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 ال زمات والكوارثجلنة 
******************************* 

 

األزمات والكوارث أحد أهم متطلبات األمن واألمان للمنشأت التعليمية ذات الصلة باألعداد البشرية  لجنةتعتبر 

حفاظ عليها كأحد المقومات األساسية إلرساء متطلبات الجودة فى والبنية التحتية ذات اإلمكانيات التى يجب ال

 .تلك المؤسسات

 

 :الرسالة
واألثار السلبية لألزمة، التحكم إلى  وحدوث المخاطر تحقيق أعلى معدالت األمن والسالمة فى حاالت الطوارئ

 .للنجاح والتفوقحد كبير فى توجيه دفة هذة األزمة والسيطرة على أثارها وتحويل األزمة إلى فرص 

 

 :مهام وأهداف اللجنة
خطةة : تحديد أشكال وأنواع األزمات والكوارث المتوقعة ومن ثم وضع خطة لمواجهة كل نوع مثال لذلك  -1

 .1014/1015أعداد الطالب للعام األكاديمى  زيادةللتعامل مع 

 .(مادية والتسهيالت الداعمةبالتعاون مع لجنة الموارد ال) إعداد دراسة عن حالة البنية األساسية للكلية -1

 .تحديد اإلحتياجات التدريبية ووضع خطة تنفيذية لها -3

 .وضع سيناريوهات للكوارث واألزمات والمخاطر المتوقعة وخطط للتعامل معها -4

 .التنسيق مع الجهة المماثلة بالجامعة لتبادل الفائدة والمنفعة على مستوى الجامعة -5

 .ة وتنمية قدراتهم فى هذا المجالتدريب أعضاء الفريق اإلدارى بالوحد -6

علةةى تنفيةةذ الخطةةط ( الطةةالب -العةةاملين  -الهي ةةة المعاونةةة  -أعضةةاء هي ةةة التةةدري  )تةةدريب أفةةراد الكليةةة  -7

 .الموضوعة لمواجهة األزمات والكوارث وقياس فاعليتها

وبة في حالة حدوث خطورة العبث باجهزة انذار الحريق الصدار انذارات كاذبة، وتشديد العقبالطلبة  توعية  -8

 .هذا

 .عمل تجربة اخالء تحسبا  لحاالت الكوارث الطبيعية أو الحريق -9

بين ادارة الجامعة و ادارة المستشفى يتم فيها االتفةاق علةى كيفيةة ( مالية وادارية)عمل استراتيجية متكاملة  -10

 . استقبال المصابين من الطلبة أو العاملين في الحاالت الطارئة

التةى يمكةن اللجةوء اليهةا فةي حةاالت الكةوارث ( مثةل البةدرومات ومةا شةابه) اآلمنةة  عمل حصةر للمالجة  -11

 .كحاالت الحرب أو سوء األحوال الجوية

 . يتم توفير عدد كاف من طفايات الحريق -11

 . تحديد اثنان من العمال فى كل طابق كمس ولين عن طفايات الحريق وتدريبهما على استخدامها -13

 .نذار الحريق وشحن دوري لطفايات الحريقعمل صيانة دورية ألجهزة إ -14

 .تعليق الفتات ارشادية واضحة لالرشاد الى مخارج الطوارئ -15

        األزمات والكوارث رئيس لجنة 

       منى أحمد الحلواني. د.أ     

 1015/   3/    11بتاريخ  اعتماد مجل  الكلية 
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 خطة الإخالء
 :وسائل اإلنذار 

 ( نداء بواسطة العاملين)بالصوت  -التليفون  -ة الالسلكية األجهز- اإلنذار اآللي 

  

 :اإلجراءات التي تتبع عند سماع وسيلة اإلنذار

  يتم عمل نداء من األمن الصناعي أو السنترال في جميع أرجاء المكــان عن موقع الحــدث -1

  -مدير األمن  - مدير أمن القطاع)نفسه عدة مرات وفى الفواصل يتم اإلتصال بالمس ولين     

 وإذا كـان هنـاك شعـور بـأن الحـريق خــارج ( مدير األمن المناوب ليال   -األمن الصناعي     

 (111): السيطرة يتم االتصال بشرطة اإلطفاء في األرقام التالية   

ه والتوجه الميا يتم توجيه األمن واألمن الصناعي واإلشراف الداخلي وأخذ طفايات الحريق ومد خراطيـم -1

 .بسرعة إلى مكان الحريق والتعامل معه 

 .يقوم األمن الصناعي بفصل التيار الكهربائي عن منطقة الحريق أو الكارثة -3

 .يتم فتح جميع أبواب الخروج فور سماع اإلنذار  -4

 .عدم استخدام المصاعد الكهربائية  -5

حة الحريق للمنطقة إلتاحة الفرصة لشرطة اإلطفاء عند تواجد شرطة الحماية المدنية يتم إخالء فريق مكاف -6

 .بأداء عملهم بسهولة 

 .التأكد من خلو المكان من أعضاء هي ة التدري  والطلبة والعاملين  -7

 :اإلجراءات التي تتبع عند اكتشاف الحريق

 :في حالة حدوث حريق فإن الشخص المكتشف والقريب من الحريق يقوم بعمل اآلتي  *

 .ي شخص يتعرض لخطورة حقيقية إنقاذ أ- أ

 . اإلبالغ عن مكان الحريق ونوعه إن أمكن  -ب

 .التعامل مع الحريق في بدايته بأي وسيلة لحين وصول المساعدات  -ج

عند إبالغ عامل السنترال أو األمن الصناعي بوجود حريق يقوم فورا  بعمل نداء على اإلذاعة الداخلية في  -د

 .جميع أرجاء المبنى بمكان الحريق وفى الفـواصل يقـوم باالتصال باألشخاص المعنية بالحريق للحضور

  

 (:التدريس وعاملين أعضاء هيئة, ضباط أمن)األعمال اإلدارية التي يقوم بها المسئولين 

: المكان)يجب على المس ولين عن المكان تحديد مناطق للتجمع خاصة بالطلبة والعاملين خارج المبنى  -أ

 (أحمد عرابيالمربع ما بين مبنى صالح الدين ومبنى 

 :يتم تشكيل خم  لجان لتفعيل خطة االخالء كاالتي -ب
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 .مجموعة السالمة -1

 .ائيمجموعة فصل التيار الكهرب -1

 .مجموعة اإلخالء السريع -3

 .مجموعة اإلطفاء -4

 .مجموعة إستقبال المصابين الناجين -5

 .إرسال المصابين إلى مستشفي الجامعة بواسطة مركبات الجامعة أو المستشفيات الخارجية  -ج

 (.أسماء وعناوين وأرقام تليفونات ) تجميع المعلومات الخاصة بالمصابين  -د

 .التي نتجت عن الحريق حصر الخسائر  -و

  

 :أسلوب التحرك أثناء الحريق 

 .يتم نزول الطلبة والعاملين المتواجدين باألدوار العليا على يمين السلم  -أ 

وجود مشرف لكل دور والمدرجات والمعامل لتوجية الطلبة والعاملين إلي الساللم والخروج الى المربع  -ب

 .ب حتى اليحدث تكدسوتقسيم الطال( المكان المحدد للتجمع)

 .يتم صعود أفراد مقاومة الحريق واإلنقاذ على يمين سلم أثناء الصعود حتى ال يتم إعاقتهم -ج

يحدد سلم في حينه لرجال شرطـة اإلطفـاء والدفـاع المدني حسب مكان وقــوع الحـريـق للصعود منه  -د

 .كة بسرعة ويسر بمعداتهم ويخلى تماما  من أي أفراد خاصة بالجامعة حتى يتسنى لهم الحر

 

         األزمات والكوارث رئيس لجنة  

           منى أحمد الحلواني. د.أ

 

 1015/   3/   11اعتماد مجل  الكلية بتاريخ   
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 للجنة اخلطة التنفيذية
 :آليات التنفيذ

مةةن أفةةراد أمةةن الكليةةة   تتقةةدم إدارة الكليةةة بطلةةب لةةوزارة القةةوى العاملةةة إليفةةاد مةةدربين لتقةةديم دورات لعةةدد -1

 .وأعضاء هي ة التدري  والهي ة المعاونة واإلداريين حول اتباع شروط السالمة لتفادي األزمات

االتصال بالجهات المعنية في الدفاع المدني لتقديم دورة لعدد من أفراد أمةن الكليةة حةول كيفيةة التعامةل مةع  -1

 .الكوارث

 .طفايات حريق بعدد يتناسب مع حجم كل دور يتم التعاقد عن طريق مسؤلي المشتريات على -3

 .يتم عمل محاضرة توعية حول األخطار المحتملة وكيفية التعامل معها -4

 .التنسيق مع جميع األطراف على ميعاد لتجربة االخالء والقيام بها باشتراك الطلبة واألساتذة والعاملين -5

سةةتقبال المصةةابين مةةن الطلبةةة والعةةاملين االتصةةال بمسةة ولى المستشةةفى لالتفةةاق علةةى اسةةتراتيجية شةةاملة ال -6

 .وإعالمهم بها
 

 استكمال الفصل الدراسي في حالة تعذره بسبب كوارث طبيعية أو ظروف سياسيةخطة 

 التواصل بين الطلبة واألساتذة عبر اإلنترنت -1

 e-learningتوصيل محتوى المادة للطالب عبر اإلنترنت  -1
 

 أليات التنفيذ

عبةةر أحةةد مواقةةع التواصةةل اإلجتمةةاعي لكةةل مةةادة بكةةل فرقةةة لتحميةةل المةةادة تكةةوين مجموعةةات أو منتةةديات  -1

 .العلمية تباعا وفقا للخطة الزمنية لتدريسها

في مواعيةد تحةدد عبةر المجموعةة ويحبةذ أن يكةون الموعةد  video conferenceااللتقاء بالطلبة عن طريق  -1

 .هو موعد المحاضرة في الجدول لطرح األس لة حول المنهج

أو غيةةره بحيةةث يمكةةن مةةن خاللهةةا احتسةةاب درجةةات لحضةةور  video streamingش عمةةل عبةةر عمةةل ور -3

 .الطالب في أعمال السنة

 .يتم تسليم الواجبات عن طريق البريد اإللكتروني للمجموعة الخاصة بالمادة ويدير المجموعة أستاذ المادة -4
 

 الجدول الزمنى

أو حسةب مةدى تةوافر االمكانةات المطلوبةة علةى أن  1015 -1014يتم تنفيذ هةذه الخطةة خةالل العةام الدراسةي 

تكةةون االجتماعةةات  الخاصةةة بهةةذه اللجنةةة يةةوم األحةةد كةةل أسةةبوعين مةةن العاشةةرة والنصةةف إلةةى الثانيةةة عشةةر 

 .1137وعشرون دقيقة في غرفة رقم 

 :المستندات المطلوبة

 .زمةاالزمات والكوارث متضمن الموارد البشرية والمادية الال قرار اعتماد لجنة –

 وتنمية قدراتهم فى هذا المجال  أعضاء اللجنةخطة تدريب   – 

 .زمات والكوارث وكيفية التعامل معهافراد الكلية المعينين على الخطط الموضوعة لألأتدريب  –

 

         األزمات والكوارث رئيس لجنة 

           منى أحمد الحلواني. د.أ     

 1015/    3/    13اعتماد مجل  الكلية بتاريخ 

 


