
 

  

 كلية الهندسة (3) إلخالء الوهمي ملبنىاتجربة دليل 
املوعد: 

 األربعاءمن صباح يوم  11:30الساعة سيتم إجراء تجربة لإلخالء الوهمي ملبنى كلية الهندسة 

  .م13/12/2017هـ املوافق 25/3/1439
 

 :مقدمة

ت آفي املنشآت الحكومية وغيرها من املنش الوهمي للعاملينيجب االهتمام بتدريبات اإلخالء 

والغرض من هذه التدريبات هو ضمان كفاية أبواب الخروج الحالية ومدى سالمتها، والتدريبات 

الرعب الذي  ىكامل والقضاء علالشراف اإل خروج العاملين بطريقة منظمة تحت الجيدة تضمن 

رواح واملمتلكات في الحرائق الكبيرة طاملا كان سبب في حدوث غالبية اإلصابات والخسائر في األ 

 والكوارث. 
 

الهدف العام: 

 
 
متى ما أعلن عميد  وضع خطة عملية ومبسطة يمكن التدريب على تنفيذها واستخدامها تلقائيا

و من ينيبه عن وقوع حالة طارئة بالكلية، تتضمن التعليمات التي تضبط تحركات أالكلية/

مما يساهم في  رفع كفاءة العاملين  وتحقيق أكبر قدر من ومسئوليات كل الفرق املشاركة بها 

 الجاهزية  و األداء الحتوائها والتقليل من الخسائر البشرية واملادية.
 

أمر اإلخالء: 

مة ئو املدير املسئول أو من اللجنة الداأأكثر من مباني القطاع من العميد يصدر أمر إخالء مبنى أو 

املنطقة حسب طبيعة الحالة الطارئة ومتطلبات املوقف الراهن.  للطوارئ أو من الجهة املختصة ب

  اإلنذار جرس  إطالقويتم 
 
 إلى وقوع حالة طارئة تستوجب اإلخالء. باملبنى مشيرا

 

تعريف اإلخالء: 

في أسرع وقت  لى مكان آمن داخل املنشأة أو خارجهاإهو االنتقال من مكان معرض للخطر اإلخالء 

وقد يكون إخالء جزئي )مكان حدوث الحريق( أو إخالء كلي لكامل املبنى.   . ممكن ومن أقصر الطرق 

 والهدف من تجربة اإلخالء هو:

 تعريف شاغلي املبنى بكيفية التصرف الصحيح في حاالت الطوارئ. .1

 والتأكد من مدى كفايتها.التعريف بمخارج الطوارئ  .2

 التجمع.التعريف بأماكن نقاط  .3

 .أثناء الطوارئ  لواجباتهم املبنى فريق الطوارئ وشاغليمدى معرفة التأكد من  .4

 التقليل من الخوف والفزع والتغلب على التصرفات الخاطئة. .5

 معرفة أعداد شاغلي املبنى وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة. .6
 

طرق اإلخالء: 

  تعتمد طريقة اإلخالء على نوع الحادث فقد يكون إخالء  
 
  جزئيا

 
  . أو كامال

)اإلخالء املؤقت( هو تمكن املوجودين في املبنى من الهرب باالنطالق من أية نقطة  الجزئياإلخالء  .1

 ما يكون هذا الجزء
 
في  من الجزء املتضرر في املبنى والوصول إلى مكان آمن من الحريق وغالبا

 .املبنى فسن

الى نقاط التجمع االنطالق و األشخاص املوجودين في املبنى جميع  يكون بخروجاإلخالء العام  .2

 خارج املبنى.
 

نقاط التجمع: 

 للطوارئ، مسبقا مع اللجنة الدائمة ايتفق عليهو يجب على كل قطاع تحديد أماكن ونقاط التجمع 

ويجب أن .  لكي يتم إحصاء جميع املنسوبين والطالب ومن ثم البحث عن املفقودين عند اللزوم

 يكون مكان التجمع 
 
عن مكامن الخطر، وال يعوق عمل رجال الدفاع املدني.  بالنسبة لنقاط  بعيدا

 التجمع عند الطوارئ لكلية الهندسة فهي كالتالي )أنظر الخريطة املرفقة(:

)الرئيسية( هي موقف السيارات الغربي املقابل لكلية الهندسة من جهة  1نقطة تجمع رقم .1

 الغرب.

 الجنوبي املقابل لكلية العلوم.هي موقف السيارات  2نقطة تجمع رقم .2

 هي موقف السيارات الشمالي املقابل لكلية الزراعة وعلوم األغذية. 3نقطة تجمع رقم .3

الحاالت الطارئة  الرئيسية( ملعالجة) 1وستتواجد فرق اإلسعاف الطبي في نقطة التجمع رقم 

 دعت الحاجة لذلك. إذا املستشفىلى إوإخالئها 
 

فريق اإلخالء: 

من العاملين بكل دور أو قسم وذلك للقيام بمهام اإلشراف على عملية  تحديد مجموعةيتم     

إخالء املتواجدين باملنشأة وتعريفهم بمهامهم ومسئولياتهم عند إعطاء اإلنذار بإخالء املنشأة 

يتولى أفراد .  و )أنظر القائمة املرفقة( الجزئي أو الكلي والتأكد من مغادرة جميع املتواجدين باملبنى

ملكافحة الحريق( وإخالء املبنى باملشاركة مع فريق كافي املجموعة املكافحة األولية )إذا تلقوا تدريب 

 سعاف.  الطوارئ باألمن والسالمة وفريق الصيانة وفريق اإل 
 

الواجبات األساسية لفريق اإلخالء: 

 لى أقرب مخرج طوارئ.إاملتواجدين باملبنى  توجيه .1

 على الهدوء أثناء اإلخالء ورفع الروح املعنوية.املحافظة  .2

 منع استخدام املصاعد الكهربائية. .3

 من عدم وجود محتجزين. والتأكدحصر املتواجدين في نقاط التجمع  .4

 التأكد من فصل التيار الكهربائي. .5

جامعة، التأكد من االتصال بالجهات املختصة )الدفاع املدني، إدارة األمن والسالمة باملوقع وبال .6

 اإلسعاف والهالل األحمر السعودي(،

قوم فريق اإلنقاذ والفريق الطبي وفريق الصيانة ومراقبي األمن ببقية املهام التي تقع تحت ي .7

 تخصصاتهم.
 

واجبات أعضاء هيئة التدريس: 

1.  
 
 .إيقاف العمل فورا

 اإلخالء. لى أقرب نقطة تجمع واتباع توجيهات فريقإلسماح للطالب بالخروج واصطحابهم ا .2

 التأكد من إغالق األبواب والنوافذ. .3

 لتأكد من وجود جميع الطالب وعدم وجود محتجزين باملبنى.ا .4

 إبالغ فريق اإلنقاذ في حال وجود طالب مفقود. .5

 عدم العودة للمبنى مهما كانت األسباب. .6
 

واجبات رؤساء األقسام: 

1.  
 
 .إيقاف العمل فورا

 توجيهات فريق اإلخالء. السماح للموظفين بالخروج واتباع .2

 التأكد من إغالق األبواب والنوافذ. .3

 لى نقطة التجمع للتأكد من وجود جميع املوظفين وعدم وجود محتجزين باملبنى.إالتوجه  .4

 إبالغ فريق اإلنقاذ في حال وجود موظف مفقود. .5

 عدم العودة للمبنى مهما كانت األسباب. .6
 

واجبات الطالب واملوظفين: 

 بالهدوء وعدم االرتباك.التحلي  .1

 خالء. رشادات فريق اإل إتباع إ .2

 عدم االختباء في املبنى. .3

4.  
 
 وعدم حمل أي أغراض. الخروج فورا

 لى نقاط التجمع.إالتوجه  .5

 عدم استعمال املصاعد الكهربائية. .6

 إصابات بينهم. عال تقعدم الركض أو تجاوز زمالءهم حتى  .7

 كانت األسباب.عدم املجازفة والرجوع للمبنى مهما  .8

 الوقوف في نقاط التجمع لتسهيل عمليات الحصر. .9
 

ماذا أفعل عند اكتشاف حريق في املبنى؟ 

  أقوم بكسر زجاج علبة إنذار الحريق وتشغيله. .1

 ( من أي خط ثابت داخلي.950رئ )االتصال على رقم الطوا .2

 ( من الجوال أو أي خط خارجي.0114670950الرقم )أو  .3

 الطوارئ باملبنى واملسئولين بالكلية.إبالغ فريق  .4
 

 العودة للمبنى؟ يمكنمتى 

 يسمح بالعودة للمبنى فقط عند اإلعالن عن انتهاء حالة الطوارئ من قبل الشخص املختص

 .)عميد الكلية أو من ينيب(
 

 بالكامل الهندسة خطوات التجربة الوهمية إلخالء مبنى كلية
هـ املوافق 25/3/1439 األربعاءمن صباح يوم  11:30عند الساعة  الوهمية لإلخالء التجربة ستبدأ

 م وستكون خطوات التجربة كالتالي:13/12/2017

 إطالق جرس اإلنذار في جميع أجزاء مبنى الكلية. .1

  و عضكل يقوم  .2
 
أقرب نقطة تجمع  إلى هيئة التدريس باصطحاب طالبه والخروج معهم جميعا

واإلبالغ عن املفقودين مع التنبيه  طالبه واتباع توجيهات فريق اإلخالء والتأكد من تواجد جميع

 على الطالب بعدم اصطحاب أي أمتعة معهم أثناء اإلخالء.

  األقسام باصطحابيقوم رؤساء  .3
 
أقرب نقطة تجمع واتباع  إلى املوظفين والخروج معهم جميعا

خالء والتأكد من تواجد الجميع واإلبالغ عن املفقودين مع التنبيه على املوظفين توجيهات فريق اإل 

 أثناء اإلخالء. معهمبعدم اصطحاب أي أمتعة 

الخاصة ليتمكنوا من الخروج مع الجميع في  االحتياجاتيتم خالل عملية اإلخالء مساعدة ذوي  .4

 نفس الوقت.

  بالتأكديقوم أفراد فريق الطوارئ بكل قسم أو وحدة  .5
 
 األشخاصمن  من خلو املكان تماما

 غالق النوافذ واألبواب.إوالتأكد من 

إلنقاذ طفاء وات اإل االطريق لسيار  إلفساح االنتشاريتم البقاء في نقاط التجمع املحددة وعدم  .6

)عميد الكلية أو  حالة الطوارئ من املسئول الرسمي نتهاءاعالن عن واإلسعاف وذلك حتى يتم اإل 

 .ب(من يني

ماكنهم ألى إئول الرسمي يسمح للجميع بالعودة عالن عن انتهاء حالة الطوارئ من املسبعد اإل  .7

 مع التزام الهدوء والسكينة خالل ذلك.

يتم تقييم النتائج وحصر األخطاء التي وقعت للوقوف عليها ورصد السلبيات التي قد تحدث  .8

 
 
 .لوضع الحلول العاجلة لها لتالفيها مستقبال

 

السالمة املهنية بكلية الهندسة لجنة 

 عملية والتدريسية والبحثيةالبيئة ال بتقييم مخاطر  السالمة املهنية بكلية الهندسة لجنةتختص 

الحوادث واإلصابات املهنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات  فيها ودراسة أسبابوظروف العمل 

 :ما يلي من خاللويتم ذلك  واحتياطات تكفل منع وقوعها وعدم تكرارها

 السالمة املهنية في كافة مواقع الكلية وداخل املختبرات واملعامل. متابعة تطبيق اشتراطات .1

 متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وكفايتها وجاهزيتها. .2

التفتيش الدوري على كافة مرافق الكلية للتحقق من تطبيق اشتراطات السالمة لضمان  .3

 صابات املهنية.الوقاية من حوادث العمل واإل 

 تقييم مخاطر بيئة العمل بالكلية وإعداد وتوفير التعليمات اإلرشادية لوسائل العمل اآلمن. .4

التنسيق لتدريب منسوبي الكلية على كيفية استخدام أدوات الوقاية من الحريق وإجراءات  .5

 اإلخالء في حالة الطوارئ.

 الطوارئ.التنسيق إلجراء خطط وهمية لإلخالء في حالة  .6

 قرارات ملعالجة أسبابها. واتخاذإعداد تقارير لحاالت الحوادث املختلفة  .7

 القرارات بشأنها. واتخاذدراسة ما يرفع إلى اللجنة من حاالت التجاوزات واملخالفات  .8
 

ويتم تشكيل لجنة السالمة بقرار إداري من سعادة عميد الكلية وتشمل ممثلين لجميع األقسام 

 األكاديمية 
 
  واملعاهد واملراكز البحثية بالكلية وتظم أيضا مستشارا

 
 في السالمة املهنية. متخصصا

 

 أعضاء فريق لجنة السالمة املهنية بكلية الهندسة.1
 

 االسم املهمة

 
 
 د. وليد بن محمد زاهد )عميد الكلية( مشرفا

 
 
 كلية للتطوير والجودةالوكيل  - أ.د. مساعد بن ناصر العواد رئيسا

 
 
 األكاديمي واالعتماد د. محمد عبد الفتاح شرف رئيس وحدة الجودة منسقا

 سكرتير 
 
 الكلية للتطوير والجودة الةوك -أ. مساعد بن عبدالكريم السويد  ا

 
 
 د. ناصر بن مصارع العنزي مستشار السالمة بوكالة الجامعة للمشاريع عضوا

 
 
 ية الهندسةمدير إدارة كل  - أ. مشعل بن صالح العصيمي عضوا

 
 
 مشرف معامل ومختبرات الهندسة الصناعية - م. عبد العاطي إدريس عضوا

 
 
 ضابط االتصال  ـ راني م. عطيه بن عوض الزه عضوا

 
 
 مشرف معامل ومختبرات الهندسة الكيميائية - م. وليد بن سعيد القحطاني عضوا

 
 
  هندسة البترول والغاز الطبيعيمشرف معامل ومختبرات  - عبدالعزيز هارون بن م. كمال عضوا

 
 
 مشرف معامل ومختبرات الهندسة املدنية -أ. منصور بن محمد األحيدب  عضوا

 
 
 مشرف معامل ومختبرات الهندسة الكهربائية -الفني. علي بن أحمد عسيري  عضوا

 
 
 مشرف معامل ومختبرات الهندسة امليكانيكية -الفني. عبيد بن زيد القحطاني  عضوا

 
 
 بمعهد التصنيع املتقدم املهنية لجنة السالمة -م. محمد بن سعد الخثالن  عضوا

 
 
 بمعهد األمير سلطان ألبحاث التقنيات املتقدمةاملهنية لجنة السالمة  -أ. جمال بن قاسم الحسين  عضوا

 

 فريق لجنة السالمة املهنية بكلية الهندسة لون واملتعاونون معاملسؤو .2

 إدارة الكلية .1

 املتعاونون 
 لاملسؤو  النائب عضو اللجنة

 الدور الثاني الدور األول  الدور األرض ي

 نبيل الغامدي

4698753 

 أحمد املباركي

4673603 

 مشعل العصيمي

4675614 

 مشعل العصيمي

4675614 

 د. مساعد العواد

4677087 

 د. وليد زاهد

4677088 

 قسم الهندسة املدنية .2

 جالل محجوب

4676402 

 أحمد ياسر 

4677029 

 وليد الراشد

4696435 

 األحيدب منصور 

4767975 

 د. عبدالرحمن البداح

4676927 

 د. عبدهللا السبهان

4676997 

 قسم الهندسة الصناعية .3

 أحمد توحيد

4696422 

 فيصل األسمري 

4696426 

 يوسف عثماني

4697167 

 عبد العاطي إدريس

4699547 

 د. بشير صالح

4698536 

 القحطانيد. محمد 

4673367 

 قسم الهندسة الكيميائية .4

 بدر العنزي 

4676907 

 أحمد الفاتش

4676859 

 مهند املدعج

4675850 

 وليد القحطاني

4698775 

 د. عثمان العثمان

4695251 

 د. عبدالعزيز الغيامة

4676851 

 قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي .5

 سعيد الحمود

4676938 

 عبدهللا السبيعي

4676938 

 عبدهللا الفيفي

4676891 

 كمال هارون

4676777 

 عماد الحميض ي

4675620 

 د. علي النتيفي

4676879 

 قسم الهندسة الكهربائية .6

 عمر آل الصيف

4676833 

 أسامة عبدالكريم

4677906 

 أحمد تلبه

4678800 

 علي عسيري 

4677905 

د.سعيد الدوسري 

4678982 

 د. عبدالحميد الصانع

4676754 

 قسم الهندسة امليكانيكية .7

 يوسف النخلي

4678537 

 عبدهللا العضيبي

4678537 

 عاهد الخطيب

4673127 

 عبيد القحطاني

4678537 

 د. نبيل الحارثي

4676830 

 د. عبدهللا العبدالكريم

4676651 

 معهد التصنيع املتقدم .8

---- 
 منصور السهلي

4673471 

 ياسر القحطاني

4678938 

 م. محمد الخثالن

4673471 

 حمد العريني

4670640 

 د. هشام الخليفة

4670641 

 مركز الحاسب اآللي بالكلية .9

 أحمد عمر أحمد عطا بن حسين -عبداملجيد الرباح  -سامي العمار 

4676398 

 عبداملحسن البداحد. 

4677111 4675470    -       4676398   -     4675154 

 



 
 

 ةـــدســـنـــهـــة الـــيـــلـــك     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 إعداد

 الهندسة للتطوير والجودةوكالة كلية 

 لجنة السالمة املهنية

 هـ1439ربيع األول 

 

 


