
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطوارئ/الكوارثاواجهة محالة واإلخالء يف تعداد سخطة اال

 

 والدليل العملي لتنفيذ ها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 فهرس واحملتوياتال

 الصفحة املوضوع

  البحث مقدمة

  أهداف ادارة االمن والسالمة

  اختصاصات ادارة االمن والسالمة:  

  مهام ادارة االمن والسالمة

  واجهة الطوارئ/الكوارثمحالة واإلخالء يف  تعدادساالخطة 

 اهلدف العام  

 خطة اإلخالء يف حاالت الطوارئ  

 : اخلطة الوقائية ، وتهدف إىل :-اوال  

 :خطط مواجهة الكوارث ،  وتهدف إىل -ثانيا                   

 :يف حالة الكوارثرافق ملخطة إدارة ا -ثالثا  

  

  املصطلحات فتعري

  إجراءات خطة اإلخالء

  الرتتيبات املسبقة

  اإلخالءخطة  

 اإلخالء مرأ  

 توفري مسالك اهلروب  

 تأمني اإلضاءة الكافية  

 حتديد نقاط التجمع  

 اخلرائط اإلرشادية  

 تنفيذ اإلخالء  

  اثناء اإلخالء

 )تعليمات  اإلخالء عند مساع أجهزة اإلنذار) للجميع  

  فريق اإلخالء والطوارئ بالكليةمهام وواجبات  

 لعميد(تعليمات وواجبات املشرف العام بالكلية )ا  

 تعليمات وواجبات منسق السالمة بالكلية  



3 

 

 ساء األقسام والوحداترؤوواجبات  تعليمات  

  والفنني اإلدارينيتعليمات وواجبات  

 الصيانة قتعليمات واجبات فري  

 تعليمات واجبات فريق التمريض  

 تعليمات واجبات قسم العمليات بإدارة األمن والسالمة  

 يف األوقات العادية تعليمات واجبات مراقيب ومنسقي السالمة باملباني والطوابق  

 تعليمات واجبات مسؤول نقطة التجمع  

  الكارثةاحلالة الطارئة/ تقييم 

 التقييم األولي  

 تقييم املوارد واإلمدادات  

  استنادا على :التقييم املستمر 

  .التقارير الواردة من رؤساء الفرق 

 .التقارير الواردة من الفريق الطيب 

  األمن والسالمة .إدارة التقارير الواردة من عمليات 

 التقارير الواردة من شهود العيان. 

 

 تقييم مدى وفرة أفراد العمل والطلبة املتطوعني  

  انتهاء الكارثة

  الطوارئ ةفيذ خطتن يفكني املشارومهام وليات ئمس

 اخلطهف العام على شرامل   

   املنسق  

  رؤساء الفرق  

  مركز إدارة الطوارئ

  معدات وأدوات وجتهيزات مركز إدارة الطوارئ:

  ركز إدارة الطوارئتوصيف مهام واعمال الفرق  العاملة مب

 ضبط اآلمن واحلركة اوال: فرقة  

 :فرقة اإليواء ثانيا  

 :فرقة الصيانة والتشغيل ثالثا  

 :فرق اخلدمات الطبية واإلسعافات رابعا  

  :فرقة ضبط املعلوماتخامسا  
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  يف حالة الكوارثرافق ملخطة إدارة ا

  بإدارة التشغيل والصيانة ثارالكوأطقم  

 مسئوليات ضابط الرعاية  

  اإلسعافات األولية

 ةإرشادات عامة يف حالة إصابة أو وعكه مفاجئ  

 إجراءات اإلنقاذ واإلسعافات األولية  

 طريقة إنقاذ األشخاص املصابني  

  مهام ومسؤليات جامعة تبوك يف احلاالت الطارئة

  اوال :الرتتيبات الالزمة لتحويل عدد من الكليات ملراكز اسعاف  ووحدات ايواء

 للمتضررين

 فروع اجلامعة يف حمافظات منطقة تبوك 

 

 : واالحباث املتعلقة جبوانب االمن والسالمةالدراسات  -ثانيا  
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 قائمة االشكال

  اهليكل االداري الدارة االمن والسالمة

  مواقع ادارة االمن والسالمة يف مدينة تبوكجلميع  خمطط توضيحي 

 خمطط توضيحي لوحدات ادارة االمن والسالمة يف تبوك  

  والسالمة يف تبوك شطر الطالباتخمطط توضيحي لوحدات ادارة االمن  

  اهليكل االداري التنظيمي ملواجهة احلاالت الطارئة يف الكلية

 منوذج ملف املوقع  

 بيانات املوقع منوذج  

  املخاطر باحملتملةمنوذج  

  فريق الطوارئ والسالمة منوذج  

  توافر أدوات ومستلزمات الطوارئ والسالمة  منوذج  

  لتحويل عدد من الكليات ملراكز اسعاف  ووحدات ايواء للمتضررين الرتتيبات الالزمة

  الدراسات واالحباث املتعلقة جبوانب االمن والسالمة
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 املقدمة

عذذداد خطذذة شذذاملة ملواجهذذة إلواجلهذذات األخذذرى ذات العالقذذة -تنفيذذذال لتوجيهذذات معذذالي مذذدير اجلامعذذة  

تتضمن هذه اخلطة كيفية إخذالء   حبيثاليت قد تتعرض هلا منشآت اجلامعة،الكوارث واحلاالت الطارئة 

تلك املباني من شاغليها يف احلاالت الطارئة واختاذ كافة اإلجراءات الالزمذة لتذأمني سذالمتهم وكفالذة     

 الطمأنينة واألمن هلم.

سذي علذى فريذق إدارة    ومتطلبات جناح خطة مواجهة األزمات واحلذاالت الطارئذة تعتمذد بشذكل أسا               

األزمذذة بالكليذذات والقطاعذذات املختلفذذة باجلامعذذة ومسذذتوى تدريبذذه علذذى كيفيذذة اكتشذذاف إشذذارات اإلنذذذار  

 واختاذ اإلجراءات الوقائية واملواجهة الفعلية واحتواء الضرر االت الطارئة باحل

وح التعليمذذذذات . كمذذذا تعتمذذذذد اخلطذذذذة يف جناحهذذذذا علذذذذى الوسذذذائل واملعذذذذدات والتجهيذذذذزات املتذذذذوفرة ووضذذذذ  

 واإلجرآءات اليت تنظم أسلوب تنفيذها.

ويتضذذمن هذذذا الذذدليل  كافذذة املتطلبذذات والتعليمذذات واإلجذذراءات الذذيت عذذب إتباعهذذا حذذال إعذذالن              

املسذذئوليات واألعمذذال املطلوبذذة مذذن بيذذع منسذذوبي     وحالذذة طذذوارئ نتيجذذة لوقذذوع كارثذذة )ال مسذذ  ا (.    

 ب إتباعها للتنسيق مع اجلهات املختصة بالتعامل مع الطوارئ .الكلية واإلجراءات الواج

كمذذذا يوضذذذ  كافذذذة مسذذذتلزمات جنذذذاح خطذذذط الطذذذوارئ واإلخذذذالء ملسذذذاندة الكليذذذة إلسذذذتكمال                   

 .استعداداتها حلاالت الطوارئ ومواجهتها والتقليل من أخطارها
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 أهداف ادارة االمن والسالمة

 

وتطبيق نظام متكامل لألمن والسالمة يف اجلامعة والعمل الدائم لتطويره والتنسيق يف ذلك مع إنشاء     (1

 اجلهات املعنية باألمن والسالمة داخل وخارج اجلامعة.

  احملافظة على األرواح واملمتلكات داخل اجلامعة.    (2

 حفظ النظام واالرتقاء مبستوى االنضباط داخل اجلامعة .    (3

ستعداد واملشاركة يف حاالت الطوارئ اليت قد حتدث ال مس  ا  والتنسيق الدائم مع اإلدارات األخرى يف اال    (4

 وتطوير خطة التعامل معها . اجلامعة فيما خيص احلوادث والكوارث الطبيعية 

ة وتأهيلها ورفع تفعيل دور رجال األمن والسالمة يف اجلامعة والعمل على استقطاب وتدريب الكفاءات البشري    (5

 مستواها للقيام بأعمال األمن والسالمة باجلامعة.

 دراسة وتطوير وحتديث أنظمة األمن والسالمة يف املباني واملنشآت ومواكبة التقنيات احلديثة.    (6

التأكد من تطبيق أسس السالمة يف كافة أعمال التشغيل والصيانة، واقرتاح الوسائل اليت متكن من     (7

 فظة على البيئة ومحايتها من التلوث.احملا

توعية منسوبي اجلامعة وتعريفهم بالواجبات واألعمال الوقائية املرتتبة عليهم يف حاالت الطوارئ والكوارث     (8

 إلمكانية االستفادة منهم عند احلاجة. دنيالدفاع املالعامة وتدريبهم على أعمال 

 

 اختصاصات ادارة االمن والسالمة

 

وضع سياسات وخطط اجلامعة يف جمال السالمة املهنية واألمن الصناعي يف كافة مباني ومنشآت اجلامعة     (1

 وخباصة يف املعامل واملختربات والورش باجلامعة. 

الكفيلة باحملافظة على املباني واملنشآت ومواقع العمل والعاملني بها من الناحية اختاذ إجراءات األمن والسالمة   (2

 الوقائية واألمنية.

 اإلشراف املباشر والفعال على أعمال شركة احلراسات األمنية ومتعهد السالمة وتقييم املستحقات الشهرية.    (3

اهلالل ، املباحث، الدفاع املدني، املرور، الشرطة، األمارةالتنسيق مع اجلهات األمنية املختصة مثل:     (4

 ..اخل( فيما خيتص بالنواحي األمنية والوقائية داخل اجلامعة وذلك يف حاالت الطوارئ.األمحر

التأكد من تطبيق شروط وقواعد األمن والسالمة الكفيلة حبماية املنسوبني والعاملني خالل تنفيذ األعمال     (5

 داخل اجلامعة.

ملباني واملنشآت ومواقع العمل باجلامعة والتأكد من متابعة أجهزة األمن والسالمة املستخدمة يف كافة ا    (6

 صالحيتها وسالمتها وبأنها تؤدي عملها بطريقة أمنية، ومطابقة لشروط الوقاية والسالمة.
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 الختاذ االحتياطات الالزمة حلماية املنسوبني من األخطار واألضرار الصحية. وزارة الصحةالتنسيق مع     (7

إعداد خطط اإلعالم الوقائي لتعميق الوعي الوقائي وتكريس املهارات الوقائية من خالل برامج واسعة تشمل     (8

 )مشروع اجلامعة اآلمنة(. كافة الكليات واإلدارات واملراكز والعمادات 

 تقارير الدورية والعاجلة عن حاالت احلوادث اليت قد حتدث باجلامعة. إعداد ال    (9

 

 مهام ادارة االمن والسالمة

 

إدارة بيع عمليات االمن والسالمة باجلامعة ، والعمل على منع وقوع احلوادث ، ومعاجلتها عند الوقوع  .1

 وتاليف استفحال أضرارها  

الذيت تقذع يف اجلامعذة سذواء أحيلذه اليهذا مذن املسذؤولني         مباشرة التحقيق املبدئي يف املشذكالت واحلذوادث    .2

 باجلامعة، أو مت اكتشافها من قبل ادارة االمن والسالمة 

مراقبة مداخل وخمارج املدينة اجلامعية وبيذع وحذداتها ومرافقهذا األخذرى وتذدقيق هويذات األشذخاص         .3

 اذا لزم ذلك .

 ووحداتها .اصدار تصاري  الدخول للمدينة اجلامعية ومرافقها  .4

 العمل على نشر التوعية بأمور  االمن والسالمة . .5

 مراقبة موظفي وعمال الشركات واملؤسسات العاملة ومرتادي اجلامعة يف حدود اختصاصها . .6

االشراف علذى حركذة السذري وتنظذيم املواقذف ، وحتديذد املخالفذات املروريذة مذع مراعذاة األنظمذة األخذرى              .7

 اليت حتكم هذا اجلانب .

 مناوبات احلراسة باجلامعة يف أيام العمل والعطالت واالجازات . اعداد .8

 العمل على تطوير كفاءة العاملني باالدارة عن طريق التدريب بالتنسيق مع اجلهات املختصة . .9

 اقرتاح ميزانية تغطي أنشطتها بالتنسيق مع ادارة  اجلامعة . .11

 .ريب أو سرقة حمتوياتها حراسة املباني واحملافظة عليها ملنع تعرضها ألعمال التخ .11

  1 العاملنيمراقبة موظفي وعمال الشركات واملؤسسات  .12

   .التأكد من هويات وتصاري  األشخاص ومراقبة إخراج األثاث واألجهزة بالتنسيق مع اجلهة املختصة .13

  1توفري احلراسة لزوار اجلامعة من كبار الشخصيات والوفود واملؤمترات والندوات واملعارض  .14

  1جراءات الضرورية للوقاية من وقوع احلوادث ومعاجلتها وتاليف استفحال األضرار اختاذ األ .15

  1جراءات الالزمة لذلكاال واختاذمباشرة احلوادث واملخالفات األمنية  .16

، ثذم الرفذع إىل   مذن املسذئولني باجلامعذة ، او تكتشذفه حبكذم اختصاصذها        اإلدارةالتحقيذق فيمذا لذال اىل     .17

 جهة االختصاص 
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  1 األمراملشتبه فيهم وإحالتهم للجهة املختصة اذا لزم  مساءلة .18

  1حراسة السيارات باملواقف  .19

 .اجلامعة منشآتالقيام جبميع أعمال السالمة وأعمال مكافحة احلريق والتحقق من توفر شروطهما يف  .21

  1بالتنسيق مع اجلهة املعنية  اإلنذار أجهزةالتأكد من صالحية  .21

  1 اإلطفاء أجهزةلتأكد من صالحية ا .22

  فيما خيص وحدات اجلامعة.التعاون مع الدفاع املدني  .23

 تطبيق نظام املرور وضبط املخالفات وإجراء التحقيق يف احلوادث املرورية بالتنسيق مع إدارة املرور. .24

 العمل على حتقيق انسيابية حركة السري . .25

 العمل على حتقيق أمن وسالمة مستعملي الطرق . .26

 يارات للمواقف وخروجها.تنظيم عملية دخول الس .27

 لك.صرف تصاري  دخول السيارات وفقال ملا ينظم ذ .28
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 اهليكل االداري الدارة االمن والسالمة
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 يف مدينة تبوكباجلامعة  خمطط توضيحي  جلميع مواقع ادارة االمن والسالمة 
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 والسالمة يف تبوك شطر الطالباتخمطط توضيحي لوحدات ادارة االمن 
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 واجهة الطوارئ/الكوارثمحالة واإلخالء يف  تعدادسخطة اال

 

 اهلدف العام

الكليذة/او   متذى مذا أعلذن عميذد     الدامها تلقاتيذ ختنفيذذها واسذت   يفالبذدء  طة ميكذن  وضع خطة عملية ومبس

ت كذذاحتر تتضذذمن التعليمذذات الذذيت تضذذبط  ،لكليذذةبا –ال مسذذ  ا   - حالذذة طارئذذةعذذن وقذذوع  مذذن ينوبذذه

 قذذدر مذذن أكذذرب وحتقيذذق   كفذذاءة العذذاملني فذذع ر  هم يفممذذا يسذذا الفذذرق املشذذاركة بهذذا    كذذلوليات ئومسذذ

  تعاىل.واملادية بإذن ا  ةاخلسائر البشريوالتقليل من  الحتوائهااألداء  اجلاهزية  و

 

 خطة اإلخالء يف حاالت الطوارئ

 

إن مواجهة األزمذات واحلذاالت الطارئذة سذواء باالسذتعداد ملذا أو توقعهذا أو التعامذل معهذا إذا ماحذدثه يضذع            

اجملذال لضذمان تذوفري     األمن والسالمة العب ء األكذرب يف  هذذا  ادارةع معلى كاهل  إدارة الكلية بالتعاون 

احلمايذذة الشذذاملة لألفذذراد واملنشذذآت ، لذذذلك كذذان لزامذذا إعذذداد خطذذة شذذاملة ملواجهذذة الكارثذذة واحلذذاالت         

احلذاالت  يف املبذاني مذن شذاغليها     منشذآت الكليذة، تتضذمن كيفيذة إخذالء      هلذا الطارئذة الذيت قذد تتعذرض     

الطمأنينذذة واالسذتقرار واألمذن هلذذم .   ةالطارئذة واختذاذ كافذة اإلجذذراءات الالزمذة لتذأمني سذالمتهم وكفال      

تعتمذد بشذكل أساسذي علذى فريذق إدارة       كما أن متطلبات جناح خطة مواجهة األزمذات واحلذاالت الطارئذة   

األزمذذة بالكليذذة ومذذدى تدريبذذه علذذى كيفيذذة اكتشذذاف إشذذارات اإلنذذذار باألزمذذة واختذذاذ اإلجذذراءات الوقائيذذة   

 واملواجهة الفعلية واحتواء الضرر .

، ودليذل التعليمذات الذيت    ادارة االمذن  والسذالمة  -لكليذة الوسائل واملعدات املتذوفرة با  د اخلطة علىوتعتم 

 .طارئ اي  تنظم أسلوب تنفيذ اخلطة عند وقوع

 رؤسذاء  مقو، وسذي  رئيسذيني  مسذئولني  إدارةحتذه   الطذوارئ  إدارة مركذز ثذة يذتم أنشذاء    كاربمجذرد وقذوع   ف

بذذاملواقع  اإلشذذراف  نقذذاط  يف اإلخذذالء و اإلسذذعاف   برنذذامجلذذى فذذرق العمذذل باإلعذذداد واإلشذذراف ع    يفومشذذر
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ب حسذذذ مهامهذذذاة باشذذذرمل ةالكذذذوادر الطبيذذذو  بذذذالطوارئ واإلطفذذذاء ةاملتخصصذذذاحملذذذددة حلذذذني وصذذذول الفذذذرق 

 .مسبقال احملددة تاملسؤوليا

وميكذذذن حتقيذذذق أهذذذداف اخلطذذذة العامذذذة مذذذن خذذذالل أعذذذداد خطذذذط فرعيذذذة تتعامذذذل مذذذع احملذذذاور األساسذذذية    

 للخطة.واليت تتمثل يف التالي:

 

اخلطة الوقائية ، وتهدف إىل :-اوال :  

 منع وقوع الكارثة أو التخفيف من أثرها عند وقوعها . -1

تشكيل وتدريب فريق إدارة األزمات واحلاالت الطارئة بالكلية وحتديد الواجبات  -2

 املناطة به. تاملسؤوليا

الدراسي لتدريب بيع املنسوبني واملشاركني القيام بالتجارب االفرتاضية علي مدار العام -3

 يف تنفيذ خطة الطوارئ.

تامني املعلومات والوثائق األكادميية واإلدارية والبيانات اخلاصة مبنسوبي اجلامعة. وتوفري -4

 نسخ يف مكان أمن.

 

طط مواجهة الكوارث ،  وتهدف إىل خ -ثانيا:  

واإلرشادات األساسية اليت عب  دكافة القواعوضع وكتابة الدليل اإلرشادي العملي ) ويشمل   .1

والتعاون مع اإلدارة العامة  قإتباعها يف حاالت الطوارئ ( من أجل محاية األفراد واملنشآت بالتنسي

لألمن والسالمة باجلامعة وإدارة الدفاع املدني و وزارة الصحة وبعية اهلالل األمحر واجلهات 

 املعنية األخرى. 

لعمليات إخالء الكلية واملرافق التابعة هلا يف حالة حدوث الكوارث وضع خطط تفصيلية  .2

 واألزمات الطارئة.

 .إعداد آلية إلدارة ومراقبة خطة الطوارئ املعتمدة يف حالة الطوارئ .3

 

 يف حالة الكوارثرافق ملخطة إدارة ا -ثالثا:

 كيليقوم وباجلامعة  عمليات الطوارئ كزأو حالة الطوارئ من مر الكارثةاإلعالن عن  دعن

كون طاقم فريق توي حركللت الكوارثطاقم  بتوجيةمة للطوارئ (  ئاللجنة الدا رئيساجلامعة)

                    ة التشغيل والصيانة هو القطاع الذي سيوفر أفراد العمل املطلوبني والتوجه حنو املنطقة أورإداالكوارث)

 . (املوقع املطلوب

 



15 

 

 
 
 
 
 

 املصطلحات فتعري

 

 مثل : رئيسيعبارة عن طارئ  هيثة : لكارا 

 الكبرية.يق راحل حوادث -          

 إلخالء حبيث هناك حاجة  واالنهياراتللمرافق أو املباني  كبريي ئوقوع تلف إنشا -

 . ملكانا

 اق الناشئ بسبب املواد والغازات واجلوامد القابلة لالشتعال .االنفجارات واالحرت -

 (.وغريها واإلشعاعيةية لكيميائحوادث املواد اخلطرة )مثل : املواد ا -

 .اجلماعيتسمم الطعام  ثحواد -

 بيعة الصعبة )مثل : الزالزل والسيول واألعاصري( .طالظروف ال  -

 التالية : األحوالمن  كثرض عن واحد أو أخواليت تتم

 من ستة أشخاص .كثر عدد الضحايا أ -

 . كثريسية ملبنى أو أرئحالة عدم استقرار  -

 تهديد سالمة األفراد باملدينة اجلامعي. -

 املوظفني واليت الأو اجعني رامل أواع طللق أضرار إىلاجلامعة يؤدي  إطار: هي حادث داخل  الداخلية الكارثة 

ودعم للقطاع من بيع  تنسيقال فوريالتتطلب  لكنها، و عطاقلاالسيطرة عليها من قبل املوظفني و ميكن

خارج املبنى.  أوسالمة داخل  أماكن أكثر إىل كليال أوي ئجز إخالءيوافقها  ما المرافق اجلامعة . غالب

 ارث الداخلية احملتملة تشمل :لكووا

 ق .ئاحلرا -

 واملعدات . األجهزةعمل  يفقصور  -

 رية) تلوث كيماوي أو حيوي أو إشعاعي(.طحوادث املواد اخل -

 بنية املبنى. يفاضرار  -

 انقطاع املياه . أو ثتلو  -

 االنفجارات .  -
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 مثل )األمطار الغزيرة (. الطبيعيةارث لكوا -

 مثل )الزالزل (. األخرىاحلوادث اجليولوجية  -

 مثل )التهديد بقنبلة (. األمنيةحلوادث ا -

  ت األولية .نقاط التجمع : هي املناطق اليت ينشئ فيها مناطق التجمع واإلسعافا 

  بالقرب من  ن آمنة ومغلقةتكوي وكزموقع مر يفية : هي منطقة يتم ختصصها كزمنطقة الرعاية املر

نه كا ) وإذاوارئ. طال ولة عنسئارث فيها ، وذلك حبسب اعتماد اجلهة ا مللكواملناطق اليت يتوقع وقوع ا

 (.افة فيجب نصب حواجز حوهلمكشوقة نطامل

 وحتدد  القطاعأو ق املخصصة : هي عبارة عن منطقة يتم تعيينها جغرافيا داخل  اجلامعية طاملنا

 وليات املتعلقة بها.ئاملس

  فة كا والتنسيق بني الطوارئعمليات  وإدارةاف راملسؤول عن اإلش ركزالطوارئ : وهو امل كزمر

 ارث .لكوحالة وقوع ا يفاجلهات 

 وتوجيه  صابنيملإنقاذ ا يفارث و املساعدة لكومل ملنطقة اكايق خمتص يقوم مبس  ريق ا إلخالء: فرف

 املباني و املرافق . ءاملنسوبني إلخال

 األشخاص املصابني  وإسعافلتقديم اإلسعافات األولية ريق ث : هو فرالكوا إسعافاتيق رف 

 .داخل املدينة اجلامعية كيبها: عن إشارة من صفارات اإلنذار يتم ترةاربرث : هي علكواإنذار ا   

  التنظيمي خلطة يكلجني ضمن اهلراملد األشخاص وإشعارسلسلة اإلشعارات : نظام االتصال  
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 يف ادارة االمن والسالمة املوقعفل  منوذج مل 

  عدد املوظفني  اسم املوقع

  عدد الطالب  أرقام اهلواتف

    املباني واملنشآت

 للموقع رسم كروكي
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يرفق مع امللف صور للمبين والرسومات اهلندسية موض  بها خمارج الطؤارئ واماكن  -مالحظه هامه جدا :                   

 جتهيزات السالمة املختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات املوقعمنوذج 

 

 

الدور/  املبنى م

 الطابق
 

مكاتب 

 إدارية

فصول 

 دراسية

 بوفيات مسرح ورش معامل/ حتدد نوعيتها

       1د   .1

       2د
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 ) يرفق باخلطة ملحق بالبيانات ورسم كروكي للمؤسسة التعليمية يبني مواقع هذه املباني (

 

 

 

 

 

 

       3د

       1د   .2

       2د

       3د

       1د   .3

       2د

       3د

       1د   .4

       2د

       3د

 م
 
 

انبعاث أخبرة أو تسرب  احلريق الدور/الطابق املبنى

 غازات خانقة

خماطر االنفجار 

 يف املختربات

طوارئ أخرى 

تتطفلب إخالء 

 املتواجدين

     1د  1

     2د

     3د
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 ) ضع عالمة ص  أمام كل مبنى( يف املوقع املخاطر باحملتملة منوذج ب 

 

  :باملوقع فريق الطوارئ والسالمة منوذج -

 ارقام االتصال ال نعم البند م

     يوجد فريق إدارة الطوارئ والسالمة 1

     املشرف العام 2

     مسؤول السالمة 3

     مراقب الطابق 5

     مسؤول نقطة التجمع 6

     أفراد أمن وحراسات 7

     فين الصيانة 8

     أخرى :) أذكرهم ( 9

 

 توافر أدوات ومستلزمات الطوارئ والسالمة : منوذج   -

     1د  2

     2د

     3د

     1د  3

     2د

     3د

     1د  4

     2د

     3د

 مالحظات ال نعم البند م

    خطة إدارة األزمة والطوارئ. 1

    مراقبة نقاط ووسائل اإلنذار املبكر. 2
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 إجراءات خطة اإلخالء

 

عب أن  اجلهودإن إخالء الطالب واملنسوبني والعاملني هو أهم ما عب القيام به وقه الطوارئ وان كافة 

 تنصب لتحقيق ذلك يف أسرع وقه وبأسلوب منظم

 

 عناصر إعداد وتنفيذ خطط مواجهة الطوارئ  -1

    توعية وتدريب املنسوبني. 3

    واملعدات املطفلوبة لفلطوارئ واإلخالءالوسائل  4

    أجهزة مكافحة احلريق 5

    أجهزة إنذار احلريق 6

    خمارج وأبواب الطوارئ 7

    خفلو كافة مسالك اهلروب من العوائق . 8

    الفلوحات واإلرشادية اليت تسهل عمفليات اإلخالء 9

    حتديد نقاط التجمع اخلاصة بكل مبنى. 10

مجيع شاغفلي املبنى عفلى دراية تامة مبسالك  11

 اهلروب ولديهم املعرفة باستخدامها.

   
 

األدوية واألدوات الطبية الالزمة لعمفليات  12

 اإلسعافات األولية
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 اإلدارة  - أ

 هي فريق العمل املختص بإعداد اخلطط وأعمال التنسيق وإدارة وتوجيه الفرق امليدانية 

ء اجلزئي أوالكلي بناءال على املشاركة يف أعمال الطوارئ بالتنسيق مع اجلهات املعنية ، وإعطاء أمر اإلخال

 /او من ينوبه.التوجيه الصادر من عميد الكلية

 الكوادر البشرية - ب

 فرق عمل من ختصصات خمتلفة وجهات خمتلفة ملباشرة املهام املنوطه بها

 االليات واملعدات  - ت

 كافة املعدات واألجهزة  لدى الكلية  أو اجلامعة ، اليت تساهم يف إعمال اإلنقاذ.

 معلومات عن احلالة الطارئة / الكارثة -2

 

 يقوم منسق الطوارئ بالكلية  بسرعة تقدير الكارثة واالبالغ عنها  لعمليات ادارة االمن والسالمة

 القرار االداري  -3

 يصدر عميد الكلية /او من ينوبة  بتحريك اخلطة كليا او جزئيا بناء علي تقديرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرتتيبات املسبقة

 

 اإلخالءخطة  

كافة العاملني  من الضروري وجود خطة واضحة وسهلة لألخالء أثناء حوادث احلريق،وعب تدريب

 عليها. وعب إن حتتوي أخلطه على ما يلي :

 رسم للموقع يبني فيه مواقع األبواب والشبابيك واملمرات والسالمل . -
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 وار.البد من وجود سلم خارجي لإلخالء إذا كان املبنى متعدد األد -

 ذ لألخالء سليم وآمن وخال مما قد يعيق سرعة احلركة.خالتأكد من أن املسار الذي يت -

 أن تكون الشبابيك سهلة الفت  . -

اليت يكثر فيها  عب أن تشمل اخلطة طريقني )على األقل ( لإلخالء من كل مكتب خاصة املواقع -

 . د املوظفنيعد

 ميع .حتديد موقع للتجمع للتأكد من وجود اجل -

مكتوبة يف موقع بارز  البد آن يوض  يف اخلطة أرقام هواتف عمليات األمن والسالمة .وعب أن تكون -

 الستخدامها عند احلاجة .

 اإلخالء مرأ 

العام أو من  املشرفاو املد ير املسئول  اويصدر أمر إخالء مبنى أو أكثر من مباني القطاع من العميد 

طلبات املوقف ومت من اجلهة املختصة باملنطقة حسب طبيعة احلالة الطارئةاللجنة الدامثة للطوارئ أو 

 ويكون عضو اهليئة التعليمية هو املسئول عن طالبه من حيث تنظيم اإلخالء دون التسبب، الراهن 

 .)متطوعني(حباالت ذعر أو تدافع أو ركض، وميكن تعيني طالب ملساعدة اآلخرين 

 توفري مسالك اهلروب 

 األبواب الرئيسة« الدرج ،السالمل ،تعترب الوسائل التالية مسالك هروب )النوافذ 

ختصيص بعض السالمل لبعض طوابق  ،وقد يكون من الضروري لتفادي حدوث ازدحام  أبواب الطوارئ(.

وبعضها اآلخر للطوابق األخرى )مثال : الطوابق ذات األرقام الزوجية تسلك الدرج الشرقى،  املبنى

 الغربي للطوابق الفردية ( رجوالد

 تأمني اإلضاءة الكافية 

فان من , إن الظلمة هي حبد ذاتها عامل لالضطراب ، نظرا ملا ختلفه من شعور نفسي خميف ، لذلك

حنو اخلارج ،  الواجب توفري إضاءة احتياطية للحاالت الطارئة تسم  بإخالء آمن وسريع لشاغلي املبنى

 فاعل بدخول فرق اإلطفاء واإلنقاذ. بشكل وتساهم

 

 حتديد نقاط التجمع 

للطوارئ ،  عب على كل قطاع حتديد أماكن ونقاط التجمع يتفق عليه مسبقا مع اللجنة الدائمة

لكي يتم إحصاء بيع املنسوبني والطالب ومن ثم البحث عن املفقودين عند اللزوم ،وعب أن يكون مكان 

 طر، وال يعوق عمل رجال الدفاع املدني.التجمع بعيدأ عن مكامن اخل

 اخلرائط اإلرشادية 
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ونقاط  عب على الكلية توفري جمموعة من اخلرائط اإلرشادية لتحديد خمارج الطوارئ وأماكن

املنسوبني والطالب  التجمع املتفق عليه مسبقا مع اللجنة الدائمة للطوارئ ، لكي تساهم يف مساعدة

 بشكل سريع وهادئ بعيدأ عن اخلطر.للتوجه إىل أماكن التجمع 

 تنفيذ اإلخالء 

ويتطلب إخالء املبنى من املنسوبني  -حريق مثال-داخل القطاع  ادثيف حالة وقوع كارثة أو طارئ ح

 فيجب اختاذ اإلجراءات التالية :والطالب ، 

 او من ينوبه تأكيد وقوع اخلطر )من قبل العميد(. -أ

 إطالق جرس اإلنذار. -ب

 التعليمات املناسبة للجميع للمحافظة على سالمتهم من اخلطر.إصدار  -ت

         مع تزويدهم بكافة ) إخطار عمليات أمن اجلامعة مباشرة لضمان تواجدهم يف الوقه املناسب -ث

معوقون أو حمصورون داخل موقع احلريق (  املعلومات املتعلقة باحلادث )خاصة إذا كان هناك أشخاص

 املوصلة للمبنى.وأقرب الطرق 

مع احلالة  استدعاء كافة فريق إدارة األزمة والطوارئ ملباشرة مهامهم مباشرة للتعامل األولي -ج

 األمن والسالمة والدفاع املدني. الطارئة وحماولة السيطرة عليها باإلمكانيات املتاحة حلني وصول فرق

 سيارات ...اخل  اخالء  بيع املنسوبني والطالب ، واي عوائق حول املبنى -ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثناء اإلخالء

 

 )تعليمات  اإلخالء عند مساع أجهزة اإلنذار) للجميع 

 أغلق مصادر الكهرباء و الغاز واملياه .1

 العودة بأي حال من األحوال لغادر الغرفة واملبنى يف هدوء، وال حتاو .2
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 عدم استخدام املصاعد ، واستخدم السالمل يف هذه احلالة .3

 خمارج الطؤارئ ومنها إلي نقاط التجمع احملددة مسبقاالتوجه إلي  .4

 االنتظار يف نقطة التجمع والتعاون مع املشرفني .5

 بلغ عن وجود أي فرد باملبين وتأكد من وجود اجلميع .6

 التبليغ عن أي معلومات ، ملسؤلي نقاط التجمع  تساهم يف  إنقاذ اآلخرين .7

 خرينجتنب الركض والتدافع حتى ال تتسبب يف إصابة اآل .8

اذا كان الشخص يف وضعية متنعة من مغادرة املبين ،فعلية ان يلجا الي مكتب لة نافذة ويغلق  .9

 الباب.

 ت فريق اإلخالء والطوارئ بالكليةمهام وواجبا 

 حتديد موقع اخلطر. .1

 إعداد خطة إدارة األزمة والطوارئ. .2

 مراقبة نقاط و وسائل اإلنذار املبكر. .3

 إلدارة األزمة .تقييم أداء الفرق املشكلة  .4

 توعية وتدريب املنسوبني  .5

 تقييم سلوك وتصرفات أملنسوبني أثناء الطوارئ. .6

 التنسيق املباشر مع اجلهات املختصة داخل اجلامعة وخارجها. .7

 التأكد من توفري الوسائل واملعدات املطلوبة للطوارئ واإلخالء.  .8

وعددها مع  واليت يتناسب نوعهاالتأكد من توفري أجهزة مكافحة احلريق الثابتة واليدوية  .9

 نوعية األخطار املتوقعة .

 التأكد من وجود أجهزة املكافحة األولية للحريق مبكان ظاهر باملباني وإجراء  .11

 الصيانة الدورية هلم.

متابعة صيانة أجهزة إنذار احلريق وعمل االختبارات عليها بشكل دووي من قبل جهة فنية  .11

 ة .متخصصة لضمان عملها عند احلاج

 التأكد من توافر خمارج وأبواب الطوارئ الكافية . .12

التأكد من خلو كافة مسالك اهلروب من العوائق وأن تكون واضحة متامال لشاغلي املبنى  .13

 ومثبه عليها اللوحات اإلرشادية الدالة عليها .

 توفري كافة اللوحات اإلرشادية اليت تسهل عمليات اإلخالء وتدل شاغلي املبنى على مسالك .14

 اهلروب وخمارج الطوارئ ونقاط التجمع .

 حتديد نقاط التجمع اخلاصة بكل مبنى. .15
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التأكد من أن بيع شاغلي املبنى على دارية تامة مبسالك اهلروب وأن لديهم املعرفة  .16

 باستخدامها .

 توفري األدوية واألدوات الطبية الالزمة لعمليات اإلسعافات األولية . .17

 املهام أثناء الطوارئ

 الوثائق واألشياء ذات القيمة .نقل  .1

 تقديم كافة اخلدمات والعمل على رفع الروح املعنوية لشاغلي املبين أثناء الطوارئ. .2

 املساعدة يف مكافحة احلرائق ومساعدة فرق اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف .. اخل . .3

 إرشاد شاغلي املبنى إىل طريق مسالك اهلروب وخمارج الطوارئ ونقاط التجمع . .4

 أكد من خروج اجلميع من املبنى.الت .5

 التأكد من أن اجلميع يف منطقة التجمع املتفق عليها مسبقال. .6

 عدم السماح ألحد بالرجوع إىل موقع اخلطر إال بعد األذن من املسؤول . .7

 التأكد من زوال اخلطر. .8

 

 لعميد(تعليمات وواجبات املشرف العام بالكلية )ا 

 .جتهيزات الوقاية والسالمة ومعدات لتوفريلية كاخل الدمتابعة اجلهات املختصة  .1

 ة.بحالة مناس يفارج خمن أن بيع امل كدارج للتأخعلى بيع امل كدالتأ .2

 وصياغة خطة الطوارئ بالتنسيق مع مسؤول السالمة .د إعدا .3

 .املقرتحةالتخطيط إلخالء شاغلي املؤسسة التعليمية وتوزيعهم على مناطق التجمع  .4

 احلريق . إنذارمساع  فوربإدارة الدفاع املدني ال حتديد إجراءات االتص .5

وصول  فور إبالغه بذلك وحلنيكلية املخاطر اليت حتدت بال كافةة التعامل مع دول عن قياؤمس .6

 ختصة .فرق اخلدمات ا مل

 املباني إلحاطته /التنسيق الالزم مع مسؤول السالمة ومراقيب السالمة بالطوابق  إجراء .7

 ل .بأو أوالبتطورات احلالة 

وخارجها اجلامعة ا داخل املختصةلب مساعدة من اجلهات ط رحالة تطور احلادث عليه أن يقريف  .8

املشرف العام على  احلالة عليه التنسيق معه هذ يف)مثل الدفاع املدني والشرطة واإلسعاف ( ، 

 ألمن والسالمة .لاإلدارة العامة 

 اإلخالء.عملية  نقاط التجمع ملتابعة سري مسئوليالتنسيق مع  .9

مساند  دعم كلفة املعلومات والبيانات الالزمة ملسؤولي الطوارئ باجلامعة وتقديم كاتقديم  .11

 يطلب منه .
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عليه  السيطرة واالنتهاء من احلادث ، وبعد التشاور مع مسؤولي الطوارئ باجلامعة ، إحكامبعد  .11

 . إخالؤهمأن يعلن عن ذلك ويصدر تصري  بعودة من مت 

 صيل احلادث وما مت اختاذه من إجراءات لتقدميه لإل دارة العليا للجامعةبتفا حترير تقرير .12

طلب  الدفاع املدني ..اخل ( عند ،باجلامعة وخارجها مثل : الشرطة  ةاملختصوجلهات التحقيق 

 ذلك .

 تعليمات وواجبات منسق السالمة بالكلية 

ات املكافحة والسالمة ومعدجتهيزات الوقاية  لتوفريكلية خل الاملختصة دامتابعة اجلهات  .1

 الالزمة لتنفيذ خطة الطوارئ.

الطوابق  مة مراقيبئحفظ سجالت بتجهيزات السالمة وحالتها احلالية ومتطلبات الصيانة ، وقا .2

وحوادث احلريق  ، التدريبات رمارين على حوادث وهمية ، ودولتا وإجراءتارين ، خملباني امل/ ا

 ريق ، وحماضر اجتماعات السالمة .، ونشاطات منع احل كليةالسابقة بال

 بدايته يف التعامل مع اخلطر يفإجناز مهامهم  كيفيةتدريب أفراد طاقم السالمة على  .3

 فحة احلريق وأنظمة االتصاالت وتنفيذ اإلخالء.مكااستخدام أجهزة ومعدات  كيفيةو  .4

 .ائيالتلقبتشغيل وإبطال نظام اإلنذار  املختصنياص خوضع تعليمات تفصيلية لألش .5

سجالت  ، وحفظ بالكليةالتفتيش الدوري وصيانة أنظمة السالمة من احلريق  إجراءمتابعة  .6

 فة االختبارات .كا

 كلية.إلخطار الفوري للمشرف العام عن آية حوادث تقع داخل آي مبنى من مباني الا .7

 التجمع لتنفيذ مهامهم ط، ومسؤولي نقا/املبانيوابق طعلى قيام مراقيب ال اإلشراف .8

 أعمال قيادته للحادث . يفمعاونة املشرف العام  .9

 ممكنة.مساندة  كلمقابلة فرق خدمات الطوارئ وتقديم  .11

 ساء األقسام والوحداترؤوواجبات  تعليمات 

 .املخصصة لعمليات اإلخالء  املخارجمن إغالق األبواب والنوافذ فيما عدا  كدالتأ .1

 بائي .لكهرمن فصل التيار ا كدالتأ .2

 عمليات اإلخالء . يفاملساهمة  .3

 التواصل مع اجلهات املختصة . .4

 من وجود اجلميع وعدم ختلف أي منهم داخل املبنى . كدنقطة التجمع للتأ إىلالتوجه  .5

  والفنني اإلدارينيتعليمات وواجبات 

  وء وعدم االرتباك .دلي باهلحالت .1

 . فوراإيقاف العمل  .2
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 وغلق اسطوانات الغاز. وإطفاء األجهزة ، ،ملكاني عن ائبالكهرقطع التيار ا .3

 ق الطوارئ من فري واإلرشاداتالتعليمات  . إتباعيةلكهربائعدم استخدام املصاعد ا .4

 .الطوارئ وخمارجوب اهلرنقاط التجمع من خالل )مسالك  إىلالتوجه  .5

 الصيانة قتعليمات واجبات فري 

 .تأمني املبنى وحفظ النظام يفاملساهمة  .1

 تعمل بصورة مرضية . التأكد من أن بيع أنظمة السالمة .2

 تقديم املساعدة واملشورة الفنية ملسؤول السالمة وفرق خدمات الطوارئ. .3

 مراقبة لوحة احلريق . .4

 إىل الطابق األرضي. -إن وجدت -التأكد من إنزال كافة املصاعد  .5

 التأكد من فصل الكهرباء يف األماكن اليت تتطلب ذلك . .6

 تعليمات واجبات فريق التمريض 

اإلسعافات األولية واالستعداد يف املكان املخصص كعيادة أو يف مكان معلوم لدى  إعداد حقيبة .1

 مسؤول السالمة أو األمن .

 يقدم أي مساعدة طبية للمصابني إذا دعه الضرورة لذلك . .2

 تقديم كل مساندة ممكنة لسيارات اإلسعاف التابعة خلدمات الطوارئ. .3

 السالمةتعليمات واجبات قسم العمليات بإدارة األمن و 

فور مساع اإلنذار عن احلريق وطبقال لإلجراءات املوضوعة مبعرفة املشرف العام عليه القيام  .1

الشرطة ( مع مراعاة أن  -اإلسعاف  -بإجراء االتصال خبدمات الطوارئ )الدفاع املدني 

يتضمن البالغ كافة املعلومات املتعلقة باحلادث )خاصة إذا كان هناك أشخاص حمصورين 

 وقع احلريق ( وأقرب الطرق واملداخل املؤدية للمبنى.داخل م

 إخطار أفراد األمن بالكلية لسماح بدخول سيارات اخلدمات القادمة ، وإخالء .2

املداخل واملنطقة احمليطة باملبنى احملرتق من السيارات والعوائق ، والتواجد يف مكان ظاهر قرب 

 ت الالزمة املبنى الستقبال فرق اخلدمات وتزويدهم باملعلوما

لعمل كمنسق اتصاالت وتبادل املعلومات بني املشرف العام وطاقم السالمة أو الفنيني ا .3

 املختصني بالصيانة يف حالة طلب ذلك .

 تسجيل كافة االتصاالت الصادرة والواردة . .4

لتنسيق االتصال فيما  -إذا توافرت  -تزويد األشخاص املختصني بأجهزة السلكية يدوية  .5

 لطوارئ.بينهم وقه ا
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أثناء الطوارئ يتم االلتزام بعدم شغل خطوط االتصال الداخلية أو اخلارجية يف مكاملات  .6

 شخصية أو استعالمات عادية ووضع تعليمات مشددة بذلك .

 يف األوقات العادية  اني والطوابقتعليمات واجبات مراقيب ومنسقي السالمة باملب 

فحص الطابق / املبنى يوميال بغرض منع حدوت احلريق بالتنسيق الكامل مع قسم السالمة   .1

 باإلدارة العامة لألمن والسالمة .

مراقبة مصادر اخلطورة املسببة لالشتعال مثل متديدات الكهرباء البالية وقطع القماش امللوثة  .2

 .بالوقود وأجهزة التسخني ، والتخلص من املواد والنفايات

ومراقبة عدم جتاوز السوائل القابلة لاللتهاب عن القدر املسموح به ، وإخطار  ، لالحرتاق لقابلةا  .3

 مسؤول السالمة عن أية خماطر يكتشفها.

التأكد من أن خمارج الطوارئ وممرات ا)اهلروب املؤدية إليها صاحلة لالستخدام وخالية من  .4

 ر السلم .ئمرات العامة وبالعوائق ، وأن مصابي  إضاءة املخارج كافية يف امل

وأنها  -إن وجدت  –التأكد من صالحية األبواب املانعة من نفاذ احلريق ذات الغلق التلقائي  .5

 يف وضع غلق دائم ، وحظر وضع أي وسائل لتثبيتها.

التأكد من عدم حجب معدات مكافحة احلريق عن النظر ) اخلراطيم واألجهزة اليدوية ( وأنها  .6

 صاحلة لالستخدام .

 شرح تعليمات السالمة لشاغلي الطابق / املبنى خاصة اجلدد منهم . .7

 االحتفاظ بقائمة حمدثة باستمرار بأعداد وبيانات األشخاص يف منطقةاختصاصه . .8

 أثناء الطوارئاملشاركة يف التدريبات والتمارين الوهمية . .9

 التأكد من أن كافة أبواب خمارج الطوارئ مفتوحة . .11

لشاغلي الطابق / املبنى اختصاصه إىل منطقة التجمع املختصة ، مع  تنفيذ اإلخالء املنظم .11

 تذكريهم بتجنب استخدام املصاعد.

إذا كانه احلالة الطارئة وقعه داخل الطابق /املبنى اختصاصه ، عليه اإلبالغ عنها فورال ملسؤول  .12

 الكلية أو عمليات امن اجلامعة .

 ليه وإخطار املسؤول .التأكد من متام إخالء الطابق /املبنى من شاغ .13

فتحها ويعاود  حتسس األبواب املغلقة الستشعار وجود حريق بالداخل ، وتوخي احلذر عند .14

 إغالقها مرة أخرى بعد التيقن من عدم وجود أشخاص .

بعد التيقن من متام إخالء شاغلي الطابق /املبنى إىل نقطة التجمع ، وأنه ال توجد خطورة  .15

 إتباع ما يلي:عليه ميكن اإلبالغ عنها ، 

 

 اإلخالء فورال ، وغلق كافة األبواب بالطابق / املبنى اختصاصه . 
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 عميد الكلية

  

 وكيل الكلية

 

مراقب جلميع 

التجهيزات واعمال 

 اخلطة

 

 وكيل الكلية

 

 

 رئيس القسم

 

 

 هيئة تدريسعضو 

 

 

 عضو هيئة تدريس

 

 

 رئيس القسم

 

 

 عضو هيئة تدريس

 

 

 عضو هيئة تدريس

 

 

 رئيس القسم

 

 

 عضو هيئة تدريس

 

 

 هيئة تدريس عضو

 

 

 مدير االدارة

 
 

 مراقب املباني والطوابق

 
 

 مسؤول نقاط التجمع

 
 

 مسؤل الصيانة

 
 

 فريق التمريض

 
 

 مسؤل ضبط العلومات

 

التوجه إىل نقطة التجمع احملددة له مسبقال وحتري وجود األشخاص املسؤولني منه بنقطة  

التجمع ، وإبالغ مسؤول النقطة بتمام إخالء قطاع املسؤولية وتسليمه قائمة األمساء 

 اخلاصة بهم .

 مسؤول نقطة التجمع إذا طلب ذلك .مساعدة  

عندما يتم اإلعالن بانتهاء احلادث عليه توجيه شاغلي الطابق / املبنى اختصاصه للعودة  

 إىل مواقعهم بالوسائل املعتادة .

تقديم تقرير مكتوب باملالحظات والعقبات اليت حدثه أثناء احلادث يف أقرب وقه ممكن  

 ات (.لرئيس القطاع )إذا كانه هناك مالحظ

 تعليمات واجبات مسؤول نقطة التجمع 

 . مسؤول مسؤولية كاملة عن نقطة التجمع 

  / التنسيق مع مراقيب الطوابق /املباني فور وصوهلم لنقطة التجمع للتأكد من أن الطوابق

 املباني اختصاصهم قد أخليه .

 . مراجعة أمساء من مت إخالؤهم املتواجدين بنقطة التجمع على القائمة لديه 

  عدم السماح ألي شخص مبغادرة نقطة التجمع حته أي مالبسات إال بعد صدور تصري  بذلك

. 

  إخطار املشرف العام بتطورات عملية اإلخالء ، ووصول بيع مراقيب الطوابق / املباني إىل نقطة

 التجمع ومتام اإلخالء.

 . إبالغ مسؤول السالمة عن أي حالة غري عادية قد حتدث يف نقطة التجمع 

  عقب اإلعالن عن متام انتهاء احلادث ، يقوم بالتنسيق مع مراقيب الطوابقاملباني ملتابعة عودة من

 مت إخالؤهم إىل مواقعهم .

 

 

 

 

 

 

 اهليكل االداري التنظيمي ملواجهة احلاالت الطارئة يف الكلية
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 الكارثةاحلالة الطارئة/ تقييم 

 

يبدأ تقييم الكارثة من أ ول دقيقة تبدأ فيها احلاالت يف الظهور مثل صدور الدخان أو انهيار ا ملبنى أ و 

 (. اهتزاز األرض ...اخل )وذلك اعتمادا على ّيرى من ظواهر أ و تُشم من روائ  أ و ُتسمع من أصوات

 :وله عالقة بسالمة األرواح ، وذلك فيما يتعلق حبدوث حرائق أو تسرب غازات  التقييم األولي

 سامة أ و قابلة لالشتعال .

 طالب متعاونني من بيع االقسام

 ارقام االتصال التخصص الرقم االكادميي االسم
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 . تقييم املوارد واإلمدادات 

 : التقييم املستمر استنادا على 

 التقارير الواردة من رؤساء الفرق.  

 التقارير الواردة من الفريق الطيب. 

 األمن والسالمة .إدارة التقارير الواردة من عمليات  

 .التقارير الواردة من شهود العيان 

 . تقييم مدى وفرة أفراد العمل والطلبة املتطوعني 

   عب أن يكون التقييم بشكل مستمر حبيث تضاف إليه املعلومات اجلديدة مبجرد أن تصب

 ضع .متاحة وتعطي حصيلة ذلك نظرة شاملة ومستوفاة عن الو

 

 انتهاء الكارثة

 

  عملياتالاستئناف العمليات العادية : عند اإلعالن عن انتهاء حالة الكارثة من قبل مركز 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطوارئ  ةفيذ خطتن كني يفاملشارومهام وليات ئمس

 

  اخلطهف العام على شرامل 

 حتديد عدد جمموعات اخلطة -1

 اجملموعات .رؤساء اختيار املنسق و -2
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 . اجملموعات ورؤساءسق لي املنع تاملسئولياتوزيع  -3

 ل اللوجستية الالزمة للخطة .ئالوساد اخلطة واعتماإعداد األشراف على  -4

 تنفيذ اخلطة .يف  كنيفة املشارلكانقل توجيهات وقرارات معالي مدير اجلامعة  -5

 مثل : واعتمادهااإلشراف على اختيار املواقع املخصصة لألغراض التالية  -6

 أدارة الطوارئ . كزمر -

 نقاط التجمع الداخلية واخلارجية . -

 . اإليواء كزمرا -

 املركبات.جتمع  اكزمر - 

 املعلومات . ضبط كزمرا -

 . اإلصاباتفرز  مراكز -

 .بهم ات املناطةيولئؤساء اجملموعات على علم باملسر كلمن أن كد التأ -7

 كزاختاذ القرارات خارج وداخل مرو رثة .للكاحسب تقديره  كليالأو  جزئياحتريك اخلطة   -8

 إدارة الطوارئ 

 التنسيق مع اجلهات الرمسية .  -9

 .أمر العودة للعمل الروتيين وإعطاء طة الطوارىإنهاء إجراءات العمل خب  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنسق  :

 عليهم. ت،واستدعائهم وتوزيع املسؤليااعتماد اختيار رؤساء الفرق -1

 التنسيق فيها بني رؤساء الفرق .واملشرف العام لرؤساء اجملموعات  نقل توجيهات وقرارات سعادة  -2

 التنسيق فيما بني سعادة املشرف العام واجلهات الرمسية .  -3

 وجيه الفرق من خالل الرؤساء من داخل مركز إدارة الطوارئ .ت -4

 نقل القرارات اإلدارية إىل الفرق من داخل مركز إدارة الطوارئ . -5
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 الحظات امليدانية داخل مركز إدارة الطوارئ .استقبال التقارير وامل -6

استقبال ومناقشة مسئولي اجلهات الرمسية ونقل توجيهاتهم لرؤساء اجملموعات داخل مركز   -7

 إدارة الطوارئ .

 نقل التقارير واملالحظات امليدانية لسعادة املشرف العام . -8

 

 رؤساء الفرق . 

 استدعاء أفراد الفرق . -1

 التنسيق فيما بني املنسق وأعضاء الفرق املشاركني يف اخلطة داخل مركز إدارة الطوارئ .  -2

 إدارة الطوارئ . كزتوجيه الفرقة من داخل مر -3

 أتباع تعليمات وأوامر املنسق فيما خيص إدارة اخلطة . -4

 توزيع أفراد الفرقة على املواقع احملددة واملخصصة ألغراض اخلطة  -5

 الحظات امليدانية للمنسق .نقل التقارير وامل  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز إدارة الطوارئ

 

فة اجلهات كا والتنسيق بني الطوارئعمليات  وإدارةاف راملسؤول عن اإلش ركزوهو امل:  الطوارئ كزمر

 ارث .لكوحالة وقوع ا يف

 معدات وأدوات وجتهيزات مركز إدارة الطوارئ:



35 

 

 . خطوط هاتف مباشر مع فاكس .1

 انرتنه عالية السرعة .. خطوط 3

 . أجهزة اتصال السلكية .4

 . شنط إنقاذ متكاملة.5

 . شنط إسعاف أولية مقاس كبري ومقاس صغري.6

 . بطانيات حريق .7

 . طرابيش حتذيرية وأشرطة حتذيرية .8

 . د. كشافات يدوية بطارية جافة عد9

 . مقصات حديدية كبرية وصغري. 11

 .. طفايات حريق 11

 وارئ طال تصاالتواعة تبوك يف االتصاالت جامتعتمد .

 خطوط هاتف مباشر مع فاكس .-1

 . خطوط انرتنه عالية السرعة .2

 . أجهزة اتصال السلكي3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ركز إدارة الطوارئتوصيف مهام واعمال الفرق  العاملة مب

 

 

 ضبط اآلمن واحلركة اوال: فرقة
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 ضبط اآلمن واحلركة  فرقةمهام 

 اجملموعة .حتديد أفراد  (1

 حتديد الوسائل اللوجستية الالزمة للمجموعة .(2

 ( تصميم وإعداد وجتهيز بطاقات التعريف .3

 ( إعداد وكتابة التقارير واملالحظات .4

 

 اثناء العمل خبطة الطوارئ مهام فرقة ضبط األمن واحلركة

 ا ( تأمني املواقع واملنشآت املخصصة ألغراض اخلطة .

 األشخاص واملركبات الداخلية واخلارجية .( تنظيم حركة سري 2

 ( إخطار املنسوبني يف املواقع الداخلية واخلارجية باإلخالء .3

 ( إخالء املنشآت واملواقع الداخلية واخلارجية من املنسوبني .4

 ( إغالق الطرق وعزل املواقع احملظورة الداخلية واخلارجية .5

 املطلوبة تاجلهات الرمسية للمواقع واملنشآولني ئ( استقبال وإيصال أفراد الفرق ومس6

 ( إصدار بطاقات التعريف .7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقة اإليواء ثانيا:

 

 

 مهام فرقة اإليواء



37 

 

 ا ( حتديد أفراد الفرقة .

 ( اختيار مواقع مراكز اإليواء.2

 ( فحص مراكز اإليواء املختارة .3

 ( حتديد الوسائل اللوجستية للمجموعة وللمراكز .4

 تصميم وإعداد وجتهيز استمارات مراكز اإليواء .( 5

 

 اثناء العمل خبطة الطوارئمهام فرق اإليواء 

 ا ( جتهيز وفت  مراكز اإليواء .

 ( فرز األشخاص داخل مراكز اإليواء .2

 ( تعريف األشخاص باخلدمات والتسهيالت داخل مراكز اإليواء .3

 ( تعريف األشخاص بنظام مراكز اإليواء .4

 أمني الوسائل اللوجستية لألشخاص اجملودين داخل مراكز اإليواء .( ت5

 ( إعداد وكتابة التقارير واملالحظات .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقة الصيانة والتشغيل ثالثا:

 

 

 مهام فرقة الصيانة والتشغيل 
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 تقديم اخلدمات الفنية املطلوبة يف املواقع املخصصة ألغراض اخلطة . (1

 الفنية الضرورية إلجناز مهام اجملموعات األخرى واجلهات الرمسية .( تقديم اخلدمات 2

 ( نقل األشخاص من مواقعهم إىل املواقع املخصصة هلم .3

 ( تأمني مركبات ملراكز اإليواء .4

 

  اثناء العمل خبطة الطوارئمهام فرقة الصيانة والتشغيل 

 ( أتباع تعليمات وأوامر املنسق فيما خيص إدارة اخلطة .1

 ( إعطاء التعليمات واألوامر لفرقهم من خالل مشريف الفرق من داخل مركز الطوارئ2

 ( إيقاف تشغيل القوى امليكانيكية وقطع التيار الكهربائي ومصادر الغازات .3

 ( نقل التقارير واملالحظات امليدانية للمنسق .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرق اخلدمات الطبية واإلسعافات رابعا:

 

 مهام فرق اخلدمات الطبية واإلسعافات 
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 حتديد أفراد الفرقة . (1

 ( اختيار مواقع اخلدمات الطبية داخل املواقع املخصصة .2

 ( حتديد الوسائل اللوجستية الالزمة للمجموعة .3

 ( حتديد نوع احلاالت الواجب نقلها لتلقي العالج يف املستشفيات .4

 اليت سيتم نقل احلاالت إليها .( حتديد املراكز الصحية واملستشفيات 5

 ( حتديد التخصصات الطبية الالزمة للتعامل مع احلاالت املتوقعة .6

 ( اختيار موقع مركز جتمع مركبات اإلسعاف .7

 . ( تصميم وإعداد وجتهيز استمارات البيانات الشخصية للمصابني واملرضى8

 

 الطوارئاثناء العمل خبطة مهام فرق اخلدمات الطبية واإلسعافات 

 

 ( التوجيه بتجهيز وفت  مواقع اخلدمات الطبية يف املواقع املخصصة ألغراض اخلطة .ا 

 ( التوجيه بفرز اإلصابات وحتديد األشخاص الذين هلم األولوية يف تلقى العالج .3

 ( حتديد املراكز الصحية واملستشفيات اليت سيتم نقل املصابني واملرضى إليهم3

 ( حتديد وحتويل األشخاص الالزم نقلهم للمراكز الصحية واملستشفيات .4 

 إصدار التعليمات بنقل املصابني والعجزة إىل املواقع املخصصة واىل املراكز الصحية واملستشفيات .(5

 التوجيه بعالج املرضى واملصابني داخل املواقع املخصصة ألغراض اخلطة .(6

 ملالحظات .إعداد وكتابة التقارير وا(7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقة ضبط املعلوماتخامسا: 
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   مهام فرقة ضبط املعلومات

 حتديد أفراد الفرقة .(  1

 ( اختيار مواقع مراكز استقبال األقارب واملصابني .2

 ( حتديد الوسائل اللوجستية للمجموعة3

 ( تصميم وإعداد وجتهيز استمارات البيانات الشخصية .4

 وجتهيز استمارات املس  اإلحصائي .( تصميم وإعداد 5

 ( إعداد وكتابة التقرير واملالحظات .6

 

  اثناء العمل خبطة الطوارئمهام فرقة ضبط املعلومات 

 املواقع املخصصة . _جتهيز وفت  مراكز املعلومات (1

 ( تسجيل بيانات األشخاص .2

 ( استقبال األقارب والزوار .3

 ( املس  اإلحصائي .4

 ري املعلومات .( بع وتوف5

رؤساء اجملموعات امليدانية داخل مراكز إدارةالطوارئ إىل  ( استالم وجتميع ونقل تقارير ومالحظات6

 املنسق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف حالة الكوارثرافق ملخطة إدارة ا
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  اخلطة التنفيذية

 كيليقوم وباجلامعة  عمليات الطوارئ كزأو حالة الطوارئ من مر الكارثةاإلعالن عن  دعن

طاقم فريق  توىلوي حركللت الكوارثطاقم  بتوجيةمة للطوارئ (  ئاللجنة الدا رئيساجلامعة)

                    ة التشغيل والصيانة هو القطاع الذي سيوفر أفراد العمل املطلوبني والتوجه حنو املنطقة أورإداالكوارث)

 :املهام التاليةللطوارئ مة ائدالللجنة الكامل مع ا لتنسيقبا (املوقع املطلوب

 

عمليات  كزقبل مر من ووضع أفراد عمل عليها فورا وتوجيها حنو املواقع احملددة السياراتهيز جت .1

 ئ.رالطوا

الناجتة للتلفيات ي ربإدارة التشغيل والصيانة عمل تقييم فو الكوارث يف التحكم جمموعة  ئدقا على .2

اخلدمات ومعدات  وغريهم من أفراد العمل للوقوف على والتكييف  كة والسبا الكهرباءوتوجيه فنيي 

  االستخدام وفقا للخطة باملنطقة .

 مة للطوارئ  ئاللجنة الدا رئيسلذحتديد االحتياجات  املادية، والرفع بها عاجال   .3

باملنطقة حول  واملشرف العاممة للطوارئ  ئاللجنة الدا رئيسلذ  باعداد تقرير مفصلارث لكوقم اطايقوم  .4

 الذي مت اختاذه. جراءاإل

 وذلك عن طريق:لدعم لتقديم ا فة اخلطوات الالزمة كاعلى طاقم املرافق اختاذ  .5

 املساعدة يف عمليات اإلنقاذ. 

 القيام بالتنسيق الالزم حسب توجيهات قائد فريق الكوارث ومركز عمليات الطوارئ. 

 . ضروريان يكوالوقوف على اخلدمات حسب ما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بإدارة التشغيل والصيانة: ثارالكوأطقم 
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 رئيس طاقم الكوارث. -1

 .أعضاء الفريق -2

 سائق رئيسي / معدة صيانة. -

 ميكانيكي. -

 كهربائي صيانة. -

 جنار. -

 سباك -

 فين تكييف. -

 ميكانيكي صيانة تكييف. -

 فين حلام. -

 حداد أقفال. -

 :طاقم كوارث ثانوي باملرافق -3
أكثر من مبنى واحد فإن الفريق الرئيسي سيتم إذا كانه طبيعة الكارثة على النحو الذي قد يتأثر بها 

 دعمه بواسطة فريق ثانوي جملابهة احلالة ويشمل ما يلي:

 الثانوي  رئيس فريق الكوارث -

 :الثانوي لكوارثفريق ا ءأعضا -

 د ميدانيئقا -

 د عملياتئقا -

مستشفى اد عدد وإاملباني من اإلفرايت حتتاج إىل إخالء لا الطوارئمع حاالت  رئيسيةويتعامل هذا الفريق بصفة 

 .ملختلف الفرق املشاركةامليدانية  باملساعدة الفريق ويقوم، ولية الأ سعافاتالإطوارئ وتسهيل 

 

 

 

 

 

 

 مسئوليات ضابط الرعاية
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باملهام يقوم و رعايةبط اجلامعة مبهمة ضاب املشرف العام علي العيادة الطبيةيسية سيقوم ئثة ركارحالة وقوع  يف 

 التالية:

 .إصدار القرارات الطبية يفعمليات الطوارئ ويقدم املساعدة  كزمع مر ينسق . 1

 ما لديه من معلومات بكلعمليات الطوارئ  كز. إحاطة مر2

 .اجلامعةاملرافق وامن  وإدارةارث لكو. تنسيق األنشطة الطبية مع فريق إسعافات ا3

 .األخرى بيةط. اإلشراف على عمليات الرعاية واألنشطة ال4

األخرى لتقديم  موقع حمدد يتم التنسيق مع اجلهات الطبية واملصادر اخلارجية إذا كانه الكارثة يف. 5

 .اإلسعافات األولية

 عامة حبيث يؤدي ذلك إىل تأخر وصول املصادر اخلارجية يقوم . إذا كانه الكارثة6

 . وارئطعمليات ال كزاملواقع الذي لدده مر يفلرعاية بأعداد منطقة رعاية ط اضاب 

 العمل كمنسق للمصادر الطبية اخلارجية. -7

 ة.فة اإلحداث الصحيكا أحوال يوض  فرتدم لفت  هجهاز اخلدمات الصحية للطلبة أو غريد احد أفرا تكليف. 9

 بة. اذ القرارات الطبية املناساختب لتحكم ث يف نقاط الكوارد فريق ائ. مساعدة قا 11

 ئ.عمليات الطوار كزعن طريق مر إضافيةلب مصادر ط . 11

 مواقع الرعاية الدائمة:

 امللعب الرياضي. -1

 مركز النشاط الطالبي. -2

 .راتضقاعة احملا -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسعافات األولية

 تعريف
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 ابةصإلض لشخص تعر ةإجراءات فورية يتم اختاذها لتقديم الرعاية الالزم هي

 الطيبة.وصول املساعدة  أو لوعكة مفاجئة حلني 

 

 املظاهر اليت عب التعرف عليها ضمن اإلسعافات األولية تشمل التعرف على :

 الفرق بني احلياة واملوت. -

 العجز الدائم واملؤقه. -

 استعادة العافية السريعة املتأخرة. -

 

 أهمية اإلسعافات األولية :

 تقديم احلماية والرعاية للشخص املصاب أو املريض. -1

 للشخص املصاب من جراء الكوارث اجلماعية.تقديم الرعاية الطبية الفورية  -2

 تعليم األشخاص كيفية التعامل مع من هم يف حاجة العناية الطبية الطارئة. -3

 القدرة على حتديد ما عب فعله وما عب تركه. -4

 توجيه اآلخرين التباع الوسائل الصحيحة لتقديم اإلسعافات األولية . -5

 وارث تأهيل اإلفراد لتقديم املساعدة يف حالة الك -6

 

 إرشادات عامة يف حالة إصابة أو وعكه مفاجئ:

 . 997 اهلاتف: رقم  فوراالل األمحر ( اهل )بعيةاطلب خدمات الطوارئ الطبية .1

اآلليات أو لكمائن أو ذلك اإلثناء بتقديم اإلسعافات األولية مثل نقل املصاب بعيدأ عن ا يفقم  .2

 احلريق أو األخبرة السامة .

 لزم إذاللقيام بالتهوية  مستعدا كنمن عدم إعاقة التنفس و كدية وتأئوااهلسالك ملتفقد ا .3

 األمر.

 .النزيف أذا وجد حتكم يف .4

 ي .ئحلاالت التسمم الباية تأمني اإلسعافات األول  .5

 

 

 

 ما يلي : االعتبار يفل اخلطوات املشار إليها عب األخذ كماعند إ 

 

 . خطر ظاهر يهدد حياتهن هناك كايض إذا رال حتاول حتريك املصاب أو امل 
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 .وضع مناسب وعب عدم السامة له بالوقوف أو التحرك يفاجعل املصاب  

 قم حبماية املصاب ممن أي معوقات 

 ببطانية بتغطيةقم حبماية املريض من برودة الطقس  

 هلا. ة اليت تعرضئاإلصابة آو األسباب العلة املفاج مكانحاول أن تتعرف على  

ممن هو  أو من الشخص املصاب نفسه العلةأو  اإلصابةتصرة عن خمحاول احلصول على نبذه  

 .جبانبه

أي معلومات  ابطة أو ملصقة حول الرسغ أو الرقبة قد تعطيرنه هناك أي كا إذاحتسس عما  

 .عن ظروفه الطبية

بشأن الرعاية  ج تلك إىل موجهاتئتؤدي نتا أن أساسقم بفحص املصاب بطريقة منهجية على  

 ة له .الطبية الالزم

 خطوة تقوم بها حمسوبة وواضحة األسباب كلن نكوعب أن  

 مرتديان كااذا  احلزام من البنطلون إزالةجتنب  لكناملالبس املضايقة له و كلع عن املصاب زأن 

 .الفقري هدوعم يفإصابته  يفن هناك اشتباه كاله وذلك متى ما 

لنوع  ومبا يعطيك ذلك مؤشرااقب حالة املصاب بصورة عامة خاصة تغري لون بشرته اذ ر 

 هلا ، اإلصابة اليت قد تعرض

هذه  يفالسوداء و نةحلون البشرة بالنسبة لألشخاص ذوي الس تغري نالحظهقد يصعب أحيانا  

 .لون الشفاه والفم وغشاء باطن اجلفن  الحظ احلالة

 يلكعربالنبض واضحا من خالل العرق ا يكنمل  وإذاحتسس نبض املصاب  

 .خالل عرق العنق سس نبضه منحت 

 .ملا يدور حوله وإدراكهتفحص مدى حالة وعيه  

لرأس أو وجود يف ا إصابةن قد تعرض ألي كا إذاسس عما ححالة وعي حاول الت يف يكنمل  إذا 

قد تعرض لعض اللسان أو ما  ن له تاريخ قريب بآي حالة تشنج وخالفه أو انهكاشلل نصفي أو 

 شابه ذلك .

 .هماؤبؤتفحص العينني وب 

 كسرد جوو نه هنالك إصابات أخرى أو عالمات تدل علىكاحتسس عما إذا ما  إنحاول  

 العظام

لون اجللد  يف ق أ و أ ي تغريرف وجود أ ي حتكتشاتعرضه للتسمم حاول ا يفحالة االشتباه يف  

الت كبسوورة دواء أ و روجود قا من املصاب مثل قريبا يكوف على مصدر لتسمم رلك التعكذو

 .وخالفه
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يض رتنجب النقاش عن تشخيص اإلصابة أوحالة امل أنديم اإلسعافات األولوية حاول قأثناء ت 

 .مع املتواجدين بالقرب من حالة اإلصابة

 .يق املختصرابق جبانب املصاب الذي له اإلسعافات األولية حلني وصول الف اأخري 

 

  إجراءات اإلنقاذ واإلسعافات األولية:

فة االحتياطات الالزمة خاصة أن عملية كا االعتبار يفعب األخذ  احلادثن مكاص املصاب من خنقل الشعند  

 :اليت يعاني منها مثل اإلصابةتفاقم  إىليض من شأنها أن تؤدي راملا اليت قد خيضع هل ةغري الصحيحالنقل 

 ركة.احل اطرخم -  غازات سامة دأو وجو كسجنيخماطر نقص األ-  يقراحلريق أو احتمال خماطر احل

 يئبالكهرالصعق ا - املبنى أواحتمال انهيار اجلدار -  سامةال غري البينة الظروفأو  احلرارة درجة اعارتف -  قرالغ

 .باس أو االشتباك وتقييد داخل أحدى املعداتحالة االحن- 

 عب عمل اآلتي :

 

 اليت قد تؤدي إىل تفاقم اإلصابة كةتفادي احلر 

التنفس  إسعافلعملية  جاهز كنمن عدم إعاقة التنفس و كدوتأوائية تفحص املساك اهل 

 .فم املصاب إىلمن الفم  اهلواءبواسطة نقل 

 .النزيف أذا وجد حتكم يف  

 .ملصابا ان اإلصابات اليت تعرض هلمكاتفحص   

 .نقلهريكه ثبه إطراف املصاب قبل مباشرة حت 

 .ل النقل املناسبةئجهز وسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلجراءات التالية عند نقل املصابعب اختاذ 
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املصاب من إطراف متى ما لزم نقل املصاب قبل إجراء تقييم حلالته عب عندثذ محاية بيع  

 أخر.أذى  أليتعرضيها 

 

 التأكد من ثبات بيع األطراف وارأس والعنق والظهر. 

هو يف حالة أي عملية نقل غري صحيحة رمبا تعرض لإلصابة يف رأسه أو عجيزته أو الفخذ و 

جلوس وإذا أمكن يستحسن االنتظار إىل أن تصل التسهيالت اخلاصة لنقل األشخاص املتعرضني 

 ملثل هذا النوع .

 

 : أهم الوسائل للقيام بهذا العمل: طريقة إنقاذ األشخاص املصابني

 

 السحب: 

أو اعوجاج أي  وعب أن يتم عن طريق السحب من الكتف على إمداد احملور الطولي للبدن وتفادي لي

جزء من البدن وخاصة بالنسبة للعنق والظهر وعب وضع املصاب على بطنية أو ما شابهها وسحبه بعد 

 ذلك ال حتاول محل املريض إال إذا تأكدت من عدم تعرضه لإلصابة يف عموده الفقري.

 

 الرفع :

م أن الرفع ال يتم إال قد يستطيع شخص واحد محل املصاب ويتوقف ذلك على وزن وعمر املصاب مع العل

بعد التأكد من عدم وجود إصابة يف العمود الفقري ويتم الرفع عن طريق وضع إحدى يديك حته 

 ركبة املصاب واألخرى حته عنقه.

 

 :املساعدة

عندما يكون املصاب يف كامل وعيه ال يوجد ما يشري إىل تعرضه إلصابة خطرية اطلب منه الوقوف على قدميه      

 ك أرح أحد ذراعيه على كتفك وادعمه من اخللف بتطويق أسفله بيدك.ثم بعد ذل

  

 

 

 

 مهام ومسؤليات جامعة تبوك يف احلاالت الطارئة



48 

 

 

 الرتتيبات الالزمة لتحويل عدد من الكليات ملراكز اسعاف  ووحدات ايواء للمتضرريناوال :

الغرض من  املوقع الكلية

 املوقع

 املرفقات املواصفات والتجهيزات 

مبنى 

اجلامعة 

 الرئيسي

 

املبين 

االداري 

 اجلديد

طريق امللك 

 فهد

طريق ضباء 

 سابقا

مركز 

طؤارئ الدارة 

 اجلامعة

 ( طوابق    حماطة  مبساحات كبرية5(  مباني كل منها )2عدد ) 

 سيارة تقريبا    1511مواقف  خارجية تتسع لعدد    

مياة خاصة جتهيزات وسائل السالمة متكاملة  باالضافة الي  مضخة   

 بتجهيزات السالمة

 فريق صيانة متكامل  

 خزان ماء  ارضي كبري 

 مطعم وكفترييا    

 مستودع كبري  مببين مستقل 

 خطوط هاتف مباشر مع فاكس . 

 خطوط انرتنه عالية السرعة . 

 أجهزة اتصال السلكية . 

 أشرطة حتذيرية . 

 كشافات يدوية بطارية جافة . 

 مقصات حديدية كبرية وصغري. 

 .طفايات حريق 

 

كليةالرتبية 

واالداب   

شطر 

 الطالب 

كلية العلوم     

شطر 

 الطالب

 

طريق امللك 

 فهد

طريق ضباء 

 سابقا

 

مركزاليواء 

املتضررين 

واملنكوبني يف 

احلاالت 

 الطارئة

 خطوط هاتف مباشر مع فاكس . 

 خطوط انرتنه عالية السرعة . 

 شنط إسعاف أولية مقاس كبري ومقاس صغري. 

مالعب كرة قدم حماطة بسور له بوابتني رئيسيتني  3كبرية توازي  ساحات 

 باالضافة الي بوابتني صغرية  موزعة يف اجلهات االربعة

( مستودعات  وصاالت رياضية 2( طوابق   وبها عدد )6(  مباني كل منها )2عدد )

 (دورات مياة كبرية يف كل طابق2ومسرح جمهز بالكامل باالضافة الي )

 سيارة تقريبا 611رجية تتسع لعدد مواقف  خا 

جتهيزات وسائل السالمة متكاملة  باالضافة الي  مضخة  مياة خاصة  

 بتجهيزات السالمة

 فريق صيانة متكامل  

 خزان ماء  ارضي كبري 

 مطعم وكفترييا 

 

الغرض من  املوقع الكلية

 املوقع

 املرفقات املواصفات والتجهيزات 
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االقسام   

العلمية  

شطر 

 الطالبات                                                                           

طريق امللك 

 خالد 

 حي املصيف

مركز اليواء 

املتضررين 

واملنكوبني يف 

احلاالت 

 الطارئة

 ( طوابق  )حسب  الرسوم التوضيحية املرفقة(.5(  مباني كل منها )2عدد ) 

 سيارة تقريبا 711قف  خارجية تتسع لعدد موا 

 مالعب كرة قدم حماطة بسور له اربع بوابات رئيسيه 3ساحات كبرية توازي  

جتهيزات وسائل السالمة متكاملة  باالضافة الي  مضخة  مياة خاصة  

 بتجهيزات السالمة

 فريق صيانة متكامل  

 خزان ماء  ارضي كبري   

 

 

الكلية 

الصحية 

شطر 

 الطالبات

 

جبوار 

مستشفي 

 امللك خالد

مركز 

اسعاف يف 

احلاالت 

 الطارئة

 

 مسافة قريبة جدا من مستشفي امللك خالد       

 مبنى من طابقني  وغرف مبسساحات واسعة جدا 

 خطوط هاتف مباشر مع فاكس . 

 خطوط انرتنه عالية السرعة 

 جتهيزات طبية  متوسطة 

 

 

كلية الطب 

كلية -

العلوم 

 الطبية

طريق امللك 

 فهد

طريق ضباء 

 سابقا

 

بيع الكادر الطيب من اعضاء هيئة التدريس والفنيني يف خمتلف التخصصات   

 املتاحة يف اجلامعة

 

العيادة 

 الطبية

 

الطاقم  

 الطيب

( صيدلي  ومتريض 3(  اطباء وعدد)3يتكون الطاقم الطيب احلالي من عدد ) 

 (4عدد)

 

 

 القدر ا  –( حافلة نقل حديثة  يف شطر الطالبات   تساهم مبشيئة ا  يف احلاالت الطارئة 51تستخدم اجلامعة عدد )

 فروع اجلامعة يف حمافظات منطقة تبوك

الكلية 

 اجلامعية 

مركز اليواء  ضباء

املتضررين 

واملنكوبني يف 

احلاالت 

 الطارئة

 ( طوابق  5(  )2عدد ) 

طوابق ومطعم وكفترييا    3سكن الطالبات يف حمافظة ضباء  مكون من    

 كبري 

 طواب يف كال من حل و الوجه واملج  وتيماء 3م مبين من  

 ساحات  داخلية كبرية 

 خطوط هاتف مباشر مع فاكس . 

 خزان ماء  ارضي كبري 

 مطعم وكفترييا   

 فريق صيانة متكامل 

 

 مباني معارة من 

 وزارة الرتبية 

 والتعليم

 

 

 

الكلية 

 اجلامعية 

 حقل

الكلية 

 اجلامعية 

 الوجه

الكلية 

 اجلامعية 

 املج

الكلية 

 اجلامعية 

 مبنى مستاجر تيماء
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 الدراسات واالحباث املتعلقة جبوانب االمن والسالمة -ثانيا :

 

واالحباث اليت تساهم يف تغطية تدعم اجلامعة من خالل عمادة البحث العلمي العديد من الدراسات 

 العديد من جوانب االمن والسالمة منها:

 

 مالحظات عنوان البحث  الكلية

 

 الكلية التطبيقية

املس  البيئي واالحصائي لالمراض الوبائية املشرتكة بني االنسان واحليوان يف اململكة  

 العربية السعودية )منطقة تبوك(

 

 

 التلوث يف منطقة تبوكالوراثة ومشكالت   كليةالعلوم

 

 

 مشروع جامعة تبوك للوقايةمن املخدرات يف املراهقة املبكرة  واملتوسطة  كلية الرتبية

 

 

دراسة حجم احلوادث املرورية والعوامل املسببة هلا ونوعية االصابات النابة عنها يف   كلية الطب

 تبوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


