King Faisal University

جامعة الملك فيصل

SAFETY MANAGEMENT

ادارة السالمة

تقرير اشتراطات السالمة بمباني الجامعة
Report safety requirements university buildings
3 من1ص

تاريخ الزيارة
Date of examination

رقم المبنى
Building No

اسم المبنى
Building Name

Generators/المولدات الكهربائية
Comments/مالحظات

oN / الseY /نعم

1

Checklist/قائمة الفحص

م

هل توجد مولدات طوارئ بالمبنى ؟
Is there emergency generators in building?

1-1

هل المولدات تعمل ؟
The generators is work?
هل تم اختبار المولدات ؟
Have you been testing generators?

3-1

هل غرفة المولدات نظيفة ؟
Are the generator room clean?

4-1

هل توجد بطاريات خاصة بالمولدات؟
Are there special batteries generators?

5-1

هل مستوى الوقود كافي بالمولدات ؟
Is the fuel level enough for generators?

6-1

هل المولدات تحتاج الى تغيير زيت؟
Do you need to change the generator oil?

7-1

Electric & Transformer Room/غرف الكهرباء والمحوالت
Comments/مالحظات

2 يتبع

2-1

oN / الseY /نعم
 ادارة السالمةChecklist/قائمة الفحص

2
م

هل لوحات الكهرباء مغطاة جميعها ؟
Is electricity panels covered all?

1-2

هل يوجد أي كابالت مكشوفة؟
Is there any exposed cables?

2-2

هل يوجد أي تسريب للزيت حول المحوالت؟
Is there any leaking oil on the transformer

3-2

هل غرفة الكهرباء نظيفة وخالية من المعوقات؟
Is electricity room clean and free of
obstacles?

4-2

توقيع معد التقرير

King Faisal University

جامعة الملك فيصل

SAFETY MANAGEMENT

ادارة السالمة

تقرير اشتراطات السالمة بمباني الجامعة
Report safety requirements university buildings
3  من2 ص
تاريخ الزيارة
Date of examination

رقم المبنى
Building No

اسم المبنى
Building Name

Emergency Exits/ مخارج الطوارئ
Comments/مالحظات

oN / الseY /نعم

3

Checklist/قائمة الفحص
هل المخارج واضحة ومميزة بلوحات ارشادية؟
Are exits clear and distinct paintings?
extentionهل ابواب الطوارئ تعمل مع نظام انذار الحريق؟
exits clear
andworking
distinct paintings
Are theAre
emergency
doors
with the
؟extention
fire alarm system?
هل اضاءة مخارج الطوارئ تعمل؟
Are Lighting emergency exits work?
هل تطل المخارج على منطقة مفتوحة خارج المبنى؟
Are exits overlooks the open area outside
the building?
هل توجد أي معوقات على ساللم الطوارئ؟
Are there any obstacles on the stairs of an
emergency?
هل ابواب الطوارئ مغلقة دائما؟
Are emergency doors always closed?
هل ابواب الطوارئ تفتح للخارج؟
Are emergency doors open to the outside?

Fire Alarm System/شبكة انذار الحريق
Comments/مالحظات

oN / الseY /نعم

1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
7-3

4

Checklist /قائمة الفحص

هل توجد شبكة انذار حريق بالمبنى؟
Is there
السالمة
ادارةfire alarms system in the building?
هل تعمل شبكة االنذار؟
Are fire alarm system working?
هل يوجد أي اعطال تظهر على لوحة االنذار؟
Is there any malfunction appear on the
alarm panel?
هل الكواسر الزجاجية في حالة جيدة؟
Is break glass in good condition?
هل تم اجراء تجربة انذار حريق لبيان فاعلية الشبكة؟
Have you been a fire alarm test to
demonstrate the effectiveness of the system

توقيع معد التقرير
3 يتبع

م

م
1-4
2-4
3-4
4-4
5-4

King Faisal University

جامعة الملك فيصل

SAFETY MANAGEMENT

ادارة السالمة

تقرير اشتراطات السالمة بمباني الجامعة
Report safety requirements university buildings
3  من3 ص
تاريخ الزيارة
Date of examination

رقم المبنى
Building No

اسم المبنى
Building Name

Fire Fighting System/شبكة ومعدات اطفاء الحريق
Comments/مالحظات

oN / الseY /نعم

5

Checklist/قائمة الفحص
هل توجد مضخات للحريق؟
Is there a fire pumps?
هل مضخات الحريق تعمل بكفاءة وجودة عالية؟
re fire pumps operate efficiently and high
quality?
هل عدد صناديق الحريق كافية؟
Is the number of fire boxes enough?

Name/
Signature/

/االسم
/التوقيع

1-5
2-5
3-5

هل حالة صناديق الحريق جيدة وال يوجد بها أي
تسريبات للمياه؟
is the case of fire boxes good and there is
no any water leaks?

4-5

هل يوجد رشاشات المياه االتوماتيكية التي تعمل في حالة
الحريق؟
Is there an automatic water sprinklers that
operate in case of fire?

5-5

هل مواسير الحريق معرفة ومطلية بالطالء االحمر؟
Do Pipes fire learn and painted with red
paint?
هل يوجد عدد كافي من طفايات الحريق؟
is
there
a
sufficient
number of fire
ادارة السالمة
extinguishers?

Safety Supervisor/مشرف السالمة

م

6-5
7-5

هل طفايات الحريق صالحة استخدام ؟
Are fire extinguishers valid use?

8-5

هل نوعية طفايات الحريق مناسبة لالماكن الموضوعة بها
Is the quality of fire extinguishers suitable
for places set?

9-5

The Building Responsible /مسئول المبنى
Name/
Signature/

/االسم
/التوقيع

توقيع معد التقرير
مدير إدارة السالمة
 عبد العزيز عبد الرحمن الدوغان/أ

