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برنامج توعية بأنشطة لجنة األزمات 
 والكوارث

تقع ماولية مواج ة اش مدات والكدوارب التدي قدد ت ددد 
الكيدددان الدددداخلي شا ملاادددة علدددى عددداتز لجندددة طدارة 
اش مددددات والكددددوارب لددددقا فددددان لجنددددة طدارة اش مددددات 

ارب بالكلية هي المائولي عدن ادمان تدوفير  مدن والكو
 واالمة اشفراد والمنشآت

 
 -:الهدف العام
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مناددوبي الكليددة وتعددريف   بالواجبددات واشعمددال الوقائيددة 
المترتبدة علددي   فددي حدداالت الطددوارث والكددوارب العامددة 

إلمكانيددة االاددتفادة  الدددفاا المددنيوتددريب   علددى  عمدال 
 من   عند الحاجة

http://www.moi.gov.sa/wps/portal/civildefence/homeAR


 :خطة اإلخالء
قددد يمتددد الحريددز فددي المبنددى لددقا لدد   واددع خطددة طخددالء 

 لتقليل  و منع حدوب خاائر بشرية.
يددت  طخددالء المبدداني فددي حالددة الطددوارث  و الخطددر ) ميددل 

ان ييددار  -وجددود قنبلددة –تاددر  الغددا   –حدددوب حريددز 
 ج ئي للمبنى (

لكددي تدددت  عمليددة االخدددالء بكفددداءة يجدد  التددددري  علي دددا 
ية فبعد واع خطة االخالء واعالن ا لجميع بصوره دور

اششدخا  يددت  التدددري  علي دا وقلدد  بدداعالن اششددخا  
بأندي ادديت  تجربددة خطددة اإلخدالء اليددو  دون تحديددد ميعدداد 
معين وقل  لتوعيدة اشفدراد بكيفيدة التصدرف فدي حداالت 

 الطوار وكتشاف اشخطاء والعمل على تدارك ا .

  
 
 

خطة اإلخالء  \المبنى البد من تنفي في حاالت حريز
بمجرد اماا االنقار وعلى الجميع االطالا على خطة 

اإلخالء الخاصة بكل طابز والتعرف على ماال  
 ال رو  ونقاط التجمع حفاظاا منا على  منك  واالمتك .
كما نرجو التعاون معنا في التدري  على خطة اإلخالء 

 دقائز( 2-0في المدة ال منية المحدده ل ا )
لالاتفاار  و المشاركة: مقر لجنة اش مات والكوارب 
 الملحز بوحدة الجودة بالطابز اشول بالمبنى الجديد .

 767داخلي:            1386277762ت: 
E- mail     

azamat.kawarth@com.usc.edu.
eg 

 
 

 

 
 األزمات وكيفية التعامل معهاأمثلة ألهم 

 
تعد الحرائز من  خطر اش مدات التدي تتعدره ل دا  ا 

ملااة لقا فيمدا يلدي عدره شهد  االجدراءات الواجد  

 اتباع ا في حالة وقوا الحريز:

  والا: النجاة من الحريز:

تجنددد  الدددقعر واالرتبدددا  شن قلددد  يفققدددد االندددان  -0

 التصرف الالي .

 مكان الحريز.فصل التيار الك ربائي عن  -1

 خالء المكان.رعة طا -2

محاولة ططفاء الحريز بااتخدا  الطفاية  و اغدالز  -3

 البا  للحد من انتشاره.

 ابالغ لجنة اش مات والكوارب. -4

 يانياا: اخماد الحريز:

 االلت ا  بال دوء ورباطة الجأش. -0

مكافحددة الحريددز مددع اتجدداه الددريه ولددي  عكادد ا  -1

 اا.ومن اشفل طلى اشعلى ويمينا وياار

  متار. 4-2البعد عن الحريز بحوالي  -2

عد  تر  مكان الحريز اال بعدد التأكدد مدن اطفداءه  -3

 تماماا.

طقا وصل الحريز للمالب  يج  منع المصا  من  -4

الجدددرا حتدددى ال يددد داد االشدددتعال ولفدددي ببطانيدددة 

 خاصي إلخماد النار.

تخدا  طفايددات الحريددز المتددوفره يميندداا ويادداراا اددا -5

  يناء المكافحة.

ا ل  تاتطع اطفاء الحريز فالبد من تنبيي االدارة طق -7

 وااتدعاء فرقة الدفاا المدني.

 
 
 

 

 تنبيه هام

mailto:azamat.kawarth@com.usc.edu.eg
mailto:azamat.kawarth@com.usc.edu.eg
mailto:azamat.kawarth@com.usc.edu.eg

