب إدارة االزمات فى حال وقوعها حتى 

يمكن الوصول إلى اعلى مستوى من اإللتزام والضمان. 



٢-تطبيق األنظمة الخاصة باألمن والسالمة بمباني الكلية وتنفيذه باألسلوب املناسب والعمل الدائم لتطويره ذلك بالتنسيق مع اللجنة 
الدائمة ملتابعة أعمال األمن والسالمة ومع إدارة الجامعة وهيئة الدفاع املدني 

 أهداف الوحده الوحده :- 
١-وضع خطط للطوارى واالزمات وحاالت االخالء وإدارة أى أزمة قد تحدث. 

٢-عمل برامج تدريب و نشر الوعى عند أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم وكذلك اإلداريني والطالب، باإلضافة إلي عمل تجارب 
وهمية لحاالت الطوارى. 

٣-دراسة وتحديث وتطوير أنظمة األمن والسالمة وايضا وضع اإلقتراحات التى تؤدى إلى املزيد من توفير األمن والسالمة أوتحسني 
األوضاع بشكل عام داخل الكلية. 

٤-متابعة تنفيذ والتزام األفراد داخل املنشآت بإرشادات وتعليمات األمن والسالمة. 
٥-عمل تقييم لألخطار الكامنة ووضع السياسات والتعليمات للحماية منها. 

٦-الكشف الدورى على كل األماكن أو املعدات أو أجهزة السالمة أو معدات االطفاء والتأكد من عملها أو صالحيتها.٧التأكد من 
٧- توفير اإلحتياجات واملتطلبات مثل اللوحات اإلرشادية و  

أدوات إطفاء الحرائق وأجهزة اإلنذار واإلسعافات 
األولية……وغيرها. 

٨-فيما يتعلق بالنواحي النظامية (القانونية) تقوم مسئولة 
األمن بضبط الحاالت املخالفة سلوكياً واإلبالغ عنها . 

٩- كما يجب أن تتولى تلك الوحدة عمليات التفتيش 
والتي تشمل:- 

رساله وحده  االمن والسالمه: 
 ١-توفير االمن والسالمه في كلية األقتصاد املنزلى 

جامعه املنوفيه من منشات وافراد وغير ذلك.

رساله الوحده بكليه االقتصاد 
املنزلى جامعه املنوفيه



١-عمليات التخزين وخاصة املواد الكيميائبة والبيولوجية وايضا املواد سريعة االشتعال أو املواد التي تساعد على االشتعال أو 
املواد التي تشتعل ذاتياً. 

٢-توافر إشتراطات األمن والسالمة بمبانى الكلية ومرافقها املختلفة. 
٣-تنفيذ تعليمات النظافة العامة وتجميع وتصريف العوادم وغيرها. 

النظافة ومنع التدخني والتخزين السليم. 
٤/منع التدخني نهائياً في أماكن العمل التي تتوافر بها مواد قابلة لالشتعال وغيرها. 

٥/وضع الفتات (ممنوع التدخني) في املناطق املحظور فيها التدخني وتنفيذ هذه التعليمات بدقة من املشرفني والزوار والعاملني. 
التأكد من عدم وجود أي أوراق أو مخلفات فوق األسطح أو في الحدائق أو حول املباني لسهولة اشتعالها بآي شرارة تلمسها. 

العالمات و الرموز الهامة لألمن والسالمةالعالمات و الرموز الهامة لألمن والسالمة. 

الهيكل التنظيمي للوحدة: 
  

اد/ عميد الكليه: اد/ شريف صبرى 
اد/ وكيل الدراسات العليا: اد/عصام عبد الحافظ 
اد/ وكيل الكليه لشئون التعليم اد/ رشدى عيد 

اد/ وكيل شئون املجتمع و البيئه  اد/ سهام عزيز 
رئيس وحده الجوده / اد/خالد محي الدين 

اد/سحر عثمان./    منسق املعيار املوارد املاليه واملاديه 
اد/ محمد فكرى أعضاء املعيار 
اد/عبداهلل حسني أعضاء املعيار 

اد/ ماجده الشاعر 
د/ سماح عصام 


