• الت ددب ع ددنفيذفخطة ددالف ديفدالفاا طوفرف دد
الم افقف2221/12/1فم

فاليف ا فع مفا بعدد وف

• فخ ي ددالفاليفطبف بددة م ددالفمح د ددية فم فا م ددال فع مفا ثطنيفالم افقف
2221/12/6فم
• إدا ةفالمخلةد فا لرتوةي دالفاريفيةفة بيف د فبد لمت اا فالة ح دالف
الع لم ع مفا ثطنيفالم افقف2221/12/13فم
ف

ف

ىف إطار تنفيذ قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ألنشطة اخلطة التنفيذية السنوية للقطاع وإمياان من أمهية تنفيذ
اشرتاطات الوقاية املطلوبة لتأمني الكلية من أخطار احلريق وتطبيق عوامل السالمة والصحة املهنية مبنشآت الكلية  ,قام قطاع
شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بتنفيذ خطة األخالء ابلكلية يف احلاالت الطارئة يوم األربعاء املوافق  2021/12/1للجهاز
اإلداري وطالب الكلية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك للتأكيدعلى تعريف الطالب ابإلسلوب املناسب إلخالء
املباين واملالعب يف حالة نشوب حريق  ،وكيفية استعمال وسائل وأدوات الدفاع املدين مثل طفاايت احلريق  ،كما مت إجراء
مناورة حية إلخالء مباين الكلية لنقط جتمع خارج منشأت الكلية .
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وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ابلكلية
وعدد كبري من طالب الكلية والعاملني ابجلهاز اإلداري ابلكلية.

-

مس ا ا ا ا ا ا ااامهاة الكلياة يف تقاد الوعى للطالب وللعااملني ابههااز اإلداري ابلكلياة وأعض ا ا ا ا ا ا اااء هيئاة التادريس بكيفياة
اإلخالء اهيد يف أي حالة طواريء .
التدريب على مواجهة احلاالت الطارئة سواء ابالستعداد هلا أو توقعها أو التعامل معها.
التدريب على توفري احلماية الش ا ا ا ا ا اااملة ل فراد واملنش ا ا ا ا ا ااآت لذلك كان ل اما علينا التدريب على خطة اإلخالء ىف
احلاالت الطارئة اليت قد يتعرض هلا مبىن.
التأكيد علي وجود عالمات إرشادية لتوجيه مجيع شاغلي منشآت الكلية ملسالك اهلروب.

-

التدريب على كيفية إخالء املبىن من شا اااغليه يف احلاالت الطارئة واكاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتأمني سا ااالمتهم
وكفالة الطمأنينة واالستقرار واألمن هلم.
تا ادريا ااب العا اااملني ابهها اااز اإلداري ابلكليا ااة على األدوار اليت جيا ااب عليهم القيا ااام ثا ااا مثا اال ا ااديا ااد وسا ا ا ا ا ا اايلا ااة
اإلنذارواخلطوات اليت جيب ان تتبع أثناء اخلروج من املنشأة بشكل منظم.
التدريب علي نشر الثقافة األمنية بني السادة أعضاء هيئة التدريس واملعاونون وموظفي الكلية.
التدريب على آلية تنفيذ خطة اخلالء واملواقف الطارئة اليت تسا ااتدعيها عملية اإلخالء يف حالة الطواريء للطالب
والعاملني واعضاء هيئة التدريس
التأكيد عل أمهية وجود أجه ة اإلطفاء يف حالة جاه ية اتمة جبميع مرافق املبىن..
التأكيد علي وجود عالمات إشادية لكيفية إستخدام طفاايت احلريق .
التأكيد علي وجود س ا اايارة اإلس ا ااعاأب واملس ا ااعفني س ا اارع وق حيت يتم نقل أي مص ا ااابني او حاالت اختنا يف
حالة حدوث حريق.

 طالب الكلية أعضاء هيئة التدريس ومعاوين أعضاء هيئة التدريس -العاملني ابههاز اإلدارى بكلية الرتبية الرايضية

مت التدريب على تنفيذ خطة اإلخالء ابلكلية يف احلاالت الطارئة كاأليت:
-

-

-

يف متام الساعة  10صباحا مت إطال جرس اإلنذارمن املبىن التعليمي (.)2
مت إطال جرس اإلنذار بوجود حريق.
مبجرد مساع جرس اإلنذار خرج ش ا ا ا اااغلي املبب من مكاتبهم بس ا ا ا اارعة وثدوء دون ت احم أو كطي وخرج الطالب
إش ا ا اراأب السا ا ااادة املسا ا اائولني عن اإلخالء حي قام كل من له دور يف خطة
من املدرجات التعليمية للمبب
اإلخالء بتنفيذه.
الت م اهميع ابلن ول من على الس االم األقرب دون ت احم أو كطى وابلس اارعة املطلوبة وكان الن ول ا أس اافل املبب
وكان س االس ااا من على جانب الس االم مع ترك ممر يف الوس ااط الحتياجه من قبل فر اإلخالء مع منع الص ااعود ا
اعلي .
جتمع الكل يف األماكن احملددة واألقرب ا السلم دون تكدس عند نقاط التجمع.
مع الن ول السلس مل حيدث اى تصادمات أو تدافع حىت الوصول ا مكان التجمع .

-

قام كل فريق مبهامه احملددة وعلي وجه السا اارعة ومت توجيه اهميع ملنطقة التجمع (احلديقة) يف املنتصا ااف مع البعد
الكامل عن املباين كلها.
قام رجال األمن ابلسيطرة على الوضع يف وجود بعض السادة املشرفني ممن هلم دور يف هذه احلالة.
بعد التأكد من خلو الطوابق جتمعوا يف األماكن احملددة.
الت م اهميع مبكان التجمع حىت زوال اخلطر مع مرعاه عدم احلركة كثريا إال ملن له مهام حمددة بذلك حىت يس ااهل
عملية اإلخالء واحلصر.
مت عمل حصر ل فراد واملنشآت وأتكد عدم وجود اى مفقودين أو أي خسائر.
يف متام الساعة11صباحا مت إطال جرس األمان بعد زوال اخلطر وعودة اهميع ا م اولة أعماهلم.
ومت فحص جتربة اإلخالء من خالل ما قام به املس ا اائولني عن التص ا ااوير للوقوأب على اجيابيات وس ا االبيات التجربة
لتدعيم االجيابيات وتالىف السلبيات يف تنفيذ التدريب على خطط اإلخالء القادمة.

ىف إطار تنفيذ قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ألنشطة اخلطة التنفيذية السنوية للقطاع وإمياان من أمهية عن أمهية
مشاركة الطالب يف حمو أميه اجملتمع احمليط ثم كمطلب من متطلبات التخرج و أتكيدا على دور الكلية يف توعية الطالب
وذلك طبقا لقرار جملس اهامعة رقم ( )7ىف جلسته املنعقدة 2019/9/15م قام قطاع شئون خدمة اجملتمع جبوالت ميدانية
ابحملاضرات العملية ابلكلية ع ن طريق املنسق العام حملو االمية ابلكلية أ.م.د /حممد حلمي اهنانيب ومسئولني اهليئة العامة
لتعليم الكبار لتوعية الطالب مهية مشروع حمو االمية واملمي ات الىت وضعتها اهامعة لتشجيع الطالب لإلقبال على هذا
املشروع وامهية دعم جهو الدولة ىف هذا اإلطار .
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ومنسقني مشروع حمو االمية ابلكلية.

 طالب الكلية -اجملتمع املدين

رغم الفوائد الالحمدودة للتقدم التقب ،فإن آفاته مل خماطر مجة على جوانب حياة البشر ،ويف الوق الذي استفادت فيه
البشرية من االنطالقة اهلائلة على الصعيد التكنولوجي ،و قيقها إجنازات كان حىت سنوات قريبة ،تعد من األحالم
املستحيلة ،جاءت هذه الطفرة العلمية اهلائلة شياء مل تكن يف احلسبان فقلب احلياة رأسا على عقب ،بتغيريها األداء
النمطي للبيئة ،الذي اعتاده البشر منذ آالأب السنني ،فلم يعد املناخ كسابقه ،وصارت األمراض أكثر فتكا ،وأقل استجابة
للعالج .ولعل من القضااي اهديدة ،واخلطرية يف وق واحد ،اليت جيب طرحها بقوة على طاولة التعاون البشري ،تلك
املتعلقة ابملخلفات اإللكرتونية ،اليت مل للبشر اخلري والشر معا وكيف ال وهي متثل إذا أحسن استغالهلا ثروات هائلة،
قادرة على إغناء اهميع ،أما إذا بقي مهدرة كما هي اآلن ،فإهنا ستكون وبال أدىن شك ،أحد أسباب ضياع صحة
اإلنسان.
لذا ىف إطار تنظيم إدارة جامعة طنطا للدورات التدريبية على مستوى كليات اهامعة واملضي قدما ىف التفاعل مع اجملتمع
اخلارجي و قيام إدارة كلية الرتبية الرايضية إبنشاء وحدة املخلفات االلكرتونية بتاريخ 2021/10/25م ىف ظل االمهية
االقتصادية والبيئية إلعادة تدوير هذه املخلفات و ويلها إىل مواد خام تدخل يف العديد من الصناعات والعمل على تشجيع
رعاية الربانمج الوطب إلدارة املخلفات االلكرتونية التابع
طالب الكلية للمشاركة ىف برانمج إدارة املخلفات االلكرتونية
لوزارة البيئة لوضع منظومة فعالة ومستدامة إلدارة املخلفات االلكرتونية للمحافظة على البيئة عقدت كلية الرتبية الرايضية
ندوة تثقيفية بعنوان (إدارة املخلفات االلكرتونية اخلطرة وربطها ابملتغريات البيئية حول العامل) بتاريخ2021/12/13م للتعريف
هم التحدايت الىت تواجه اجملتمع الفرتة احلالية وهي املخلفات االلكرتونية اخلطرة حي تعد املخلفات االلكرتونية من أكرب
املخاطر اليت تعرض البشر والطبيعة البيئية للخطر كوهنا تصنف من النفاايت السامة ويشكل إتالفها بطريقة بدائية سببا
رئيسيا إلصابة اإلنسان مراض سرطان اهلد وتدمري اههاز املناعي ومشاكل النمو وذلك حبسب منظمة الصحة العاملية
وذلك بسبب مكوانهتا اليت توى على نسبة كبرية من املواد الكيميائية من ضمنها الرصاص وغريها من املواد املضرة ابإلنسان.

وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ابلكلية واهامعة ابلتعاون مع السيد األستاذ /أمني عام الكلية وعدد كبري من
طالب الكلية.

تنمية أعمال تدوير املخلفات االلكرتونية و تعترب من املقومات األساسية للتنمية وإقامة االقتصاد األخضر ،الذي يعتمد
على صناعات نظيفة بيئيا والتعريف ابملخاطر البيئية النامجة عن املخلفات اإللكرتونية والكهرابئية ،مثل :اهلواتف احملمولة
القدمية ،اليت يتم إعادة تدويرها بشكل غري صحيح ،مما يعرض األطفال للسموم اليت قد تفضي إىل اخنفاض درجة الذكاء،
وقصور االنتباه ،وتلف الرئة ،والسرطان

▪
▪
▪
▪

وضع معايري واشرتاطات للسالمة الصحية والبيئية يف إعادة تدوير املخلفات االلكرتونية
توعوية اجملتمع ضرار املخلفات اإللكرتونية وطر إتالأب املخلفات االلكرتونية اخلاطئ
التفاعل بني املعدات الكهرابئية واإللكرتونية والبيئة أثناء التصنيع وإعادة املعاهة والتخلص من هذه املنتجات
تصريف املخلفات االلكرتونية يف أنظمة املياه والصرأب والتخلص وأتثريها يف تدهور البيئة

▪ احلفاظ على البيئة من املخلفات االلكرتونية السامة وطر معاهتها الصحيح
▪ الطالب والعاملني وأعضاء هيئة التدريس واجملتمع املدين مبحافظة الغربية

▪ الشركات املسامهة يف عملية إعادة تدوير املخلفات االلكرتونية
▪ الدولة والعائد علي االقتصاد القومي من أعادة تدوير املخلفات االلكرتونية

مت افتتاح الندوة بتالوة القرآن الكر والسالم اهمهوري همهورية مصر العربية
وخالل كلمته االفتتاحية رحب أ.د /عالء حممد حلويش عميد الكلية ابلسادة ضيوأب الكلية ووجه التحية واالمتنان للسيد
أ.د /حممود أمحد ذكي رئيس اهامعة وأكد سيادته على حتمية احلفاظ على البيئة و إعادة النظر يف استخدامات املخلفات
االلكرتونية بطريقة صحيحه ودعم سبل احلفاظ على البيئة و تطوير كافة طر استغالل املخلفات االلكرتونية .
ومن جانبها رحب أ.د /.هالة حممد عمر الصيب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة ابلسادة ضيوأب الكلية
وأكدت سيادهتا على أن الكلية أطلق مبادرهتا لتدوير املخلفات االلكرتونية بسب أمهية إعادة تدوير املخلفات االلكرتونية
وخطورة إتالفها بطريقة خاطئة علي البيئة ونوه عن األمراض اليت تسببها املخلفات اإللكرتونية وأمهية مشاركة طالب
الكلية يف تصنيف وفرز املخلفات االلكرتونية لعرضها عل الشركات وإعادة تدويرها واالستفادة من استغالل املخلفات
االلكرتونية.
كما قام الدكتور /ممدوح رشوان االمني العام لال اد العريب للشباب والبيئة ابلتعريف مبفهوم املخلفات االلكرتونية والطر
الصحيحة إلتالفها وكمية املخلفات االلكرتونية املوجودة ابلدولة وأتثريها على البيئة.
مشددا على أن
و أن املخلفات اإللكرتونية تبع غازات سامة ،بسبب احتوائها على مركبات كيميائية خطرية ومشعة،
ً
تلك األجه ة توى على مواد سامة كضع لتغريات سريعة تتسبب يف أضرار خطرية على صحة اإلنسان.
كما أوضح أ /ع ة سرور مدير مرك النيل لالعالم أ أن مشكلة املخلفات االلكرتونية تت ايد بشكل كبري مع التطور
التكنولوجي الذي يشهده العامل صباح ومساء كل يوم ،ولذلك فإن ماليني األجه ة الكهربية و االلكرتونية اصبح يف عداد
املخلفات ،واليت يسبب تراكمها أضر ًارا لإلنسان و البيئة ،مثل أجه ة احلاسبات و الشاشات و البطارايت نواعها و أجه ة
األلعاب االلكرتونية و اهلواتف احملمولة واألجه ة املن لية ،ابإلضافة اىل األجه ة الطبية و أجه ة اإلضاءة والتكيفات وأجه ة
القياس و التحكم  .كما اشار أ /مسري مهىن إنتاج تلك األجه ة مبختلف أنواعها يتم استخدام مواد و معادن ثقيلة مثل
كدا أن كمية املخلفات اإللكرتونية يف مصر
النحاس بنسبة %20و ال نك بنسبة  %1و الرصاص بنسبة  1اىل  ، ،%5مؤ ً
سنواي وفق تقرير وزارة البيئة لعام  ، 2020ويؤدى إعادة تدوير املخلفات االلكرتونية اىل سني
وصل اىل  88ألف طن ً
أيضا منافع أخرى حي يشري اال اد الدوىل لالتصاالت أنه
البيئة يف مرحلة ما قبل التصنيع وما بعد االستهالك وهي جتلب ً
سنواي وكلق ماليني
عندما يعاد تدوير املواد بشكل صحيح ميكن أن حيقق مكاسب مالية ت يد قيمتها عن  62مليار دوالر ً
الوظائف اهديدة يف أحناء العامل.

