
 
 
 

 الزقازيق بجامعه للبنات الرياضية التربية بكلية والكوارث االزمات ادارة وحدة عن نبذة
 الحفاظ  في تتمثل رئيسية غاية   واالزمات الكوارث مخاطر من لمحد  الزقازيق بجامعو لمبنات الرياضية التربية كمية تتبنى
 االمنية القدرات رفع فعال  بشكل يحقق بما الكوارث مخاطر من لمحد  انشئت وحدة خالل من والممتمكات األرواح عمى

 ىذه ولتحقيق «0202»مصر رؤية مؤشرات تحقيق محاولة و المستدامة  والسالمة االمن تحقيق في وتساىم , الفعالة
 كاتوالممتم األرواح وحماية السالمة و األمن معايير تحقيق ىو عام ىدف بالكمية االزمات ادارة وحدة وضعت الغاية

 المواجية أعمال تنفيذ وكيفية والكوارث األزمات إلدارة الثقافي الوعي نشر ىى الخاصة األىداف من مجموعة كذلكو 
  الصناعي األمن إجراءات عمى المستيدفة الفئة تدريب و األزمة, حدوث لتخفيف الوقائية اإلجراءات اتخاذ و  واإلغاثة

عدادو   وتبني بالكوارث, التنبؤ جيود لتعزيز أنظمة استحداث محاولة مع زمات,األ مع لمتعامل سيناريوىات ورسم خطط ا 
 عام بحمول العالمية بالنظم وربطيا وزيادتيا, وتعزيزىا الحالية المبكر اإلنذار أنظمة لدعم المتاحة التقنيات أفضل
 من تممكو وما , بالكمية ارثوالكو  االزمات ادارة وحدة جاىزية مدى و  الداخمى الكمية مجتمع استقرار الى سعيا م0202

 ىو الوحدة ميام اىم من وكان وقوعيا حال والكوارث األزمات مع التعامل شأنيا من وترتيبات وبشرية  مادية مكانياتإ
 بالفعل تحدث قد التى والكوارث االزمات مواجية فى والطالبات والعاممين التدريس ىيئة اعضاء وقدرات بميارات االرتقاء

 وكذلك المختمفة نواعيا با والكوارث االزمات مواجية فى تستخدم التى والمعدات االجيزة ير وتطو ستكمالاب االىتمامو  .
 سواء والكوارث االزمات مواجية مجال فى الناجحة والتجارب الخبرات وتبادل نقل و والمعدات لالجيزة االمثل االستخدام

 طارئة. لظروف اونتيجة طبيعية كانت ان
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخاطر إلدارة عام إطار وتطبيق تصميم قدرات   ا(
 م

 المؤشر
6106 6102 6102 6102 

 المحقق المستهدف المحقق المستهدف المحقق المستهدف المحقق المستهدف

 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 بالكلية والكوارث االزمات ادارة وحدة انشاء 0

 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 والكوارث االزمات ادارة لوحدة دليل انشاء 6

 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011  والكوارث االزمات لمواجهة  معتمدة سنوية خطة 3

 مواجهة على للتدريب سنوية تجريبية اخالء خطة 4
  االزمة

011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 

 %21 %011 %21 %011 %61 %011 %61 %011  االزمات لمواجهة تدريبية دورات 5

 مدى على للوقوف واستبيانات  تثقيفية ندوات 6
 واعضاء للطالبات لالزمات التصدى كيفية معرفة

   والعاملين التدريس هيئة

011% 21 011% 21% 011% 21% 011% 25%  

 %21  %25  %21  %21 %011  تلقائى انزار جهاز انشاء 2



 وصيانتها وملحقاتها بالكلية الحريق طفايات كفاية 2
 . دورية بصفة

011% 21%  21%  25%  21% 

 االزمات على للتدريب تجريبية سناريوهات 2
  المختلفة

011% 21%  65%  25%  21% 

 %011  %011  %011  %011 %011  ارشادية ولوحات بوسترات 01

 

 المخاطر دارةإل عام إطار وتطبيق بتصميم الخاصة والنتائج اإلنجازات  ( ب
 م

 المؤشر
6106 6102 6102 6102 

 المحقق المستهدف المحقق المستهدف المحقق المستهدف المحقق المستهدف

 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 بالكلية والكوارث االزمات ادارة وحدة انشاء 0

 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 والكوارث االزمات ادارة لوحدة دليل انشاء 6

 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011  والكوارث االزمات لمواجهة  معتمدة سنوية خطة 3

 مواجهة على للتدريب سنوية تجريبية اخالء خطة 4
  االزمة

011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 

 %21 %011 %21 %011 %61 %011 %61 %011  االزمات لمواجهة تدريبية دورات 5

 مدى على للوقوف واستبيانات  تثقيفية ندوات 6
 واعضاء للطالبات لالزمات التصدى كيفية معرفة

   والعاملين التدريس هيئة

011% 21 011% 21% 011% 21% 011% 25%  

 %21 %011 %25 %011 %21 %011 %21 %011  تلقائى انزار جهاز انشاء 2

 وصيانتها وملحقاتها بالكلية الحريق طفايات كفاية 2
 . دورية بصفة

011% 21% 011% 21% 011% 25% 011% 21% 

 االزمات على للتدريب تجريبية سناريوهات 2
  المختلفة

011% 21% 011% 65% 011% 25% 011% 21% 

 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011 %011  ارشادية ولوحات بوسترات 01

 

 –إنتيت اإلجابة عمى المعايير -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرفقات الدالة عمى تطبيق المعايير 

يتم اضافة صور مستندات دالة عمى تطبيق المعايير , ويراعي اضافة صور بجودة مناسبة ال تجعل الممف يصعب 
 ارسالو من خالل البريد األلكتروني 

 (1) رقم مرفق
 بالكمية والكوارث االزمات ادارة وحدة انشاء قرار

  

 (0) رقم مرفق
 والكوارث االزمات ادارة وحدة دليل

 
 (0) رقم مرفق

 0212-0212 عام والكوارث الزمات الدارة خطة احدث

 

 (4) رقم مرفق
 االخالء خطة تنفذ وفاعميات وثائق

 

 
 



 (5) رقم مرفق
 والكوارث االزمات ادارة وحدة ثقافة لنشر مطوية

  

 

 (6) رقم مرفق
 األزمات وحدة ثقافة لنشر ثقافية ندوة

 

 

 

 فريق العمل

 الوظيفية االسم

 الرياضية التربية بكمية األلعاب بقسم الطائرة الكرة أستاذ  محمد صبحى ا.د/عواطف
 الزقازيق جامعة – بنات

 الرياضية التربية بكمية األلعاب بقسم مساعد أستاذ السعيد احمد عزة ا.م.د/
 الزقازيق جامعة – بنات

 – بنات الرياضية التربية بكمية األلعاب بقسم مدرس رسالن احمد داليا د/
 الزقازيق جامعة

 الرياضية التربية بكمية األلعاب بقسم مساعد مدرس محمود منار م.م/
 الزقازيق جامعة – بنات

 التربية بكمية المائية والرياضات المنازالت بقسم معيدة  حامد عالء ياسمين  ع/
 الزقازيق جامعة – بنات الرياضية

 


