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 ممدمة
 

ٌمصد باألمن والسالمة مجموعة من اإلجراءات والتدابٌر الولائٌة والتً تهدؾ لحماٌة 

من والسالمة من اهم األمور التً األرواح والممتلكات من المخاطر المحٌطة لذا ٌعتبر توفٌر األ

ض والكوارث بالتنسٌك مع كافة األلسام بالكلٌة بؽر األزماتتحرص علٌها وحدة إدارة 

 .أنواعهالمحافظة علً بٌئة ومجتمع الكلٌة من مظاهر الخطر بكافة 

إن مواجهة األزمات والحاالت الطارئة سواء باالستعداد لها أو تولعها أو التعامل معها إذا ما 

العبء األكبر فً هذا المجـال لضمان  والكوارث األزماتإدارة حـدثت ٌضع على كاهل وحدة 

لذلن كان لزاما علٌنا وضع خطة شاملة توضح  .فراد والمنشئاتتوفٌر الحماٌة الشاملة لأل

مراحل إدارة األزمات والكوارث ولت حدوثها وكذلن وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث 

والحاالت الطارئة التً لد تتعرض لها منشئات الكلٌة، تتضمن كٌفٌة إخالء المبانً مـن 

جراءات لتؤمٌن سالمتهم وكفالة الطمؤنٌنة شـاؼلٌها فً الحاالت الطارئة واتخاذ كافة اإل

وسوؾ نستعرض فً هذا الدلٌل مراحل إدارة األزمات والكوارث   .واالستمرار واألمن لهم

مواجهة بعـض األزمـات ولت حدوثها باإلضافة لمجموعة من التعلٌمات  فًالتصرؾ  وكٌفٌة

  .ت الطوار حاال فًواإلرشادات الواجب إتباعها لضمان نجاح عملٌـة اإلخـالء 

 
 



 



 اٌجبة األٚي
 

 :١ٍخثبٌى ٚاٌىٛاسس صِبدألا إداسحسعبٌخ ٚحذح أٚال :

 
 س إاٌٝ اعزمش عؼ١ب   ١ٍخاٌى ِٕٚشآد ًِِخ فٟ اٌّؼبالٚاٌغ ألٌِٓزٛف١ش ا ١ٍخاٌى خًدا يفؼب َٔظب إٔشبء

 اٌذاخٍٟ. ١ٍخِجزّغ اٌى
 

 ٚ ِؼب١ُٔٚٙ ثبٌى١ٍخ ثئداسح األصِبد رغؼٝ اٌٛحذح إٌٝ ر١ّٕخ ٚػٟ اٌطالة ٚاٌؼب١ٍِٓ ١٘ٚئخ اٌزذس٠ظ

 ٚاٌّخبغش.ٚاٌىٛاسس 

 

  ٚاٌؼالج١خ ِجبي إداسح األصِبد اٌخبصخ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  فٟرشج١غ إجشاء اٌجحٛس ٚاٌذساعبد

 .ِٕٙب ٠ّىٓ أْ رٛاجٗ اٌّجزّؼ١ٓ اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسجٟ ٚعجً ِٛاجٙزٙب ٚاٌحذ  اٌزٟٚاٌّخبغش

 

 ٌّؼذالد اٌذ١ٌٚخ.اٌٛصٛي ثّؼذالد األِٓ ٚاٌغالِخ اٌٟ ا 

 

  :اٌٛحذح ٘ذافا   :صب١ٔب  
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  :ٛحذحٍاٌزٕظ١ّٟ ٌ ا١ٌٙىً :بصبٌض
 

زمات والكوارث بتارٌخ وحدة إدارة األ إنشاءمجلس الكلٌة علً ممترح  تمت الموافمة من

بحٌث  ٧١/٠/٠٢٧١رٌخ عدٌل الهٌكل التنظٌمً للوحدة بتاتوافك مجلس الكلٌة علً و  ٧١/٥/٠٢٧٢

 ٌتضمن كل من 

 
 

 السٌد أ.د / عمٌد الكلٌة 

 السٌد أ.د / وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

  / وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبالسٌد أ.د 

 السٌد أ.د / وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث 

 السادة األساتذة رإساء األلسام العلمٌة 

 السٌد مدٌر عام الكلٌة 

 السادة مدٌري األلسام اإلدارٌة 

  المراكز والوحدات ذات الطابع الخاصالسادة مدٌري 

 السٌد مسئول الشئون المانونٌة 

 سٌد ممثل نمابة العاملٌنال 

 ممثل اإلدارة الطبٌة بالكلٌة 



 
 : ساثؼب : ِٙبَ اٌٛحذح

 

 تنفٌذ اإلجراءات الولائٌة لتخفٌؾ حدوث األزمة . 

 .إعداد خطط ورسم سٌنارٌوهات للتعامل مع األزمات 

 .نشر الوعً الثمافً إلدارة األزمات والكوارث وكٌفٌة تنفٌذ أعمال المواجهة واإلؼاثة 

 لفئة المستهدفة على إجراءات األمن الصناعً.تدرٌب ا 

 .تحدٌث أجهزة اإلنذار المبكر والرصد 

 .إعداد خطط حماٌة وتامٌن منشآت الكلٌة 

 .وضع خطط الطوار  واإلخالء مع تنفٌذ سٌنارٌوهات تحاكى كٌفٌة التصرؾ فً حال وجود أزمة 

 جامعة.التواصل المستمر والتعاون مع وحدة الدفاع والحماٌة المدنٌة بال 

 .التؤكد من صالحٌة نظم مكافحة الحرٌك ومطابمتها للمواصفات 

 .وضع خطط المرالبة والترصد 

 وضع خطط وتنفٌذ برامج التدرٌب 

 متابعة تنفٌذ معاٌٌر األمن والسالمة بجمٌع ألسام الكلٌة العلمٌة واإلدارٌة 

 .تمٌٌم المخاطر واألزمات التً ٌمكن أن تحدث 

 العالجٌة للمشاكل الصحٌة والمهنٌة.إعداد البرامج الولائٌة و 

 .نشر الوعً الصحً والمهنً و فً حال حدوث أوبئة 

 .إعداد الخطط لحدوث األزمات 

 .التؤكد من وجود اإلمكانٌات المطلوبة لإلسعافات األولٌة فً حال حدوث كارثة 

  :تحدٌد المخاطر المهنٌة واألمراض الناتجة منها لكل من 

 ٌهم والطالب.أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاون 

 .اإلدارٌٌن 

 خدمات معاونة(.-عمال )حرفٌة 

 (توفٌر وسائل األمان  -تدرٌب –إعداد خطة الولاٌة والتحكم فً المخاطر المهنٌة)توعٌة 



 مهام السادة أعضاء فرٌك االزمات

  وتشخٌصها بشكل سرٌع وفوري . األزمةدراسة 

 والتعامل معها . األزماتخطة عمل سرٌعة لمواجهة  إعداد 

 لحد من فرص تصاعد االزمة .ا 

  تنفٌذ الخطة . أثناءالتصحٌحٌة الالزمة  اإلجراءاتسرعة اتخاذ 

  بؤول للسٌد عمٌد الكلٌة . أولرفع التمارٌر 

 مهام السادة أعضاء الوحدة ومجلس ادارتها

 :وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

 

المحئددة مئن الجامعئة بشئان أعمئال وكٌئل الكلٌئة لشئئون وهو رئٌس مجلس إدارة الوحدة طبما للمسئئولٌات 

خدمئئة المجتمئئع وتنمٌئئة البٌئئئة وهئئو ٌمئئوم بوضئئع التشئئكٌل السئئنوي للوحئئدة وعرضئئه علئئى مجلئئس الكلٌئئة 

وأنشئطة الوحئدة ومسئئولٌات  للموافمة كما ٌموم بدعوة األعضاء لحضور اجتماعئات شئهرٌة لتحدٌئد أعمئال

خئئاذ المئئرارات الالزمئئة طبمئئا للتمئئارٌر الممدمئئة مئئن مئئدٌر الوحئئدة كئئل عضئئو وكئئذلن متابعئئة سئئٌر العمئئل وات

 واألعضاء.

 

 :مدٌر الوحدة 
 

اختٌار المدٌر من أعضئاء هٌئئة التئدرٌس بالكلٌئة وٌتئولى المئدٌر تصئرٌؾ أمئور ب ٌموم مجلس إدارة الوحدة

وص مباشئرة الوحدة وإدارة شئونها الفنٌة فً إطار سٌاسات ولرارات مجلئس اإلدارة ولئه علئى وجئه الخصئ

 -االختصاصات التالٌة:

 .اإلشراؾ على سٌر العمل بالوحدة 

 .تنفٌذ لرارات المجلس وتمدٌم التمارٌر لوكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

 .إعداد الخطة السنوٌة ألنشطة الوحدة 

 إعداد التمرٌر السنوي عن نشاط الوحدة والتمارٌر الدورٌة التً تمدم عن سٌر العمل. 

 .التراح االستعانة بذوي الخبرة لتنفٌذ بعض المهام التً تدخل فً اختصاص الوحدة 

 .التراح تعدٌل بعض بنود الالئحة بما ٌحمك صالح العمل بالوحدة 

 .العمل علً حل المشكالت التً تعوق العمل بالوحدة 

 



  مدٌر الوحدة:نائب 
 

المئدٌر  نائب ضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وٌتولىمن أعالوحدة مدٌر نائب ختٌار با ٌموم مجلس إدارة الوحدة

 حالة ؼٌاب مدٌر الوحدة تحت أي ظرؾ . تصرٌؾ أمور الوحدة وإدارة شئونها الفنٌة فً

 
 : طبٌب العٌادة الصحٌة بالكلٌة 

 

والعمئل علئئً توفٌرهئا كمئا ٌلتئئزم  األزمئاتتئتلخص مهامئه فئً تحدٌئئد االحتٌاجئات الطبٌئة الالزمئئة لمواجهئة 

ام تجهٌزات العٌئادة الطبٌئة واحاطئة اللجنئة علمئا بكئل  المسئتجدات . كمئا ٌخئتص سئٌادته بعمئل سٌادته بإتم

 .األزماتتمارٌر طبٌة فً حالة حدوث احد االزمات وارسال نسخة منها لوحدة إدارة 

 

 : عضو لجنة السالمة والصحة المهنٌة 
 

والكئوارث علئً اللجنئة  ألزمئاتاٌختص عضو لجنة السالمة والصحة المهنٌة بعرض متطلبات وحئدة إدارة 

 والعمل من خالل اللجنة علً تذلٌل العمبات التً تواجه الوحدة .

 : مدٌر وحدة الصٌانة 

ً لوظٌفته وٌموم بوضع خطة الصٌانة لجمٌع  مدٌر وحدةٌعتبر  ً بالوحدة طبما الصٌانة بالكلٌة عضواً دائما

نفٌذ بنود الصٌانة ومتابعة صٌانة المنشآت مع األجهزة والمعدات بالكلٌة والتؤكد من سالمتها ومتابعة ت

 المهندس المختص بالكلٌة وتمدٌم تمارٌر للجنة عن وضع الصٌانة بالكلٌة.

 : أمٌن الكلٌة 

ٌعتبر أمٌن الكلٌة عضواً دائماً باللجنة طبماً لوظٌفته لٌموم بتسهٌل أعمال الوحدة ومتابعة أداء بالً إدارات 

 ادات اللجنة وااللتزام بها.الكلٌة فً تنفٌذ تعلٌمات وإرش

 : مسئول األمن والسالمة 

ٌعتبر مسئول األمن و السالمة بالكلٌة عضواً دائماً بالوحدة طبماً لوظٌفته وٌموم بمتابعة جمٌع أنشطة األمن 

وٌتم اختٌاره بمعرفة مدٌر الوحدة علً ان ٌكئون  والسالمة بالكلٌة ورئاسة الفرٌك التنفٌذي لخطة الطوار 

 املٌن بالكلٌة وٌمتلن كافة السمات  التً تطلبها طبٌعة العمل .احد الع

 : المهام 

 . متابعة جمٌع أنشطة األمن والسالمة بالكلٌة -1



 والتحذٌرٌة . اإلرشادٌةالتؤكد من وجود العالمات  -2

والسئالمة داخئل األلسئام اإلدارٌئة والمعامئل ولاعئات  األمئن إجئراءاتالتؤكد مئن تئوافر  -3

 التدرٌس 

 والسالمة فً تخزٌن المواد الكٌمٌائٌة . األمن ءاتإجرامراجعة  -4

 التؤكد من سالمة التوصٌالت الكهربائٌة . -5

 التؤكد من وجود صنادٌك اإلسعافات األولٌة بكافة المنشآت والتفتٌش الدوري علٌها . -6

 ومخارج الطوار  . ألبوابوالسالمة بالنسبة  األمنمراجعة إجراءات  -7

  .رالمشاركة فً وضع خطة الطوا -8

 .رئاسة الفرٌك التنفٌذي لخطة الطوار  -9

 الصٌانة فً الكلٌة . إعمالمتابعة  -11

 المرور المستمر هو او من ٌنوب عنه علً مبانً ومنشآت الكلٌة للتؤكد من سالمتها  -11

 رفع تمرٌر ٌومً الً السٌد مدٌر الوحدة . -12

 التؤكد من عمل أجهزة اإلطفاء اإلنذار والمرالبة بصورة دورٌة. -31

 ألزمات والكوارثمراحل إدارة ا

تعمل وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلٌة طبما للمنظومة المومٌة إلدارة األزمات بثالث مراحل، وذلن وفما ً 

 : لمراحل إدارة األزمات والكوارث، على النحو التالً

 ما لبل األزمة:المرحلة األولى

 اٌجؼ١ذ  /اٌّزٛعػ /فٝ اٌّذٜ اٌمش٠تٌألصِبد ٚاٌىٛاسس اٌّحزًّ حذٚصٙب  )اٌزٛلغ /اٌزٕجؤ (اٌزخط١ػ  -１

  .إػذاد اٌخطػ ٚسعُ اٌغ١ٕبس٠ٛ٘بد ٌذسء األصِبد ِٚٛاجٙخ اٌىٛاسس -２

 .اإلجشاءاد اٌٛلبئ١خ ٌّٕغ األصِخ أٚ اٌىبسصخ ارخبر -３

 .ٌٍزؼبًِ ِغ األحذاس ِضً رذس٠ت األفشاد ٚص١بٔخ اٌّؼذاد اٌىبًِ االعزؼذاد -４

ٚػمذ ٚسػ ػًّ رذس٠ج١خ ٌالسرمبء ثّغزٜٛ وفبءح ٔشش اٌٛػٟ اٌضمبفٟ ثئداسح اٌىٛاسس ٚاألصِبد  -５

 .فً هذا المجالاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 

 .رط٠ٛش آ١ٌبد اٌشصذ ٚاإلٔزاس اٌّجىش فٟ ِجبي إداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس وً َِب وبْ رٌه ِّىٕب -６

  .إٌّبعجخ االرصبيرج١ٙض غشفخ ػ١ٍّبد إلداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ِضٚدح ثؤجٙضح  -７

 



 ناء األزمة)مرحلة المواجهة واالحتواء(:المرحلة الثانٌة: أث
 

 .عجك إػذاد٘ب ٚاٌزذس٠ت ػ١ٍٙب اٌزٟرٕف١ز اٌخطػ ٚاٌغ١ٕبس٠ٛ٘بد  .1

 رٕف١ز أػّبي اٌّٛاجٙخ ٚاإلغبصخ ثؤٔٛاػٙب ٚفمب ٌٕٛػ١خ األصِخ أٚ اٌىبسصخ. .2

 اٌم١بَ ثؤػّبي خذِبد اٌطٛاسا اٌؼبجٍخ. .3

 رٕف١ز ػ١ٍّبد اإلخالء ػٕذ اٌعشٚسح. .4

لٛف ػٍٝ رطٛساد اٌّٛلف ثشىً ِغزّش، ٚرم١١ّٗ، ٚرحذ٠ذ اإلجشاءاد اٌّطٍٛثخ ِزبثؼخ اٌحذس ٚاٌٛ .5

 ٌٍزؼبًِ ِؼٗ ِٓ خالي غشفخ اٌؼ١ٍّبد.

 المرحلة الثالثة: ما بعد األزمة )مرحلة التوازن(:

 األفشاد ٚإٌّشآد. فٟحصش اٌخغبئش  .1

 ً اٌّحزٍّخ.إٌشبغ( ٚاٌحّب٠خ ِٓ أخطبس اٌّغزمج اعزئٕبفاٌزؤ١ً٘ ٚإػبدح اٌجٕبء ) ِشحٍخ  .2

َُّ ارخبر٘ب .3 ٌٍزؼبًِ ِغ اٌىبسصخ خالي ِشحٍخ اٌّٛاجٙخ ٚاالعزجبثخ ٚاالحزٛاء   رم١١ُ اإلجشاءاد اٌزٟ ر

 ٚاٌخشٚط ثبٌذسٚط اٌّغزفبدح.

  رٛص١ك اٌحذس ٚ رمذ٠ُ اٌزٛص١بد ٚاٌّمزشحبد اٌالصِخ ٚرٛج١ٙٙب إٌٝ اٌجٙبد اٌّؼ١ٕخ ٌالعزفبدح ِٕٙب .4

)إْ ٚجذد(، ٚرط٠ٛش ٚرحذ٠ش اٌخطػ ٚفمب  ٌٍّغزجذاد ِٓ أجً إداسح ِٓ أجً رالفٟ اٌغٍج١بد ِغزمجال 

 أفعً.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 العاملٌن ( : –هٌئة التدرٌس  –أوال : بالنسبة لألفراد ) الطالب 
 

إلزام جمٌع العاملٌن والطالب باستخدام مالبس ومعدات الولاٌة والحماٌة المناسبة لكل معمل )  -1

 ، البالطو ..... ( الكمامة

 حظر تناول األطعمة والمشروبات والتدخٌن داخل المعامل وٌعلن ذلن بصورة واضحة . -2

 التنظٌؾ الفوري وؼسل األدوات بعد انتهاء التجارب العلمٌة والتخلص من النفاٌات بصورة آمنة . -3

 مل علٌها .ٌجب التعرؾ علً مخاطر المواد المستخدمة فً المعامل وطرق التعامل معها لبل الع -4

تؤهٌل الفنٌٌن العاملٌن بالمعامل علً كٌفٌة التعامل مع المواد الموجودة بالمعمل وذلن بصورة  -5

 دورٌة 

ضرورة التنبٌه بالتزام المواعد داخل المعامل حٌث ٌمنع المزاح باألٌدي أو المعدات أو الجري  -6

 أو أحذٌة مكشوفة .واللعب داخل المعمل فضال عن حظر الدخول للمعمل بمالبس ؼٌر مناسبة 

عدم تشؽٌل أي جهاز كهربً لبل التؤكد من سالمته وصالحٌته للعمل كما ٌحظر تحرٌن األجهزة  -7

 أثناء عملها .

 التنبٌه علً جمٌع الطالب بعدم ملئ الماصة عن طرٌك الفم . -8

 ن تشحٌم .ٌزان حرارة داخل فتحات األجهزة دوحظر ادخال أنبوب او ساق زجاجٌة او م -9

 وات المعمل فً األؼراض المخصصة لها فمط .استخدام أد -11

 ٌجب إزالة المواد المنسكبة فورا . -11

 فحص الدوارق واألدوات الزجاجٌة أول بؤول وبصورة مستمرة الكتشاؾ الشموق والشروخ بها . -12

 التجارب فً أماكن معزولة . إجراءعند استخدام مواد خطرة ٌجب  -13

ٌح التٌار الكهربً ومحابس الؽاز والماء ووضع ٌلزم علم جمٌع العاملٌن بالمعامل بؤماكن مفات -14

 لوحات إرشادٌة علٌها .

 حظر وضع المواد المابلة لالشتعال بالمرب من السخانات أو األجهزة الكهربٌة . -15

فً المعامل ةاعتبارات األمن والسالم  

 الباب الثانً
 االحتٌاطات الولائٌة العامة والسلون الشخصً



 
 ثانٌا : بالنسبة لألجهزة والمعدات واألدوات :

 
المعمل علً أن مع المخاطر المحتملة بأولٌة تتوافك محتوٌاتها  إسعافاتتزوٌد المعمل بصندوق  -１

 توضع فً مكان ظاهر ٌسهل الوصول الٌه.

 والؽازات كالشفاطات. األبخرةتوفٌر وسائل سحب  -２

فً أماكن مخصصة لذلن علً ان ٌبعد المكان عن الضوء المباشر  لالشتعالتخزٌن المواد المابلة  -３

 واألجهزة الكهربٌة ووسائل التسخٌن.

ا دلٌل التعامل معها من كٌفٌة نملها وخطورتها التؤكد من أن كل المواد فً المعمل مدون علٌه -４

 وكٌفٌة التخلص من بماٌاها.

 
 : لبٌئة العمل: بالنسبة  ثالثا
 

 تخصٌص دش ) مرش مٌاه ( بمعامل الكٌمٌاء لالؼتسال بعٌدا عن مصادر التٌار الكهربً. -１

 توفٌر أحواض ؼسٌل للعٌون فً مكان مناسب ومعروؾ لكل العاملٌن بالمعمل. -２

 سالمة أرضٌة المعمل بصورة ٌومٌة والتؤكد من عدم وجود أي مادة مسببة لالنزالق. التؤكد من -３

 حظر وجود أي موانع او حواجز اما لوحات الكهرباء ومحابس المٌاه والؽاز او المخارج. -４

 تمهٌدا للتخلص منها بالطرٌمة المناسبة.النفاٌات علً حسب نوعها  لتجمٌعتوفٌر حواٌات متنوعة  -５



 
 

 

 النسبة لألفراد:أوال : ب
 

 ولاٌة العاملٌن من أخطار الحوادث: - أ

  التدرٌب علً استخدام وسائل النمل والمناولة كما ٌجب تدرٌب العاملٌن علً استخدام

 األولٌة. واإلسعافاتأدوات إطفاء الحرٌك 

 .توفٌر معلومات السالمة وكٌفٌة التعامل مع المواد الخطرة والسامة والمابلة لالشتعال 

 وتحذٌرٌة كما ٌجب استخدام األلوان لتصنٌؾ المواد المخزنة. إرشادٌةات توفٌر لوح 
 

 ولاٌة العاملٌن من اخطار األمراض المهنٌة: - ب

 .توفٌر المالبس الوالٌة والمناسبة للعمل بالمخزن علً حسب نوع المواد المخزنة 

 .ٌجب تزوٌد المخازن بؤجهزة شفط مناسبة 

 .توفٌر أوعٌة تخزٌن مناسبة لكل صنؾ 

 فٌر صندوق لإلسعافات األولٌة فً كل مخزن.تو 

 .الكشؾ الطبً الدوري للعاملٌن بالمخازن 
 

 :سالمة مبانً وتجهٌزات المخزن:  ثانٌا
 

ٌراعً ان ٌكون تصمٌم المخزن مالئم لطبٌعة المواد المخزنة مع اتباع توصٌات إدارة الحماٌة  -１

 المدنٌة.

 بٌن الممرات وتوفٌر مخارج للطوار .مراعاة التنظٌم الداخلً للمخزن من حٌث المسافة  -２

 توفٌر اإلضاءة المناسبة. -３

 مراعاة التهوٌة المناسبة للمخزن للتخلص من الروائح واألبخرة الضارة. -４

مراعاة التنظٌؾ المستمر للمخزن والحرص علً عدم رمً مخلفات أو أوراق كما ٌجب مراعاة  -５

 الؽبار والرطوبة.نوع المواد المستخدمة فً التنظٌؾ وتوفٌر أجهزة امتصاص 

توفٌر أرفؾ وأوعٌة التخزٌن المناسبة والحرص علً مالءمتها لنوع كل صنؾ ومنع التحمٌل  -６

 الزائد.

 توفٌر وسائل النمل والمناولة المناسبة لكل مخزن. -７

 رشاشات مٌاه ( – وإنذارأجهزة استشعار  –توفٌر وسائل الحماٌة من أخطار الحرٌك ) طفاٌات  -８

المخازنفً  ةالماعتبارات األمن والس  



 صٌالت الكهربٌة وأجهزة التهوٌة ووسائل إطفاء الحرٌك.عمل صٌانة دورٌة للتو -９

 :سالمة المواد المخزنة:  ثالثا
 

التنظٌم فً تخزٌنها مع مراعاة صرؾ المواد األلدم  وإتباعولاٌة المواد المخزنة من التلؾ  -１０

 أوال.

 الكهربٌة او الموالد داخل المخزن لحماٌة المواد المخزنة من خطر السخاناتمنع التدخٌن او  -１１

 الحرٌك.

منع دخول ؼٌر العاملٌن بالمخزن لحماٌة المواد المخزنة من خطر السرلة مع مراعاة الجرد  -１２

 الدوري.

 وجوب توفٌر حراسة لٌلٌة للمخازن . -１３
 

 :إجراءات العمل داخل المخازن:  رابعا
 

 ولصك الالفتات االرشادٌة الدالة علً ذلن فً أماكن واضحة. حظر التدخٌن نهائٌا داخل المخازن .1

تصنٌؾ المواد حسب طبٌعتها وااللتزام باإلرشادات المدونة علٌها مع مراعاة تجانس المواد عند  .2

 تخزٌنها.

 ٌجب مراعاة الترتٌب الجٌد عن التخزٌن وتحدٌد موالع رص المواد المخزنة وااللتزام بها . .3

 امتار بٌن سمؾ المخزن واعلً الرصات. ٣مراعاة وجود مسافة ال تمل عن  .4

 تخزٌن المواد علً األرض مباشرة لحماٌتها من الرطوبة.مراعاة عدم  .5

 ٌجب مراعاة التنظٌؾ المستمر للمخزن والتخلص الٌومً من النفاٌات. .6

 استخدام ساللم للصعود لألرفؾ العالٌة والحرص علً عدم استخدام الكراسً لنفس الؽرض. .7

 المناسبة. الحرص علً مكافحة الموارض والحشرات بصورة مستمرة باستخدام المبٌدات .8

التراب المواد المخزنة من مصادر اإلضاءة الصناعٌة لمنع ارتفاع درجة حرارتها ٌمنع منعا باتا  .9

 وتعرضها لخطر االشتعال.

 ٌجب االلتزام بالسعة التخزٌنٌة للمخزن وعدم تكدٌس المواد بما ٌفوق الطالة االستٌعابٌة للمخزن. .11

اد المابلة لالشتعال بسرعة التخلص منها الحرص علً التصرؾ السرٌع فً حالة انسكاب المو .11

 بالطرق المناسبة كما ٌجب التخلص من كل األدوات التً تم استخدامها اثناء معالجة الحادث.

 مراعاة توفٌر مكاتب إدارٌة للعاملٌن خارج مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة. .12

 د من سالمتها.مراعاة التفتٌش والصٌانة الدورٌة علً التوصٌالت الكهربٌة والتؤك .13



 
 

 

 ٌمنع منعا باتا التدخٌن داخل المكاتب مع مراعاة التهوٌة الجٌدة . -１

 التنبٌه بعدم استخدام السخانات الكهربٌة او الموالد داخل المكاتب. -２

 توفٌر اإلضاءة المناسبة والمتجانسة لطبٌعة العمل داخل المكتب. -３

زوم االمر ٌراعً اشاحة النظر عن عدم التحدٌك فً شاشات الكمبٌوتر لفترات طوٌلة وعند ل -４

 الشاشة من آن آلخر.

الحرص علً ان ٌكون وضع الجلوس مناسب ومرٌح بحٌث ٌكون وضع العمود الفمري مستمٌم مع  -５

 مراعاة ثبات الممعد وعدم تؤرجحه.

 الحرص علً سالمة أرضٌة المكتب وٌمنع وجود وصالت كهربٌة او كابالت االنترنت علً األرض. -６

 .زة الكمبٌوتر او الطابعات فوق بعضها البعض تجنب وضع أجه -７

ترتٌب المكاتب بطرٌمة تجعل فتحات التٌار الكهربً لرٌبة من أجهزة الكمبٌوتر وعدم إطالة  -８

 التوصٌالت الكهربٌة للوصول ألماكن بعٌدة.

 توفر اشتراطات األمن والسالمة فً المكاتب. -９

 

 

 

صة وتسجٌل مواعٌد الصٌانة فً سجل خاص متابعة اجراء الصٌانة الدورٌة بمعرفة شركة متخص -１

 بذلن.

وضع لوحات إرشادٌة توضح كٌفٌة التعامل مع المصعد وعدد األفراد التً ٌتحملها موضحا علٌها  -２

 ارلام الطوار .

مع تدوٌن االرشادات تدرٌب مجموعة من العاملٌن علً كٌفٌة تشؽٌل المصعد ٌدوٌا عند تولفه فجؤة  -３

 ة التشؽٌل.ولصمها فً أماكن واضحة بؽرف

 حظر تخزٌن أي مواد بؽرفة المحركات مع مراعاة التهوٌة الجٌدة. -４

 التؤكد من توفر وسائل التهوٌة داخل المصعد. -５

 ٌلزم التؤكد من وجود وسٌلة تنبٌه داخل كابٌنة المصعد الستخدامها فً حاالت الطوار . -６

المكاتب فً  ةاعتبارات األمن والسالم  

المصاعدفً  ةاعتبارات األمن والسالم  



 
 

 

 

 

 

 مكان واضح. ٌحظر التدخٌن لطعٌا بالمكتبة وتلصك الفتات إرشادٌة بذلن فً .1

مدٌر المكتبة هو الشخص لمكلؾ بإدارتها والمحافظة علً محتوٌاتها وٌعد المسئول األول عن األمن  .2

والسالمة داخلها كما ٌعتبر سٌادته مسئول عن الفحوصات الشهرٌة واالختبارات الدورٌة لكل 

صٌالت الكهربٌة كما ٌجب مراعاة الفحص المستمر للتوالمعدات واألجهزة واألدوات داخل المكتبة 

وجمٌع وسائل الحماٌة المدنٌة والتبلٌػ الفوري عن أي اعطال ، وٌعتبر أي تهاون أو تمصٌر فً 

 ذلن من لبٌل اإلهمال الجسٌم الذي ٌعرضه للمسائلة.

 ٌجب تدرٌب العاملٌن بالمكتبة علً أعمال السالمة واإلطفاء واإلخالء واإلسعاؾ. .3

 خارج الهروب أو فتحات التهوٌة.ٌمنع وضع أي حواجز أو عوائك تحجب م .4

ٌمنع استخدام مسالن الهروب إال فً األؼراض المخصصة لها للحفاظ علٌها فً حالة جٌدة  .5

 الستخدامها ولت الحاجة.

 ٌلزم توفٌر مصدر إضاءة احتٌاطً الستخدامه فً حالة الطوار . .6

 المكتبة.ٌمنع منعا باتا استخدام أي وسٌلة أو آداة من شؤنها رفع درجة الحرارة ب .7

 ٌجب التخلص ٌومٌا من النفاٌات وعدم تخزٌنها او تكدٌسها بالمكتبة او بالمرب منها. .8

 ٌجب توفر صندوق لإلسعافات األولٌة وتدرٌب العاملٌن علً استخدام أدوات اإلسعافات األولٌة. .9

الدوري ٌجب تزوٌد المكتبة باألدوات واألجهزة المناسبة إلطفاء الحرٌك مع مراعاة المٌام بالكشؾ  .11

 علٌها وتدرٌب العاملٌن علً استخدامها مع مراعاة وضعها فً أماكن ٌسهل الوصول الٌها.

 

 

المكتبةفً  ةاعتبارات األمن والسالم  



 

 فً حالة اندالع حرٌك بالمكتبة ٌجب علً العاملٌن بالمكتبة المٌام بالمهام التالٌة :

 بؤجهزة اإلطفاء المتاحة.إطالق جهاز اإلنذار ومحاولة التعامل مع الحرٌك  .11

 دارة األزمات والكوارث عن الحرٌك.سرعة إبالغ وحدة إ .12

 اخالء المكتبة وتمدٌم اإلسعافات األولٌة للمصابٌن. .13

 التؤكد من خروج الجمٌع من المبنً وتوجٌهم الً مناطك التجمع اآلمن. .14

 تمدٌر حجم الخسائر الناتجة عن الحرٌك وتمدٌم تمرٌر بها الً إدارة الكلٌة. .15

 بعد الحرٌك لسرعة استئناؾ النشاط.البدء الفوري فً أعمال التنظٌؾ والصٌانة  .16

 
 

 

 ٌمنع منعا باتا التدخٌن داخل الماعات مع مراعاة التهوٌة الجٌدة . .1

الثماب  أعوادمن شؤنها رفع درجة الحرارة بالماعات )  أداةٌمنع منعا باتا استخدام أي وسٌلة أو  .2

 او الوالعات (.

 توفٌر اإلضاءة المناسبة والمتجانسة. .3

 دد الطالب مناسب لكل لاعة لعدم تكدس الطالب مراعاة ان ٌكون ع .4

 وٌمنع وجود وصالت كهربٌة او كابالت االنترنت علً األرض. اترضٌاألسالمة  من التؤكد .5

 .كل لاعةتوفر اشتراطات األمن والسالمة فً  .6

 التؤكد من عدم وجود أي حواجز او عوائك تحجب المخارج او فتحات التهوٌة. .7

 الدخول والخروج. إثناءلتدافع او التزاحم التنبٌه علً الطالب بعدم ا .8

 والمٌام باإلسعافات األولٌة. واإلخالءاإلؼاثة  إعمالتدرٌب العاملٌن علً  .9

 ٌجب التخلص ٌومٌا من النفاٌات وعدم تخزٌنها او تكدٌسها بالماعات او بالمرب منها. .11

لاعات المحاضرات والمدرجاتفً  ةاعتبارات األمن والسالم  



ات فً األماكن التنبٌه علً الطالب بالحفاظ علً محتوٌات الماعات وااللتزام برمً النفاٌ .11

 المخصصة لذلن.

 
 
 
 
 

 :الولاٌة من التسمم:  اوال
 

 توفٌر دلٌل المواد السامة والخطرة فً كل معمل وٌوزع علً جمٌع العاملٌن. -１

 التعامل بالكمٌات المنسابة من المواد الخطرة وعدم استخدامها بكمٌات كبٌرة. -２

 التجارب. إجراء إثناءاستخدام مهمات الولاٌة المناسبة  -３

ل الوجه والٌدٌن جٌدا بعد االنتهاء من اجراء أي تجارب والتؤكد من عدم التصاق أي مواد ؼس -４

 بالمالبس.

 الفحص الدوري للعاملٌن بالمعامل للتؤكد من عدم تؤثٌر المواد الكٌمٌائٌة علٌهم. -５

 

 :الولاٌة من الؽازات :  ثانٌا
 

تحدٌد نوعٌة الؽازات والحرص علً التعرؾ علً خواصها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لبل العمل  -１

 علٌها.

 التؤكد من حفظ أسطوانات الؽاز فً أماكن مناسبة مع مراعاة عدم ارتفاع درجة حرارتها. -２

 منظم والحرص علً ان تكون فً وضع عمودي.مراعاة عدم استخدام األسطوانات بدون  -３

 انات او تكدٌسها فوق بعضها أثناء نملها.عدم لذؾ األسطو -４

 

 :الولاٌة من المواد المابلة لالشتعال :  ثالثا
 

 تحدٌد نوعٌة المواد والحرص علً التعرؾ علً خواصها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لبل العمل علٌها. -１

 والؽازات. األبخرةالحرص علً العمل فً وجود شفاطات  -２

 امل مع المواد المابلة لالشتعال.إطفاء جمٌع مصادر اللهب أثناء التع -３

 الولاٌة الشخصٌة



 ارتداء التجهٌزات المناسبة اثناء اجراء التجارب. -４

 عدم نملها مع مواد متفجرة او سامة. -５

 عدم تخزٌنها مع المواد المإكسدة او المواد الحامضٌة. -６

 فً حالة نشوب حرٌك ٌجب ابعاد الحاوٌات عن مناطك اللهب وتبرٌدها. -７

 
 

 
 
 
 :والمٌكانٌكٌة  لتركٌبات الكهربٌة:  اوال
 

أسالن علً ان ٌكون السلن األرضً ذو نوعٌة  ٣ٌجب ان تحتوي جمٌع المخارج الكهربٌة علً  -１

 جٌدة ذو مماومة صؽٌرة. 

 ( جمٌع األجهزة والمعدات بشكل صحٌح.Earthlingٌجب تؤرٌض )  -２

 تؤمٌن مآخذ ومفاتٌح وممابض الكهرباء من خطر التعرض للسوائل المتسربة والمنسكبة. -３

كٌب مصدر إلضاءة الطوار  فً حالة انمطاع التٌار الكهربً والتؤكد من صالحٌتها بصفة تر -４

 دورٌة.

 ٌجب اختٌار جمٌع التوصٌالت الكهربٌة من األنواع المماومة للحرٌك. -５

 ٌمنع عمل أي تمدٌدات كهربٌة مإلتة داخل المعامل. -６

 
 : وسائل النجاة ومخارج الطوار :  ثانٌا
 

وب من مخارج وممرات وساللم ونماط تجمع لكل مبانً الكلٌة ووضع ٌجب تحدٌد مخارج الهر -１

 الملصمات التً تدل علٌها بما ٌسمح بعملٌة االخالء خالل دلٌمتٌن.

 ٌجب التؤكد من خلو الممرات والطرلات بالكلٌة من أي شًء ٌمنع او ٌعٌك عملٌة الهروب. -２

 حماٌة األجهزة والمعدات وبٌئة العمل



ان ٌراعً تركٌبها فً أماكن ٌجب تركٌب لوحات مضٌئة او فسفورٌة توضح مسالن الهروب علً  -３

 ظاهرة ومنخفضة.

 التؤكد من صٌانة ونظافة مسالن الهروب بصورة مستمرة. -４

 : تجهٌزات مكافحة الحرٌك:  ثالثا
 

 .٠م٧٥٢م وان تؽطً البكرة مساحة ٣٢توفٌر بكرات إطفاء بحٌث ال تبعد فٌما بٌنها عن  -１

 حدوث حرٌك.توفر لوحات ارشادٌة لموالع البكرات لٌسهل استخدامها ولت  -２

 لتر تمرٌبا. ٣٨٢مراعاة ان ٌوفر مصدر المٌاه  -３

 . ٠م٧٢٢كجم وبمعدل طفاٌة لكل  ٦تزوٌد جمٌع المعامل بؤجهزة إطفاء بودرة جافة سعة  -４

تركٌب وتحدٌد أماكن الطفاٌات المتنملة بحٌث تكون لرٌبة ن مخارج الطوار  وفً مكان ظاهر  -５

 ٌسهل الوصول الٌه.

ظومة انذار الحرٌك فً األماكن الحٌوٌة مع العمل علً تعمٌمها علً العمل علً سرعة تركٌب من -６

 كافة المبانً والمنشآت.

 ٪ من العاملٌن علً أعمال التعامل مع حاالت الحرٌك والطوار .٠٥ضرورة تدرٌب ما ال ٌمل عن  -７

 

 



 
 

 

 

 

 

 

اللتزام بخطة اإلخالء مع ا  )متر 50(إذا كنت فً المدرج أو مكتب فاخرج إذا كانت المسافة ال تزٌد عن  -１

وإال فابك فً مكانن وال تحاول اخـذ أي شًء من ممتلكاتن   ٠٢:  ٧٣المبٌنة فً الصفحة رلم  

  .الشخصٌة

إذا كنت فً المدرج فاحتمى تحت الطاولة مباشرة وابتعد عن النافذة أو أستند تحت أو إلى حائط  -２

 أساسً

  .لمبنىإذا كنت فً فناء الكلٌة فعلٌن االبتعاد عن حواؾ ا -３

إذا كنت فً السٌارة ابك فً مكانن حتى ٌمؾ السائك وإذا كنت تمود السٌارة فبادر إلى الولـوؾ  -４

  .واسـتمع إلـى المذٌاع

 .إذا كنت خارج الكلٌة فابتعد عن المبانً العالٌة وتوجه إلى المناطك الفسٌحة -５

 .حدوث حرٌك حاول ما أمكن لطع الكهرباء والؽاز عن المنشؤة حتى ال تكون سببا ً فً -６

ال تحاول التجول بعد الهزة مباشرة فمد ٌعمبها هزات أخرى تابعة واألفضل أن تبمى هاد  لفترة بعد  -７

 .الهزة األولى

استمع إلى إرشادات الدفاع المدنً ونفذها وتعاون معه لسالمتن وال تجعل الخوؾ والفزع والهلع  -８

 .ٌسٌطر علٌن لكً ال تحدث إرباكا لد ٌإدي إلى إصابتن

 .تحاول البحث فً األنماض عن أؼراض شخصٌة فمد ٌتسبب ذلن فً إصابتن نتٌجة إنهٌارات الحمة ال -９

 الباب الثالث
رٌوهات نماذج سٌنا  

 ألهم األزمات المحتمل حدوثها بصورة متكررة

 حاالت الزالزل والهزات األرضٌةالتعامل مع 

 



 

 

 

 

 .عدم السماح ألي عضو هٌئة تدرٌس أو موظؾ أو عامل بالدخول لؽرفة الطباعة -１

 .مع رئٌس لجنة الطباعة والنائب عنه )ؼرفة الطباعة(وجود مفتاح الؽرفة  -２

 .اد االمتحان بولت كافًعدم طباعة االمتحان إال لبل مٌع -３

 .وضع امتحانات بدٌلة الستعمالها أذا حدث تسرٌب لالمتحانات -４

 .إبالغ وكٌل وعمٌد الكلٌة التخاذ اإلجراءات الالزمة -５

 .البحث عن سبب التسرٌب ومعالبة المتسبب  -６

  :وضع االحتٌاطات الالزمة مثل -７

 .وضع أرم حدٌدٌة على الكنتروالت  -８

  .لٌب الخاصة بحفظ أوراق اإلجاباتإحكام ؼلك الكنتروالت والدوا -９

 

 

 .فصل الؽاز من المفتاح الرئٌسً لحٌن إؼالق جمٌع المحابس الفرعٌة -１

 .تشؽٌل الشفاطات فً أماكن وضع الؽاز -２

 ٠٢:  ٧٣مع االلتزام بخطة اإلخالء المبٌنة فً الصفحة رلم   خروج األفراد من المبنً وإخالإه -３

 .تحضٌر طفاٌات الحرٌك -４

 .إشعال أى مصدر للشرار مع وضع استٌكرات ممنوع التدخٌنعدم التدخٌن أو  -５

حالة تسرب أسئلة االمتحانات والتحام التعامل مع 

 الكنتروالت

 

 زحالة تسرٌب الؽا التعامل مع

 



 .إصالح العطب من لبل مختص لبل استخدامه مرة أخرى -６

 .نوصى بتركٌب أجهزة كاشؾ وإنذار للؽاز -７

 .فرض عموبة علً من ٌخالؾ هذه المواعد  -８

 

 

 

  ًاإلصبثخ :إحز١بجبد ِب لج 

حذٚس جٙضح اٌّؼذاد اٌّغزؼٍّخ أصٕبء صٕذٚق اإلعؼبفبد األ١ٌٚخ ثبألدٚاس ٚاٌؼ١بدح ، ٠ٚشًّ األ -１

جٙـبص ل١ـبط اٌحشاسح، عّبػخ غج١خ، جٙبص اٌعغػ، خبفط ٌغبْ، لفبصاد، وّبِبد،  اإلصبثخ 

 .ِٕظفبد ِٚطٙشاد

، ٚرشًّ إصذاساد ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح ”ثٛعزشاد ِٚط٠ٛبد“أدٚاد رضم١ف١خ  -２

ِٓ اٌف١شٚعبد، ٍِٚصمبد ػٓ و١ف١خ غغ١ً األ٠ذٞ  ٔصبئح ٚإسشبداد ٌٍٛلب٠خرحزٛٞ ػٍٟ اٌـصحخ 

ٚاٌحّب٠خ ِٓ ا٢خش٠ٓ، ٍِٚصمبد ِٓ إصذاس ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚرشًّ ِط٠ٛخ ٌٍطبٌت ٚاٌطبٌجخ 

ٚإسشبداد ألػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرؼ١ٍّـبد ٌألعـش اٌزٟ ٌذ٠ٙب أغفبي أوضش ػشظخ ٌإلصبثخ 

  .ئُ فٟ ػ١بدح اٌى١ٍخثبٌف١شٚعبد، ٚظشٚسح ٚجٛد ِّشظخ ٚغج١جخ ثشىً دا

 .ٚظغ خطخ ثٛاعطخ فش٠ك اٌطٛاسا ثبٌى١ٍخ فٟ حبٌخ ظٙٛس حبالد -３

ٌزحذ٠ذ ِٙبَ اٌفش٠ك  )اٌؼّبي  –اٌّٛظفْٛ  -أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ (اجزّبع ِغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ  -４

  .ٚػشض اٌخطخ إرا حذس ٚثبء ٚو١ف١خ اٌٛلب٠خ

  أزشبس االصبثخإحز١بجبد أصٕبء:  

  :طوار  وعمل التمارٌر الالزمةتنفٌذ خطة ال :أوال

 .تتم بمعرفة فرٌك السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمـل وعمٌـد الكلٌة

مـن داخـل الكلٌـة (التدرٌب على الخطةوتحدٌد مسئولً التنفٌذ بالتنـسٌك مـع الجهـات المعنٌـة  :ثانٌا

  .)وخارجهـا

  :ِٓ داخً اٌى١ٍخ . أ

  ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

 خذِخ اٌّجزّغ ٚاٌج١ئخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئ ْٛ 

 األوبئة انتشارفً حالة التعامل 

 



  فش٠ك ٚحذح اٌغالِخ ٚاٌصحخ ا١ٌّٕٙخ ٚرؤ١ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ ثبٌى١ٍخ 

  سػب٠خ اٌشجبة/ِٛظف /ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ(ِٕغك االرصبي( 

 ِّشظخ اٌؼ١بدح ثبٌى١ٍخ.  

 غج١جخ اٌى١ٍخ/غج١ت.  

 :ِٓ خبسط اٌى١ٍخ  . ة

ِشالت ،  ِّشظخ،ّغزشفٟ اٌجبِؼٟغج١ت ِٓ اٌ، اٌفش٠ك اٌصحٟ ثبٌّٕشؤح اٌصح١خ اٌزبثؼخ ٌٙب اٌى١ٍخ

  .صحٟ

 التعامل مع الحاالت المصابة بالكلٌة  :ثالثا

 

 و هى كاالتى  اإلجراءات التً تتم فً الكلٌة عند اكتشاؾ حالة إصابة

 رمَٛ اٌّّشظخ ثؼضٌٗ فٟ اٌؼ١بدح ثبٌى١ٍخ 

 ػٛدرٗ ٠زُ إػطبءٖ ػالط ٚ(٠زُ ػشظٗ ػٍٝ غج١ت اٌى١ٍخ ٌزم١١ُ حبٌزٗ إرا وبٔذ حبٌخ ثغ١طخ

  .)ٌٍّٕضي

 ٌحبٌخ ثٙب ِعبػفبد ٠زُ إحبٌزٗ ٌٍّغزشفٟارا وبٔذ ا 

 ٓٚاعزّشاس اٌذساعخ ثجبلٟ اٌّذسجبد )ظؼف ِذح اٌحعبٔخ(رؼ١ٍك اٌذساعخ ثبٌّذسط ٌّذح أعجٛػ١.. 

 اٌّعٟ فٟ ا١ٌَٛ اٌذساعٟ دْٚ رؼذ٠الد.  

 ٚ اٌزؤو١ذ ػٍٟ ِب رُ اإلجبثخ ػٍٝ اعزفغبساد ٚأعئٍخ أ١ٌٚبء األِٛس ٚإػطبئُٙ اإلجبثخ اٌصح١حخ

  :ششحٗ لجً اٌجبئحخ ٚخٍف١خ اإلجشاءاد اٌٛلبئ١خ

  ثبٌزؤوذ ِٓ  )......أ١ِٓ+ٚوالء  +ػ١ّذ (رط١ٙش اٌّذسط ػٍٟ أْ ٠مَٛ فش٠ك اٌٛحذح ٚإداسح اٌى١ٍخ

  .اعزّشاس٠خ اٌؼّبي فٝ اٌم١بَ ثؤػّبي إٌظبفخ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌزط١ٙش ٚرٕف١ز وً اٌزؼ١ٍّبد ثذلخ

 ف أِبوٓ اٌذساعخ رحذ إششاف أػعبء فش٠ك اٌٛحذح ٚثّؼبٚٔخ ِٓ أػعبء رى١ٍف اٌؼّبي ثزٕظ١

 .١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 

  :االصبثخِشحٍخ ِب ثؼذ ساثؼب : 

 : إحتٌاطات ٌجب أن تتبع حتى فً مرحلتً ما لبل وما بعد الجائحة

  ِٟٚغغً ا١ٌذ٠ٓ اٌطج١خثؼ١ذا فٟ عٍخ اٌّّٙالد  وً األدٚاد اٌزٟ رُ اعزخذاِٙبس 

 ٚغّؤٔزُٙ ة ٚوجبس اٌغٓ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ األوضش ػشظخ ٌٍجبئحخاال٘زّبَ ثبٌطال 

  اال٘زّبَ ٚاٌشػب٠خ اٌخبصخ ٌٍطالة رٚٚا اٌّخبغش اٌؼب١ٌخ أٚ األوضش ػشظخ 



 اٌزشو١ض ػٍٝ اإلجشاءاد اٌٛلبئ١خ ٚغ١ش اٌؼالج١خ فٟ ٘زٖ اٌّشحٍخ. 

 جذ٠ذح ٚثحش ِخبغش االٔزشبس اوزشبف حبالد ٚثؤس.رم١١ُ ِذٜ أزشبس اٌؼذٜٚ ث١ٓ اٌجشش. 

  اٌزؼشف ػٍٝ اٌّجّٛػبد اٌّغزٙذفخ ٚرحع١ش اٌّٛاد اإلسشبد٠خ ٚإػطبء٘ب ثٕفظ ٌغخ اٌّجّٛػخ

 .اٌّغزٙذفخ

 ِشاجؼخ وً اإلِىب١ٔبد ٚاالحز١بجبد ٚرٛف١ش٘ب رحغجب ٌحذٚس اٌجبئحخ. 

 ٟرحذ٠ش اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌّشض ٚرؼش٠فٗ ٌٍّٛاغ١ٕٓ ٌٍٚؼب١ٍِٓ فٟ اٌّجبي اٌصح.  

 

 

 

 

 

 

 .ٌكسر زجاج إنذار الحرٌك لتشؽٌله :أوال

  .ٌتصل فورا ً برلم هاتؾ الطوار  الستدعاء فرق اإلطفاء :ثانٌا

 ثالثا : االلتزام بخطة اإلخالء المبٌنة فً الصفحة رلم 

 .ٌكافح الحرٌك إذا أمكن باستخدام ألرب مطفؤة مناسبة لنوع الحرٌك كما ٌؤتً :ثالثا

 .اعطخ ِمجط اٌحًِّغه اٌّطفؤح ج١ذا   ثٛ -１

 .اعحت ِغّبس األِـــبْ ثبٌّطفـؤح -２

 .ٚجٗ فٛ٘خ اٌّطفؤح إٌٝ لبػذح اٌٍٙت -３

 .اظغػ ػٍٝ اٌّمجط ٌزشغ١ً اٌّطفـؤح -４

  .رحش٠ه ِٛاد اإلغفبء ػٍٝ لبػذح إٌبس ١ّ٠ٕب   ٠ٚغبسا -５

 

  :وٌراعى األحتٌاطات األتٌة

 ه اٌٙشٚة إرا أزشش رؤوذ أْ اٌّىبْ اٌزٞ رمف ف١ٗ ال ٠شىً خطٛسح ػ١ٍه ٚأٔٗ ثبعزطبػز

  .اٌحش٠ك

  ٍٝػٕذ اعزخذاَ ِطفؤح اٌحش٠ك ا١ٌذ٠ٚخ فٟ اٌٙٛاء اٌطٍك ٠شاػٝ اٌٛلٛف ِغ ارجبٖ اٌش٠ح ػ

 .ِغبفخ ِزش٠ٓ 

 صالصخ أِزبس ِٓ إٌبس.  

 ٖال رحبٚي إغفبء اٌحش٠ك إال إرا وبْ صغ١شا   ٚوٕذ ٚاصمب   أٔه لبدس ػٍٝ إخّبد.  

 كٌفٌة التعامل فً حاالت الحرٌك

 



 غٍك اٌجبة خٍفه ٚشغً جٙبص اإلٔزاسإرا وبْ اٌحش٠ك وج١ش غبدس غشفزه ٚأ.  

 ٟفٟ حبٌخ ٚجٛد دخبْ وض١ف ٠ىْٛ اٌزذحشط ػٍٝ األسض أفعً ٚع١ٍخ ٌٛجٛد اٌٙٛاء إٌم.  

  رحغظ اٌجبة ٚاٌّمجط ثظب٘ش ٠ذن فئرا ٌُ ٠ىٓ عبخٕب   افزح ثحزس ٚأخشط.  

 ٗإرا ٚجذد اٌجبة عبخٕب   ػٕذ ِالِغزٗ فال رفزح.  

  :ةاستخدام أجهزة اإلطفاء الٌدوٌ

ٌعتبر أهم من توفٌر أجهزة اإلطفاء فً موالع العمل هو عملٌة تدرٌب األشخاص على كٌفٌة لٌامهم باستعمالها 

وعلى كٌفٌـة التشؽٌل واالستخدام أمرا ً ضرورٌا ً ونوجزفٌما ٌلً بعض المعلومات المتعلمة بعملٌة تشؽٌل 

 :الطفاٌات

مرٌب من الحرٌك بحٌث ٌكون هذا المولع مؤمونا ً عند استخدام أجهزة اإلطفاء ٌجب اختٌار المولع ال -１

بحٌث ٌسهل منه التراجع عند اللزوم دون عناء أو مشمة وٌفضل أن ٌكون لرٌبا ً ما أمكن من 

األبواب أو المخارج االخرىوإذا كـان الحرٌك خارج المبنى فٌجب أن ٌكون مولع أجهزة اإلطفاء أعلى 

 .مستوى الرٌح

لٌامه بمكافحة الحرٌك من الوسائل المفٌدة لتفادى خطر دخان  ٌعتبر خفض لامة الشخص عند -２

 .وحرارة الحرٌك كمـا تٌسر له االلتراب من مولع الحرٌك

 .ٌجب التؤكد تماما ً من إخماد الحرٌك لبل مؽادرة المولع بحٌث ال ٌتولع عودة اشتعاله مرة أخرى -３

 :كٌفٌة استخدام طفاٌة الماء

أسفل موالع اللهب وٌجرى تؽٌٌر االتجاه فً جمٌع المساحة المشتعل فٌها ٌصوب الماء المندفع من الطفاٌة 

النار، وٌراعى ؼمر األجزاء الساخنة بالماء بعد المٌام بإطفاء لهب الحرٌك وفى حالة الحرائك التً تنتشر فى 

 .اتجاه عمودي فٌجب مكافحة األجزاء السفلً ثم االتجاه إلى أعلى

 :ة كٌفٌة استخدام الطفاٌات الرؼوٌ

فً حالة وجود سائل مشتعل داخل إناء ٌراعى توجٌه الرؼاوى إلى الجدار الداخلً للوعاء فوق مستوى 

السائل حتـى ٌمكـن للرؼاوى أن تتكون وتنتشر فوق سطح السائل وعندما ٌكون ذلن متعذرا ً فانه فً اإلمكان 

ائل حٌث تستمر وتكون طبمة أن تلمى الرؼاوى أعلى مولع النٌران بحٌث ٌمكنها السموط فوق سطح الس

متماسكة، وٌراعى عدم توجٌه الرؼاوى مباشرة على سطح السائل الن ذلن ٌجعل الرؼاوى تندفع اسفل سطح 



السائل المشتعل حٌث تفمد الكثٌر من خواصها المإثرة هذا باإلضـافة إلـى احتمال تناثر السائل المشتعل خارج 

 .اإلناء

لجاؾ وثانً أكسٌد الكربون وأبخرة السوائل كٌفٌة استخدام طفاٌات المسحوق ا

  :المخمدة

فً حالة حدوث حرائك بعبوات تحوى سوائل لابلة لاللتهاب أو عندما تنسكب هذه السوائل فوق األرضٌات 

ٌراعى توجٌه الطفاٌة تجاه الرب طرؾ للنٌران ثم تجرى عملٌة كسح سرٌعة فً اتجاه أبعد طرؾ وتعاد هذه 

الحرٌك، أما إذا كان الحرٌك فى سائل ٌتسالط من مستوى مرتفـع فٌجـب توجٌه  الحركة حتى ٌتم إطفاء

وعند حدوث حرٌك بؤجهزة وتركٌبات كهربائٌة توجه  .الطفاٌة إلى أسفل نمطة ثم تحرٌكها بسرعة إلى أعلى

ب رٌك، وعندما تكون التجهٌزات الكهربائٌة مؽلمة داخل جهاز فتصوحالطفاٌة فً إتجاه مستمٌم ناحٌة ال

  .الطفاٌة فـً إتجـاه الفتحـات الموجودة بجسم الؽالؾ حتى ٌمكن نفاذها إلى الداخل

  :كٌفٌة إستخدام بطانٌة الحرٌك

إمسان بطانٌة الحرٌك ٌكون من الطرؾ األعلى بالمرب من سطح المادة المشتعلة وٌتم تحرٌن البطانٌة من 

  .الجهـة العلٌـا وبحذر لتؽطٌة الجسم المشتعل أو الوعاء

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  :عند نشوب حرٌك داخل مولع العمل

 ٕٝ٠جت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رصشف عش٠غ ٚفؼبي ٚآِٓ ٌٍخشٚط ِٓ اٌّج 

 ٓ٠جت أْ ٠ىْٛ فٟ وً غبثك فش٠ك ِؼذ ٌٍطٛاسا ٠زشأعٗ أحذ اٌّٛظف١.  

  :أهم االعتبارات التى ٌجب مراعاتها عند اإلخالء

اٌّجٕٝ ثغشػخ ِٚٓ ألشة اٌّخبسط، ٚاٌزؤوذ  رحذ٠ذ ِٛلغ اٌخطش ٚرٛج١ٗ اٌّٛظف١ٓ إٌٝ اٌخشٚط ِٓ -１

ِٓ خشٚط اٌج١ّغ لجً ِغبدسح اٌّجٕٝ، ِٚٓ صُ اٌزجّغ فٟ ِٕطمخ اٌزجّغ اٌّزفك ػ١ٍٙب ِغجمب   

 ٚاٌزؤوذ ِٓ ٚجٛد اٌج١ّغ، ٚال ٠غّح ثؼذ٘ب ألحذ ثبٌشجٛع إٌٝ ِٛلغ اٌخطش إال ثؼذ صٚاي اٌخطش.

عش٠ؼب   فٟ اعزجبثزٗ ٠ٚؤِٓ ِٕطمزٗ لجً  فٟ حبٌخ اٌطٛاسا ػٍٝ وً شخص فٟ اٌّجٕٝ أْ ٠ىْٛ -２

  .اٌغبص أعطٛأبداٌخشٚط ِٕٙب ِضً إغفبء األجٙضح ٚإغالق 

ٚجٛد خطخ ٚاظحخ ٚعٍٙخ ٌإلخالء أصٕبء حٛادس اٌحش٠ك ٚال ٠ىزفٝ ثٛجٛد٘ب ثً ٠جت أْ ٠ذسة  -３

بث١ه ٠جت إْ رحزٛٞ اٌخطخ ػٍٝ سعُ ٌٍّٛلغ ٠ج١ٓ ف١ٗ ِٛالغ األثٛاة ٚاٌشج .ػ١ٍٙب ج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ

 ٚاٌّّشاد ٚاٌغالٌُ.

ح١ش أْ اٌّصبػذ اٌىٙشثبئ١خ لذ رؤخزن إٌٝ . ٠جت أال رٛظغ اٌّصبػذ اٌىٙشثبئ١خ ظّٓ اٌخطخ ِطٍمب -４

  .ِٓ اٌٙشٚة ِٕٙب ثبإلظبفخ إٌٝ اِىب١ٔخ رؤصش٘ب ثبٌحش٠ك فزىْٛ حج١غب   ف١ٙب ِٛلغ إٌبس ثذال

اٌّجٕٝ ِزؼذد األدٚاس، ٚاٌزؤوذ ِٓ أْ الثذ ِٓ دساعخ اٌحبجخ إٌٝ ٚجٛد عٍُ خبسجٟ ٌإلخالء إرا وبْ  -５

  .ٚاْ رىْٛ اٌشجبث١ه عٍٙخ اٌفزح .اٌّغبس اٌزٞ ٠زخز ٌإلخالء ع١ٍُ ٚآِٓ

إرا وبْ اٌشخص فٟ ٚظؼ١خ رّٕؼٗ ِٓ ِغبدسح اٌّجٕٝ ٔظشا   ٌّحبصشح ا١ٌٕشاْ ٌٗ فؼ١ٍٗ أْ ٠ٍجؤ إٌٝ  -６

ػ حٛي اٌجبة وٟ ال٠ٕفز ِىزت ٌٗ ٔبفزح إٌٝ اٌخبسط ٠ٚغٍك اٌجبة ج١ذا   ٠ٚحبٚي ٚظغ لطؼخ لّب

  .اٌذخبْ إ١ٌٗ ٠ٚمف ثجبٔت إٌبفزح ٠ٚطٍت اٌّغبػذح

ابعالباب الر  

 خطة إخالء مبانً الكلٌة

 إرشادات عامة فً حاالت اإلخالء اآلمن

 



ٌإلخالء ِٓ وً ِىزت خبصخ اٌّٛالغ اٌزٟ ٠ىضش ف١ٙب ػذد  )ػٍٝ األلً(٠جت أْ رشًّ اٌخطخ غش٠مز١ٓ  -７

ِغ رحذ٠ذ ِٛلغ ٌٍزجّغ ٌٍزؤوذ ِٓ ٚجٛد اٌج١ّغ ثذْٚ إصبثبد ٚالثذ أْ ٠ٛظح فٟ اٌخطخ  .اٌؼّبي

ألغبَ اإلغفبء ٚاٌؼ١بدح ٚاألِٓ ٠جت أْ رىْٛ ِؼٍِٛخ ٌذٜ اٌج١ّغ، ِٚىزٛثخ فٟ ِٛلغ  أسلبَ ٘ٛارف

  .ثبسص وٟ الرٕغٝ العزخذاِٙب ػٕذ اٌحبجٗ

 
 

 أهداؾ الخطة وعناصرها وآلٌات تنفٌذها
 

 أهداؾ الخطة  :أوال
 

  المحددة إخالء المبانً من شاؼلٌها فور سماع جرس إنذار الحرٌك وذلن بتوجههم إلى نماط التجمع

 .مسبما بكل مبنى

  تشكٌل وتدرٌب فرٌك إدارة األزمات والحاالت الطارئة بكل مبنى وتحدٌد الواجبات والمهام المنوطة

بكل منهم لتكون بمثابة إطار عام لتنفٌذ خطط اإلخالء ومكافحة الحرائك وعملٌات اإلنماذ مع أهمٌه 

  .جامعة للمساعدة فً التدرٌب على ذلنالتنسٌك والتعاون مع إدارة الدفاع المدنً والحرٌك بال

 مركبات إطفاء الحرٌك استدعاء. 

  السٌطرة على الخطر ومنع انتشار الحرائك والعمل على تملٌل الخسائر الناجمة عنها بالمدر الكافً من

 .خالل استخدام الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائك والتؤكد الدوري من سالمتها

 
 : عناصر خطة اإلخالء :ثانٌا

 
نجاح خطة مواجهة األزمات والحاالت الطارئة تعتمد بشكل أساسً على فرٌك إدارة األزمة ومدى تدرٌبه 

واكتشاؾ إشارات اإلنذار واتخاذ اإلجراءات الولائٌة الالزمة كما  االستجابةبشكل جٌد لـضمان سرعه 

ظم أسلوب تنفٌذ الخطة والتً تعتمد أٌضا ً على الوسائل والمعدات المتوفرة والتعلٌمات المعلنة التً تن

  :ٌمكن تصنٌفها إلى

 

  فً حالة الحرٌكالرب شخص كٌفٌة تصرؾ : 
 
 .كسر زجاج إنذار الحرٌك لتشؽٌله  -１

 إبالغ ؼرفة المطافئ فورا ً على الرلم -２

تحدٌد نماط التجمع وٌموم أفراد األمن والسالمة بالمرور على المبنى للتؤكد من اإلخالء وإرشاد  -３

  .ام سلم الهروب وعدم الركضاألفراد الستخد



 .مكافحة الحرٌك إذا أمكن باستخدام ألرب مطفؤة مناسبة لنوع الحرٌك  -４

 
 

 : واجبات السادة العاملٌن فً المكاتب اإلدارٌة 

 
 لطع التٌار الكهربً عن المكان . -１

 عدم استخدام المصاعد . -２

 )مسالن الهروب ومخارج الطوار  (التوجه إلى نماط التجمع من خالل  -３

 .م المخاطرة والرجوع إلى المبنى مهما كانت األسباب إال بعد أن ٌإذن لن من المسئولٌن عد -４

 

  : واجبات فرٌك التوجٌه واإلرشاد 
 

 ٌتكون فرٌك التوجٌه و االرشاد 
 
 التحلً بالهدوء . -１

 والكوارث . األزماتالتزام كل فرد بمولعه المحدد له سلفا من لبل وحدة إدارة  -２

 والعاملٌن للمخارج اآلمنة . والموضحة كالتالً : توجٌه وارشاد الطالب -３

 
 
 

 

 مبنً خدمات إدارٌة:االستخدام

 ٠م ٧٢٢٢م تمرٌبا                            المساحة :  ٧٥االرتفاع : وصؾ المبنً :

 أدوار                           النظام االنشائً : هٌكلً ٢عدد الطوابك : 

 سلم بالمبنً تستخدم كمسالن للهروب فً حاالت الطوار  ٠ٌوجد عدد مسالن الهروب :

 
 والذي ٌتكون من  واجبات فرٌك مكافحة الحرائك : 
 

 رحذ٠ذ ِىبْ اٌحشائك ِٓ خالي ِالحظخ اٌٍٛحخ اٌزٛظ١ح١خ ٌٕظبَ إٔزاس اٌحش٠ك. -１

 اٌم١بَ ثّىبفحخ اٌحــش٠ك ثٛعبئً اإلغفبء اٌّزٛفشح ثبٌّجٕٝ . -２

 ة ٚرٌه ٌّٕغ أزشبس اٌحش٠ك ثجبلٟ ِىٛٔبد اٌّجٕٝ.اٌزؤوذ ِٓ غٍك إٌٛافز ٚاألثٛا -３

اٌزؼبْٚ ِغ اٌفشق اٌّزخصصخ اٌزبثؼخ إلداسح اٌذفبع اٌّذٟٔ ٚاٌحش٠ك ثئسشبدُ٘ إٌٝ ِٛلغ اٌحش٠ك  -４

 ٚث١بٔبرٙب وبٌزبٌٟ : .ٚٔٛػٗ ٚأجٙضح ٚٚعبئً اإلغفبء اٌّزٛفشح

 أوال : إخالء المبنً اإلداري

 



 
 
 
 
 

 واجبات الحراس ورجال األمن: 
 
 .تؤمٌن المبنى وحفظ النظام -１

 .دخول أي أفراد ؼٌر المختصٌن داخل المبنىمنع  -２

 توجٌه الطالب والعاملٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس لموالع التجمع االمنة المحددة سلفا . -３

 .انتظار الفرق المتخصصة من رجال الدفاع المدنً وإرشادهم لمولع الحرٌك -４

  العاملة تاإلداراواجبات رإساء األلسام والوحدات بكافة: 
 
  .األبواب والنوافذ فٌما عدا المخارج المخصصة لعملٌات اإلخالء التؤكد من إؼالق -１

 .التؤكد من فصل التٌار الكهربائً -２

 .اإلشراؾ على عملٌات اإلخالء -３

 .التؤكد من عملٌات االتصال بالجهات المختصة -４

 .التؤكد من وصول الفرق المتخصصة إلدارة الدفاع المدنً والحرٌك -５

 .وجود جمٌع العاملٌن وعدم تخلؾ أي منهم داخل المبنى التوجه إلى نمطة التجمع للتؤكد من  -６

 

 المنصوص علً تشكٌله فً الالئحة (واجبات فرٌك إدارة األزمات ( : 
 
 :ٌتم تشكٌل فرٌك إدارة األزمة من شاؼلً مبنى الكلٌة وتكلٌؾ أعضائه بالواجبات التالٌة -１

 .طوار  ونماط التجمعإرشاد شاؼلً الكلٌة أو المبنى إلى طرٌك مسالن الهروب ومخارج ال -２

 .نمل الوثائك واألشٌاء ذات المٌمة -３

 .تمدٌم اإلسعافات األولٌة ورفع الروح المعنوٌة لشاؼلً المبنى وبخاصة الطالب -４

  .والصحة واإلنماذ اإلطفاء فرق ومساعدة الحرائك مكافحة -５

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 احتٌاطات واجب مراعاتها :

 

 التنبٌه بعدم استخدام المصاعد . -１

 ٌه بعدم التزاحم او التدافع .التنب -２

التنبٌه علً ان ٌنتظم الطالب فً صفٌن اثناء اإلخالء علً ان ٌموموا بإفساح الطرٌك فً حالة صعود  -３

 . والطوار فرق اإلنماذ 

 التؤكد من خلو كل دور من الطالب او أعضاء هٌئة التدرٌس او العاملٌن . -４

 جد .التؤكد من ؼلك مصادر التٌار الكهربً والؽاز ان و -５

 
 : والذي ٌتكون من  واجبات فرٌك مكافحة الحرائك

 
 .تحدٌد مكان الحرائك من خالل مالحظة اللوحة التوضٌحٌة لنظام إنذار الحرٌك -１

 . المٌام بمكافحة الحــرٌك بوسائل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى -２

 .التؤكد من ؼلك النوافذ واألبواب وذلن لمنع انتشار الحرٌك ببالً مكونات المبنى -３

التعاون مع الفرق المتخصصة التابعة إلدارة الدفاع المدنً والحرٌك بإرشادهم إلى مولع الحرٌك  -４

 وبٌاناتها كالتالً : .ونوعه وأجهزة ووسائل اإلطفاء المتوفرة

 
 

 واجبات الحراس ورجال األمن: 
 
 رؤ١ِٓ اٌّجٕٝ ٚحفع إٌظبَ. -3

 ِٕغ دخٛي أٞ أفشاد غ١ش اٌّخزص١ٓ داخً اٌّجٕٝ. -2

 اٌّحذدح عٍفب . ا٢ِٕخالة ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌّٛالغ اٌزجّغ رٛج١ٗ اٌط -1

 .أزظبس اٌفشق اٌّزخصصخ ِٓ سجبي اٌذفبع اٌّذٟٔ ٚإسشبدُ٘ ٌّٛلغ اٌحش٠ك -4

 

  العاملة تاإلداراواجبات رإساء األلسام والوحدات بكافة: 
 

 ثانٌا : اخالء مبنً البرامج النوعٌة

 



  .بد اإلخالءاٌزؤوذ ِٓ إغالق األثٛاة ٚإٌٛافز ف١ّب ػذا اٌّخبسط اٌّخصصخ ٌؼ١ٍّ -3

 اٌزؤوذ ِٓ فصً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ. -2

 .اإلشراؾ على عملٌات اإلخالء -3

 .التؤكد من عملٌات االتصال بالجهات المختصة -4

 .التؤكد من وصول الفرق المتخصصة إلدارة الدفاع المدنً والحرٌك -5

 . التوجه إلى نمطة التجمع للتؤكد من وجود جمٌع العاملٌن وعدم تخلؾ أي منهم داخل المبنى -6

 

 المنصوص علً تشكٌله فً الالئحة (واجبات فرٌك إدارة األزمات ( : 
 
 :ٌتم تشكٌل فرٌك إدارة األزمة من شاؼلً مبنى الكلٌة وتكلٌؾ أعضائه بالواجبات التالٌة -1

 .إرشاد شاؼلً الكلٌة أو المبنى إلى طرٌك مسالن الهروب ومخارج الطوار  ونماط التجمع -2

 .ٌمةنمل الوثائك واألشٌاء ذات الم -3

 .تمدٌم اإلسعافات األولٌة ورفع الروح المعنوٌة لشاؼلً المبنى وبخاصة الطالب -4

  .والصحة واإلنماذ اإلطفاء فرق ومساعدة الحرائك مكافحة -5

 

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                                                   
 

 سحر صدلى لداحأ.د /                                 
 
 


