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 والكوارث األزمات وحدةرؤية ورسالة 

 كليةبال من الضروري وضع خطط واستعدادات مسبقة للتعامل مع شتى األزمات والكوارث املتوقع حدوثها . 

 إدارية هلا كيانها ومسئولياكها يف  زمات والكوارث يحي  ككو  وحدةوعلى هذا األساس وجب إنشاء وحدة متخصصة بإدارة األ

 .الكيا  االدارى و كضم فريق متميز إلدارة األزمات و الكوارث

 :إدارة األزمات والكوارث  وحدة رؤية

  بالكلية بيئة العمل  استقرارقبل وقوعها وحتقيق أعلى درجات األمن والسالمة مبا يكفل  باألزمةالتنبؤ 

 :إدارة األزمات والكوارث   وحدةة رسال

 الـ  من اخلسائر  قبل وأثناء وبعد األزمات واحلد لكليةكوفري نظام فعال لضما  أمن وسالمة األفراد واملمتلكات واألبنية با 

 .ميكن حدوثها

 :أهداف وحدة إدارة األزمات والكوارث

 والطـال  والعـاملني    سهيئة التدريامل معها بني أعضاء نشر ثقافة إدارة األزمات والكوارث والتوعية مبخاطرها وسبل التع

 بالكلية 

  بالكليةكوفري مستلزمات األمن والسالمة 

  بالكليةوضع إسرتاكيجية عامة ملنع ومواجهة األزمات والكوارث 
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 خطة جمابهة الكوارث واألزمات

 والتقليل مـن   يط اجليد كالفى بعض األزماتميتد التخطيط جملابهة الكوارث إىل ما قبل حدوث الكارثة حي  ميكن بالتخط

 .اجملتمع ملؤسسات الطبيعيكما ميتد ليشمل مرحلة ما بعد األزمة حتى ميكن إعادة الوضع , أثارها 

  كـوارث خارجيـة أو    يتوقع جمابهتهـا سـواء   ال يتطلب التخطيط اإلملام مبواطن اخلطورة احملتملة ومعرفة نوعية املخاطر

 .داخلية

  اخلطة مراحل إعداد
 :الكارثة ويتم فيها/ مرحلة ما قبل األزمة:ً أوال

 .البعيد/ املتوسط/ التنبؤ باألزمات والكوارث احملتمل حدوثها على املدى القريب .1

 .إعداد اخلطط ورسم السيناريوهات لدرء األزمات ومواجهة الكوارث .2

 .اإلجراءات الوقائية ملنع األزمة أو الكارثة اختاذ .3

 .بالكلية يف هذا اجملال وعقد ورش عمل كدريبية لالركقاء مبستوى كفاءة العاملني, الكوارث واألزماتنشر الوعي بإدارة  .4

 .كطوير آليات الرصد واإلنذار امُلبكر يف جمال إدارة األزمات والكوارث ُكلَّما كا  ذلك ممكنا  .5

 .املناسبة االكصالجتهيز غرفة عمليات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجهزة  .6

 :مرحلة املواجهة واالستجابة واالحتواء: ثانيًا

 سبق إعدادها والتدريب عليها ال كنفيذ اخلطط والسيناريوهات  .1

 .أو الكارثة األزمةكنفيذ أعمال املواجهة واإلغاثة بأنواعها وفقا لنوعية  .2

 .القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة .3

 .كنفيذ عمليات اإلخالء عند الضرورة .4
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 : حلة التواز مر: ثالثًا

 .حصر اخلسائر فى األفراد واملنشآت .1

 . واحلماية من أخطار املستقبل احملتملة (النشاط استئنافمرحلة  )التأهيل وإعادة البناء  .2

واخلـرو  بالـدروس    كقييم اإلجراءات ال  متَّ اختاذها للتعامل مع الكارثة خالل مرحلة املواجهـة واالسـتجابة واالحتـواء    .3
 .املستفادة

من أجل كاليف السلبيات  وكوجيهها إىل اجلهات املعنية لالستفادة منها, ق احلدث و كقديم التوصيات واملقرتحات الالزمةكوثي .4
 .إدارة أفضل وكطوير وحتدي  اخلطط وفقا للمستجدات من أجل, (إ  وجدت)مستقبال 

 كيف كتصرف يف حاالت الزالزل واهلزات األرضية

وال حتاول اخذ أي شيء مـن   وإال فأبق يف مكانك(  مرت 55 )   إذا كانت املسافة ال كزيد عن إذا كنت يف املدر  او مكتب فاخر .1

 .ممتلكاكك الشخصية

 .(خرسانةصبه ) أساسي إذا كنت يف املدر  فاحتمى حتت الطاولة مباشرة وابتعد عن النافذة أو أستند حتت أو إىل حائط .2

إذا كنت يف السيارة ابق يف مكانك حتى يقـف السـائق وإذا كنـت    ,  املبنى فعليك االبتعاد عن حواف الكلية إذا كنت يف فناء  .3

 .واستمع إىل املذياع كقود السيارة فبادر إىل الوقوف

 .إذا كنت خار  املعهد فابتعد عن املباني العالية وكوجه إىل املناطق الفسيحة .4

 .ث حريق حاول ما أمكن قطع الكهرباء والغاز عن املنشأة حتى ال ككو  سببا يف حدو .5

 .اهلزة األوىل ال حتاول التجول بعد اهلزة مباشرة فقد يعقبها هزات أخرى كابعة واألفضل أ  كبقى هادئ لفرتة بعد .6

يسيطر عليك لكيال حتـدث   إىل إرشادات الدفاع املدني ونفذها وكعاو  معه لسالمتك وال جتعل اخلوف والفزع واهللع استمع .7

 .إرباكا قد يؤدي إىل إصابتك 

 .الحقة اول البح  يف األنقاض عن أغراض شخصية فقد يتسبب ذلك يف إصابتك نتيجة انهياراتال حت .8

إىل محايتـك ومحايـة    إ  هذه التعليمات هامة جدا ومبسطة يف ذات الوقت وهي كعليمات إحرتازيه فقط نهدف مـن خالهلـا   .9

 أسركك وجمتمعنا فال كقلق
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 كيفية التصرف يف حالة احلريق

 شف حريقًا أ  يفعل ما يأكيجيب على أي شخص يكت

 ).يف حال وجودة ( أ  يكسر زجا  إنذار احلريق لتشغيله .1

 .أ  يتصل فورا برقم هاكف الطوارئ الستدعاء فرق اإلطفاء .2

 -:احلريق كما يأكي  أ  يكافح احلريق إذا أمكن باستخدام أقر  مطفأة مناسبة لنوع .3

 .إمساك املطفأة جيدا بواسطة مقبض احلمل -

 .ألما  باملطفأة اسحب مسمار ا -

 .وجه فوهة املطفأة إىل قاعدة اللهب -

 .اضغط على املقبض لتشغيل املطفأة -

 حتريك مواد اإلطفاء على قاعدة النار ميينا ويسارا -

 أ  يتأكد أ  املكا  الذي يقف فيه ال يشكل خطورة عليه وأنه باستطاعته اهلرو  إذا انتشر احلريق .4

مرتين إىل ثالثة أمتار  اهلواء الطلق يراعى الوقوف مع اجتاه الريح على مسافة عند استخدام مطفأة احلريق اليدوية يف .5

 .من النار

 .ال حتاول إطفاء احلريق إال إذا كا  صغريا وكنت واثقا أنك قادر على إمخاده  .6

 .غادر غرفتك وأغلق البا  خلفك وشغل جهاز اإلنذار . إذا كا  احلريق كبري  .7

 .لتدحر  على األرض أفضل وسيلة لوجود اهلواء النقي يف حالة وجود دخا  كثيف يكو  ا .8

 .حتسس البا  واملقبض بظاهر يدك فإذا مل يكن ساخنا افتح يحذر وأخر   .9

 .إذا وجدت البا  ساخنا عند مالمسته فال كفتحه  .11

 .انزع الستائر وافتح الغرفة لتهويتها وطرد الدخا  .11
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 واجبات فرق مكافحة احلرائق

 .خالل مالحظة اللوحة التوضيحية لنظام إنذار احلريق حتديد مكا  احلرائق من  .1

مطفآت ثاني أكسيد  –األمحر  مطفآت املاء ذات اللو  )القيام مبكافحة احلريق بوسائل اإلطفاء املتوفرة باملبنى أو املعهد  .2

 . (الكربو  ذات اللو  األسود 

 .ونات املبنى التأكد من غلق النوافذ واألبوا  وذلك ملنع انتشار احلريق بباقي مك .3

ونوعه وأجهزة ووسائل  التعاو  مع الفرق املتخصصة التابعة إلدارة الدفاع املدني واحلريق بإرشادهم إىل موقع احلريق .4

 .اإلطفاء املتوفرة

 واجبات رؤساء األقسام

 .التأكد من إغالق األبوا  والنوافذ فيما عدا املخار  املخصصة لعمليات اإلخالء .1

 .الكهربائي التأكد من فصل التيار .2

 .اإلشراف على عمليات اإلخالء .3

 (. وزارة الصحة  –الدفاع املدني  )التأكد من عمليات االكصال باجلهات املختصة  .4

 .التأكد من وصول الفرق املتخصصة إلدارة الدفاع املدني واحلريق .5

 .التوجه إىل نقطة التجمع للتأكد من وجود مجيع العاملني وعدم ختلف أي منهم داخل املبنى .6

 سواجبات احلر 

 .كأمني املبنى وحفظ النظام .1

 .منع دخول أي أفراد غري املختصني داخل املبنى .2

 .احلالة الطارئة منع خرو  أحد من البوابة الرئيسية إىل أ  كنتهي عمليات اإلخالء والسيطرة على األزمة وانتهاء .3

 . انتظار الفرق املتخصصة من رجال الدفاع املدني وإرشادهم ملوقع احلريق .4
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 :قبل الدخول إىل املعمل  جيب إكباع اآلكى:  أوال

 .باألزراروجيب طيه  الصناعية األليافاركداء بالطو املعمل  والذي يفضل ا  يكو  مصنوعا من القطن وليس  .1

 .داخل املعمل  شابهام أواركداء حذاء كامل يغطي القدم متاما ومينع متاما اركداء الصندل  .2

 .شنط داخل املعمل  أوخصيه من كتب ومذكرات متعلقات ش أيعدم اصطحا   .3

 .باالطعمه واملشروبات داخل املعامل  إطالقايسمح  ال .4

 .اخللف قبل الدخول كما جيب ضم الشعر الطويل إىل. . واحللي داخل املعامل  الفضفاضةعدم اركداء املالبس  .5

 : التواجد باملعمل  أثناء: ثانيًا

  ا طوال فرتة وجودة فى املعمل جيب على الطالب ا  يكو  يقظا ومتنبه .1

  داخل املعمل  األوقاتجيب التصرف بطريقه مسئوله وجدية يف مجيع  .2

  النكات داخل املعمل  إلقاءاو  واخلاصة العامة األحادي جيب عدم كداول  .3

قبل  املعمل يف حالة عدم وضوح اي كوجيهات جيب الرجوع اىل املسئول عن .العمليةبالدروس  اخلاصةالتعليمات  إكباعجيب  .4

 .العمل بدء

 .املسئول عن املعمل بتوجيهات من إالداخل املعمل  املوجودةواحملاليل  الكيماويةجيب عدم ملس االجهزه واملواد  .5

 :قبل مغادرة املعمل: ثالثًا

 صةاملخص األماكنيف  صحيحةولكن جيب التخلص منها بطريقه  األصليالوعاء  إىل املستخدمةالكيماويات  إعادةال جيب  .1

 .لذلك

ولكن جيب التخلص منها  األحواضالزجا  املكسور فى  إلقاءعدم و املكا  املخصص هلا إىلجيب إعادة األجهزة والزجاجيات  .2

 .فى املكا  املخصص لذلك

 جيب كنظيف األماكن اخلاصة بالطال  .3

  جيب التأكد من إطفاء األجهزة الكهربائية وكذلك إطفاء مصادر الغاز قبل مغادرة املعمل  .4
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 : مناذ  حلاالت عملية عن أزمات جامعية

 .الطال  اعتصام .1

 الكلية الطال  ملبنى  اقتحام .2

 جلامعةمظاهرة طالبية داخل حرم ا .3

 .إلغاء درجات الرأفة .4

 .أو املكاكبحريق داخل أحد املعامل  .5

 .اإلشاعات املدمرة .6

 .كعطل احد املصاعد وبداخله طال  أو أعضاء هيئة كدريس أو عاملني .7

 الكلية  مبانيمن  جزء انهيار .8

 .وكذلك املواد البيولوجية واحلادة اخلطرةكيفية التعامل مع املواد الكيميائية  .9

 بالكلية  غذائيكسمم  تحاال .11

 .هبوط فى املسطحات األرضية الشاسعة باملعهد .11

 .أماكن جتمع الطال  والعاملني وأعضاء هيئة التدريس يفوجود أسالك كهرباء دو  غطاء  .12

 .حاناتكسر  أسئلة االمت .13

 .سرقة مقارات الكنرتول .14

 مراحل كنظيم وإدارة األزمة او الكارثة

 (اخل...كلوث كيميائي – انهيار – حريق )التبليغ الفوري لوحدة إدارة األزمة باملعهد عن احلدث  .1

 .إخطار غرفة عمليات احملافظة وإبالغ غرفة عمليات احلي  .2

 .185املدني والدفاع  123واإلسعاف  122دة شرطة النج: رفع درجة االستعداد للجهات املختصة مثل .3

 .استدعاء فريق إدارة األزمة املختص طبقا لنوعية احلدث  .4
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 –املدني واحلريق الدفاع – وحدات حفظ األمن ومكافحة اإلرها  – كأمني منطقة احلدث بالتنسيق مع إدارة املرور .5

 .أخل ..... اإلدارات اهلندسية  

 .األولية مع املختصني جتميع وحتليل وكداول املعلومات  .6

 . ( التليفزيو  – اإلذاعة احمللية )إبالغ اإلعالم يف حالة ضرورة كواجده جتنبا النتشار الشائعات  .7

 .عدم التهوين أو التهويل باحلدث  .8

 .ت وحدة إدارة األزما انتقال بعض أفراد طاقم إدارة األزمة إلي منطقة احلدث للمتابعة واختاذ بعض القرارات بالتنسيق مع .9

وحدة كأمني شبكة  – الصرف الصحي –املياه  – ءالكهربا  - الصناعي األمن  – فرق اإلنقاذ – اإلسعاف)انتقال وحدات  .11

 .معاجلة احلدث كل فيما خيصه  للتدخل يف (... الغاز الطبيعي 

قرارات املناسبة وإبالغها للجهات ال لتحليلها وكقدير املوقف الختاذ باجلامعة جتميع املعلومات و إبالغها ملركز إدارة األزمات  .11

 . املنفذة مع اإلبالغ للمستوى األعلى 

 .األوضاع إىل ما كانت عليه  وإعادةإزالة آثار احلدث  .12

 .اخلرو  بالدروس املستفادة وكعديل السيناريوهات السابق وضعها  .13

 وسائل التدخل السريع لإلنقاذ

 املدربني على مكافحة احلريق والتدخل السريع بالكلية أفراد وحدة إدارة األزمات من العاملني  - .1

 الدفاع املدني واحلريق - .2

 الشرطة - .3

 األجهزة املعاونة .4

 امعةاإلدارة اهلندسية باجل .5

 الصرف الصحي - .6

 الغاز الطبيعي - .7
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 الكهرباء املياه - .8

 التليفونات - .9

 الطرق - .11

 :خطة جمابهة الكوارث واألزمات

حدوث الكارثة حي  ميكن بالتخطيط اجليد كالفى بعض ميتد التخطيط جملابهة الكوارث إىل ما قبل  .1

 الطبيعيكما ميتد ليشمل مرحلة ما بعد األزمة حتى ميكن إعادة الوضع , والتقليل من أثارها  األزمات

 .اجملتمع ملؤسسات

  يتوقع جمابهتها سواء ال يتطلب التخطيط اإلملام مبواطن اخلطورة احملتملة ومعرفة نوعية املخاطر  .2

 كوارث خارجية أو داخلية

 :  العلمية األقسام رؤساء بالسادة خاصة مهام

كواجد نسخة من مفاكيح غرف أعضاء هيئة التدريس واملعامـل البحثيـة ومعامـل الطـال  والوحـدات ذات الطـابع اخلـا          .1
 .                     التابعة لقسم سيادككم 

ء هيئة التدريس يكو  مشـرفا علـي إخـالء القسـم عنـد حـدوث أي       طبقا جلداول القسم الدراسية يتم حتديد أحد أعضا .2
 خماطر وختطر وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلية جبدول اإلشراف األسبوعي للتنسيق معه 

يتم حتديد عدد من السادة أمناء املعامل باإلضافة إلي عدد من العمال جبدول أسبوعي للمسـاعدة يف إخـالء القسـم عنـد      .3
حضورهم الدورة التدريبية يف استعمال أجهزة اإلطفاء عن طريق إدارة احلماية املدنية كـذلك حضـورهم    الضرورة بشرط

 دورة اإلسعافات األولية 

 .  يتم كوفري عدد من املصابيح الفوسفورية للمساعدة يف إخالء القسم يف حالة كواجد دخا  كثيف  .4

 ة واملعامل البحثية يتم إعال  إرشادات أما  املعامل داخل املعامل الطالبي .5

( مشرف اإلخالء بالقسـم  ) رئيس القسم أو من ينو  عنه / د.االكصال والتنسيق مع وحدة إدارة األزمات والكوارث من قبل أ .6
 لتسهيل عملية اإلخالء 

 يتم اإلخالء يف املسارات احملددة طبقا للخرائط املعلقة بكل قسم  .7

عن أعطال أجهزة اإلطفاء أو نقص وسائل احلماية املدنية بالقسم أو احتيا   يتم إبالغ وحدة األزمات والكوارث بصفة دورية .8
  أفراد القسم لدورات كدريبية يف أعمال احلماية املدنية لرفع الكفاءة
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 .إصدار كعليمات خبطر كواجد طال  الدراسات العليا من خار  الكلية يف املعامل البحثية بدو  إشراف  .9

  التدريس ةهيئ أعضاء بالسادة خاصة مهام
 إذا كا  عضو هيئة التدريس مبكتبه .     1 

 .      يتم إقفال كافة األجهزة الكهربائية مبكتب سيادكه  .1

 غلق اللوحة الكهربائية مبكتب سيادكه  .2

 عدم كواجد أي من األجهزة الكهربائية بالقر  من با  غرفة سيادكه أو علي األرض   .3

 : يف  التواجد مبمر القسم التابع له للمساعدة .4

 .    إخالء الطال  املتواجدين بالقسم يف املسارات احملددة طبقا للخرائط املتواجدة بالقسم  -أ 

 .مكافحة احلرائق إذا وجدت وإبالغ وحدة األزمات والكوارث بالتطورات  - 

 التأكد من إمتام عملية اإلخالء ويكو  آخر فرد يف اإلخالء  -ت

 أحد املدرجات أو قاعات الدروس   إذا كا  عضو هيئة التدريس يف. 2 

 عند حدوث حريق أو دخا  يتم التعامل مع الطال  بهدوء ويحزم والسيطرة عليهم  .1

مصدر اخلطـر ويـتم إخـالء البنـات أوال ثـم البـنني        نيتم كوجيه الطال  إلي أحد أبوا  املدر  أو قاعة الدرس بعيدا ع .2
 حملددة لإلخالء وإرشادهم إلي سالمل الطوارئ ثم إلي نقطة التجمع ا

 .                              التأكد من خلو املدر  أو قاعة الدرس من الطال   .3

 .  إذا كا  هناك دخا  كثيف يطلب من الطال  وضع مناديل علي األنف وقفل الفم  .4

 مينع ركض الطال  أو الصياح  .5

 . رس طبقا للخرائط املعلنة التواجد مع الطال  يف نقطة اإلخالء القريبة من املدر  أو قاعة الد .6

 مينع استعمال األسانسري نهائيا حي  يتم قطع التيار الكهربائي  .7

 االكصال بوحدة إدارة األزمات والكوارث للمساعدة  .8

 التأكد من عدم وجود إصابات واإلبالغ إذا وجدت  .9

 غالبية املدرجات وقاعات الدروس مزودة بأجهزة إطفاء آلي  .11
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 ة التدريس يف أحد معامل الطال  لإلشراف إذا كا  عضو هيئ. 3  
 يتم التأكد علي إغالق كافة مصادر الغاز واألجهزة الكهربائية  .1

يعمل علي كنظيم خرو  الطال  من احدي أبوا  املعمل طبقا للحالة املوجودة ويبدأ خبرو  البنات أوال ثم البنني إلي نقط  .2
 التجمع لإلخالء بدو   ركض أو صياح وبهدوء 

 من غلق كافة عبوات املواد الكيميائية التأكد .3

 التواجد مع الطال  يف نقطة التجمع لإلخالء للسيطرة علي الطال  .4

 مهام خاصة بالسادة أمناء املعامل الطالبية 

 : يقع العبء األكرب علي السادة أمناء املعامل من ناحية كأمني املعمل ومقاومة أي حرائق به ولذا جيب 

 كواجد الطال  باملعمل  التواجد املستمر أثناء .1

 املرور بصفة شبه يومية علي وسائل احلماية املدنية باملعمل للتأكد من كواجدها يف مكانها الصحيح وصالحيتها  .2

 التأكد من كافة كوصيالت الغاز ومتابعة ذلك أثناء الدروس العملية  .3

 .   مصدر حراري التأكد من عدم كواجد أي مواد كيميائية قابلة لالشتعال مفتوحة أو جبوار  .4

 وصالت الكهرباء املختلفة جيب أ  ككو  علي درجة عالية من األما   .5

 اإلبالغ الفوري عن سوء كوصيالت الكهرباء أو الغاز إلي رئيس أمناء معامل القسم .6

 العمل علي التهوية اجليدة املستمرة للمعمل  .7

 :يع كاآلكي صرف السرتيتم ال( اشتعال مواد كيميائية –دخا   –حريق )عند حدوث 
 غلق كافة مصادر الغاز والكهرباء        .1

 االستخدام الفوري ألجهزة إطفاء احلريق باملعمل وال  جيب أ  يكو  مدر  عليها جيدًا  .2

 .  إبعاد كافة املواد الكيميائية بعيدًا عن منطقة احلريق  .3

الدخا  بهدوء بداية بالطال  البنات ثم البنني فتح با  الطوارئ باملعمل واملساعدة يف خرو  الطال  بعيدًا عن احلريق أو  .4
 والتأكد من خلو املعمل من الطال  
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 املنح وطال  واملعيدين املساعدين املدرسني بالسادة خاصة مهام
 :الطالبية املعامل فى
 : اآلكي إكباع جيب( دخا  – حريق)  الطالبية املعامل داخل املخاطر من أي حدوث عند 

 األجهزة الكهربائية باملعامل مبساعدة أمني وعامل املعمل لغلق مصادر الغاز وفصالتزام اهلدوء و .1

 1سرعة ابالغ مشرف املعمل كليفونيًا .2

كنظيم خرو  الطال  بهدوء من أحد ابوا  املعمل طبقًا للحالة املوجودة والبنات أوال ثم البنني والعمـل علـى عـدم ركـض      .3
 1الطال  أو الصياح إىل إحدى نقاط التجمع

 1مساعدة مشرف املعمل يف التأكد من خلو املعمل من الطال  .4

 1يف حالة احلرائق احملددة  اإلطفاء أجهزةاملساعدة يف استعمال  .5

 1مساعدة مشرف املعمل يف السيطرة علي الطال  يف نقاط التجمع منعا حلدوث اصابات .6

 1املساعدة فى استعمال أجهزة اإلطفاء فى حالة احلرائق احملددة .7

 1سبب من األسبا  يتم االكصال مباشرة مبدير وحدة األزمات والكوارث للمساعدة أليواجد املشرف فى عدم ك .8

 1مساعدة مشرف املعمل فى السيطرة على الطال  فى نقاط التجمع منعًا حلدوث إصابات .9

أقـر  سـلم أو ممـر    قبل بداية املعمل التأكد من وجود وسائل اإلطفاء مناسبة باملعمل وإبالغ املشـرف بـأى كقصـري ومعرفـة      .11
  1للطوارئ قريبًا

 1عدم مغادرة املعمل إال بعد مغادرة آخر طالب والتأكد مرة أخرى من غلق مصادر الغاز وفصل األجهزة الكهربائية .11

  1عن مصدر حراري واملرور املستمر للتأكد من ذلك وإبعادهاإغالق كافة العبوات الكيمائية  .12

 1شروبات باملعمل يرجى إخطار وحدة إدارة األزمات والكوارثعند مالحظة وجود سخانات ألغراض عمل امل .13

 1فى حالة كواجد دخا  كثيف باملعمل يطلب من الطال  وضع مناديل مبلله على األنف وغلق الفم .14

 : البحثية املعامل فى

 يفواجد مبفـرده  محاية للكلية من األخطار خاصة الدخا  واحلرائق مينع كواجد أى طالب دراسات عليا من خار  الكلية الت .1
 1املعامل البحثية إال بوجود أحد املدرسني املساعدين واملعيدين معه

اطر جيب إغالق مصادر الغاز وفصل األجهزة الكهربائية وغلق كافة العبوات الكيميائية للقابلة لالشـتعال  خم أيعند حدوث  .2
 1فورًا

 1ات والكوارثفاء إذا كا  احلريق حمدود وإبالغ وحدة األزمطاستخدام أجهزة اإل .3

 1إذا امتد احلريق جيب مغادرة املعمل فورًا وطلب املساعدة .4
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 :  الكلية عام مدير بالسيد خاصة مهام

من األخطار داخل الكلية كعترب حالة طارئة وأزمة لذا جيب كتضافر كل اجلهود حنو احتوائها ومعاجلتهـا   أيإ  حدوث 
مدير عام الكلية مسئول عن املكاكب اإلداريـة التابعـة لـه لـذا     والسيد  يللحفاظ على العنصر البشرى والعنصر املاد

 :جيب
 1كواجد نسخة من مفاكيح املكاكب اإلدارية لدى مدير عام الكلية .1

يتوىل كأمني املكتب عند حدوث اى من املخاطر خاصة أ  املكاكب اإلدارية حتتوى دائما علـى   يحتديد مسئول بكل مكتب إدار .2
بـالغ وحـدة إدارة األزمـات    إواألوراق ويكو  مدر  جيدًا على التعامل مع األخطار الطوارئ ويتم كميات كبرية من املستندات 

 1كأمني املكاكب اإلدارية يوالكوارث بأمساء مسئول

 1عدم ككديس األوراق داخل املكتب خاصة على األرض .3

 1حفظ كافة البيانات والوثائق اخلاصة باملكتب على قر  مدمج وحيفظ فى مكا  آمن .4

 1نع كواجد أى من مصادر احلرارة داخل املكاكب اإلداريةمي .5

 1ف ألنها من أحد أسبا  احلرائق فى املكاكب اإلداريةيالفعال على أجهزة التكيي الكشف الدور .6

مينع التدخني نهائيا من العاملني فى املكاكب اإلدارية أو املرتددين عليها الحتوائها على كميات كبرية مـن األوراق أو كواجـد    .7
 1وكيت فى األرضياتم

 1واضحة ويوجد من يستطيع التعامل بها أماكن يفالتأكيد على كوافر أجهزة إطفاء صاحلة  .8

 1وجود أفراد مدربني باملكاكب اإلدارية على أعمال احلماية املدنية واإلسعافات األولية .9

 باآلكى االلتزام يرجو اإلدارية املكاكب منطقة فى حريق نشو  حالة فى

 عن األجهزة الكهربائية الكهربائيفصل التيار  .1

 1معدات اإلطفاء املتوافرة باملكتب باستخداميتوىل مسئول كأمني املكتب بالتعامل السريع مع احلريق  .2

اىل أقر  نقطة جتمع لألخالء عرب املسـارات احملـددة للمكاكـب طبقـا للخريطـة املعلنـة وعـدم         بانتظاميتم مغادرة املكتب  .3
 1الركض

 1تب آخر من يغادر املكتب بعد اإلخالء مسئول كأمني املك .4

 1األزمات والكوارث لألعالم وطلب املساعدة إدارةبوحدة  االكصال .5

 1عن أي إصابات  اإلبالغ .6

 1احلريق وحصر اخلسائر  أسبا كقديم كقرير عن  .7

 : بالطال  خاصة مهام .8
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الكلية ووحدة إدارة األزمات من املخاطر من األهداف األساسية إلدارة  أيأما  الطال  عند حدوث  سالمة و إ 

 : اآلكيوالكوارث لذا عند حدوث أى خماطر يرجى إكباع 

 : احملاضرات قاعات يف التواجد أثناء

إ  كافة املدرجات وقاعات الدروس مزودة بأجهزة إطفاء آلية ويوجد بها أبوا  للطوارئ كذلك الكلية مزودة 

 :الطارئة لذا جيببإمكانيات مادية وبشرية للتعامل مع كافة احلاالت 

 1التزام اهلدوء واالنتباه إىل إرشادات الدكتور احملاضر  .1

 التوجه إىل أقر  با  للطوارئ واخلرو  بهدوء وبنظام وإكاحة الفرصة للبنات للخرو  أوال .2

 1عدم الركض .3

 1التوجه إىل أقر  نقطة جتمع لإلخالء كما هو موضح باملدر  .4

 1عدم استخدام األسانسري أثناء الطوارئ .5

 1إبالغ احملاضر عن أى إصابات واملساعدة بهدوء .6

 1يوضع منديل على األنف فى حالة وجود دخا  كثيف .7

 1احملافظة على زمالئك ومساعدكهم .8

 : املعامل فى التواجد أثناء

 إ  املعامل الطالبية كوجد بها العديد من وسائل األما  ضد األخطار محاية للطال  عند حدوث أى من املخاطر 

 : التاليدخا  داخل املعمل يلزم إكباع  أو حريق دوث يف حالة ح

 1البعد بأكرب قدر ممكن عن مصدر احلريق .1

 1باهلدوء وعدم الركض االلتزام .2

  1االستماع إىل إرشادات الدكتور مشرف املعمل أو املدرسني املساعدين أو املعيدين أو فنى املعمل املتواجد حلظة اخلطر .3

 إىلعمل بعيدًا عن مصدر اخلطر لألخالء ويكو  دائما الطلبة البنات فى املقدمـة والتوجـه   التوجه إىل أقر  با  طوارئ بامل .4
 1أقر  نقطة جتمع لإلخالء كما هو حمدد باخلريطة داخل املعمل

 1إصابات قد حتدث أياإلبالغ عن  .5

 1عند وجود دخا  كثيف داخل املعمل يتم وضع منديل مبلل باملاء على األنف .6

 .اخلربة فى استعمال أجهزة اإلطفاء يتقدم إىل املشرف أو املعيد أو أمني املعمل لتوجيهه حنو املساعدةمن لديهم املقدرة و .7


