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 الالئحة على بالموافقة والخاص( 1) رقم الزقازيق جامعة كلية التمريض مجلس قرار على بناء

 تواصل أقصى لتحقيق بعناية الوحدة أعضاء اختيار تم،والكوارث األزمات إدارة لوحدة الداخلية

 من بمجموعة الوحدة تدعيم تم كما،  والبحثية التعليمية العملية على والقائمين الوحدة بين ممكن

 .استقالليتها ودعم الوحدة أهداف فيتحقق للمساعدة اإلداريين

 بدراسة والكوارث األزمات إدارة وحدة إنشاء على القائمة العمل مجموعة قامت فقد

 وجامعة الزقازيق جامعة الطب لكلية والكوارث األزمات إدارة بوحدة الخاصة الداخلية الالئحة

 بهدف اإلسكندرية جامعة الزراعة كلية،بنها جامعة الحقوق وكلية التمريض كلية،  المنصورة

 البنود للوحدة الداخلية الالئحة وتتضمن.والكوارث أالزمات إدارة لوحدة داخلية الئحة صياغة

 .اآلتية

 :البنداألول

 مقرها ويكون والكوارث األزمات إدارة وحدة الزقازيق جامعة التمريض بكلية  أينش

 .والكوارث األزمات إدارة وحدة مسمى تحت التمريض كلية بمبنى ولاأل الدور

 :الثاني البند

 :الوحدة رؤية
 

 التميزفعع  تحقيععق لعع  إ الزقععازيق جامعععة التمععريض بكليععة والكععوارث األزمععات إدارة وحععدة تسعععى

 األمعان درجعات أعلع  تحقيعق بغعر  المصرية والجامعات الجامعة مستوي على األزمات  إدارة

 .التعليمية المهام أداء عند

 :الثالث البند
 

 الوحدة رسالة

 منشآت ف  والسالمة األمن بتوفير والكوارث األزمات إلدارة فعال داخل  نظام إنشاء

 . الداخل  الكلية مجتمع استقرار إل  سعيا   الكلية

 :الرابع البند

 :الوحدة أهداف

 حال معها التعامل سبل على وتدريبهم الكلية ىلؤمس وتوعية األزمات إدارة ثقافة نشر .1

 .منها للوقاية آليات الكلية،وتحديد حرم ف  الحدوث ممكنة باألزمات التنبؤ، وقوعها
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 والكوارث الحرائق ضد واألفراد الكلية منشآت لتأمين وقائية إجراءات التخاذ التخطيط .2

 .واألزمات

 موظفين – طالب – تدريس هيئة أعضاء) بالكلية البشرية للموارد والسالمة األمن توفير .3

 (عمال–

  .والسالمة األمن معايير تحقيق .4

 وكيفية عليها التغلب وسبل والكوارث األزمات تتناول الت  الدورية التقارير  دراسة .5

 .منها االستفادة

 :الخامس البند

 اعتماده ليتم إلقراره الكلية مجلس على ويعر  الكلية عميد من بقرار الوحدة إدارة مجلس يشكل

 .منبثقة لجانو اإلدارة مجلس ويضم. الجامعة رئيس قرار بصدور

 : والمهام اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان

 العمل بيئة وتأمين السالمة لجنة:  أوال

 إدارة التمريض مساعد مدرسمحمد عادل . د: اللجنة رئيس

 :اللجنة أعضاء

 أميناشرف م/  ▪

 رخاط أيةم/  ▪

 :اللجنة مهام

 الكلية لمنشآت الحماية خطط إعداد .1

 ف  التصرف كيفية تحاكى سيناريوهات تنفيذ مع واإلخالء الطوارئ خطط وضع .2

 .أزمة وجود حال

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

 .الكلية

 .بالجامعة المدنية والحماية الدفاع وحدة مع والتعاون المستمر التواصل .4

 واإلعالم والتوعية التطوير لجنة: ثانيا 

 مدرس مساعد إدارة التمريض                نورا مهدى/د :   اللجنة رئيس
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 :اللجنة أعضاء

 هبة صبح م.م/  ▪

 إسماعيل أيةم/ ▪

 روفيدا ماجد م/ ▪

 :اللجنة مهام

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

  . التثقيفية

 األنشطة لمختلف المدنية والحماية الدفاع بلوائح الواردة المواصفات وتطبيق تنفيذ .2

 .بالكلية والمنشآت

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

 وضع مع أخرى أماكن ف  حدوثها خالل من والكوارث األزمات وتحليل دراسة .4

  .القصور أوجه عالج لكيفية تصور

 .الشفافية من كامل إطار ف  والبيانات المعلومات إتاحة .5

 األولية واإلسعافات المهنية الصحة لجنة:  ثالثا 

 تمريض صحة المجتمعمساعد محمود                  مدرس  هاجرد/   :   اللجنة رئيس

 : اللجنة أعضاء 

 إسماعيل أيةم/ ▪

 م/روفيدا ماجد ▪

 :اللجنة مهام

 .والعالجية الوقائية البرامج إعداد .1

 .أوبئة حدوث حال ف  لوقائ ا الطب مجال ف  وخاصة الصح  الوع  نشر .2

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

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

 .األزمة

 :األزمات إدارة فريق في توافرها الواجب الشروط

 للكلية واالنتماء الوالء ✓
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 األزمة ف  والناجح السريع التدخل على والقدرة المهارة ✓

 والعاطف  النفس  التأثير أو االنفعال عن والبعد الموضوع  التفكير على والقدرة الهدوء ✓

 األزمة أحداث أمام

 نكتنفها الت  المخاطر كانت أيا بالفريق ةالمنوط المسئوليات كافة بتنفيذ التام االلتزام ✓

 .األزمات مع التعامل ف  والخبرة اإلدارية اللياقة ✓

 :السابع البند

 ، و إبالغ الرسالةتالسيناريوهاجمع الحقائق، إعداد  :األزمات إدارة فريق اختصاصات

 . بها خاصة أولويات وتحديد المتوقعة المخاطر تحليل (1

 لالزمات المنهجية االستجابة على المؤسسة أفراد تدريب (2

 وسريع فوري بشكل وتشخيصها األزمة دراسة (3

 بالكلية معها والتعامل األزمة لمواجهة سريعة عمل خطة إعداد (4

 منأ مع بالتنسيق بذلك خاصة وإجراءات سياسات ووضع بالكلية األمان تاجراءإ متابعة (5

 .الكلية

 األزمة تصاعد فرص من الحد (6

 الخطة تنفيذ أثناء الالزمة التصحيحية تااإلجراء اتخاذ سرعة (7

 األزمة إلدارة يفوضه أومن الكلية لعميد بأول أوال   التقارير رفع (8

 الكوارث أثناء االستجابة وفريق اللجنة أعضاء بين وخارج داخل اتصال تكوين (9

 عليها والتدريب األولية اإلسعافات تجهيزات استكمال (10

 لذلك فرق وتكوين المصابين نقل أعمال على التدريب (11

 .له استعداد نظام وضع مع األزمة لالستجابة تنظيم  هيكل تكوين (12

 :الثامن البند

 سنوات ثالث لمدة والكوارث األزمات إدارة لوحدة تنفيذي مدير بتعيين قرار الكلية عميد يصدر

 .للتجديد قابلة

 :التاسع البند

 : هى الوحدة مع المباشرة العالقة وذات المستفيدة الجهات
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 ككل المجتمع:الكلية خارج جهات*

 .الجامعة -األكاديم  الجهاز – االدارى الجهاز -الطالب:الكلية داخل جهات*

 :العاشر البند

 والكوارث األزمات إدارة وحدة إدارة لمجلس التنظيمي الهيكل

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل اختصاصات ضمن المجلس يقع

 

 
 

 أ.د/ سحر حمدي السيد
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 مديرا للوحدة التمريض إدارةمدرس  حنان مصلح  محمدد/ 

 عضوا مدير وحدة الجودة  هويدا كاميلد/ 

 هاجر محمود / م.م
رئيس لجنة الصحة المهنية واإلسعافات 

 األولية
 عضوا

 عضوا رئيس لجنة  السالمة وتامين بيئة العمل محمد عادل / م.م

 عضوا رئيس لجنة  التطوير والتوعية واالعالم نورا مهديم.م/ 

 عضوا أمين الكلية ماجدة منصورأ.  

 عضوا قائد الحرس الجامع  بالكلية قائد امن الكلية

 

  (أعضاء) األقسام جميع من ممثلين

 الهندسية اإلدارة ▪

 (                                                    المدني الدفاع -اإلسعاف -الشرطة) الطوارئ مؤسسات

 :من االستجابة فريق ويتكون

 : االدارى الفريق -أ

 

 : الوحدة إدارة مجلس      
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 تجهيزات مسئول ▪

 المصابين نقل عن مسئول ▪

 وماليات مشتريات ▪

 :الفني الفريق -ب

 .................(الكلية داخل من عمال|) المصابين لنقل فريق ▪

 المعاونة الخدمات -ج

 الكلية خارج من الهندسية اإلدارة أعضاء ▪

 :عشر البندالحادي

 بالكلية والكوارث األزمات إدارة وحدة ومهام دور

 إلى األزمات إلدارة القوميةة للمنظوم طبقا والكوارث األزمات إدارة وحدة ومهام دور يحدد

 :التالي النحو علي مراحل ثالث

 :فيها ويتم( الكارثة/الطارئ الحدث /األزمة  ماقبل : )األولى المرحلة

 تحليل البيئة الداخلية ▪

 يةرجاختحليل البيئة ال ▪

 /القريب المدى فى حدوثها المتوقع والكوارث لألزمات( التوقع/  التنبؤ)  التخطيط ▪

 .البعيد /المتوسط

 .الكوارث ومواجهة األزمات لدرء السيناريوهات ورسم الخطط إعداد ▪

 . الكارثة أو األزمة تسكين /لمنع الوقائية اإلجراءات اتخاذ ▪

 . المعدات وصيانة األفراد تدريب مثل األحداث مع للتعامل االستعداد ▪

 تدريبيعععة  عمعععل ورش وعقعععد واألزمعععات، الكعععوارث بعععردارة الثقعععاف  العععوع  نشععر ▪

 .المجال هذا ف  الكلية مسؤلى وكفاءة بمستوى لالرتقاء

 ُكععل   والكععوارث األزمععات إدارة مجععال فعع  الُمبكععر واإلنععذار الرصععد آليععات تطععوير ▪

 .ممكنا   ذلك ماكان

 االتصعععال بعععأجهزة معععزودة والكعععوارث األزمعععات إلدارة عمليعععات غرفعععة تجهيعععز ▪

 .المناسبة
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 :فيها ويتم(واالحتواء المواجهة مرحلة)  الثانية المرحلة

 .عليها والتدريب إعدادها سبق الت  والسيناريوهات الخطط تنفيذ ▪

 .أوالكارثة األزمة لنوعية وفقا بأنواعها واإلغاثة المواجهة أعمال تنفيذ ▪

 . العاجلة الطوارئ خدمات بأعمال القيام ▪

 .الضرورة عند اإلخالء عمليات تنفيذ ▪

 وتحديد وتقييم مستمر بشكل الموقف تطورات على والوقوف الحدث متابعة ▪

 .معه للتعامل المطلوبة اإلجراءات

 :فيها ويتم (التوازن استعادة مرحلة: )  الثالثة المرحلة

 

 .والمنشئات األفراد فى الخسائر حصر ▪

 (.النشاط استئناف مرحلة)  البناء وإعادة التأهيل ▪

 .المحتملة المستقبل أخطار من للحماية أساليب وضع ▪

 بالدروس والخروج الكارثة أو األزمة مع للتعامل تمت الت  اإلجراءات تقييم ▪

 .المستفادة

 الجهات إلى وتوجيهها الالزمة والمقترحات التوصيات وتقديم الحدث توثيق ▪

 .منها لالستفادة المعنية

 .أفضل إدارة أجل من للمستجدات وفقا الخطط وتحديث تطوير ▪
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 :عشر البندالثاني

 
   بالكلية والكوارث األزمات إدارة وحدةت  احتياجا

 – تليفون) حديثة اتصال بأجهزة مزودة والكوارث األزمات إلدارة عمليات غرفة إعداد .1

 ( .تصويرلاة  كامير -طابعة –كمبيوتر – السلك  – فاكس

 الصح  والصرف والكهرباء اإلطفاء شبكة عليها الكلية بمرافق توضيح  رسم إعداد .2

 .... (. والتليفونات والمياه

 شانها من  كوارث أو أزمات تعتبرها الت  المواقف كل الكلية به توثق األزمات سجل .3

 .للكلية ذاكرة بمثابة ويكون  الكلية كيان تهديد

 األزمات إدارة لوحدة التنظيم  الهيكل إل  باإلضافة األزمات إلدارة توعية فريق .4

 األكثر باألماكن والكوارث األزمات إلدارة مصغرة فرق تكوين من البد والكوارث

 األقربون األشخاص أن أساس عل  يقوم الذي الموقف معالجة أن حيث لحدوثها تعرضا

 األماكن لكل وذلك لها المناسب الحل توفير أو حلها عل  األقدر هم الكارثة أو لألزمة
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 أو العلم  القسم ويقوم  .الكهرباء توزيع مثل،لوحات الكارثة أو لألزمة تعرضا األكثر

 .الكارثة او األزمة إدارة فريقك بهم لالستعانة محدد فريق بتشكيل الوحدة

 هو فالسيناريو. والسيناريو المحاكاة مثل األزمات مع للتعامل العلمية الوسائل استخدام .5

 بتحليله لنظاما فيها يقوم محدد مجال ف  بالموقف المتعلقة االفتراضات من مجموعة

ل للحلو عديدة بدائل وإيجاد لألزمة تصورات وضع على يساعد مما ودراسته

 أسلوب أوه  بسلوكها والتنبؤ التفسير بهدف ما لظاهرةا تقليد والمحاكاة.  الموضوعة

 كيف يوضح الذي النموذج تطوير خالل من الحقيق  النظام وصف إلى يهدف كم 

 الكيفية على التركيز مع العوامل تلك تأثير وماهو المشكلة ف  المؤثرة العوامل تتداخل

 .  الحقيق  النظام حركة النموذج هذا يقلد أن بها يمكن الت 

 من األزمات إدارة عملية ف  أساس  كمتطلب الوقائ  التنبؤ تبن  يجب الوقائ  التنبؤ .6

 أزمة حدوث تفاديالت   التنبؤي الفكر على المعتمدة اإلدارة وه  سبّاقة إدارة خالل

 وتدريب واالبتكار المبادأة على تعتمد مقبولة وقائية منظومة صياغة طريق عن ةمبكر

 .عليها العاملين

 : منها عوامل عدة يتطلب األزمات إدارة عملية في النجاح أن إال

 وتحليلها المشكالت على التعرف من الكلية يمّكن مختص إداري نظام وتطوير إيجاد .1

 . المختصة الكفاءات مع بالتنسيق لها الحلول ووضع

ا لألزمات التخطيط جعل على العمل .2 ا جزء   . االستراتيج  التخطيط من هام 

 . األزمات إدارة مجال ف  للموظفين العمل وورش التدريبية البرامج عقد ضرورة .3

 ظروف تحت واختبارها األزمات إدارة لخطط الدورية والمراجعة التقييم ضرورة .4

 . الضغوط تحت العمل األفراد يتعلم وبالتال  األزمات لحاالت مشابهة

 المبكر لإلنذار فعّال نظام وجود أهمية على التأكيد .5

 

 


