
 (2021) عاشرةتقييم الدورة ال

 تحت شعار: تعليم هندسى من أجل المنافسة واإلبداع
 11معهد رقم 

  ألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي ا
 

 

 1               السيد محمد محمد البسيونيعميد المعهد أ.د. منى 
 

 39ملحق رقم 
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 األزمات دارةإ وحدة تشكيل .1

 تشكيل وحدة إدارة األزمات
 مبنى الرئيسى 

 مالحظات  االســـــــــــــــــــــم  الوظيفة

ــ  د / فوزى هاشم على  رئيس الوحدة  ــ

 رئيسىالمبنى المير األمن ب محمد مصطفى محمد عقيد/  المدير التنفيذى

ت
عا

مو
ج
لم

 ا
اء

س
رؤ

 

 وكيل إدارة األمن محمد محمود على أ /  مجموعة األمن

 إدارة الدفاع المدنى وكيل  محمد  أحمد كمالأ /  الدفاع المدنىمجموعة 

 طبيب األكاديمية أحمد مصطفى د /  ات األوليةسعافمجموعة اال

 مدير الشؤون االدارية  ا/ عبد اللطيف سيد  التطهير ورفع المخلفاتمجموعة الدعم الفنى و

 تشكيل وحدة إدارة األزمات
 مبنى الملحق 

 مالحظات  االســـــــــــــــــــــم  الوظيفة

ــ  د / فوزى هاشم على  رئيس الوحدة  ــ

 المبنى الملحقمير األمن ب محمد مصطفى محمد عقيد/  المدير التنفيذى
ت

عا
مو

ج
لم

 ا
اء

س
رؤ

 

 وكيل إدارة األمن أ / مصطفى رمضان أبو النجا  مجموعة األمن

 مسئول الدفاع المدنى  محمد عبد الظاهر أ /  الدفاع المدنىمجموعة 

 طبيب األكاديمية عمرو شهابد /  ات األوليةسعافمجموعة اال

 مدير الشؤون االدارية  ا/ أحمد عطية المخلفات التطهير ورفعمجموعة الدعم الفنى و

 
 المدني الدفاع أفراد تأهيل بيان -2

 نوع التأهيل مكان التأهيل الوظيفة  االسم  م
رقم  
 الدورة 

 الدورة مدة 
 التقدير 

 الى من

 مشرف أمن محمد حسن نوار  1

معهد تدريب  
الحماية المدنية  

  بالقاهرة

  فرقة اطفاء 

 جيد 1/9/2014 1/4/2014 132

 جيد 1/9/2014 1/4/2014 133 فنى كيمياء هانى محمد أبوالخير  2

 جيد 1/9/2014 1/4/2014 133 فنى اتصاالت  صفوت عبدالستار الدويك 3

 جيد 1/9/2014 1/4/2014 132 فنى تصنيع مصطفى جالل الكاشف  4

     فنى حاسبات  عبدهللا على حسن  5

 جيد 3/20/2014 3/15/2014 202 مشرف أمن حاتم أحمد صادق  6

 جيد 3/20/2014 3/15/2014 202 مشرف أمن أحمد كمال محمد  7

 جيد 3/20/2014 3/15/2014 202 مشرف أمن عيد ابراهيم الباهى  8
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 جيد 3/20/2014 3/15/2014 202 مشرف أمن هانى عفيفى سيد 9

 المخازن  رئيس احمد  السيد  احمد 13

معهد تدريب  
الحماية المدنية  

  بالقاهرة

  فرقة اطفاء 

 جيد 11/12/2015 11/7/2015 108

 جيد 11/12/2015 11/7/2015 107 أمن مشرف  بدر  أحمد مصطفى محمد 14

15 
 عبدالظاهر محمد

 عبدالرحيم
 جيد 11/12/2015 11/7/2015 107 أمن مشرف 

 جيد 11/12/2015 11/7/2015 108 حاسبات  فنى محمد  جالل وليد 16

 جيد 11/12/2015 11/7/2015 108 أمن مشرف  متبولى  محمد مدبولى 17

 جيد 11/12/2015 11/7/2015 108 فيزياء  فنى على  عبدهللا رفعت  18

 
 الرئيسي(  المبنى)  اإلنذار واإلطفاء أجهزة  توزيع  بيان  .3

 المكان
بودرة  

 ك 6
بودرة  

 ك 25
رغوى  

 لتر 9
ثانى اكسيد 

 ك  6الكربون 

ثانى اكسيد 
  10الكربون 
 ك

صندوق  
  وحنفية
 حريق 

جردل  
 رمل 

جهاز  
 انذار

حساس  
 دخان

سرينة  
 انذار

 1 13 2 - 3 1 1 - - 16 البدروم

 3 32 3 6 4 ــــ 4 4 2 14 الدور االرضى 

 2 8 2 ــــ 3 ــــ 1 ــــ ــــ 6 الدور االول 

 2 47 4 ــــ 3 ــــ 4 ــــ ــــ 6 الدور الثانى 

 2 17 5 - 3 ــــ 1 ــــ ــــ 6 الدور الثالث 

 2 40 4 ــــ 3 ــــ 3 ــــ ــــ 4 الدور الرابع 

 12 157 20 6 19 1 14 4 2 41 االجمالى 

 ( الملحق المبنى ) اإلنذار واإلطفاء   أجهزة  توزيع  بيان  .4

 المكان
بودرة  

 ك 6
بودرة  

 ك 25
  رغوي

 لتر 9
اكسيد  ثاني

 ك  6الكربون 

اكسيد  ثاني
  10الكربون 
 ك

  صندوق 
 حريق 

حنفية  
 حريق 

جهاز  
 انذار

حساس  
 دخان

سرينة  
 انذار

 ــــ ــــ ــــ 3 4 ــــ 3 ــــ 2 15 البدروم

الدور  
 األرضي 

 ــــ ــــ 2 2 ــــ ــــ ــــ ــــ 9
 ــــ

 ــــ ــــ ــــ 2 2 ــــ 1 ــــ ــــ 3 الدور االول 

 ــــ ــــ ــــ 2 2 ــــ 5 ــــ ــــ 3 الثاني الدور 

 ــــ ــــ ــــ 2 2 ــــ 1 ــــ ــــ 3 الدور الثالث 

 ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 2 الدور الرابع 

 ــــ ــــ ــــ 11 12 ــــ 10 ــــ 2 35 اإلجمالي 
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