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

 3من  1الصفحة 

 

 حنا سالي/الدكتورة ألاستاذة

 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل

 تحية طيبة وبعد                                                                    

 الثالثاء يوم إلاخالء بتجربة للقيام والكوارث بالكلية ألازمات إدارة لجنة استعداد إطار  ففي

 أحيط. دقيقة 30 ملدةظهرا  والنصف عشرة الحادية الساعة تمام في 21/12/2021 املوافق

 :يلي بما سيادتكم علما

 وإجراءاتها. إلاخالء تجربة موعد عن خبارهمل  الجامعة إدارة مع التواصل ضرورة •

حتى الثانية  11.35دقيقة من الساعة  25ملدة  ىعن املبن الكهربي التيار  فصلب السماح  •

 عشرة ظهرا.

  .املبنى خارج إسعاف سيارة توفير  •

 .وخطواتها التربية كلية إخالء تجربة بموعد لحاطتها الاقتصاد كلية مع التواصل •

 فرةاص سماع فور ( عمال – إداريين – معاونة هيئة – تدريس هيئة أعضاء) الجميع التزام •

 من ألايمن الجانب والتزاماملكاتب(،  -)قاعات املحاضرات  أماكنهم من بالخروج إلانذار 

 .التجمع نقطة في والانتظار  ،املبنى من الخروج حتىعد النزول  الطوارئ  مخارج

 .التجربةهذه  إنجاح في املساهمة أجل من التدريس هيئة أعضاء السادة إعالم •

املحاضرات في ذلك التوقيت هم يالذين لد التدريس هيئة أعضاء السادة إعالم  •

 نقطة في ىاملبن خارج بانتظام وهدوء، والانتظار  همطالب خروج عن الكاملة مسئوليتهمب

 ]مرفق قائمة بأسماء سيادتهم[. .تجمعلا
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 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  –م 2022-2021لجنة إدارة ألازمات والكوارث 

 3من  2الصفحة 

 

 املحارض الشعبة املستوى القاعة الدور

 البدروم
 صديق إيامن/أ رياض أطفال الثاين 408

 رشفأ ندى أ/ خاصة تربية الرابع 410

 األريض

 فؤاد حممد /د خاصة تربية الثاين 4007

 يرسي داليا/د إنجليزية لغة الرابع 4008

 األخرض غادة/د B  نجليزيةإ لغة الثالث 4012

 يالباق عبد يشكر/د أملاين األول 4107 األول

 الثاين

 يدسوق دعاء/د خاصة تربية الثالث 4207

 يد/رانيا الصاو ربيةلغة ع الثاين 4209

 صابر فاروق. د عربية لغة الثاين 4208

 هاجر /أ+  سليامن /د عربية لغة الثالث 4217

 

   وتفضلوا بقبول وافر االحرتام

 رئيس جلنة إدارة األزمات والكوارث

 زايد حسن عيل حممد أمحد/د
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 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية  –م 2022-2021لجنة إدارة ألازمات والكوارث 

 3من  3الصفحة 

 

 خطوات تجربة إلاخالء

   
 إخالء قاعات املحاضرات -3 الكهربي التيار فصل  -2 إلانذار صافرة تشغيل -1

 

 
  

 الطوارئ  مخرج إلى التوجه -7 املصاعد استعمال عدم -5 ألازمات فريق بتوجيهات الالتزام -4

  

 التجمع ةنقط في الانتظار  -9 ألايمن الجانب التزام مع بهدوء النزول -8

 

 


