
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14/6/2011 ( ثتبريــخ94انتعهيــى واالعتًـبد رلــى ) مت اعتًبد انكهيخ يٍ اهليئخ انمىييخ نضًبٌ جىدح
 25/11/2019 ( ثتبريــخ195انتعهيــى واالعتًـبد رلــى ) اعتًبد انكهيخ يٍ اهليئخ انمىييخ نضًبٌ جىدحجتذيذ مت 
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 احملتىيبد
 

 رلم الصفحة المحتـوى 

 3 الممدمة

 4 تشكٌل لجان الطوارئ

 5 الهدف العام
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 6 تعرٌف المصطلحات

 7 إجراءات خطة اإلخالء

 8 لطوارئمهام لجان ا

 01 مهام أعضاء لجان الطوارئ

 01 فرٌك إدارة األزمات

 02 واجبات اعضاء هٌئة التدرٌس والمعٌدٌن والموظفٌن

 02 واجبات رؤساء األلسام والوحدات بكافة اإلدارات

 02 ات مسئول نمطة التجمعجبوا

 03 واجبات فرق مكافحة الحرائك فً المبانً

 03 وافرها بمبانً الكلٌةالوسائل والمعدات ابمطلوب ت

 03 التجارب واإلختبارات لحظة اإلخالء

 04 تمٌٌم نتائج تجارب اإلخالء

 04 خطة مراحلة ما بعد إنتهاء الطوارئ

 04 الوصف العام للكلٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمذيخ
غطِ٘ٝٞ ض٘جىص جألع٘جً ٍْز ئّؾحء ميٞس جىْٖذعس ذؿحٍعس أعٞ٘ه ٗضعذدش جىؿٖ٘د ٗجىرشجٍؽ جىقحتَس عيٚ جىَ

جىَكيٜ ٗجىذٗىٜ فٜ ٍؿحالش جىعَو جىطٜ ضخذً جى٘هِ ٗضعَو عيٚ ضَْٞس جىَؿطَع. ٗفٜ ئهحس جىؿٖ٘د 

ط٘ٝش ؾ٘دز ٍخشؾحش جىطعيٌٞ فٜ جىَرزٗىس ٍِ ئدجسز جىؿحٍعس ىذعٌ جىخطس جالعطشجضٞؿٞس جىشجٍٞس ىطشقٞس ٗض

ُ أعذ ضشفحً فنشٝحً ذو ٝؿد قٞع ئُ خطو جألٍِ ٗجىغالٍس ىٌ ض .ظو ؾ٘ أمحدَٜٝ ٍفعٌ ذحألٍِ ٗجىغالٍس

 أٗى٘ٝس ذحىْغرس ىيَإعغحش ٗقنٍ٘حش جىذٗه. رجش ضنُ٘

 عيٚ قذغص ٝنع ٍح ئرج ٍعٖح جىطعحٍو أٗ ض٘قعٖح أٗ ىٖح عطعذجدذحال ع٘جء جىطحستس جىكحالش ٍ٘جؾٖس ئُ 

ىَْغ٘ذٜ ٗجّطالقحً ٍِ ّٖؽ قَحٝس جىْفظ جىرؾشٝس  جىعَو، ذٞثس ضأٍِٞ فٚ جألمرش ئدجسز جىنيٞس جىعدء محٕو
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غحعذ خالء فٚ قحالش جىط٘جسب ىطخطس ىإل عضٌ ٗم جىنيٞسٗمزىل قَحٝس ٍرحّٜ ٍٗشجفق ٍَٗطينحش  جىنيٞس

 . فٚ جىْٖحٝس جسضفحع ٍغط٘ٙ جىؿ٘دز عيٚ صٝحدز فحعيٞس أدجتٖح ٍِ خاله جىعَو ذأعي٘خ ٍطنحٍو ٝكقق نيٞسجى

 جىكحالش فٚ ؽحغيٖٞح ٍِ ٜجىَرحّ ئخالء مٞفٞس ضطنَِ جىنيٞس، ىٖح ضطعشك قذ جىطٚ جىطحستس ٗجىكحالش

 ٗع٘ف ٌ،ىٖ ٗجألٍِ ٗجألعطقشجس جىطَأّْٞس ٗمفحىس عالٍطٌٖ ىطأٍِٞ جإلؾشجءجش محفس ٗجضخحر جىطحستس

 ىنَحُ ضرحعٖحج جى٘جؾد ٗجإلسؽحدجش جىطعيَٞحش ٍِ ٍؿَ٘عسخطس جإلخالء ٗ جىنطٞد ٕزج فٚ ّغطعشك

 .جىط٘جسٙء قحالش فٚ جإلخالء عَيٞس ّؿحـ

 ض٘فٞش ىنَحُ ٗؾو أُ ضغٌٖ ذؾنو ٍرحؽش فٜ ضإٔٞو جىَٖحسجش جىنشٗسٝس جىالصٍس  عضّٗأٍو ٍِ هللا

و آٍْس خحىٞس جىطَطع ذرٞثس عَ جىنيٞس ضنفو ىؿَٞع ٍْغ٘ذٜ جىطٚٗ ،ٍٗشجفق جىنيٞس ٜٗجىَرحّ ىألفشجد جىكَحٝس

 .هشَخحجىٍِ 

 

 

 

 عًيذ انكهيخ                               يذير وحذح ضًبٌ اجلىدح                                             

 َىثى حمًذ حسٍ .دأ    َجيم يس عجذ انشبفى                                                              د.و.أ

 

 

 

 

 

 انطىارئ  بٌتشكيم جل

 رلى احملًىل االسى انىظيفخ و

رئيس انهجُخ/أ.د. عًيذ  1

 انكهيخ
 01065411330 أ.د. َٕثي دمحم دسٍ

2 
َبئت انهجُخ/أ.د. ٔكيم 

انكهيخ نشئٌٕ خذيخ 

 انًجتًع ٔتًُيخ انجيئخ

 ُيعشد عجذ انًُعى يزغأ.د. 
ؽثُ٘ خذٍس ٗمحىس  يٚ)جىَؾشف ع

 (جىَؿطَع ٗضَْٞس جىرٞثس

01116464620 

 يسئٕل انساليخ 3
 أ.د. دمحم أثٕ انقبسى

ئدجسز جىغالٍس جىَْٖٞس  يٚ)جىَؾشف ع
01009771075 
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 (ذحىؿحٍعس

يذيز إدارح انهجُخ/ أييٍ  4

 انكهيخ
 01002081558 أ. خبنذ عجذ انهطيف

 01062536999 ًذأد أ. دمحم عهي يسئٕل انعالقبد انعبيخ 5
 01009967143 يؤيٍ دمحم سيذ يسئٕل األيٍ 6
 01003645974 أ. يختبر يذًٕد أدًذ خيسئٕل انخذيبد ٔانصيبَ 7
 01014655520 و. يزٔح شذبتّ عجذ انعبل . أ انسيذ/ يذيز انٕدذح انطجيخ 8

 

 

 

 أرلبو تهًك

 انتهيفىٌ اجلهخ

 انًطبفي
 )عًٕيي(180

 )جبيعخ(1010/06

 اإلسعبف
 )عًٕيي(123

 )جبيعخ(3333/04

 122 انُجذحشزطخ 

 1236 انجبيعي األيٍ
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 ٍحقةةذغص ئرج ٍعٖةةح جىطعحٍةةو أٗ ض٘قعٖةةح أٗ ىٖةةح ذحالعةةطعذجد عةة٘جء جىطحستةةس ٗجىكةةحالش جألصٍةةحش ٍ٘جؾٖةةس ئُ

 جىَؿةحه ٕةزج  فةٜ جألمرةش ء جىعةد ٗجىنة٘جسظ جألصٍةحش ٗقةذز ٍةع ذحىطعحُٗ جىنيٞس ئدجسز  محٕو عيٚ ٝنع

ً  مةحُ ىةزىل ٗجىَْؾةةز، ىألفةشجد جىؾةحٍيس جىكَحٝس ض٘فٞش ىنَحُ  جىنحسغةس ىَ٘جؾٖةس ؽةحٍيس خطةس ئعةذجد ىضجٍةح
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 فةٜ ؽةحغيٖٞح ٍةِ جىَرةحّٜ ئخةالء مٞفٞةس ضطنَِ ،هللا العَف جىنيٞس ىٖح ضطعشك قذ جىطٜ جىطحستس ٗجىكحالش

 ٗجألٍةِ ٗجالعةطقشجس جىطَأّْٞةس ٗمحفةس عةالٍطٌٖ ىطةأٍِٞ جىالصٍس جإلؾشجءجش محفس ٗجضخحر جىطحستس جىكحالش

 ئدجسز فشٝةق عيةٚ أعحعةٜ ذؾةنو جىطحستةس ٗجىكةحالش جألصٍةحش ٍ٘جؾٖةس خطةس ّؿحـ ٍططيرحش ٗضعطَذ ىٌٖ

 جى٘قحتٞةس جإلؾةشجءجش خةحرٗجض ذحألصٍةس جإلّةزجس ئؽحسجش جمطؾحف مٞفٞس عيٚ ضذسٝرٌٖ ٍٗذٙ ذحىنيٞس جىغالٍس

 ٗقةذز ذحىنيٞةس، جىَطة٘فشز ٗجىَعةذجش جى٘عةحتو عيةٚ جىخطةس ضعطَذ مَح جىنشس. ٗجقط٘جء جىفعيٞس ٗجىَ٘جؾٖس

 جٛ ٗقةةةة٘ع عْةةةةذ جىخطةةةةس ضْفٞةةةةز أعةةةةي٘خ ضةةةةْ ٌ جىطةةةةٜ جىطعيَٞةةةةحش ٗدىٞةةةةو ٗجىنةةةة٘جسظ، جالصٍةةةةحش ئدجسز

 ،جىنيٞةةةةس ئدجسز شجفئؽةةةة ضكةةةةص جىطةةةة٘جسب ئدجسز ٍشمةةةةض أّؾةةةةحء ٝةةةةطٌ محسغةةةةس ٗقةةةة٘ع فرَؿةةةةشد  هةةةةحسب.

 ّقةحه  فةٜ إلعةعحفٗج جإلخةالء ذشّةحٍؽ عيةٚ ٗجإلؽةشجف ذحإلعةذجد جىعَةو فةش  ٍٗؾةشفٜ سؤعحء ٗعٞقً٘

 جىطرٞةةس ٗجىنةة٘جدس ٗجإلهفةةحء ذةةحىط٘جسب جىَطخققةةس جىفةةش  ٗفةة٘ه ىكةةِٞ جىَكةةذدز ذةةحىَ٘جقع جإلؽةةشجف

 :ٝيٜ ذَح جإلخالء سخط ضَطحص أُ جىنشٗسٛ ٍِٗ ٍغرقحً. جىَكذدز جىَغإٗىٞحش قغد ٍٖحٍٖح ىَرحؽشز

 ُسٗجالعطزمح جىطعرٞش ذغٞطس جىخطس ضنُ٘ أ. 

 ٗجىطْفٞز جإلضرحع عٖيس. 

 ٗجىططرٞق جىط٘صٝع عشٝعس. 

 ،ٗجإلغرحش ىيطكقٞق ٗقحذيس ٍؿذٝس. 

 ٗجىطكذٝع جىَشجؾعس فٜ ٍشّس. 

 اهلذف انعبو

ً ذجٍٖح ضيقحضٞخضْفٞزٕح ٗجعط فٜجىرذء طس َٝنِ ٗمع خطس عَيٞس ٍٗرغ جىنيٞةس/جٗ ٍةِ  ٍطةٚ ٍةح أعيةِ عَٞةذ ح

ش مةةةحضكش ضطنةةةَِ جىطعيَٞةةةحش جىطةةةٜ ضنةةةرو ،ىنيٞةةةسحذ –َف هللا عةةةال  - قحىةةةس هحستةةةسعةةةِ ٗقةةة٘ع  ْٝ٘ذةةةٔ

جىؿحٕضٝس   قذس ٍِ أمرشٗضكقٞق  ،ِمفحءز جىعحٍيٞفع س  ٌٕ فٍَٜح ٝغحجىفش  جىَؾحسمس ذٖح  مو٘ىٞحش ثٍٗغ

 ٗجىَحدٝس. سجىخغحتش جىرؾشٝٗجىطقيٞو ٍِ  القط٘جتٖحجألدجء  ٗ

 

 املصطهحبد فتعري

 :راً تهدٌداً خط  األسيخ  ً ات وممتلكات األفراد والمنظمات هداف ولٌم ومعتمدأو غٌر متولع أل متولعا

 .جر حلها بصورة سرٌعةإن لم ٌ كارثة تؤدي إلى ولد .تخاذ المرارإوالدول والتً تحد من عملٌة 

 ٍػو ستٞغٜعرحسز عِ هحسب  ٕٜ حخ:نكبرا:  

o جىنرٞشز.ٝق شجىك ق٘جدظ 

o ىَنحُجإلخالء ذكٞع ْٕحك قحؾس  ٗجالّٖٞحسجشىيَشجفق أٗ جىَرحّٜ  مرٞشٜ تٗق٘ع ضيف ئّؾح. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
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o ؽطعحهغحصجش ٗجىؿ٘جٍذ جىقحذيس ىإلج  جىْحؽة ذغرد جىَ٘جد ٗجىشجالّفؿحسجش ٗجالقط. 

o (.ٗغٞشٕح ٗجإلؽعحعٞسٞس ىنَٞٞحتشز )ٍػو : جىَ٘جد جق٘جدظ جىَ٘جد جىخط 

o جىؿَحعٜجىطعحً ٌَ ضغ ظق٘جد. 

o رٞعس جىقعرس )ٍػو : جىضالصه ٗجىغٞ٘ه ٗجألعحفٞش(.طجى جى شٗف 

 هً حالة من التوتر وعدم الرضا، الناجمٌن عن بعض الصعوبات، التً تعوق تحمٌك  :انًشكهخ

مٌك النتائج المطلوبة؛ ولذلن، تكون هً السبب األهداف. وتتضح معالم المشكلة فً حالة عدم تح

، ٌصعب معمداً  اراً حالة غٌر مرغوب فٌها؛ بل تصبح تمهٌداً ألزمة إذا اتخذت مس األساسً لحدوث

 من خالله تولّع النتائج بدلة.

 :ذغرد ىيفشد ئفحذس أٗ مشسجً  ُٝكذظ قذ جىَكٞطس جىعَو ظشٗف ّطٞؿس ؾةٍفح قذظ ٕ٘ انخطز 

 جىطؾٞٞذ أعَحه عِ ْٝؾأ أٗ ذٖح، ٝقً٘ جىطٜ جألعَحه ّطٞؿس أٗ ،آىس ذغرد أٗ ٔ،ّفغ جىفشد ٍِ ضقشف

 ٗجىغق٘ه. سٗجالّٖٞح ٗجىكفش ٗجىرْحء

 الحادث هو حالة فجائٌة غٌر متولعة تحدث بصورة سرٌعة وتنتهى هذه الحالة فور : انذبدث

 .انمضاء الحادث، بمعنى أنها ال تتسم باالستمرارٌة

 ِجألؽخحؿ جىَقحذٞ ٗئععحفىطقذٌٝ جإلععحفحش جألٗىٞس شٝق ٕ٘ ف ث:رانكٕا إسعبفبديق زف.  

 :خطسيجىطْ َٜٞ ى ٖٞنوؾِٞ مَِ جىسجىَذ جألؽخحؿ ٗئؽعحسّ حً جالضقحه  سهسهخ اإلشعبراد . 

 :ٕ٘جإلعالً عِ قشخ قذٗظ خطش، أٗ ٗق٘عٔ فعالً، ذاسعحه ّغَحش ٍعْٞس رجش ف٘ش قحد  اإلَذار

 ٍِٗ أذشص ٗعحتو جإلّزجس ففحسجش جإلّزجس. عْٞس.ضنُ٘ ٍغَ٘عس فٜ ٍغحقس أٗ ٍغحفس ٍ

 :ىيخطش، جىَعشمس جىَْطقس أٗ جىخطش، ٍْطقس ٍِ جىََطينحش أٗ جألؽخحؿ ئذعحد أٗ وّق ٕ٘ اإلخالء 

 جىخطش. عِ ٗذعٞذز آٍْس أٍحمِ ضنُ٘ جىطٜ جىطؿَع ّقطس ئىٜ

 ْٝ٘ذٔ. ٍِ أٗ جىعَٞذ ٍِ جىنيٞس ٍرحّٜ ٍِ أمػش أٗ ٍرْٚ ئخالء أٍش ٝقذس :اإلخالء يزأ 

 قحذِٞىَئّقحر ج فٜجسظ ٗجىَغحعذز ىن٘ج ٍو ىَْطقسمحٝق ٍخطـ ٝقً٘ ذَغف شف إلخالء:ايق زف 

 جىَرحّٜ ٗجىَشجفق. ءٗض٘ؾٞٔ جىَْغ٘ذِٞ إلخال

 جىََطذز( جىغالىٌ – جألذ٘جخ – جىََشجشجىطش  ) ؾَٞع ٕٜ :(يسبنك انٓزٔة)انطٕارئ يخبرد 

 جىْحسٍػو  أخطحس ٍِ ٍكَٞس ضنُ٘ ٗجىطٜ ؾٔخحس ىٚئ جىَرْٚ دجخو جألؽخحؿ ٗؾ٘د ٍنحُ ٍِ

 .ٗجىذخحُ

 جىَْحهق جىطٜ ْٝؾة فٖٞح ٍْحهق جىطؿَع ٗجإلععحفحش جألٗىٞس. جًع:َقبط انت ٜٕ 
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 ذحىقشخ  ُ آٍْس ٍٗغيقسضن٘ٛ ٗمضٍ٘قع ٍش فٜٕٜ ٍْطقس ٝطٌ ضخققٖح  يخ:كشيُطقخ انزعبيخ انًز

 .٘جسبطجى ٘ىس عَِغثىطَحد جىؿٖس جعئفٖٞح، ٗرىل ذكغد  جسظىنٍِ٘ جىَْحهق جىطٜ ٝط٘قع ٗق٘ع ج

 إجراءاد خطخ اإلخالء

ٝؿد  ُ محفس جىؿٖ٘دئجىطالخ ٗجىَْغ٘ذِٞ ٗجىعحٍيِٞ ٕ٘ إٌٔ ٍح ٝؿد جىقٞحً ذٔ ٗقص جىط٘جسب ٗ خالءئُ ئ

 ، مَح ٕ٘ ٍ٘مف فَٞح ٝيٜ:أُ ضْقد ىطكقٞق رىل فٜ أعشع ٗقص ٗذأعي٘خ ٍْ ٌ

  انطٕارئخ يٕاجٓاإلخالء ٔعُبصز إعذاد ٔتُفيذ خطط أٔالً: 

 خالءاإل  

عيٚ فشٝق ئدجسز جىكحالش جىطحستس ضعطَذ ذؾنو أعحعٜ ٍططيرحش ّؿحـ خطس ٍ٘جؾٖس جألصٍحش ٗئُ 

جألصٍس ٍٗذٙ ضذسٝرٔ عيٚ مٞفٞس جمطؾحف ئؽحسجش جإلّزجس ذحألصٍس ٗجضخحر جإلؾشجءجش جى٘قحتٞس 

ىَط٘فشز ٗدىٞو جىطعيَٞحش قط٘جء جىنشس ٗضعطَذ أٝنحً عيٚ جى٘عحتو ٗجىَعذجش جئٗجىَ٘جؾٖس جىفعيٞس ٗ

 جىطٜ ضْ ٌ أعي٘خ ضْفٞز جىخطس:

 ح داراإل 

ٕٜ فشٝق جىعَو جىَخطـ ذاعذجد جىخطو ٗأعَحه جىطْغٞق ٗئدجسز ٗض٘ؾٞٔ جىفش  جىَٞذجّٞس جىَؾحسمس 

عيٚ  فٜ أعَحه جىط٘جسب ذحىطْغٞق ٍع جىؿٖحش جىَعْٞس، ٗئعطحء أٍش جإلخالء جىؿضتٜ أٗجىنيٜ ذْحءً 

 ٗ ٍِ ْٝ٘ذٔ.أ /عَٞذ جىنيٞس جىط٘ؾٞٔ جىقحدس ٍِ

 انكٕادر انجشزيخ 

 .ؾٖحش ٍخطيفس ىَرحؽشز جىَٖحً جىَْ٘هٔ ذٖحققحش ٍخطيفس ٗفش  عَو ٍِ ضخ

 نيبد ٔانًعذاد اآل 

 عَحه جإلّقحر.أجىطٜ ضغحٌٕ فٜ  ،محفس جىَعذجش ٗجألؾٖضز  ىذٙ جىنيٞس  أٗ جىؿحٍعس

 

 

 يعهٕيبد عٍ انذبنخ انطبرئخ  حبَيبً:

 .ٍِ ٗجىغالٍسسز جألجدئذالغ عْٖح  ىعَيٞحش ب ذحىنيٞس  ذغشعس ضقذٝش جىنحسغس ٗجإلٝقً٘ ٍْغق جىط٘جس

 انقزار االداري حبنخبً: 

 ً ً أ ٝقذس عَٞذ جىنيٞس /جٗ ٍِ ْٝ٘ذس  ذطكشٝل جىخطس ميٞح  ٓ.عيٜ ضقذٝش ذْحءً  ٗ ؾضتٞح

طس عْذ جىرذء ذ٘مع خطس جىط٘جسب ٝؿد ضكذٝذ جى٘جؾرحش ٗجىَٖحً ٗضكذٝذ جألٕذجف ٍٗؿحالش خ

دجسز ِٝ ٗجىَ٘ظفِٞ ٍِ غٞش فشٝق ئأعنحء ٕٞثس جىطذسٝظ ٗجىَعٞذىؿَٞع جىَؾحسمِٞ ٍِ  جىط٘جسب
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عطَحد عيٚ ٍِ ىٌٖ دسجٝس ذادجسز جىن٘جسظ ٗجمطالع ذحىَغإٗىٞحش ٍع جألخز ذعِٞ جالعطرحس جإل جألصٍحش

 .جىط٘جسبجىَؾحسمِٞ فٜ ضْفٞز خطس جإلخالء ٗ ضؾنٞو ىؿْٔ جىط٘جسب ٍٖٗحًجىَخطيفس. ٗفَٞح ٝيٜ 

 شكيم جلُخ انطىارئ داخم انكهيخت
 ضٜ:جٟ ٍِ جىط٘جسب ىؿْس فشٝق ٝطنُ٘ 

 (جىنيٞس )عَٞذ  جىيؿْس ستٞظ .1

 (جىَؿطَع ٗخذٍس جىرٞثس ُث٘ىؾ جىنيٞس )ٗمٞو جىيؿْس ستٞظ ّحتد .2

 (جىنيٞس ٍِٞأ) جىيؿْس ٍذٝشئدجسز .3

  جىغالٍس ٍغث٘ه .4

  جىعحٍس جىعالقحش ٍغث٘ه .5

  جألٍِ ٍغث٘ه .6

  جىقٞحّسٗ جىخذٍحش ٍغث٘ه .7

 جىطرٞس جى٘قذز ٍذٝش .8

 يهبو جلُخ انطىارئ 
 ضكذٝػٖح ٗٝطٌ ذحىؿحٍعس، جىعحٍس جىط٘جسب خطس ٍع ضطَحؽٜ ذحىنيٞس خحفس بىيط٘جس سخط ئعذجد .1

 ً  .جىكحؾس عْذ أٗ عْ٘ٝح

 جىطؿَع ذعَيٞحش ٗجىقٞحً جىط٘جسب، ٍع جىطعحٍو عيٜ ٗجىطذسٝد ىيط٘عٞس ذشّحٍؽ ٗضطرٞق ئعذجد .2

 جىكحؾس. ٗقص ذحىنيٞس جىَط٘جؾذِٝ ىؿَٞع ٗجإلخالء

 عشمٞس ٗضؿحسخ ٗفشمٞحش ٗئؾشجءجش خطو ٍِ ٞسنيجى فٜ جىط٘جسب ٝخـ ٍح مو ض٘غٞق .3

 .ٗغٞشٕح عحذقس ٗق٘جدظ

 ىزىل. جىَقحقرس جالعطعذجدجش ذنحفس ٗجىقٞحً جىط٘جسب ىَ٘جؾٖس جىنيٞس ؾحٕضٝس ٍِ جىطأمذ .4

 جىغالٍس سزئدج ٍع ىيط٘جفو ذحىؿحٍعس ىيط٘جسب جىذجتَس جىيؿْس ٍع جىط٘جسب ئدجسز ٍذٝش ضْغٞق .5

 ذحعطَشجس. جىَْٖٞس ٗجىقكس

 أعضبء جلُخ انطىارئ  بويه

 انكهيخ عًيذ يٓبو 

 جىنيٞس. فٜ ىيط٘جسب ىؿْس ضؾنٞو .1

 .جىَْحعد جى٘قص ٗفٜ جألمَو جى٘ؾٔ عيٚ جىنيٞس فٜ جىط٘جسب ىؿْس ٍٖحً محفس ضْفٞز ٍِ جىطأمذ .2
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 جىنحسغس (ٗذعذ ْحء،أغٗ ،)قرو جىط٘جسب ٝخـ ٍح مو ٗجقطٞحؾحش شٍططيرح ضأٍِٞ عيٚ جإلؽشجف .3

 ذفعحىٞس. ٗئدجسضٖح

 جىكذظ. ٗقص جىَْحعد جى٘قص فٜ ط٘جؾذىج .4

 انجيئخ نشئؤٌ انكهيخ ٔكيم يٓبو 

 .جىكذظ ٗقص ض٘جؾذٓ عذً قحىس فٜ جىٞس جىَ٘ميس جىَٖحً فٜ جىنيٞس عَٞذ عِ ذسجإلّح .1

 (ٗجىَطط٘عِٞ غحغسٗجإل خالءجإل )فشٝق ٍػو جىنيٞس فٜ ىيط٘جسب جىَٞذجّٞس جىفش  ضؾنٞو .2

 .نيٞسىج فٜ ذحىط٘جسب جىخحفس جىطقحسٝش ٍشجؾعس .3

 .جىنيٞس فٜ جىط٘جسب خطس عيٚ ضكغِٞ جٗ ضط٘ٝش أٛ جقطشجـ .4

 انكهيخ أييٍ يٓبو  

 ٗٗعحتو جىنيٞس فٜ خٗجىطال ِٞٗجىَ٘ظف جىطذسٝظ ٕٞثس أعنحء ىنحفس ذٞحّحش قحعذز ض٘جفش ٍِ جىطأمذ .1

 .ٍطٌٖعال ىنَحُ جىالصٍس قطٞحهحشجإل محفس ضخحرئٗ ،ذٌٖ ضقحهجإل

 خطش(. ،محسغس ،)أصٍس جىط٘جسب ضخـ جىطٜ دجسٝسإلج ٗجىطقحسٝش جىخطحذحش ؾَٞع عذجدئ .2

 جىنيٞس. ىعَٞذ ٗجىن٘جسظ جىط٘جسب جقطٞحؾحش سفع .3

 .ّزجسجإل ٗؾشط ،ّزجسجإل ٗؽرنس ،هفحءجإل ٗأّ َس جىط٘جسب ٍخحسؼ ؾحٕضٝس ٍِ جىطأمذ .4

 جىفشمٞحش. ضْ ٌٞ فٜ جىَغحعذز .5

 جىقكٞس جىكحالش رٗٛ ٍِ ٗأ جىخحفس قطٞحؾحشجإل رٗٛ ٍِ جىنيٞس ٜذٍْغ٘ عِ ذَعيٍ٘حش قطفحظجأل .6

 .جىَضٍْس

 .جىنيٞس ٍْغ٘ذٚ عيٚ ضعََٖٞح ٍِ ٗجىطأمذ جىط٘جسب سقحًأ ؾَٞع ضغؿٞو .7

 .ؾٖحخحس ضقحً جىطٜ جىنيٞس ّؾطسأ ؾَٞع ضغؿٞو .8

 ٗذزٌٖٗٝ ذٌٖ َخطيفسجى جالضقحه ٗهش  ،ض٘جؾذٌٕ ٗأٍحمِ ،جىنيٞس ٍْٜغ٘ذ ىؿَٞع ذٞحّحش عذزقح ض٘فٞش .9

 .الىنطشّٜٗ(ج )جىرشٝذ ذْٖٞح ٍِ ٝنُ٘ أُ عيٚ

 .جىخطش ضفحقٌ ٗأ عشعس قحىس فٜ جىيؿْس ستٞظ ٍع ٗجىطْغٞق ، ف٘سجً  جىعَو ٝقحفئ .10

 .جىط٘جسب( ٍٗخحسؼ جىٖشٗخ )ٍغحىل خاله ٍِ جىنيٞس ضؿَع ّقحه ئىٚ جىط٘ؾٔ .11

 ذٖح. جىخحفس جىطقحسٝش ٗئعذجد جىخغحتش ققش .12

 جىطرٞعٞس. قحىطٖح ىٚئ ٗمحعجأل ٗئعحدز جىطقحسٝش مطحذس فٜ جىَغحعذز .13

  انساليخ يسئٕل يٓبو 
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 ٗجىَغط٘دعحش، ٗجى٘سػ، ٗجىَعحٍو، )جىَرحّٜ، رىل ٗٝؾَو جىنيٞس، فٜ ىيغالٍس ٍطنحٍو ّ حً ٗمع .1

 ٍٗخحسؼ جىطؿَع ّٗقحه جىغالٍس ذطعيَٞحش جىخحفس جإلسؽحدٝس ٗجىي٘قحش ٗجىَعذجش، ٗجألؾٖضز،

 عيٖٞح. ىذٗسٛج ذحىطفطٞؼ ٗجىقٞحً (جىط٘جسب

 )أعذجدٕح/مَٞحضٖح، جىغالٍس ذْ حً جىخحفس َعيٍ٘حشٗجى ىرٞحّحشٗج ٗجىخشجتو ض٘فٞشجىَخططحش .2

 ٍٗطحذعطٖح، ٗضطرٞقٖح، جىَغث٘ىٞحش، ٗضكذٝذ ٗفٞحّطٖح( ،/ضؾغٞيٖح،عَيٖح ٗهشٝقس ٍٗ٘جففحضٖح،

 ذحعطَشجس. ٗضكذٝػٖح

 جىرٞحّحش ٗض٘فٞش غالٍس،ىي ٍٗعذجش ٗأؾٖضز ٗأدٗجش ٍ٘جد ٍِ جىنيٞس قطٞحؾحشئ ؾَٞع ققش .3

 عطَشجس.اذ ٗضكذٝػٖح ٍشجؾعطٖحٗ ٖحذؾأّ ٗجىَعيٍ٘حش

 ٗض٘غٞقٖح جىنيٞس ٍكط٘ٝحش مو ٍع جٍِٟ ىيطعحٍو جىالصٍس جالقطٞحهحش محفس ض٘فٞش ٍِ جىطأمذ .4

 .ذحعطَشجس ٗضكذٝػٖح ٍٗشجؾعطٖح

 ف٘س فٜ سفشمٞ ضذسٝرحش جىرشّحٍؽ ٝؾَو أُ عيٚ جىنيٞس، فٜ ٗجىطذسٝد ىيط٘عٞس ذشجٍؽ ئعذجد .5

 ىَْع ّٗؾحهحش س،عحذق ق٘جدظ ٍِ ٍغطفحدز ٗدسٗط ضذسٝرٞس، ٗدٗسجش َٕٗٞس، ق٘جدظ عيٜ ضَحسِٝ

 .ٗغٞشٕح 000 جىكشٝق ٍٗنحفكس

 ذحىنيٞس. جىخحفس ٗجىطؿَع جإلخالء خطس ضْفٞز فٜ جىَغحعذز .6

 ٗقص أعشع فٜ جىطرٞعٜ ىي٘مع جىع٘دز عيٚ ٗجىعَو ،ذحىنيٞس جىغالٍس ضخـ جىطٜ ألمشجسج ققش .7

 َنِ.ٍ

 ٗجىط٘جسب. ذحىغالٍس جىخحفس ٗجىغؿالش ٗجىَكحمش جىطقحسٝش ئعذجد .8

 جىكذظ. ٗقص جىَْحعد جىَ٘قع فٜ جىط٘جؾذ .9

 انعبيخ انعالقبد يسئٕل يٓبو 

 .جىطْغٞق جىؿٞذ ٍع ئدسز جىنيٞس ٗجىؿٖحش جىَخطيفس رجش جىقيس .1

 .ذِٞ ٍْغ٘ذٚ جىنيٞس ّؾش جى٘عٚ ٗغقحفس جىغالٍس .2

 .خو ٗخحسؼ جىنيٞس ٗجىطْغٞق ذْٖٞحجالضقحه ذحىؿٖحش جىَخطيفس دج .3

 ٍٗشجقرس سدٗد جألفعحه جىَخطيفس جىطٜ ضقذس ع٘جء عِ ؾَٖ٘س جىؿحٍعس جىذجخيٜ ٗجىخحسؾٜ.  .4

 .ىَْغ٘ذٚ جىنيٞسدعٌ جىطَحعل جىذجخيٜ  .5

 انكهيخ أيٍ يسئٕل يٓبو 

 ضأٍِٞ جىَرْٚ ٗقفع جىْ حً. .1

 أفشجد غٞش جىَخطقِٞ دجخو جىَرْٚ.ٍْع دخ٘ه أٛ  .2
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جىر٘جذس جىشتٞغٞس ىَرحّٜ جىنيٞس ئىٚ أُ ضْطٖٜ عَيٞحش جإلخالء ٗجىغٞطشز عيٚ  ٍْع خشٗؼ أقذ ٍِ .3

 ّطٖحء جىكحىس جىطحستس.ئجألصٍس ٗ

 .حدظجّط حس جىفش  جىَطخققس ٍِ سؾحه جىذفحع جىَذّٜ ٗئسؽحدٌٕ ىَ٘قع جىك .4

 ٔانصيبَّ انخذيبد يسئٕل يٓبو 

 ٜ ضأٍِٞ جىَرْٚ ٗقفع جىْ حً.جىَغحَٕس ف .1

 .ّ َس جىغالٍس ضعَو ذق٘سز ٍشمٞسأ جىطأمذ ٍِ أُ ؾَٞع .2

 ضقذٌٝ جىَغحعذز ٗجىَؾ٘سز جىفْٞس ىَغإٗه جىغالٍس ٗفش  خذٍحش جىط٘جسب. .3

 جىكشٝق. حش ئّزجسٍشجقرس ى٘ق .4

 فزيق إدارح األسيبد

ٕٗزٓ  جىن٘جسظ فٜ مو ٍرْٚ، ىؿحُ ٗفش  إلدجسز جألصٍس ٍٗؿحذٖس ٗؾ٘د ٍِ ذذ ال جىط٘جسب خطو ىطْفٞز

ٗضغٖٞو عَيٞس  جىط٘جسب، ٍٗغطيضٍحش جىنعف ٗجىخطش، أٍحمِ ضفقذ: َٕٖحأ ٍطعذدز جىَٖحً، جىيؿحُ

آىٞس  ٗٗمع قرو جىكذظ، ٗئعذجدٕح ضؾنٞيٖح ٝؿد ٗؾٔ أمَو عيٚ ذعَيٖح جىيؿحُ ٕزٓ ضقً٘ ٗقطٚ جإلخالء،

ٍس ٍِ ؽحغيٜ مو ٍرْٚ ٗضنيٞف أعنحتٔ قٞع ٝطٌ ضؾنٞو فشٝق ئدجسز جألص ،جىيؿحُ ٕزٓ ذِٞ ىيطْغٞق

 ىٞس:ذحى٘جؾرحش جىطح

  ئدجسز عَيٞس جإلخالء ٗئسؽحد ؽحغيٜ جىَرْٚ ئىٚ هشٝق ٍغحىل جىٖشٗخ ٍٗخحسؼ جىط٘جسب ّٗقحه

 جىطؿَع.

 .ّقو جى٘غحتق ٗجألؽٞحء رجش جىقَٞس 

 .ضقذٌٝ جإلععحفحش جألٗىٞس ٗسفع جىشٗـ جىَعْ٘ٝس ىؾحغيٜ جىَرْٚ ٗذخحفس جىطالخ 

 جىكشجتق ٍٗغحعذز فش  جإلهفحء ٗجإلّقحر ٗجىقكس ٍنحفكس. 

 طأمذ ٍِ أُ ؾَٞع ؽحغيٜ جىَرْٚ عيٚ دجسٝس ضحٍس ذَغحىل جىٖشٗخ ٗأُ ضنُ٘ ىذٌٖٝ جألىفس عيٚ جى

 ٍِ خاله جىطذسٝد عيٖٞح. عطخذجٍٖحئ

  جىطأمذ ٍِ أُ ؾَٞع جألذ٘جخ جىَشمرس عيٚ ٍخحسؼ جىط٘جسب ٗجىََشجش جىَإدٝس ئىٖٞح ٍفط٘قس هٞيس

 ٓ جّذفحع جألؽخحؿ(.جىشعَٜ ٗأُ ضنُ٘ عٖيس جىفطف ىيخحسؼ ) جضؿح عَوش جىفطشج

  ىؾحغيٜ جىَرْٚ ٍٗػرص ً جىطأمذ ٍِ خي٘ محفس ٍغحىل جىٖشٗخ ٍِ جىع٘جتق ٗأُ ضنُ٘ ٗجمكس ضَحٍح

 عيٖٞح جىي٘قحش جإلسؽحدٝس جىذجىس عيٖٞح.

 مزيبد واججبد أعضبء هيئخ انتذريس واملعيذيٍ واملىظفني يٍ غري فريك إدارح األ
 .جىطكيٜ ذحىٖذٗء ٗعذً جالسضرحك 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 02 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 ف٘سجً. ئٝقحف جىعَو 

 ُقطع جىطٞحس جىنٖشذحتٜ عِ جىَنح . 

 ًفٜ قحىس ٗؾ٘د ٍقحعذ( سجعطخذجً جىَقحعذ جىنٖشذحتٞ عذ(. 

 .جىط٘ؾٔ ئىٚ ّقحه جىطؿَع ٍِ خاله ٍغحىل جىٖشٗخ ٍٗخحسؼ جىط٘جسب 

  ضقع ئفحذحش ذٌْٖٞجىطْرٞٔ عيٚ جىطالخ ذعذً جىشمل أٗ ضؿحٗص صٍالتٌٖ قطٚ ال. 

 ثكبفخ اإلدارادواججبد رؤسبء األلسبو وانىحذاد 
 .جىطأمذ ٍِ ئغال  جألذ٘جخ ٗجىْ٘جفز فَٞح عذج جىَخحسؼ جىَخققس ىعَيٞحش جإلخالء 

 .ٜجىطأمذ ٍِ فقو جىطٞحس جىنٖشذحت 

 .جإلؽشجف عيٚ عَيٞحش جإلخالء 

 جىَغطؾفٚ  –) جىذفحع جىَذّٜ  يٞسعِ هشٝق ئدجسز جىن جىطأمذ ٍِ عَيٞحش جالضقحه ذحىؿٖحش جىَخطقس

 (.جىؿحٍعٚ

  ٗف٘ه جىفش  جىَطخققس إلدجسز جىذفحع جىَذّٜ ٗجىكشٝق.جىطأمذ ٍِ 

  جىط٘ؾٔ ئىٚ ّقطس جىطؿَع ىيطأمذ ٍِ ٗؾ٘د ؾَٞع جىطالخ ٗجىعحٍيِٞ ٗعذً ضخيف أٛ ٌٍْٖ دجخو

 .جىَرْٚ

 واججبد يسئىل َمطخ انتجًع

 ٍغث٘ه ٍغإٗىٞس محٍيس عِ ّقطس جىطؿَع.  

 خطقحفٌٖ قذ أخيٞص.ئيطأمذ ٍِ أُ جىَرحّٜ طْغٞق ٍع ٍشجقد جىَرحّٜ ف٘س ٗف٘ىٌٖ ىْقطس جىطؿَع ىجى 

 .عذً جىغَحـ ألٛ ؽخـ ذَغحدسز ّقطس جىطؿَع ضكص أٛ ٍالذغحش ئال ذعذ فذٗس ضقشٝف ذزىل 

  جىَرحّٜ ئىٚ ّقطس  ٚ، ٗٗف٘ه ؾَٞع ٍشجقرذطط٘سجش عَيٞس جإلخالء عَٞذ جىنيٞس أٗ ٍِ ْٝ٘ذٔئخطحس

 طؿَع ٗضَحً جإلخالء.جى

 حىس غٞش عحدٝس قذ ضكذظ فٜ ّقطس جىطؿَع.ئذالغ ٍغث٘ىس جىغالٍس عِ أٛ ق 

  ًجىَرحّٜ ىَطحذعس ع٘دز ٍِ ضٌ  ّٚطٖحء جىكحدظ، ٝقً٘ ذحىطْغٞق ٍع ٍشجقرئعقد جإلعالُ عِ ضَح

  ئخالؤٌٕ ئىٚ ٍ٘جقعٌٖ.

 واججبد فرق يكبفحخ احلرائك يف املجبَي

 ه ٍالق س جىي٘قس جىط٘مٞكٞس ىْ حً ئّزجس جىكشٝق.ضكذٝذ ٍنحُ جىكشجتق ٍِ خال 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 03 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 قٞحً ذَنحفكس جىكــشٝق ذ٘عحتو جإلهفحء جىَط٘فشز ذحىَرْٚ )ٍطفةش جىَحء رجش جىيُ٘ جألقَش جى– 

 ٍطفةش غحّٜ أمغٞذ جىنشذُ٘ رجش جىيُ٘ جألع٘د(.

  جىط٘جسبجىَطحفة ف٘سجً عيٚ سقٌ  ئدجسزئذالغ(.) 

 ٗ رىل ىَْع جّطؾحس جىكشٝق ذرحقٜ ٍنّ٘حش جىَرْٚ.جىطأمذ ٍِ غيق جىْ٘جفز ٗجألذ٘جخ 

 ٍع جىفش  جىَطخققس جىطحذعس إلدجسز جىذفحع جىَذّٜ ٗجىكشٝق ذاسؽحدٌٕ ئىٚ ٍ٘قع جىكشٝق جىطعح ُٗ

 .ّٗ٘عٔ ٗأؾٖضز ٗٗعحتو جإلهفحء جىَط٘فشز

 جبَي انكهيخانىسبئم واملعذاد املطهىة تىافرهب مب
 -ى٘قحش ئسؽحدٝس  -ٖس جىن٘جسظ ٗجألصٍحش )ّقطس جىطؿَع ئُ ض٘فٞش جى٘عحتو ٗجىَعذجش جىالصٍس ىَ٘جؾ

ئععحفحش أٗىٞس( ضيعد دٗس مرٞش ذق٘سز ٍرحؽشز فٜ جىكذ ٍِ جىخغحتش جىْحؾَس  -أؾٖضز ئهفحء ٗئّزجس 

 عِ جألصٍس ىزىل محُ ٍِ جىنشٗسٛ جىطأمذ ٍِ ض٘جفش جىرْ٘د جىطحىٞس:

 .ْٚضكذٝذ ّقحه جىطؿَع جىخحفس ذنو ٍر 

 فحىكس ىالعطخذجً  ٖضز جىَنحفكس جألٗىٞس ىؿَٞع أّ٘جع جىكشجتق ٗأُ ضنُ٘جىطأمذ ٍِ ض٘جفش أؾ

  .جىف٘سٛ

 .جىطأمذ ٍِ ض٘جفش جألدٗٝس ٗجىََٖحش ٗجألدٗجش جىطرٞس جىالصٍس ىعَيٞحش جإلععحفحش جألٗىٞس 

  جىطأمذ ٍِ ض٘جفش ٍخحسؼ ٗأذ٘جخ جىط٘جسب جىنحفٞس ٗمحفس جىي٘قحش جإلسؽحدٝس جىطٜ ضغٖو عَيٞحش

 .قحه جىطؿَعه ؽحغيٜ جىَرْٚ عيٚ ٍغحىل جىٖشٗخ ٍٗخحسؼ جىط٘جسب ّٗجإلخالء ٗضذ

 حلظخ اإلخالء ختجبرادانتجبرة واإل
 ٍِ ىيطأمذ م٘جسظ عيَٕٚٗٞس  ٗعْٞحسٕٝ٘حش ٍْحٗسجش ئؾشجءصٍس ٗجىرذء فٜ ئعذجد عْٞحسٝ٘ ىأل

جىَؾنيس إلدجسز  ٍٗشجقرس سدز جىفعو ىيفش جىعالقس  رجش ذِٞ جىؿٖحش ٗجالضقحه جىطْغٞق ٗآىٞس جىؿحٕضٝس

 .جألصٍس ٗعي٘ك ٗضقشفحش ؽحغيٜ جىَرْٚ

 

 

 جتبرة خطخ اإلخالء َتبئجتمييى 
ضكيٞو ٗضقٌٞٞ ٍغط٘ٙ أدجء فشٝق ئدجسز جألصٍس ٗجألخطحء جىطٜ ٗقعص ىي٘ق٘ف عيٚ أٗؾٔ جىقق٘س ذٖح 

حسٝش ذطيل ٗئعذجد ضقعطفحدز ٍَح قذ ٝ ٖش ٍِ ٍؾنالش ى٘مع جىكي٘ه جىعحؾيس ىٖح ىطالفٖٞح ٍغطقرالً ٗجإل

 ظ ذحىنيٞس.جألصٍحش ٗجىن٘جس ٗقذزجىْطحتؽ ٗسفعٖح ئىٚ 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 04 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

  َتهبء انطبرئإخطخ يرحهخ يب ثعذ 

 انخطخ: أْذاف

 .جىطرٞعٞس جىكحىس ئىٚ ٗجىع٘دز سغسجىنح ّطٖحءج ئعالُ -1

 .جىالصٍس جىطقحسٝش ذاعذجد جىنحسغس ٍع جىطعحٍو هشٝق ضقٌٞٞ -2

 .جىَغطقريٞس ٗجىط٘فٞحش جىَقطشقحش ضرْٜ -3

 :انطٕارئ نجُخ قيبدح فزيق يٓبو

 جىَعيٍ٘حش. ٍشمض هشٝق عِ سبجىطح ّطٖحءئ عِ جإلعالُ ئفذجس .1

 جىالصٍس. جىطقحسٝش ٗئعذجد جىطحسب ٗق٘ع أغْحء ٍشقيس خاله جإلؾشجءجش ضقٌٞٞ ذَٖحً ىؿْس ضنيٞف .2

 .جىَغطقريٞس جىط٘جسب ىَ٘جؾٖس ٗجىَقطشقحش جىط٘فٞحش ٗٗمع جىطقحسٝش ذذسجعس ىؿْس ضنيٞف .3

 ٔانطٕارئ اإلخالء نفزيق انفُيخ انًٓبو

 .ىَْؾةشٗج جألفشجد فٜ جىخغحتش ققش .1

 جألعحعٞس. ىي٘ظحتف العطخذجٍٖح جىطرٞعٜ ٗمعٖح ئىٚ ٗجىَ٘جقع جىَرحّٜ ضٖٞثس ئعحدز .2

 انعبو نهكهيخ صفانى

 الرئٌسٌة المخارج وكذلن الدوار وعددا المبنى نوعٌة مثل الكلٌة عن المعلومات جمٌع ٌلًنوضح فٌما 

 توضٌح مع تواجدهم. وأماكن العاملٌن وعدد المتوفرة السالمة تاوتجهٌز الطوارئ جومخار للمبنى

 الطوارئ مخارج بها ٌوضح للمبنى إرشادٌة خرائط وٕارفاق الخطة بها تنفذ سوف التً الموالع

 .التجمع نمطة وكذلن الطبً الفرز ومنطمة

 

 

 

 

 

 

 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 05 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 

 

 جامعة أسٌوط –(9 المولع العام لمبانً كلٌة الهندسة 0الشكل رلم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌلً للمبنً األداري بالكلٌةالتفص(9 البٌان 0)الجدول 

 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 06 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

يكبتت  انذور/انطبثك املجُي و
 إداريخ

فصىل 
 صبالد يعبيم يذرجبد دراسيخ

ثىفيهب يسرح )لبعبد(
 د

 اإلداري 1

 - - - - 15 األرضي
يسز

 ح
1 

 - - - - 3 األٔل

فزاغ 

يسز

 ح

- 

 2 - 1 - - - 18 انخبَي
 

 
 
 

 
 
 

 ً للمبنً اإلداري(9 المسمط األفمً للدور األرض1الشكل رلم )

 
 
 
 
 
 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 07 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 للمبنً اإلداري ول(9 المسمط األفمً للدور األ2الشكل رلم )

 
 

 (9 المسمط األفمً للدور الثانً للمبنً اإلداري3الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 08 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 

 لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةالتفصٌلً البٌان  (19)الجدول

 

يكبتت  ذور/انطبثكان املجُي و
 إداريخ

فصىل 
 صبالد يعبيم يذرجبد دراسيخ

 أوفيس يسرح )لبعبد(

2 
قسى 

انُٓذسخ 

 انًيكبَيكيخ

 - - 1 - 6 1 17 األرضي

 3 األٔل
قبعخ 2

 ضيبفخ
2 5 - - - 

 1 - - 6 2 1 14 انخبَي

 1 - - 5 2 2 23 انخبنج

 1 - 2 - 2 - 21 انزاثع

 - - - - - - 5 انخبيس

2-1 
يعًم 

 انذزارح

 - - - 4 - - 3 األرضي

 1 - - 3 - 1 6 األٔل

 - - - 1 - - - انسطخ
 

 
 
 

 
 

 أ(9 المسمط األفمً للدور األرضً لمسم الهندسة المٌكانٌكٌة -4الشكل رلم )

 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 11 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 

 
 

 المسمط األفمً للدور األرضً لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةتابع ب(9  -4الشكل رلم )

 
 

 ٌكانٌكٌةأ(9 المسمط األفمً للدور األول لمسم الهندسة الم -5الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 10 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 المسمط األفمً للدور األول لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةتابع ب(9  -5الشكل رلم )

 
 

 المسمط األفمً للدور األول لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةتابع جـ(9  -5الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 11 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 ثانً لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةأ(9 المسمط األفمً للدور ال -6الشكل رلم )
 

 
 

 المسمط األفمً للدور الثانً لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةتابع (9 ب -6الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 12 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 المسمط األفمً للدور الثانً لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةتابع جـ(9  -6الشكل رلم )
 

 
 

 نٌكٌةأ(9 المسمط األفمً للدور الثالث لمسم الهندسة المٌكا -7الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 13 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 ور الثالث لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةالمسمط األفمً للدتابع ب(9  -7الشكل رلم )
 

 
 

 المسمط األفمً للدور الثالث لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةتابع جـ(9  -7الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 14 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 أ(9 المسمط األفمً للدور الرابع لمسم الهندسة المٌكانٌكٌة -8الشكل رلم )
 

 
 

 لمٌكانٌكٌةالمسمط األفمً للدور الرابع لمسم الهندسة اتابع (9 ب -8الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 15 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 المسمط األفمً للدور الرابع لمسم الهندسة المٌكانٌكٌةتابع جـ(9  -8الشكل رلم )
 

 
 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 16 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 (9 المسمط األفمً للدور الخامس لمسم الهندسة المٌكانٌكٌة01الشكل رلم )
 

 
 

 ً لمعمل الحرارة(9 المسمط األفمً للدور األرض00الشكل رلم )
 

 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 17 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 للدور األول لمعمل الحرارة (9 المسمط األفم01ًالشكل رلم )

 
 

 (9 المسمط األفمً لسطح معمل الحرارة02الشكل رلم )
 

 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 18 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 

 (9 المسمط األفمً للدور األرضً لورش الكلٌة03الشكل رلم )
 

 
 

 

 (9 المسمط األفمً للدور األول لورش الكلٌة04الشكل رلم )
 
 
 
 
 

 

 لمسم الهندسة الكهربائٌةالتفصٌلً البٌان  (29)لالجدو

 

يكبتت  انذور/انطبثك املجُي و
 إداريخ

فصىل 
 ثىفيهبد يسرح صبالد يعبيم يذرجبد دراسيخ

3 
قسى 

انُٓذسخ 

 انكٓزثبئيخ

 1 - - 14 - 1 2 األرضي

 - - - 6 - 5 11 األٔل

 1 - - 1 - 5 18 انخبَي

 - - - 4 - 1 3 انخبنج

 1 - - 4 - 1 3 انزاثع

 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 21 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 لمسم الهندسة الكهربائٌة األرضًللدور  (9 المسمط األفم05ًالشكل رلم )
 

 
 

 (9 المسمط األفمً للدور األول لمسم الهندسة الكهربائٌة06الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 20 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 (9 المسمط األفمً للدور الثانً لمسم الهندسة الكهربائٌة07الشكل رلم )

 
 

 فمً للدور الثالث لمسم الهندسة الكهربائٌة(9 المسمط األ08الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 21 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 (9 المسمط األفمً للدور الرابع لمسم الهندسة الكهربائٌة11رلم ) الشكل
 
 
 
 
 
 

 

 لمسم الهندسة المعمارٌةالتفصٌلً البٌان  (39)الجدول

 

يكبتت  انذور/انطبثك املجُي و
 إداريخ

فصىل 
 ثىفيهبد يسرح صبالد يعبيم يذرجبد دراسيخ

4 
قسى 

نُٓذسخ ا

 انًعًبريخ

 - - 1 2 1 2 4 األرضي

 1 - - - 1 2 13 األٔل

 1 4 1 - - 1 2 انخبَي

 
 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 22 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 (9 المسمط األفمً للدور األرضً لمسم الهندسة المعمارٌة10الشكل رلم )
 

 
 

 

 (9 المسمط األفمً للدور األول لمسم الهندسة المعمارٌة11الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 23 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 فمً للدور الثانً لمسم الهندسة المعمارٌة(9 المسمط األ12الشكل رلم )
 
 
 
 
 
 

 

 لمسم الهندسة المدنٌةالتفصٌلً البٌان  (49)لجدولا

 

يكبتت  انذور/انطبثك املجُي و
 إداريخ

فصىل 
 ثىفيهبد يسرح صبالد يعبيم يذرجبد دراسيخ

5 
قسى 

انُٓذسخ 

 انًذَيخ

 - - - 4 - - 9 األرضي

 1 - 1 2 - 3 2 األٔل

 1 - 2 - 5 1 33 انخبَي

 1 - 2 3 - 5 1 انخبنج

 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 24 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 (9 المسمط األفمً للدور األرضً لمسم الهندسة المدنٌة13م )الشكل رل
 

 
 

 (9 المسمط األفمً للدور األول لمسم الهندسة المدنٌة14الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 25 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 

 (9 المسمط األفمً للدور األول لمسم الهندسة المدنٌة15الشكل رلم )
 

 
 

 ة(9 المسمط األفمً للدور الثانً لمسم الهندسة المدن16ٌالشكل رلم )
 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 26 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 
 

 

 (9 المسمط األفمً للدور الثالث لمسم الهندسة المدنٌة17الشكل رلم )
 
 
 
 

 
 
 
 

 لمسم هندسة التعدٌن والفلزاتالتفصٌلً البٌان  (59)الجدول

 

يكبتت  انذور/انطبثك املجُي و
 إداريخ

فصىل 
 ىفيهبدث يسرح صبالد يعبيم يذرجبد دراسيخ

6 
قسى ُْذسخ 

انتعذيٍ 

 ٔانفهشاد

 - - 1 5 - - - األرضي

 1 - - - - 2 9 األٔل

 
 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 27 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

  
 التعدٌن والفلزاتهندسة لمسم (9 المسمط األفمً للدور األرضً 18الشكل رلم )

 

 
 

 (9 المسمط األفمً للدور األول لمسم هندسة التعدٌن والفلزات21الشكل رلم )



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 28 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 

 جامعة أسٌوط - التجمع لكلٌة الهندسة(9 نماط  20الشكل رلم )
 

 نماط التجمع

 (9 هندسة التعدٌن +معمل البلدٌات + الورش0نمطة تجمع رلم )    1

 (9 الهندسة المٌكانٌكٌة + معمل الحرارة + الورش1نمطة تجمع رلم )    2

ة + مدرج أ وب (9 المبنى اإلدارى + الهندسة الكهربائٌة + الهندسة المدن2ٌنمطة تجمع رلم )    3

 اعدادى

 ندسة المعمارٌة(9 اله3نمطة تجمع رلم )    4

 (9 مدرج جـ ومدرج د اعدادى + مكاتب رعاٌة الشباب4نمطة تجمع رلم )    5

 (9 معامل الهندسة المدنٌة + مكاتب شئون الطالب5نمطة تجمع رلم )   6

 املراجعخ انسُىيخ أو انذوريخ نهخطخ



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 31 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 V.Year.Month   انُسخخ

تبريخ  نقبئى ثبنًزاجعخا

 انًزاجعخ

 اد انتي تى إجزاؤْبانتغييز رقى انُسخخ

    

    

    

    
 

 فريك انطىارئ يٍ انسبدح

 رلى احملًىل االسى انىظيفخ و
 01065411330 أ.د. َٕثي دمحم دسٍ رئيس انهجُخ/أ.د. عًيذ انكهيخ 1

2 
َبئت انهجُخ/أ.د. ٔكيم انكهيخ 

نشئٌٕ خذيخ انًجتًع ٔتًُيخ 

 انجيئخ

 ُيعشد عجذ انًُعى يزغأ.د. 

ؽثُ٘ خذٍس جىَؿطَع ٗمحىس  ٚي)جىَؾشف ع

 (ٗضَْٞس جىرٞثس
01116464620 

 يسئٕل انساليخ 3

 أ.د. دمحم أثٕ انقبسى

ئدجسز جىغالٍس جىَْٖٞس  يٚ)جىَؾشف ع

 (ذحىؿحٍعس

01009771075 

 01002081558 أ. خبنذ عجذ انهطيف يذيز إدارح انهجُخ/ أييٍ انكهيخ 4
 01062536999 ًذأد أ. دمحم عهي يسئٕل انعالقبد انعبيخ 5
 01009967143 يؤيٍ دمحم سيذ يسئٕل األيٍ 6
 01003645974 أ. يختبر يذًٕد أدًذ خيسئٕل انخذيبد ٔانصيبَ 7
 01014655520 و. يزٔح شذبتّ عجذ انعبل انسيذ/ يذيز انٕدذح انطجيخ 8

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  خطس جالعطعذجد ٗجإلخالء فٚ قحىس ٍ٘جؾٖس جىط٘جسب
 

 30 ؾحٍعس أعٞ٘ه –ميٞس جىْٖذعس 
 

 أرلبو تهيفىَبد انطىارئ
 

 انتهيفىٌ اجلهخ

 انًطبفي
 )عٍَٜ٘(180

 حٍعس()ؾ1010/06

 اإلسعبف
 )عٍَٜ٘(123

 )ؾحٍعس(3333/04

 023748453 يذيز انجبيعخ

 انكٓزثبء

 )عٍَٜ٘(2310074

 )عٍَٜ٘(2326611

 )عٍَٜ٘(2335069

 )عٍَٜ٘(2319917

 )ؾحٍعس(1222/06

 انًيبِ
 )عٍَٜ٘(2322094

 )ؾحٍعس(125

 122 انُجذح

 129 طٕارئ انغبس

 يستشفي انطالة

 )عٍَٜ٘(2080798

 ()ؾحٍعس4820/06

 )ؾحٍعس(4822/06

 َبئت رئيس انجبيعخ نشئٌٕ انجيئخ

 )عٍَٜ٘(2355253

 )ؾحٍعس(06 /1023

 )ؾحٍعس(1516/06

 
 

 


