
 رؤية الوحدة
اعداد وحدة نموذجية وفريق عمل مؤهل الدارة االزمات 
والكوارث بكمية التربية الرياضية بنات  لتفادى االزمات 

 بانواعها فى اقل وقت واقل الخسائر

 رسالة الوحدة
انشاء نظام وقائى داخمى فعال الدارة االزمات فى كمية التربية 

السالمة لمعنصر الرياضية بناتن يعمل عمى توفير االمن و 
البشرى ومنشاءات ومرافق الكمية سعيا الى استقرار مجتمع 

 الكمية الداخمى

 

 ألهداف االستراتيجية لموحدةا
 الهدف العام:

تحقيق معايير األمن و السالمة وحماية األرواح 
 والممتمكات.

 -األهداف الخاصة:

 اتخاذ اإلجراءات الوقائية لتخفيف حدوث األزمة. .1
سم سيناريوهات لمتعامل مع إعداد خطط ور  .2

 األزمات.
نشر الوعي الثقافي إلدارة األزمات والكوارث  .3

 وكيفية تنفيذ أعمال المواجهة واإلغاثة.
تدريب الفئة المستهدفة عمى إجراءات األمن  .4

 الصناعي.
العمل عمى تحديث أجهزة اإلنذار المبكر   .5

 والرصد.

 

 

 

بعض االرشادات لموقاية من عدة مخاطر قد 

  تواجهك

قالوقاية من حوادث السقوط والتعثر واالنزال   

تعتبر حوادث السقوط من أكثر الحوادث  شوعيا ويأتي 

 ترتيبها الثاني من حيث كونها احدى أهم الحوادث

المؤدية لموفاة بعد حوادث الطرق، ويمكن أن تقع حوادث 

، وبالتالي فينبغي  السقوط في أي وقت وفي أي مكان

التاليةإتباع تدابير الوقاية  : 

إغالق األبواب المؤدية إلى الشرفات-1   

وضع حواجز وموانع مناسبة تتفق مع -2   

  .اشتراطات السالمة عمى النوافذ 

ترك أرضيات الحمام مبممة عدم ترك بقايا سائمة أو  -3 

 .لتجنب وقوع حوادث االنزالق

الدرج أو في الممرات ألن تجنب ترك األشياء عمى -4 

التعثر أثناء السير ومن ثم السقوطذلك قد يؤدي إلى   



 مخرجات الوحدة
 نظام ادارى مختص بادارة االزمات والكوارث.-1

 العمل تحت الضغوط لظروف مشابهة لحاالت االزمات.-2

 ورش عمل وبرامج تدربية فى مجا ل ادارة االزمات.-3

 اجهزة ومعدات والفتات ومطويات لمواجهة االزمات. -4

 اجراءت وقائية لالسعافات االولية.-5

 انجازات وحدة ادارة االزمات والكوارث بالكمية

تم تشكيل وحدة الدارة االزمات والكوارث بالكمية  -1
 م(.6/6/2212بتاريخ )

تم اعتماد الوحدة من قبل مجمس الكمية بتاريخ              -2
 م(.22/6/2212)

جهزة الدراة وحدة االزمات والكوارث م تم اعداد مقر -3
-وجارى تزويدها باجهزة اتصال حديثة )فاكس

 السمكى(.
تم طبع بوسترات ارشادية وتم وضعها فى القاعات  -4

 الدراسية والصاالت العممية.

تم دعوة احد المختصين من ادارة الدفاع المدنى  -5
بمحافظة الشرقية لمتابعة االشترطات الوقائية 
المطموبة لتامين المبانى والقاء ندوة لالزمات 

لمفتعمة)الحريق والهدم( وكيفية تنفيذ خطة ا
-13االخالءعن حدوث تمك االزمات بتاريخ)

 م(.14/6/2212
تم عمل صيانة عمى اجهزة االطفاءالموجودة  -6

 بالكمية.
 والموحاتتم تحديد اماكن طفايات الحريق  -7

الكهربائيةو الرموز الرقمية لجميع حجرات مبانى 
 مية.الكمية عمى الرسم الهندسى الخاص بالك

لموحدة عمى  تم اضافة النشاطات المختمفة -8
 الموقع االلكترونى لمكمية.

تم تثبيت العالمات االرشادية لمخارج الطوارىء  -9
 بالكمية.

تم طباعة دليل ارشادى عن وحدة االزمات  -12
 والكوارث.

تم اعداد صناديق لالسعافات االولية وتعميقها -11
 بجميع ادوار الكمية وممحقاته.

 معة الزقازيقجا
 كمية التربية الرياضية لمبنات
 وحدة ادارة االزمات والكوارث
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