
تقرير عن جتربة االخالء 
م٤/١٢/٢٠١٤الىت مت تنفيذها بالكلية يوم اخلميس املوافق 
الساعة الواحدة والنصف ظهراً 

ھناك مجموعة من الخطوات التى تمت لتنظیم وتنفیذ تجربة اإلخالء یمكن عرضھا على النحو 
:التالى

ى خطة وحدة االزمات والكوارث بالكلیة تم تنظیم وتنفیذ تجربة واإلخالء للمرة الثانیة بناء عل:أوالً 
بأھمیة تدریب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم واالملین والطالب ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعى 

على تنفیذ تجربة إخالء الطوارئ، فضال عن تقریر الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد والذي 
.اكدت على ضرورة تنفیذ الكلیة لخطط االخالء

تم اجتماع مجلس ادارة وحدة االزمات والكوارث بالكلیة یوم األربعاء الموافق :ثانيا
:م الساعة الحادیة عشر صباحا بحضور كل من ١٢/١١/٢٠١٤

رئیساعمید الكلیةأحمد محمد یوسف علیق/ د.أ- ١
عضوًاوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةسناء محمد حجازى/ د.أ- ٢
عضوًامدیر وحدة االزمات والكوارثطارق محرم صدقى السید/ د.م.أ- ٣
عضوًامدرس بقسم خدمة الجماعةالسیدنھاد محرم صدقى/ د- ٤
عضوًامدرس بقسم المجاالتعبیر نیازى وجید/ د- ٥
عضوًامدرس بقسم تنظیم المجتمعن علىمرفت جمال الدی/ د- ٦
عضوًاالمراقب المالى واالدارىالشافعىطفى سامي عثمان مص/ أ- ٧
عضوًامشرف فنى الوحدةاحمد رمضان/ أ- ٨

.عمید الكلیة/ د.وتم االجتماع بمكتب ا

:الطوارئ على النحو التالىوتم فى االجتماع االتفاق على تنفیذ تجربة االخالء:ثالثا
والعاملین والطالب على تنفیذ تم تحدید الھدف فى تدریب أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم- ١

.تجربة إخالء الطوارئ
:تم تحدید النشاط فى تنفیذ بیان عملى على جزیئات- ٢
.بیان عملى للتدریب على الھروب السریع-أ

تدریب كوادر مسئولى االشراف على عملیة اإلخالء من أعضاء وحدة األزمات والكوارث -ب
.ن المتطوعین من الطالب بالكلیةبالكلیة وموطالب التدریب المیداني بوحدة الجودة 

تم تحدید العائد من النشاط وھو اكتساب مھارات الخروج والتنظیم الجید أثناء تجربة - ٣
.اإلخالء الخاصة بالمبنى

:تم تحدید مؤشرات النجاح من خالل- ٤
.عدم التزاحم أثناء عملیة اخالء المبنى-أ

.الطوارئ خارج المبنىخروج جمیع الموجودین بالمبنى فى االماكن المخصصة إلخالء-ب



.قلة الفترة الزمنیة الخالء المبنى-ج
.٢٠١٤تم تحدید وقت تنفیذ تجربة االخالء فى االسبوع االول من شھر دیسمبر - ٥

طارق محرم صدقى السید مدیر وحدة االزمات والكوارث بأخذ موافقة عمید الكلیة / د.م.قام أ:رابعا
الساعة الواحدة والنصف ظھرا . م٤/١٢/٢٠١٤س الموافق على تنفیذ تجربة االخالء یوم الخمی

.بالكلیة

طارق محرم صدقى  السید مدیر وحدة االزمات والطوارث بمخاطبة بعض / د.م.قام أ:خامسا
:عمید الكلیة وتضمنت/ د.االدارات الرسال مندوب منھا لحضور خطة اإلخالء بعد اعتمادھا من أ

.مدیر عام االمن بالجامعة- ١
م اإلدارة الھندسیةمدیر عا- ٢
.مدیر عام شئون المقر- ٣
.مدیر عام االدارة الطبیة- ٤
.وحدة االطفاء- ٥

وتم ارسال خطابات لإلدارات السابقة وإعالمھم بموعد التجربة وتاریخھا ماعدا وحدة األطفاء حیث 
.لم نتمكن من الوصول الى مسئول وحدة اإلطفاء للتواجد وقت تنفیذ التجربة

م تم عمل اجتماع تمھیدي قبل تنفیذ تجربة ٣/١٢/٢٠١٤ربعاء الموافق وفى یوم األ:سادسا
:اإلخالء وتضمن كل من

مدیر وحدة االزمات والكوارثطارق محرم صدقي السید/ د.م.أ- ١
مشرف فني الوحدةأحمد رمضان عطیة/ أ- ٢
:أعضاء متطوعین بالوحدة من المعیدین باألأقسام العلمیة- ٣
ین مصطفى ابراھیمحسام الد/معید -
اسماء محمد أحمد/ معیدة-
سحر خلیفة قاسم/معیدة -

:أعضاء من الطالب الذین یتدربون برعایة الشباب بالكلیة وھم- ٤
سارة عبد الرحمن طھ عبد الرحمن-
.مھا عالء الدین مصطفى -
ایناس أحمد سید محمد-
ریم خالد شدید محمد-
ماجد عیاد األمیر-
محمدرحاب سید -
سلمى سامى ھاشم حسن-
زھراء أحمد شوقى محمد على-
نھي صبرى-
حسام على عبد العال-
الزھراء على عبد الكریم خلیل-
مھا سید محمد-



:أعضاء من الطالب من أسرة العروبة بالكلیة- ٥
.ابراھیم محمد عبد المقصود-
أحمد سید فؤاد-
خلود محمد على-
اسراء سعید محمد-

:الخاصة وبتجربة االخالء ومنھاوتضمن االجتماع بعض المحاور :عاساب
.دورة تثقیفیة عن تجربة االخالء-أ

فعالیة عملیة االخالء-ب
.المطبوعات المطلوبة لنجاح الفعالیات-ج

تم تكلیف الطالب بالتأكد من وجود االفتات والمطبوعات الخاص بتجربة االخالء من خالل :ثامنا
سالك الھروب ومخارج الطوارئ بجمیع أدوار الكلیة والتأكد من تواجدھا فى األماكن تحدید م

المخصصة لذلك، مع توضیح طریقة الخروج من مخارج الطوارئ لكل األقسام واإلدارات والمكاتب 
.الموجودة فى كل دور، وقام الطالب بتنفیذ المھام المكلفین بھا على أحسن وجھ

تنفیذ خطة االخالء وتنفیذ فعالیات الخطة وتحدید مسئولیات ومھام جمیع تم تحدید كیفیة :تاسعا
:األعضاء السابقین وتم تحدید المھام على النحو التالى

.تقسیم أدوار وطوابق الكلیة على األعضاء السابقین- ١
تحدید الطوابق واالماكن المخصصة لكل عضو من األعضاء المكلفین بتنفیذ مھمة التنبیھ - ٢

.الموجودین بالكلیة بموعد تجربة االخالءعلى األفراد
–العمال –الموظفین –اعضاء ھیئة التدریس (التنبیھ على االفراد الموجودین بالمبنى - ٣

وأى أفراد آخرین موجودین بالمبنى بوقت تنفیذ تجربة االخالء واماكن أو مخارج ) الطالب
.الطوارئ ومسالك الھروب المخصصة لكل طابق أو دور او ناحیة

محمد أنس مسئول رعایة الشباب بالكلیة من خالل االعالن عن / تم االستفادة من مساعدة أ- ٤
موعد تجربة االخالء من خالل میكروفون الكلیة لتذكیر جمیع الموجودین بالكلیة بموعد 
االخالء، فضال عن االستفادة من طالب التدریب المیدانى الذین یتدربون بمكتب رعایة 

علیھم، كما تم االستعانة بالمیكروفون لإلعالن عن بدء تنفیذ تجربة الشباب الذي یشرف 
.االخالء

تم التأكید على كل عضو من األعضاء المكلفین بالمكان المخصص لھ أثناء تنفیذ تجربة - ٥
.المخصصة لھماالخالء، ومساعدة األفراد على الخروج من مسالك الھروب 

.بالمبنى التأكد من خروج جمیع األأفراد وعدم التواجد- ٦
.التأكد من الخروج المنظم لجمیع األفراد وعدم اإلندفاع واإلزدحام وقت الخروج- ٧
.إعطاء تمام بخروج جمیع األفراد من المبنى- ٨
.تم فصل التیار الكھربائى عن المصعد قبل التجربة بحوالى ربع ساعة - ٩

.تم فصل التیار الكھربائى عن المبنى-١٠
.دة وسبعة عشر دقیقة ظھراتم اعطاء جرس انذار الساعة الواح-١١
.تم خروج جمیع األفراد من المبنى والتواجد فى األماكن المخصصة لذلك -١٢



یتم تصویر تجربة االخالء وتوثیقھا وتم االستعانة بطالبتین من طالب التدریب المیدانى -١٣
:بوحدة الجودة بالكلیة لتصویر التجربة وھما

دعاء أشرف: الطالبة-أ
.دعاء حسین: الطالبة-ب

:أشرف على تنفیذ تجربة االخالء كل منوقد-١٤
مدیر وحدى األزمات والكوارثطارق محرم صدقى السید/ د.م.أ-أ

مشرف فنى الوحدةأحمد رمضان / أ-ب
وحدة الدفاع المدني بالجامعةمحمد عمر محمد/ أ-ج
وحدة الدفاع المدني بالجامعةابراھیم فتح اهللا/ أ-د
اإلدارة الھندسیةتح اهللارضا أحمد ف/ أ-ه
أمن الكلیةعمرو محمد یوسف / ا- و

:وقد حققت تجربة االخالء بعض االیجابیات:عاشراً 
بدء تجربة االخالء قبل میعادھا بحوالى ثالث عشر دقیقة وعلى الرغم من أن موعد بدء - ١

واحدة والنصف التجربة الذي تم إعالنھ لجمیع الموجودین بالمبنى كان حوالى الساعة ال
ظھرًا اال ان لوحظ التزام جمیع الموجودین بالمبنى بإخالء المبنى والخروج منھ فى المكان 

.المخصص لھ
االستعانة بالطالب فى تنفیذ تجربة االخالء من طالب التدریب المیدانى برعایة الشباب - ٢

عروبة وبعض بالكلیة وطالب التدریب المیدانى بوحدة الجودة بالكلیة وطالب من أسرة ال
.الطالب المتطوعین بالكلیة

.عدم التزاحم أثناء عملیة إخالء المبنى- ٣
.الفترة الزمنیة إلخالء المبنى مناسبة- ٤
.تواجد أعضاء او مندوبین من وحدة الدفاع المدنى بالجامعة و من االدارة الھندسیة- ٥

:اھم سلبیات تجربة االخالء:احلادى عشر 
ج من المبنى على بابین وھما باب مخصص للخروج اقتصار األبواب المخصصة للخرو- ١

بجوار رعایة الشباب، وباب مخصص للخروج المؤدى الى شئون الطالب، وتم غلق بابین 
والباب المخصص للخروج امام ) العمید(الباب المخصص للخروج أسفل مكتب : وھما

).٣(مدرج 
.عدم وجود سیارة االسعاف رغم مخاطبة االدارة الطبیة- ٢
د سیارة إطفاء وعدم القدرة على التواصل معھا على الرغم من المحاوالت التى عدم وجو- ٣

.تمت للوصول الیھم 


