وحدة ضمان الجودة
محضر االجتماع الثاني بتاريخ 3112/4/1

تم عقد اجتماع برئاسة الدكتورة بركسال المليجي مسئول االزمات والكوارث  ،لالتفاق على وتوزيع المهام والمسئوليات
المختلفة على فريق االزمات والكوارث  ،والترتيب الول تجربة احترازية وتنفيذ خطة االخالء للمبنى ( )Fفي حالة حدوث
حريق وبحضور كل من:
ا .آالء عثمان
ا .وفاء فوزي
ا .تامر البغدادلي
ا .تامر علي
ا .احمد رجب
م .محمد فاروق
ا .كريستين مراد
ا .اسالم حنفي
ا .احمد حسين
ا .سيد ربيع
ا .جمال حمدان
ا .طارق نادر
ا .محمد عمراوي
ا .محمد سعيد
ا .جابر محمد
ا .نادر العربي
ا .سعد هللا  ،مسئول امن المبنى
الطالب /احمد عاطف (بصفته رئيس اتحاد الطلبه) للتأكيد على مشاركة الطالب بفعاليه ومسئولية خالل خطة االخالء
وقد تم توزيع المهام والمسئوليات وتحديد فرق االنقاذ لتنفيذ خطة االخالء كالتالي:
 فريق االسعاف: االستاذة /آالء عثمان االستاذة /كريستين مراد -االستاذة /وفاء فوزي

 فريق االطفاء: االستاذ /اسالم حنفي االستاذ /احمد حسين االستاذ /سيد ربيع االستاذ /جمال حمدان فريق االخالء: االستاذ /طارق نادر االستاذ /محمد عمراوي االستاذ /محمد سعيد االستاذ /جابر محمد االستاذ /نادر العربي سيقوم بالمشاركة في هذه التجربة بعض الزمالء االفاضل من كلية الحاسبات حيث ان االخالء سيتم من المبنى باكمله سيقوم بالتنسيق بين هذه المجموعات بعض افراد االمن الموجوين بالمبنى سيتم توزيع مجموعات للمساعدة امام كل مجموعة من المكاتب او الفصول لتسهيل االتصال والتوجيهاتوقد تم ايضا االتفاق على التالي:
مكان التجمع :
حديقة الجوالة  ،والذي سيتم توجيه سيادتكم اليها من خالل فرق العمل
الخروج اآلمن:
من الباب الرئيسي الموجود بجوار مكتب السادة المعيدين
الباب الخلفي والموجود بجوار المكتبة الصغرى وبجوار مكتب النشاط الثقافي رقم 120
وسيتم ايضا توجيه سيادتكم اليهما من قبل فرق العمل
وقد تم االتفاق على توجيه رسالة الى اعضاء هيئة التدريس  ،والعاملين بكلية النقل الدولي واللوجستيات العالن خطة االخالء
من المبنى ( )Fيوم االربعاء الموافق . 2103/4/3
وقد تم ايضا توضيح دور ومكان كل فريق.
وبعد هذا االجتماع التأكد من تعليق كل التعليمات والتوجيهات الخاصة بجوار طفايات الحريق  ،عدم استخدام المصعد ،
وخالفه.
وكذا تم عمل ملصقات توجيهيه على االرضيات للمساعدة في التوجيه العام

