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                                                      اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

  

  املباني املدرسيةاستمارة زيارة ميدانية لتقييم السالمة يف 

 :: البيانات األساسيةأواًل

 هاتف املدرسة املرحلة القطاع اسم املدرسة مكتب التعليم إدارة التعليم التاريخ اليوم

     O  بنني O  بنات   

 اإلنشاء تاريخ

 

  الرقم الوزاري األدوارعدد  عدد املنسوبني عدد الطلبة
هل يوجد برامج 

 لذوي اإلعاقة؟
 

    O    حكوميO    مستأجرO    أهليO    أرامكوO  ......... أخرى 

 

 :اإلداريةالتنظيمية واجلوانب  :ثانيًا

 ال نعم العبارة ال نعم العبارة

   املدرسية يف نظام نورتعبئة استمارة السالمة    سارية شهادة سالمة وصالحية منشأة تعليميةجد يو

   يوجد خمطط للطوارئ   وسائل السالمةليوجد عقد صيانة 

   خطة للطوارئ داخل املدرسة يوجد   وجد شهادة سالمة للمصاعد من جهة فنية معتمدةي

   تدريب منسوبي املدرسة على خطة اإلخالء االفرتاضية   يوجد عقد صيانة للمصاعد

   واجلهات احلكومية يوجد سجل لزيارات األفراد والزوار   والسالمة باملدرسةتشكيل جلنة األمن 

   مبجاالت األمن والسالمةلتوعية والتثقيف ا نشر   اجتماعات جلان األمن والسالمة مفعلة

      تشكيل جلنة للطوارئ وإدارة األزمات

      يوجد منسق أمن وسالمة باملدرسة

 خرى..........أ  O      يتبع شركة أمنية  Oيتبع إدارة التعليم      Oال     Oنعم       O باملدرسةيوجد حارس 
 

 : السالمة اإلنشائية:ثالثًا

 :احمليط اخلارجي للمبنى املدرسي.1

 ال نعم العنصر ال نعم العنصر

   بشكل جيد ةمثبتويوجد لوحة واضحة باسم املدرسة 
وال تشكل  مرتبةمقلمة و املدرسةاألشجار يف حميط 

 خطورة على املبنى وال تعيق الرؤية.
  

   الشارع عام بعيدة عناملدرسة 
جتمعات املياه احلفر وحميط املدرسة خاٍل من 

 الدائمة.
  

   يوجد تقاطعات حول املدرسة
فتحات الصرف الصحي وتصريف السيول يف حميط 

 املدرسة مغلقة بإحكام.
  

)حمطات الوقود  اخلطرةنشآت املموقع املدرسة يبعد عن 

منافذ بيع الغاز مسافة ال تقل و ،ًامرت 30مسافة ال تقل عن 

 (ًامرت 50عن 

   وجود نقاط جتمع خارج املبنى  

املرورية دالةرشادية إيوجد لوحات     على السالمة 

حنفيات احلريق خالية من العوائق من مجيع 

على السور اخلارجي واخلاصة االجتاهات إن وجدت ) 

 ( بالدفاع املدني
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   احلركة املرورية حول املدرسة آمنة
سوار املدرسة تعمل أضاءة ليلية حول إيوجد نظام 

 بكفاءة.
  

   يوجد مطبات صناعية عند املدرسة
من  وخالية ًامثبتة جيداخلارجية أعمدة اإلضاءة 

 .و عالمات التآكلأالصدأ 
  

   احلافالت(-وجد مواقف لـ)السيارات ي
تصميم املدرسة يراعي ذوي اإلعاقة يف الدخول 

 واخلروج والتحرك داخل املدرسة.
  

   يوجد سكن آمن للحارس   سعاف خالية من العوائقطفاء واإلطرق وصول سيارات اإل

      املدرسة مزودة بنظام كامريات مراقبة

 

 .احمليط الداخلي للمبنى املدرسي:2

 ال نعم العنصر ال نعم العنصر

   األرضيات سليمة وخالية من اهلبوط
 و التشققاتأمن الكسور السلم سليمة درجات 

 وغري ملساء )مانعة لالنزالق(.
  

   اجلدران سليمة ال يوجد بها تصدعات
 املخترب متوفر به متطلبات السالمة )ختزين آمن

 (نظام إطفاء - نظام إنذار -
  

   للتعريف باملواد اخلطرة يوجد عالمات حتذيرية   األسقف سليمة وال يوجد بها تصدعات

   يوجد خمزن )مستودع( مستقل ومنظم   خلو املبنى من التسربات املائية

تصريف -اإنشائيًّ-اكهربائيًّاملالعب اخلارجية سليمة )

 مياه(
  

حمفوظة يف يف املرسم اخلرق الزيتية والدهنية 

 بشكل يومي خمصصة للتخلص منهاب عل
  

   الصاالت الرياضية آمنة

نظيف وخالي من تراكم املواد القابلة  املبنى

 ختزين تلك املواد وفصلها لالحرتاق، ويتم

التسخني ومصادر  مبسافة آمنة عن أجهزة

 .االشتعال األخرى

  

أعمدة املظالت مثبتة بإحكام، واملظالت غري مهرتئة أو 

 مقطعة
  

مواد القابلة لالحرتاق يف لل وجد ختزينال ي

يف الغرف وواملنحدرات  املخارج وسالمل الدرج

 .امليكانيكية والكهربائية

  

   دورات املياه كافية وصاحلة لالستخدام   خلو املبنى املدرسي من الرجيع 

   املمرات خالية من العوائق
وأغطيتها من مواد غري يف املبنى حاويات القمامة 

 قابلة لالحرتاق
  

   تستخدم املواقد الكهربائية بداًل عن الغاز.   الساحات خالية من احلواجز

   أنظمة التهوية تعمل بشكل جيد   ساعة(  جدران املمرات مقاومة للحريق ملدة )

ساعة( وكذلك أبواب  جدران الدرج للحريق ملدة )مقاومة 

 قل.أو أالدرج يف حال كان املبنى ثالثة أدوار 
   نظام التكييف يعمل بشكل جيد  

   غرف التفتيش مغطاة  ساعة  ) ( و ) ساعتنيج للحريق ملدة رجدران الدمقاومة 
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من أربع أدوار الدرج يف حال كان املبنى بواب أل (ونصف

 أكثر.و

   غرف الكهرباء مغلقة   .من الصدأ خاليةمفصالت ومثبتات األبواب 

   .بإحكامى ومغلق خزان املياه مغط   تفتح وتقفل بسهولة.خالية من التصدعات واألبواب 

دقيقة(       20مقاومة أبوب الفصول واليت تفتح على اخلارج )

 إذا مل يتوفر بها نظام رش آلي.
   سطح نظيفة وخالية من العوائق والنفايات األ  

 2م1.9دد مساحة الفصول مناسبة لعدد الطالب حيث ُح

 لكل طالب يف الفصل
   وتعمل بشكل جيد نظيفةمزاريب تصريف املياه   

 ةسليمثاث الفصول من كراسي وطاوالت حبالة أمجيع 

 و الكسور.أمن الشروخ 
  

لدى احلارس أو  يتوفر مفاتيح لباب املصاعد

 املشرف
  

مجيع النوافذ يف األدوار العليا خاٍلة من شبك احلديد 

 امللحوم باحلديد.
   نقاط التجمع حمددة وواضحة  

   سهولة وانسيابية الوصول لنقطة التجمع   زجاج النوافذ خاٍل من الشروخ أو التهشم.

   األولية لإلسعافاتمتوفرة حقيبة    الدرابزين سليم وحوافه ناعمة وال يوجد به بروزات حادة

   الصرف الصحي مربوط بالشبكة العامة   شكل جيدبقواعد الدرابزين مثبتة 

 

 : السالمة الكهربائية:رابعًا

 ال نعم العنصر ال نعم العنصر

   يوجد نظام تأريض   األمحال الكهربائية تتناسب مع قدرة العدادات الكهربائية.

مجيع التمديدات الكهربائية الداخلية واخلارجية خمفية 

 ومعزولة.

  
 األجهزة الكهربائية مأرضة

  

مجيع التمديدات الكهربائية مطابقة الشرتاطات السالمة 

 لألجهزة.ومناسبة لألمحال الكهربائية 

خمتربات من  الكهربائية والتمديدات األجهزة  

 . معتمدة

  

 للحمايةبإحكام  مغطاة واملفاتيح واملآخذ التوزيع علب
يف لوح الكهرباء نظام محاية ذاتي من التيار يتوفر   

 الكهربائي الزائد

  

 الكهرباء سليمة مآخذ
 بالدفع فتح بذراع مزودة الكهربائية الغرف أبواب  

 اخلروج باجتاه يفتح

  

األجهزة الكهربائية موصلة بشكل مباشر وآمن مبقبس مثبت يف 

 اجلدار

     

 

 اإلطفاء: ةمأنظ :خامسًا

 اجلاهزية العنصر

 ال توجد  Oحتتاج صيانة     Oسليمة       O مضخة احلريق

 ال يوجد  O   حريق بطانية  ايوجد به  Oطفاية حريق   ايوجد به  Oحتتاج صيانة     Oسليمة       O صناديق احلريق
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يدد موزعة بشكل Oحتتاج صيانة    Oسليمة      O طفايات احلريق لدى ج ندى ع يدث املب يدد ال حب سدافة تز يدة  بدني امل طفا

 سم  0.10وال يقل ارتفاعها عن االرض  مرت1.5 ارتفاعها عن االرض زيدي وأال م  23 عن وأخرى

O ال توجد. 

 ال توجد  Oموزعة بشكل مناسب      Oحتتاج صيانة     Oسليمة       O طفايات احلريق اآللية 

 ال توجد  Oموزعة بشكل مناسب      Oحتتاج صيانة     Oسليمة       O (وجدت إن) احلريق مرشات

 توجدال   Oموزعة بشكل مناسب      Oحتتاج صيانة     Oسليمة       O خراطيم املياهاالنابيب الرأسية و

بنظام  مغطىواملطبخ واملقصف  املنزلي واملختربالتدبري 

 متكاملإطفاء 

O       سليمO  تاج صيانة   حيO   وجديال 

 إمدادات بصمامات مرتبطة احلريق من اإلنذار حتكم لوحة

 اهلواء ضغط ومفاتيح واخلزانات واملضخات للمرشات املياه

 املياه وتدفق

O       سليمةO     حتتاج صيانةO      موزعة بشكل مناسبO  ال توجد 

 

 سادسًا: نظام اإلنذار:

 اجلاهزية العنصر

 ال توجد  Oحتتاج صيانة     Oسليمة     O لوحة التحكم

 وجديال   Oتاج صيانة   حي  O   سليم  O جرس اإلنذار التلقائي

 ال يوجد        O  سليم   O    جرس اإلنذار اليدوي

 ال توجد  Oحتتاج صيانة     Oسليمة    O كواشف الدخان

 ال توجد  Oحتتاج صيانة     Oسليمة     O كواشف الغاز

 ال توجد  Oحتتاج صيانة     Oسليمة     O كواشف احلرارة

 ال توجد  Oحتتاج صيانة     Oسليمة     O كواسر الزجاج 

 

 اهلروب: وسبل الطوارئسابعًا: خمارج 

 اجلاهزية العنصر

 ) ( حتتاج صيانة                    ال  Oنعم     O طابقطوارئ لكل  افر خمرجايتو

 ال  Oنعم     O مفتوحة الطوارئخمارج 

 ال              Oنعم   O   أبواب الطوارئ تفتح للخارج

 ) ( حتتاج صيانة                    ال  Oنعم     O سالكة وال تعيق احلركة  مسارات خمارج الطوارئ

 ) ( حتتاج صيانة                    ال  Oنعم     O خارجيةوجد سالمل طوارئ ي

دقيقة عند  90ملدة  تعملوالطوارئ وخمارج يف مسارات  بشكل جيد ةمثبتإرشادية  لوحاتيوجد 

 انقطاع التيار 

O     نعمO  حتتاج صيانة                    ال ) ( 

 ) ( حتتاج صيانة                     ال  Oنعم     O الطوارئيوجد لوحة مضيئة على خمارج 
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 أخرىمالحظات 
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 فريق الكشف

 التوقيع الصفة الوظيفية االسم

   

   

   

   

   

 

 


