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 ))امنك وسالمتك مسؤليتنا                           
 
 
 

 تقديم
يسذع  اإلنسذان جاهذد مذا أوتذي مذن أدوات ووسذائل  فرد في هذه الحياة، ولهذذا يعتبر المن والسالمة غاية كل   

مواجهذة الزمذات  . ويقع عبئ الكارثة ويجنب من حوله نوع وحجم الخطر أو هذه الغاية لكي يجنب نفسه ليحقق
 وحدة ادارة االزمات والكوارثوالحاالت الطارئة سواء باالستعداد لها أو توقعها أو التعامل معها إذا ما حدثت عل  

هذذا ولتحقيذق  .المنشآت لطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذلكضمان توفير الحماية الشاملة لل بالكلية
وضذذع سذذيناريوهات   علذذ  الوحذذدة أن تذذوفر وبشذذكل دائذذم عوامذذل المذذن والسذذالمة داخذذل الكليذذة ، وكذذذلك كذذان لزامذذا

وأعضذاء هيئذة  هالبذالط   أرواحلقذائمين علذاخطذة لخخذالء صذممت لتسذاعد  ،وكذذلك لمواهجذة الزمذات المتوقعذة
يحذدث  مواجهة ما قذد يحذدث مذن احتمذاالت و أضذرار مفاجئذة ، وبمذا يجذب أن يفعذل عنذدماو  ،التدريس والعاملين

 شئ من ذلك
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 رؤية الوحدة

عل  مستوي الجامعة والجامعات المصرية بغرض  بحيث تصبح بيت الخبرة إدارة الزمات يتحقيق التميز ف
 درجات المان عند أداء المهام التعليمية والبحثية. تحقيق أعلي

 رسالة الوحدة

  .الكليةب ومواجهة الزمات البشرية والمادية إنشاء نظام داخلي فعال لتوفير المن والسالمة

 الهداف االستراتيجية للوحدة

 الهدف العام:

 لزمات والكوارث.، ومواجهة اتحقيق معايير المن و السالمة وحماية الرواح والممتلكات

 -الهداف الخاصة:

 (عمال–موظفين  –طالب  –توفير المن والسالمة للموارد البشرية بالكلية )أعضاء هيئة تدريس  .1

 نشر الوعي الثقافي إلدارة الزمات والكوارث وكيفية تنفيذ أعمال المواجهة واإلغاثة. .2

 العمل عل  تحديث أجهزة اإلنذار المبكر والرصد. .3

 اءات الوقائية لتخفيف حدوث الزمة.اتخاذ اإلجر  .4

 .ممكنة الحدوث ف  حرم الكلية ، وتحديد آليات للوقاية منها والمخاطر التنبؤ بالزمات .5

 إعداد خطط ورسم سيناريوهات للتعامل مع الزمات. .6
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 عليها وكيفية االستفادة منها.

 دريب الفئة المستهدفة عل  إجراءات المن الصناعي.ت .8

 الهيكل التنظيمي لوحدة األلزما  االكوارث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع اتنمية البيئة

رئيس مجلس اإلدارةهائب   

 مدير احدة األلزما  االكوارث

مدير احدة األلزما  االكوارثهائب   

ممثل 

من كل 

قسم 

علمي 

 بالكلية

أمين 

 الكلية

معاان 

 الكلية

مسئو  

الدفاع 

المدهي 

 بالكلية

ممثلين 

عن 

األقسام 

اإلدارية 

 بالكلية

ممثل 

عن 

 الطالب

لجنة 

 التدريب

لجنة إعداد الخطة 

  ارسم السيناريوها

لجنة المتابعة 

 االتوثيق االتقارير
م  قياس اتقويلجنة 

 اتقييم الوحدة
النشر لجنة 

 ااإلعالم

 عميد الكلية

 رئيس مجلس االدارة
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 تشكيل مجلس إدارة وحدة الزمات والكوارث بالكلية

 الوظيفة اسم العضو صفته بالمجلس م
 عميد الكلية علي محمد عبد المجيد.د/أ لس اإلدارةرئيس مج 1
نائب رئيس مجلس  2

 اإلدارة
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  أ.د / طارق شكري

 البيئة
 أستاذ عصام الهالليا.د/ مدير الوحدة 3
 مدرس د/ راني بهجت ناصف دةنائب مدير الوح 4
 نفس واالجتماع الرياضيممثل قسم علم ال د/ وسام مدحت منصور عضو 5
 ممثل قسم الترويح الرياضي د/ يحي  مصطف  كمال عضو 6
 ممثل قسم اإلدارة الرياضية مصطف  الفرماوي عبد اهلل م.م/ عضو 7
 ممثل وحدة ضمان الجودة م.م/ طه بخيت عضو 8
 ممثل قسم المناهج وطرق التدريس م.م/ محمد سالم حسين عضو 9
 ممثل قسم علوم الحركة الرياضية براهيمد/ سامي صابر إ عضو 11
 ممثل قسم علوم الصحة الرياضية د/ عصام أنور عبد اللطيف عضو 11
 ممثل قسم تدريب الرياضات الساسية د/ أسامه فؤاد محمد عضو 12
 ممثل قسم تدريب الرياضات الفردية م.م/محمد مصطف  طه النحاس عضو 13
 ممثل قسم تدريب الرياضات الجماعية طيد/سيد عبد الوهاب عبد المع عضو 14
 ممثل قسم كبار السن م.م/محمد صفي الدين محمد عضو 15
 ممثل قسم تربية رياضية معدلة م.م/ عمر رفعت إبراهيم عضو 16
 معاون الكلية ) خدمات معاونة ( أ/ احمد دقالية عضو 17
 أمين الكلية / صالح ربيعمهندس عضو 18
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 مسئول الدفاع المدني دالحدا أ/ محمد عضو 19
 إداري بقسم شئون رعاية الشباب كامل / شريفد عضو 21
 قسم الحاسب اآللي والمطبعة رئيس اسيلة محمد كمال العريان أ/ عضو 21
 إداري أمن الكلية أ/ محمد عضو 22
 ممثل عن الطالب ) أمين اتحاد الطالب ( الطالب/ عضو 23

 

 

 

 لوحدةل الرئيسية مهامال

لتأكد من توافر وسائل االمن والسالمة المتاحة وكفايتها بالكلية ) المباني، القاعات التدريسية، المعامل، ا-1
 .المالعب والصاالت، المكتبة، المسجد، المطعم( للتعمل مع االزمات والكوارث 

 وضع اليات واضحة ومعلنة للمتابعة الدورية لتنفيذ خطة الوحدة.-2

 ة االزمات والكوارث بالكلية والجهه المناظرة لها بالجامعة.التنسيق بين وحدة ادار -3

 وضع الخطط والسيناريوهات الالومة للتعامل مع االزمات والكوارث.-4

 تنفيذ تجارب االخالء دوريا )كل فصل دراسي( بعد تحديد ومراجعة سالمة المخارج بالكلية. -5

ريب افراد مجتمع الكلية )الطالب، االداريين، اعضاء وضع برامج والدورات التدريبية وفقا لالحتياجات لتد -6
 عل  تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة االزمات والكوارث وقياس فاعليتها. هيئة التدريس، الفنيين، العمال(

 تدريب اعضاء الفريق التنفيذي بالوحدة بصفة دورية لتنمية مهارتهم وقدراتهم.-7

 من والسالمة بكل اماكن الكلية.نشر االرشادات والملصقات الخاصة باال-8

 متابعة اعمال الصيانة الدورية وصالحية اجهزة االنذار وطفايات الحريق بصورة دورية.-9
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اعداد التقارير الدورية عن االنشطة التي قامت بها الوحدة -11
الكلية للعرض عل   عميدفي ضوء الخطة التنفيذية ورفعها أ.د/ 

 مجلس الكلية.

 الجتماعات الدورية لمجلس ادارة الوحدة. الدعوة لعقد ا-11

االتصال الدوري باالسعاف والمطافئ والنجدة بهدف المساندة في عمليات التدريب ، وتسهيل المشاركة  -12
 في حالة الزمات الحادة.

 

 مراحل ادارة االزمات والكوارث

  دار امهام احدة إدارة األلزما  االكوارث بالكلية
 علي النحو التالي: راحلم ثالثإلدارة األزمات إلى القومية إدارة األزمات والكوارث طبقا للمنظومة  يحدد دور ومهام وحدة

 :ويتم فيها (الزمة/ الحدث الطارئ/الكارثة ما قبل )واًل المرحلة الول : أ 

 تحليل البيئة الداخلية-1

 خارجيةتحليل البيئة ال-2

 حدوثها فى المدى القريب/ المتوسط/ البعيد  المتوقع كوارثالتخطيط ) التنبؤ / التوقع( لألزمات وال -3

 إعداد الخطط ورسم السيناريوهات لدرء األزمات ومواجهة الكوارث.  -4

 تخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع/ تسكين األزمة أو الكارثة إ  -5

 ستعداد للتعامل مع األحداث مثل تدريب األفراد وصيانة المعدات. إلا  -6

لكلية فى هذا منسوبى ارتقاء بمستوى وكفاءة إلتدريبية ل  وعى الثقافي بإدارة الكوارث واألزمات ، وعقد ورش عملنشر ال -7

 المجال.

   تطوير آليات الرصد واإلنذار الُمبكر في مجال إدارة األزمات والكوارث ُكلَّما كان ذلك ممكناً. -8

 .تصال المناسبةإلة بأجهزة اتجهيز غرفة عمليات إلدارة األزمات والكوارث مزود -9

  :ويتم فيها () مرحلة المواجهة واالحتواء :المرحلة الثانية

  .تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي سبق إعدادها والتدريب عليها -1

 .تنفيذ أعمال المواجهة واإلغاثة بأنواعها وفقا لنوعية األزمة أو الكارثة -2

 . لةالقيام بأعمال خدمات الطوارئ العاج -3

  .تنفيذ عمليات اإلخالء عند الضرورة -4
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الحدث والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر وتقييم وتحديد  ةمتابع -5
 .اإلجراءات المطلوبة للتعامل معه

   :ويتم فيها (التوازن ستعادةإالمرحلة الثالثة : ) مرحلة 

  .حصر الخسائر فى األفراد والمنشئات -1

 (.بناء ) مرحلة استئناف النشاطالتأهيل وإعادة ال -2

 .وضع أساليب للحماية من أخطار المستقبل المحتملة -3

  .تقييم اإلجراءات التي تمت للتعامل مع األزمة أو الكارثة والخروج بالدروس المستفادة -4

  .استفادة منهلإلتوثيق الحدث وتقديم التوصيات والمقترحات الالزمة وتوجيهها إلى الجهات المعنية  -5

 جل إدارة أفضلأتطوير وتحديث الخطط وفقا للمستجدات من  -6

 مهام اعضاء مجلس االدارة

 رئيس مجلس االدارة عميد الكلية و.د. أ

 المهام واالختصاصات:

 وضع التشكيل السنوى للوحدة وعرضة عل  مجلس الكلية -1
 يات كل عضو دعوة االعضاء لحضور اجتماعات شهرية لتحديد اعمال انشطة الوحدة ومسئول -2
 متابعة سير العمل واتخاذ القرارات الالزمة طبقا للتقارير المقدمة من مدير الوحدة -3
 استقبال فرق االنقاذ المختلفة )االسعاف،الحماية المدنية،النجدة.......( -4

 رئيس مجلس االدارة ونائب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية.د. أ

 المهام واالختصاصات:

 شراف عل  سير عمل الوحدة.اال -1
 .......(توقيع بروتوكوالت مع الهيئات الخدمية ) االسعاف،المطافي،النجدة، -2
 التنسيق مع الجهة المناظرة بالجامعة. -3
 تبادل الخبرات مع الكليات االخرى في كيفية ادارة االزمات والكوارث. -4
  تقديم الدعم المادي والمعلوماتي لرفع كفائة الوحدة.  -5
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 ر وحدة االزمات والكوارثمدي.د. أ

 المهام واالختصاصات:

 االشراف عل  سير العمل بالوحدة -1
تنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  -2

 وتنمية البيئة.
 النشطة الوحدة  تنفيذيةالخطة ال مراجعة واعتماد -3
 الت  تقدم عن سير العمل  اعداد التقرير السنوى عن نشاط الوحدة والتقارير الدورية -4
 اقتراح االستعانة بذوى الخبرة لتنفيذ بعض المهام الت  تدخل ف  اختصاص الوحدة -5
 اقتراح تعديل بعض بنود االئحة بما يحقق صالح العمل بالوحدة -6

 دة االزمات والكوارثمدير وحنائب 

 المهام واالختصاصات:

 .االشراف عل  سير العمل بالوحدة -1
 ومهامها. الوحدة ومتابعة ادائهااالشراف عل  لجان  -2
 .تكوين فريق االخالء وتدريبهم عل  كيفية التعامل مع االزمات والكوارث -3
 .وضع السيناريوهات والتخطيط لتنفيذها في مختلف اشكال االزمات والكوارث -4
 .رفع تقارير لجان الوحدة لمدير وحدة االزمات والكوارث -5
 .رير عنهاوتقديم التقااالشراف عل  تجارب االخالء  -6
 تنفيذ وتدريب دورات االمن والسالمة الفراد مجتمع الكلية. -7
 المشاركة في وضع الخطة التنفيذية للوحدة. -8
 جميع أفراد مجتمع الكلية واالخذ بها.استقبال مقترحات وشكاوى  -9

 تصميم وتنفيذ دليل الوحدة. -11
 معاون الكلية

 المهام واالختصاصات:

 .لكليةتيسير اعمال الوحدة من وال  عميد ا -1
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االتصال الفوري بارقام الطوارئ عند التنبؤ أو وقوع  -2
 االزمة.

 الكلية أمين
 المهام واالختصاصات:

يعتبر امين الكلية العضو الدائم باللجنة طبقا لوظيفتة ليقوم بنشر اداء باق  ادارات 
 الكلية ف  تنفيذ تعليمات وارشادات اللجنة وااللتزامبها .

 رثاعضاء وحدة االزمات والكوا

 المهام واالختصاصات:

 الوحدة ال  مهامه في اللجنة الموكلة اليه. كل عضو فيصات ترجع اختصا

 

 تشكيل لجان وحدة االزمات والكوارث

الوظيفة في  القسم اسم العضو لجنة م
 اللجنة

 رئيس اللجنة قسم تدريب الرياضات الجماعية  د/سيد عبد الوهاب عبد المعطي لجنة التدريب 1
 مشرف ومدرب قسم علم النفس واالجتماع الرياضي راني بهجتد/ 

 عضو منسق الوحدة بالجودة م.م/ طه بخيت
لجنة اعداد الخطة التنفيذية  2

لالمن والسالمة ورسم 
 سيناريوهات ادارة االزمة

 رئيس اللجنة قسم اإلدارة الرياضية مصطف  الفرماوي عبد اهلل م.م/
 عضو علوم الحركة الرياضية قسم د/ سامي صابر إبراهيم
 عضو قسم تربية رياضية معدلة م.م/ عمر رفعت إبراهيم

 عضو إداري أمن الكلية أ/ محمد

لجنة توثيق ومتابعة تنفيذ  3
الخطة واعداد التقارير 

 الدورية

 رئيس اللجنة قسم علم النفس واالجتماع الرياضي د/ وسام مدحت منصور
 عضو سم المناهج وطرق التدريسق  م.م/ محمد سالم حسين

 عضو مسئول الدفاع المدني أ/ محمد
 رئيس اللجنة قسم علوم الصحة الرياضية د/ عصام أنور عبد اللطيفلجنة قياس وتقويم وتقييم  4



 

التربية الرياضية للبنين جامعة حلوانكلية   
 

13 

 عضو قسم الترويح الرياضي د/ يحي  مصطف  كمال اداء الوحدة
 عضو قسم كبار السن م.م/محمد صفي الدين محمد

 رئيس اللجنة قسم تدريب الرياضات الساسية د/ أسامه فؤاد محمد لجنة النشر واالعالم 5
 عضو قسم تدريب الرياضات الفردية م.م/محمد مصطف  طه النحاس

 عضو معاون الكلية ) خدمات معاونة ( أ/ احمد دقالية
 عضو أمين الكلية / صالح ربيعهندسم

 عضو الشباب قسم شئون رعاية كامل / شريفد
 عضو قسم الحاسب اآللي والمطبعة رئيس اسيلة محمد كمال العريان أ/

 عضو بممثل عن الطال الطالب/

 

 

 

 مهام لجان وحدة االزمات والكوارث

 

 

  التدريب لجنة  -1

لجنة 

 التدريب

لجنة إعداد الخطة 

  ارسم السيناريوها

لجنة المتابعة 

 االتوثيق االتقارير
قياس اتقويم  لجنة 

 اتقييم الوحدة
النشر لجنة 

 ااإلعالم
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 :واالختصاصات المهام

 أزمة أو اى خالل اتباعه الواجب اآلمن السلوك ثقافة نشر -1
 .كارثة

 العاملين و للطالب المستمر التدريب لضمان عمل ورش وتنفيذ إعداد -2
 .بالكليه

 .المدنية واالسعافات االولية والحماية والسالمة االمن عن تدريبية لدورات والتنفيذ االعداد -3
 متابعة المستجدات في عمليات التدريب عل  مواجهة االزمات والكوارث. -4

 زمةن والسالمة ورسم سيناريوهات إدارة ال إعداد الخطة التنفيذية لألملجنة  -2

 :واالختصاصات المهام

 الحصول عل  الرسم الهندسي لجميع مباني الكلية. -1
 .حلها وطرق الكلية بها مرت الت  وكوارث ازمات اى عن بيانات قاعدة اعداد -2
 .الزمات سجل ف  الكلية كيان تهدد ان يمكن ازمة تعتبر الت  المواقف جميع تسجيل -3
 .ازمة لى حلول يجادا في القرار متخذى العداد الخطة ومساعدة المعلومات  الدعم توفير -4
المظاهرات واالعتصامات  –تسرب االمتحان  –التسمم  –وضع سناريوهات مواجهة االزمة في ) الحرائق  -5

 .زالزل.......... ( –انهيار مبن   –
 لحاسب االلي للوحدة.فظ قواعد البيانات الخاصة بجميع افراد مجتمع الكلية عل  اح -6

 

 

   توثيق ومتابعة تنفيذ الخطة واعداد التقاريرلجنة  -3

 :واالختصاصات المهام

 فيديو( وكشوف الحضور. -توثيق دورات التدريب الفراد مجتمع الكلية )تصوير -1

 توثيق حضور وغياب فريق االخالء في التجارب التطبيقية واالزمات الطبيعية. -2
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فيديو( واعداد  -ابعتها )تصويرتوثيق تجارب االخالء ومت -3

 ورفع تقاريرها.

 .الوحدة اجتماعات محاضر تدوين -4

 أماكن ف  الطوارئ ارقامو  رشاديةاال  مطوياتوال متابعة اللوحات االرشادية -5

 بالكلية.واضحة 

 متابعة مؤشرات النجاح بالخطة ونسب تحققها فعليا في التوقيتات المحددة لها. -6

 .وقاعات التدريس والمعامل المختلفة االدارية االقسام داخل سالمةوال االمن من اجراءات التأكد -7

 .المخازن ف  والسالمة االمن اجراءات مراجعة -8

 .الكهربائية التوصيالت سالمة من التأكد -9

 متابعة نظافة المطعم ووسائل االمن والسالمة به. -11

 والمدرجات لصاالتوالمالعب وا المعامل ف  متاحة االولية االسعافات صناديق وجود من التأكد -11

 .عليها الدورى والتفتيش

 .الطوارئ ومخارج بأبواب والسالمة االمن اجراءات مراجعة -12

 .صالحيتها من والتأكد االطفاء وسائل عل  الدورى التفتيش -13

 ومدى جاهزيتها للتعامل مع االزمة. الحريق حنفيات عل  الدورى التفتيش -14

 ادل االطفاء.جر  داخل الرمل من مناسبة كمية وجود من التأكد -15

 .المنشأة ف  االنذار وسائل عل  الدورى التفتيش -16

   قياس وتقويم وتقييم اداء الوحدةلجنة  -4
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 :واالختصاصات المهام

 ونقاط الضعف. توثيق انجازات الوحدة ونقاط القوةمتابعة و  -1
 قياس سرعة اداء الوحدة  لتنفيذ مهام االخالء في الوقت المحدد لها. -2
 للجان تبعًا للخطة التنفيذية.تقويم وتقييم اداء ا -3
 قياس مدى رضا افراد مجتمع الكلية عن اداء الوحدة. -4
 تقييم فريق االخالء وتقويم سلوكياتهم في التعامل مع افراد الكلية. -5
 تقييم اجهزة ووسائل االمن والسالمة بالكلية. -6
 احتياجات الوحدة.قياس مدى توافر  -7
 اقتراح طرق وأساليب تطوير الداء. -8

   النشر واالعالم: لجنة -5

 :واالختصاصات المهام

 )االنترنت(. المعلومات شبكة عل  الكلية موقع عل  الوحدة اخبار تحديثنشر و  -1
 وتفعيل دورها.  صفحة عل  موقع التواصل االجتماعي ) الفيس بوك ( انشاء -2
 ء.انشاء مجموعة )جروب( عل  البرنامج االلكتروني )الوتساب( لسهولة التواصل بين االعضا -3
 .بالوحدة الخاصة االتصاالت ومتابعة تنظيم -4
 االزمات والكوارث وتوزيعها عل  افراد الكلية. وحدة  عن ارشادية مطويات اعداد -5
 اعداد ونشر تعليمات االخالء عل  مكاتب وقاعات ومالعب وصاالت الكلية. -6
 اعداد ارقام هواتف الطوارئ وتوزيعها عل  جميع مباني وافراد الكلية. -7
 اللوحات االرشادية المختلفة عل  جميع مباني ومالعب ومكاتب الكلية. لصق ونشر -8
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 تشكيل فريق اإلخالء

 5102/5102للعام الجامعي 

 الوظيفة في الوحدة الوظيفة االسم م

 رئيس الفريق طالب خليل السيد مجدي احمد 1

 إخالء طالب هشام إبراهيم محمد 2

 توثيق طالب مصطفى الرحمن عبد 3

 توثيق طالب محمد حسن الرحمن دعب 4

 إخالء طالب هوفل سعد سيد 5

 إخالء طالب الرسو  عبد محسن العزيز عبد 6

 إخالء طالب سيد مصطفى محمود 7

 توثيق طالب  على المنعم عبد محمد 8

 إخالء طالب احمد الدين صالح 9

 إخالء طالب محمود خالد مصطفى 11

 قتوثي طالب الحنبوشى محمد عمرا 11

 إخالء طالب الباقي عبد الجليل عبد احمد 12

 توثيق طالب إبراهيم الدين جما  عالء 13

 إخالء طالب احمد حسين احمد 14

 إخالء طالب داغر عاد  داحم 15

 توثيق طالب  سيد محمد أسامة 16

 إخالء طالب محمد محمد تقوى محمود 17

 إخالء طالب  حسين حسن إبراهيم 18

 إخالء طالب د صالحبسام محمو 19

 إخالء طالب اليد عبد الرحمن عبد الظاهر  21

 إخالء طالب هاهي محمد رشاد محمود 21

 توثيق طالب مصطفى فريد السيد 22

 توثيق طالب احمد هجدي عبد اللطيف 23

 إخالء طالب مؤمن شعبان محمد 24

 توثيق طالب عبد الرحمن احمد عطا 25
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 اإلخالء على مباهي امالعب الكليةتولزيع فريق 
 

 مالحظا  اسم طالب اإلخالء اسم طالب التوثيق اسم مكان اإلخالء م

    المبنى الرئيس ) العميد ( 0

    مبنى أقسام النفس المعدلة الصحة الترايح اإلدارة المطعم 5

    4-3-5-0مبنى الشئون اإلدارية امدرج  3

    01-9-8-7مدرجا   4

    التمرينا مبنى  2

    مبنى المنالزال  2

    مبنى شئون طالب 7

    مبنى رعاية الشباب 8

    المالعب 9

 المهمة :............................................

 التاريخ:     /      /      

 التوقيت:        :     
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   مدة التنفيذ:    :      :

 

  فريق االخالء:

 :صاتواالختصا المهام

 ه مستخدمي المبن  إلخالء المبن  من أقرب مخرج محاواًل استخدام مخارج الطوارئ لجاهزيتها.يوجت -1

 تأكد من إخالء الجميع في الغرف والمعامل والمالعب والمكاتب ودورات المياه.ال -2

 ق جميع أبواب الغرف والمعامل ودورات المياه وغيرها.أغال  -3

 غ عن وجودهم.يبلومحاولة مساعدتهم أو التضين للخروج عن الشخاص المعاقين أو الراف البحث -4

 كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة للخروج بأمان لمنطقة التجمع.معاونة  -5

 .لحد للعودة للمبن  سوى المنقذين والمصرح لهم فقط عدم السماح -6

 وعن الشخاص المحتجزين والمقعدين. المالحظاتغ رئيس فريق اإلخالء عن جميع أبال -7

 اآلخرين للبقاء بأمان بعيدًا عن المبن  ومخارجه. ةعدسام -8

 فض االشتباكات بين المتنازعين. -9

 .في الحاال  الحرجة القيمة ذا  ااألشياء الوثائق هقل -11

  طلبة والسيدات.وبخاصة ال الكلية أو المبن  لشاغلي المعنوية الروح ورفع الولية اإلسعافات تقديم -11

 .والصحة واإلنقاذ فاءاإلط فرق ومساعدة الحرائق مكافحة -12

 بالمكان المتواجد فيه. فصل الكهرباء واجهزة التكييف -13

 فيديو(.-التوثيق لتجارب االخالء عن طريق التصوير )صور -14

  توعية الطالب بااللتزام واالهتمام بتنفيذ التعليمات. -15
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 احتياجا  احدة إدارة األلزما  االكوارث بالكليةمتطلبا  ا

 –السلكي  –فاكس  –زمات والكوارث مزودة بأجهزة اتصال حديثة ) تليفون غرفة عمليات إلدارة األ -1

 طابعة (. -إذاعة داخلية  –كمبيوتر 

 سجل بيانات وتليفونات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية, ووحدات الدعم واالنقاذ. -2

أجهزة  -حات إرشادية لو -توفير الوسائل والمعدات الالزمة لمواجهة الكوارث واألزمات ) نقطة التجمع  -3

 .( سيارة إسعاف -إسعافات أولية -إطفاء وإنذار 

رسم توضيحي بمرافق ومنشآت الكلية يوضح المباني والمرافق والمالعب محددا عليها شبكة اإلطفاء   -4

 والكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والتليفونات .... (.

كلية كل المواقف التي تعتبرها أزمات أو كوارث  من شانها تهديد سجل األزمات توثق به الكاميرا توثيق و -5

 كيان الكلية  ويكون بمثابة ذاكرة للكلية .

 الموافقة على تفعيل الئحة العمل بالوحدة. -6

 كلية لنشر اخبار ونشاطات الوحدة.مساحة على موقع ال -7
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 خطة مقترحة إلدارة األلزما  االكوارث

  الهدف من الخطة

لكوارث التي قد تحدث االزمات و  هةدريس ف  مواجتقاء بمهارات وقدرات العاملين وأعضاء هيئة الرتاإل  -1
 . يةللكاب

 . الزمات والكوارث ةستكمال وتطوير الجهزة والمعدات التي تستخدم ف  مواجهإاالهتمام ب -2

 إعتبارا  الخطة : 

 .)  2113لسنة  12العمل رقم  من الباب الخامس لقانون 215المادة  )التوجهات القومية -1
        توجيهات ومطالب متخذي القرار عل  مستوى الكلية / الجامعة / المحافظة. -2
 . أنشطة الكلية المختلفة وطبيعة عملها وما يترتب عل  ذلك من احتماالت  -3
 استثمار الكوادر البشرية والجهزة والمعدات .  -4
 . واالصابات لسالمة والصحةا ن قسم علوم الصحة الرياضي إلجراءاتماالستفادة بالخبرات المكتسبة  -5
 والجامعة. إدارة الزمات بالكليات الخري التنسيق مع وحدات -6

  المحاار الرئيسية للخطة

  .االستخدام المثل لألجهزة والمعدات -1

نت طبيعية أو نتيجة الزمات والكوارث سواء كا ةنقل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ف  مجال مواجه -2

  .لظروف طارئة

 .االهتمام بالنظمة التي تعمل بها الوحدات الخدمية ف  االقسام المختلفة -3

  .فيها ةاالزمات والكوارث واالرتقاء بالكوادر العامل ةزيادة كفاءة وحدة مواجه -4
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التدريب المستمر عل  عمل السيناريوهات المختلفة  -5

  .االزمات ةلمواجه

  .معلومات مع المختصينتجميع وتحليل ال -6

  .ابالغ وسائل االعالم ف  حالة تواجده تجنبا النتشار الشائعات -7

  .عدم التهوين او التهويل بالزمة او الكارثة -8

الصرف  –المياه  –الكهرباء  –االمن الصناع   –فرق االنقاذ  –انتقال وحدات الخدمات ) االسعاف  -9

  .الحدث ةللتدخل ف  مواجه وحدة تأمين الغاز الطبيع  ...... ( –الصح  

 . الخروج بالدروس المستفادة وتعديل السيناريوهات السابق وضعها -11

 

   اسائل التدخل السريع لالهقاذ

  .افراد وحدة ادارة االزمات من العاملين بالكلية المدربين عل  مكافحة الحريق والتدخل السريع -1

  .الدفاع المدن  والحريق -2

     .الشرطة -3

 .االسعاف -4

   زة المعااهةجهألا

 دارة الهندسية بالجامعةإلا -1

   الصرف الصح  -2

   الغاز الطبيع -3

  الكهرباء والمياه -4
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                    التليفونات -5

 المرور  -6

 

 

 

 

 ااجبا  أعضاء هيئة التدريس االطالب االموظفين في حاال  الطوارئ

 
 اك.التحلي بالهدوء وعدم االرتب  

 إيقاف العمل فورا.  

 كهربائي عن المكانقطع التيار ال . 

 رئ. التوجه إلى نقاط التجمع من خالل مسالك الهروب ومخارج الطوا 

 حتى ال تقع إصابات بينهم عدم الركض أو تجاوز زمالئهم التنبيه على الطالب                      . 

 ن.  بذلك من المسئولي ال تجازف وال تخاطر بحياتك وال ترجع إلى المبنى مهما كانت األسباب إال بعد أن يؤذن لك 

 

 ااجبا  رؤساء األقسام العلمية ااإلدارية بالكلية امن ينوبهم
 

 ء. التأكد من إغالق  األبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعمليات اإلخال 

 التأكد من فصل  التيار الكهربائي . 

 راف على عمليات اإلخالءإلشا.   

 النجدة(  -اإلسعاف - المطافئ)  المختصة  التأكد من عمليات  االتصال بالجهات 

 التأكد من وصول  الفرق المتخصصة إلدارة الدفاع المدني والحريق . 

 ى. التوجه إلى نقطة التجمع  للتأكد من وجود جميع العاملين وعدم تخلف أي منهم داخل المبن 

 

 ااجبا  أفراد األمن بالكلية

 
 تأمين المبنى وحفظ النظام.  

 فراد غير المختصين داخل المبنىمنع دخول أي أ.  

 منع خروج أحد من البوابة الرئيسية لمباني الكلية إلى أن تنتهي عمليات اإلخالء والسيطرة على األزمة وانتهاء الحالة الطارئة. 

 انتظار الفرق المتخصصة من رجال الدفاع المدني وإرشادهم لموقع الحريق . 
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 كيفية التصرف في حالة الحريق

 
 ه.إنذار الحريق لتشغيلر زجاج كس  

  ًإبالغ المطافئ فورا. 

 كما يأتي )وفق ورش التدريب( مكافحة الحريق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريق  

 مسمار األمـــان بالمطفـأةسحب ا .  

  الحريق بؤرة أو مصدروجه فوهة المطفأة إلى.  

 اضغط على المقبض لتشغيل المطفـأة 

  أن المكان الذي تقف فيه ال يشكل خطورة عليك وأنه باستطاعتك الهروب إذا انتشر الحريقتأكد  

 ااجبا  فرق مكافحة الحرائق

 
 تحديد مكان الحرائق من خالل مالحظة اللوحة التوضيحية لنظام إنذار الحريق 

 القيام بمكافحة الحــريق  بوسائل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى أو الكلية.   

  من غلق النوافذ  واألبواب وذلك لمنع انتشار الحريق بباقي مكونات المبنىالتأكد 

  التعاون مع الفرق  المتخصصة التابعة إلدارة الدفاع المدني والحريق بإرشادهم إلى موقع الحريق ونوعه وأجهزة ووسائل

 .اإلطفاء المتوفرة

   تعليما  اإلخالء 

Evacuation Procedure 

أا إعالن اإلخالء للطوارئ يجب إتباع التعليما  التالية: عند سماع جرس اإلهذار  

 إجمع ما خف حمله من متعلقاتك بسرعة وتوجه ألقرب مخرج للطوارئ إليك وال تقف اللتقاط األغراض الشخصية 

 .إفصل الكهرباء عن األجهزة الكهربائية واإلضاءات وغادر الغرفة التي انت بها 

 لمفتاح وأغلق أي باب يصادفك، أغلق أي باب تمر من خالله لحبس الحريق. )ال تغلق أبواب اقفل باب الغرفة بالمفتاح واسحب ا

 الطوارئ(

 .ال تدخل أي غرفة بها حريق أو دخان وإن ال تعلم قم باختبار مقبض الباب: إن كان ساخناً فال تفتح إطالقاً ونبه الباقين 

  أي متعلقات أخرى.ال ترتبك وال تجرى بل امش مشيا سريعاً وال تقف اللتقاط 
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  في حال وجود دخان، اخفض بجسمك إلى األرض تحت مستوى الدخان

 وغط فمك وانفك بقطعة قماش مبللة.

 .في حال إحتراق مالبسك، ال تجري لتزيد النار بل تدحرج إلطفاء النار 

  وجه لنقطة التجمع خارج باب المبنى الرئيسي تأكد من ابتعاد الجميع من

 ودة للمبنىمبنى الحريق وعدم الع

  في غرفة  قم بإحكام إغالق الغرفة لكي ال يتسرب الدخان أو  محاصرتكفي حال

النار للغرفة وانزع الستائر وأية أقمشة أخرى وبللها وسد بها الفتحات وابق راسك مرخياً بجوار 

 ( وابلغ الجهات المعنية األخرى إلنقاذك.181األرض واتصل بالمطافئ )
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 تعليما  الزاللز 
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 هماذج محتملة لأللزما  االكوارث
 للطالب بالنسبة

 .الكلية داخل الطالب مظاهرات -1
 .الكلية لمباني الطالب او اقتحام تحطيم -2
 .الكلية داخل الطالب اعتصامات -3
 .الكلية مباني داخل الطالب بين مشاجرات -4
 غرق احد الطالب بحمام السباحة. -5
 د الطالب.اصابة بكسر في العظام او خلع مفصل او تمزقات الح -6
 .خالل المحاضرات العلمية أو االنشطة حاالت بلع اللسان للطالب -7
 .بالكلية المكاتب أو القاعات احد داخل قلبية أزمة أو نزيف أو اغماء حاالت -8
 .الدراسي الفصل نهاية امتحانات أوراق تسرب -9

 (.جماعي أو فردي) اللجان داخل غش حاالت وجود -11
 .بالكلية الموجودة والكافيترياأ عملمطبا الغذاء لفساد نتيجة تسمم حاالت -11
 حادث سيارة داخل الكلية. -12
 .واالجهزة واالدوات المبان  و المنشأت مع بالتعامل الطالب وع  عدم -13
 .الوباء إنتشار -41

 .الكلية كتعاطي المخدرات فيظواهر وسلوكيات غير أخالقية  انتشار -41

 .حاالت السرقة -41

 التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة

 .فيها وحيد متخصص إال اليوجد ادرةن مقررات وجود -1
 .غيرها أو العلمية الكتب أو العلمية لألبحاث سرقة أو اقتباس حالة وجود -2
 والعاملين والطالب التدريس هيئة أعضاء بين التعامل اسلوب -3
عداد تدريب نقص -4  .التدريس هيئة عضو وا 
 . الفرص تكافؤ بمبدأ اإلخالل -5
 . التعليمية العملية في خلل وجود -6
 .العمل عن التدريس هيئة أعضاء إضراب -7
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 هماذج االلزما  االكوارث

أو مباني أو  حريق داخل أحد المعامل أو مخازن أو إدارات -1

  .الكلية مالعب

أعضاء هيئة تدريس أو  وبداخله طالب أو خلل كهربائي بداخل مبن  -2

  .عاملين

 .الكلية مبانيجزء من  انهيار -3

 .الزالزل -4

 .العواصف -5

 .رةالسيول واالمطار الغزي -6

 .اقتحام الكلية من بلطجية -7

 .االرهاب -8

 انقطاع المياة عن الكلية. -9

 طفح الصرف الصحي. -11

 نماذج مخلة باالداب. -11

 تحطم جسم طائرة بأرض الكلية. -12

 مشاحنات طائفية أو حزبية. -13

 سرقة المراجع واالبحاث العلمية من المكتبة. -14

 طوائف دينية سياسية بمسجد الكلية. -15

 حاالت التحرش الجنسي. -16
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 بلة أوعبوة ناسفةوجود قن -17

 

 

 

 سيناريوها  األلزما  االكوارث

حداثها  تعتمد سيناريوها  التعامل مع األلزما  االكوارث على هوعية األلزمة اظراف

 :األلزما  االكوارث المتوقع حداثها بالكلية كما يلي ااألخطار المتوقعة منها اعليه فقد تم اضع عدة سيتاريوها  للتعامل مع
 

  امل مع الحريقسيناريو التع -0

 

 :يتم عمل ما يلي :أاالً: قبل حداث األلزمة
 

امراقبة سلوك شاغلي مبنى الكلية من خال  التنسيق مع  اعداد سيناريو لأللزمة االبدء في تنفيذه باستخدام هقاط االهذار المبكر •

 .الجها  المختصة

 :التأكيد على االدارة الهندسية بالجامعة على •

 .عمل الصياهة الاللزمة ألجهزة االهذار بالكلية-                                       

 .عمل الصياهة الاللزمة ألجهزة اطفاء الحريق بالكلية بالتعاان مع إدارة الدفاع المدهي-                                       

 .على خطة اخالء المبنى في حالة الحريق تدريب الطالب االعاملين بالكلية-                                       
 :ثاهياً: أثناء األلزمة

 

 .تحديد مكان الحرائق •

 

 .081إبالغ غرفة المطافئ فوراً على الرقم  •

 

 .إبالغ السيد أمين الكلية •

 

 .التأكد من فصل التيار الكهربائي •

 

 .ابالغ احدة إدارة األلزما  االكوارث بالجامعة •

 

 :أمكن باستخدام اقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريق كما يأتي مكافحة الحريق إذا •
 

  .اسحب مسمار األمـــان بالمطفـأة                                     -

  . اجه فوهة المطفأة إلى مكـان الحريق                                    -

 .شغيل المطفـأةاضغط على المقبض لت                                    -
 

 .تأكد أن المكان الذي تقف فيه ال يشكل خطورة عليك اأهه باستطاعتك الهراب إذا اهتشر الحريق •

 

 .االتصا  باالسعاف في حالة اجود أا احتما  اجود اصابا  •

 

 .تنفيذ خطة إخالء المبنى المعتمدة من الكلية •

 

 .غلق صمام الغالز الطبيعي الرئيسي في الكلية •
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 .قل األجهزة االمستندا  الهامة من المبنى بقدر المستطاعه •

 

ذا   القيام بمكافحة الحريق بوسائل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى ) مطفآ  الماء •

 د (ي اكسيد الكربون ذا  اللون األسومطفآ  ثاه -اللون األحمر

 

 .  المبنىالتأكد من غلق النوافذ ااألبواب اذلك لكنع اهتشار الحريق بباقي مكوها •

 

التعاان مع الفرق المتخصصة التابعة إلدارة الدفاع المدتي االحريق بإرشادهم إلى موقع  •

 .الحريق اهوعه اأجهزة ااسائل اإلطفاء المتوفرة

 

 .التوجه الى هقطة التجمع للتأكد من اجود جميع العاملين اعدم تخلف أي منهم داخل المبنى •

 

 :ها بالكليةالوسائل االمعدا  المطلوب توافر
 

 –أجهزة إطفاء ااهذار  –لوحا  ارشادية  – إن توفير الوسائل االمعدا  الاللزمة لمواجهة الكوارث ااأللزما  ) هقطة التجمع

التأكد من  بصورة مباشرة في الحد من الخسائر الناجمة عن األلزمة لذلك كان من الضراري إسعافا  أالية( تلعب دار كبير

 :توافر البنود التالية
 

 .تحديد هقاط التجمع الخاصة بكل مبنى                     •

 

 .أجهزة المكافحة األالية لجميع أهواع الحرائق اأن تكون صالحة لالستخدام الفوري                     •

 

 .األداية ااألداا  الطبية االلزمة لعمليا  االسعافا  األالية                    •

 

اإلخالء اتد  شاغلي المبنى  مخارج اأبواب الطوارئ الكافية اكافة اللوحا  اإلرشادية التي تسهل عمليا                     •

 .على مسالك الهراب امخارج الطوارئ اهقاط التجمع

 

 :ثالثاً بعد األلزمة
 

 .توثيق الحدث •

 

أاجه القصور بها ااالستفادة مما قد يظهر على  تحليل اتقييم مستوى أداء فريق إدارة األلزمة لزاألخطاء التي اقعت للوقوف •

 .لها لتالفيها مستقبالً  من مشكال  لوضع الحلو  العاجلة

 

 .تقديم التوصيا  االمقترحا  الاللزمة اتوجيهها الى الجها  المعنية لتفادي تكرار أا الحد من تكرار األلزمة مستقبالً  •

 

 .ة اثر الحريقتشكيل لجنة لحصر التلفيا  االخسائر المادية االبشري •

 

 ( الكلية امين مبنى 3 مدرج)حريق حداث سيناريو

 -:االحداث

 5 مدرج فى صباحا العاشرة الساعة تمام فى اليوم هذا الكن. االسبوع ايام من يوم كاى طبيعية بداية الدراسي اليوم بداية كاهت

 اسالك فى كهربائى ماس حدث لمحاضرة اتلقيهم المدرج داخل التالميذ جلوس اثناء افى الكلية امين السيد مبنى الثالث بالدار
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 االسالك فى تالمس اجود من هاتج الماس هذا اكان بالمدرج الخاصة الكهرباء

 محتويا  فى اللهب السنة اشبت المدرج داخل اشتعا  حداث الى ادى مما

 خرج الحريق اشتعا  ابمجرد اترابيزا  اسبورا  امقاعد ستائر من المدرج

 جرس دق الحا  افى.المشتعلة النيران من خوفا المدرج من رعينمس الطلبة

 داخل االكوارث االلزما  فريق اتجه الجرس هذا سماع ابمجرد الحريق اهذار

 .الحريق مكان الى الوحدة امين بقيادة الكلية

 -:االجراءا 

 التعليما  باعطاء الفريق افراد قام ثحي. عملهم مهام االزعوا بهم الخاص الزى الفريق افراد ارتدي الحريق مكان تحديد بعد

 بقية علي بالمرار الوحدة طالب من اخرى مجموعة اقامت. الطالب هفوس فى االسكينة الطماهينة ابث الطلبة الى االنصائح

 ملعب) الكلية داخل التجمع لنقطة االخراج المبنى مغادرة على التدريس هيئة ااعضاء الطالب لحث المبنى هذا فى الغرف

 (العملية ربيةالت

 الحريق فيه حدث الذى الدار هفس فى 3.4 مدرج داخل المحتجزين الطالب بارشاد الوحدة طالب من اخرى مجموعة اقامت

 التجمع لنقطة التوجه على احثهم الباب هذا من اهداء ااهزالهمبنظام الطرقة آخر فى الموجود الطوارئ باب الى

 الحريق السيطرةعلى بمحاالة اخرى مجموعة اقامت. ااالسعاف المدهبة الحماية ا قو باستدعاء الوحدة طالب قام الحا  افى

 داخل الموجودين للطالب شامل حصر بعمل الوحدة طالب بعض قام حين فى. الكلية داخل الموجودة الحريق طفايا  باستخدام

  الوحدة طالب قبل من عليه السيطرة تم الحريق اشتعا  من ساعة هصف مرار ابعد. الغائبين االشخاص على االتعرف الكلية

 . االتدافع التزاحم هتيجة المصابين للطالب االالية االسعافا  بعمل العالجية الوحدة اقامت. المدهية الحماية ارجا 

 :مواجهة أخطار الزاللز  ااالههيارا  -5

 :يتم على ما يلي :أاال قبل األلزمة
 

 :ليةاتخاذ التدابير للوقاية من الزاللز  في الك •

 

االمصادر المحتملة لزيادة هسبة التعرض  دراسة المباهي هندسياً من حيث مقاامتها للزاللز  امعالجة أماكن الضعف     -

 (االجدران غير الثابتة للخطر ) التصدعا ، الشرفا ، األسقف،

 

 .باهيإلزالة مصادر الخطر مثل تخزين المخلفا  ااألجهزة القديمة االمستهلكة على أسطح الم     -

 

تخزين الوقود االمواد األالية ذا  الخطورة/ مواد كيميائية للمعامل ااهابيب اكسجين خارج األماكن التي يتواجد بها      -

 .الموظفون االعما 

 

إرشاد اإعالم أعضاء هيئة التدريس االموظفين االعما  على التصرف عند اقوع الزلزا  من خال  اللوحا  اإلرشادية       -

 .ائل الممكنةاالوس

 

 :تنظيم اسائل الوقاية من خال  خطة دقيقة اكاملة اااضحة تتضمن •

 

 .اضع كافة االحتماال  الممكن مواجهتها في حا  اقوع الزاللز  االوضع الممكن أن تؤا  إليه المباهي بعد ذلك      -

 

 .ي يتوجب القيام بها مباشرةالتصرف لمواجهة هذه االحتماال  بغرض التخفيف من األضرار االمهام الت      -

 

 .تنظيم عملية اإلطفاء االسيطرة على الحرائق      -
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تنظيم عملية اإلهقاذ ااإلسعاف األالى لألشخاص المصابين       -

 .االمحصورين

 

 .تنظيم عملية اإلخالء اتحديد مخارج النجاة      -

 

اللز  من خال  الدارا  تدريب العاملين في الكلية على كيفية التصرف عتد اقوع الز •

 .التدريبية االنداا 
 

 

 :ثاهيا أثناء األلزمة
 

 .إبالغ أ.د/ عميد الكلية أا من ينوب عنه •

 

 .ابالغ احدة إدارة األلزما  االكوارث بالجامعة •

 

 .تحرك فريق اإلرشاد إلرشاد الطالب على كيفية التعامل مع األلزمة •
 

 .الباب أا تحت طاالة متينة ابعيداً عن النافذة االزجاج اذا كنت في مبنى قف تحت مدخل           -

 

 .توفير الحماية بالوقوف أا البقاء تحت عتبة الباب، أا في لزااية الغرفة أا تحت الطاالة           -

 

 .االبتعاد عن االشياء القابلة للسقوط           -

 

 .حادةاالبتعاد عن االشياء القابلة للكسر ااألشياء ال          -

 

 .االبتعاد عن النوافذ االجدران غير الثابتة          -

 

 .حماية الرأس من المتساقطا  االمواد المتناثرة         -

 

 .في خارج المبنى قف بعيداً عن المباهي ااألشجار اخطوط الهاتف االكهرباء         -

 

 .عدم استخدام المصاعد االتدافع هحو الخارج         -

 

 .االبتعاد عن النوافذ االمرايا         -

 

 .عدم مغادرة المبنى إال اذا كاهت الظراف تسمح بذلك        -

 

 .تقديم االسعاف األالي لذاي االصابا  الخطرة       -
 

 :ثالثاً بعد االلزمة

 

 .إبالغ إدارة الدفاع المدهي حا  سقوط جزء من مبنى بسبب الزلزا  •

 

 .ابا إبالغ اإلسعاف حا  اجود إص •

 

 .إخالء جميع مباهي الكلية لحين التحقق من سالمة المباهي •
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 .المساعدة في أعما  النجدة للمحصورين االمصابين •

 

 .افحص األسالك المقطوعة، اافصل التيار الكهربي •

 

 (ابحث عن المفقودين )عمل حصر للموجودين بالمكان حين اقوع الكارثة •

 

 .لمباهي اإلهشائية ااقتراح مايلزم هحو عمل أي ترميما تشكيل لجنة فنية لفحص حالة ا •

 

 .توثيق الحدث •

 :اههيار جزء من مباهي الكلية -3
 

 :يتم على ما يلي :أاال قبل األلزمة

 .عمل صياهة لمباهي الكلية اعمل الترميما  الاللزمة إذا لزم األمر •

 

 .ي ترسيب بهمصياهة الصرف الصحي االمياه بالمباهي االتأكد من عدم اجود أ •

 

 .(يفضل عز  أرضيا  الحماما  لمنع تسرب المياه )حا  حداثه •

 

 .شفط المياه من على األسطح أا  بأا  حا  تراكمها على السطح مع عمل ما يلزم لعدم تراكم المياه مرة أخرى •

 

 .إتباع قواعد األمن االسالمة المهنية لجميع األسطواها  القابلة لإلهفجار بالمبنى •

 

 .عدم تركيب معدا  ميكاهيكية ثقيلة على أسقف المباهي دان الحصو  على موافقة من لجتة هندسية إهشائية بالجامعة •
 

 :ثاهيا أثناء األلزمة

 

 .إبالغ أ.د/ عميد الكلية أا من ينوب عنه •

 

 .إبالغ إدارة الدفاع المدهي •

 

 .ابالغ االسعاف •

 

 .(لقريب من السقوطإخالء المبنى بالكامل اليس جزء منه ) ا •

 

 .هقل األجهزة الهامة من المبنى بقدر المستطاع •

 

 .عمل كردان فوري حو  الجزء المنهار لحين اصو  شرطة الدفاع المدهي •
 

 :ثالثاً بعد االلزمة

 

 .توثيق ما حدث •

 

 .تقديم التوجيها  ااالقتراحا  لتالفي االههيار في المستقبل •

 

 .ة سبب اههيار المبنى اكيفية عالجهتشكيل لجنة إستشارية لدراس •
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 .تشكيل لجنة لحصر التلفيا  االخسائر المادية •

 :إهفجار مواسير المياه أا الصرف الصحي بالكلية-4

 

 :يتم على ما يلي :أاال قبل األلزمة

  .عمل الصياهة الدارية الاللزمة لشبكة المياه االصرف الصحي بشكل داري •

 

 .المياه بعد االستعما  قبل مغادرة الكلية التأكد من غلق جميع محابس •

 

 .قطنية ( داخل مجاري الكلية لعدم إهسدادها –معدهية  –هشر ثقافة عدم إلقاء أي مخلفا  )ارقة  •

 

 .تدريب العما  االحرس على غلق المحبس العمومي في حا  حداث ألزمة •
 

 :ثاهيا أثناء األلزمة

 .إبالغ السيد األستاذ أمين الكلية •

 

 .بالغ إدارة المجاري بالمحافظةأ •

 

 .قفل محبس المياه العمومي •

 

 .فصل التيار الكهربائي حا  احتما  اصو  المياه له •

 

 .فتح جميع غرف التفتيش ايتم غلقها بعد صرف المياه •

 

 .هقل األاراق االمستندا  الهامة بعيداًعن المياه •
 

 :ثالثاً بعد االلزمة

 

 .توثيق الحدث •

 

 .لتوجيها  االمقترحا  لتفادي حداث تلك األلزمة مستقبالتقديم ا •

 

 .تشكيل لجنة لحصرالتلفيا  االخسائر المادية •

 :اهقطاع التيار الكهربائي اثناء اختبارا  ههاية الفصل الدراسي-2

 

 :يتم على ما يلي :أاال قبل األلزمة

 .عمل الصياهة السنوية الاللزمة للتوصيال  الكهربية بالكلية •

 

به تاريخ بداية اههاية االختبارا  بالكلية  سا  خطاب رسمي الى شركة الكهرباء قبل فترة االختبارا  بفترة كافية محددإر •

 .فترة االختبارا  لطلب عمل أي صياهة اللزمة قبل

 

 .محاالة تدبير مولدا  كهربائية من الجامعة •
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 (إلخ –)كشاف ة مصدر إضاءة ثاهوي رتوفي •

 

 :مةثاهيا أثناء األلز

 .إبالغ أ.د/ رئيس عام االمتحاها  •

 

 .إبالغ شركة الكهرباء فوراً  •

 

 (.تشغيل المولدا  الكهربائية )في حالة اجودها •

 

 .إبالغ أ.د/ رئيس الكنترا  لتأجيل االختبار لفترة محدادة أا ما يراه مناسباً افقاً لقواعد االمتحاها  •

 

 .إلخ( حتى ال يحدث فوضى في اللجان ابين الطالب -تشغيل مصدر ضوء ثاهوي )كشافا  مشحوهة •

 

 (إبالغ الطالب بعدم التحدث مع بعضهم البعض اعدم عمل أي فوضى فهم تحت شراط االختبار )التحدث يسااي غش •

 

 :ثالثاً بعد االلزمة

 

 .توثيق الحدث •

 

 .تقديم التوصيا  االمقترحا  لتفادي حداث ذلك مستقبالً  •

 :تسرب الغالز-2

 المصدر الرئيسي للغالزفصل • 

 فصل المصدر الرئيسي للكهرباء• 

 فتح النوافذ ااألبواب بالمبنى• 

 مناشدة المتواجدين بااللتزام بالهداء ااإلجراءا  الوقائية• 

 إخالء المبنى من الطالب االعاملين• 

 ف في حالة حداث إصابا (ااإلسعا –إدارة المطافي  –إبالغ اإلدارة الجها  المسؤلة في هفس الوقت )شركة الغالز • 

   :مواجهة ألزمة سرقة األجهزة الخاصة بالكلية-7

 

 :يتم على ما يلي :أاال قبل األلزمة

  . اضع آلية مناسبة من الرقابة االحراسة بواسطة رجا  أمن على مدار اليوم •

 

ة االتنسيق فى هذا الشأن مع إدارة اإلى الكلي التأكد من تعبئة النموذج الخاص بإخراج اإدخا  األجهزة بكافة أهواعها من •

  . األمن بالكلية

 

 :ثاهيا أثناء األلزمة
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  . إبالغ عميد الكلية •

 

  . إبالغ إدارة أمن الكلية بالسرقة للتحقيق الرسمى •

 

 . التحقيق مع العاملين ا المسئولين عن حراسة المكان •
 

 :ثالثاً بعد االلزمة

 

  . ة اتالفيهامعرفة الثغرا  التى أد  لحداث السرق •

 

 .توثيق الحدث اتقديم التوصيا  •

 :كيفية التصرف في حالة اإلصابة بجراح-8

 .اضع ضماد على الجرح ثم القيام بالضغط علية حتى يتوقف النزيف •

 .غسل الجرح بالماء االصابون أا إي مطهر للجراح •

 .تغطية الجرح بشاش معقم أا بقطعة قماش هظيفة اتثبيته بشريط الصق •

 . التأكد من توافر األداية ااألداا  الطبية الاللزمة لعمليا  اإلسعافا  األالية •

 :كيفية التصرف في حاال  التسمم الغذائي-9

 . قد يحدث التسمم عن طريق الفم أا االستنشاق أا حتى الجلد

 اإلسعافا  األالية للمصاب بالتسمم

 استدعاء اإلسعاف •

 ا الماءيعطى المصاب كأسين من الحليب أ •

 ال يستحث المصاب على التقيؤ •

 لكي يراه الطبيب للتحليل االحتفاظ بوعاء السم •

 .(بالهرم بنين الرياضية التربية كلية مطعم فى) غذائى تسمم حداث سيناريو

-:االحداث  

 اتمام ابعد الوجبة لتناا  االعداد من كبيرة مجموعة ادخلت. الغداء اجبة لتناا  الطالب امام الدخو  باب بفتح الكلية مطعم قام

 القدرة اعدم االبطن المعدة فى االم غثيان عن عبارة االعراض هذه تسمموكاهت باعراض الطالب من كبير عدد شعر الوجبة تناا 

.الحركة على  

 طارئ تماعاج بعمل الوحدة امين فقام الكلية داخل االكوارث االلزما  احدة ابالغ تم الطلبة هؤالء على االعراض هذه ابمالحظة

.الحادث هذا مجريا  آخر على للوقوف الوحدة الفراد  

-:االجراءا   

 الكلية داخل العالجية الوحدة الى المصابين لزمالئهم باصطحاب الطالب من مجموعة قامت حيث مختلفة الوحدةباعما  افراد كلف اقد

 لنقل االسعاف سيارا  باستدعاء الطالب من مجموعة الوقت هفس فى قامت بينما المصابين الطلبة لهؤالء االالية االسعافا  لعمل

 التالميذ بقية امام المطعم باب بغلق االكوارث االلزما  افراداحدة من مجموعة قامت اخرى هاحية امن. المستشفي الى المصابين

 الوحدة افراد صطحبهما المتخصصين االطباء من مجموعة حضور افور. تسمم حالة بوجود ااخبارهم اجبتهم بعد يتناالوا لم الذين

.الحادثة هذه فى تسببت التى الفاسدة االطعمة ااكتشاف االطعمة من عينا  الخذ المطعم داخل الى  

 المطعم مدير بتحويل الكلية ادارة اقامت. لهم العالج الجراء المستشفى الى المصابين الطلبة ااصطحاب االلزمة استيعاب تم اقد

.التحقيق الى االمسؤلين  

  :التصرف في حالة الصعق الكهربائي كيفية-01

  . قطع التيـار الكهربائي •

فيتم االسعاف عن طريق التنفس  قــد ييتسبب الصعق الكهربائي في حداث قصور في عمل القلب : في حالـــة القصـــور •
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 االصطناعي

 ينقل الى المستشفى •

 :األمتحاها  تسرب -00

 اقائي إجراء

 ان بديل جاهز ايسلم مغلق للجنة اإلمتحاها  على أن يعادرار مجلس كلية بوجود إمتحق

 .تسليمة مغلقاً كما هو للجنة الممتحنين في حالة عدم إستخدامة

  تسريب أحد اإلمتحاها  قبل موعد اإلمتحان بوقت كاف: عند اصو  المعلومة عن 

يد الكلية ا أ.د. اكيل الكلية لشئون التعليم االطالب.ليه المعلومة سرعة اإلتصا  بإدارة الكلية أ.د. عمٳعلى أا  فرد مسئو  تصل •   

تقوم إدارة الكلية بالتأكد أا التحري عن صحة المعلومة اتحديد المسئو  عنها.•   

يتم إتخاذ كافة اإلجراءا  القاهوهية اتجاة المسئو  عن ااقعة تسريب اإلمتحان.•   

  عند اصو  المعلومة أثناء أا عند بداية اإلمتحان:

ليه المعلومة سرعة اإلتصا  بإدارة الكلية أ.د. عميد الكلية ا أ.د. اكيل الكلية لشئون التعليم االطالب.ٳأا  فرد مسئو  تصل  على•   

تقوم إدارة الكلية باتخاذ قرار في الحا  بتأجيل اإلمتحان لمدة ساعة أا ساعتين لحين إعداد امتحان أخر االتأكد االتحري عن • 

المسئو  عنها. صحة المعلومة اتحديد  

يتم إتخاذ كافة اإلجراءا  القاهوهية اتجاه المسئو  عن ااقعة تسريب اإلمتحان.•   

 :اإلحتجاجية االوقفا  اإلضراب -50

االلزمة عدم اللجوء إلى التدخل االمنى من الحرس الجامعى إال فى حالة فشل ادارة الكليه فى التعامل مع•   

سرعة إخطار ادارة الكلية بالحدث نع خراج اا دخو  الطالب اا اى أشخاص من الخارجيناغالق االبواب الرئيسية للكلية لم•   

على مشرف المبنى سرعة استدعاء أعضاء لجنة الحكماء المخصصين للتعامل مع األلزما  الطالبية ا المكلفون من قبل ادارة • 

 الكلية بالتعامل ا التفااض مع الطالب

ن اصو  لجنة المفااضا يقوم المشرف بتهدئة الموقف لحي•   

يقوم أعضاء اللجنة باستدعاء مندابين من قيادا  الطالب للتحاار معهم•   

على أعضاء اللجنة محاالة الوصو  إلى حل مرضى لحين عرض متطلبا  الطالب على ادارة الكلية•   

استدعاء ادارة الكلية للتعامل مع االلزمة فى حالة فشل اللجنة فى فض االلزمة•   

للجنة باالشتراك مع ادارة الكلية بتوثيق الحدث ا تقييمه لدعم احدة األلزما  بالبياها  التى أد  إلى حداث االلزمة ألخذ تقوم ا• 

 التدابير الاللزمة لعدم تكرارها.

 :مشاجرة حداث سيناريو-30

 -:االحداث

 االحتقان من حالة الى المشادة ههذ اد  المحاضرة داخل كالمية بمشادة الكلية طالب من اثنان قام القدم كرة محاضرة فى

 على الجسدى باالعتداء الطالب احد قام المحاضر اهصراف ابمجرد المحاضرة ههاية افى الطالبان هذان هفوس داخل االغضب
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 الشعب طالب بين شديد امرج هرج اسط االعتداء هذا برد االخر فقام االخر

 الغضب حالة الزداد ا الثاهى اصدقاء اكذلك االا  الطالب اصدقاء تجمع اقد

 الزما  احدة افراد علم ابمجرد، جماعية المشاجرة ااصبحت ااالحتقان

 لتهدئة المشاجرة مكان الى مسرعين توجهوا المشاجرة بهذه االكوارث

 . النزاع طرفى بين االفصل االمور

 -: االجراءا 

 دق ساعة ربع ابمرار حدة على فريق كل لتهدئة مؤقتا المشكلة باحتواء الوحدة افراد قام

 المجموعة من ااالحتقان بالغضب  مملوءة جماعة اكل المحاضرة الى الطرفان فاهصرف التالية المحاضرة دخو  جرس

 . االخرى

 هائب مدير بقيادة الوضع لتهدئة المدرج امام االكوارث االلزما  احدة طالب حضر االهتهاء من المحاضرة موعد اقتراب اعند

 حيث من بعضهم على اعتداءا  من به يقومون ما خطورة عن معهم االتحدث بينهما الفصل تم ميذالتال خراج اعند الوحدة

 ابعد القويم بالسلوك االتحلى االخالف العنف اهبذ باالخالق االتحلى االلتزام على احثهم االخالقيق االناحية القاهوهىة الناحية

 الوحدة طالب لنصائح اخيرا رضخوا. الطرفين بين التهدئة ف الوحدة افراد محااال  من الساعة هصف بلغت الزمن من مدة

 الكلية ادارة تعسفيةمن اجراءا  اا اصابا  حداث دمن االلزمة احتواء اتم بالصلح ارضوا

 :األلزما  الصحية التى يتعرض لها الطالب )اهتشار اباء(-40

ين بالكلية بخطورة الوباء ا كيفية التعامل معهاتخاذ الاللزم هحو هشر ملصقا  ا إعداد هداا  لتوعية الطالب ا العامل•   

توضع الوحدا  الصحية بمختلف مباهى الكلية فى حالة طوارئ للتعامل مع الحاال  المصابة حا  اكتشافها•   

ملة على كل من الطالب ا أعضاء هيئة التدريس اا الوظائف المعااهة سرعة اإلبالغ عن اى حالة يتم اكتشافها اا الشك في اهها حا• 

 الوباء )مصابة(

فى حالة ظهور احدى اا بعض الحاال  فى احد المعامل اا المباهى مما يشكل خطر الهتشار الوباء تقوم ادارة الكلية باغالق هذا • 

 المكان لحين التعامل معه من الجها  الصحية المسؤلة

اليقاف الدراسة لفترة محددة بمشورة الجها  الطبية  فى حالة تكرار ظهور حاال  مرضية على ادارة الكلية مخاطبة ادارة الجامعة• 

 المسؤلة لتالفى اهتشار الوباء

فى حالة اغالق احد االماكن بتوجيه طبي على ادارة الكلية تدبير أماكن اخرى الستمرار العملية العملية ا التعليمية اا اتخاذ قرار • 

 بايقافها

لتقدير الحالة اعمل اإلسعافا  األالية.على الفرد المسئو  سرعة إستدعاء طبيب الكلية •   

سرعة إستدعاء سياراة اإلسعاف إذا دعت الحاجة لذلك.•   

اإلتصا  بولي أمر الطالب إلعالمه بالحالة امعرفة التاريخ المرضى للطالب.•   

إبالغ إدارة الكلية التخاذ الاللزم تجاه الطالب اخاصة فيما يختص باإلمتحاها .•   

 :ر المألوف بين الطالب ابعض أعضاء هيئة التدريس األداار الوقائيةألزما  التعامل غي-02

هناك أسباب عديدة يمكن من خاللها التقليل من التعامل غير المألوف منها أساليب اأداار لألستاذ الجامعي اكذلك المرشد 

 األكاديمي له دار ااإلدارة.
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سلوكيا  تصحيح مفهوم الذا  السلبي عند الطالب الذين يظهران بعض • 

العنف التي يمكن السيطرة عليها، االتي يمكن أن تظهر على شكل عنف عند 

 اقوع ضغوط هفسية مؤلمة، االتعرض المستمر لمشاهدة العنف.

تقوية الفرد اتدريبه على السلوك االجتماعي، فعندما يكون الفرد مقبوال من • 

ة العنف.اآلخرين ايعيش العالقا  االجتماعية الدافئة يبتعد عن ممارس  

معاملة الطالب بإهساهية االتقرب منه اإظهار جاهب الرجولة في شخصيته عند التعامل معه.•   

هشر راح المحبة االتسامح بين أفراد الشعبة الواحدة اإظهار الدفء االجتماعي ااألسري بين األستاذ االطالب.•   

ى لزيادة اهتماماتهم األكاديمية اإشاعة األجواء التربوية السليمة.التقليل من عدد الطلبة في الشعبة الواحدة، امساعدة الطلبة عل•   

.لزيادة الوعي بين أالياء األمور احثهم على االهتمام بأاضاع أبناءهم•   

 :السرقا  العلمية ااالقتباس-02

تشكل الكلية لجنة من أساتذة الكلية فى مختلف التخصصا  للنظر فى حاال  السرقا  العلمية ا االقتباس•   

عند ظهور احدى الحاال  تقوم اللجنة بتشكيل لجنة من أساتذة التخصص إلعداد تقرير مفصل عن الحالة•   

ء فى حالة ثبو  اإلداهة على الحالة تقوم ادارة الكلية باتخاذ الاللزم هحو رفع األمر إلى اللجنة التأديبية بالجامعة ا إعالن كافة أعضا• 

 هيئة التدريس بنتائج التحقيق .

البة كل قسم بالكلية بوضع خطة مستقبلية لألعباء التدريسية االتخصصا  النادرةمط•   

مع مراعاة العمل بنظام الساعا  المعتمدة اأثرة المجموعا  الصغيرة.•   

مناشدة إدارة الجامعة بتوفير الدرجا  الوظيفية اما يتناسب مع إحتياجا  الكلية ااألقسام.•   

دة أعضاء هيئة التدريس في التخصصا  النادرة.إعادة النظر في إشعارا  السا•   

حث اتشجيع المعيدين االمدرسين المساعدين للحصو  على بعثا  الدالة التنافسية من خال  اإلدارة العامة للبعثا  بولزارة التعليم • 

 العالي.

 

 :بالكليه االماكن احد فى سيارة  حادثه حداث-07

 االحداث :
 ههايه فى الكليه من خراجه اثناء بسيارته الكليه داخل الطالبه من مجموعه باصطدام الكليه فى يسالتدر بمجا  العاملين احد قام

 بقدمه يتالم كان طالب اهناك عليه مغمى كان طالب اهناك ينزف كان من امنهم االرض على الطالب بعض فوقع الدراسى اليوم

  كتفه فى بالم يشكو اخر اطالب

 فى الوحده افراد بتجميع الوحده عن المسئو  فقام الكليه داخل االكوارث االلزما  ااحدة ابالغ تم الكليه فى الحدث اهتشار اعند

.الحادث مجريا  اخر على للوقف طاري اجتماع  

 

 االجراء  :
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 يقوم ان منها كان مهام بعده الوحده افراد بتكليف الوحده عن المسئو  قام

 المستشفى الى المصابين للنق االسعاف سيارة باستدعاء الطالب من مجموعه

 الكليه داخل العالجيه الوحده الى لزمالئهم باصطاب قامت اخرى امجموعه‘

 قامت اخرى هاحيه امن ، المصابين الطلبه لهوالء االاليه االسعافا  لعمل

 تقديم لهم يمكن التى لزمالئهم بعض باسعاف االكوارس الزما  الوحده افراد من مجموعه

.االسعاف سياره اصو  لحين االاليه ااالسعافا  المساعده  

 

 السيطره تم اقد االجراء  ااتخذ بها الكليه اداره اخبار يتم لكى الحادثه حداث كيفيه عن معلوما  باخذ  اخرى مجموعه اقامت

 تخذبا الكليه  اداره اقامت لهم العالج الجراء المستشفى الى المصابين الطالبه بعض ااصطحاب المكان اتامين االلزمه على

.اإبالغ الشرطة الحادث هذا فى تسبب الذى كتوردال هذا امام االلزمه االجراء   

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تنظيم اإدارة إى ألزمة داخل الكلية

   . 

 (مظاهرة –اههيار  –التبليغ الفوري لوحدة األلزمة بالكلية عن الحدث )حريق  -0 

القرارا  بالتنسيق مع  ث للمتابعة ااتخاذ بعضاهتقا  بعض أفراد طاقم إدارة األلزمة إلي منطقة الحد -5 

 . احدة إدارة األلزما 

المختصين المتواجدين  تأمين منطقة الحدث بالتنسيق مع إدارة األمن بالكلية اادارة رعاية الشباب اجميع -3

 .داخل حرم الكلية اثناء اقوع األلزمة

التهوين أا التهويل من  لية االجامعة مع عدمتجميع اتحليل اتداا  المعلوما  األالية مع المختصين بالك -4 

 .األلزمة

األهقاذ أا  سرعة ابالغ الجها  المختصة مثل: شرطة النجدة أا اإلسعاف أا الدفاع المدهي أا فرق -2

 .الكهرباء اا المياه أا الغالز الطبيعي أا الصرف الصحي.....الخ

 .امعة تجنبا الهتشا الشائعا عدم إبالغ االعالم اال عن طريق المختصين بذلك في الج -2 

 .إلزالة أثار الحدث اإعادة األاضاع إلي ما كاهت علية -7 

القرار  المنفذة مع  تجميع المعلوما  اابالغها لمركز إدارة بالجامعة لتحليلها اتقدير الموقف التخاذ -8 
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 . اإلبالغ للمستوي األعلي

لسابق الخراج بالدراس المستفادة اتعديل السيناريوها  ا -9 

 .اضعها

 

 

 

 

 

 انجازات وحدة ادارة االزمات والكوارث بالكلية

 تم تشكيل وحدة الدارة االزمات والكوارث بالكلية  -1
 تم اعتماد الوحدة من قبل مجلس الكلية  -2
 السلك (.-تم اعداد مقرالدراة وحدة االزمات والكوارث مجهزة وجارى تزويدها باجهزة اتصال حديثة )فاكس -3
 ت ارشادية وتم وضعها ف  القاعات الدراسية والصاالت العملية.تم طبع بوسترا -4
 وكيفية استخدام طفايات الحريق.تم القاء محضرات تذثذقفذية عن ادارة االزمات  -5
تم عمل دورة تدريبية عن دور الفنيين والعما ل ف  تامين وسالمة بيئة العمل )السالمة بالمنشئات  -6

 التعليمية (
لمتابعة االشترطات الوقائية المطلوبة  الجيزةادارة الدفاع المدن  بمحافظة مختصين من  فريقتم دعوة  -7

( وكيفية تنفيذ خطة االخالءعن حدوث تلك القنابللتامين المبان  والقاء ندوة لالزمات المفتعلة)الحريق و 
 .االزمات 

 تم عمل صيانة عل  اجهزة االطفاءالموجودة بالكلية. -8
و الرموز الرقمية لجميع حجرات مبان  الكلية عل   اللوحات الكهربائيةتم تحديد اماكن طفايات الحريق و  -9

 الرسم الهندس  الخاص بالكلية.
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للوحدة عل  الموقع  تم اضافة النشاطات المختلفة -11
 االلكترون  للكلية.

 تم تثبيت العالمات االرشادية لمخارج الطوارىء بالكلية. -11
 .تم طباعة دليل ارشادى عن وحدة االزمات والكوارث -12
تم اعداد سجل موثق بة االزمات الت  شهدتها الكلية وكيف تم التعامل  -13

 معها.
 تم اعداد صناديق لالسعافات االولية وتعليقها بجميع ادوار الكلية وملحقاته. -14
 تم طباعة جميع ارقام الطوارئ وتوزيعها عل  كل مكاتب ومالعب ومباني الكلية. -15
 الكلية.بعة صيانة طفايات الحريق بتم وضع الية متا -16
 والعاملين واعضاء هيئة التدريس بالكلية. تم تدريب الطالب عل  االخالء ومساعدة زمالئهم -17
المظاهرات  –تسرب االمتحان  –التسمم  –تم وضع سناريوهات مواجهة االزمة في ) الحرائق  -18

 زالزل ( –انهيار مبن   –واالعتصامات 

 
 معاونين ( –س اعضاء هيئة تدري –عاملين  – ةلبمنا ) طته سالمتك 

 لسالمتك اآلتي مراعاة الكلية يرج  مبن  دخولك عند
 إذا المبن  دخولك عند المن رجال قبل من تنفيذ ذلك   كلية  او اى اثبات للشخصية وتقبلالدخول بكارنيه ال

 .ذلك منك طلب
 دخولك عند المن رجال قبل من تنفيذ ذلك   العمل وتقبل تخص وال الهابدخو  مسموح الغير الشياء جلب عدم

 المبن 
 .الطوارئ مخارج وخاصة ، المبن  كروكي عل  التعرف
 .الخصوص ذابه والسالمة المن لتعليمات طبقا السيارات مواقف استخدام
 الطوارئ خطط ومعرفة المبني داخل والسالمة المن تعليمات تطبيق

 .واإلدراج الخزائن في اظهحف باإلمكان كان إذا المكتب عل  مةها أوراق أو مستندات أية تترك ال
 .العمل مغادرتك عند مكتبك عل  المالية والوراق النقدية المبالغ تترك ال

 النوافذ جميع بإغالق وقم مقفل، مكان في اظهحفو  المستندات كافة جمع من تأكد الدراسي اليوم ايةنه عند
حكام والبواب  .الهإقفا وا 

 
 تدريب اماكن ال  داخل والمان السالمة قواعد
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 العمل أثناء اماكن التدريب او المعامل التركيز داخل عامة إرشادات
  .الالزمة السالمة وشروط بقوانين وااللتزام

 اماكن التدريب او المعامل  داخل الشرب أو الكل أو التدخين عدم
 اماكن التدريب او المعامل وسالمة بأمن الخاصة اإلرشادات إتباع
  .مراقبة بدون االفنية زةجهال ترك عدم
  .العمل بعد نظيفا ونتركه ومرتب نظيف مكان في العمل
 الحائط عل  الكتابة عدم

 عضو أو المختص  وجود في إال باماكن التدريب او المعامل الخاصة الدوات أو زةجهال من أي عدم استخدام 
 .ئة تدريسهي

 ابه الغرا ض الخاصة في واجهزة المعامل إال أدوات استخدام ممنوع
 -:اآلتي إتباع يجب اماكن التدريب او المعامل إل  الدخول قبل

 المناسب  لطبيعة اماكن التدريب او المعامل الزى ارتداء
 مشغوالت ذهبية . محمول  داخل اماكن التدريب او المعامل  شنط من شخصية متعلقات أي اصطحاب عدم
 او المعامل اماكن التدريب داخل المشروبات بالطعمة إطالقا يسمح ال

 التواجد باماكن التدريب او المعامل أثناء
  وجوده فترة طوال ابهومنت يقظ يكون أن الطالب عل  يجب
  .داخل اماكن التدريب او المعامل الوقات جميع في وجدية مسئولة بطريقة التصرف يجب
  المسئول من اتيهبتوج إال اماكن التدريب او المعاملب الموجودة زةجهال استخدام  عدم يجب
  إال لخر مكان من التنقل وعدم اماكن التدريب او المعامل داخل له المخصص بالمكان االلتزام الطالب عل 

 .العمل ابهيتطل التي للضرورة
 العملية  الدروس من اءتهاالن وبعد الوقت طوال نظيفا العمل مكان عل  الحفاظ يجب
  .العملي من اءتهاالن بعد اله صصالمخ المكان إل  والدوات زةجهال إعادة يجب
  .المعمل مغادرة قبل ربائيةكهال زةجهال إطفاء من التأكد يجب
  .اماكن التدريب او المعامل داخل مخالفات أي وقوع عن فورا اإلبالغ يجب

 السالمة توفير في  المسؤلين عن اماكن التدريب او المعامل واجبات
 -:التالية يماتبالتعل التقيد العاملين جميع عل  يجب

 اماكن التدريب او المعامل في السالمة بنظم المتعلقة واإلرشادات بالتعليمات التام االلتزام
 مهاحج كان مهما الحوادث عن بسرعة اإلبالغ
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 عل  والحرص الشخصية الوقاية معدات باستخدام التام االلتزام
 .ارهتواف

 بقواعد لقيتع ما بكل والوعي الذاتي التثقيف زيادة عل  الحرص
 .البيئة عل  والمحافظة السالمة
  اماكن التدريب او المعامل داخل العملي فترة طوال بالتواجد االلتزام
 .الدوات يزجهوت للتحضير العملي وبعد قبل التدريس ئةهي عضو مع تواجد الوظائف المعاونة  ضرورة
 لالحريق داخل اماكن التدريب او المعام من للوقاية إجرائية قواعد
  .- :يلي بما االلتزام يجب للحرائق التعرض من الدراسية المعامل لوقاية
 .دورية بصفة ربائيةكهال زةجهال تشغيل قبل رباءكهال توصيالت سالمة من التأكد
 اماكن التدريب  جدران عل  الموجودة زةجهلأل الصحيح التعامل لكيفية إرشادية لوحات تعليق

 .خاطئ سلوك أي لتصحيح فورا ا اماكن التدريب او المعامل والتدخل داخل البالط سلوكيات تماماهب المتابعة
 لدخول اماكن التدريب او المعامل منظمة قواعد

 .الكارنيه إبراز بدون المعمل دخول للطالب يسمح ال
 المعمل خارج مكان في انهتخزي داخل اماكن التدريب او المعامل ويجب والكتب الحقائب بوضع السماح عدم
 يكون أن عل  مسبقا المحددة الساعات في باستعمال اماكن التدريب او المعامل إال للطالب يسمح ال

 .بالكلية التدريس ئةهي أعضاء أحد أو موجود المعمل مشرف
 اماكن التدريب او المعامل داخل والشراب الطعام بدخول مسموح غير
  .اماكن التدريب او المعاملدخول  عند الكلية قبل من المحدد الرسمي الزى ارتداء يجب
 اماكن التدريب او المعامل  او اجهزة من  أدوات أي بخروج السماح عدم
 وأمان سالمة لضمان اماكن التدريب او المعامل مغادرة قبل والشبابيك المضاءة النوار إغالق يجب

 .المكان
  امهاستخدا فالرجاء هالطالب متعلقات لحفظ دواليب يتوفر
  في المعمل مشرف إبالغ يجب اماكن التدريب او المعامل داخل الموجودة الدوات في عطالأ أي وجود عند

 .الالزم التخاذ الحال
 ومرتب نظيف المكان ترك يجب

  .انهمكا في الدوات
  المنظمة والقواعد لتدريب  وساعات الجداول ابه مدرج إعالنات لوحة اماكن التدريب او المعامل بكل يوجد

 لتحديث دورية بصفة اللوحة ذهه عل  اإلطالع الطالب عل  يجب ثم ماكن التدريب او المعامل ومنالاستخدام ا
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 .معلوماته
 

 :اماكن التدريب يجب وأمان نظافة عل  للمحافظة
  اماكن التدريب او المعامل وأدوات بمحتويات الطالب توعية في المشاركة

 .راتوهالمج بارتداء السماح عدم
  .أظافر طالء وضع وعدم الظافر تقليم خاصة الشخصية بالنظافة تمامهاال

  .مبللة ربائيةكهال التوصيالت كون حال في ربائيةكهال زةجهال تشغيل عدم
 في قطع أو تعرية وجود أو زةجهال من أي في ربيكه ماس أي وجود عن والتحذير اإلبالغ
 .السالك بعض
 ادرةالمكانمغ قبل ربائيةكهال زةجهال إطفاء من التأكد يجب
 السجل طريق عن المعمل في الدوات وتسليم استالم يجب
 التوقيع مع واالنصراف الحضور ووقت التدريس ئةهي عضو واسم المجموعة يكتب

 المختص إل  زةجهال في أعطال أي عن الفوري اإلبالغ
 

  بعض االرشادات للوقاية من عدة مخاطر قد تواجهك
 قر واالنزال الوقاية من حوادث السقوط والتعث

المؤدية  تعتبر حوادث السقوط من أكثر الحوادث  شوعيا ويأتي ترتيبها الثاني من حيث كونها احدى أهم الحوادث
، وبالتالي فينبغي إتباع  للوفاة بعد حوادث الطرق، ويمكن أن تقع حوادث السقوط في أي وقت وفي أي مكان

 :تدابير الوقاية التالية
 .واب المؤدية إل  الشرفاتإغالق الب الحفاظ عل -1

  .اشتراطات السالمة عل  النوافذ وضع حواجز وموانع مناسبة تتفق مع-2
 .ترك أرضيات الحمام مبللة لتجنب وقوع حوادث االنزالق عدم ترك بقايا سائلة عل  البالط أو -3

 . سير ومن ثم السقوطالدرج أو في الممرات لن ذلك قد يؤدي إل  التعثر أثناء ال تجنب ترك الشياء عل -4
 

 الوقاية من حوادث المصاعد الكهربائية
أو  وتنوع وسائل السالمة في المصاعد. اال انه قد تقع بعض الحوادث نتيجة سوء االستخدام بالرغم من تعدد

وللوقاية من تلك  نتيجة غياب أعمال الصيانة الدورية لها المر الذي يعرض مستخدموه لخطر االحتجاز،
  - :نصح بالتاليالخطار ن
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عندما تدعو الحاجة للمساعده  االتصال فورًا بالدفاع المدني -1
  .واإلنقاذ

يدويًا عند توقفه فجأة  التدريب عل  كيفية تشغيل المصعد -2
االتصال في  وكتابة طريقة التشغيل وتعليقها في مكان ظاهر مع كتابة هواتف

 . تها بجوار المصعدحاالت الطوارئ وحمولة المصعد في الفتة يتم تثبي
  .إجراء الصيانة الدورية للمصعد من قبل شركات متخصصة في مواعيد محددة -3

 .بالحمولة المقرره للمصعد التقيد -4
 

 مياه الشرب الوقاية من حوادث مبردات 
بصفة مراعاة تنظيفه ومراقبته واستبداله  يجب أن تكون مبردات المياه مثبت عليها فلتر ترشيح مياه الشرب مع

خزانات مياه الشرب مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ ، وأن  دورية كلما دعت الحاجة لذلك ، ويجب أن تكون
يسهل عملية غسله وتنظيفه وتهويته وذلك بوجود فتحة من السفل يمكن التحكم  يكون تصميم الخزان بشكل

بعيد عن مصادر  ل دخول المياه وفي مكانويجب أن يكون خزان المياه في مكان مرتفع ومزود بفالتر قب فيها ،
حكام غلقها لمنع دخول الحشرات أو أي أجسام  التلوث ، وكذلك يجب التأكد من نظافة خزانات مياه الشرب وا 

 .غريبة بداخلها
 

 الوقاية من حوادث إنغالق البواب
 -:التاليهفي النقاط  المخاطر التي قد نتعرض لها تلك الناتجة عن البواب والتي نوجزها من
 ." التي يركب بها " دفاش البواب المرتده تلقائيًا تسبب ارتطام االشخاص بها وهي -1

 .الباب البواب المروحية تسبب ضربًا لشخص أخر غير مرئي خلف -2
 .االصابع البواب ذات لطرفها الحادة تسبب الجروح أو الكسور لأليدي أو-3

 .إصابات المياه يؤدي لحدوثإنغالق البواب في الغرف أو دورات  -4
 ويجب اتخاذ تدابير الوقاية
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 مطوية الوحدة
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 رقام الطوارئأ
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 صور ارشادية
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 تحت اشراف

 أ.د / عصام الهاللي
 مدير وحدة األزمات والكوارث

 
 اعداد وتنفيذ

 م.د/ راني بهجت ناصف
 نائب مدير وحدة األزمات والكوارث


