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 مقدمة

ستویين توالت األعوام منذ إنشاء كلية الهندسة بجامعة أسيوط وتعددت الجهود والبرامج القائمة على الم

المحلي والدولي في مجاالت العمل التي تخدم الوطن وتعمل على تنمية المجتمع. وفي إطار الجهود 

المبذولة من إدارة الجامعة لدعم الخطة االستراتيجية الرامية لترقية وتطویر جودة مخرجات التعليم في 

ن أعد ترفاً فكریاً بل یجب حيث إن خطط األمن والسالمة لم ت .ظل جو أكادیمي مفعم باألمن والسالمة

 أولویة بالنسبة للمؤسسات وحكومات الدول. ذات تكون

 على حدثت یضع ما إذا معها التعامل أو توقعها أو لها ستعدادباال سواء الطارئة الحاالت مواجهة إن 

لمنسوبي وانطالقاً من نهج حمایة النفس البشریة  العمل، بيئة تأمين فى األكبر إدارة الكلية العبء كاهل

ساعد خالء فى حاالت الطوارئ لتخطة لإل عتم وض الكليةوكذلك حمایة مباني ومرافق وممتلكات  الكلية

 . فى النهایة ارتفاع مستوى الجودة على زیادة فاعلية أدائها من خالل العمل بأسلوب متكامل یحقق كليةال

 الحاالت فى شاغليها من يالمبان إخالء كيفية تتضمن الكلية، لها تتعرض قد التى الطارئة والحاالت

 وسوف م،له واألمن واألستقرار الطمأنينة وكفالة سالمتهم لتأمين اإلجراءات كافة واتخاذ الطارئة

 لضمان تباعهاا الواجب واإلرشادات التعليمات من مجموعةخطة اإلخالء و الكتيب هذا فى نستعرض

 .الطوارىء حاالت فى اإلخالء عملية نجاح

 توفير لضمان وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأهيل المهارات الضروریة الالزمة  عزونأمل من هللا

التمتع ببيئة عمل آمنة خالية  الكلية تكفل لجميع منسوبي التىو ،ومرافق الكلية يوالمبان لألفراد الحمایة

 .طرمخامن ال

 

 

 

 عميد الكلية                        مدير وحدة ضمان اجلودة                                             

 نوبى حممد حسن .دأ    نبيل يس عبد الشافى                                                              د.م.أ
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 الطوارئ  تشكيل جلان

 رقم احملمول االسم الوظيفة م
.د. عميد الكلية 1

 
.د. نوبي محمد حسن رئيس اللجنة/ا

 
 01065411330 ا

.د. وكيل الكلية لشوئن خدمة  2
 
نائب اللجنة/ا

 المجتمع وتنمية البيئة
حمد

 
.د. جابر السعدي ا

 
 10045816883 ا

بو القاسم مسوئل السالمة 3
 
.د. محمد ا

 
 01009771075 ا

مين الكلية 4
 
دارة اللجنة/ ا . خالد عبد اللطيف مدير ا 

 
 01002081558 ا

. محمد علي مسوئل العالقات العامة 5
 
ح ا

 
 01062536999 مدا

حمد مسوئل الخدمات والصيانه 6
 
. مختار محمود ا

 
 01003645974 ا

 01014655520 م. مروة شحاته عبد العال السيد/ مدير الوحدة الطبية 7
من 8

 
  مسوئل ال

 
 01009967143 مؤمن محمد سيد . ا

 
 
 

 أرقام تهمك

 التليفون اجلهة

 المطافي
 )عمومي(180
 )جامعة(1010/06

سعاف  ال 
 )عمومي(123
 )جامعة(3333/04

 122 النجدةشرطة 
من

 
 1236 الجامعي ال
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  لطوارئاواجهة محالة واإلخالء يف تعداد سخطة اال
 جامعة أسيوط -بكلية اهلندسة 

 

 ماحةةدثت إذا معهةةا التعامةةل أو توقعهةةا أو لهةةا باالسةةتعداد سةةواء الطارئةةة والحةةاالت األزمةةات مواجهةةة إن

 المجةال هةذا  فةي األكبةر ء العةب والكةوار  األزمةات وحةدة مةع بالتعاون الكلية إدارة  كاهل على یضع

ً  كةان لةذلك والمنشةةة، لألفةراد الشةاملة الحمایة توفير لضمان  الكارثةة لمواجهةة شةاملة خطةة إعةداد لزامةا

 فةي شةاغليها مةن المبةاني إخةالء كيفيةة تتضمن ،هللا السمح الكلية لها تتعرض قد التي الطارئة والحاالت

 واألمةن واالسةتقرار الطمأنينةة وكافةة سةالمتهم لتةأمين الالزمة اإلجراءات كافة واتخاذ الطارئة الحاالت

 إدارة فریةق علةى أساسةي بشةكل الطارئةة والحةاالت األزمةات مواجهةة خطةة نجاح متطلبات وتعتمد لهم

 الوقائيةة اإلجةراءات خةاذوات باألزمةة اإلنةذار إشارات اكتشاف كيفية على تدریبهم ومدى بالكلية السالمة

 وحةدة بالكليةة، المتةوفرة والمعةدات الوسةائل علةى الخطةة تعتمد كما الضرر. واحتواء الفعلية والمواجهة

 اي وقةةةةوع عنةةةةد الخطةةةةة تنفيةةةةذ أسةةةةلوب تةةةةن م التةةةةي التعليمةةةةات ودليةةةةل والكةةةةوار ، االزمةةةةات إدارة

 ،الكليةةةةة إدارة رافإشةةةة تحةةةةت الطةةةةوارئ إدارة مركةةةةز أنشةةةةاء یةةةةتم كارثةةةةة وقةةةةوع فبمجةةةةرد  طةةةةارئ.

 نقةاط  فةي واإلسةعاف اإلخةالء برنةامج علةى واإلشةراف باإلعةداد العمةل فةر  ومشةرفي رؤساء وسيقوم

 الطبيةةة والكةةوادر واإلطفةةاء بةةالطوارئ المتخصصةةة الفةةر  وصةةول لحةةين المحةةددة بةةالمواقع اإلشةةراف

 :یلي بما اإلخالء ةخط تمتاز أن الضروري منو مسبقاً. المحددة المسؤوليات حسب مهامها لمباشرة

 واالستذكار التعبير بسيطة الخطة تكون أن. 

 والتنفيذ اإلتباع سهلة. 

 والتطبيق التوزیع سریعة. 

 ،واإلثبات للتحقيق وقابلة مجدیة. 

 والتحدیث المراجعة في مرنة. 

 اهلدف العام

ً دامها تلقاتيختنفيذها واست فيالبدء طة یمكن وضع خطة عملية ومبس الكليةةااو مةن  متةى مةا أعلةن عميةد ا

ت كةةةاتحر تتضةةةمن التعليمةةةات التةةةي تضةةةبط ،لكليةةةةبا –مح هللا سةةةال  - حالةةةة طارئةةةةعةةةن وقةةةوع  ینوبةةة 

الجاهزیة   قدر من أكبروتحقيق  ،نكفاءة العامليفع ر  هم فيمما یساالفر  المشاركة بها  كلوليات ئومس

 والمادیة. ةالخسائر البشریوالتقليل من  الحتوائهااألداء  و
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 املصطلحات فتعري

 :راً تهديداً خط  األزمة  ً أو غير متوقع ألهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات األفراد والمنظمات  متوقعا

 .جر حلها بصورة سريعةإن لم ي كارثة تؤدي إلى وقد .تخاذ القرارإوالدول والتي تحد من عملية 

 مثل رئيسيعبارة عن طارئ  هي ثة:لكارا:  

o  الكبيرة.یق رالح حواد 

o لمكاناإلخالء بحيث هناك حاجة  واالنهياراتللمرافق أو المباني  كبيري ئوقوع تلف إنشا. 

o شتعالغازات والجوامد القابلة لإلا  الناشئ بسبب المواد والراالنفجارات واالحت. 

o (.وغيرها واإلشعاعيةية لكيميائرة )مثل : المواد احواد  المواد الخط 

o الجماعيتسمم الطعام   حواد. 

o بيعة الصعبة )مثل : الزالزل والسيول واألعاصير(.طال ال روف 

 هي حالة من التوتر وعدم الرضا، الناجمين عن بعض الصعوبات، التي تعوق تحقيق  :المشكلة

قيق النتائج المطلوبة؛ ولذلك، تكون هي السبب األهداف. وتتضح معالم المشكلة في حالة عدم تح

، يصعب معقداً  األساسي لحدوث حالة غير مرغوب فيها؛ بل تصبح تمهيداً ألزمة إذا اتخذت مساراً 

 من خالله توقّع النتائج بدقة.

 :بسبب للفرد إصابة أو ضرراً  یُحد  قد المحيطة العمل ظروف نتيجة جئمفا حد  هو الخطر 

 التشييد أعمال عن ینشأ أو بها، یقوم التي األعمال نتيجة أو ،آلة بسبب أو  ،نفس الفرد من تصرف

 والسقوط. واالنهيار والحفر والبناء

 الحادث هو حالة فجائية غير متوقعة تحدث بصورة سريعة وتنتهى هذه الحالة فور : الحادث

 .انقضاء الحادث، بمعنى أنها ال تتسم باالستمرارية

 األشخاص المصابين وإسعافلتقدیم اإلسعافات األولية ریق هو ف ث:رالكوا إسعافاتيق رف.  

 :خطةلالتن يمي ل هيكلجين ضمن الرالمد األشخاص وإشعارن ام االتصال  سلسلة اإلشعارات . 

 :هواإلعالم عن قرب حدو  خطر، أو وقوع  فعالً، بإرسال نغمات معينة ذات صوت حاد  اإلنذار

 ومن أبرز وسائل اإلنذار صفارات اإلنذار. عينة.تكون مسموعة في مساحة أو مسافة م

 :للخطر، المعرضة المنطقة أو الخطر، منطقة من الممتلكات أو األشخاص إبعاد أو نقل هو اإلخالء 

 الخطر. عن وبعيدة آمنة أماكن تكون التي التجمع نقطة إلي

 ینوب . من أو العميد من الكلية مباني من أكثر أو مبنى إخالء أمر یصدر :اإلخالء مرأ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
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 صابينلمإنقاذ ا فيار  والمساعدة لكومل لمنطقة اكایق مختص یقوم بمسح رف إلخالء:ايق رف 

 المباني والمرافق. ءوتوجي  المنسوبين إلخال

 الممتدة( الساللم – األبواب – الممراتالطر  ) جميع هي :(مسالك الهروب)الطوارئ مخارج 

 النارمثل  أخطار من محمية تكون والتي ج خار لىإ المبنى داخل األشخاص وجود مكان من

 .والدخان

 :هي المناطق التي ینشئ فيها مناطق التجمع واإلسعافات األولية. نقاط التجمع 

 بالقرب  ن آمنة ومغلقةتكوي وكزموقع مر فيهي منطقة یتم تخصصها  ية:كزمنطقة الرعاية المر

 .وارئطال ولة عنمسئلتماد الجهة اعإفيها، وذلك بحسب  ار لكومن المناطق التي یتوقع وقوع ا

 إجراءات خطة اإلخالء

یجب  ن كافة الجهودإإن إخالء الطالب والمنسوبين والعاملين هو أهم ما یجب القيام ب  وقت الطوارئ و

 ، كما هو موضح فيما یلي:أن تنصب لتحقيق ذلك في أسرع وقت وبأسلوب من م

  الطوارئة مواجهاإلخالء وعناصر إعداد وتنفيذ خطط أوالً: 

 خالءاإل  

متطلبات نجاح خطة مواجهة األزمات والحاالت الطارئة تعتمد بشكل أساسي على فریق إدارة إن 

األزمة ومدى تدریب  على كيفية اكتشاف إشارات اإلنذار باألزمة واتخاذ اإلجراءات الوقائية 

لمتوفرة ودليل التعليمات حتواء الضرر وتعتمد أیضاً على الوسائل والمعدات اإوالمواجهة الفعلية و

 التي تن م أسلوب تنفيذ الخطة:

  اإلدارة 

هي فریق العمل المختص بإعداد الخطط وأعمال التنسيق وإدارة وتوجي  الفر  الميدانية المشاركة 

على  في أعمال الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعطاء أمر اإلخالء الجزئي أوالكلي بناءً 

 و من ینوب .أ اعميد الكلية التوجي  الصادر من

 الكوادر البشرية 

 .فر  عمل من تخصصات مختلفة وجهات مختلفة لمباشرة المهام المنوط  بها

 ليات والمعدات اآل 

 عمال اإلنقاذ.أالتي تساهم في  ،كافة المعدات واألجهزة  لدى الكلية  أو الجامعة
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 معلومات عن الحالة الطارئة  ثانياً:

 .من والسالمةدارة األإبالغ عنها  لعمليات ئ بالكلية  بسرعة تقدیر الكارثة واإلیقوم منسق الطوار

 القرار االداري ثالثاً: 

 ً ً أ یصدر عميد الكلية ااو من ینوبة  بتحریك الخطة كليا  ه.علي تقدیر بناءً  و جزئيا

طة عند البدء بوضع خطة الطوارئ یجب تحدید الواجبات والمهام وتحدید األهداف ومجاالت خ

أعضاء هيئة التدریس والمعيدین والموظفين من غير فریق إدارة لجميع المشاركين من  الطوارئ

عتماد على من لهم درایة بإدارة الكوار  واضطالع بالمسؤوليات مع األخذ بعين االعتبار اإل األزمات

 .الطوارئالمشاركين في تنفيذ خطة اإلخالء و تشكيل لجن  الطوارئ ومهامالمختلفة. وفيما یلي 

 شكيل جلنة الطوارئ داخل الكليةت
 اآلتي: من الطوارئ لجنة فریق یتكون 

 (الكلية )عميد  اللجنة رئيس .1

 (المجتمع وخدمة البيئة نئولش الكلية )وكيل اللجنة رئيس نائب .2

 (الكلية مينأ) اللجنة مدیرإدارة .3

  السالمة مسئول .4

  العامة العالقات مسئول .5

  األمن مسئول .6

  الصيانةو الخدمات مسئول .7

 مهام جلنة الطوارئ 
 تحدیثها ویتم بالجامعة، العامة الطوارئ خطة مع تتماشي بالكلية خاصة للطوارئ خطة إعداد .1

 ً  .الحاجة عند أو سنویا

 التجمع بعمليات والقيام الطوارئ، مع التعامل علي والتدریب للتوعية برنامج وتطبيق إعداد .2

 الحاجة. وقت بالكلية المتواجدین لجميع واإلخالء

 عرضية وتجارب وفرضيات وإجراءات خطط من الكلية في الطوارئ یخص ما كل توثيق .3

 .وغيرها سابقة وحواد 

 لذلك. المصاحبة االستعدادات بكافة والقيام الطوارئ لمواجهة الكلية جاهزیة من التأكد .4

 السالمة رةإدا مع للتواصل  بالجامعة للطوارئ الدائمة اللجنة مع الطوارئ إدارة مدیر تنسيق .5

 باستمرار. المهنية والصحة
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 مهام أعضاء جلنة الطوارئ 

 الكلية عميد مهام 

 الكلية. في للطوارئ لجنة تشكيل .1

 .المناسب الوقت وفي األكمل الوج  علي الكلية في الطوارئ لجنة مهام كافة تنفيذ من التأكد .2

 الكارثة (وبعد ناء،أثو ،)قبل الطوارئ یخص ما كل واحتياجات تمتطلبا تأمين علي اإلشراف .3

 بفعالية. وإدارتها

 الحد . وقت المناسب الوقت في التواجد .4

 البيئة لشئؤن الكلية وكيل مهام 

 .الحد  وقت تواجده عدم حالة في الية الموكلة المهام في الكلية عميد عن بةاإلنا .1

 (والمتطوعين غاثةواإل خالءاإل )فریق مثل الكلية في للطوارئ الميدانية الفر  تشكيل .2

 .الكلية في بالطوارئ الخاصة التقاریر مراجعة .3

 .الكلية في الطوارئ خطة على تحسين او تطویر أي اقتراح .4

 الكلية أمين مهام  

 ووسائل الكلية في بوالطال ينوالموظف التدریس هيئة أعضاء لكافة بيانات قاعدة توافر من التأكد .1

 .متهمسال لضمان الالزمة حتياطاتاإل كافة تخاذإو ،بهم تصالاإل

 خطر(. ،كارثة ،)أزمة الطوارئ تخص التي داریةاإل والتقاریر الخطابات جميع عدادإ .2

 الكلية. لعميد والكوار  الطوارئ احتياجات رفع .3

 .نذاراإل وجرس ،نذاراإل وشبكة ،طفاءاإل وأن مة الطوارئ مخارج جاهزیة من التأكد .4

 الفرضيات. تن يم في المساعدة .5

 الصحية الحاالت ذوي من وأ الخاصة حتياجاتاإل ذوي من الكلية يبمنسو عن بمعلومات حتفاظاأل .6

 .المزمنة

 .الكلية منسوبى على تعميمها من والتأكد الطوارئ رقامأ جميع تسجيل .7

 .جهاخار تقام التي الكلية نشطةأ جميع تسجيل .8

 وبذویهم بهم مختلفةال االتصال وطر  ،تواجدهم وأماكن ،الكلية يمنسوب لجميع بيانات عدةقا توفير .9

 .االلكتروني( )البرید بينها من یكون أن على

 .الخطر تفاقم وأ سرعة حالة في اللجنة رئيس مع والتنسيق ، فوراً  العمل یقافإ .10
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 .الطوارئ( ومخارج الهروب )مسالك خالل من الكلية تجمع نقاط إلى التوج  .11

 بها. الخاصة التقاریر وإعداد الخسائر حصر .12

 الطبيعية. حالتها لىإ وضاعاأل وإعادة التقاریر كتابة في المساعدة .13

  السالمة مسئول مهام 

 والمستودعات، والورش، والمعامل، )المباني، ذلك ویشمل الكلية، في للسالمة متكامل ن ام وضع .1

 ومخارج التجمع ونقاط السالمة بتعليمات الخاصة اإلرشادیة واللوحات والمعدات، واألجهزة،

 عليها. لدوريا بالتفتيش والقيام (الطوارئ

 )أعدادهااكمياتها، السالمة بن ام الخاصة والمعلومات والبيانات والخرائط توفيرالمخططات .2

 ومتابعتها، وتطبيقها، المسئوليات، وتحدید وصيانتها( ،اتشغيلها،عملها وطریقة ومواصفاتها،

 باستمرار. وتحدیثها

 البيانات وتوفير سالمة،لل ومعدات وأجهزة وأدوات مواد من الكلية حتياجاتإ جميع حصر .3

 ستمرار.إب وتحدیثها ومراجعتها بشأنها والمعلومات

 وتوثيقها الكلية محتویات كل مع اآلمن للتعامل الالزمة االحتياطات كافة توفير من التأكد .4

 .باستمرار وتحدیثها ومراجعتها

 صور في ةفرضي تدریبات البرنامج یشمل أن علي الكلية، في والتدریب للتوعية برامج إعداد .5

 لمنع ونشاطات سابقة، حواد  من مستفادة ودروس تدریبية، ودورات وهمية، حواد  علي تمارین

 .وغيرها 000 الحریق ومكافحة

 بالكلية. الخاصة والتجمع اإلخالء خطة تنفيذ في المساعدة .6

 وقت أسرع في الطبيعي للوضع العودة علي والعمل ،بالكلية السالمة تخص التي ألضرارا حصر .7

 ممكن.

 والطوارئ. بالسالمة الخاصة والسجالت والمحاضر التقاریر إعداد .8

 الحد . وقت المناسب الموقع في التواجد .9

 العامة العالقات مسئول مهام 

 .التنسيق الجيد مع إدرة الكلية والجهات المختلفة ذات الصلة .1

 .بين منسوبى الكلية نشر الوعى وثقافة السالمة .2

 .االتصال بالجهات المختلفة داخل وخارج الكلية والتنسيق بينها .3

 ومراقبة ردود األفعال المختلفة التي تصدر سواء عن جمهور الجامعة الداخلي والخارجي.  .4

 .لمنسوبى الكليةدعم التماسك الداخلي  .5
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 الكلية أمن مسئول مهام 

 تأمين المبنى وحفظ الن ام. .1

 أفراد غير المختصين داخل المبنى.منع دخول أي  .2

منع خروج أحد من البوابة الرئيسية لمباني الكلية إلى أن تنتهي عمليات اإلخالء والسيطرة على  .3

 نتهاء الحالة الطارئة.إاألزمة و

 .اد انت ار الفر  المتخصصة من رجال الدفاع المدني وإرشادهم لموقع الح .4

 والصيانه الخدمات مسئول مهام 

 ي تأمين المبنى وحفظ الن ام.المساهمة ف .1

 .أن مة السالمة تعمل بصورة مرضية التأكد من أن جميع .2

 تقدیم المساعدة والمشورة الفنية لمسؤول السالمة وفر  خدمات الطوارئ. .3

 الحریق . ات إنذارمراقبة لوح .4

 فريق إدارة األزمات
وهذه  الكوار  في كل مبنى، لجان وفر  إلدارة األزمة ومجابهة وجود من بد ال الطوارئ خطط لتنفيذ

وتسهيل عملية  الطوارئ، ومستلزمات الضعف والخطر، أماكن تفقد: أهمها متعددة المهام، اللجان

آلية  ووضع قبل الحد ، وإعدادها تشكيلها یجب وج  أكمل على بعملها اللجان هذه تقوم وحتى اإلخالء،

مة من شاغلي كل مبنى وتكليف أعضائ  حيث یتم تشكيل فریق إدارة األز ،اللجان هذه بين للتنسيق

 بالواجبات التالية:

  إدارة عملية اإلخالء وإرشاد شاغلي المبنى إلى طریق مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط

 التجمع.

 .نقل الوثائق واألشياء ذات القيمة 

 .تقدیم اإلسعافات األولية ورفع الروح المعنویة لشاغلي المبنى وبخاصة الطالب 

 الحرائق ومساعدة فر  اإلطفاء واإلنقاذ والصحة مكافحة. 

  التأكد من أن جميع شاغلي المبنى على داریة تامة بمسالك الهروب وأن تكون لدیهم األلفة على

 من خالل التدریب عليها. ستخدامهاإ

  التأكد من أن جميع األبواب المركبة على مخارج الطوارئ والممرات المؤدیة إليها مفتوحة طيلة

 الرسمي وأن تكون سهلة الفتح للخارج ) اتجاه اندفاع األشخاص(. عملت الفترا
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  لشاغلي المبنى ومثبت ً التأكد من خلو كافة مسالك الهروب من العوائق وأن تكون واضحة تماما

 عليها اللوحات اإلرشادیة الدالة عليها.

 مزمات واجبات أعضاء هيئة التدريس واملعيدين واملوظفني من غري فريق إدارة األ

 .التحلي بالهدوء وعدم االرتباك 

 .ًإیقاف العمل فورا 

 قطع التيار الكهربائي عن المكان . 

 في حالة وجود مصاعد( ةاستخدام المصاعد الكهربائي عدم(. 

 .التوج  إلى نقاط التجمع من خالل مسالك الهروب ومخارج الطوارئ 

  تقع إصابات بينهمالتنبي  على الطالب بعدم الركض أو تجاوز زمالئهم حتى ال. 

 واجبات رؤساء األقسام والوحدات بكافة اإلدارات

 .التأكد من إغال  األبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعمليات اإلخالء 

 .التأكد من فصل التيار الكهربائي 

 .اإلشراف على عمليات اإلخالء 

 المستشفى  –) الدفاع المدني  ليةعن طریق إدارة الك التأكد من عمليات االتصال بالجهات المختصة

 (.الجامعى

 .التأكد من وصول الفر  المتخصصة إلدارة الدفاع المدني والحریق 

  التوج  إلى نقطة التجمع للتأكد من وجود جميع الطالب والعاملين وعدم تخلف أي منهم داخل

 .المبنى

 واجبات مسئول نقطة التجمع

 مسئول مسؤولية كاملة عن نقطة التجمع.  

 ختصاصهم قد أخليت.إتنسيق مع مراقب المباني فور وصولهم لنقطة التجمع للتأكد من أن المباني ال 

 .عدم السماح ألي شخص بمغادرة نقطة التجمع تحت أي مالبسات إال بعد صدور تصریح بذلك 

  المباني إلى نقطة  ى، ووصول جميع مراقببتطورات عملية اإلخالء عميد الكلية أو من ینوب إخطار

 تجمع وتمام اإلخالء.ال

 .إبالغ مسئولة السالمة عن أي حالة غير عادیة قد تحد  في نقطة التجمع 
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  المباني لمتابعة عودة من تم  ىنتهاء الحاد ، یقوم بالتنسيق مع مراقبإعقب اإلعالن عن تمام

  إخالؤهم إلى مواقعهم.

 واجبات فرق مكافحة احلرائق يف املباني
 ل مالح ة اللوحة التوضيحية لن ام إنذار الحریق.تحدید مكان الحرائق من خال 

  القيام بمكافحة الحــریق بوسائل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى )مطفةت الماء ذات اللون األحمر– 

 مطفةت ثاني أكسيد الكربون ذات اللون األسود(.

  (.المطافئ فوراً على رقم ) الطوارئ إدارةإبالغ 

 ذلك لمنع انتشار الحریق بباقي مكونات المبنى.التأكد من غلق النوافذ واألبواب و 

  التعاون مع الفر  المتخصصة التابعة إلدارة الدفاع المدني والحریق بإرشادهم إلى موقع الحریق

 .ونوع  وأجهزة ووسائل اإلطفاء المتوفرة

 باني الكليةالوسائل واملعدات املطلوب توافرها مب
 -لوحات إرشادیة  -هة الكوار  واألزمات )نقطة التجمع إن توفير الوسائل والمعدات الالزمة لمواج

إسعافات أولية( تلعب دور كبير بصورة مباشرة في الحد من الخسائر الناجمة  -أجهزة إطفاء وإنذار 

 عن األزمة لذلك كان من الضروري التأكد من توافر البنود التالية:

 .تحدید نقاط التجمع الخاصة بكل مبنى 

 هزة المكافحة األولية لجميع أنواع الحرائق وأن تكون صالحة لالستخدام التأكد من توافر أج

  .الفوري

 .التأكد من توافر األدویة والمهمات واألدوات الطبية الالزمة لعمليات اإلسعافات األولية 

  التأكد من توافر مخارج وأبواب الطوارئ الكافية وكافة اللوحات اإلرشادیة التي تسهل عمليات

 .ل شاغلي المبنى على مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمعاإلخالء وتد

 حلظة اإلخالء ختباراتالتجارب واإل
 من للتأكد كوار  علىوهمية  وسيناریوهات مناورات إجراءزمة والبدء في إعداد سيناریو لأل

المشكلة إلدارة  ومراقبة ردة الفعل للفر العالقة  ذات بين الجهات واالتصال التنسيق وآلية الجاهزیة

 األزمة وسلوك وتصرفات شاغلي المبنى.
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 جتارب خطة اإلخالء نتائجتقييم 
تحليل وتقييم مستوى أداء فریق إدارة األزمة واألخطاء التي وقعت للوقوف على أوج  القصور بها 

اریر بتلك وإعداد تقستفادة مما قد ی هر من مشكالت لوضع الحلول العاجلة لها لتالفيها مستقبالً واإل

 األزمات والكوار  بالكلية. وحدةالنتائج ورفعها إلى 

  نتهاء الطارئإخطة مرحلة ما بعد 

 الخطة: أهداف

 .الطبيعية الحالة إلي والعودة رثةالكا نتهاءإ إعالن -1

 .الالزمة التقاریر بإعداد الكارثة مع التعامل طریق تقييم -2

 .المستقبلية والتوصيات المقترحات تبني -3

 :الطوارئ لجنة قيادة فريق مهام

 المعلومات. مركز طریق عن الطارئ نتهاءإ عن اإلعالن إصدار .1

 الالزمة. التقاریر وإعداد الطارئ وقوع أثناء مرحلة خالل اإلجراءات تقييم بمهام لجنة تكليف .2

 .المستقبلية الطوارئ لمواجهة والمقترحات التوصيات ووضع التقاریر بدراسة لجنة تكليف .3

 والطوارئ اإلخالء لفريق الفنية المهام

 .والمنشةت األفراد في الخسائر حصر .1

 األساسية. للوظائف الستخدامها الطبيعي وضعها إلي والمواقع المباني تهيئة إعادة .2

 العام للكلية صفالو

 الرئيسية المخارج وكذلك الدوار وعددا المبنى نوعية مثل الكلية عن المعلومات جميع نوضح فيما يلى

 توضيح مع تواجدهم. وأماكن العاملين وعدد المتوفرة السالمة تاوتجهيز الطوارئ جومخار للمبنى

 الطوارئ مخارج بها يوضح للمبنى إرشادية خرائط وٕارفاق الخطة بها تنفذ سوف التي المواقع

 .التجمع نقطة وكذلك الطبي الفرز ومنطقة
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 جامعة أسيوط –(: الموقع العام لمباني كلية الهندسة 1الشكل رقم )
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 التفصيلي للمبني األداري بالكلية(: البيان 1)الجدول 

 

مكاتب  الدور/الطابق املبني م
 إدارية

فصول 
 صاالت معامل مدرجات دراسية

 بوفيهات مسرح )قاعات(

داري  1  ال 

رضي
 
 1 مسرح  - - - - 15 ال

ول
 
 - - - - 3 ال

فراغ 
 مسرح 

- 

 2 - 1 - - - 18 الثاني
 

 
 
 

 
 
 

 (: المسقط األفقي للدور األرضي للمبني اإلداري2الشكل رقم )
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 للمبني اإلداري ول(: المسقط األفقي للدور األ3الشكل رقم )

 
 

 (: المسقط األفقي للدور الثاني للمبني اإلداري4الشكل رقم )
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 لقسم الهندسة الميكانيكيةالتفصيلي البيان  (:2)الجدول

 

مكاتب  دور/الطابقال املبني م
 إدارية

فصول 
 صاالت معامل مدرجات دراسية

 أوفيس مسرح )قاعات(

قسم الهندسة  2
 الميكانيكية

رضي
 
 - - 1 - 6 1 17 ال

ول
 
 3 ال

قاعة 2
 ضيافة

2 5 - - - 

 1 - - 6 2 1 14 الثاني
 1 - - 5 2 2 23 الثالث
 1 - 2 - 2 - 21 الرابع

 - - - - - - 5 الخامس

 معمل الحرارة 2-1
رضي

 
 - - - 4 - - 3 ال

ول
 
 1 - - 3 - 1 6 ال

 - - - 1 - - - السطح
 

 
 
 

 
 

 أ(: المسقط األفقي للدور األرضي لقسم الهندسة الميكانيكية -5الشكل رقم )
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 المسقط األفقي للدور األرضي لقسم الهندسة الميكانيكيةتابع ب(:  -5الشكل رقم )

 
 

 أ(: المسقط األفقي للدور األول لقسم الهندسة الميكانيكية -6الشكل رقم )
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 المسقط األفقي للدور األول لقسم الهندسة الميكانيكيةتابع ب(:  -6الشكل رقم )

 
 

 المسقط األفقي للدور األول لقسم الهندسة الميكانيكيةتابع جـ(:  -6الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 22 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 ثاني لقسم الهندسة الميكانيكيةأ(: المسقط األفقي للدور ال -7الشكل رقم )
 

 
 

 المسقط األفقي للدور الثاني لقسم الهندسة الميكانيكيةتابع ب(:  -7الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 23 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 المسقط األفقي للدور الثاني لقسم الهندسة الميكانيكيةتابع جـ(:  -7الشكل رقم )
 

 
 

 نيكيةأ(: المسقط األفقي للدور الثالث لقسم الهندسة الميكا -8الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 24 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 المسقط األفقي للدور الثالث لقسم الهندسة الميكانيكيةتابع ب(:  -8الشكل رقم )
 

 
 

 المسقط األفقي للدور الثالث لقسم الهندسة الميكانيكيةتابع جـ(:  -8الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 25 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 أ(: المسقط األفقي للدور الرابع لقسم الهندسة الميكانيكية -9الشكل رقم )
 

 
 

 المسقط األفقي للدور الرابع لقسم الهندسة الميكانيكيةتابع (: ب -9الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 26 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 المسقط األفقي للدور الرابع لقسم الهندسة الميكانيكيةتابع جـ(:  -9الشكل رقم )
 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور الخامس لقسم الهندسة الميكانيكية10الشكل رقم )
 



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 27 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 ي لمعمل الحرارة(: المسقط األفقي للدور األرض11الشكل رقم )
 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور األول لمعمل الحرارة12الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 28 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 (: المسقط األفقي لسطح معمل الحرارة13الشكل رقم )
 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور األرضي لورش الكلية14الشكل رقم )
 



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 29 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 

 (: المسقط األفقي للدور األول لورش الكلية15الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 

 لقسم الهندسة الكهربائيةالتفصيلي البيان  (:3)لالجدو

 

مكاتب  الدور/الطابق املبني م
 إدارية

فصول 
 بوفيهات مسرح صاالت معامل مدرجات دراسية

قسم الهندسة  3
 الكهربائية

رضي
 
 1 - - 14 - 1 2 ال

ول
 
 - - - 6 - 5 11 ال

 1 - - 1 - 5 18 الثاني
 - - - 4 - 1 3 الثالث
 1 - - 4 - 1 3 الرابع

 



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 30 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 لقسم الهندسة الكهربائية األرضي(: المسقط األفقي للدور 16الشكل رقم )
 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور األول لقسم الهندسة الكهربائية17الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 31 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور الثاني لقسم الهندسة الكهربائية18الشكل رقم )

 
 

 فقي للدور الثالث لقسم الهندسة الكهربائية(: المسقط األ19الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 32 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور الرابع لقسم الهندسة الكهربائية20الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 

 لقسم الهندسة المعماريةالتفصيلي البيان  (:4)الجدول

 

مكاتب  الدور/الطابق املبني م
 إدارية

فصول 
 بوفيهات مسرح صاالت معامل مدرجات دراسية

لهندسة قسم ا 4
 المعمارية

رضي
 
 - - 1 2 1 2 4 ال

ول
 
 1 - - - 1 2 13 ال

 1 4 1 - - 1 2 الثاني

 



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 33 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 

 (: المسقط األفقي للدور األرضي لقسم الهندسة المعمارية21الشكل رقم )
 

 
 

 

 (: المسقط األفقي للدور األول لقسم الهندسة المعمارية22الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 34 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 فقي للدور الثاني لقسم الهندسة المعمارية(: المسقط األ23الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 

 لقسم الهندسة المدنيةالتفصيلي البيان  (:5)الجدول

 

مكاتب  الدور/الطابق املبني م
 إدارية

فصول 
 بوفيهات مسرح صاالت معامل مدرجات دراسية

قسم الهندسة  5
 المدنية

رضي
 
 - - - 4 - - 9 ال

ول
 
 1 - 1 2 - 3 2 ال

 1 - 2 - 5 1 33 الثاني
 1 - 2 3 - 5 1 الثالث

 



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 35 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور األرضي لقسم الهندسة المدنية24الشكل رقم )
 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور األول لقسم الهندسة المدنية25الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 36 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 

 (: المسقط األفقي للدور األول لقسم الهندسة المدنية26الشكل رقم )
 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور الثاني لقسم الهندسة المدنية27الشكل رقم )
 



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 37 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 

 

 (: المسقط األفقي للدور الثالث لقسم الهندسة المدنية28الشكل رقم )
 
 
 
 

 
 
 
 

 لقسم هندسة التعدين والفلزاتالتفصيلي البيان  (:6)الجدول

 

مكاتب  الدور/الطابق املبني م
 إدارية

فصول 
 وفيهاتب مسرح صاالت معامل مدرجات دراسية

6 
قسم هندسة 
التعدين 
 والفلزات

رضي
 
 - - 1 5 - - - ال

ول
 
 1 - - - - 2 9 ال

 
 



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 38 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

  
 التعدين والفلزاتهندسة لقسم (: المسقط األفقي للدور األرضي 29الشكل رقم )

 

 
 

 (: المسقط األفقي للدور األول لقسم هندسة التعدين والفلزات30الشكل رقم )



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 39 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 
 جامعة أسيوط - التجمع لكلية الهندسة(: نقاط  31الشكل رقم )

 

 نقاط التجمع

 (: هندسة التعدين +معمل البلديات + الورش1نقطة تجمع رقم )    1

 (: الهندسة الميكانيكية + معمل الحرارة + الورش2نقطة تجمع رقم )    2

ة + مدرج أ وب (: المبنى اإلدارى + الهندسة الكهربائية + الهندسة المدني3نقطة تجمع رقم )    3

 اعدادى

 (: الهندسة المعمارية4نقطة تجمع رقم )    4

 (: مدرج جـ ومدرج د اعدادى + مكاتب رعاية الشباب5نقطة تجمع رقم )    5

 (: معامل الهندسة المدنية + مكاتب شئون الطالب6نقطة تجمع رقم )   6



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 40 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 املراجعة السنوية أو الدورية للخطة
 V.Year.Month   النسخة

جراؤها رقم النسخة تاريخ المراجعة لقائم بالمراجعةا  التغييرات التي تم ا 

    

    

    

    
 

 فريق الطوارئ من السادة

 رقم احملمول االسم الوظيفة م
.د. عميد الكلية 1

 
.د. نوبي محمد حسن رئيس اللجنة/ا

 
 01065411330 ا

.د. وكيل الكلية لشوئن خدمة المجتمع  2
 
نائب اللجنة/ا

 تنمية البيئةو
حمد

 
.د. جابر السعدي ا

 
 10045816883 ا

مين الكلية 3
 
دارة اللجنة/ ا .  مدير ا 

 
 01002081558 خالد عبد اللطيفا

 01014655520 م. مروة شحاته عبد العال السيد/ مدير الوحدة الطبية 4
من 5

 
  مسوئل ال

 
 01009967143 مؤمن محمد سيد . ا

بو القاسم مسوئل السالمة 6
 
.د. محمد ا

 
 01009771075 ا

. محمد علي مسوئل العالقات العامة 7
 
 01062536999 ا

حمد مسوئل الخدمات والصيانه 8
 
.د. مختار محمود ا

 
 01003645974 ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أرقام تليفونات الطوارئ
 



  خطة االستعداد واإلخالء فى حالة مواجهة الطوارئ
 

 41 جامعة أسيوط –كلية الهندسة 
 

 التليفون اجلهة
 المطافي

 )عمومي(180
 )جامعة(1010/06

سعاف  ال 
 )عمومي(123
 )جامعة(3333/04

 023748453 مدير الجامعة

 الكهرباء

 )عمومي(2310074
 )عمومي(2326611
 )عمومي(2335069
 )عمومي(2319917

 )جامعة(1222/06

 المياه
 )عمومي(2322094

 )جامعة(125

 122 النجدة

 129 طوارئ الغاز

 مستشفي الطالب
 )عمومي(2080798

 )جامعة(4820/06
 )جامعة(4822/06

 نائب رئيس الجامعة لشوئن البيئة
 )عمومي(2355253

 )جامعة(06 /1023
 )جامعة(1516/06

 
 

 


