
 
 
 
 
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27369160/ فاكس  27363616/27370436ت :   –ش إسماعيل محمد بالزمالك  12 –كلية التربية الفنية 
 

 

 مها عبد المنعم مزيد   السيد األستاذ الدكتور/

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 .... تحية طيبة وبعد

تم إجراء تجربة  ، 31/3/2022نحيط علم سيادتكم بإنه في يوم الخميس الموافق       
 . ومرفق لسيادتكم تقرير تجربة اإلخالء ، ص11.30الساعة في تمام   بالكلية  اإلخالء

 ... وتفضلوا بقبول فائق االحترام                                                 

 ثإدارة األزمات والكوار  وحدة مدير                                              

 كمل حمدي عبد للا أ .د. أ                                                   
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2022مارس31تقرير عن خطة إخالء كلية التربية الفنية   

ي. أكمل حمد  األستاذ الدكتور/ سيدال  

 مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث 

 بعد التحية..
نحيط علم سيادتكم بإنه قامت وحدة إدارة األزمات والكوارث بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان. بعمل             

خطة إخالء لطالب وموظفي الكلية وأعضاء هيئة التدريس. وعمل محاضرة إرشادية عن خطة اإلخالء. وكان ذلك  

اد وإتباع التعليمات من قبل وحدة  . وكانت متمثلة في التوجيه واإلرش2022مارس  24في يوم الخميس الموافق  

نة وإتباع ــــمل إلى الممرات ا  لمساعدة في خروج األفراد لالطالب بالكلية    اتحادإدارة األزمات والكوارث. وبمشاركة  

 خطة اإلخالء. 

ساعدة ــــــــــص، تم إطالق جرس اإلنذار بم11.30الساعة    مـــــفي تما2022مارس31وفي يوم الخميس الموافق  

سية. ـــــــمسئول صيانة الكهرباء بالكلية وغلق مصادر التيار الكهربائي بالمباني الخاصة باإلدارة والقاعات التدري

انية ـــالفرقة الثطالب، وأيضا طالب    200لطالب المتواجدون بالكلية هم طالب الفرقة األولى بعدد حضور  وكان ا

  90ثالثة بعدد  ـــــطالب، بجانب عدد أخر من طالب الفرقة ال  100في قاعات التدريس العملية بعدد ما يقرب من  

يع ــــــــــابق األرضي حتى الخامس. تم خروج جمــــــــطالب. وقد كان الطالب شاغرون لكافة طوابق المبني من الط

ث القاعات التدريسية النظرية والعملية بمساعدة أعضاء وحدة األزمات والكوار الطالب وأعضاء هيئة التدريس من 

ن  ــــــوالنزول المن على الساللم متوجهي  االصطفافالطلبة. كانت عملية الخروج آمنة من خالل    اتحاد، وطالب  

 نحو ممرات الخروج الخاصة بعملية اإلخالء من ثم إلى خارج الكلية.

ي ـــــــــــالباب الرئيس  اتجاهنحو    ةالبر جولاأليمن للمبني، حيث سلم المكتبة فالخروج إلى    االتجاهسلكت الممرات   

من ثم    -قاعة الشهيد أحمد بسيوني-للكلية. أما الممر األيسر تمثل في السلم المتجه نحو قاعة العرض المؤقت

 لين نقطة تجمع ـــــــــــــــعيل محمد، مشكية، والخروج إلى شارع إسمانحو مبني العميد فالباب الرئيسي للكل االتجاه
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 بمحاذاة سور الكلية الخارجي. وكذلك كل من العمال والموظفين وأعضاء هيئة التدريس في ذاك الخروج المن. 

ا على السالمة ــــــمن إجراء التجربة بالكامل للجميع. تم إعادة الدخول إلى الكلية بشكل منظم حفاظ  االنتهاءبعد  

باقي محاضرات اليوم الدراسي. حيث تمت تجربة اإلخالء بشكل الئق ومنظم وآمن دون حدوث    تئنافاسومن ثم  

 أي مشكلة او إصابة بين الطالب والعمال والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.  

   .ور التوضيحيةلصبالتقرير مجموعة من ا ق، مرف 

 

      والتقدير االحترامتفضلوا بقبول فائق و

      لرافع إسماعي دتكم، أ.م.د/امقدمه لسي

    نائب رئيس وحدة إدارة األزمات والكوارث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


