خطة الطوارىء واإلخالء

كلية العلوم – جامعة طنطا
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أولا :معلومات عامة عن الكلية
اسم الجامعة

طنطا

اسم الكلية

العلوم

عنوان الكلية

جامعة طنطا – كلية العلوم – المجمع الطبي
شارع الدكتور نجاتي المتفرع من شارع الجيش

تليفون الكلية

0403344352

فاكس الكلية

0403350804

عميد الكلية

أ .د  /طارق عبدالمنعم فايد

* التوصيف العام للمنشأة
القطاع التابع لها

وزارة التعليم العالي

عدد العاملين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والوظائف

944

المعاونة
عدد األقسام
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وصف مبانى الكلية :
توجد كلية العلوم بالمجمع الطبي لجامعة طنطا وتضم خمسة مباني أساسية وهى كالتالى :

 -1مبنى إدارة الكليــــــة
 -2مبنى الطبيعة والجيولوجيا
 -3مبنى البيولوجي
 -4المبنى البيني ( يربط بين مبنى الطبيعة والجيولوجيا ومبنى البيولوجي )
 -5مبنـــى الكيميــاء
وذلك باإلضافة إلى المبنى الخلفي للكلية والذي يالصق سور الجامعة من ناحية طريق القاهرة –
اإلسكندرية الزراعي  .وباستثناء مبنى إدارة الكلية (ثالثة طوابق) يتكون كل مبنى من ستة طوابق .

 -1مبنى إدارة الكلية
الدور االرضى :وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -أمين الكلية – وحدة التدريب –
وحدة تكنولوجيا المعلومات  -العيادة الطبية .
الدور الثاني :وحدة النترنت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس – المكتبة.
الدور الثالث :عميــد الكليــــة  -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  -وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحوث.
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 -2مبنى الطبيعة والجيولوجيا
الدور األول (االرضى) :مجمع الكنترولت – السويتش – الشئون المالية والتوريدات – الخزينة
– الحسابات – مكتب قائد الحرس  -معمل أبحاث األطياف الذرية قسم الطبيعة – نادي التكنولوجيا
– حجرة المتابعة – مخزن األدابير  -دورات مياه رجالي وحريمي .
الدور الثاني (قسم الطبيعة) :مدرج  – 1حجرات أعضاء هيئة التدريس – معامل طالب الفرقة
األولى (أ  ،ب) – رئيس مجلس القسم – قاعة الجتماعات – سكرتارية القسم – دورات مياه رجالي
وحريمي.
الدور الثالث (قسم الطبيعة) :مجمع  -1مدرج  – 2حجرات أعضاء هيئة التدريس – معامل طالب
الفرقة الثانية والثالثة والرابعة – معمل الحاسب اللى – معمل أبحاث الليزر – دورات مياه رجالي
وحريمي .
الدور الرابع (قسم الجيولوجيا) :مدرج  -3معامل طالبية ( – )2 ،1معامل أبحاث الصخور النارية
– حجرات أعضاء هيئة التدريس – دورات مياه رجالي وحريمي .
الدور الخامس (قسم الجيولوجيا) :مجمع  – 2مدرج  – 4معامل طالبية ( - )6، 5، 4 ،3معمل
أبحاث الصخور الرسوبية – حجرات أعضاء هيئة التدريس  -رئيس مجلس القسم  -سكرتارية
القسم – دورات مياه رجالي وحريمي .
الدور السادس (قسم الجيولوجيا) :حجرات أعضاء هيئة التدريس  -المتحف الجيولوجي  -معامل
أبحاث (الجيوكيمياء  ،الجيوفيزياء  ،الستشعار من بعد)  -معمل الحاسب اللى  -دورات مياه
رجالي وحريمي .
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 -3مبنى البيولوجي
الدور األول (االرضى) :الشئون القانونية  -الشئون العامة – الشئون اإلدارية  -شئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة  -رعاية الشباب  -األرشيف  -العالقات الثقافية  -الدراسات العليا  -المجلة
العلمية  -معمل أبحاث التكنولوجيا الحيوية (قسم النبات)معمل الحاسب اللى (قسم الرياضيات ) –
اإلرشاد األكاديمى ـ وحدة  misـ دورات مياه رجالي وحريمي .
الدور الثاني (قسم النبات) :مدرج  - 5معامل أبحاث (الفطريات  ،الطحالب  ،البكتريا)  -حجرات
أعضاء هيئة التدريس  -معامل طالبية ( - )2 ،1رئيس مجلس القسم  -دورات مياه رجالي وحريمي
الدور الثالث (قسم النبات) :مجمع  -3مدرج  - 6معامل أبحاث (البيئة  ،الفسيولوجي) حجرات
أعضاء هيئة التدريس  -معامل طالبية ( )4 ،3قاعة الجتماعات  -دورات مياه رجالي وحريمي .
الدور الرابع (قسم الرياضيات) :مدرج  - 7حجرات أعضاء هيئة التدريس (النبات وعلم الحيوان)
 معامل أبحاث الالفقاريات والطفيليات (قسم علم الحيوان)  -معمل طالبي ( 1قسم علم الحيوان) -معمل طالبي ( 5قسم النبات)  -معامل أبحاث الوراثة (قسم النبات)  -رئيس مجلس قسم الرياضيات
 سكرتارية قسم الرياضيات  -قاعة اجتماعات قسم الرياضيات – دورات مياه رجالي وحريمي .الدور الخامس(قسم علم الحيوان) :مجمع  -4مدرج  – 8حجرات أعضاء هيئة التدريس – معمل
طالبي (التكنيك) – معامل طالبية ( – )2،3معمل أبحاث (البيئة ،الخلية و األنسجة ،الفسيولوجي) -
دورات مياه رجالي وحريمي.
الدور السادس (قسم علم الحيوان) :حجرات أعضاء هيئة التدريس  -معامل طالبية
( - )7 ،6 ،5معامل أبحاث (الفقاريات ،الحشرات)  -رئيس مجلس القسم  -سكرتارية القسم  -قاعة
الجتماعات  -متحف علم الحيوان  -دورات مياه رجالي وحريمي .
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 -4المبنى البيني (يربط بين مبنى الطبيعة والجيولوجيا ومبنى البيولوجي)
الدور االرضى  :عبارة عن ممر طولي من مدخل الكلية إلى المباني الموجودة خلف مبنى
البيولوجي.
الدور الثاني (الطبيعة والنبات) :حجرات أعضاء هيئة التدريس ( لقسم الطبيعة وقسم النبات) -
دورات مياه رجالي وحريمي.
الدور الثالث قسم النبات :حجرات أعضاء هيئة التدريس (قسم النبات) – دورات مياه رجالي
وحريمي .
الدور الرابع (الرياضيات وعلم الحيوان) :حجرات أعضاء هيئة التدريس
(الرياضيات وعلم الحيوان) – دورات مياه رجالي وحريمي.
الدور الخامس(قسم الرياضيات) :حجرات أعضاء هيئة التدريس (قسم الرياضيات) – دورات مياه
رجالي وحريمى.
الدور السادس (قسم الرياضيات) :حجرات أعضاء هيئة التدريس (قسم الرياضيات) – قاعات
تدريس التمارين ( -3 ،2 ،1قسم الرياضيات) – دورات مياه رجالي وحريمي

 -5مبنى الكيمياء
الدور األول (االرضى) :مركز الخدمة العامة (معامل الحاسب اللى) – وحدة ضمان الجودة –
معامل طالبية ( -5 ،4 ،3 ،2 ،1قسم الكيمياء) – قاعة اجتماعات قسم الكيمياء.
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الدور الثاني (قسم الطبيعة) :حجرات أعضاء هيئة التدريس – معامل أبحاث (الطاقة الشمسية ،
فيزياء الجوامد  ،التحليل الشعاعى  ،طبيعة الجوامد واللكترونيات) – قاعة المناظرات – دورات
مياه رجالي وحريمي.
الدور الثالث (قسم الكيمياء) :مجمع  -5معامل أبحاث (الكيمياء الحيوي  ،العضوية  ،الفيزيائية) –
معامل طالبية ( – )9، 7،8 ،6حجرات أعضاء هيئة التدريس – رئيس مجلس القسم – سكرتارية
القسم – دورات مياه رجالي وحريمي .
الدور الرابع (قسم الكيمياء) :معامل أبحاث (الكيمياء غير العضوية  ،الكهربية) – معامل طالبية
( – )11 ، 10حجرات أعضاء هيئة التدريس – دورات مياه رجالي وحريمي .
الدور الخامس (قسم الكيمياء) :مجمع  – 6معامل أبحاث (الكيمياء العضوية  ،غير العضوية ،
الكيمياء الحركية  ،األطياف الطبيعة) – حجرات أعضاء هيئة التدريس – دورات مياه رجالي
وحريمي .
الدور السادس (قسم الكيمياء) :معامل أبحاث (الكيمياء الضوئية  ،كيمياء السطوح  ،الكيمياء
الفيزيائية  ،الكيمياء العضوية) – حجرات أعضاء هيئة التدريس – دورات مياه رجالي وحريمي.

 -6المبنى الخلفي للكلية
المسجد – شئون الطالب – ورشة قطع الصخور (قسم الجيولوجيا) – المطبعة – ورشة صيانة
األجهزة العلمية – ورشة الخدمات الفنية – إدارة الحدائق – المشتل – الصوبة النباتيه لقسم
النبات– دورة مياه رجالي .

* توصيف لخدمات السالمة والصحة المهنية والخدمات الصحية
وتشمل على التى -:
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نظام مكافحة الحريق والنذار ويتكون مما يلى-:
 عدد  26نقطة إطفاء حريق بالدور الرضى وعدد  11نقطة بمبنى الكيمياء  12،نقطة بمبنىأعضاء هيئة التدريس  12،نقطة بمبنى البيولوجى  12،نقطة بمبنى الطبيعة والجيولوجيا و  3نقاط
بمبنى األدارة .
 عدد  243طفاية حريق بودرة موزعيين بالكلية حسب خطورة وأهمية كل مبنى. تم تزويد المعامل بلوحات ( بوسترات ) كدليل للسالمة والصحة المهنية ووزعت داخلالمعامل واألماكن التي تحتوى على التجمعات الطالبية كما تم توزيع لوحات إرشادية بجوار كل
طفايه عن كيفية الستخدام كما تم تعليق ارشادات عن كيفية عمل إخالء لكل مبانى الكليه ونقطه
اللتقاء.
 يوجد بالكلية جهاز إنذار يعمل عن طريق الحساسات فرع منه بالمكتبة والفرع األخر موجودبالسويتش موزع على انحاء الكلية.

* الرعايه الصحية لطالب الكلية -:
تقدم الرعاية الصحية الساسية للطالب بالعيادة الطبية الموجودة بالكلية والمنشئة حديثا عن طريق
الطبيب  ،كما يوجد بالعيادة األجهزة والمواد األساسية مثل جهاز زئبقى لقياس الضغط وكشاف
للكشف عن األنف واألذن وموازين حرارة ومطهرات وميزان لقياس الوزن وقطن وشاش باإلضافة
إلي أدوية متنوعة لتقديم الرعاية الصحية األساسية للطالب وتنقل الحالت واإلصابات المختلفة
للعالج بمستشفيات الجامعة إذا استدعي األمر .

* الرعاية الصحية للعاملين بالكلية -:
تقدم الخدمات الصحية للعاملين بالكلية عن طريق هيئة التأمين الصحي وعمل بطاقات صحية لذلك
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