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 كلية التربية الرياضية للبنات                

                                                                                                                                  
 امنك وسالمتك مسؤليتنا                                                                  وحدة ادارة األزمات والكوارث

 
 خطة مواجهة االزمات والكوارث

0218 -0219  

 التكلفة فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ األنشطة األهداف
مؤشرات نجاح 

 الهدف

تدريب فريق 
عمل الوحدة 
وتنمية قدراتهم 
فى مجال 
االزمات 
 والكوارث

اليددددات امتا  ددددة تحديددددد خطددددة و تحددددديث ال
)اعتمددددداد  االزمدددددات والكدددددوارثومواجهدددددة 

 الخطة فى مجمس الكمية (
متا  ة اجدرااات االمدن والمد مة )متا  دة 

متا  ددددة امددددن –امددددن ومدددد مة المخددددازن 
متا  ددة امددن ومدد مة  –ومدد مة المكت ددة 

 –قاعددددات التددددددريس النمريدددددة وال مميدددددة 
متا  ددددددة امددددددن ومدددددد مة ادوات واجهددددددزة 

متا  دددددددة المددددددد مة وامدددددددن  –االطفددددددداا 
 كهر ائية ..........(الوص ت ال

 مدير الوحدة
 وفريق ال مل

خ ل شهر 
 اكتو ر

  
خطددددة م منددددة واليددددات 
لمتا  دددددددة ومواجهدددددددة 
 االزمدددددددات والكدددددددوارث
وفريددددق عمددددل مدددددرب 
عمدددددددددى حمدددددددددن ادارة 
االزمدددددددات ومواجهدددددددة 
 الكوارث  اقل الخمائر 

التعامل مع 
الكوارث 
 واالزمات

توزيع مطويات عن وحدة االزمات 
ولى لمت رف عمى لطال ات الفرقة اال 

الوحدة واهدافها وكيفية التواصل مع 
 اعضاا الفريق( 

كيفية و ت ريف   األزمة مل ةتدري  ةدور 
الت امل مع األزمات والكوارث لمطال ات 

 الممتجدات والفرق الدرامية
  االخرى .

)مندوب من الدفاع 
 المدنى (
وفريق  مدير الوحدة 
 ال مل 
 الجام ة و ضا ط امن 

خ ل شهر 
 كتو را

طال دددات لدددديهم وعدددى  
 كيفيددددة الت امددددل مددددع 
اندددددددددددددواع الحريدددددددددددددق 
المختمفدددددددة  وكيفيدددددددة 

 التصدى ل زمات 

التعامل مع 
الكوارث 
 واالزمات

دورة تدري ية فى الصحة والم مه 
 المهنية 

 دورة تدري ية فى االم افات االولية 
دورة تدري ية فى كيفية مواجهة االزمات 

 والكوارث
 

حة مركز الم مة والص
 المهنية 

 مركز االم افات االولية 
مركز الم مة والصحة 

 المهنية

خ ل شهر 
 نوفم ر
 

فريدددددق عمدددددل مددددددرب  
عمدددددددددى حمدددددددددن ادارة 
االزمدددددددات ومواجهدددددددة 
 الكوارث  اقل الخمائر

.   
 عواطف ص حيا.د/

 وفريق ال مل
 

 

% 08اجتيدددداز نمدددد ة  
مدددددن اعضددددداا هيئدددددة 
التددددددريس وال ددددداممين 

 والطال ات  نجاح
% 08اجتيدددداز نمدددد ة  خ ل شهر  .د/عواطف ص حيادورة تدري يدة فدى كيفيدة مواجهدة االزمددات ع التعامل م
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 التكلفة فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ األنشطة األهداف
مؤشرات نجاح 

 الهدف

الكوارث 
 واالزمات

 الجام ية 
 
 

 

مدددددن اعضددددداا هيئدددددة  نوفم ر وفريق ال مل
التددددددريس وال ددددداممين 

 والطال ات  نجاح

التعامل مع 
الكوارث 
 واالزمات

ال  مدددددات وصددددد حية  توفر التاكدددددد مدددددن 
ل كافدددددة جواندددددب االرشدددددادية التدددددى تشدددددم

فدددى اماكنهدددا الم تدددادة   المددد مة المهنيدددة
 والواضحة  الكمية 

 تددددوفر االدوات والم دددددات التاكددددد مددددن -
  .كيفية تشغيمهااالزمة لمواجهة االزمات و 

 ع داهللايمان ا.د/
 وفريق ال مل

خ ل شهر 
 نوفم ر

وجودع مددددددددددددددددددات  – 
ارشددددددددددادية واجهددددددددددزة 
–اطفدددددددددداا واندددددددددد ار 

 ام افات اولية

 التعامل مع
الكوارث 
 واالزمات

تنمدديم دورتددين  العضدداا هيئددة التدددريس 
وال دددددداممين لمكيفيددددددة التصدددددددى الخطددددددار 

واالزمدددددات  الحريدددددق والكدددددوارث الط ي يدددددة
خ ل شهر  عمياا عزمى ا.د / الجام ية 

 ديمم ر

% 08جتيدددداز نمدددد ة ا 
مددن نتددائس االمددت يان  
لمكيفيدددددددددة التصددددددددددى 
الخطددددددددددار الحريددددددددددق 
 والكددددددوارث الط ي يددددددة

 واالزمات الجام ية
التعامل مع 

الكوارث 
 واالزمات

ندددوة عددن كيفيددة التصدددى لمحريددق لمفرقددة 
 عمياا عزميا.د/ الثالثه 

 وفريق ال مل
 خ ل شهر يناير

% 08اجتيدددداز نمدددد ة  
مددددددددددددددن الطال ددددددددددددددات 
 نجددددددددداح مى كيفيدددددددددة 

 التصدى لمحريق
التعامل مع 

الكوارث 
 واالزمات

ندددوة عددن كيفيددة التصدددى لمحريددق لمفرقددة 
 خ ل شهر ف راير زينب حتحوت  د/ ا. االولى والثانية

% 08اجتيدددداز نمدددد ة  
مددددددددددددددن الطال ددددددددددددددات 
 نجددددددددداح مى كيفيدددددددددة 

 التصدى لمحريق
التعامل مع 

 الكوارث واالزمات
ندددددوة عددددن كيفيددددة التصدددددى لمحريددددق لمفرقددددة 

 خ ل شهر ف راير ا.د/ ايمان ع داهلل زيد الرا  ة 
% مدن 08اجتياز نم ة  

ى الطال ددددددددات  نجدددددددداح م
 كيفية التصدى لمحريق

التعامل مع 
 الكوارث واالزمات

لم ددداممين نددددوة عدددن كيفيدددة التصددددى لمحريدددق 
 خ ل شهر مارس  زينب حتحوت د/   الكمية 

% مدن 08اجتياز نم ة  
الطال ددددددددات  نجدددددددداح مى 
 كيفية التصدى لمحريق

اجدددراا التجدددارب واالخت دددارات )المددديناريوهات(  الميناريوهات
والكدددوارث العضددداا هيئددددة لمواجهدددة االزمدددات 

)خطددددددددة  والطال دددددددداتالتدددددددددريس وال دددددددداممين 
 االخ ا (

 
 

 عمياا عزمى ا.د/
ضا ط   الوحدة من 
 الحماية المدنية 

 خ ل شهر ا ريل

نجددددداح اعضددددداا هيئدددددة  
التددددددددددريس وال ددددددددداممين 

خطددددددة والطال ددددددات فددددددى 
 االخ ا فى اقل وقت  
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 التكلفة فترة التنفيذ المسئول عن التنفيذ األنشطة األهداف
مؤشرات نجاح 

 الهدف

 وفريق ال مل
ين دريس وال داممعضاا هيئدة التدال امت يانات 

والطال دددددات لم رفةلكيفيدددددة التصددددددى الخطدددددار 
 عواطف ص حى ا.د/ يهالحريق والكوارث الط ي ية واالزمات الجام 

 وفريق ال مل
 خ ل شهر مايو 

 

اراا الممددتفيدين مددن  - 
المقدددددا  ت مدددددن خددددد ل 

 االمت يان
االجددددددددددددددددددددددددددددددددددرااات  -

التصحيصدددية فدددى ضدددوا 
 النتائس

تقييم ادارة 
 المخاطر

ارة االزمددة لتحديددد اوجهددة تحميددل وتقدديم اداا اد
 القصور 

 ا.د/عواطف ص حي
 وفريق ال مل

 خ ل شهر يونيه
 

نجدددداح ت امددددل اعضددددداا  
هيئة التدريس وال اممين 
والطال ددددددددددددددددات فددددددددددددددددى 

 والكوارث ادارةاالزمات
تحديددددددددددددد اوجهدددددددددددددة  -

 القصور 
المتا  ة 
 والتحديث

 تحديث الخطة 

 مدير الوحدة  د /.أ 
 و فريق ال مل

خ ل شهر يوليو  
 غمطسوا

خطددددددة حديثددددددة م منددددددة  
واليات لمتا  ة ومواجهة 
االزمددددات والكددددوارث مددددع 

 مايمتجد من قصور

     
 

 مدير الوحدة
 
 

 يد الكلية ا.د/ عواطف صبحى محمد                                                                                             يعتمد     عم
                                                                                                                     

 ا.د/ ايمان سعد زغلول                                                                                                                                    
    
  

  


