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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 تمهيد:
 رىتو رجاء الكره االرضية أجميع في كوفيد تفشيي وباء شهد العالم في األونه األخيرة 

 التي الكوارث من العالم أنحاء في كورونا جائحة تفشي أن للصحة الدولية المنظمة
ن ال يوجد عالج اال ولسؤ الحظ حتى. المستقبل في طويل وقت إلى أثرها سيمتد

الحفاظ التباعد اإلجتماعي و  هو الحفاظ علىواضح لهذا الوباء ولكن كل ما هو متاح 
 يم المستمر.التعق الصحية معالعادات  على

وتشهد جميع المنظمات الدولية بالمجهودات التي قامت بها القيادة السياسية وحسن 
 التصرف في التعامل مع الجائحة حتي االن.

ولقد اتبعت جامعة الفيوم جميع االجراءات التي وضعتها الدولة للحفاظ علي 
عقيم منتسبيها وطالبها. وكانت كلية االثار من اول الكليات التي عملت علي الت

المستمر والدائم لجميع أجزاء الكلية مع توفير بوابة للتعقيم وجهاز لقياس الحرارة مع 
 توفير عدد من االرشادات في كيفية التعامل مع الجائحة.

سواء  19ويعرض هذا الكتيب بعض اإلرشادات الخاصة بكيفية التعامل مع كوفيد 
 .كلية او للطالب للعاملين داخل ال

 

ياكم  حفظ اهلل مصر وحفظنا وا 
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 األهداف:
  : فـي ظـل الظـروف الطارئـة إلى سترشـادي بشـأن بيئـة العمـلالهـدف الدليـل اي

الموظفيـن أعضاء هيئة التدريس و زمـة لضمـان صحـة وسلمة ل رشـادات الإلتوفيـر ا -
 .والمتعامليـن فـي أماكـن العمـل وخلل الوصـول إليهـاوالطلب 

 نشر االجراءات االحترازية علي جميع الفئات المستهدفه. -

 ومصابيه. 19نشر ثقافة التعامل مع كوفيد  -

 .توفيـر بيئـات وأماكـن عمـل تراعـي أفضـل وأعلـى معاييـر الصحة والسلمة المهنيـة -

 .التأكد من توفير الدعم النفسي والمعنوي للموظفين وتهيئتهم للعمل -

 الكلية.واستمراريتها في  العملمة لضمان س-
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 :19تعريف بكوفيد 
هو فيروس جديد ضمن فصيلة كبيرة تسمى ( COVID-19فيروس كورونا المستجد )

الفيروسات التاجية "كورونا" والتي تصيب الجهاز التنفسي وتتراوح حدتها من نزالت البرد 
-الشائعة إلى األمراض األشد خطورة مثل "سارس" و"ميرس"، ولم يتم اكتشاف علج لـ"كوفيد

 " حتى اآلن.19
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

  إرشادات عامة:
احترم جميع و  وقاتألامة في جميع لواتبع ارشادات الس وحماية المجتمعقم بحماية نفسك  -1

 ارشادات وتعليمات السلطات المختصة

 
 ضع كمامة عندما تكون خارج المنزل -2
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 ماكن المزدحمةألتجنب ا -3 
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 التباعد االجتماعي -4

احترم التباعد  االخرون،جتماعي بترك مسافة مترين بينك وبين الحافظ على التباعد ا
 الخارج المنزل.. إاحرص على قضاء أقصر وقت ممكن  ،جتماعي واحرص على تطبيقهااال

 توجه مباشرة إلى المنزل بعد ساعات العمل .عند الضرورة
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 تجنب المصافحة -5
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 التعقيم الشامل -6

اتخـاذ إجـراءات تطهيـر وتعقيـم إضافيـة لجميـع المكاتـب ومواقع العمـل الخاصـة بالجهات  
إجـراء التعقيـم والتنظيـف المنتظـم لألدوات  .مراضالواوبئة االبشـكل مسـتمر، في ظـل انتشـار 

عند توفير مطهر اليدين والمناديل المعقمة  . التـي يتشـارك فيها الموظفـون والمتعاملـون
 .المداخل
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 ت التوعوية لتكثيف الحم -7

ة الموجهـة تعزيز العادات الشـخصية الصحية، واسـتخدام مواد إرشـادية ضمن الحملت التوعويـ
يدي بشـكل االيل المثـال الحـرص علـى تعقيم علـى سـب(مـراض الواوبئـة االللحـد مـن انتشـار 

إطلق حملت تثقيفية صحية فـي جهات العمل  .)الكمامةمسـتمر وارتـداء القفـازات ووضـع 
 .هدف توعية الموظفيـن والمتعاملين بآخر المسـتجدات الصحيةتسـت

 رشاديةالكترونية ااستخدام اللوحات اال -8

جـراءات الوقائيـة الحـول ااسـتخدام لوحات إلكترونية إرشادية لعرض التذكيرات والمستجدات  
 . تـزام بالتوجيهـات الصادرةاللمـكان العمل ودواعي احترازيـة فـي ظـل المسـتجدات فـي الاو 

تزام بالمسـافة اللمـن حيـث اي عند اسـتخدام المصعد قراءة التعليمـات الموضوعة بجانبه يراعـ
 .شـخاصالادنى من عدد االتزام بالحـد اللامنة بيـن الركاب مع مراعـاة الا
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 ستيعابية للتواجد في مواقع العملالاتنظيم السعة -9

تزام لال ا . تقييـد السـعة االسـتيعابية لتواجـد الموظفيـن والمتعامليـن فـي نفـس الوقـت والمـكان
 .تقييد صالحية الدخول لبعض مواقع العمل/ المكاتب .بتسجيل بيانات جميع الزائرين

  حترازية الرشادات االمتابعة تطبيق ا -10

التشـديد على ضرورة  .بدون كمامـات للوجه، مع مراعـاة توفيرها للكليةشـخاص الامنـع دخول و 
توجيـه الموظفيـن للتعقيم  .الكليةإرتـداء كمامات الوجه والقفازات في جميع مكاتب ومرافق 

ة تشجيع استخدام المعقمات المتضمنة ماد .الشـخصي في فتـرات مجدولة لتجنب التزاحم
تـم تخصيـص مـكان للتخلـص مـن الكمامـات والقفـازات المسـتعملة بحيـث ي .الكحول المطهرة

 .رشـادات علـى مـدار اليـومالالتخلـص منهـا وفـق ا
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 تصال المباشرال على التباعد االجتماعي وتقليل ا الحفاظ -11

 والعمال الموظفيـن اعضاء هيئة التدريس و إعـادة تنظيـم المكاتـب وتوزيـع أماكـن جلـوس
تحديـد أماكـن جلـوس  .هموبئـة بيـنالـن الحضـور، للحـد مـن انتقـال اتصـال المباشـر بيال التقليل 

 .منـة، وذلـك للحـد مـن أماكـن التجمعاالبهـم والمسـافات دائمـة ، مـن خلل تحديـد مواقع مكات

 بصورة دوريةرصد المتغيرات الصحية  -12

 سـعافاتالضافـة إلى حقيبة اإلباجهـزة قياس الحـرارة في جميـع المكاتب ومواقـع العمل، توفيـر أ 
على اكتسـاب عادة قياس درجة الحرارة بشـكل مسـتمر لرصد  العاملينولية لتشـجيع الا

 .المتغيرات الصحية بصـورة دورية
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 والكوارث دة إدارة األزماتوح – الدليل اإلرشادي لكلية االثار

 تقليل التكدس على أسطح المكاتب-13

وراق والملفـات علـى الالموظفيـن علـى تقليـل تراكـم ا اعضاء هيئة التدريس و تشـجيع 
  العمل.مـع التركيـز على اسـتمرار التنظيـف والتعقيم اليومي بعـد انتهاء سـاعات  .مكاتـبال

 

 

  

 

 

 

 

 مسةلتقليل خطر الم-14

 .سـطح الملوثـةللالموظفيـن مسـة لسـطح لتقليـل خطـر ماالمسـة لاتبـاع توجيهـات عـدم م
 .بواب مفتوحةاالبواب ويفضل ترك للمامية االواجز في الواجهـات إزالـة الح

 تحمل المسؤولية المجتمعية-15

التأكيـد على دور كل فرد فـي الحفاظ على صحة المجتمع بأكمله، الجميع مسؤول عن  
غ الذاتـي والبقاء في المنـزل لتجنب لبللالمسـؤولية الفردية والمسـاءلة  زيادة .الجميع
 لءالمشـورة للزممـن تقديم البد المسـؤولية المجتمعيـة جـزء مـن طبيعتنـا، وعليـه  .العدوى

 جـراءات الوقائيةالبا االلتزام والتوعية بعواقب عدم  االمنةبشـأن الممارسـات 

 

 



   
  
  

  

  
 إعــــداد

 والكوارث األزمات ادارة وحدة
 بالكلیة

 حاالت في المتبعة الخاصة تاإلجراءا *
  :الحریق

 . حریق بوجود اآلخرین ھلتنبی اإلنذار جرس استعمال -
 . اإلطفاء ازجھ غإبل -
 من الصادرة اتھالتوجی واتباع الھدوء ىلع المحافظة -

 . المسئولین
 المرسومة الطرق كلتس وأن المكان، بمغادرة اإلسراع -

  للطوارئ
 یسبب ھألن والصیاح والتدافع الفوضى عن االبتعاد -

 السیطرة وفقدان والفوضى باكتاإلر
 حوصرت ما إذالیا الع الطوابق من القفز محاولة عدم -
 ىلع حصوللل النوافذ فتح ىلع واحرص دخان أو یبلھب
 واءھال

 .اآلخرین من المساعدة بلواط
 وبكثرة وجودك مكان إلى الدخان بتسرب فوجئت إذا -
 بوضع األمام إلى أسروال والیدین الركبتین ىلع حبوا

  .أفقي
 ، ىلأع إلى سكأر  ترفع وال الوضع ذاھ في وأنت تنفس -

 أمكنك ما إذا األنف ىلع بالماء مبممة قماش قطعة وضع
 .ذلك
 یمكن ما سرعبأ الحریق منطقة وغادر بالحبو استمر -

 بدالً  نزوللل لمالسال واستعمل الطوارئ مخارج إلى ھواتج
 .المصاعد استعمال من
   متر مسافة من اكثر الحریق من بارتاالق تحاول ال -
  

 . مترین الي ونصف

 . والدخان حةرائبال تتأثر ال حتي الریح اتجاه عكس تقف ال -
 . الركبتین ثني مع یالً لق كعجز فاخفض الدخان ضایقك إذا -
 . للبشتعال القابمو والمواد والكیرباء الغاز مصادر قلغ -
 مواسیرلل المخصصة والفتحات والمدرجات األبواب قلغ -

 غیر ربائیةھالك كاألسال لحوامل والمخصصة الكبیرة
  ةلفالمغ
 ضاءةلإل المخصصة واألسقف الشبابیك فتحات قلغ -

 .)المناور ( الطبیعة
 غیر واألماكن ةربائیھالك خدماتلل لعمودیةا الفتحات قلغ -

 . حریق بمانع المزودة
 انھمكا من الطفایة اسحب حریق طفایة وجود حالة في -

 وامسك الیسري بیدك الطفایة واحمل ، األمان مسمار وانزع
 ھووج ةبسرع الید يلع واضغط ، الیمني بیدك الخرطوم
 لیمینا من الخرطوم حرك ، الحریق نحو الطفایة محتویات

 قبل الطفایة محتویات فرغت واذا ، وبالعكس الیسار الي
 وتذكر أخري طفایة وخذ ةبسرع ءاورلل رجعا النار اطفاء

 . المكان من تخرج أن بعد اال حریقلل ركھظ تعطي األ
 منطقة قرااخت زملیست الحریق موقع من روبھال كان إذا -
 للمب مفرش أو ءةبمال الجسم تغطیة یتعین فأنة انرین

 الفم تغطیة اعاةرم مع الجسم ىلع توضع ةللمب بطانیة أو
 . الخانق الدخان اثر یلللتق للمب بقماش واألنف

 یقتضى اھمن روبلھا فان يلاع إلى ھتتج انرالنی الن اظرن -
 .ىلالسف الطابق إلى عارساإل إلى ھالتوج

 الوصول فیجب ىلعلأل الصعود إلى ارطراالض حالة في -
 السطح أسوار من اإلقتراب عدم عاةامر مع المبنى لسطح

  البسیطة الحروق لمریض المساعدة اإلجراءات *
 األلم یوقف ذلك ألن متواصل بشكل الفاتر الماء استخدم -

 ارةرالح وحدة األنسجة فلت من للیقّ  السریع والتبرید،  عادة
 مثل ( بالماء لھلغس مئمال غیر اإلصابة موقع كان إذا -

 اھترطیب یتم كمادات باستعمال یدهتبر یمكن ) ھالوج
 بارد ماء باستمرار في

 أجزاء عدم نزع مع والخواتم المحترقة بسالمال علخ -
  .بالجسم تصقةلالم بسالمال

 األیدي مثل المحروقة المناطق رفع أمكن إذا -
  . والتورم االنتفاخ یلللتق واألقدام

 أي من یعاني المصاب كان إذا ما التأكد مھالم من -
 واءھال لمجرى السریع بالتقییم وذلك ھحیات ددھی رخط

  . وجد إذا الخارجي والنبض والنزیف
  

 من الحروق لمریض المساعدة إجراءات *
 : الثانیة الدرجة

  
 . الحریق سبب عن المریض إبعاد -
 ابھالت لمنع وذلك دسبالج الفقاقیع من أي فتح عدم -

 . األنسجة
 دسالجب تصقةلم یابث أیة نزع عدم حاول -

 تتمكن لم وان بالماء المحترق المكان برد  -
 . البارد بالماء ةللالمبّ  المناشف فباستعمال

 شد بدون النظیف بالضماد المصابة المنطقة غط -
 . المستشفى إلى المصاب نقل لحین

 بلالق مستوى فوق المتأثرة والساق عاالذر أرفع -
 الحروق لمصاب المساعدة إجراءات *

 : الكیمیائیة
 . الحریق مكان ىلع وافرة بكمیة ء الماء ضع  -
 مكان اغسل المصاب عیون الحریق شمل إذا -

 الخدمات وصول حتى أو دقیقة عشرین لمدة الحریق
 . الطارئة الطبیة

ف  - ّ من  واحذر ،الكیمیائیة بالمادة المتأثر المكان نظ
 التلوث

 بالماء الغسل ثم المتأثرة بسالمال كافة لةابإز قم  -
 . الماء تحت اھنزع ویكون

 بلیتط لذا جافة تكون الكیمیائیة المواد بعض  -
 . بالماء الھغس قبل اھنفض

 من ذلك ألن المضغوط الماء الستعمال حاجة ال -
 األنسجة إلى تغوص الكیمیائیة المادة یجعل أن ھشأن

 . العمیقة
 ضغط تحت الماء خرطوم أو الصنبور استخدم -

 . طویلھ لفترة المنساب بالماء ل لواغس خفیف

  

  ارشادات
 األزمات مع التعامل ثقافة لنشر 

 



  

 حوادث حاالت في المتبعة الخاصة اإلجراءات *
 : الطرق

 : ١٢٣ رقم يلع أوالً  باإلسعاف اتصل
ً آ ابق ، المساعدة تستطیع بأنك واثقاً  وكن توقف -   و منا

 . ھادىء
 الحادث موقع من تقترب وال الشخصیة متكبسال تمھا - 
 تسرب أو المتصادمة تاالسیار في انیرالن اشتعال عند

 ىلع الحادث وجودأ السامة تاالغاز أو البترولیة السوائل
 وجودأ ،لحظة أیة في تاالسیار سقوط واحتمال منحدارت

 مواد رتحذی مثلرات السیا إحدى ىلع تحذیریة ماتعال
 . ةلعتمش أو خطرة

 ورھالجم من بلاط ، الموقع في ائیآھن التدخین امنع -
 . الحادث موقع ءإخال

 حاالت في إال أبداً ھ تحریك تحاول وال المصاب طمئن -
 غیر بطریقة المصاب نقل ألن القصوى، الضرورة
 !!ھوفات وربما للبالش وھ إصابت الى یؤدي قد صحیحة

قد  ھافی مھبقائ حالة في ارة ألنھسیال من الضحایا اخرج -
 إذ الموت إلى أو إضافیة جسیمة أخطار إلى یتعرضون

 فاإلنقاذ ولذا انفجار أو حریق إلى سیتطور الحادث كان
  .فورا المركبة داخل من المصابین یستوجب اخراج

 اتباعیجب  سیر حادث أي في ضحایا وقوع عندو
 :اآلتیة الخطوات

ك إیقاف •  مفتاح وابقاء ،)المركباتأو( المركبة محرّ
كات بعض أن إلى اإلنتباه مع ، ھمكان المحرّك  الدیزل محرّ

 .بالوقود المركبة بتزوید خاص مفتاح اھل
اب مقاعد في أو بالمحرّك حریق أي إطفاء • ّ  بإستخدام الرك

 . الحریق مطفأة
ً  بأمان أنت تكون أن وتأكد الحالة خطورة مدى قیم -   أوال

ً  تكون ال أنك بحیث  واذا الطریق، بمنتصف واقفا
 حذرا كن ولكن مانع فال الطریق توقف ألن اضطررت

 . الحادث دةھلمشا یقفون ممن المساعدة بلواط
 حضور لحین األرض ىلع یاقلمست المصاب أبقى

  جانبي ىلع یدیك تالك بوضع ھسأر وثبت اإلسعاف
   وسلالج أو الوقوف ىلع تجبره تحاول أن وال ، الرأس 

 انخفاض نتیجة الصدمة ةلمرح فى المصاب كان إذا -
  الجسم ىلع المحافظة مع ھبسمال بفك قم الدم ضغط
ً  ھترك وعدم الجسم تغطیة طریق عن دافئا معرضا

  .للتیارات الھوائیة

 وجود عدم فى حالة الساقین برفع مق و األرض ىلع ھضع
 . ماھب إصابة

 . الیواء دخول منفذ افحص -
 لةابإز قم طف،لب فلخلل ھسأر ومیّل ھجبین ىلع یدك ضع - 
 بإصبعین ھذقن ارفع برفق ،ھفم من شيء أي
 ىلع النفس حساسإو سمع طریق عن یتنفس ھأن من تأكد -

  سفلوأل ىلعأل یتحرك صدره كان إذا وانظر )خدك( وجنتك
  . الصناعي التنفس تبدأ أن یكلفع الیتنفس كان لو -
  
 : الصناعي التنفس -

 استنشق ثم فلخلل رأسھ ومیل الشخص أنف اجذب - -
 قلواغ المصاب فم حول شفتیك ضع ثم ، ھتخرج وال الھواء
 ذلك وافعل بانتظام ھفم في النفس اخرج ثم ،ھأنف فتحتي
  . مرتین

   
  

 القفص عظمة فوق یدك عض رهھظ ىلع یرقد والشخص
 كل وبعد الصدر، عمق ثلث بمقدار ألسفل الصدر واضغط

  . صناعي نفس ٢ المصاب اعطى الصدر ىلع ضغطة ١٥
  

  
  
  
  
  

  
 : التالي یتبع نزیف وجود حالة وفي

 ھصدم یسبب أن ممكن الشدید النزیف : النزیف أوقف
 استطعت لو النزیف توقف أن مھالم من ھفإن لذلك

 ىلع واضغط النظیف القماش من قطعة استخدم
 لو " بلالق مستوى من ىلأع الجرح وارفع الجرح

  . " مثال یده في كان
  

  
  

 أحشاء ووجدت خطیرة الحالة كانت ماإذا حالة وفي
 ، المعقم بالشاش بتغطیتیا ،قم المصاب من متدلیة

 . أخرى مرة البطن إلى إعادتیا والتحاول
 ف اراألط أحد في اتھتشو أو كسور وجود حالة في
 ال المصاب جسم في مغروسة حادة آلة وجدت وأ ،

 . اھلحو وبلستر شاش بوضع اھوثبت الحادة اآللة تنزع
 جانبیا ىلع قيلتست الھاجع . حامآل مصابة وجدت إذا

  . الھنق یتم حتى األیسر
  

  تصل بناا
الرمز البریدي  -كلیة اآلثار  -جامعة الفیوم 

٦٣٥١٤  

  ٠٤٨/٦٣٣٣١٧٨: تلیفاكس 

  :اإللكتروني موقع الوحدة

http://www.fayoum.edu.eg/Archae
ology/CMUD/ 

  



  



  



   
  
  

  

  
 إعــــداد

 والكوارث األزمات ادارة وحدة
 بالكلیة

 حاالت في المتبعة الخاصة تاإلجراءا *
  :الحریق

 . حریق بوجود اآلخرین ھلتنبی اإلنذار جرس استعمال -
 . اإلطفاء ازجھ غإبل -
 من الصادرة اتھالتوجی واتباع الھدوء ىلع المحافظة -

 . المسئولین
 المرسومة الطرق كلتس وأن المكان، بمغادرة اإلسراع -

  للطوارئ
 یسبب ھألن والصیاح والتدافع الفوضى عن االبتعاد -

 السیطرة وفقدان والفوضى باكتاإلر
 حوصرت ما إذالیا الع الطوابق من القفز محاولة عدم -
 ىلع حصوللل النوافذ فتح ىلع واحرص دخان أو یبلھب
 واءھال

 .اآلخرین من المساعدة بلواط
 وبكثرة وجودك مكان إلى الدخان بتسرب فوجئت إذا -
 بوضع األمام إلى أسروال والیدین الركبتین ىلع حبوا

  .أفقي
 ، ىلأع إلى سكأر  ترفع وال الوضع ذاھ في وأنت تنفس -

 أمكنك ما إذا األنف ىلع بالماء مبممة قماش قطعة وضع
 .ذلك
 یمكن ما سرعبأ الحریق منطقة وغادر بالحبو استمر -

 بدالً  نزوللل لمالسال واستعمل الطوارئ مخارج إلى ھواتج
 .المصاعد استعمال من
   متر مسافة من اكثر الحریق من بارتاالق تحاول ال -
  

 . مترین الي ونصف

 . والدخان حةرائبال تتأثر ال حتي الریح اتجاه عكس تقف ال -
 . الركبتین ثني مع یالً لق كعجز فاخفض الدخان ضایقك إذا -
 . للبشتعال القابمو والمواد والكیرباء الغاز مصادر قلغ -
 مواسیرلل المخصصة والفتحات والمدرجات األبواب قلغ -

 غیر ربائیةھالك كاألسال لحوامل والمخصصة الكبیرة
  ةلفالمغ
 ضاءةلإل المخصصة واألسقف الشبابیك فتحات قلغ -

 .)المناور ( الطبیعة
 غیر واألماكن ةربائیھالك خدماتلل لعمودیةا الفتحات قلغ -

 . حریق بمانع المزودة
 انھمكا من الطفایة اسحب حریق طفایة وجود حالة في -

 وامسك الیسري بیدك الطفایة واحمل ، األمان مسمار وانزع
 ھووج ةبسرع الید يلع واضغط ، الیمني بیدك الخرطوم
 لیمینا من الخرطوم حرك ، الحریق نحو الطفایة محتویات

 قبل الطفایة محتویات فرغت واذا ، وبالعكس الیسار الي
 وتذكر أخري طفایة وخذ ةبسرع ءاورلل رجعا النار اطفاء

 . المكان من تخرج أن بعد اال حریقلل ركھظ تعطي األ
 منطقة قرااخت زملیست الحریق موقع من روبھال كان إذا -
 للمب مفرش أو ءةبمال الجسم تغطیة یتعین فأنة انرین

 الفم تغطیة اعاةرم مع الجسم ىلع توضع ةللمب بطانیة أو
 . الخانق الدخان اثر یلللتق للمب بقماش واألنف

 یقتضى اھمن روبلھا فان يلاع إلى ھتتج انرالنی الن اظرن -
 .ىلالسف الطابق إلى عارساإل إلى ھالتوج

 الوصول فیجب ىلعلأل الصعود إلى ارطراالض حالة في -
 السطح أسوار من اإلقتراب عدم عاةامر مع المبنى لسطح

  البسیطة الحروق لمریض المساعدة اإلجراءات *
 األلم یوقف ذلك ألن متواصل بشكل الفاتر الماء استخدم -

 ارةرالح وحدة األنسجة فلت من للیقّ  السریع والتبرید،  عادة
 مثل ( بالماء لھلغس مئمال غیر اإلصابة موقع كان إذا -

 اھترطیب یتم كمادات باستعمال یدهتبر یمكن ) ھالوج
 بارد ماء باستمرار في

 أجزاء عدم نزع مع والخواتم المحترقة بسالمال علخ -
  .بالجسم تصقةلالم بسالمال

 األیدي مثل المحروقة المناطق رفع أمكن إذا -
  . والتورم االنتفاخ یلللتق واألقدام

 أي من یعاني المصاب كان إذا ما التأكد مھالم من -
 واءھال لمجرى السریع بالتقییم وذلك ھحیات ددھی رخط

  . وجد إذا الخارجي والنبض والنزیف
  

 من الحروق لمریض المساعدة إجراءات *
 : الثانیة الدرجة

  
 . الحریق سبب عن المریض إبعاد -
 ابھالت لمنع وذلك دسبالج الفقاقیع من أي فتح عدم -

 . األنسجة
 دسالجب تصقةلم یابث أیة نزع عدم حاول -

 تتمكن لم وان بالماء المحترق المكان برد  -
 . البارد بالماء ةللالمبّ  المناشف فباستعمال

 شد بدون النظیف بالضماد المصابة المنطقة غط -
 . المستشفى إلى المصاب نقل لحین

 بلالق مستوى فوق المتأثرة والساق عاالذر أرفع -
 الحروق لمصاب المساعدة إجراءات *

 : الكیمیائیة
 . الحریق مكان ىلع وافرة بكمیة ء الماء ضع  -
 مكان اغسل المصاب عیون الحریق شمل إذا -

 الخدمات وصول حتى أو دقیقة عشرین لمدة الحریق
 . الطارئة الطبیة

ف  - ّ من  واحذر ،الكیمیائیة بالمادة المتأثر المكان نظ
 التلوث

 بالماء الغسل ثم المتأثرة بسالمال كافة لةابإز قم  -
 . الماء تحت اھنزع ویكون

 بلیتط لذا جافة تكون الكیمیائیة المواد بعض  -
 . بالماء الھغس قبل اھنفض

 من ذلك ألن المضغوط الماء الستعمال حاجة ال -
 األنسجة إلى تغوص الكیمیائیة المادة یجعل أن ھشأن

 . العمیقة
 ضغط تحت الماء خرطوم أو الصنبور استخدم -

 . طویلھ لفترة المنساب بالماء ل لواغس خفیف

  

  ارشادات
 األزمات مع التعامل ثقافة لنشر 

 



  

 حوادث حاالت في المتبعة الخاصة اإلجراءات *
 : الطرق

 : ١٢٣ رقم يلع أوالً  باإلسعاف اتصل
ً آ ابق ، المساعدة تستطیع بأنك واثقاً  وكن توقف -   و منا

 . ھادىء
 الحادث موقع من تقترب وال الشخصیة متكبسال تمھا - 
 تسرب أو المتصادمة تاالسیار في انیرالن اشتعال عند

 ىلع الحادث وجودأ السامة تاالغاز أو البترولیة السوائل
 وجودأ ،لحظة أیة في تاالسیار سقوط واحتمال منحدارت

 مواد رتحذی مثلرات السیا إحدى ىلع تحذیریة ماتعال
 . ةلعتمش أو خطرة

 ورھالجم من بلاط ، الموقع في ائیآھن التدخین امنع -
 . الحادث موقع ءإخال

 حاالت في إال أبداً ھ تحریك تحاول وال المصاب طمئن -
 غیر بطریقة المصاب نقل ألن القصوى، الضرورة
 !!ھوفات وربما للبالش وھ إصابت الى یؤدي قد صحیحة

قد  ھافی مھبقائ حالة في ارة ألنھسیال من الضحایا اخرج -
 إذ الموت إلى أو إضافیة جسیمة أخطار إلى یتعرضون

 فاإلنقاذ ولذا انفجار أو حریق إلى سیتطور الحادث كان
  .فورا المركبة داخل من المصابین یستوجب اخراج

 اتباعیجب  سیر حادث أي في ضحایا وقوع عندو
 :اآلتیة الخطوات

ك إیقاف •  مفتاح وابقاء ،)المركباتأو( المركبة محرّ
كات بعض أن إلى اإلنتباه مع ، ھمكان المحرّك  الدیزل محرّ

 .بالوقود المركبة بتزوید خاص مفتاح اھل
اب مقاعد في أو بالمحرّك حریق أي إطفاء • ّ  بإستخدام الرك

 . الحریق مطفأة
ً  بأمان أنت تكون أن وتأكد الحالة خطورة مدى قیم -   أوال

ً  تكون ال أنك بحیث  واذا الطریق، بمنتصف واقفا
 حذرا كن ولكن مانع فال الطریق توقف ألن اضطررت

 . الحادث دةھلمشا یقفون ممن المساعدة بلواط
 حضور لحین األرض ىلع یاقلمست المصاب أبقى

  جانبي ىلع یدیك تالك بوضع ھسأر وثبت اإلسعاف
   وسلالج أو الوقوف ىلع تجبره تحاول أن وال ، الرأس 

 انخفاض نتیجة الصدمة ةلمرح فى المصاب كان إذا -
  الجسم ىلع المحافظة مع ھبسمال بفك قم الدم ضغط
ً  ھترك وعدم الجسم تغطیة طریق عن دافئا معرضا

  .للتیارات الھوائیة

 وجود عدم فى حالة الساقین برفع مق و األرض ىلع ھضع
 . ماھب إصابة

 . الیواء دخول منفذ افحص -
 لةابإز قم طف،لب فلخلل ھسأر ومیّل ھجبین ىلع یدك ضع - 
 بإصبعین ھذقن ارفع برفق ،ھفم من شيء أي
 ىلع النفس حساسإو سمع طریق عن یتنفس ھأن من تأكد -

  سفلوأل ىلعأل یتحرك صدره كان إذا وانظر )خدك( وجنتك
  . الصناعي التنفس تبدأ أن یكلفع الیتنفس كان لو -
  
 : الصناعي التنفس -

 استنشق ثم فلخلل رأسھ ومیل الشخص أنف اجذب - -
 قلواغ المصاب فم حول شفتیك ضع ثم ، ھتخرج وال الھواء
 ذلك وافعل بانتظام ھفم في النفس اخرج ثم ،ھأنف فتحتي
  . مرتین

   
  

 القفص عظمة فوق یدك عض رهھظ ىلع یرقد والشخص
 كل وبعد الصدر، عمق ثلث بمقدار ألسفل الصدر واضغط

  . صناعي نفس ٢ المصاب اعطى الصدر ىلع ضغطة ١٥
  

  
  
  
  
  

  
 : التالي یتبع نزیف وجود حالة وفي

 ھصدم یسبب أن ممكن الشدید النزیف : النزیف أوقف
 استطعت لو النزیف توقف أن مھالم من ھفإن لذلك

 ىلع واضغط النظیف القماش من قطعة استخدم
 لو " بلالق مستوى من ىلأع الجرح وارفع الجرح

  . " مثال یده في كان
  

  
  

 أحشاء ووجدت خطیرة الحالة كانت ماإذا حالة وفي
 ، المعقم بالشاش بتغطیتیا ،قم المصاب من متدلیة

 . أخرى مرة البطن إلى إعادتیا والتحاول
 ف اراألط أحد في اتھتشو أو كسور وجود حالة في
 ال المصاب جسم في مغروسة حادة آلة وجدت وأ ،

 . اھلحو وبلستر شاش بوضع اھوثبت الحادة اآللة تنزع
 جانبیا ىلع قيلتست الھاجع . حامآل مصابة وجدت إذا

  . الھنق یتم حتى األیسر
  

  تصل بناا
الرمز البریدي  -كلیة اآلثار  -جامعة الفیوم 

٦٣٥١٤  

  ٠٤٨/٦٣٣٣١٧٨: تلیفاكس 

  :اإللكتروني موقع الوحدة

http://www.fayoum.edu.eg/Archae
ology/CMUD/ 

  



 

 

 إرشادات التعامل مع العملية االمتحانية

 2019-2018للعام الجامعي 

 المناسب التحضير سوى الطالب على وما جدا، بسيط هنا الحل. فقط متخيال الخوف يكون األحيان أغلب في: لالمتحان المناسب والتحضير الدراسة  -
 .خوف دون سؤال لكل جيدة بصورة متهيئا الشخص يكون وبذلك لالمتحان،

 .االمتحان في الوقت توفير وكيفية اإلجابة لكيفية النفسي التحضير طريق عن لالمتحان سعيدة نهاية وتخيل رسم  -
 .لالمتحان التحضير عند وصحي مناسب وشراب طعام تهيئة الطالب على. السليم التفكير في مهما دورا أيضا تلعب للجسم الجيدة التغذية  -
 ألنها االمتحان، قبل األخير اليوم في والتحضير الدراسة بعدم وينصح. األخيرة للحظات وتركه الوقت تضييع وعدم لالمتحان مبكرة بصورة التحضير يجب -

 .الشخص توتر درجة من ترفع قد
 وقليل االمتحانات، قبل بالخوف يشعر ال شخص يوجد ال. ذلك عن للتخفيف مناسبة رياضة باتباع فينصح االمتحانات من المزمن الخوف من يعاني من -

 .األحيان بعض في إيجابيا يكون قد الخوف من
 في للنجاح بوسعك ما أفضل محاولة سوى الطالب عزيزي يا عليك فما. للطالب موت أو حياة قضية ليس ما امتحان إجراء: تقول األخيرة والنصيحة -

ذا. االمتحان  .تنجح أن إلى جديد من حاول بل لك، بالنسبة العالم نهاية يعني ال فهذا فيه، فشلت ما وا 

 مع تحيات وحدة إدارة االزمات



 

 تحذيرات

2019-2018 الجامعي للعام  

 .ممنوع اصطحاب اي متعلقات خاصة بالمقرر أثناء االمتحان -
 ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول داخل قاعة االمتحانات. -
 ممنوع اصطحاب اي وسيلة قد تساعد علي الغش. -
 ممنوع اصطحاب المأكوالت والمشروبات داخل اللجان االمتحانية. -
 ممنوع الدخول بدون بطاقة تثبت الهوية. -
 داخل االمنات.اصطحاب الشنط والمتعلقات الشخصية داخل اللجان واالتجاه الي ايداعها  ممنوع -
  ممنوع استخدام ادوات الغير وعلي كل طالب استخدام متعلقاته. -

 

االزمات إدارة وحدة تحيات مع  


