
٢٠١٥كلية الهندسة 



Dr. Magdi S. El-Azab 2/30



Dr. Magdi S. El-Azab 3/30

إعداد

على الحديدى. منى الحضرى                أ. أ
مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



أسـاسـيةبيانات :أوًال

جامعة المنصـورة –كلية الهندسـة  :  اسم المنشاة

الحرم –المنصورة شارع الجمهورية 
البوابة الرئيسية لشارع البحر–الجامعي

:  عنوان المنشأة

(050)2244426
(050)2244403
(050)2245758
(050)2244105

:تليفون

:وسيلة اإلتصال
(050)2202251 :فاكس

www1.mans.edu.eg/faceng/Arabic
E-mail: engfac@mans.edu.eg :بريد الكتروني

35516 :الرقم البريدي
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٦٠٢ اجمالى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

٥١٧ دائم عـــدد العـامــلين
١٢ مؤقت

١٩٧٣منذ عام  سنة بدء التشغيل

متر مربع تقريبًا ٢١٦٣٠ المساحة اإلجمالية لمباني المنشأة

متر مربع ٥٥٠٠ مساحة الحدائق والمناطق الخضراء

ال توجد هل توجد فروع أخرى للكلية ؟

تستعد الكلية للحصول على 
االعتماد من الهيئة القومية  

للجودة واالعتماد 

  مجال في شهادات على الكلية حصلت هل
البيئة؟ أو الجودة

؟ وجودها حالة في أذكرها
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للمنشأة البيئي التوصيف:ثانيًا



إسم المادة
نوع العبوة 

وآلية التخلص
اآلمن منها

الخواص البيئية للمواد الكيماوية   

قابلة 
سامةلالشتعال

مسببة للتآكل
مشعة)أكـالة( 

  √  زجاجيةحمض الهيدروكلوريك

  √  زجاجيةحمض الكبرتيك

  √بالستيكيةهيدروكسيد الصوديوم

  √بالستيكيةكبريتات أمونيوم حديدوز

  √زجاجيةنترات الفضة

  √بالستيكيةكلوريد الصوديوم

  √بالستيكيةبرمنجنات البوتاسيوم

  √زجاجيةكبريتات البوتاسيوم

    √  زجاجيةكبريتات الفضة
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  في المستخدمة الكيماوية المواد:ثالثًا
  األبحاث ومعامل الطالبية الكيماوية المعامل



إسم المادة
نوع العبوة 

وآلية التخلص
اآلمن منها

الخواص البيئية للمواد الكيماوية   

قابلة 
سامةلالشتعال

مسببة للتآكل
مشعة)أكـالة( 

  √    زجاجيةكبريتات زئبقيك

  √    بالستيكيةأمونيوم سترات

  √  بالستيكيةأمونيوم أكسالت

  √  بالستيكيةأكسيد بير سلفاتأمونيوم 

  √  بالستيكيةأمونيوم مولبيدات

  √  بالستيكيةأمونيوم نترات

  √  بالستيكيةكرومات بوتاسيوم

  √  بالستيكيةداى كرومات بوتاسيوم

    √  بالستيكيةثيو كبريتات بوتاسيوم
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  في المستخدمة الكيماوية المواد:ثالثًا
  األبحاث ومعامل الطالبية الكيماوية المعامل



الكمية التي يتمالنوع
تجميعها أسبوعيا  

آلية التخلص
المسئول عن  تاريخ التجميعاآلمن منها

المتابعة

ال توجد مخلفات بيولوجية خطرة  
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الخطرة البيولوجية مخلفاتال:رابعًا



)مكشوفة(
  التخزين مناطق وصف

√   )غلقةم(

التخزينااللتزام باشتراطات 
المخزنسعة 

عبارة عن عبوات زجاجية وأخرى بالستيكية 
محكمة الغلق   التخزينوصف عبوات 

٢م المخزنمساحة 
)طبيعية(

)صناعية(التهوية 

√ )االثنين معا (

)تلقائي(

√نظام إطفاء الحريق )يدوى(

)االثنين معا(
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  الكيماوية المواد تخزين مناطق :خامسًا



)يوجد(
) انسكاب –تسرب ( مواجهة الحاالت الطارئة خطة

)يوجدال(

)نقل يدوي(
طرق تداول المواد الخطرة 

)أوناش(

√ الكيماوية وجود سجالت للتسليم والتسلم للمواد  

إرتفاع المخزن

نوع األرضية

√ وجود بيان معلق بالمواد الكيماوية الخطرة الموجودة

طرق التخلص من المخزون الراكد
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  الكيماوية المواد تخزين مناطق :خامسًا



العاملين بالمخزن

الدورات التدريبية  
الحاصل عليها المؤهل العلمي االسم م

بكالوريوس علوم  فتحى رزق مصلى ١

بكالوريوس علوم  أحمد محمد نعمان ٢

دورات تدريبية فى مجال  
السالمة والصحة المهنية   دبلوم فنى متوسط هشام الرفاعى أبو النجا ٣

دورة تدريبية فى التداول اآلمن 
للمواد الكيماوية

معهد فنى فوق 
المتوسط 

المتولى عبد الحميد جاد ٤

Dr. Magdi S. El-Azab 11/30

  الكيماوية المواد تخزين مناطق :خامسًا



√ )بلدية(
همصادرالميا

)جوفية(

متوسط االستهالك السنوي للمياه 

√
استخدام   

تعليمي في 
المعامل الكيماوية 

تبريدتوزيع  إستخدام المياة فى المنشأة  

√ أغراض أخري
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همصادرالميا :سادسًا



الطاقةمصادر 

كهرباء    

وقودحرق 

طبيعيغاز  

)طاقة متجددة( مصادر أخرى 

√ إنارة

√الطاقةتوزيع إستخدام إستخدام تعليمي

أغراض أخري 

المتوسط السنوي استهالك الطاقة

Dr. Magdi S. El-Azab 13/30

الطاقةإستهالك:سابعًا



المرافق وصيفت :ثامنًا

وحدة توليد الكهرباء اإلحتياطية

القـــدرة

)المصنعةالشركة (النوع 

المستخدمنوع الوقود 
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خزانات المياه

٣م الحــــجم

)مياه شرب(
النــــوع

√ )مياه إطفاء حريق(

العـــــدد

االستـــخدام

تاريخ أخر صيانة 

المسئول عن متابعة الصيانة الدورية
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المرافق وصيفت :ثامنًا



االنبعاثات الغازية

االنبعاثات اسم المعمل الكيماوي المتولد منه

)١( معمل رقم 

)٢( معمل رقم 

)٣( معمل رقم 
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  معدالتها و االنبعاثات:تاسعًا
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  معدالتها و االنبعاثات:تاسعًا

نبعاثات غازيةالتوجد إ



االنبعاثاتنسبة أسس تحديد 

رصد مستمر 
لالنبعاثات  

رصد مستمر لمؤشرات
العملية االنتاجية وقت التشغيل 

قياسات  
فردية 

معامل  
انبعاث

ميزان 
مادي تقديري

  ١معمل 

  ٢معمل 

  ٣معمل 

٩٤/٤لقانون التنفيذية بالالئحة ٦بالملحق الواردة الملوثات تركيز قياس يتم
  مصادر عن تتولد كانت اذا أما انتاجية عمليات عن تتولد االنبعاثات كانت اذا

 الالئحة من ٤٢بالمادة الواردة الملوثات تركيز قياس فيتم الوقود حرق
التنفيذية
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  معدالتها و االنبعاثات:تاسعًا



الغازية لالنبعاثات المعالجة عمليات:عاشرًا
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الغازية؟هل يوجد معالجة لإلنبعاثات 

ال يوجد معالجة لإلنبعاثات الغازية



المعالجةاسم الوحدة المتصلة بمعدة 

المعالجة معدات نوع

المعالجةمعدات وصف

)%(المعالجةوحدات تصميمكفاءة

الفعليةالكفاءة

الغازية؟هل يوجد معالجة لإلنبعاثات 

:التاليةفي حالة وجود معالجة يرجى إستكمال البيانات 
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الغازية لالنبعاثات المعالجة عمليات:عاشرًا



السائلة المخلفات :عشر حادي

)  معمل كيماويمن كل وحدة انتاجية أو(وصف مياه الصرف الصناعي

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.....

يوم/٣م)(اإلنتاجية الوحدة من الصناعي الصرف مياه كمية

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.....
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والصناعي الصحى الصرف:عشر ثانى

الصناعي و الصحي الصرف شبكات مسار تبين خرائط إرفاق  

الصناعي الصرف معالجة

المعالجة والتخلص

)ان وجدت(الوحدات المتصلة بمعدات المعالجة 

)  متقدمة  -ثانوية–ابتدائية (نوع المعالجة 

الطاقة التصميمية لمحطة المعالجة  )ساعة/٣م(
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والصناعي الصحى الصرف:عشر ثانى

المعالجة والتخلص

)ان وجدت(الوحدات المتصلة بمعدات المعالجة 

)  متقدمة  -ثانوية–ابتدائية (نوع المعالجة 

الطاقة التصميمية لمحطة المعالجة  )ساعة/٣م(

لقانون التنفيذية بالالئحة ١رقم بالملحق الواردة الملوثات تركيز قياس يتم
  والمجتمعاتالتعمير وزير بقراروالواردةالبحر علي الصرف يتم كان اذا٩٤/٤

 علي الصرف يتم كان اذا ١٩٨٩لسنة ٩رقموالمرافق واالسكانالعمرانية
 يتم كان اذا٨٢/٤٨بقانون٦٦،- ٦٢- ٦١بالموادوالواردةالصحي الصرف شبكة
.عذبةغير او عذبة مياه مسطحات علي الصرف
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الصلبة المخلفات :عشر ثالث

-أخشاب -زجاج -بالستيك -أوراق 
معادن الصلبة المخلفات نوع

سنة  /طن                             كمية المخلفات الصلبة                

سنة/٣م                            

حجم المخلفات الصلبة  
-زجاج-بالستيك-أوراق(

)معادن-عضويةمواد -اخشاب
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أنواع المخلفات الصلبة وإجمالياتها
أخشاب زجاج ولمبات معادن مواد عضوية بالستيك

√ √ √ √

طرق 
التخلص من 

المخلفات 
الصلبة
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للمنشأة الصلبة المخلفاتإدارة:عشررابع
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بالكليةخطرة ال توجد مخلفات 

الخطرة المخلفات :عشر خامس



)للمنشأة(إدارة المواد الخطرة (

  )طرق النقل-إطفاء الحريق نظام (التداولالمخاطر إجراءات الحد من

الخطرةمكان تخزين النفايات 

التخزينمكان وصف 

مكان التخلص من النفايات الخطرة

الخطرةهل هناك خطة للتخلص من المخلفات البيولوجية 
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الخطرة المخلفات :عشر خامس



االنبعاثات علي الذاتية الرقابة خطة  :عشرسادس

الصرف الصناعي
متابعتها يتم التيالملوثات

العينة الخذ الزمني البرنامج و العينات أخذ أماكن

العينات بين الزمنيةالفترة العينة اخذ مكان

للتحليل المتبعةالقياسية الطرق

التقارير اعداد و السائلة المخلفات رصد عن المسئول الشخص

العينة أخد مكان

العينات بين الزمنية الفترة

للتحاليل المتبعة القياسية الطرق

العمل بيئة ملوثات رصد عن المسئول اسم
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التي البيئية التشريعات والقوانين :عشرسابع
المنشأة لها تخضع

التشريعات و القوانين التي تنطبق على علي المنشأة

√ ٩٤/ ٤قانون 

٩٣/ ٦٢قانون 

٨١/١٣٧قانون 
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شكرًا لحسن االستماع
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مجدى صالح العزب صـوان  / د.أ

خدمة المجتمع وتنمية البيئةلشئون  كليةالوكيل 

جامعة المنصورة  كلية الهندسة 


