
  

 

 

 لمبنى كلية الهندسة وهمي إخالء تنفيذ خطةعن  تقرير

صباحاً  11:30م، عند الساعة 13/12/2017هـ، الموافق 25/3/1439نفذت كلية الهندسة يوم األربعاء 

)مختبر حدوث حريق في أحد مختبرات الكلية  بافتراضمبنى الكلية بالكامل وذلك ل وهميخطة إخالء 

اشعاعي وذلك تحت آخر و حدوث تسرب كيميائيمع العمليات المشتركة بقسم الهندسة الكيميائية( 

إشراف لجنة السالمة المهنية بالكلية بالتعاون مع إدارة المخاطر بالجامعة وإدارة السالمة واألمن 

ة وطب الطوارئ الدفاع المدني فرع جامعة الملك سعود وإدارة الصيانة بالجامعإدارة الجامعي و

ولجنة الوقاية من التلوث الكيميائي ولجنة الوقاية من التلوث اإلشعاعي بمستشفى الملك خالد الجامعي 

 واإلدارة العامة للخدمات والمرافق.

وإستعداد لهذه التجربة تم عقد العديد من الجلسات للجنة السالمة المهنية بكلية الهندسة.  ولضمان نجاح 

التجربة تم عقد عدة لقاءات مشتركة للجنة السالمة المهنية بكلية الهندسة بمشاركة الجهات ذات العالقة 

عقد ة السالمة واألمن الجامعي بالتعاون مع إدارة المخاطر بالجامعة وإدارفي عملية اإلخالء.  وتم 

عن كيفية لتوعيتهم وتدريبهم عمليا ورشة عمل )نظرية وعملية( لجميع منسوبي الكلية والطالب 

 أنواعها المختلفة.  ب التصرف وقت الطوارئ وكيفية استخدام طفايات الحريق

تم اإلعالن عن موعد  عن فعالية اإلخالء الوهمي لمبنى كلية الهندسةولتوعية منسوبي الكلية وطالبها 

التجربة وكيفية التصرف خاللها وأماكن نقاط التجمع من خالل مطويات وبنرات وزعت على الجميع 

كما تمت زيارة الطالب في غرف المحاضرات لتوعيتهم بالفعالية.  كما تم نشر معلومات الفعالية على 

على البريد اإللكتروني يومية ل موقع الكلية اإللكتروني ووسائل التواصل اإلجتماعي وارسال رسائ

يحوي أسماء وأرقام جواالت ومكاتب جميع  كذلك تم عمل دليل هاتف للطورئ منسوبي الكلية وطالبها.ل

 المشاركين في الفعالية من داخل وخارج الكلية تسهيال للتواصل في أوقات الطوارئ.

عند الساعة في جميع أنحاء الكلية ة بنجاح وهلل الحمد حيث تم إطالق جرس اإلنذار وتم تنفيذ التجرب

اإلخالء عميد الكلية بظرورة  ها سعادةأعلن مع معلنا عن حدوث طارئالحادية عشر والنصف صباحا 

التي إستدعت جميع الجهات ذات تم تبليغ غرفة العمليات بالجامعة  وفي نفس الوقتالفوري لمبنى الكلية 

دقائق(  7-3لى موقع الحدث خالل وقت قياسي )إ الفعاليةفي  المشاركةصلت جميع الفرق العالقة حيث و

وقد أعلن سعادة عميد الكلية باالتفاق مع الجهات ذات هذا   دقائق. 7وكذلك تم إخالء كامل المبنى في 

مور الى وضعها الطبيعي وإمكانية العودة الى داخل المبنى العالقة عن السيطرة على الوضع وعودة األ

االشراف على فعالية اإلخالء عداد واإل كامل الفريق المشارك فيلع ااجتمعقد بأمان.  تال ذلك مباشرة 

زمن المستغرق في عملية اإلخالء وزمن إستجابة الجهات ذات العالقة وتدوين تم تدارس  حيث

 التجربة وتحديد السلبيات لتداركها مستقبالً.المالحظات على 

عند حدوث طارئ السمح هللا  هات المعنيةالكلية من التجربة عن كيفية التواصل مع الجوإستفادت 

وزوال الرهبة والخوف من منسوبي الكلية وطالبها في مثل تلك  بالكلية وتكوين فريق طوارئ متمرس

توفير الحاالت وقدرتهم على اإلستدالل على مخارج الطوارئ ونقاط التجمع. كما بينت التجربة ضرورة 

 المعدة للمعاقين.اجهزة االخالء 

لمعالي مدير الجامعة ومسئوليها بالشكر الجزيل على الدعم والتشجيع ناسبة تتقدم كلية الهندسة وبهذه الم

ولجامعة  متمنين للجميع السالمة الدائمةبجزيل الشكر واإلمتنان لجميع المشاركين في هذه الفعالية و

 .الملك سعود الرقي والرفعة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


