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 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  –م 2022-2021لجنة إدارة ألازمات والكوارث 

 3من  1الصفحة 

 

 م2021/2220 يخالء للعام الجامعلا تجربة خطة 

  يلسالي حنا ميخائألاستاذة الدكتورة/

 لبيئةا تنميةجتمع و ملاخدمة الكلية لشئون  كيلو                                             

  ديبة وبعتحية ط                                                                                               

خطةة لاخةالء املعمةع ع ةد ا عةن تصةورا  سةيادتك فيسعد لجنةة ألازمةات والكةوارث أن ت ةدم ل

فةةي تمةةام السةةاعة العاديةةة عشةةر  م2021/2022للعةةام الجةةامعي  21/12/2022يةةوم الثالءةةاء املوافةة  

 :التالي ، وذلك على النحو والنصف ظهًرا

o  لاخالء ةخطأ داف: 

 مجموعة من ألا داف، نذكر من بينها:  ذه الخطة إلى تح ي  صبو ت

 فةةةور  العةةةامل ن  –الطةةةال   -تةةةدر   )أعضةةةاء  يئةةةة ال شةةةاهلي  مةةةنمبنةةةل الكليةةةة  خةةةالءإ •

  املحددة التجمع ن اط إلى هه يتوجمن خالل  لانذار  جرس سماع
ً
 .اسلف

حةةةةدوث ألازمةةةةات )العر ةةةة  علةةةةى  العةةةةامل ن –الطةةةةال   -تةةةةدر   أعضةةةةاء  يئةةةةة التةةةةدر    •

 .قد تحدث بالكلية يالت مثال 

إخةةةةةالء  يفةةةةة ه وقةةةةةدرا  العةةةةةامل ن – الطةةةةةال  - التةةةةةدر    يئةةةةةة أعضةةةةةاءالارت ةةةةةاء بمهةةةةةارات  •

 .املبنل خالل دقائ 

مواجهةةةةةةةة ألازمةةةةةةةةات  خدمة فةةةةةةةياملسةةةةةةةتالا تمةةةةةةةام باسةةةةةةةتكمال وتطةةةةةةةو ر ألاجهةةةةةةةعة واملعةةةةةةةدات  •

 .والكوارث بأنواعها املختلفة

o  التحض ريةجراءات لا:   

 بمبنل الكلية.كد من سالمة جرس العر   أالت -1

 .بأنواعها املختلفةالكلية بنل ممن سالمة طفايات العر   املوجودة داخل  كدأالت -2

 .من سالمة خراطي  املياه كدأالت -3

 .بنل الكليةتحدد املداخل واملخارج مل عالمات من وجود كدأالت -4

o  خالءإجراءات تجربة لا:  

مةةةةةن ووجةةةةةود فر ةةةةة  عضةةةةةاء ألا أنةةةةةذار و لضةةةةةر  جهةةةةةاز لا  يمةةةةةن الصةةةةةنا ألا أفةةةةةراد التنسةةةةةي  مةةةةةع 

 آلاتي:تت  بنجاح وذلك من خالل  لكي ؛دور كل طال  ةومعرف ،الطال و ث ر االازمات والكو 
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 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  –م 2022-2021لجنة إدارة ألازمات والكوارث 

 3من  2الصفحة 

 

  .خالء املبنلإعملية  يتشغيل صافرة الانذار والبدء ف-1

  .فصل الكهرباء عن املبنل -2

  .خالءداء مهمة لا ل  مجموعات صغ رةتنظي  بفر   الخطة وت سيم  الى يت  ال-3

حية  يةت  توز ةع  ،دوار املبنةلأوذلةك مةن خةالل جميةع  ،بوا  الخروجإلى أتوجية الطال  -4

 .بوا  الخروج ومعرفة دور كل عضوأدوار و على جميع ألا  نالفر   املشترك عضاء أ

الطةةةال  مةةةن أعضةةةاء  يئةةةة التةةةدر   والعةةةامل ن و خةةةالء ونةةةعول لا  يسةةةراع فةةةمةةةن لا  التأكةةةد -5

  ر فارها.وترك الجان  ألايس يمنعلى الجان  ألا 

 أءناء لاخالء. استخدام املصاعد تجن استخدام السالل  و  -6

  .صليةالن طة ألا  يمخاطر ف أيةحالة وجود صلية والبديلة تحديد ن طة التجمع ألا  -7

  .كد من وجود الجميعأن طة التجمع والت يالانتظار ف -8

بةةةةةاله الجهةةةةةات إالبةةةةةد مةةةةةن  أءنةةةةةاء مواجهةةةةةة ألازمةةةةةةبنةةةةةل املحالةةةةةة وجةةةةةود ا ةةةةةخا  داخةةةةةل  يفةةةةة -9

 ه. اذإنن اذ حتل يت  عملية لا عن املسئولة 

حتةل  وليةة لهة  وعةدم تحر ةك املصةا سعافات ألا حالة وجود مصاب ن يج  عمل لا  يف-10

  تصل الجهات املعنية.

 .                                           خص دخل املبنل أيكد من عدم وجود أالت -11

o فر   املشارك ن: 

 أعضاء فر   إدارة ألازمات. •

 ألاساتذة املوجودون في قاعات املحاضرات. •

  أمن املبنل.فراد أ •

 لكلية.ااتحاد الطال  وألاسر الطالبية بمجموعة من  •

o : مهام فر   لاخالء وألادوار املنوطة به 

 .نذارلا  صافرة تشغيل •

  .املبنل عن الكهرباء فصل •

 .الطال  من ال اعات خالءإ •
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 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  –م 2022-2021لجنة إدارة ألازمات والكوارث 

 3من  3الصفحة 

 

  .اليم ن جهة يف املوجود السالل  لىإ الطال   توجي •

 .اليسار جهة فى املوجودة السالل  الى الطال   توجي •

 .املبنل خارج الطال  خروج •

  .التجمع ن طة عند املبنل خارج الطال   توجي •

o :التوقيت 

 ظهرا. 11.30في تمام الساعة  21/12/2021يوم الثالءاء املواف  

 

 ت ديروتفضلوا ب بول وافر الاحترام وال

 

 لجنة إدارة ألازمات والكوارث:فر   

 زايد حسن علي محمد أحمد/د.م.أ ▪

 محمد  حمدي أسمهان/أ ▪

 على عبدالعكي  مجدى آية/أ ▪

 ط  العاطي عبد محمد مجدي/أ ▪

 مرس ل الفتاح عبد حس ن نور ان/أ ▪

 علي اللطيف عبد أحمد محمود/أ ▪

 محمد محمود محمد مصطفي/أ ▪

 

 

 


