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 ةم  د  ق  م  

  

 نحو سيره تعوق معنوية ، وأكانت مادية  سواء والعقبات، األزمات من اإلنسان حياة تخلو ال

 يكرر أن و جهوده الفرد يضاعف أن هو عليها التغلب أو العقبات هذه إلزالة الطبيعي والطريق .أهدافه

ستعداد لها إلتوقعها أو اعتبر مواجهة األزمات والحاالت الطارئة سواء بتو طريقة. من لتنحيتها محاوالته

، أن ييحققها غاية يسعى إلنسان جاهداً بكل ما أوتي من أدوات ووسائل أو التعامل معها إذا ما حدثت

دارة األزمات والكوارث بالكلية لضمان توفير إلهذا األساس يجب تكوين وحدة متخصصة  وعلى

ً  ،الحماية الشاملة لألفراد والمنشآت  محتملة زماتأوضع سيناريوهات لعدة  ولتحقيق هذا كان لزاما

و أضرار مفاجئة ، وما  مخاطرتساعد على مواجهة ما قد يحدث من خطة لإلخالء صممت ل ،وكذلك

من هنا نشأت فكرة دراسة و تحليل األزمات باختالف أنواعها و محاولة  .أى أزمةحدث  عند علهفيجب 

 الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة و العمل على تأخير األزمة التالية في حال تعذر إبطالها.



 

 

 
 

  كلية التمريض                               جامعة الزقازيق                                         

 األزمات و الكوارثإدارة وحدة                                                                                 
 

 2 

 
 

 رقم الصفحة المحتوى 

 

 

 رسالة و األهداف اإلستراتيجية للكليةالرؤية و ال

 

3 

 4 الوحدةنشأة  

 4 رؤية و رسالة و أهداف الوحدة 

  5 مجلس إدارة الوحدةالهيكل التنظيمى و  

  6 مهام و إختصاصات مجلس إدارة الوحدة 

 7 ر و مهام لجان الوحدةادوأ 

 8 خطة إدارة األزمات و الكوارث 

  10 خطة اإلخالء فى حاالت الطوارئ 

 15 سيناريوهات إدارة األزمة 

 26 الوحدةإنجازات  
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جامعة الزقازيق أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثيةة و مسةاهمة فةى التنميةة  -تطمح كلية التمريض 

 .المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي المستوي المحلي واإلقليمي

 

 

حث جامعة الزقازيق بتقديم تعليم تمريضي يستوفى معايير الجودة و ي –لتزم كلية التمريض ت

على احترام أخالقيات المهنة ويلبى احتياجات المؤسسات الصحية وانتاج أبحاث علمية تساهم فى رفع 

 كفاءة الرعاية الصحية وتوفيرخدمات مجتمعية لتنمية البيئة المحلية فى اطار من الحداثة و التنافسية

 

 

 التعليم التمريضى لغاية األولى: زيادة القدرة التنافسية للكلية كمؤسسة تعليمية فى مجالا

 األهداف االستراتيجية:

 تحديث البرامج والمقررات لمرحلة البكالوريوس طبقا لمعايير الجودة  ▪

 خدمات الطالبتطوير أنشطة التعليم و التعلم و  ▪

 ن الموارد المالية و المادية.يتحس ▪

 تنمية الموارد البشرية. ▪

 ية.تفعيل الممارسات الخاصة بالعدالة و حقوق الملكية الفكر ▪

  تفعيل نظم ادارة الجودة ▪

 الغاية الثانية: تأكيد هوية الكلية كمركز للبحث العلمى فى علوم التمريض.

 األهداف االستراتيجية:

 النهوض بقطاع الدراسات العليا. ▪

 رفع كفاءة القدرة البحثية للكلية  ▪

 الغاية الثالثة: المساهمة فى رفع كفاءة الرعاية الصحية فى المجتمع المحلى

 هداف االستراتيجية:األ

 المجتمع المحلى.فى تنمية الوعى الصحى و البيئى  ▪

 تعزيز تفاعل الكلية مع المجتمع المحلى. ▪

 

 

 

 ة التمريضالغايات و األهداف االستراتيجية لكلي

 

 ة التمريضكليرسالة 

 

 ة التمريضكليرؤية 
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                   26/9/2011 بتاريخالمنعقد ( 1) رقم كلية التمريض مجلس قرار على بناء

 مت الموافقة على ت، لكوارثا و األزمات إدارة  لوحدة  الداخلية الالئحة على بالموافقة والخاص

   .كوحدة تابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالكلية الوحدة  ستحداثإ

 

 في التميز تحقيق إلي  الزقازيق جامعة التمريض بكلية والكوارث األزمات إدارة وحدة تسعى

 أداء عند األمان رجاتد أعلي تحقيق بغرض المصرية والجامعات الجامعة مستوي على األزمات إدارة

 .التعليمية المهام

 
 

 الكلية منشآت في والسالمة األمن بتوفير والكوارث األزمات إلدارة فعال داخلي نظام إنشاء

 . الداخلي الكلية مجتمع استقرار إلي سعيا وكذلك العاملين بها

 

 

 . وقوعها حال عهام التعامل سبل على وتدريبهم الكلية ليؤمس وتوعية األزمات إدارة نشرثقافة .1

 .منها للوقاية آليات وتحديد الكلية، حرم في الحدوث ممكنة باألزمات التنبؤ .2

 والكوارث الحرائق ضد واألفراد الكليةأة منش لتأمين وقائية إجراءات تخاذإل التخطيط .3

 .واألزمات

 – موظفين – طالب – تدريس أعضاءهيئة) بالكلية البشرية للموارد والسالمة توفيراألمن .4

 (عمال

  .والسالمة معاييراألمن تحقيق .5

 االستفادة وكيفية عليها التغلب وسبل والكوارث األزمات تتناول التي التقاريرالدورية  دراسة .6

 .منها

 نشأة الوحدة

 

 رؤية الوحدة

 

 رسالة الوحدة

 

 األهداف 
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 أ.د/ سحر حمدي السيد
 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس مجلس 

 االدارة

 مديراً للوحدة ضادارة التمريمدرس  حنان مصيلحى محمدد/ 

 نائب مدير الوحدة رئيس لجنة  التطوير والتوعية واالعالم د/ نورا مهدى

 عضواً  رئيس لجنة  السالمة وتامين بيئة العمل   د/محمد عادل

 عضواً  رئيس لجنة الصحة المهنية واإلسعافات األولية د/هاجر محمود

 عضواً  أمين الكلية 

 عضواً  قائد أمن الكلية

 

 

 

 مجلس االدارة رئيس

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                          
 :المهام واالختصاصات

 .وضع التشكيل السنوى للوحدة وعرضة على مجلس الكلية .1

 .دعوة االعضاء لحضور اجتماعات شهرية لتحديد اعمال وانشطة الوحدة ومسئوليات كل عضو .2

 .القرارات الالزمة طبقا للتقارير المقدمة من مدير الوحدة متابعة سير العمل واتخاذ .3

 - :الوحدة مدير ختصاصاتإ
 

 .الوحدة أهداف لتحقيق الموضوعة العامة السياسة تنفيذ متابعة .1

 .اإلدارة مجلس قرارات تنفيذ متابعة .2

 الوظيفية المهام وتحديد الوحدة ألنشطة التنفيذية واللجان للوحدة والتنظيمي اإلداري الهيكل تشكيل .3

 .األعضاء لجميع

 .الوحدة بأعضاء دوريا االجتماع .4

 .بالوحدة العاملين علي واإلداري الفني اإلشراف .5

 .للوحدة والخارجي الداخلي للتقويم آليات ووضع بالوحدة العمل أداء متابعة .6

 .التدريس وأعضاء هيئة والعاملين للطلبة والكوارث األزمات بإدارة التوعية حمالت علي اإلشراف .7

 

 

  الوحدة إدارة مجلس   
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 نائب مدير الوحدة:اختصاصات 

 استخدام اليات التقييم الداخلى للوحدة  .1
 :تقديم التقارير عن سير العمل باللجنة كل شهر بناء على متابعة اللجان التالية .2

 وتامين بيئة العمل لجنة السالمة ▪
  الصحة المهنية واالسعافات االوليةلجنة  ▪

  التطوير والتوعية واالعالم لجنة ▪

 ين الكليةمأاختصاصات 

مين الكلية العضو الدائم باللجنة طبقا لوظيفتة ليقوم بنشر اداء باقى ادارات الكلية فى تنفيذ أيعتبر 

 .بها تعليمات وارشادات اللجنة وااللتزام

 

  لجنة السالمة وتأمين بيئة العمل أوالا 

 . لكليةلإعداد خطط الحماية  .1

  وجود أزمة. عندتحاكى كيفية التصرف تنفيذ سيناريوهات  ووضع خطط الطوارئ واإلخالء  .2

  التأكد من صالحية نظم مكافحة الحريق ومطابقتها للمواصفات وتأمين منشآت الكلية. .3

 التواصل المستمر والتعاون مع وحدة الحماية المدنية. .4

ا    لجنة الصحة المهنية واإلسعافات األولية ثانيا
 

 إعداد البرامج الوقائية والعالجية. .1

 حي وخاصة في مجال الطب الوقائي في حال حدوث أوبئة.نشر الوعي الص .2

 التأكد من وجود اإلمكانيات المطلوبة لإلسعافات األولية في حال حدوث كارثة. .3

 التنسيق مع الجهات المختصة وخاصة المستشفيات لوضع آلية لكيفية التعامل أثناء األزمة. .4

ا    لجنة التطوير والتوعية واإلعالم ثالثا

 التوعية بأمور السالمة واألمن من خالل الندوات والمحاضرات التثقيفية. العمل على نشر  .1

  تنفيذ وتطبيق المواصفات الواردة بلوائح الحماية المدنية لمختلف األنشطة والمنشآت بالكلية. .2

  .رفع كفاءة العاملين بالوحدة وتشجيهم على حضور دورات تدريبية متخصصة .3

خالل حدوثها في أماكن أخرى مع وضع تصور لكيفية دراسة وتحليل األزمات والكوارث من  .4

   .عالج أوجه القصور التي حدثت

 إتاحة المعلومات والبيانات في إطار كامل من الشفافية. .5

 ومهام لجان الوحدةر ادوأ
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 الكوارث إدارة

 غير وضع مع للتعامل والالزمة الضرورية والخطوات اإلجراءات مجموع عن عبارة هي
 .ممكن حد ألقصى والممتلكات األرواح في والخسائر ضراراأل تقليل بهدف وذلك عادي، غير أو طبيعي
 : الخطة من الهدف

محتملاة  والكاوار  األزماات مواجهة في التدريس هيئة وأعضاء العاملين وقدرات بمهارات رتقاءاإل .1
 .بالكلية الحدو 

 الكاوار  و األزماات مواجهاة فاي تساتخد  التاي والمعادات األجهازة وتطاوير باساتكما  هتماا اإل .2
 .المختلفة واعهابأن
 : الخطة إعتبارات

 .القومية التوجهات .1
 .المحافظة / الجامعة / الكلية مستوى  على القرار متخذي ومطالب توجيهات .2
 .احتماالت من ذلك على يترتب وما عملها وطبيعة المختلفة الكلية أنشطة .3
 .والمعدات واألجهزة البشرية الكوادر استثمار .4
 .أخرى  أماكن يف المكتسبة بالخبرات االستفادة .5
 .والجامعة األخري  بالكليات األزمات إدارة وحدات مع التنسيق .6

 : للخطة الرئيسية المحاور

 .والمعدات لألجهزة األمثل ستخدا اإل .1
 كانات ساواء الكاوار  و األزماات مواجهاة مجاا  فاي الناجحاة والتجاارب الخبارات وتبااد  نقال .2

 .طارئة لظروف نتيجة أو طبيعية
 .المختلفة األقسا  في الخدمية الوحدات بها تعمل التي باألنظمة االهتما  .3
 . فيها العاملة بالكوادر واالرتقاء الكوار  و األزمات مواجهة وحدة كفاءة زيادة .4
 .األزمات لمواجهة المختلفة السيناريوهات عمل على المستمر التدريب .5

 
 

 

طبقااا للمنظومااة القوميااة يض التمار يمكان تقسااي  دور ومهااا  وحادة إدارة األزمااات و الكااوار  بكليااة 
 على النحو التالي: إلدارة األزمات إلى ثال  مراحل 

 األزمات إدارة خطة

 والكوارث

 مراحل إدارة الكارثة
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 :األزمة أو الكارثة ويتم فيها  ما قبلأوالا 

 البعيد التخطيط لألزمات والكوار  المحتمل حدوثها فى المدى القريب أو  .1
 إعداد الخطط ورس  السيناريوهات لدرء األزمات ومواجهة الكوار . .2
 لمنع حدو  األزمة أو الكارثة ءات الوقائية إتخاذ اإلجرا .3
 اإلستعداد للتعامل مع األحدا  مثل تدريب األفراد وصيانة المعدات. .4
   نشر الوعي الثقافي بإدارة الكوار  واألزمات، وعقد ورش عمال تدريبياة لالرتقااء بمساتوى كفااءة .5

 العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية في هذا المجا .
 الرصد واإلنذار الُمبكر في مجا  إدارة األزمات والكوار  ُكلَّما كان ذلك ممكنًا. تطوير آليات .6
 إلدارة األزمات والكوار  مزودة بأجهزة اإلتصا  المناسبة. وحدةتجهيز  .7

ا   :مرحلة المواجهة واالستجابة واالحتواءثانيا

 تنفيذ الخطط والسيناريوهات التى سبق إعدادها والتدريب عليها .1
 ا  المواجهة واإلغاثة بأنواعها وفقا لنوعية االزمة أو الكارثة.تنفيذ أعم .2
 القيا  بأعما  خدمات الطوارئ العاجلة. .3
 تنفيذ عمليات اإلخالء عند الضرورة. .4
متابعااااة الحااااد  والوقااااوف علااااى تطااااورات الموقاااات بشااااكل مسااااتمر، وتقييماااا ، وتحديااااد اإلجااااراءات  .5

 .الوحدةالمطلوبة للتعامل مع  من خال  
ا    : حلة التوازنمرثالثا

 حصر الخسائر فى األفراد والمنشآت. ▪
 التأهيل وا عادة البناء  ▪
 للتعامل مع الكارثة والخروج بالدروس المستفادة.  تقيي  اإلجراءات التي ت َّ اتخاذها ▪
 توثيق الحد  و تقدي  التوصيات والمقترحات الالزمة ▪
  تحدي  الخطط وفقًا للمستجدات من أجل إدارة أفضل. ▪
 :الكارثة أو األزمة وإدارة يمتنظ مراحل

  (.الخ....  انهيار – حريق) الحد  عن بالجامعة اتاألزم إدارة لوحدة الفوري  لتبليغ  .1
 .المحافظة عمليات غرفة إخطار  .2
 (،123) واإلساعاف،  (122) النجادة شارطة : مثال المختصاة للجهاات االساتعداد درجاة عرفا .3

 (، ......129) الغاز طوارئ  (،125) المياه طوارئ (، 180) المدنية الحماية
 .الحد  لنوعية طبقا المختص األزمة إدارة فريق ستدعاءو إ الحد  منطقة تأمين .4
 .المختصين مع األولية المعلومات وتداو  وتحليل تجميع .5



 

 

 
 

  كلية التمريض                               جامعة الزقازيق                                         

 األزمات و الكوارثإدارة وحدة                                                                                 
 

 10 

 (.التليفزيون  – المحلية اإلذاعة) الشائعات إلنتشار تجنبا تواجده ضرورة حالة في اإلعال  إبالغ .6
 .بالحد  لتهويلا أو التهوين عد  .7
 بالتنسايق القارارات بعاض واتخااذ للمتابعاة الحد  منطقة إلي األزمة إدارة طاق  أفراد بعض نتقا إ .8

 .األزمات إدارة وحدة مع
 التخااذ الموقات وتقادير لتحليلهاا جتمعز تلب األ مزت  إدارة لمركز  إبالغهاا و المعلوماات تجمياع .9

بالغها المناسبة القرارات  (.الو راء مجلس) األعلى للمستوى  اإلبالغ مع المنفذة للجهات وا 
 .علي  كانت ما إلى األوضاع وا عادة الحد  آثار إزالة .10
 .وضعها السابق السيناريوهات وتعديل المستفادة بالدروس الخروج .11

 :لإلنقاذ السريع التدخل وسائل

 .السريع لوالتدخ الحريق مكافحة على المدربين بالكلية العاملين من األزمات إدارة وحدة أفراد ▪
 المدنية لحمايةا ▪
 اإلسعاف ▪

 المحلية الوحدة ▪
المخلفاااات ورفاااع التطهيااار جهااااز ▪

 المعاونة األجهزة

 بالجامعة الهندسية اإلدارة ▪
 الصحي الصرف ▪
 الطبيعي الغاز ▪
 المياه الكهرباء ▪

 التليفونات ▪
 الطرق  ▪
 المرور ▪

 

 

 

 

 ما إذا معها التعامل أو اتوقعه أو لها باالستعداد سواء الطارئة والحاالت األزمات مواجهة إن

 الحماية توفير لضمان المجال هذا في براألك العبء األزمات إدارة وحدة اهلك على يضع حدثت

 والحاالت الكوارث لمواجهة شاملة خطة إعداد عليها لزاما انك لذلك ، والمنشآت لألفراد الشاملة

 الحاالت في شاغليها من المباني تلك إخالء يفيةك تتضمن ، الكلية منشآت لها تتعرض قد التي الطارئة

 .لهم واألمن واالستقرار الطمأنينة فالةكو سالمتهم لتأمين الالزمة اإلجراءات افةك واتخاذ الطارئة

 

 

 

 

  الطوارئ حاالت في خطة اإلخالء
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 الخطة أهداف  أوالا  

 -: يلي ما الكلية بمباني الطارئة والحاالت األزمات مواجهة خطة تستهدف

 بهم  المنوطة والمهام الواجبات وتحديد الطارئة توالحاال األزمات إدارة فريق وتدريب تشكيل ▪

 في مرشداا  ودليالا  اإلنقاذ وعمليات الحرائق ومكافحة اإلخالء خطط لتنفيذ عام إطار بمثابة لتكون

 .الحماية المدنية، اإلسعاف، ..... إدارة مع والتعاون بالتنسيق األفراد حماية سبيل

ا  المحددة التجمع ةنقط إلى بتوجههم وذلك نذاراإل جرس سماع فور شاغليه من المبني إخالء ▪   .سلفا

 . عنه الناجمة الخسائر تقليل على والعمل هانتشار ومنع الخطر على السيطرة ▪

ا   اإلخالء خطة عناصر ثانيا

 إدارة فريق على أساسي بشكل تعتمد الطارئة والحاالت األزمات مواجهة خطة نجاح متطلبات

 والمواجهة الوقائية اإلجراءات واتخاذ باألزمة اإلنذار إشارات تشافإك يفيةك على تدريبه ومدى األزمة

ا  وتعتمةد الضةرر واحتةواء الفعليةة  تةنظم التةي التعليمةات ودليةل المتةوفرة والمعةدات الوسةائل علةى أيضةا

  -:إلى تصنيفها ويمكن الخطة تنفيذ أسلوب

 -:األزمات إدارة فريق واجبات .1

  : التالية بالواجبات أعضائه وتكليف الكلية فى مبنىال اغليش من األزمة إدارة فريق تشكيل يتم

 .التجمع ةونقط الطوارئ ومخارج الهروب مسالك طريق إلى المبنى أو الكلية شاغلي إرشاد ▪

 .القيمة ذات واألشياء الوثائق نقل ▪

 .المبنى لشاغلي المعنوية الروح ورفع األولية اإلسعافات تقديم ▪

 .اإلسعاف واإلنقاذ اإلطفاء فرق ومساعدة الحرائق مكافحة ▪

 -:الطوارئ حاالت في و الطالب والموظفين التدريس هيئة أعضاء واجبات .2

 . االرتباك وعدم بالهدوء التحلي ▪

 . فوراا  العمل إيقاف  ▪

 . المكان عن الكهربائي التيار قطع ▪

 . الكهربائي المصعد استخدام عدم ▪

 .  الطوارئ مخارجخالل  من التجمع ةنقط إلى التوجه ▪

 .إصابات تقع ال حتى ءزمالال تجاوز أو ضكالر بعدم األفراد على تنبيهال ▪

 لك يؤذن أن بعد إال األسباب انتك مهما المبنى إلى ترجع وال بحياتك تخاطر وال تجازف ال ▪
 . المسئولين من بذلك

 -: األقسام رؤساء واجبات .3

  اإلخالء تلعمليا المخصصة المخارج عدا فيما والنوافذ األبواب إغالق من دكالتأ ▪

 . الكهربائي التيار فصل من التأكد ▪

 . اإلخالء عمليات على اإلشراف ▪

 .)اإلسعاف، .....،  يةالمدن الحماية (المختصة بالجهات االتصال عمليات من التأكد ▪
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 .المتخصصة الفرق وصول من التأكد ▪

 تخلف وعدم العاملين و بالالطالزمالء و جميع وجود من دللتأك التجمع نقطة إلى التوجه ▪

 . المبنى داخل منهم أي

 -: الحرس واجبات .4

 . النظام وحفظ المبنى تأمين ▪

 . المبنى داخل المختصين غير أفراد أي دخول منع ▪

 األزمة على والسيطرة اإلخالء عمليات تنتهي أن إلى الرئيسية البوابة من أحد خروج منع ▪

 . الطارئة الحالة وانتهاء

 .الحريق لموقع وإرشادهم مدنيةالحماية ال من المتخصصة الفرق انتظار ▪

ا   بالكلية توافرها المطلوب والمعدات الوسائل ثالثا
 

 لوحات - التجمع نقطة ) واألزمات الكوارث لمواجهة الالزمة والمعدات الوسائل توفير إن

 الخسائر من الحد في مباشرة بصورة كبير دور تلعب ( أولية إسعافات - وإنذار إطفاء أجهزة - إرشادية

 -: التالية البنود توافر من التأكد الضروري من كان لذلك األزمة عن جمةالنا

 . بالمبني الخاصة التجمع ةنقط تحديد يجب ▪

 ستخداملإل صالحة تكون وأن الحرائق أنواع لجميع األولية المكافحة أجهزة توافر من التأكد ▪

 .الفوري

 .األولية اإلسعافات لعمليات الالزمة الطبية واألدوات والمهمات األدوية توافر من لتأكد  ▪

 عمليات تسهل التي اإلرشادية اللوحات وكافة الكافية الطوارئ وأبواب مخارج توافر من التأكد ▪

 . التجمع ةونقط الطوارئ مخارج على المبنى شاغلي وتدل اإلخالء

ا   واالختبارات التجارب رابعا

 للفرق الفعل ردة ومراقبة المبكر اراإلنذ نقاط باستخدام تنفيذه في والبدء لالزمة سيناريو إعداد

 بين المباشر التنسيق خالل من وذلك الكلية أو المبنى شاغلي وتصرفات وسلوك األزمة إلدارة المشكلة

 . الخ .. اإلسعاف وية ، المدن الحماية مثل بالمحافظة المعنية والجهات بالجامعة المختصة الجهات

 النتائج تقييم خامسا

 أوجه على للوقوف وقعت التي واألخطاء األزمة إدارة فريق أداء مستوى وتقييم تحليل

 . مستقبال لتالفيها لها العاجلة الحلول لوضع مشكالت من قد يظهر مما واالستفادة بها القصور
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 المقدمة

والتكامل مع لتفاعل ومنهج يحمل في طياته مالمح رؤية لدارة االزمات سلوك إصبحت لقد أ

و  ،ن بواعثها شديدةزمات قد تكون شديدة ألإن األ زمات والتعامل معها وفيها.لتكيف مع األمتطلبات ا

ضافت اليها مؤثرات سبب التطورات التي عززت وقوعها وأزمة المصاحبة لها شديدة بن روافد األأل

ا فرق ن تشكل فيهزمات وأبعاد األأن تدرك أوبالتالي يجب علي كل منشاة  زمة.قوة وشدة األ أدت إلى

 .زمات التى قد تعوق العملية التعليميةاخص األزمات والكوارث وعلي األاأل دارةمتنوعة إل

 : جامعية أزمات عن عملية لحاالت نماذج

 اإلشتباه فى وجود جسم غريب .1

 إنتشار شائعات .2

 التدريس هيئة أعضاء /عاملين /الطالب إعتصام .3

 االمتحانات أسئلة تسرب .4

 سرقة الكنترول .5

 كليةحريق داخل ال .6

 حوادث الغاز .7

 إنغالق االبواب .8

 بالكلية غذائى تسمم حاالت .9

 حوادث الكهرباء .10

 المصاعد تعطل أحد .11

 الكلية مبنى من جزء إنهيار .12

 إنتشار األوبئة و األمراض الفيروسية .13

 الهزات االرضية و الزالزل .14
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 الشائعة:

رتفاع القابلية سف الشديد فان إئية غير واعية ولألفواه بصورة تلقارسالة معلوماتية تتناقلها األ 

نتشار الجهل تمثل جميعها بيئة إختفاء المعلومات الصحيحة مع إعمال العقل والحكمة وإ يحاء وعدمإلل

 نتشار الشائعات.خصبة إل

 سيناريو التدخل العملي:

نهيار إو أوب حريق، و معلومات كاذبة عن: نشأسبب انتشار شائعات في حالة وقوع أزمة من نوع ما ب

 تخاذ االجراءات العملية االتية:روري إفمن الض، نتشار غازات سامةإو أمبني الكلية 

 في الكلية. نتشار الشائعة الي جميع المسئولينإبالغ عن سرعة اإل ▪

عضاء هيئة التدريس أضافة الي سرعة استدعاء فريق ادارة االزمات والكوارث في الكلية، باإل ▪

 نه اساس التدخل.النظام أل مع التاكيد علي

 ستخدام مكبرات صوت توضح كذب الشائعة.إمن الضروري  ▪

عضاء هيئة التدريس بالكلية لتنظيم الطالب وعدم التدفق السريع أنتشار الحزم الشديد في سرعة إ ▪

 علي الساللم، واذا حدث فالبد من السيطرة والحزم حتي يسود الهدوء، ويتم تنظيم:

ن ما حدث هو نتيجة شائعة بنوع من أهم والتوضيح لهم ماكنعادة الطالب ألإ ✓

 الهدوء والعنف.

السماح لمن تملكه الخوف والذعر الخروج بنظام للخارج بمساعدة عضو هيئة  ✓

 نه ال توجد مشكلة فقد يعود الطالب الي مكانه بهدوء.أالتدريس مع توضيح 

 التمسك بالنظام اثناء عملية التدخل. ✓

 

رة في عصر ملئ بالعديد مةن المشةكالت، وخاصةة لةدي طةالب الجامعةة، ن بعد الثونحيا اآل  

 اهرة بسلمية.من وضع  مقترح للتعامل مع هذه الظوبما ان الدستور يكفل حق التظاهر السلمي، فالبد 

 السيناريو الوقائي:

 ول.أب والً أيجاد حلول لها إالحرص علي دراسة مشكالت الطالب و 
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 سيناريو التدخل العملي:

 الطالب و التمسك بالنظام. تهدئة ▪

أعضاء هيئة التدريس مع ضافة الي الكلية، باإلبزمات والكوارث دارة األإسرعة استدعاء فريق  ▪

 ساس التدخل.أنه كيد علي النظام ألالتأ

 عضاء هيئة التدريس بالكلية لتنظيم الطالب.الحزم الشديد في سرعة انتشار أ ▪

 ة المشكلة.ب المتظاهرين ومعرفلطالاالتحدث مع ممثل  ▪

 دارة الكلية.إمناقشة المشكلة مع  ▪

 

 حالة تسرب اإلمتحان من األزمات التي قد تتعرض لها الكلية، لسبب أو آلخر.

 السيناريو الوقائي:

ً الي السيد 2أن يقوم أستاذ المادة بتسليم عدد )  ( نسخة من إمتحان المادة وتسلم النسختان معا

لي أن يقوم أستاذ المادة بتوضيح أي من النسختين أساسية يتم العمل األستاذ الدكتور/ رئيس الكنترول، ع

 بها أوال، وأي منهما إحتياطياً يتم العمل بها في حالة الطوارئ.

  سيناريو التدخل العملي:

 السيد االستاذ الدكتور/ عميد الكلية يقوم بعمل ما يراه مناسباً. ✓

 

 السيناريو الوقائي:

كان واحد وثابت، وأن يكون منعزالً، اليتردد عليه غير األعضاء يجب أن يكون الكنترول في م ▪

العاملين به، علي أن تقام أبواب حديدية مؤمنة علي الكنترول من الجهتين اذا كان يتطلب 

 ذلك.

 تثبيت دعامات حديدة علي الشبابيك. ▪

  سيناريو التدخل العملي:

 إستدعاء مسئول األمن والشرطة. ✓
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ية بها العديد من االماكن الهامة من حيث ن الكلأمن المعلوم  

ماكن جهزة المعامل، وهذه األألكترونية وجهزة اإلو األأمحتوياتها الورقية 

خر لحدوث حريق، لذا يتعين علينا وضع سيناريو كيفية و آلأمعرضة لسبب 

  التعامل مع الحريق.

 السيناريو الوقائي:

 ي مكان بارز وعمل الصيانة الدورية لها.ن تكون فأتوفير طفاية حريق مناسبة مع مراعاة  ▪

 دوية والمستلزمات الطبية الضرورية.ولية ويوجد بها بعض األأسعافات توفير حقيبة إ ▪

 تحديد مخارج للطوارئ واماكن تجمع االفراد عند حدوث حريق. ▪

 التدريب علي كيفية التعامل والتصرف بهدوء. ▪

 سيناريو التدخل العملي:

 منة.خالء المكان عن طريق مخارج الطوارئ اآلإمع سرعة  بالغ الموجودين فوراً إ ✓

 .الحماية المدنيةبالغ لجميع المسئولين والجهات االمنية المختصة سرعة اإل ✓

يقاف مصدر الحريق كلما إدارة االزمات الي أعضاء فريق إالبد من التوجه السريع من خالل  ✓

 ن يتولي تلك المهمة.كان ذلك متاحا مع ضرورة التاكد من المحافظة علي سالمة م

 فصل التيار الكهربائي عن مصدره. ✓

باشرة للحريق حيث يمكن تفادي اي م االتدخل الطبي السريع يمثل خطوة هامة لمن تعرضو ✓

 ذا ما تاخرنا بتقديم الخدمة الطبية السريعة.إو الجسد أعن تشوه الوجه  أثار نفسية تنشآ

قرار النظام حتي تتمكن فرق ن والحزم في إيس والعاملين التعاوعضاء هيئة التدرعلي جميع أ ✓

 دية الواجبات المطلوبة منها.أاالسعاف والمطافئ من ت

 مكافحة الحريق بوسائل االطفاء االولية الموجودة . ✓

في حالة وجود دخان كثيف يوضع منديل مبلل علي الفم واالنف والزحف علي االرض باتجاه  ✓

 الهواء.قل كثافة في أن الدخان أمخرج الطوارئ حيث 

 ي شئ حتي ولو كان ثمينا.خذ أال تحاول الرجوع الي موقع الحادث أل ✓
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 السيناريو الوقائي:

اً عن ن يكون ذلك في مكان جيد للتهوية وبعيدسطوانة ويفضل أمن لإلإختيار المكان المناسب واآل ▪

 شعة الشمس.آ

تالفها التي تسبب في إ ة والعوامل الجويةكد من التمديدات وسالمتها وعدم تعرضها للحرارأالت ▪

 واستبدال التالف فورا.

غالق مفاتيح موقد الغاز، وكذلك مصدر الغاز عند مغادرة المكان، وهذه النقطة االخيرة إ ▪

 ضرورية وهامة للغاية.

 نبوبة الغاز بعد كل استعمال حتي ال يحدث تسرب.أغلق  ▪

 و دحرجة االسطوانة.أال تقم برمي  ▪

غوة الصابون )اذا ظهرت فقاعات دل ذلك علي وجود تسرب( كد من عدم تسرب باختبار رالتأ ▪

 عواد الثقاب.لبعد عن الكشف عن التسرب بواسطة أوا

 سيناريو التدخل العملي:

يقاف وال تقم و اإلمل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أذا شممت رائحة غاز ال تحاول التعاإ ✓

 عواد الثقاب.أشعال إو أبتشغيل مراوح الشفط 

 تسرب الغاز. غالق مصدرإ ✓

 فتح النوافذ. ✓

 خالء المنطفة من جميع االشخاص.قم علي الفور بإ ✓

 حكام غلق صمام الغاز.قم بإ ✓

❖ : 

 السيناريو الوقائي:

 بواب.نغالق األفال جيدة الصنع حتي ال تتسبب في إقأستخدام إ ▪

 حتفاظ بها في مكان واضح ومعروف.واإل ،هاببواب عدم ترك مفاتيح األ ▪
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 لعملي:سيناريو التدخل ا

 والً أو دورات المياه ينبغي تهدئة الشخص أحدي الغرف شخاص في إحد األإحتجاز أفي حالة  ✓

 لحين الحصول على المفتاح فى أسرع وقت.

 هدار الوقت.ية عند صعوبة التصرف وعدم إالمدن يةاحمتصال فورا بالاإل  ✓

 

سهال وتقيؤ ناجمة عن التهاب إضطرابات التي تظهر بشكل من اإل كبيراً  يشمل عدداً التسمم الغذائي: 

 كل والشرب.ساعة بعد األ 24الل خحاد في الجهاز الهضمي يتطور 

 .............سهال، تقيؤ، غثيان، جفاف، إلم شديد بالبطن، أعراض والعالمات: األ

 السيناريو الوقائي:

 التأكيد على األفراد بضرورة مراجعة تاريخ صالحية األغذية قبل تناولها. ▪

 و التي تحضر في الكافتيريا.ة المواد الغذائية سواء الجاهزة أمن صالحيكد التأ ▪

شخاص أغذية الفاسدة عند معرفة ذلك، وعدم تركها حتي ال يتناولها من جميع األ التخلص فوراً  ▪

 يجهلون صالحيتها من عدمه.

ً تجنب ترك األ ▪  حتي ال يتعرض للحشرات الضارة والعوامل الجوية. كل مكشوفا

 قبل تناولها. ت والفواكه جيداً غسل الخضروا ▪

 سيناريو التدخل العملي:

 اإلتصال فوراً باإلسعاف. ✓

إعطاء المصاب المعدة وذلك ب منو تخفيف السم إسعاف المصاب عن طريق إخراج أيجب  ✓

لعقتين حداث القي باعطائه كوب ماء مذاب فيه حوالي مإثم تفريغ المعدة ب كمية كبيرة من الماء

 و كوبين من اللبن بعد انقطاع القئ.ب كوب أملح، ثم يشرب المصا

بتلعه المصاب ويعطي إتؤخذ عينة من القئ وترسل الي المختبر لتحليلها ومعرفة نوع السم الذي  ✓

 .ك مضادا لنوع السم عند معرفتهعلي ضوء ذل

 

 السيناريو الوقائي:

ً التأ ▪  سالك الكهربائية ومطابقتها للمواصفات.من صالحية األ كد دوما

 كثر من طاقتها.أحميل التوصيالت عدم ت ▪

 يدي مبللة.أالبعد عن مالمسة االجهزة الكهربائية ب ▪
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 جهزة علي االرضيات المبللة ويفضل دائما لبس الحذاء.تجنب تشغيل األ ▪

 ي مكان.أبتعاد عن الكابالت المكشوفة في اإل ▪

ً  صيانة االجهزة الكهربائية ▪  .دوريا

 دمة فور االنتهاء منها.فصل التيار الكهربائي عن االجهزة المستخ ▪

 سيناريو التدخل العملي:

 فصل التيار الكهربائي. ✓

اإلنعاش القلبى الرئوى لحين و سعاف عن طريق ور في القلب، يتم اإلقصفي حالة حدوث  ✓

 صول اإلسعاف.

 

 السيناريو الوقائي:

 و بالقرب منه حتي ال يتعطل.أو السوائل داخل المصعد عدم سكب الماء أ ▪

 حمولة المقررة للمصعد وتثبيتها علي الفتة بجوار المصعد.لبالتزام اإل ▪

▪  ً عند توقفه فجاة، وكتابة طريقة التشغيل وتعليقها في  التدريب علي كيفية تشغيل المصعد يدويا

 مكان ظاهر مع كتابة هواتف االتصال في حاالت الطوارئ.

 .جراء الصيانة الدورية للمصعد من قبل شركات متخصصة في مواعيد محددةإ ▪

 سيناريو التدخل العملي:

أو بواب بشدة لتزام بالهدوء والتصرف بحكمة وعدم ضرب األعند توقف المصعد يجب اإل ✓

 زرار.الضغط العنيف علي األ

 نقاذ.عندما تدعو الحاجة للمساعدة واإل بالحماية المدنية تصال فوراً اإل ✓

 

 السيناريو الوقائي:

 حالة المبني بصفة دورية. دارة الهندسية لتقييمستعانة باإلضرورة اإل ▪

 فتراضي للمبني.معرفة العمر اإل ▪

 فتراضي للمبني.ضرورة معرفة العوامل المؤثرة علي العمر اإل ▪
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 سيناريو التدخل العملي:

 خالء الفوري للعاملين الموجودين بالمكان.اإل ✓

 كد من فصل التيار الكهربائي.التأ ✓

 (.،.......امة للشئون الهندسيةاالدارة الع -سعافاالتصال بالجهات المختصة ) اإل ✓

  ي منهم داخل المبني.ن وجود جميع العاملين وعدم تخلف أكد مأالتوجه الي نقطة التجمع للت ✓

 

 السيناريو الوقائي:

 العمل علي تهوية المدرجات والقاعات بصورة جيدة. ▪

 تقسيم الطالب الي مجموعات دراسية منعا لتكدس الطالب لفترات طويلة. ▪

 ماكن التجمعات الطالبية وقاعات المحاضرات.ظافة أالعمل علي ن ▪

  سيناريو التدخل العملي:

في حالة ظهور حاالت مرضية يتم ابالغ الجهات المسئولة في وزارة الصحة، ونقل المصاب  ✓

 الي المستشفي.

 

  سيناريو التدخل العملي:

 . الحماية المدنيةاالستماع الي بالغات السلطات والتقيد بتوجيهات  ✓

 ية التصرف اثناء وبعد حصول الهزات:كيف

 داخل:بالكيف تتصرف اذا كنت 

 حافظ علي الهدوء وتجنب االنفعال. ✓

 سلم.أالداخل بقاء بالتبادر الي الخروج فال ✓

 حدي الزاويا الداخلية.إو في أو عتبة باب إحتم تحت طاولة أ ✓

 شياء المثبتة علي السقوف والجدران .بتعد عن النوافذ وعن األإ ✓

 مكن.أذا إيع مصادر الطاقة قطع جمإ ✓

 و ما شابه.أحم راسك بوسادة إ ✓
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 كيف تتصرف إذا كنت في المصعد:

إضغط الزر المناسب إليقاف المصعد وغادر بسرعة عبر الساللم الداخلية بإتجاه األماكن  ✓

 اآلمنة.

 :بالخارجكيف تتصرف اذا كنت 

و خطوط التيار أشجار رتفاعها، وال تختبئ تحت األسوار بمعدل إبتعد عن المباني واألإ ✓

 الكهربائي واللوحات المعدنية، وحاذر الشوارع الضيقة والحفر.

 من الجانبين، حاول الخروج منه بسرعة. بانىذا كنت في شارع ضيق تحيط به المإ ✓

 ماكن عامة:كيف تتصرف إذا كنت في أ

 بحث عن مخارج الطوارئ.وإ زدحامال تندفع نحو باب الخروج تجنبا لإل ✓

 كل شئ قابل للسقوط.بتعد عن إ ✓

 عطهم التعليمات الالزمة.حاول تهدئة المواطنين وا ✓

 ذا كانت لديك خبرة.نظم عمليات االخالء، إ ✓

 نقاذ.تقيد ببالغات السلطات المختصة وتعليمات فريق اإل ✓

 الهزة: ثوبعد حد

 اذا كنت مصاب: .1

 حافظ علي هدوئك. ▪

 سلوب.أي الي مكان وجودك بأنتباه حاول لفت اإل ▪

 صابة:إي تعرض ألاذا لم ت .2

 فراد المحيطين بك.تفقد جميع األ ▪

 .إذا كنت مدرب على ذلك سعاف المصابينقم بإ ▪

 .إذا كنت مدرب على ذلك د الحرائقاخمقم بإ ▪

 قطع جميع مصادر الطاقة.إ ▪

 ذا كانت حياتهم في خطر.إخالء المصابين إعمل علي إ ▪

 سالك المتدلية.ال تلمس األ ▪

 في حالة تسرب الغاز.ت الطارئة وبخاصة ال في الحاالإال تستعمل الهاتف  ▪

 ستمع الي الراديو وتقيد بتعليمات الجهات المختصة.إ ▪

 .ةسقوط االشياء المتراكم من حذرإبواب والمخازن، عند فتح األ ▪

 قبل حدوثها. المكانرتدادية وغادر إستعد لحدوث هزات إ ▪
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 مبنى ( هم، .....معتونيو  عضتء هيئ  تدريسأ –)عتملين  دخولك عند
 :لسالمتك اآلتي مراعتة الكلي  يرجى

 
 األمن أفراد قبل وتقبل تنفيذ ذلك من ،ثبات للشخصيةإى أو أ الدخو  بكارني  الكلية ✓

 .ذلك منك طلب إذا

 قبل العمل وتقبل تنفيذ ذلك من تخص وال هابدخول مسموح الغير األشياء جلب عد  ✓

 .المبنى دخولك عند األمن أفراد

 .الطوارئ  مخارج وخاصة ، المبنى كروكي على التعرف ✓

 .الطوارئ  خطط ومعرفة المبني لداخ والسالمة األمن تعليمات تطبيق ✓

 في ظهاحف باإلمكان كان إذا المكتب على هامة أوراق أو مستندات أية تترك ال ✓

 .واإلدراج الخزائن

 .العمل مغادرتك عند مكتبك على المالية واألوراق النقدية المبالغ تترك ال ✓

 قفل،م مكان في ظهاو حف المستندات كافة جمع من تأكد الدراسي اليو  نهاية عند ✓

حكا  واألبواب النوافذ جميع بإغالق وق   لها.إقفا وا 

 

 ،مع تحيات وحدة إدارة األزمات و الكوارث

 


