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 العناصر االساسية العداد خطة االخالء
 

 اوال  تحديد الحى والشارع الذى تقع فيو الكميو
 

 بمدينة الزقازيق  داخل  الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق التربية الرياضيو لمبنات تقع كمية
ليا بوابو كبيرة من م والواجيو االماميو 5.2ارتفاعو  والمبنى محاط بسور من جميع االتجاىات

الحديد المسمح خاصة بدخول اعضاء ىيئة التدريس والعاممين بالكمية وبوابة جانبية من 
خاصة بدخول الطالبات وبوابة خمفية من الحديد المسمح لدخول وخروج االفراد  الحديد المسمح

 من الكمية )اعضاء ىيئة التدريس والعاممين والطالبات(
 ثانيا وصف المنشاءة:

 ثالثا:اعداد العاممين بالكمية :
 مبنى االدارة لكمية التربية الرياضية لمبنات:

 : ركل دو  (موزعين عمى225اممين بالمبنى )  وعدد الع
 (فرد055الدور االرضى وعدد العاممين )  

 ( فرد 055الدور االول وعدد العاممين ) 
 ( فرد 055الدور الثانى وعدد العاممين ) 

 ( فرد 055وعدد العاممين )  الدور الثالث
 ( فرد 055وعدد العاممين )  الدور الرابع

 رعايو الشبابالمبى الفرعى )االدارة الطبيو 
 (    فرد موزعين عمى كل دور 555ين )  وعدد العامم

 ( فرد52الدور االرضى وعدد العاممين )  
 ( فرد 05الدور االول وعدد العاممين ) 
 ( فرد05الدور الثانى وعدد العاممين )  

 ( فرد055وعدد العاممين )   الدور الثالث
 

 وممحق المخازن مبنى )صالو االلعاب الرياضية(الجمانيزيم
 ( فرد05بالمبنى)   وعدد العاممين

 
 



 مبنى حمام السباحو 
 ( فرد موزعين عمى كل دور 052وعدد العاممين بالمبنى) 

 ( فرد 52الدور االرضى وعدد العاممين ) 
 ( فرد05)ور االول )سطح الحمام ومالحقاتو(الد

 وسائل االنذار المتوفرة :  رابعا
 يوجد انذار من النوع االتوماتيك  ) كاشف الدخان(

 
 مخارج الطوارى ووسائل اليروب :  ا :خامس

 سمم ىروب  فى مبنى االدارة ( 5يوجدعدد)
 بالدور الثانى والثالث بمبنى االدارة( سمم ىروب خمف المدرجات 0يوجد عد)

 (سمم ىروب فى مبنى االدارة الطبية ورعايو الشباب  0كما يوجد عدد)
 (سمم ىروب فى مبنى حمام السباحو 0يوجدعدد)

 وقف:سادسا: الم
العاممين والمتواجدين وقوع حالو طوارى ال قدر اهلل تستمزم القيام بعممية اخالء المنشاة من 

 باسرع وقت.
 سابعا :اليدف؛

 .ايجادالطريقة المثمى الخالئيم 
  تحديد الميام والمسئوليات لمعاممين عن عممية االخالء 
 توفير الحماية الالزمو لمعاممين بالمنشاة من اى خطر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثامنا :الميام والمسئوليات:
مبنى االدارة لكمية التربية الرياضية )تحديد االشخاص اعضاء ىيئة التدريس(المسئولين  الاو 

 عن عممية االخالء :
 مالحظات المسئولية  الوظيفو المنوط عنيا  صفتو الوظيفو االسم م
رئيس قسم  ا.د/ منى لطفى  0

تنظيم ال
 واالدارة 

اخالء الدور  ضىتامين الدور االر 
من  االرضى

 جميع المتواجدين
الى منطقو 

 التجمع

 

رئيس قسم  ا.د/ رضا رشاد 5
 الموادالصحية

 اخالء الدور تامين الدوراالول
من جميع  االول

المتواجدين الى 
 منطقة التجمع

 

اخالء الدور  تامين الدور الثانى  ام.د /ىدى عبد الحميد 0
الثانى من جميع 
المتواجدين الى 
 منطقة التجمع

 

 اخالء الدور  تامين الدور الثالث  ا.د/زينب االسكندرانى 4
من جميع الثالث 

المتواجدين الى 
 منطقة التجمع

 

اخالء الدور   تامين الدور الرابع  ا.د/جيان الصاوى 2
الرابع من جميع 
المتواجدين الى 
 منطقة التجمع

 

 
 
 
 



 باباالمبنى الفرعى الرعايو الصحية ورعايو الش
 
الوظيفة  الوظيفة االسم م

 المنوطة
 مالحظات المسؤلية

مدرس بقسم  د/عال 0
الميان 

 والمضمار

ور دال
 االرضى 

  

مدرس بقسم  د/تركان 5
التمرينات 

والجمبازوالتعبير 
 الحركى 

   الدور الثانى 

مدرس بقسم  د/رباب عطية 0
التمرينات 
والجمباز 

 والتعبير الحركى

   الدور الثالث

   الدور الرابع قسم االلعاب /عزة احمد السعيدد 4
 
 

 صالو االلعاب الرياضية والجمباز)الجمانزيم(
الوظيفو  الوظيفو االسم م

 المنوطة
 مالحظات المسؤليات

استاذ بقسم التمرينات  ا.د/ىويدا فتحى 0
 والجمباز والتعبير الحركى

تامين يمين 
 الصالو

اخالء الجزء 
االيمن من 

 صالو االلعاب

 

استاذ بقسم التمرينات  ا.د/جييان بدر 5
 والجمباز والتعبير الحركى

تامين يسار 
 الصالو

اخالء الجزء 
االيسر من 

صالو االلعاب 
 الرياضيو 
 والجمباز

 



 
 
 م

 
 االسم

الوظيفة  الوظيفو
 المنوطة

المسئوليا
 ت

 مالحظات

تامين الدور  استاذ سباحو ا.د/امل ابو المعاطى 0
 االول

اخالء 
 الدور

االرضى 
من 

 الحمام

 

تامين الدور  استاذ سباحو ا.د/سحر عبد العزيز 5
 الثانى

الثانى 
اخالء 
الدور 
وسطح 
 الحمام

 

 

 
 ويتم االخالء كاالتى

 خطة االخالء
 ممعب السمو و)الممعب الرئيسي لكرة اليد (    لمجميع  منطقة التجمع 

  (المبنى الرئيسى) المخارج اثناء ادارة االزمات 
 - يو اعضاء ىيئة التدريس و الطالبات والعامالت المتواجدات اثناء ادارة الكارثة  توج

متمثل ذلك فى االكواد الخاصة بارقام جميع  فوق مكتب عميدة الكمية  من الدور الرابع
ومن االرقام  21454الى 21400الحجرات بالمبنى من الدور الرابع من ارقام )من

  21000رقم  ئبالطالبات الى خروج الطوار الى السمم الخاص 21450الى  21404
 21050الى  21004ومن  21054الى 21000من االرقام  والثالث عموى بيدوء

تجاه السمم الخاص بأعضاء ىيئة التدريس والنزول بيدوء متخذين يمين السمم لمدور 
ا ومنيا لمالعب العاب القوى  (21000)ااالرضى تم التوجيو الى الدخول الى الكافتيري

الخروج الى نقطة ومراعاة التعميمات عمى الموحات االرشادية ومسؤلى ادارة االزمات 
 التجمع 



  - ة  توجيو اعضاء ىيئة التدريس و الطالبات والعامالت المتواجدات اثناء ادارة الكارث
عموى بيدوء تجاه فى الجزء الثانى من المبنى فوق المكتبة من الدور الرابع والثالث 

  مالسمم الخاص بالطالبات والنزول بيدوء متخذين يمين السم
 -  توجيو اعضاء ىيئة التدريس و الطالبات والقائمين بالعمل االدارى والعامالت

الى  21554الى  21500من  االرقام  المتواجدات اثناء ادارة الكارثةفى الدورالثانى
 21000ة التجمع ( الى الكفاتريا  ) نقط21550الى  21504

  بيدوء لممدرج الرئيسى المقابل لمسمم ومنة  ودور العميدة   فوق مكتب عميدة الكمية
لمالعب العاب القوى   لمخرج الطوارئ االول والنزول ببطئ من سمم الطوارئ السفل

  ومراعاة التعميمات عمى الموحات االرشادية ومسؤلى ادارة االزمات
 
 -  االدارى واعضاء ىيئة التدريس و الطالبات والعامالت  توجيو القائمين بالعمل

بالدور االرضى بيدوء و التوجيو الى الدخول الى   المتواجدات اثناء ادارة الكارثة
الى نقطة التجمع  21005الى  21055الكافتيريا ومنيا لمالعب العاب من االرقام 

الدخول تم التوجيو الى  210504الى  21050الى  21050ومن  21000الى 
ومراعاة التعميمات عمى الموحات  ومنيا لمالعب العاب القوى  21000الى الكافتيريا

 االرشادية ومسؤلى ادارة االزمات 
  المالعب 
 -  تصتف الطالبات  بنظام لمتوجو لمالعب العاب القوى من مالعب االلعاب المختمفة

 رة االزمات                                    مع مراعاة التعميمات المدونة باالفتات االرشادية ومسؤلى ادا
 )صالة االلعاب )الجمنيزيم 
 - االصطفاف بيدوء والتوجيو الى يمين االبواب الرئيسية ) والجانبية فى حالة زيادة

عدد الطالبات ( ومنيا لمالعب العاب القوى ومراعاة التعميمات عمى الموحات االرشادية 
 ومسؤلى ادارة االزمات 

  الرعاية الصحية ورعاية الشباب مبنى 
  توجيو اعضاء ىيئة التدريس و الطالبات والعامالت المتواجدات اثناء ادارة الكارثة فى

 االدوار المختمفة بيدوء تجاه السمم والنزول بيدوء متخذين يمين السمم لمدور االرضى
دور ومن ال 20450الى  20450من الدور الرابع الى الدور الثالث  من االرقام 

ومن الدور الثانى الى المالعب من  20000الى  2005الثالث الى الثانى من ارقام 



ثم التوجيو لمالعب العاب القوى ومراعاة التعميمات عمى  20450الى  20450
 الموحات االرشادية ومسؤلى ادارة االزمات 

 مبنى حمام  السباحة 
لعمل االدارى والعامالت المتواجدات با توجيو اعضاء ىيئة التدريس و الطالبات و القائمين -

المكاتب –احجرات تغير المالبس –اثناء ادارة الكارثة االسراع  بالخروج من المبنى )الحمام 
......( والتواجد خارج المبنى يمين باب الخروج ومراعاة التعميمات عمى الموحات االرشادية 

  ومسؤلى ادارة االزمات
 -:األزمات إدارة فريق واجبات -أ

 أعضائو وتكميف الكمية فى شاغمي المبنى من األزمة إدارة فريق تشكيل يتم
 -: التالية بالواجبات

 الطوارئ ومخارج اليروب مسالك طريق إلى المبنى أو الكمية شاغمي إرشاد -0
 . التجمع ونقاط

 . القيمة ذات واألشياء الوثائق نقل -5
 وبخاصة الطالبات  الكمية أو المبنى لشاغمي ةالمعنوي الروح ورفع األولية اإلسعافات تقديم -0
 . والصحة واإلنقاذ اإلطفاء فرق ومساعدة الحرائق مكافحة -4
 -:الطوارئ حاالت في والموظفين والطالب التدريس ىيئة أعضاء واجبات -ب
 . االرتباك وعدم باليدوء التحمي -0
 . فوراً  العمل إيقاف - 5
 . المكان عن الكيربائي التيار قطع -0
 . الكيربائية المصاعد استخدام عدم -4
 .الطوارئ ومخارج اليروب خالل مسالك من التجمع نقاط إلى التوجو -2
 . بينيم إصابات تقع ال حتى زمالئيم تجاوز أو الركض بعدم الطالب عمى التنبيو -٦
 لك يؤذنأن  بعد إال األسباب كانت ميما المبنى إلى ترجع وال بحياتك تخاطر وال تجازف ال -1

 . المسئولين من بذلك
 -: األقسام رؤساء واجبات -

 اإلخالء لعمميات المخصصة المخارج عدا فيما والنوافذ األبواب إغالق تأكد من
 . الكيربائي التيار فصل من التأكد

 . اإلخالء عمميات عمى اإلشراف
 ةالصح وزارة – المدني الدفاع  المختصة بالجيات االتصال عمميات من التأكد



 . والحريق المدني الدفاع إلدارة المتخصصة الفرق وصول من التأكد
 منيم أي تخمف وعدم العاممين جميع وجود لمتاكدمن التجمع نقطة إلى التوجو
  المبنى داخل

 -:الحراس واجبات 
 . النظام وحفظ المبنى تأمين
 . المبنى داخل المختصين غير أفراد أي دخول منع
 والسيطرة اإلخالء عمميات تنتيي أن إلى الرئيسية ةالبواب من أحد خروج منع
  . الطارئة الحالة وانتياء األزمة عمى

رشادىم المدني الدفاع رجال من المتخصصة الفرق انتظار   الحريق لموقع وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدير الوحدة نائب 

 يعتمد    .........                             عواطف صبحى محمد ا.د/ 

                                                            

عميدة الكليت                                                           


