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 المقدمة

تتضال   بلياو،كلياة لنااتت الدعداد خةة االلة للواجهة الكاوارو واللااات الةارااة التات قاد تتعار  لهاا إلوالجهات األخرى ذات العالقة -إلدارة الكلية تنفيذاً  

 .فت اللاات الةاراة واتخاذ كافة اإلجراءات الالزلة لتألي  ساللتهم وكفالة الةلأنينة واألل  لهم ااغلهاهذه الخةة كيفية إخالء تلك اللبانت ل  

ى تدريبه دعلى كيفية اكتااف إاارات اإلنذار ولتةلبات نجاح خةة لواجهة األزلات واللاات الةاراة تعتلد باكل أساست دعلى فريق إدارة األزلة ولستو

 .واتخاذ اإلجراءات الوقااية واللواجهة الفعلية والتواء الضرر لاات الةاراة بال

 .التت تنظم أسلوب تنفيذها واإلجراءاتكلا تعتلد الخةة فت نجالها دعلى اللعدات والتجهيزات اللتوفرة ووضوح التعليلات 

اللساوليات واألدعلال اللةلوبة  و(. ا سلح هللا)التعليلات واإلجراءات التت يجب إتبادعها لال إدعال  لالة ةوارئ نتيجة لوقوع كارثة كافة ويتضل  هذا الدليل  

 .ل  جليع لنسوبت الكلية واإلجراءات الواجب إتبادعها للتنسيق لع الجهات اللختصة بالتعالل لع الةوارئ 

 .استعداداتها للاات الةوارئ ولواجهتها والتقليل ل  أخةارها استكلالرئ واإلخالء للساندة الكلية كلا يوضح كافة لستلزلات نجاح خةة الةوا
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 إجراءات خطة اإلخالء

 . يجب أ  تنصب لتلقيق ذلك فت أسرع وقت وبأسلوب لنظم هو أهم لا يجب القيام به وقت الةوارئ وا  كافة الجهود اتواللنسوب الباتإ  إخالء الة
 عناصر إعداد وتنفيذ خطط مواجهة الطوارئ  -1

 اإلدارة  - أ

 هت فريق العلل اللختص بإدعداد الخةة وأدعلال التنسيق وإدارة وتوجيه الفرق الليدانية 

 .او ل  ينوبه/ الكلية دعليد  اللااركة فت أدعلال الةوارئ بالتنسيق لع الجهات اللعنية ، وإدعةاء ألر اإلخالء الجزات أوالكلت بناءاً دعلى التوجيه الصادر ل 
 الكوادر البارية - ب

 فرق دعلل ل  تخصصات لختلفة وجهات لختلفة للباارة اللهام اللنوةه بها
 االيات واللعدات  - ت

 .التت تساهم فت إدعلال اإلنقاذ, كافة اللعدات واألجهزة  لدى الكلية  أو الجالعة 
 

 الكارثة/ معلومات عن الحالة الطارئة  -1
 .دعنها  لعلليات ادارة اال  والساللة يقوم لنسق الةوارئ بالكلية  بسردعة تقدير الكارثة واابالغ

  القرار االداري -4
 . بتلريك الخةة كليا او جزايا بناء دعلت تقديرهاو ل  ينوبه /يصدر دعليد الكلية 
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  قبل اإلخالء

  اإلخالءخةة 
 3لخةه دعلى لا يلت اتلتوي  ويجب إ . كافة العاللي  دعليها ،ويجب تدريب خالء أثناء لوادو اللريقالضروري وجود خةة واضلة وسهلة لإلل  

 .رسم لللوقع يبي  فيه لواقع األبواب والللرات والساللم  -

 .ابد ل  وجود سلم خارجت لإلخالء إذا كا  اللبنى لتعدد األدوار -

 .خالء سليم وآل  وخال للا قد يعيق سردعة اللركةذ لإلخالتأكد ل  أ  اللسار الذي يت -

 . د اللوظفي التت يكثر فيها دعد لإلخالء ل  كل لكتب خاصة اللواقع( دعلى األقل )يجب أ  تالل الخةة ةريقي   -

 .تلديد لوقع للتجلع للتأكد ل  وجود الجليع  -

 .جة لكتوبة فت لوقع بارز استخدالها دعند اللا ويجب أ  تكو .ابد آ  يوضح فت الخةة أرقام هواتف دعلليات األل  والساللة  -

 اإلخالء لرأ 
ويكو  دعضو الهياة التعليلية , ولتةلبات اللوقف الراه   لسب ةبيعة اللالة الةاراةل  ينوبه  اويصدر ألر إخالء لبنى أو أكثر ل  لبانت القةاع ل  العليد 

 .بلاات ذدعر أو تدافع أو رك  هو اللساول دع  ةالبه ل  ليو تنظيم اإلخالء دو  التسبب

 وبتوفير لسالك الهر 

تخصيص بع   ,وقد يكو  ل  الضروري لتفادي لدوو ازدلام  (.أبواب الةوارئ ،األبواب الرايسة ،الدرج ,الساللم ,تعتبر الوساال التالية لسالك هروب 

 .وبعضها اآلخر للةوابق األخرى  الساللم لبع  ةوابق اللبنى

 تألي  اإلضاءة الكافية 
فا  ل  الواجب توفير إضاءة التياةية لللاات الةاراة تسلح , نظرا للا تخلفه ل  اعور نفست لخيف ، لذلك إ  الظللة هت بلد ذاتها دعالل لالضةراب ،

 . فادعل بدخول فرق اإلةفاء واإلنقاذ باكل نلو الخارج ، وتساهم بإخالء آل  وسريع لااغلت اللبنى
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 تلديد نقاة التجلع 

للةوارئ ، لكت يتم إلصاء جليع اللنسوبي  والةالب ول  ثم البلو دع   لسبقا لع اللجنة الداالة يجب دعلى كل قةاع تلديد ألاك  ونقاة التجلع يتفق دعليه

 .اللفقودي  دعند اللزوم ،ويجب أ  يكو  لكا  التجلع بعيدأ دع  لكال  الخةر، وا يعوق دعلل رجال الدفاع اللدنت

 الخرااة اإلراادية 
ونقاة التجلع اللتفق دعليه لسبقا لع اللجنة الداالة للةوارئ ، لكت تساهم  لتلديد لخارج الةوارئ وألاك  يجب دعلى الكلية توفير لجلودعة ل  الخرااة اإلراادية

 .اللنسوبي  والةالب للتوجه إلى ألاك  التجلع باكل سريع وهادئ بعيدأ دع  الخةر فت لسادعدة

 تنفيذ اإلخالء 
 3فيجب اتخاذ اإلجراءات التالية لب إخالء اللبنى ل  اللنسوبي  والةالب ، ويتة -لريق لثال-داخل القةاع  ادوفت لالة وقوع كارثة أو ةارئ ل

 او ل  ينوبه (.ل  قبل العليد)تأكيد وقوع الخةر  -أ
 .إةالق جرس اإلنذار -ب
 .إصدار التعليلات اللناسبة للجليع للللافظة دعلى ساللتهم ل  الخةر -ت
 .األل  والساللة والدفاع اللدنت استددعاء كافة فريق إدارة األزلة والةوارئ للباارة لهالهم للي  وصول فرق -ج
 .واي دعوااق لول اللبنى  , اخالء  جليع اللنسوبي  والةالب  -ح
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 اثناء اإلخالء

   3اإلخالء دعند سلاع أجهزة اإلنذار تعليلات 
 .أغلق لصادر الكهرباء و الغاز واللياه .2

 .العودة بأي لال ل  األلوال لوا تلاو, غادر الغرفة واللبنى فت هدوء .1

 .واستخدم الساللم فت هذه اللالة, دعدم استخدام اللصادعد  .4

 .رئ ولنها إلت نقاة التجلع الللددة لسبقاالتوجه إلت لخارج الةوا .3

 .اانتظار فت نقةة التجلع والتعاو  لع اللارفي  .5

 .وتأكد ل  وجود الجليعبلغ دع  وجود أي فرد باللبنت  .1

 .لت نقاة التجلع  تساهم فت  إنقاذ اآلخري للسؤو, التبليغ دع  أي لعلولات  .7

 . تجنب الرك  والتدافع لتى ا تتسبب فت إصابة اآلخري  .8
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 تشكيل أعضاء خطة اإلخالء 

األلا  ادارة ع لاو  إ  لواجهاة األزلاات واللااات الةارااة ساواء بااساتعداد للاا أو توقعهاا أو التعالال لعهاا إذا لالادثت يضاع دعلاى كاهال  إدارة الكلياة بالتعاا   
ة للواجهاة الكارثاة واللااات الةارااة اللجال لضلا  توفير الللاية الااللة لألفراد واللناتت ، لذلك كا  لزالا إدعداد خةة االل ء األكبر فت  هذاوالساللة العب

 ةوكفالاة الةلأنينااللاات الةاراة واتخاذ كافة اإلجراءات الالزلة لتألي  سااللتهم فت  ااغلهااللبانت ل   لناتت الكلية، تتضل  كيفية إخالء لهاالتت قد تتعر  
تعتلد باكل أساست دعلى فريق إدارة األزلة بالكلية ولادى تدريباه دعلاى  الةاراةكلا أ  لتةلبات نجاح خةة لواجهة األزلات واللاات . وااستقرار واألل  لهم 

 .كيفية اكتااف إاارات اإلنذار باألزلة واتخاذ اإلجراءات الوقااية واللواجهة الفعلية والتواء الضرر 
 

 

 

 

 

 

 



 
            المملكة العربية السعودية   

  وزارة التعليم العالي   
                              جامعة المجمعة

 كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح                    
 ـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 

 

Kingdom of Saudi Arabia  
Ministry of Higher Education 
Majmaah University 

College of Science and Humanities in Ramah 

 

 (الرئيسي ) المبنى األول 
 :الدور األرضي 

 :المسئوالت عن اإلخالء  

  اثنينهيفاء خالد أبو 

  هيفاء سالم السبيعي 

 سارة أبو اثنين 

 :لمسئوالت عن طفاية الحريق 

  جواهر المطيري - خوله النفيعي -غرامة السبيعي 

 :الدور األول 
 :المسئوالت عن اإلخالء 

  ابتسام الحربي 

 تهاني الخليفة 

 المطيري منيرة ضيف هللا 

 :الحريق المسئولة عن طفاية 

 طفله السهلي – دالل العنزي 

 :الدور الثاني 
 :عن طفاية الحريق  المسئولة

  نجالء سعود المطيري  -شيخه السبيعي 

 ( 7 – 6) والخروج من بوابة (  11) اإلخالء من بوابة 

 :المسئوالت عن اإلخالء من البوابات 

 السبيعي نجالء ضيدان   - منى العبد الجبار 

 :المكتبة المسئوالت عن 

  منيرة سعود الهزاع  –منيرة سعود السبيعي 

 ( 5 – 4) اإلخالء من باب المكتبة الخلفي والخروج من بوابة 

 :اإلشراف على إخالء المبنى 

  مريم السبيعي 

  هياء مذخر السبيعي 
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 (مبنى الدراسات ) المبنى الثاني  
 :الدور األول 

 :المسئوالت عن اإلخالء  

  السبيعيعمشاء خالد 

  خلود عيد السبيعي 

 جليله السهلي 

 :عن طفاية الحريق  المسئولة

 بدور السبيعي 

 :الدور الثاني والدور الثالث 
 :المسئوالت عن اإلخالء  

 سارة فالح السبيعي 

 ابتسام الفياض 

 :عن طفاية الحريق  المسئولة

 نوير الدوسري 

 ( 11 – 11) والخروج من بوابة (  11) اإلخالء من بوابة 

  منيرة شبنان السبيعي –نفالء السبيعي  

 :اإلشراف على إخالء المبنى 

 منيرة القحطاني 

 حصه ملوح السبيعي 

  نورة سويد السبيعي 

 غادة أبو نيان 
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 الكافتيريا
 :المسئوالت عن اإلخالء   

 ثريا حيران 

 مريم العنزي 

 بدرية الغانم 

 بدرية المطيري 

 : المسئولة عن طفاية الحريق 

 سهام خالد أبو اثنين 

 :المسئوالت عن اإلخالء من البوابات (  3) الخروج من البوابة الرئيسية 

  عمشاء سمحان السبيعي –عمشاء مطلق السبيعي 

 األزمع

 :المسئوالت عن اإلخالء  

 باشه السبيعي 

  الجوهرة علوش السبيعي 

 وفاء النصار 

  نورة فالح السبيعي 

  ريم البقمي 

 : المسئولة عن طفاية الحريق 

  منيرة الحصان 

 :الخروج من بوابة الحافالت المسئوالت عن اإلخالء من البوابات 

  فاطمة السبيعي  –نورة مطلق السبيعي 

 :اإلشراف على إخالء المبنى 

  منيرة السعدون 

  حنان النافع 

 شهد السويد 

  نورة مطلق السبيعي 

 ريم المطيري 
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 ملخص خطة اإلخالء 

 في محافظة رماح موقع المبنى

 الشالل الحي

 الخط السريع الشارع

 1411 المساحة التقديرية

 أدوار 3مبنى  1 عدد أدوار المبنى
 مبنى أرضي

 تقريبا   111 عدد الموظفات واألعضاء

 تقريبا   1151 عدد الطالبات

 بصري 1 طالبات ذوي االحتياجات الخاصةعدد 

 8 عدد مخارج الطوارئ

 :حريق عدد طفايات ال
 المبنى الرئيسي
 المبنى الثاني
 مبنى األزمع
 الكافتيريا

 
 طفاية 18
 طفايات 5
 طفايات 4

 طفاية واحدة

 (عطالن ) آلي  جرس اإلنذار

 5 (الحريق ) عدد صناديق المياه 

 اليوجد الحريقمضخات عدد 

 اليوجد عدد كواشف الدخان

 1 عدد مكبرات الصوت لالعالم والتوجية
 


