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 لوحدةمدير ا

 المدير التنفيذى

 ئب  المديرنا

تنفيذ الخطط والسيناريوهات لجنة المتابعة التأهيل وإعادة البناءلجنة   لجنة  لتخطيط  نشر الوعي الثقافي لجنة

 رسم السيناريوهات

 تطوير وتحديث الخطط

 دورات تدريبية

 ملصقات وعالمات ارشادية

 تدريب األفراد لإلستعداد

 اإلغاثةتنفيذ أعمال المواجهة و

 أعمال خدمات الطوارئ

 تنفيذ عمليات اإلخالء

 حصر الخسائر

 تقييم اإلجراءات

 التأهيل وإعادة البناء

 توثيق الحدث

 التوصيات والمقترحات



  أعمال لجان الهيكل التنظيمى لوحدة إدارة األزمات والكوارث
ان الحاروني أ  / د.أ( المتوسط   / لألزمات والكوارث المحتمل حدوثها فى المدى القريب ) التوقع/ التنبؤ ( لجنة  لتخطيط  رى  أ  / د .ايم د خي د   /   د.ناه ة عب نادي

 )القادر  
 رسم السيناريوهات لدرء األزمات ومواجهة الكوارث   -
  تطوير وتحديث الخطط وفقًا للمستجدات من أجل إدارة أفضل -
وارث واألزمات            إدارة الك افي ب وعي الثق ة نشر ال ة أ        (لجن دريب بالكلي ة وحدة الت ة بالجامع و  / د.م.مرآز السالمة والصحة المهني ان محم ان / د. .د ناريم ايم

  )انتصار عبد العزيز/د.ام/ عواطف صبحى  م م نشوى احمد  م م شيماء مصطفى ا د / د.م.علياء عزمى ا/د.م.أ, عبداهللا 
 , ورش عمل ودورات تدريبية  لنشر ثقافة االزمات والكوارث بالكلية   ملصقات وعالمات ارشاديةا -
 ....)ممرات ومسالك للهروب –مكان للتجمع –جرادل رمل  –طفايات  –جرس انذار ( االدوات الالزمة الدارة االزمات  -
 تدريب األفراد لالستعداد للتعامل مع األزمة أو الكارثة   -

اً  ان الحسينى ا د  / د.امل النجار أ م  /د .أ. (لجنة تنفيذ الخطط والسيناريوهات التى سبق إعدادها والتدريب عليه د  م    / ناريم م  عواطف صبحى  م م نشوى احم
  ) .انتصار عبد العزيز /د.علياء عزمى ام/د.م.أ, شيماء مصطفى ايمان عبداهللا 

 تنفيذ أعمال المواجهة واإلغاثة بأنواعها وفقا لنوعية األزمة أو الكارثة  القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة  -
 . تنفيذ عمليات اإلخالء عند الضرورة  -
  )  عواطف صبحى/ ناريمان الحسينى ا م د/ د.مأ انتصار عبد العزيز /د.ام(لجنة المتابعة -
 .,الوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقييمه، وتحديد اإلجراءات المطلوبة للتعامل معه من خالل غرفة العمليات -
   حصر الخسائر فى األفراد والمنشآت -
  مع الكارثة خالل مرحلة المواجهة واالستجابة واالحتواء والخروج بالدروس المستفادة للتعامل  تقييم اإلجراءات التي تمَّ اتخاذها -
  د عواطف صبحى .م.ناريمان محمود أ/د.م.علياء عزمى أ/د.م.أ, ايمان عبداهللا ( . .التأهيل وإعادة البناءلجنة ( 
 إستئناف النشاط والحماية من أخطار المستقبل المحتملة 
  من أجل تالفي السلبيات مستقبال   لتوصيات والمقترحات الالزمة، وتوجيهها إلى الجهات المعنية لالستفادة منهاتقديم او توثيق الحدث  -

 


