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 ٍقذٍخ

ط ظزس وٍيش نذ رٕٙخ ِٛحز ٘لخ حٌزؽلسيش ٚحٌّخ يلش ِمِٛلخا أظخظليخا 

ِٓ ِمِٛخص ٚجٛ ٘خ ٚحجزش حٌتّخيش ٚحٌسحخيش ٚحٌّتخفمش حٍيٙخ رىلً 

حٌٛظللخثً حٌّّىٕللش ٌتّخيظٙللخ ِللٓ أت لللسز ِتظّللً  ٌّٚللخ وخٔللض 

حٌعلل ِش أٚ  ٘للة ؼلل خز ٚحجللذ حٌظطزيللك ٚ يللغ أْ حٌعلل ِش 

تض حألشِخص ٚحٌىلٛحزع طّؼلً ٚحٌدٛ س ٚجٙخْ ٌ ٍّش ٚح دس  ٚ لد أـز

ٌرٌه رخص .ا ظّخ  ٚاْ وخْ ر يدحا حٓ حٌخخنس ا  حْ  دٚػٗ لد يىْٛ 

ِٓ حٌمسٚزت ٚلع خطه ٚاظظ دح حص ِعلزمش ٌٍظ خِلً ِلع ؼلظة 

حألشِخص ٚحٌىٛحزع حٌّظٛلع  لدٚػٙخ ٚحٍلة ٘لرح حألظلخض طلُ طىلٛيٓ 

يش طخظؿ رب حزس حألشِخص ٚحٌىٛحزع رخٌىٍيش رّٛحفمش ِدٍط حٌىٍ سٚ د

رتيغ طىلْٛ ٚ لدس ا حزيلش ٌٙلخ ويخٔٙلخ  4101-00-8ٚطخزيخ  439زلُ 

ِٚعجٌٛيخطٙخ فة حٌىيخْ حي حزت لزً ٚأػٕخء ٚر د  لدٚع حألشِلش ٔتلٛ 

 ظ ِش ٘رٖ حٌّمِٛخص 

 اىشؤٌخ :

طع ة ٚ دس ا حزس حألشِخص ٚحٌىٛحزع أْ طىْٛ ِسوص يؼل خ  ِ لخزف 

ٌعل ِش حٌّملدزحص ح ِٓ ٚحٌع ِش ردّٙٛزيش ِفس حٌ سريش ٚ ححّلخ 

 رخٌٛنٓ ٚحيلٍيُ    حٌٛظيفيش حٌزؽسيش ٚحٌّخ يش

 اىشعبىخ:

طظ ٙد ٚ دس ا حزس حألشِخص ٚحٌىلٛحزع رىٍيلش نلذ رٕٙلخ أؽلخء ٚا حزس  

ٔمخَ أِلٓ ٚظل ِش ٌىٍيلش نلذ رٕٙلخ يتملك أوزلس للدز ِّىلٓ ِلٓ 

ظلل ِش حألفللسح  ٚ حٌّٕؽللؤص رخٌىٍيللش  للخي  للدٚع أت ِللٓ حألشِللخص 

 ٚحٌىٛحزع 
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 :األٕذاف

  ٔؽس اظظسحطيديش حٌىٍيش ٚحٌٛ دس حٌّسطزطش رخألِٓ ٚحٌع ِش 

  حًّ خسحثه ايمخ يش ألِخوٓ حٌىٍيش 

  َطؽىيً فسق ِٓ ِعجٌٛة حٌطٛحزة فة وً لعُ ِلٓ ألعلخ

 حٌىٍيش 

  حًّ حٌدٚزحص حٌظدزيزيش حٌ شِش 

   حًّ ظيٕخزيٛ٘خص ٌٍظ خًِ ِع حألشِخص 

   ٕٛحألشِش حٚ حٌىخزػش أؽخء رطخلش حٌ ًّ ٌىً لعُ ازطزخنخا ر 

  حًّ حٌظٛحـلً حٌل شَ ِلع حي حزس حٌّدظّ يلش ٚحألِلٓ حٌّسطزطلش

 ر ًّ ا حزس ح شِخص ٚحٌىٛحزع
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 وكيل الكلية لخدمة شئون المجتمع وتنمية البيئة

 

 وحدة المدير 

 

زمات ألدارة اإوحدة  مدير نائب

 والكوارث

 

 أمين الكلية

 مسئول الصحة

 والسالمة

 الحماية لجنة

 دنيةالم 

 

 مسئول التوعية

 عميد الكلية

مسئول األعمال 

 اإلدارية
مسئول 

اإلتصاالت 

 والمعلومات

 ىَجيظ إداسح ٗحذح األصٍبد ٗاىن٘اسث اىٍٖنو اىتْظًٍَ
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 د.ػٍَذ اىنيٍخأ. .2

ٌٍّعلجٌٛيخص حٌّتلد س ِلٓ  ٘ٛ زثيط ِدٍط ا حزس حٌٛ لدس نزملخ

لزً حٌدخِ ش ٚ٘ٛ يمَٛ ربحظّخ  حٌظؽىيً حٌعٕٛت ٌٍٛ دس ٚحسلٗ 

حٍة ِدٍط حٌىٍيش ٌٍّٛحفمش وّخ يملَٛ ربحظّلخ  ِتخللس أٔؽلطش 

 .حٌٛ دس

 ٗمٍو اىنيٍخ ىخذٍخ اىَجتَغ ٗتٍَْخ اىجٍئخد.أ. .1

 

  ٛزثلليط ِدٍللط ا حزس حٌٛ للدس ٚيمللَٛ رٛلللع حٌظؽللىيً ٔخثللذ  ٘لل

  ٌٍّٛحفمش ٚحسلٗ حٍة ِدٍط حٌىٍيشحٌعٕٛت ٌٍٛ دس 

 يمللَٛ رللدحٛس حألحمللخء ٌتمللٛز اجظّخحللخص ؼللٙسيش ٌظتديللد أحّللخي 

  ٚأٔؽطش حٌٛ دس ِٚعجٌٛيخص وً حمٛ

  ِظخر ش ظيس حٌ ًّ ٚأطخخذ حٌمسحزحص حٌ شِش نزمخا ٌٍظمخزيس حٌّمدِش

  حٌٛ دسِٓ ِديس 

 ٍذٌش اى٘حذح .3

 ٚيمَٛ رخألطة : يظُ اخظيخز حٌّديس ِٓ أحمخء ٘يجش حٌظدزيط رخٌىٍيش

 طؽىيً حٌٙيىً حي حزت ٌٍٛ دس ٚطتديد حٌّٙخَ حٌٛظيفيش ٌدّيع حألحمخء   -0

 حيجظّخ  حٌدٚزت رؤحمخء حٌٛ دس  -4

  دح  حٌخطش حٌعٕٛيش ألٔؽطش حٌٛ دساح -3

 حيؼسحف حٌفٕة ٚحي حزت ٌٍٛ دس ٚطتديد حٌّٙخَ حٌٛظيفيش -2

  حٌٛ دسِش حٌّٛلٛحش ٌظتميك أ٘دحف ِظخر ش طٕفيرحٌعيخظخص حٌ خ -2

  ظخر ش طٕفير لسحزحص ِدٍط حي حزسِ -6

  أٌيخص ٌٍظمٛيُ حٌدحخٍة ٚحٌخخزجة ِظخر ش أ حء حٌ ًّ ٌٍٛ دس ٚٚلع -7

حيؼلللسحف حٍلللة  ّللل حص حٌظٛحيلللش رلللب حزس حألشِلللخص ٚحٌىلللٛحزع   -8

  حٌظدزيطٌٍ خٍِيٓ ٚحٌطٍزش ٚ أحمخء ٘يجش 
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  ؽجْٛ خدِش حٌّدظّع ٚطّٕيش حٌزيجشطمديُ حٌظمخزيس ٌٛويً حٌىٍيش ٌ -9

ّٙللخَ حٌظللة الظللسحا حيظللظ خٔش رللرٚت حٌخزللسس ٌظٕفيللر ر للك حٌ -01

  طدخً فة اخظفخؾ حٌٛ دس

حّللً حٌظٛحـللً حٌلل شَ ِللع ا حزحص حٌللدفخ  حٌّللدٔة ٚحٌٙيجللخص  -00

  ّدظّ يش ذحص حٌفٍش رؤٔؽطش حٌٛ دسحٌ

  الظسحا ط ديً ر ك رٕٛ  حٌ ثتش رّخ يتمك ـخٌح حٌ ًّ رخٌٛ دس -04

 ّبئت ٍذٌش اى٘حذح .4

 حٌظمييُ حٌدحخٍى ٌٍٛ دس  اظظخدحَ حٌيخص  -0

طمديُ حٌظمخزيس حٓ ظيس حٌ ّلً رخٌٍدٕلش ولً ؼلٙس رٕلخء حٍلى  -4

 ِظخر ش حٌٍدخْ حٌظخٌيش:

  ٌدٕش حٌفتش ٚحٌع ِش 

  ٌدٕش حٌتّخيش حٌّدٔيش 

  ٌدٕش حٌظٛحيش 

 ٍٍِ اىنيٍخ أ-5

ٌيملَٛ رٕؽلس ح حء نزمخ ٌٛظيفظٗ  ٛ دس ي ظزس حِيٓ حٌىٍيش حٌ مٛ حٌدحثُ رخٌٍ

   ٚح ٌظصحَ رٙخ ٛ دسحٌىٍيش فى طٕفير ط ٍيّخص ٚحزؼخ حص حٌرخلى ح حزحص 

o ػَبه اإلداسٌخ ٌٗختض ثبالتً:ٍغئ٘ه األ 

  حًّ لخحدس ريخٔخص ٌٍٛ دس -0

  ِظخر ش حألِٛز حي حزيش ٌٍٛ دس -4

  ٕخلؽش ٚاطخخذ حيجسحءحصاحدح  حٌظمخزيس ٚزف ٙخ اٌة ِديس حٌٛ دس ٌٍّ -3

  طدٚيٓ ِتخلس اجظّخحخص حٌٛ دس -2
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o  اإلتظبالد ٗاىَؼيٍ٘بد ٌٗختض ثبالتً:ٍغئ٘ه 

  ٚطدٙيص حٌّطزٛحخص حٌخخؾ رخٌٛ دس طفّيُ ٚاحدح    0

  ِظخر ش حيطفخ ص حٌخخـش رخٌٛ دسطٕميُ ٚ  4

طعديً جّيع حٌّٛحلف حٌظة ط ظزس أشِش يّىٓ حْ طٙلد  ويلخْ   3

  حٌىٍيش فة ظدً حألشِخص

رٙللخ احللدح  لخحللدس ريخٔللخص حللٓ حألشِللخص ٚحٌىللٛحزع حٌظللة ِللسص   2

  ٚويف طُ حٌظ خًِ ِ ٙخحٌىٍيش 

طمللديُ حٌّعللخحدس حللٓ نسيللك طللٛفيس حٌللدحُ حٌّ ٍِٛللخطة   2

  ٍمسحز ٚذٌه ييدخ   ٍٛي ألت أشِشٌّظخرت حٌ

  ِٛلع ٌٍٛ دس حٍة ؼزىش حٌّ ٍِٛخص أؽخء  6

ع حٌٛ للدس حٍللة ؼللزىش طتللديغ أخزللخز حٌٛ للدس حٍللة ِٛللل  7

  حٌّ ٍِٛخص

o :ًٍغئ٘ه اىحَبٌخ اىَذٍّخ ٌٗختض ثبالت 

ش ٚخخـلش ٚظخثً حينفخء فة وً أِخوٓ حٌىٍيحٌظؤود ِٓ ٚجٛ   -0

  حٌّ سلش ٌٍخطس حي ظّخٌة

  زت حٍة ٚظخثً حئرحز فة حٌّٕؽؤسحٌظفظيػ حٌدٚ -4

  خثً حينفخء ٚحٌظؤود ِٓ ـ  يظٙخحٌظفظيػ حٌدٚزت حٍة ٚظ -3

  حٌدٚزت حٍة  ٕفيخص حٌتسيكحٌظفظيػ  -2

  ٛلخيش حٌىخفيش ألت أشِش أٚ وخزػشطٛفيس ِظطٍزخص حٌ -2

  خٔش حٌدٚزيش ٌدّيع ِ دحص حينفخءحٌفيِظخر ش  -6

o  ٌٗختض ثبالتً: اىظحخ ٗاىغالٍخٍغئ٘ه 

 حٌظؤود ِٓ ٚجٛ  حٌ  ِخص حيزؼخ يش ٚحٌظتريسيش  -0

حٌظؤوللد ِللٓ ٚجللٛ  ـللٕخ يك حيظلل خفخص حألٌٚيللش فللة حٌّ خِللً  -4

  ٚحٌّدزجخص ٚحٌظفظيػ حٌدٚزت حٍيٙخ ٚط ٛيك حٌٕخلؿ رٙخ
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خَ ٌٍظؤود ِلٓ حٌلٛحة رخأللعحٌظ خْٚ ِع ِعجٌٛة حألِٓ ٚحٌع ِش  -3

يش ٚـتش ططزيمٙلخ  حخلً ِٓ ٚحٌع ِش رخٌىٍحٌىخًِ ربظظسحطيديش حأل

  حٌّخظٍفش ٚحٌّ خًِ ٚلخحخص حٌدزض  حزيشحأللعخَ حي

  د ِٓ ظ ِش حٌظٛـي ص حٌىٙسرخثيشحٌظؤو -2

  ٚحٌع ِش رؤرٛحد ِٚخخزؽ حٌطٛحزة ِسحج ش اجسحءحص حألِٓ -2

 ة ح طة:ِسحج ش اجسحءحص حألِٓ ٚحٌع ِش ف -6

 طخصيٓ حٌّٛح  حٌىيّيخثيش 

 ُِٕخظزش ِٓ حٌسًِ  حخً حٌّ خًِ حٌظؤود ِٓ ٚجٛ  و  

  حٌخطسس ٚحٌتخ س ٚحٌٕفخيخص حٌّؽ شحٌظ خًِ ِع حٌٕفخيخص  

 حٌظ خًِ ِع أٔخريذ حٌغخش  

  حٌظؤوللد ِللٓ ٚجللٛ  ـللٕخ يك حيظلل خفخص حألٌٚيللش فللة

حٌلدٚزت حٍيٙلخ ٚط لٛيك حٌّ خًِ ٚحٌّدزجخص ٚحٌظفظليػ 

  ِٕٙخحٌٕخلؿ 

 ٍغئ٘ه اىت٘ػٍخ ٌٗختض ثبألتً:

حألِللللٓ ٚحٌعلللل ِش ٔؽللللس حٌللللٛحة حٌىخِللللً ربظللللظسحطيديش  -0

 رخٌىٍيش)ِطزٛحش(

ٓ ٚحٌعل ِش رليٓ ِظخر ش احدح  ٌٛ لخص ازؼلخ يش رمٛححلد حألِل -4

  حٌط د ٚحٌ خٍِيٓ

  يزؼخ يش حٌدححّش ٌألِٓ ٚحٌع ِشحٌظؤود ِٓ ٚجٛ  حٌخسحثه ح -3

ٚحٌظ خِلً حٌميخظلة  ٌٍٕفخيلخصٔؽس ػمخفش حٌففً ح ٌٚة ح ِٓ  -2

  ِ ٙخ )ِطزٛحش(

احدح  ِطٛيخص ازؼخ يش  رخٌمٛححلد حألِٕلش ٌظخلصيٓ حٌىيّخٚيلخص  -2

  يس٘خ ِٓ حٌّٛح  حٌمخرٍش ٌإلؼظ خيٚح ٚزحق ٚغ



 
 

8 
 

فيللش حٌظ خِللً ِللع حٌّللٛح  احللدح  ِطٛيللخص ازؼللخ يش حللٓ وي -6

حٌىيّيخثة ٚويفيش حٌلظخٍؿ ِلٓ حٌفمل ص حٌّ ٍّيلش ٚطٛشي ٙلخ 

  ة حٌّ خًِحٍة حٌ خٍِيٓ ف

حٌع ِش أػٕخء حٌ ّلً فلة  احدح  ِطٛيخص ازؼخ يش حٓ ٚظخثً -7

  حٌّ خًِ

  ح ِٓ ٚحٌع ِش ٚحٌتّخيش حٌّدٔيشاحدح   ٚزحص طدزيزيش حٓ  -8

  خَ ٘ٛحطف حٌطٛحزة فة أِخوٓ ٚحلتشطعديً أزل -9
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 دٗس ٍٖٗبً ٗحذح إداسح األصٍبد ٗاىن٘اسث:

رخٌىٍيللش نزمللخ يظللظسحطيديش ط ّللً ٚ للدس ا حزس  حألشِللخص ٚحٌىللٛحزع 

حٌىٍيش فة حٌظ خًِ ِع ِفخ ز حٌخطس حٌّٕزجش حٓ حألشِخص حٌّتظٍّلش 

ٚوللرح حٌىللٛحزع   لللد ل  ٚ ذٌلله نزمللخ ٌٍّٕمِٛللش حٌمِٛيللش ي حزس 

  عحألشِخص رؼ ع ِسح ً ٚفمخ ٌّسح ً ا حزس حألشِخص ٚحٌىٛحز

 

 ٍشاحو إداسح األصٍبد ٗاىن٘اسث

 األصٍخ ٍب قجو :أٗالا 

 ألشِخص حٌّتظًّ  دٚػٙخ  خحٌظٕزئ ر   

  احللدح  حٌخطلله ٚزظللُ حٌعلليٕخزيٛ٘خص ٌللدزء حألشِللخص ٚحٌىللٛحزع 

 حٌّظٛل ش  

  حألشِش أٚ حٌىخزػش / طعىيٓ    حطخخذ حيجسحءحص حٌٛلخثيش ٌّٕع 

دزيذ حألفللسح  ٚـلليخٔش   حيظللظ دح  ٌٍظ خِللً ِللع حأل للدحع ِؼللً طلل

 حٌّ دحص  

 حزع ٚحألشِلخص  ٚحملد ٚزغ حّلً  ٔؽس حٌٛحة حٌؼمخفة رب حزس حٌىلٛ

    طدزيزش ٌإلزطمخء رّعظٛت وفخءس حٌ خٍِييٓ رخٌىٍيش فة ٘رح حٌّدخي

زىس ُّ     ططٛيس آٌيخص حٌسـد ٚحئرحز حٌ

ي حزس   طدٙيللص غسفللش حٍّيللخص ِللصٚ س رللؤجٙصس ح طفللخي حٌّٕخظللزش

 حألشِخص ٚحٌىٛحزع 

 صٍخثبٍّبا: أثْبء ٍ٘اجٖخ األ

 حٌظة ظزك احدح ٘خ  طٕفير حٌخطه ٚحٌعيٕخزيٛ٘خص 
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طٕفيلر أحّلخي حٌّٛحجٙلش ٚحيغخػلش رؤٔٛححٙلخ ٚفملخ ٌٕٛحيلش حألشِلش أٚ   

 حٌىخزػش 

   حٌميخَ رؤحّخي خدِخص حٌطٛحزة حٌ خجٍش 

    طٕفير حٍّيخص حيخ ء حٕد حٌمسٚزس 

  ِظخر ش حٌتلدع ٚحٌٛللٛف حٍلى ططلٛزحص حٌّٛللف رؽلىً ِعلظّس  

  ٚطمييّٗ  ٚطتديد حيجسحءحص حٌّطٍٛرش

 

 ثبىثبا: ٍشحيخ ٍب ثؼذ االصٍخ

  فس حٌخعخثس فى حألفسح  ٚحٌّٕؽآص    

حٌظؤ٘يللً ٚاحللخ س حٌزٕللخء ِس ٍللش اظللضءٔخف حٌٕؽللخن ٚحٌتّخيللش ِللٓ   

  حٌّعظمزً حٌّتظٍّشأخطخز 

ُ  حطخخذ٘لخ   ٌٍظ خِلً ِلع حٌىخزػلش ٚحٌخلسٚؽ   طمييُ حيجسحءحص حٌظة طل

 رخٌدزٚض حٌّعظفخ س 

 1حٌظٛـيخص ٚحٌّمظس خص حٌ شِشطٛػيك حٌتدع ٚ طمديُ   

   طتديغ حٌخطه ٚفمخً ٌٍّعظددحص ِٓ أجً ا حزس أفمً  
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ٍظبدس اىَخبطش اىَحتَيخ 

 ثنيٍخ طت ثْٖب

تصميم 

 المبانى
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َّبرج عٍْبسٌٕ٘بد إداسح األصٍبتيحبالد ػَيٍخ ػِ 

 أصٍبد جبٍؼٍخ

 تؼطو أحذ اىَظبػذ ٗثذاخئ أشخبص 

 ٌجت ػْذ حذٗث رىل: 

  حٕللد حٌتللدع حٌظزٍيللا حٌفللٛزت ٌٛ للدس ا حزٖ حألشِللش رخٌىٍيللش

رٛحظطش حخًِ حٌّف د أٚ حت ِٓ ِعظمٍيٗ ِٓ خ ي طٍيفلْٛ 

 حٌطٛحزة رخٌّف د حٚ أ د أجٙصس حٌّتّٛي 

 :ًزفع  زجش حيظظ دح  ٌٍدٙخص حٌّخظفش ِؼ 

 044ؼسنش حٌٕددس :  

   043حيظ خف : 

 081حٌدفخ  حٌّدٔة:

  042نٛحزة حٌّيخٖ : 

 049نٛحزة حٌغخش 

 اىَنبتتشٌق داخو أحذ اىَؼبٍو أٗ ح 

 :مٍفٍخ اىتظشف فً حبىخ اىحشٌق 

 وعس شجخؽ أرحز حٌتسيك ٌظؽغيٍٗ   0

 ( 081ار غ غسلش حٌّطخفت فٛزح حٍة حٌسلُ )  4

ِىخفتش حٌتسيك اْ أِىٓ ربظظخدحَ ألسد ِطفلؤٖ ِٕخظلزش   3

 ٌٕٛ  حٌتسيك وّخ يؤطة :

 اظتذ ِعّخز حألِخْ رخٌّطفخس -

 ٚجٗ فٛ٘ش حٌّطفؤس اٌة ِىخْ حٌتسيك  -

 ك ٌظؽغيً حٌّطفؤس الغه حٍة حٌّمز -
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حٕد اظظخدحَ ِطفلؤس حٌتسيلك حٌيدٚيلش فلة حٌٙلٛحء حٌطٍلك  -

يسححة حٌٛلٛف ِع حطدخٖ حٌسيح حٍة ر د ِظلسيٓ اٌلة ػ ػلش 

 أِظخز ِٓ حٌٕخز 

  طتخٚي انفخء حٌتسيك ا  اذح ولخْ ـلغيسح ٚوٕلض ٚحػملخ ِلٓ  -

 أٔه لخ زح حٍة اخّخ ٖ 

حٍيه ٚحٔلٗ طؤود حْ حٌّىخْ حٌرت طمف فيٗ   يؽىً خطٛزس  -

 ربظظطخحظه حٌٙسٚد اذح أظؽس حٌتسيك 

 اغٍك وً حألرٛحد ٚحٌٕٛحفر حٌّتيطش رخٌٕخز  -

 ا٘سد ِٓ ألسد رخد ٌٍخسٚؽ ٚأطسن حٌّزٕة  -

 خ حفظتلٗخ٘س يديه  فبذح ٌُ يىٓ ظخخٕطتعط ِمزك حٌزخد رم -

 ٗ ف  طفظتٗ ظرترز ٚأخسؽ أِخ اذح ٚجدطٗ ظخخٕخ حٕد ِ ِع

فة حٌّزٕة فة  خٌش حلدَ  اطزع ط ٍيّخص ِعجٛي حٌطٛحزة -

 ٚجٛ  أرحز  سيك  

 :إرا حبطشتل اىٍْشاُ إتجغ اىخط٘اد االتٍخ 

رًٍ لطع ِٓ حٌمّخغ ٚظد رٙخ حٌفخـً ريٓ حٌزخد ٚحألزليش  -0

ٚولرٌه حٌفٛحـللً  لٛي حألرللٛحد ٌّٕللع حٌلدخخْ ِللٓ حٌٛـللٛي 

 اٌيه 

 اغٍك أوزس حد  ِٓ حألرٛحد طففً ريٕه ٚريٓ حٌتسيك  -4

أمخذ طؤطة ٌه ِٓ حٌخلخزؽ ٌٚىلٓ   ِعظ د ألت اؼخزس وٓ  -3

طىعللس شجللخؽ حٌٕخفللرس ا  حٕللد حٌمللسٚزس حٌمفللٛت  ظللة   

 يظعسد حٌدخخْ ردحخً حٌتدسس 

 :فً حبىخ تغشة اىذخبُ إىً اىَنبُ اىَ٘ج٘د فٍٔ إتجغ اىخط٘اد االتٍخ 

 أظمه حٍة حألزق ٚأش ف ٔتٛ حٌّخسؽ   0
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وٍّخ وٕض فة ٚلع ِٕخفك لسيذ ِلٓ حألزق وٍّلخ ولخْ أفملً   4

ر ٔفط ل يف ِٓ خ ي ح ٔف ِع ٚلع لّيؿ أٚ فٛنش حٍة ٚخ

 حألٔف وفٍظس ٌٍٙٛحء 

(طّؼيً ٌىيفيش اظظخدحَ نفخيش حٌتسيك)  

 

the pin, this unlocks the lever  PULL

and allows you to discharge the 

extinguisher 

 اعحت ٍغَبس األٍبُ

P 

 

low: point the extinguisher  AIM

nozzle (or hose) at the base of the 

fire 

 إىى قبػذح اىحشٌق.  ٗجخ اىخشطً٘

A 

 

the lever above the  SQUEEZE

handle: this discharges the 

extinguishing agent 

  اضغط ػيى اىَفتبح 

S 

 

from side to side moving  SWEEP

carefully toward the fire 

  حشك اىطفبٌخ ٍِ جبّت َخش

S 
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 اىخطرشح ٗمرزىل اىَر٘اد  مٍفٍخ اىتؼبٍو ٍغ اىَ٘اد اىنٍٍَبئٍخ

 اىجٍ٘ى٘جٍخ

 اطفً رسثيط حٌمعُ ٚحّيد حٌىٍيش  -

  ر  حألخسييٓ ِٓ حيلظسحد ِٓ حٌّٛلع  -

 طتخؼة حٌظٕفط ِٓ حألرخسس حٌّظفخحدس ِٓ حٌّىخْ  -

احصي حٌّٕطمش ٚح  ظٛيٙلخ  ٚ اج لً ٌٙلخ ِلدخً ٚح لد طتلض  -

 حٌعيطسس 

 اٌة ٘رٖ حٌّٕطمش    يعّح ردخٛي أؼخخؾ -

حٌّزٍٍللش رخٌٍّٛػللخص رّللخ س ِخـللش ٚغطللة  ٓغطللة حألِللخو -

 حألِخوٓ حٌدخفش حٌٍّٛػش رؽت ِزًٍ 

اظظخدَ ِٛح  ِٕخظزش ٌّ خ ٌش ٚ اِظفخؾ حأل ّلخق حٌغيلس  -

حمٛيش ٚحٌمٛححد ٚيّىٓ اظظخدحَ حٌسًِ فة طدفيف حٌزملع  

 حٌٍّٛػش ٚ يظخٍؿ ِٓ وً ذٌه وٕفخيخص ويّخٚيش فيّخ ر د 

فللٛن حٌظٕؽلليف فللة حٌمّخِللش ٚ للرحزت أْ طغعللٍٙخ اٌمللة ر -

 طتض حٌتٕفيش 

  طٕؽللس حٌظٍللٛع ٌّٕللخنك أخللست اخٍللع  للرحءن اذح أز ص  -

 حٌظٕمً اٌة أِخوٓ أخست 

يٓ  رٙرٖ حٌىيّخٚيخص يدذ ٚل ُٙ فة اذح ٚجدص أفسح  ٍِٛػ -

 أِخوٓ ِتد س  ظة يظخٍفٛح ِٓ حٌظٍٛع 

   خٚي ِ خٌدش حٌتخ ص حٌّفخرش -
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 اىنٖشثبئً إّقطبع اىتٍبس 

 إتجغ اىخط٘اد االتٍخ ػْذ إّقطبع اىتٍبس:

 اٌصَ حٌٙدٚء  -

لللع ِفللخطيح حٌىٙسرللخء فللة ٚلللع حيغلل ق ٚذٌلله حألٔللٛحز  -

 ٚحٌّ دحص حٌىٙسريش ٚأجٙصس حٌىّزيٛطس 

   طمت ؼّ خص أٚ ؼ  ص خؽيش  دٚع أفدخز  -

 يدذ ٚلع حٌىيّخٚيخص فة أِخوٕٙخ حألـٍيش  -

 رخٌىخًِ اج ً ِدحخٓ حٌظٙٛيش ِفظٛ ش  -

 قتحبً اىنْتشٗالدإاإلٍتحبّبد ٗ فً حبىخ تغشة أعئيخ 

ط أٚ ِٛظلف رخٌلدخٛي حدَ حٌعّخا ألت حمٛ ٘يجلش طلدزي -

  ٌغسفش حٌطزخحش

زثلليط ٌدٕللش حٌطزخحللش أٚ ٚجللٛ  ِفظللخا غسفللش حٌطزخحللش ِللع  -

  حٌٕخثذ حٕٗ

 حدَ نزخحشحيِظتخْ ا  لزً ِي خ  حيِظتخْ رٛلض وخفة  -

يظلللظ ّخٌٙخ اذح  لللدع طعلللسيذ ٚللللع اِظتخٔلللخص رديٍلللش  -

 ٌإلِظتخٔخص 

 ار غ ٚويً حٌىٍيش يطخخذ حيجسحءحص حٌ شِش  -

 حٌزتغ حٓ ظزذ حٌظعسيذ ِٚ خلزش حٌّظعزذ  -

ٚللللع حي ظيخنلللخص حٌ شِلللش  ِؼلللً أزَ  ديديلللش حٍلللة  -

 حٌىٕظسٚ ص 

ا ىخَ اغ ق حٌىٕظسٚ ص ٚحٌلدٚحٌيذ حٌخخـلش رتفلع حألٚزحق  -

 ٚحيجخرخص 
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 فً حبىخ ٗج٘د صىضاه 

  اٌصَ حٌٙدٚء -

حرظ د حٓ حألجعلخَ حٌعلخلطش   خطلٛن حٌىٙسرلخء   خطلٛن  -

 حٌغخش  يغ حٔٙخ طّؼً حٌظٙديد حألوزس 

اذح وٕللض فللة حٌّللدزؽ حٚ ِىظللذ فللؤخسؽ اذح وللخص حٌّعللخفش  -

ِظسح ٚا  فخظلظّس فلة ِىخٔله ٚ  طتلخٚي أْ  21 طصيد حٓ 

 طخخر أت ؼت ِٓ ِّظٍىخطه حٌؽخفيش 

 ف ٍيه حألرظ خ  حٓ  ٛحف حٌّزٕة اذح وٕض فة فٕخء حٌىٍيش  -

ا ظّة أظفً ِٕمدس طتفمه ِلٓ حألؼليخء حٌّظعلخلطش    -

 ارظ د حٓ حٌٕٛحفر حٌصجخجيش ٚحٌسفٛف ٚحألجٙصس حٌؼميٍش 

ٌللٛ أٔلله فللة حٌعلليخزس لللف ِىللخْ أِللٓ ر يللد حللٓ حٌّزللخٔة  -

 ٚحألؼدخز ٌٍٚتّخيش أرك  حخً حٌعيخزس 

 ٌٛ ظّ ض ـفخزس حيخ ء اطدٗ ٔتٛ ألسد ِخسؽ  -

طعظخدَ حٌّف د أْ ٚجد خؽليش حي ظدلخش فيلٗ رعلزذ    -

 لطع حٌىٙسرخء 

 اذ٘ذ اٌة ٔمطش حٌظدّع  -

 حٌطسيك ٌسجخي حينفخء ٚ حٌدفخ  حٌّدٔة  حأفع -

 أرٍا حٓ أت اـخرخص ردحخً حٌّزٕة  -

 ظخحد أنمُ حٌطٛحزة ٌٛ نٍذ ِٕه  -

  طتخٚي أْ طظدٛي ر لد حٌٙلصس ِزخؼلسس فملد ي مزٙلخ ٘لصحص  -

أْ طزمللة ٘خ ثللخ ٌفظللسٖ ر للد حٌٙللصس أخللست طخر للش ٚحألفمللً 

 ح ٌٚة  

ت ا  اذح ـلدزص   ط ٍيّلخص   ط ٛ  اٌة حٌّزٕلة ِلسس حخلس -

 ررٌه 
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 1024/1025ًخطخ ػَو ٗحذحاألصٍبد ٗاىن٘اسث ىيؼبً اىجبٍؼً 

 

 ِعجٛي حٌظٕفير حٌفظسس حٌصِٕيش حألٔؽطش

ٔللدٚس طؼميفيللش ٌٍطلل د حٌدللد  

 حٓ حٌٛ دس 

ِٓ حٌسحرع حألظزٛ  ردحيش 

 فزسحيسؼٙس 

 

ٔدٚس طؼميفيش ٌط د حٌدزحظخص 

 حٌ ٍيخ حٓ حٌٛ دس 

ِٓ حٌسحرع حألظزٛ   ٔٙخيش

 فزسحرسؼٙس 

 

  خ ي ؼٙس فزسحيس طفّيُ رسٚؼٛزش حٓ حٌٛ دس

طف يلللللً  ٚز ٌدٕلللللش حألِلللللٓ 

 ٚحٌع ِش ِٚظخر ظٙخ
 ِعظّس

 

حملللد  ٚزحص طدزيزيلللش ٌٍطللل د 

ٚحٌ لللللخٍِيٓ ٚأحملللللخء ٘يجلللللش 

 حٌظللللدزيط ِٚ للللخٚٔيُٙ حللللٓ

 حيخ ء ٚحيظ خفخص حألٌٚيش 

ح ظزٛ  ح ٚي ِٓ ؼٙس 

 ِخزض

 

طتديغ ِٚسحج ش  ٌيلً حٌٛ لدس 

ٚزـد ِخ طُ حٔدلخشٖ فلة حٌ لخَ 

 حٌّخلة

 طُ خ ي ؼٙس يٕخيس

 

زفع ِٛلع ٌٍٛ لدس حٍلة ِٛللع 

 حٌدخِ ش حيٌىظسٚٔة
 فزسحيس

 

  ِعظّس ِظخر ش حٌعد ص

  ِعظّس حًّ لخحدس ريخٔخص ٌٍٛ دس 

  ِعظّس وظخرش طمخزيس حٌٛ دس 

احدح  حظظّخزس ٌتفس حألِلسحق 

 ٚحألٚرجش ٚاـخرخص حٌ ًّ 
 طُ
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 ػ٘اً اىغبثقخٍب تٌ اّجبصٓ فً األإٌٔ 

  ي حزس حألشِخص ٚحٌىٛحزع طؽىيً حٌٛ دس حي حزيش طُ   0

حظّللخ  حٌٛ للدس حي حزيللش ي حزس حألشِللخص ٚحٌىللٛحزع ِللٓ طللُ ا  4

 لزً حٌىٍيش 

  حًّ  ٌيً ٌٍٛ دس  3

احلللدح  غسفلللش حٍّيلللخص ي حزس ح شِلللخص ٚحٌىلللٛحزع ٚجلللخزت   2

 طصٚيد٘خ رؤجٙصس اطفخي  ديؼش )فخوط_  ظٍىة(

نزخحللش رٛظللظسحص ازؼللخ يش حللٓ ح ِللٓ ٚحٌعلل ِش ٚطللُ طللُ   2

  ٚل ٙخ فة حٌّ خًِ

طللُ طىٛيللد جّيللع حٌّىخطللذ ٚحٌّ خِللً ٚحٌّللدزجخص رللخٌطٛحرك   6

 وٍٙخ 

 طُ حًّ خسحثه طففيٍيش ٌٍّزٕى ٚوً ِتظٛيخطٗ    7

اٌملللخء ِتخللللسحص طؼميفيلللٗ حلللٓ حيظللل خفخص ح ٌٚيلللش  طلللُ  8

  ٚح ِٓ فة حٌّ خًِ حٌزيٌٛٛجيش

طلللُ نزلللع وظلللخد حلللٓ حألِلللٓ ٚحٌعللل ِش فلللة حٌّ خِلللً   9

 حٌىيّيخثيش ٚ حٌزيٌٛٛجيش 

طلللُ  حلللٛس ح لللد حٌّخظفلللييٓ ِلللٓ ا حزس حٌلللدفخ  حٌّلللدٔة   01

رّدخفملللللش حٌمٍيٛريلللللش ٌّظخر لللللش حيؼلللللظسحنخص حٌٛلخثيلللللش 

يللش ٚلللد لللخَ رظمللديُ طمسيللس حللٓ حٌّطٍٛرللش ٌظللخِيٓ ِزٕللة حٌىٍ

 خٌلللش حٌىٍيلللش ٚرٕلللخء حٍيلللٗ طلللُ نٍلللذ حي ظيخجلللخص حٌف ٍيلللش 

 ٌٍٛ دس 

حظللللظىّخي حٌٍٛ للللخص  ٚحٌ  ِللللخص ح ظظسؼللللخ يش حٌخخـللللش   00

 رخٌدخٛي ٚ حٌخسٚؽ ٌٍع ٌُ ٚحألرٛحد 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 أسقبً تَٖل

ٗحررررذح إداسح االصٍرررربد ٗاىنرررر٘اسث 

 ثبىنيٍخ

2222 

 280 اىَطبفئ 

 211 ششطخ اىْجذح 

 213 اإلعؼبف

 219 ط٘اسئ اىغبص

 215 ط٘اسئ اىٍَبٓ 

 

 ّتَْى ىنٌ اىغالٍخ دائَبا 

 

 وحدة إدارة األزمات والكوارث

 مدخل الكلية بجوار حجرة األمن

       

 د/إيمان بركة                 

 مدير وحده إدارة االزمات والكوارث             

 


