
     

 

 

 
 

 

بدس٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّؼشفخ  اٌشل١ّخ إػذاد ِؼٍّبد ٌّشدٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ثبعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙج١ٓ ، لبدساد ػٍٝ اإلثذاع ٚإٌّبفغخ فٟ عٛق اٌؼًّ ، ٚإػذاد اٌجبدض١ٓ اٌمسعبٌخ اٌى١ٍخ:

 رشث١خ اٌطفً ، ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالعزشبساد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌخذِخ اٌّجزّغ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌّذٍٝ ٚاإلل١ٍّٟ ٚرٛظ١فٙب فٟ دً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّجزّؼخ فٟ ِجبي

 جبِؼـــــخ ا١ٌّٕب –اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشحرشعــــــً ج١ّغ اٌّشاعــــــالد ثبعُ األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ و١ٍـخ 
 

 (686)2342544فبوظ :    (      686)2342544ر١ٍفْٛ : 

 

 ت نضًبٌ انجٕدة ٔاالعتًبدكهٍت يعتًذة يٍ انٍٓئت انمٕيٍ -ٔحذة انجٕدة ٔاالعتًبد  –كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشِ  –جبيعت انًٍُب 
 

 

لٕيٍبً ٔ ئلهًٍٍبً  كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت تسعى ئنى تحمٍك انًٍضة انتُبفسٍت سؤٌت انكهٍت: 

 فً يجبل انتعهٍى انجبيعً ٔانبحث انتشبٕي ٔخذيت انًجتًع

 

 

 خطت األخالء ٔانطٕاسئ
 

 يسئٕل اإلخالء

 أ.و.د/حسٍ يحًٕد انٓجبٌ

 

 اششاف

 أ.و.د/ْبًَ انسٍذ يحًذ انعضة                   

 ٔكٍم انكهٍت نشئٌٕ خذيت انًجتًع ٔتًٍُت انبٍئت

 

 عًٍذ انكهٍتٌعتًذ 

 أ.د/عٍذ عبذ انٕاحذ عهً

 



     

 

 

 
 

 

بدس٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّؼشفخ  اٌشل١ّخ إػذاد ِؼٍّبد ٌّشدٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ثبعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙج١ٓ ، لبدساد ػٍٝ اإلثذاع ٚإٌّبفغخ فٟ عٛق اٌؼًّ ، ٚإػذاد اٌجبدض١ٓ اٌمسعبٌخ اٌى١ٍخ:

 رشث١خ اٌطفً ، ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالعزشبساد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌخذِخ اٌّجزّغ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌّذٍٝ ٚاإلل١ٍّٟ ٚرٛظ١فٙب فٟ دً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّجزّؼخ فٟ ِجبي

 جبِؼـــــخ ا١ٌّٕب –اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشحرشعــــــً ج١ّغ اٌّشاعــــــالد ثبعُ األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ و١ٍـخ 
 

 (686)2342544فبوظ :    (      686)2342544ر١ٍفْٛ : 

 

 ت نضًبٌ انجٕدة ٔاالعتًبدكهٍت يعتًذة يٍ انٍٓئت انمٕيٍ -ٔحذة انجٕدة ٔاالعتًبد  –كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشِ  –جبيعت انًٍُب 
 

 

لٕيٍبً ٔ ئلهًٍٍبً  كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت تسعى ئنى تحمٍك انًٍضة انتُبفسٍت سؤٌت انكهٍت: 

 فً يجبل انتعهٍى انجبيعً ٔانبحث انتشبٕي ٔخذيت انًجتًع

 

 خطّ اداسِ االصيبث ٔاالخالء فى حبنّ انطٕاسئ

 
اْ ِٛاجٙٗ االصِبد ٚاٌذبالد اٌطبسئخ عٛاء ثبالعزؼذاد ٌٙب اٚ رٛلؼٙب اٚ اٌزؼبًِ ِؼٙب ارا ِب دذصذ ٠عغ 

اٌذّب٠خ ػٍٝ وبً٘ ٚدذح اٌغالِخ ٚاٌصذخ ا١ٌّٕٙخ ثبٌٛصاسح اٌؼتء االوجش فٟ ٘زا اٌّجبي ٌعّبْ رٛف١ش 

اٌشبٍِخ ٌألفشاد ٚإٌّشأح ، ٌزٌه وبْ الصِب ػ١ٍٙب اػذاد خطٗ شبٍِٗ ٌّٛاجٙٗ اٌىٛاسس ٚاٌذبالد اٌطبسئخ 

اٌزٟ لذ رزؼشض ٌٙب ِٕشأح ٌى١ٍٗ ، رزعّٓ و١ف١ٗ اخالء رٍه اٌّجبٟٔ ٚاٌّذاسط ِٓ شبغ١ٍٙب فٟ اٌذبالد 

ٌٗ اٌطّأ١ٕٔخ ٚاالعزمشاس ٚاالِٓ ٌُٙ ٚعٛف اٌطبسئخ ٚارخبر وبفٗ االجشاءاد  اٌالصِخ ٌزأ١ِٓ عالِزُٙ ٚوفب

ٔغزؼشض فٟ ٘زا اٌذ١ًٌ ِجّٛػٗ ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٚاالسشبداد اٌٛاجت رٕف١ز٘ب ٌعّبْ ٔجبح ػ١ٍّبد االخالء 

 ف دبالد اٌطٛاسا.
 

 أالً : اْذاف انخطت
 

 رغزٙذف خطٗ ِٛاجٙٗ االصِبد ٚاٌذبالد اٌطبسئخ ثّجبٟٔ اٌى١ٍخ ِب ٠ٍٝ :.

ٓ شبغ١ٍٙب  فٛس عّبع جشط أزاس اٌذش٠ك ٚرٌه ثزٛجُٙٙ اٌٝ ٔمبغ اٌزجّغ اٌّذذدح عٍفبً * اخالء اٌّجبٟٔ ِ

 ثىً ِجٕٝ.

*رشى١ً ٚرذس٠ت فش٠ك اداسح االصِبد ٚاٌذبالد اٌطبسئخ ثىً ِجٕٝ ٚرذذ٠ذ اٌٛاججبد ٚاٌّٙبَ إٌّٛغخ ثىً 

الٔمبر ٚد١ٌالً ِششذاً فٟ عج١ً ِٕٙب ٌزىْٛ ثّضبثٗ اغبس ػبَ ٌزٕف١ز خطػ االخالء ِٚىبفذٗ اٌذشائك ٚػ١ٍّبد ا

 دّب٠ٗ االفشاد ثبٌزٕغ١ك ٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌجٙبد راد اٌصٍخ .

* اٌغ١طشح ػٍٝ اٌخطش ِٕٚغ أزشبس اٌذشائك ٚاٌؼًّ ػٍٝ رم١ًٍ اٌخغبئش إٌبجّخ ػٕٙب ثبٌمذس اٌىبفٟ ِٓ 

 خالي اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌفؼبٌخ ٌّىبفذٗ اٌذشائك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 
 

 

بدس٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّؼشفخ  اٌشل١ّخ إػذاد ِؼٍّبد ٌّشدٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ثبعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙج١ٓ ، لبدساد ػٍٝ اإلثذاع ٚإٌّبفغخ فٟ عٛق اٌؼًّ ، ٚإػذاد اٌجبدض١ٓ اٌمسعبٌخ اٌى١ٍخ:

 رشث١خ اٌطفً ، ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالعزشبساد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌخذِخ اٌّجزّغ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌّذٍٝ ٚاإلل١ٍّٟ ٚرٛظ١فٙب فٟ دً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّجزّؼخ فٟ ِجبي

 جبِؼـــــخ ا١ٌّٕب –اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشحرشعــــــً ج١ّغ اٌّشاعــــــالد ثبعُ األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ و١ٍـخ 
 

 (686)2342544فبوظ :    (      686)2342544ر١ٍفْٛ : 

 

 ت نضًبٌ انجٕدة ٔاالعتًبدكهٍت يعتًذة يٍ انٍٓئت انمٕيٍ -ٔحذة انجٕدة ٔاالعتًبد  –كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشِ  –جبيعت انًٍُب 
 

 

لٕيٍبً ٔ ئلهًٍٍبً  كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت تسعى ئنى تحمٍك انًٍضة انتُبفسٍت سؤٌت انكهٍت: 

 فً يجبل انتعهٍى انجبيعً ٔانبحث انتشبٕي ٔخذيت انًجتًع

 

 ثبٍَبً : عُبصش خطّ االخالء 
 

ِزطٍجبد ٔجبح خطٗ ِٛاجٙٗ االصِبد ٚاٌذالد اٌطبسئخ رؼزّذ ثشىً األعبعٟ ػٍٝ فش٠ك اداسح االصِخ 

ٚارخبر االجشاءاد اٌٛلبئ١خ ٚاٌّٛاجٙخ اٌفؼ١ٍخ  خِٚذٜ رذس٠جٗ ػٍٝ و١ف١ٗ اوزشبف اشبساد االٔزاس ثبٌالصِ

ّؼذاد اٌّزٛفشح ٚد١ًٌ اٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ رٕظُ اعٍٛة رٕف١ز ٚادزٛاء اٌعشس ٚرؼزّذ ا٠عب ػٍٝ اٌٛعبئً ٚاٌ

 اٌخطخ ٠ّٚىٓ رٕص١فٙب اٌٝ :.

 ٔاجببث فشٌك اداسِ االصيبث : -1
 # ٠زُ رشى١ً فش٠ك اداسٖ االصِٗ ِٓ شبغٍٟ اٌّجٕٝ ٚرى١ٍف اػعبئٗ ثبٌٛاججبد اٌزب١ٌخ:.

 غ .*اسشبد شبغٍٟ اٌّجٕٝ اٌٝ غش٠ك ِغبٌه اٌٙشٚة ِٚخبسط اٌطٛاسا ٚٔمبغ اٌزجّ

 *ٔمً اٌٛصبئك ٚاالش١بء راد اٌم١ّخ .

 *رمذ٠ُ االعؼبفبد األ١ٌٚخ ٚسفغ اٌشٚح اٌّؼ٠ٕٛخ  ٌشبغٍٟ اٌّجٕٝ .

 *ِىبفذٗ اٌذشائك ِٚغبػذٖ فشق االغفبء ٚاالٔمبر ٚاٌصذخ.

 

 ٔاجببث انطالة ٔانًٕظفٍٍ فً حبالث انطٕاسئ : -2
 اٌزذٍٟ ثبٌٙذٚء ٚػذَ االسرجبن . *

 * ا٠مبف اٌؼًّ فٛساً.

 لطغ اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ػٓ اٌّىبْ . *

 * اٌزٛجٗ اٌٝ ٔمبغ اٌزجّغ ِٓ خالي )ِغبٌه اٌٙشٚة ِٚخبسط اٌطٛاسا( .

 * اٌزٕج١ٗ ػٍٝ اٌطالة ثؼذَ اٌشوط اٚ رجبٚص صِالئُٙ دزٝ ال رمغ اصبثبد ث١ُٕٙ .

ٌه ثزٌه * ال رجبصف ٚال رخبغش ثذ١بره ٚال رشجغ اٌٝ اٌّجٕٝ ِّٙب وبٔذ االعجبة اال ثؼذ اْ ٠ؤرْ 

 .  ِٓٓ اٌّغئ١ٌٛ

 

 ٔاجببث فشق يكبفحت انحشائك فً انكهٍت : -3
 رذذ٠ذ ِىبْ اٌذشائك ِٓ خالي ِالدظٗ اٌٍٛدخ اٌزٛظ١ذ١خ ٌٕظبَ أزاس اٌذش٠ك .* 

* اٌم١بَ ثّىبفذخ اٌذش٠ك ثٛعبئً االغفبء اٌّزٛفشح ثبٌّجٕٝ اٚ اٌّذسعخ )ِطفأد اٌّبء راد اٌٍْٛ 

 اٌىشثْٛ راد اٌٍْٛ االعٛد (.ِطفأد صبٟٔ اوغ١ذ  –االدّش 

 * اٌزأوذ ِٓ غٍك إٌٛافز ٚاالثٛاة ٚرٌه ٌّٕغ أزشبس اٌذش٠ك ثجبلٟ ِىٛٔبد اٌّجٕٝ .

اٌذفبع اٌّذٟٔ ٚاٌذش٠ك ثئسشبدُ٘ اٌٝ ِٛلغ اٌذش٠ك  ح* اٌزؼبْٚ ِغ اٌفشق اٌّزخصصخ اٌزبثؼخ ال داس

 ٚٚعبئً االغفبء اٌّزٛفشح . ٚٔٛػٗ ٚاجٙضٖ 

 

 

 

 



     

 

 

 
 

 

بدس٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّؼشفخ  اٌشل١ّخ إػذاد ِؼٍّبد ٌّشدٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ثبعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙج١ٓ ، لبدساد ػٍٝ اإلثذاع ٚإٌّبفغخ فٟ عٛق اٌؼًّ ، ٚإػذاد اٌجبدض١ٓ اٌمسعبٌخ اٌى١ٍخ:

 رشث١خ اٌطفً ، ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالعزشبساد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌخذِخ اٌّجزّغ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌّذٍٝ ٚاإلل١ٍّٟ ٚرٛظ١فٙب فٟ دً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّجزّؼخ فٟ ِجبي

 جبِؼـــــخ ا١ٌّٕب –اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشحرشعــــــً ج١ّغ اٌّشاعــــــالد ثبعُ األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ و١ٍـخ 
 

 (686)2342544فبوظ :    (      686)2342544ر١ٍفْٛ : 

 

 ت نضًبٌ انجٕدة ٔاالعتًبدكهٍت يعتًذة يٍ انٍٓئت انمٕيٍ -ٔحذة انجٕدة ٔاالعتًبد  –كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشِ  –جبيعت انًٍُب 
 

 

لٕيٍبً ٔ ئلهًٍٍبً  كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت تسعى ئنى تحمٍك انًٍضة انتُبفسٍت سؤٌت انكهٍت: 

 فً يجبل انتعهٍى انجبيعً ٔانبحث انتشبٕي ٔخذيت انًجتًع

 

 

 سؤسبء االلسبو ٔانٕحذاث :ٔاجببث  -4
 اٌزأوذ ِٓ اغالق االثٛاة ٚإٌٛافز ف١ّب ػذا اٌّخبسط اٌّخصصخ ٌؼ١ٍّبد االخالء .*

 * اٌزأوذ ِٓ فصً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ .

 * االششاف ػٍٝ ػ١ٍّبد االخالء .

 ٚصاسٖ اٌصذخ (. -* اٌزأوذ ِٓ ػ١ٍّبد االرصبي ثبٌجٙبد اٌّخزصخ ) اٌذفبع اٌّذٟٔ  

 ٚصٛي اٌفشق اٌّزخصصخ إلداسح اٌذفبع اٌّذٟٔ ٚاٌذش٠ك . * اٌزأوذ ِٓ

 اٌزجّغ ٌٍزأوذ ِٓ ٚجٛد ج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ٚػذَ رخٍف أٞ ُِٕٙ داخً اٌّجٕٝ .* اٌزٛجٗ اٌٝ ٔمطٗ 

 -يسإنٍبث ٔيٓبو يذساء االداساث : -5

 لي التأكد من أن جميع شاغلي المبني علي دراية تامة بمسالك الهروب وأن تكون لديهم األلفة ع

 استخدامها .

  التأكد من أن جميع األبواب المركبة علي مخارج الطوارئ والممرات المؤدية إليها مفتوحة طيلة

 فترات الدوام الرسمي وأن تكون سهلة الفتح للخارج ) اتجاه اندفاع األشخاص( .

 بت التأكد من خلو كافة مسالك الهروب من العوائق وأن تكون واضحة تماما لشاغلي المبني ومث

 اإلرشادية الدالة عليها .عليها اللوحات 

 -ٔاجببث انحشط : -6
 . تأمين المبني وحفظ النظام منع دخول اي فراد غير المختصين داخل المبني 

  منع خروج أحد من البوابة الرئيسية لمبني الكلية إلي أن تنتهي عمليات اإلخالء والسيطرة علي

 األزمة وانتهاء الحالة الطارئة .

  المتخصصة من رجال الدفاع المدني وارشادهم لمواقع الحريق .انتظار الفرق 

 فشٌك انتأيٍٍ ٔانًشٔسعهً انًببًَ بعذ االخالء: – 7

 
 انقاذ المرضي والمصابين 

 التأكد من خلو المباني من العاملين والطالبات 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 
 

 

بدس٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّؼشفخ  اٌشل١ّخ إػذاد ِؼٍّبد ٌّشدٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ثبعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙج١ٓ ، لبدساد ػٍٝ اإلثذاع ٚإٌّبفغخ فٟ عٛق اٌؼًّ ، ٚإػذاد اٌجبدض١ٓ اٌمسعبٌخ اٌى١ٍخ:

 رشث١خ اٌطفً ، ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالعزشبساد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌخذِخ اٌّجزّغ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌّذٍٝ ٚاإلل١ٍّٟ ٚرٛظ١فٙب فٟ دً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّجزّؼخ فٟ ِجبي

 جبِؼـــــخ ا١ٌّٕب –اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشحرشعــــــً ج١ّغ اٌّشاعــــــالد ثبعُ األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ و١ٍـخ 
 

 (686)2342544فبوظ :    (      686)2342544ر١ٍفْٛ : 

 

 ت نضًبٌ انجٕدة ٔاالعتًبدكهٍت يعتًذة يٍ انٍٓئت انمٕيٍ -ٔحذة انجٕدة ٔاالعتًبد  –كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشِ  –جبيعت انًٍُب 
 

 

لٕيٍبً ٔ ئلهًٍٍبً  كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت تسعى ئنى تحمٍك انًٍضة انتُبفسٍت سؤٌت انكهٍت: 

 فً يجبل انتعهٍى انجبيعً ٔانبحث انتشبٕي ٔخذيت انًجتًع

 

 ثبنثبً: انٕسبئم ٔانًعذاث انًطهٕة تٕافشْب بًببًَ انكهٍت
  لوحات  –إن توفير الوسائل والمعدات الالزمة لمواجهة الكوارث واألزمات ) نقطة التجمع

إسعاف أولية ( تلعب دور كبير بصورة مباشرة في الحد من  –أجهزة إطفاء وإنذار  –إرشادية 

  -لذلك كان من الضروري التأكد من توافر البنود التالية :الخسائر الناجمة عن األزمة 

  نقاط التجمع الخاصة بكل مبني .يجب تحديد 

 م الفوري التأكد من توافر أجهزة المكافحة األولية لجميع أنواع الحرائق وأن تكون صالحة لالستخدا 

 ية والمهمات واألدوات الطبية الألزمة لعمليات اإلسعافات األولية .التأكد من توافر األدو 

 ة اللوحات اإلرشادية التي تسهل عمليات التأكد من توافر مخارج وأبواب الطوارئ الكافية وكاف

 شاغلي المبني علي مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع .اإلخالء وتدل 

 سابعبً : انتجبسة ٔاالختببساث 
إػذاد ع١ٕبس٠ٛ ٌالصِخ ٚاٌجذء فٟ رٕف١زٖ ثبعزخذاَ ٔمبغ اإلٔزاس اٌّىجش ِٚشالجخ سدح اٌفؼً ٌٍفشق اٌّشىٍخ إلداسح 

 . ٛن ٚرصشفبد شبغٍٟ اٌّجٕٟ ٚرٌه ِٓ خالي اٌزٕغ١ك اٌّجبشش ث١ٓ اٌجٙبد اٌّخزصخاألصِخ ٚعٍ

 

 خبيسبً : تمٍٍى انُتبئج 
رذ١ًٍ ٚرم١١ُ ِغزٛٞ أداء فش٠ك إداسح األصِخ ٚاألخطبء اٌزٟ ٚلؼذ ٌٍٛلٛف ػٍٟ أٚجٗ اٌمصٛس ثٙب 

 مجالً .ٙب ِغزد ٌٛظغ اٌذٍٛي اٌؼبجٍخ ٌٙب ٌزالف١ٚاالعزفبدح ِّب لذ ٠ظٙش ِٓ ِشىال

 

 :خالصت خطت اإلخالء فً حبالث انطٕاسئ
عند نشوب حريق داخل موقع العمل يجب أن يكون هناك تصرف سريع وفعال وآمن للخروج من  -

المبني ويجب أن يكون في كل مبني فريق معد للطوارئ يترأسه أحد الموظفين ومن مهام هذا الفريق 

الخروج من بسرعة ومن أقرب المخارج ، والتأكد من تحديد موقع الخطر وتوجيه بقية الموظفين الي 

خروج الجميع قبل مغادراتها المبني ، ومن ثم التجمع في منطقة التجمع المتفق عليها مسبقاً والتأكد 

من وجود الجميع ، وال يسمح بعدها ألحد بالرجوع الي موقع الخطر اال بعد األذن من الشخص 

 خاطر .المسؤول . وذلك بعد التأكد من عدم م

في حالة الطوارئ علي كل شخص في المبني أن يكون سريعاً في إستجابته ويؤمن منطقتة قبل  -

 الخروج منها مثل إطفاء األجهزة وإغالق إسطوانات الغاز .

من الضروري وجود خطة واضحة وسهله لألخالء أثناء حوادث الحريق وال يكتفي بوجودها بل  -

 يجب ان يدرب عليها جميع العاملين .



     

 

 

 
 

 

بدس٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّؼشفخ  اٌشل١ّخ إػذاد ِؼٍّبد ٌّشدٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ثبعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙج١ٓ ، لبدساد ػٍٝ اإلثذاع ٚإٌّبفغخ فٟ عٛق اٌؼًّ ، ٚإػذاد اٌجبدض١ٓ اٌمسعبٌخ اٌى١ٍخ:

 رشث١خ اٌطفً ، ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالعزشبساد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌخذِخ اٌّجزّغ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌّذٍٝ ٚاإلل١ٍّٟ ٚرٛظ١فٙب فٟ دً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّجزّؼخ فٟ ِجبي

 جبِؼـــــخ ا١ٌّٕب –اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشحرشعــــــً ج١ّغ اٌّشاعــــــالد ثبعُ األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ و١ٍـخ 
 

 (686)2342544فبوظ :    (      686)2342544ر١ٍفْٛ : 

 

 ت نضًبٌ انجٕدة ٔاالعتًبدكهٍت يعتًذة يٍ انٍٓئت انمٕيٍ -ٔحذة انجٕدة ٔاالعتًبد  –كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشِ  –جبيعت انًٍُب 
 

 

لٕيٍبً ٔ ئلهًٍٍبً  كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت تسعى ئنى تحمٍك انًٍضة انتُبفسٍت سؤٌت انكهٍت: 

 فً يجبل انتعهٍى انجبيعً ٔانبحث انتشبٕي ٔخذيت انًجتًع

 

كما يجب ان تحتوي الخطة علي رسم للموقع يبين فيها مواقع األبواب والشبابيك والممرات والساللم  -

مع مالحظة أن المصاعد الكهربائية قد تأخذك الي موقع النار بدالً من الهروب منها باالضافة الي 

 امكانية تأخرها بالحريق فتكون حبيساً فيها .

ة ضمن الخطة مطقاً وال بد من دراسة الحاجة الي وجود يجب اال توضع هذه المصاعد ضمن الخط -

سلم خارجي لإلخالء اذا كان المبني متعدد االدوار ، والتأكد من أن المسار الذي يتخذ األخالء سليم 

 وآمن وخال مما يعيق سرعة الحركة وان تكون الشبابيك سهلة الفتح .

كل مكتب خاصة المواقع التي يكثر فيها يجب ان تشمل الخطة طريقتين ) علي االقل ( لالخالء من  -

عدد العمال مع تحديد موقع للتجمع للتأكد من وجود الجميع بدون اصابات وال بد ان يوضح في 

الخطة أرقام هواتف اقسام االطفاء واالسعاف واالمن يجب أن تكون معلومة لدي الجميع ، ومكتوبه 

 في موقع بارز كي ال تنسي الستخدامها عند الحاجة .

اذا كان الشخص في وضعية تمنعه من مغادرة المبني نظرا لمحاصرة النار فعليه أن يلجأ الي مكتب  -

اليه  له نافذه الي الخارج ويغلق الباب جيدا ويحاول وضع قطعة قماش حول الباب كي ال ينفذ الدخان

 ويقف بجانب النافذه ويطلب المساعده .

 

 :جامعه المنيا  – لة المبكرةلتربية للطفوتطبيق خطه االخالء على كليه ا

 ػٕذ دذٚس االصِبد غجمبً ٌالرٟ :اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشح رُ ٚظغ خطٗ االخالء فٟ و١ٍٗ 

٠زُ رأ١ِٓ اٌّىبرت اٌزٟ ال ٠ٛجذ ف١ٙب دش٠ك صُ ِغبدسح اٌّٛظف١ٓ ٌإلخالء ٚل١بَ  س* ػٕذ عّبع صفبسٖ اإلٔزا

 سئ١ظ اٌّىزت ثئغاللٗ ٚرأ١ِٕٗ ِٓ اٌخبسط 

 رطج١ك ٘زٖ اٌخطخ ػٍٝ وً ِجٕٝ و١ٍٗ اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشح اٌزٟ رشًّ :.* ٠زُ 

 ِجٕٝ اٌى١ٍخ  .1

 ِجٕٝ اٌّذسجبد  .2

* ثبٌٕغجخ ٌج١ّغ ِجبٟٔ اٌى١ٍخ اٌّىٛٔخ ِٓ خّغٗ غٛاثك ٠زُ اعزؼّبي اٌطبثك اٌخبِظ ٚاٌطبثك اٌشاثغ ٌٍغٍُ 

 ّبي اٌغٍُ األِبِٟ اٌخٍفٟ ٌٍّجٕٝ ٚثبٌٕغجخ ٌٍطبثك اٌضبٌش ٚاٌضبٟٔ ٚاالٚي ٠زُ اعزؼ

* ٠زُ رجّغ اٌّٛظف١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّجٕٝ اِبَ اٌّجٕٝ ٚاعفً اٌٍٛدبد اٌّٛجٛدح فٟ اِبوٓ اٌزجّغ ٚاٌّٛظخ 

 ػ١ٍٙب اِبوٓ اٌزجّغ ٌىً دٚس 

* ٠مَٛ اػعبء ٚدذح اٌذشط ثبالرصبي ثبٌّطبفٝ ٚاالعؼبف ٚإٌجذح ٚاٌّغبػذح ػٍٝ فزخ اٌطش٠ك اِبِٙب 

ػٍٝ اال ٠غبدس أٞ شخص دشَ اٌى١ٍخ ٚػذَ دخٛي اٜ شخص غ١ش ِشغٛة  ِٚغبػذرٙب ٚا٠عبً اٌؼًّ

 ف١ٗ ٌذشَ اٌى١ٍخ .

* ػٕذ أزٙبء عجت االٔزاس ٠زُ صشف اٌّٛظف١ٓ اِب ٌذاخً اٌّجٕٝ اٚ االٔصشاف ٚاٌّغبدسح غجمبً ٌّزطٍجبد 

 اٌّٛلف .

 



     

 

 

 
 

 

بدس٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّؼشفخ  اٌشل١ّخ إػذاد ِؼٍّبد ٌّشدٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ثبعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙج١ٓ ، لبدساد ػٍٝ اإلثذاع ٚإٌّبفغخ فٟ عٛق اٌؼًّ ، ٚإػذاد اٌجبدض١ٓ اٌمسعبٌخ اٌى١ٍخ:

 رشث١خ اٌطفً ، ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالعزشبساد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌخذِخ اٌّجزّغ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌّذٍٝ ٚاإلل١ٍّٟ ٚرٛظ١فٙب فٟ دً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّجزّؼخ فٟ ِجبي

 جبِؼـــــخ ا١ٌّٕب –اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشحرشعــــــً ج١ّغ اٌّشاعــــــالد ثبعُ األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ و١ٍـخ 
 

 (686)2342544فبوظ :    (      686)2342544ر١ٍفْٛ : 

 

 ت نضًبٌ انجٕدة ٔاالعتًبدكهٍت يعتًذة يٍ انٍٓئت انمٕيٍ -ٔحذة انجٕدة ٔاالعتًبد  –كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشِ  –جبيعت انًٍُب 
 

 

لٕيٍبً ٔ ئلهًٍٍبً  كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت تسعى ئنى تحمٍك انًٍضة انتُبفسٍت سؤٌت انكهٍت: 

 فً يجبل انتعهٍى انجبيعً ٔانبحث انتشبٕي ٔخذيت انًجتًع

 

اسى انمبئى          انًٓبو ٔاإلجشاءاث

 ببنتُفٍز

 انتٕلٍع اإلداسة

ػٍٝ خطٗ اٌغالِخ  ِٓ اٌذش٠ك ٚخطٗ االخالء اٌزؼشف * 

 فٟ دبالد اٌطٛاسا ٌٍّجٕٝ .

* اْ ٠ىٛٔٛا ػٍٝ اعزؼذاد ٌّٛاجٙٗ دٛادس اٌذش٠ك 

 وبفٗ االٚلبد . \ٚغ١ش٘ب ِٓ دبالد اٌطٛاسا فٟ

 * اٌزذٍٟ ثبٌٙذٚء ٚػذَ اٌزػش اصٕبء دبٌٗ اٌطٛاسا 

 * اٌزؼبْٚ ِغ ِششفٟ االٔمبر ٚاالِزضبي ٌٍزؼ١ٍّبد 

خ ِٛالغ اغالق ٔظبَ االٔزاس ِٚؼذاد ِىبفذٗ * ِؼشف

 اٌذش٠ك .

 ِؼشفٗ ِٛالغ ِخبسط إٌجبح ِٕٚبغك اٌزجّغ .

* ِؼشفٗ اسلبَ ٘ٛارف اٌجٙبد اٌزٟ ٠ٕجغٟ االرصبي ثٙب 

 فٟ دبالد اٌطٛاسا .

 *اٌزؼبًِ ِغ ي أزاس ػٍٝ أٗ دبٌٗ غٛاسا 

* اٌزٛجٗ فٛساً اٌٝ ِٕطمٗ اٌزجّغ ٚاٌجمبء ف١ٙب اٌٝ د١ٓ 

 س رؼ١ٍّبد اخشٜ .صذٚ

* اثالؽ اٌخذِبد اٌطج١خ اٌطبسئخ ٚاٌّٛظف١ٓ اٌّذسث١ٓ 

 ػٍٝ االعؼبفبد األ١ٌٚخ ػٓ اٌذبالد اٌطج١خ .

 

  
*اٌّغؤي االٚي ػٓ 

اٌغالِخ ٚاٌصذخ 

 ا١ٌّٕٙخ
 

*ِغبػذ ِغؤي 

اٌغالِخ ٚاٌصذخ 

 ا١ٌّٕٙخ

 

 .*دبالد اٌزؼشض ٌٍصذِخ

 . *اعؼبف اٌّصبث١ٓ
غج١جخ اٌٛدذح اٌطج١خ  - 

 ثبٌى١ٍخ

ِّشظخ اٌٛدذح  -

 اٌطج١خ

 

ػٍٝ ِششف االٔمبر اْ ٠ىْٛ ػٍٝ دسا٠خ ربِٗ *

ثخطٗ اٌغالِخ ِٓ اٌذش٠ك ػٕذ أطالق صبفشٖ 

االٔزاس ، ػٍٝ ِششف االٔمبر اٌشئ١غٟ اخالء اٌّجٕٝ 

 ٚاٌزٛجٗ اٌٝ ِٕطمٗ اٌزجّغ 

*ػٍٝ ِششف االٔمبر اٌشئ١غٟ اخز اٌؼٍُ ٚاعزالَ 

ٛاثك ػٕذ ٚصٌُٛٙ ثالغبد ِٓ ِششفٟ أمبر اٌط

 رجبػبً اٌٝ ِٕطمٗ اٌزجّغ .

* ػٕذ اوزّبي اٌّؼٍِٛبد ػٓ اخالء ج١ّغ اٌطٛاثك 

ٚإٌّبغك ٚػٍٝ ِششف االٔمبر اٌشئ١غٟ اثالغٙب 

 ٌٍّشجغ اٌّخزص ثبٌغالِخ ِٓ اٌذش٠ك .

 

 

  

 
اٌّششف ِٚغؤي  -

 اٌذفبع اٌّذٟٔ

 
ِغبػذ ِغؤي اٌذفبع  -

 اٌّذٟٔ

 



     

 

 

 
 

 

بدس٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّؼشفخ  اٌشل١ّخ إػذاد ِؼٍّبد ٌّشدٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ثبعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙج١ٓ ، لبدساد ػٍٝ اإلثذاع ٚإٌّبفغخ فٟ عٛق اٌؼًّ ، ٚإػذاد اٌجبدض١ٓ اٌمسعبٌخ اٌى١ٍخ:

 رشث١خ اٌطفً ، ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاالعزشبساد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٌخذِخ اٌّجزّغ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌّذٍٝ ٚاإلل١ٍّٟ ٚرٛظ١فٙب فٟ دً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّجزّؼخ فٟ ِجبي

 جبِؼـــــخ ا١ٌّٕب –اٌزشث١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشحرشعــــــً ج١ّغ اٌّشاعــــــالد ثبعُ األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ و١ٍـخ 
 

 (686)2342544فبوظ :    (      686)2342544ر١ٍفْٛ : 

 

 ت نضًبٌ انجٕدة ٔاالعتًبدكهٍت يعتًذة يٍ انٍٓئت انمٕيٍ -ٔحذة انجٕدة ٔاالعتًبد  –كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشِ  –جبيعت انًٍُب 
 

 

لٕيٍبً ٔ ئلهًٍٍبً  كهٍت انتشبٍت نهطفٕنت انًبكشة كهٍت ركٍت تسعى ئنى تحمٍك انًٍضة انتُبفسٍت سؤٌت انكهٍت: 

 فً يجبل انتعهٍى انجبيعً ٔانبحث انتشبٕي ٔخذيت انًجتًع

 

 

 اسلبو ْبيت

 طٕاسئ انًٍبِ طٕاسئ انغبص االسعبف ششطت انُجذة انًطبفئ

081 011 012 011 011 

 

 
  

 

 

 *فٟ دبٌخ ٔشٛة دش٠ك :.

اٌزأوذ ِٓ اثالؽ اٌذفبع اٌّذٟٔ / ٚدذح االغفبء ػٓ -

 اٌذش٠ك اٚ االٔزاس ثبٌذش٠ك 

 رٕغ١ك االخالء دغت خطخ االخالء  -

رز٠ٚذ اٌذفبع اٌّذٟٔ / ٚدذح االغفبء ثزمش٠ش ػٓ 

 اٌٛظغ ػٕذ ٚصٌُٛٙ اٌٝ اٌّٛلغ.

االششاف ػٓ ع١ش ػ١ٍّخ اٌّىبفذخ ٚاػطبء 

 اٌزؼ١ٍّبد 

د/ِشفذ 

 عؼ١ذ
  ا١ِٓ اٌى١ٍخ

د/ِشفذ  االرصبي ِغ اٌفش٠ك اإلداسٞ ٚاػطبء اٌزؼ١ٍّبد 

 عؼ١ذ
  ا١ِٓ اٌى١ٍخ

 


