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 خطة مواجهة االزمات و الكوارث

 1/10/2017 – 2/11/2016من  ةللفتر

 

 نجاحال مؤشر فترة التنفيذ مسئول التنفيذ طاالنش الهدف

 

 

 

 

 

 

مواجهة 

االزمات 

 والكوارث

 بالكلية

 

  بـتجهيز الوحدة إستكمال ,

و , تليفون مباشر, طابعة

 فاكس

 

 اإلدارة رئيس مجلس -

 مدير الوحدة -

 كليةال إدارة -  

 

أكتوبر 

1017 

 

وحدة مجهزة 

لتناسب  طبيعة عمل 

 الوحدة

  العالمات االرشاادية إستكمال

التاااام تكاااامل كافااااة   وا ااااب 

 السالمة المهنية

   االدوات والمعاادات  إسااتكمال

 إستعمالهاوكيفية 

 الكلية إدارة  -

 رئيس مجلس االدارة -

 مدير الوحدة -

 فريق العمل -

ديسمبر 

إلم  1016

 سبتمبر

1017 

و ود عالمات  -

 هزة أرشادية وإ

دوات أ -طفاءإ

و  االسعافات االولية

  هاز إ ذار داخلم

 ( الطاااال )أعضااااء  تااادريب

 علاااام دارة االزمااااتإفرياااق 

و  السااالمةو األماا  إ ااراءات

  ةولياأل سعافاتاإل

 

 رئيس مجلس االدارة -

 مدير الوحدة -

 فريق العمل -

 

فبراير 

1017 

 

 تائج اإلختبار 

ضل م  البعدى أف

    تائج اإلختبار القبلم

  إ راء تجربه إلخالء المبنم

دوث فم حال ح( محاكاه)

 .أزمة

 رئيس مجلس االدارة -

 مدير الوحدة -

 فريق العمل -

 أبريل

1017 

إ راء تجربة 

اإلخالء بدون 

 خسائر 

  تأمي  بيئة الكلية الخار ية

 (الكافتريا)

 رئيس مجلس االدارة -

 مدير الوحدة -

 العمل فريق -

 وفمبر 

1016 - 

  1017ر يناي

 الكهادات الصحية

 طفايات الحريق

  ملصقات توعية
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 نجاحالمؤشرات  فترة التنفيذ مسئول عن التنفيذ طاالنش الهدف

نشر ثقافة 

 األزمات

 والكوارث

  توعية طال  الكلية بأ كطة

 الوحدة

 فريق العمل بالوحدة

 

 وفمبر 

1016  

إ راء  دوات 

 التوعية

  لجهاز اإلدارى ل  دوةتنظيم

 حول إدارة االزمات

  هيئاااة  عضااااءأل  ااادوةتنظااايم

و معااااو يهم حاااول  ريسدالتااا

 إدارة االزمات

 فريق العمل بالوحدة

 

 فبراير

1017 

 

 سبة الرضا ع  

 %70الندوة 

  إعااداد مطبوعااات و ملصااقات

لتوعية مجتمع الكلية الاداخلم 

ق التعاماال مااع األزمااات بطاار

 و الكااااوارث باإلضااااافة إلاااام

 كاارها علاام  اارو  الوحاادة 

 . facebookعلم 

 فريق العمل بالوحدة

 

 وفمبر 

إلم  1016

 سبتمبر

1017 

 

 

و ود المطبوعات و 

داخل الملصقات 

الكلية و علم  رو  

 الوحدة

 

 إدارةتقييم 

 المخاطر

 

  إدارة أداءتحليااااااااال وتقيااااااااايم 

 القصور أو هلتحديد  األزمة

رئيس مجلس   -

 االدارة

 مدير الوحدة  -

 ق العملوفري

 

 سبتمبر

1017 

تعامال فم ال نجاحال -

االزمااااااااااات  مااااااااااع 

 والكوارث

و هاااااااة أتحدياااااااد   -

 القصور

 
 

 


