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 :إدارة األزمات والكوارث للجنةاألهداف اإلستراتٌجٌة  :أولا 

 -:العامالهدف 

 تحقٌق معاٌٌر األمن ي السالمة يحماٌة األرياح يالممتلكات.

 -األهداف الخاصة:

إنشاء يتطبٌق نظام متكامل لألمن يالسالالمة يالً الكلٌالة يالعمالل الاللاطم لتطاليٌرن يالتنسالٌق يالً  .1

 ذلك مع الجىات المعنٌة باألمن يالسالمة لاخل يخارج الجامعة

 لاخل الكلٌة.المحايظة على األرياح يالممتلكات  .2

 إعلال الخطط يرسم السٌنارٌيوات المختلفة للتعامل مع األزمات. .3

تيعٌالالالة منسالالاليبً الكلٌالالالة يتعالالالرٌفىم بالياجبالالالات نشالالالر الالالاليعً الإلقالالالايً ملارو األزمالالالات يالكالالاليار  ي  .4

ياألعمالالال اليئاطٌالالة المترتبالالة علالالٌىم يالالً حالالاات الطالاليارا يالكالاليار  العامالالة يتالاللرٌبىم علالالى 

 ممكانٌة ااستفالو منىم عنل الحاجة. اللياع الملنًأعمال 

 تحلٌ  يتطيٌر أجىزو امنذار المبكر يالرصل. .5

 تقٌٌم مستيى األلاء من خالل استبٌانات ليرٌة .6
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 والكوارثاألزمات إدارة تشكٌل لجنة : ثانٌاا 

 

 

 الصفة الوظٌفة اسم العضــــو م

 رئٌسا الجودة المدٌر وحدة  د / رمضان عبد الحمٌد المٌهً 1

 عضواا  الجودة نائب مدٌر وحدة  د / عمار فتحً موسً 2

 عضواا  مسئول اللجنة د / ٌاسر إبراهٌم داوود 3

 عضواا  امٌن الكلٌة أ / عبد العلٌم محمود اسماعٌل 4

 عضواا  مسئول التوعٌة والتطوٌر البحٌريأ/ مروة  5

 عضواا  مسئول الصٌانه م/ محمد فتحً السٌد 6

 عضواا  ممثل اإلدارة الطبٌة طبٌب / محمود عبد الحلٌم عٌد 7

 عضواا  مسئول اإلسعافات األولٌة أ/ حسن عزت السبكً 8

 عضواا  مسئول الحماٌة المدنٌة أ/ مصطفى حسن المصلٌحً 9

 عضواا  مسئول السالمة وتأمٌن البٌئة منشاوي محمد السٌد / اشرف 11

 سكرتٌر إداري أ/ احمد محمد وحٌد الدٌن 11



   

 األزمات والكوارث: إدارة لجنةالتوصٌف الوظٌفً ل: ثالثاا 

 مدٌر وحدة ضمان الجودة -1

حضير اجتماعات اليحلو ييضع خطط المراجعة اللاخلٌة لمبانً لكلٌة بالتعاين مع يحلو إلارو األزمات 

 يالكيار  حرصا علً تييٌر معاٌٌر الجيلو ياشتراطات األمن يالسالمة. 

 مدٌر وحدة إدارة األزمات والكوارث -2

 .امشراف على سٌر العمل باليحلو 

 ليكٌل الكلٌة لشطين خلمة المجتمع يتنمٌة البٌطة. تنفٌذ ئرارات المجلس يتقلٌم التقارٌر 

 .إعلال التقرٌر السنيي عن نشاط اليحلو يالتقارٌر الليرٌة التً تقلم عن سٌر العمل 

 .ائتراح ااستعانة بذيي الخبرو لتنفٌذ بعض المىام التً تلخل يً اختصاص اليحلو 

 لو.ائتراح تعلٌل بعض بنيل الالطحة بما ٌحقق صالح العمل باليح 

 نائب مدٌر وحدة إدارة األزمات والكوارث -3

 ًالملٌر  مىام نفس له ي ياملارٌة الفنٌة يشطينىا أميروا تصرٌف لليحلو التنفٌذي الملٌر ناطب ٌتيل

 اليحلو. ملٌر غٌاب حالة يً يذلك التنفٌذي

 أخرى. مىام من إلٌه ٌيكل ما إلى بامضاية ياجباته جمٌع ألاء يً اليحلو ملٌر معاينة 

 العمل بٌئة تأمٌن مسئول -4

 .يضع سٌنارٌيوات كٌفٌة التعامل مع األزمات المختلفة يالمحتمل حليإلىا 

  لراسة يتحلٌل المخاطر اللاخلٌة يالخارجٌة 

 .التياصل مع مسطيلً أنشطة الحماٌة الملنٌة يامسعايات األيلٌة لضمان سالمة األيرال 

  التطوٌر مسئول التوعٌة -5

 التإلقٌفٌة.  يالمحاضرات النليات خالل من ياألمن السالمة ؤميرب التيعٌة نشر على العمل 

 يضع خطة بالنليات التإلقٌفٌة الليرٌة لليحلو 



   

 الحماٌة المدنٌة مسئول -6

 .ًمتابعة تحلٌ  ميئع اليحلو االٌكترين 

 .المشاركة يً إعلال يطباعة يتيزٌع مطيٌات يمطبيعات اليحلو 

 يامخالء. الطيارا خطط يضع المشاركة 

 .امعلال لتنفٌذ خطط امخالء يالتلرٌب علٌىا سنيٌا 

 الكلٌة. منشآت يتؤمٌن للمياصفات يمطابقتىا الحرٌق مكايحة نظم صالحٌة من التؤكل 

 .متابعة أعمال الصٌانة الليرٌة لجىاز امنذار يلمعلات امطفاء 

 .امشراف علً تييٌر إرشالات استخلام طفاٌات الحرٌق يمخارج الطيارا 

 مع رطٌس ئسم الحماٌة الملنٌة )عضي من الخارج(. التياصل 
 األولٌة اإلسعافات مسئول -7

 أيبطة. حلي  حال يً اليئاطً الطب مجال يً يخاصة الصحً اليعً نشر 

 كارإلة. حلي  حال يً األيلٌة لإلسعايات المطليبة اممكانٌات يجيل من التؤكل 

  املارٌٌن يالطالب. ي للعمال شىير 6 ليرٌة كل أيلٌة إسعايات ليرات تنظٌم 

 .التياصل مع أعضاء العٌالو الطبٌة 

 مسئول سالمة المعامل -8

 .القٌام بؤعمال المراجعة اللاخلٌة للمعامل 

 .تقلٌم التقارٌر متضمنة مقترحات التحسٌن يامجراءات التصحٌحٌة 

 .التياصل مع مسطيل امسعايات األيلٌة لتييٌر صنالٌق امسعايات بالمعامل 

  مسطيل الحماٌة الملنٌة لتييٌر معلات امطفاء بالمعامل.التياصل مع 
 أمٌن الكلٌة -9

 .تسىٌل أعمال اليحلو املارٌة 

 .متابعة ألاء بائً إلارات الكلٌة يً تنفٌذ تعلٌمات يإرشالات اليحلو ياالتزام بىا 

  



   

 اا: متطلبات تشغٌل لجنة  إدارة األزمات والكوارث بالكلٌة:  رابع

 طابعة (. –كمبٌيتر  –ملارو األزمات يالكيار  مزيلو بؤجىزو اتصال حلٌإلة ) تلٌفين غرية عملٌات  .1

رسم تيضٌحً بمرايق يمنشآت الكلٌة ٌيضح المبانً يالمرايق محللا علٌىا شبكة امطفاء يالكىرباء      .2

 يالصرف الصحً يالمٌان يالغاز الطبٌعً يالتلٌفينات .... (.

 به كل األزمات أي الكيار   التً شىلتىا الكلٌة أي ٌتيئع حليإلىا .سجل األزمات ميإلق      .3

 يجيل ئاعلو بٌانات لالزمات يالكيار  السابقة .     .4

 يجيل سٌنارٌيوات للتعامل مع األزمات المختلفة.      .5

أجىزو –يكذلك طفاٌات الحرٌق يإملالات المٌان  الليحات امرشالٌة التيضٌحٌة الالزمة لاخل المبنى     .6

 إنذار الحرٌق.

 : مراحل إدارة األزمة:خامساا 

  ما قبل األزمة: المرحلة األولى:

 التخطٌط لألزمات يالكيار  المحتمل حليإلىا يى الملى القرٌب/ المتيسط/ البعٌل .     .1

 إعلال الخطط يرسم السٌنارٌيوات للرء األزمات يمياجىة الكيار .      .2

 .إتخاذ امجراءات اليئاطٌة لمنع/ تسكٌن األزمة أي الكارإلة     .3

 ااستعلال للتعامل مع األحلا  مإلل تلرٌب األيرال يصٌانة المعلات.      .4

عمل تلرٌبٌة لالرتقاء بمستيى نشر اليعً الإلقايً بإلارو الكيار  ياألزمات، يعقل يرش      .5

 العاملٌن بالكلٌة يً وذا المجال.   كفاءو

 تطيٌر آلٌات الرصل يامنذار الُمبكر يً مجال إلارو األزمات يالكيار  كلَما كان ذلك ممكناً.     .6

 . عًهياث إلداسة األصياث وانكىاسث يضودة بأجهضة اإلتصال انًُاسبت تجىٌز غرية     .7



   

  

 )مرحلة المىاجهة واالحتىاء(: الثانية: أثناء األزمةالمرحلة 

 .تُفيز انخطط وانسيُاسيىهاث انتى سبق إعذادها وانتذسيب عهيها .1

 تُفيز أعًال انًىاجهت واإلغاحت بأَىاعها وفقا نُىعيت األصيت أو انكاسحت. .2

 انقياو بأعًال خذياث انطىاسئ انعاجهت. .3

 تُفيز عًهياث اإلخالء عُذ انضشوسة. .4

انحذث وانىقىف عهى تطىساث انًىقف بشكم يستًش، وتقييًه، وتحذيذ اإلجشاءاث انًطهىبت  يتابعت .5

 نهتعايم يعه يٍ خالل غشفت انعًهياث.

 المرحلة الثالثة: ما بعد األزمة )مرحلة التىازن(:

 حصش انخسائش.     .1

 انتأهيم وإعادة انبُاء وانحًايت يٍ أخطاس انًستقبم انًحتًهت.     .2

نهتعايم يع انكاسحت خالل يشحهت انًىاجهت واالستجابت واالحتىاء   تقييى اإلجشاءاث انتي تىَّ اتخارها     .3

 وانخشوج بانذسوط انًستفادة.

تىحيق انحذث و تقذيى انتىصياث وانًقتشحاث انالصيت، وتىجيهها إنى انجهاث انًعُيت نالستفادة      .4

وجذث(، وتطىيش وتحذيج انخطط وفقاً نهًستجذاث يٍ يٍ أجم تالفي انسهبياث يستقبال )إٌ   يُها

 أجم إداسة أفضم.

  



   

 :الطوارئ تالموظفٌن فً حالوالطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس  تاجباو سادساا:

التحلً بالىليء يعلم اارتباك. 

إٌقاف العمل ييرا. 

ئطع التٌار الكىرباطً عن المكان. 

 الىريب يمخارج الطياراالتيجه إلى نقاط التجمع من خالل مسالك.  

حتى ا تقع إصابات بٌنىم علم الركض أي تجايز زمالطىم التنبٌه على الطالب. 

بالذلك  ا تجازف يا تخاطر بحٌاتك يا ترجع إلى المبنى مىما كانت األسالباب إا بعالل أن ٌالإذن لالك

 . من المسطيلٌن

 

 العلمٌة والدارٌه بالكلٌة. رؤساء األقسام تاجباوسابعاا: 

 التؤكل من إغالق األبياب يالنيايذ يٌما علا المخارج المخصصة لعملٌات امخالء.  

ًالتؤكل من يصل التٌار الكىرباط. 

امشراف على عملٌات امخالء. 

(النجلو - امسعاف – المطايئ)المختصة  التؤكل من عملٌات ااتصال بالجىات 

الملنً يالحرٌق التؤكل من يصيل الفرق المتخصصة ملارو اللياع. 

التيجه إلى نقطة التجمع للتؤكل من يجيل جمٌع العاملٌن يعلم تخلف أي منىم لاخل المبنى.  

 
  



   

 أفراد األمن بالكلٌة تاجباوثامناا:  

 تؤمٌن المبنى يحفظ النظام. 

منع لخيل أي أيرال غٌر المختصٌن لاخل المبنى. 

 ًالكلٌالة إلالى أن تنتىالً عملٌالات امخالالء يالسالٌطرو علالى األزمالة منع خريج أحل من البيابة الرطٌسٌة لمبان

 .يانتىاء الحالة الطارطة

انتظار الفرق المتخصصة من رجال اللياع الملنً يإرشالوم لميئع الحرٌق. 

 كٌفٌة التصرف يً حالة الحرٌق

كسر زجاج إنذار الحرٌق لتشغٌله. 

 مناسبة لنيع الحرٌقمكايحة الحرٌق إذا أمكن باستخلام أئرب مطفؤو 

 كما ٌؤتً( ييق يرش التلرٌب)

 مسمار األمـــان بالمطفـؤو اسحب. 

 الحرٌق يجه ييوة المطفؤو إلى بإرو أي مصلر . 

اضغط على المقبض لتشغٌل المطفـؤو 

 تؤكل أن المكان الذي تقف يٌه ا ٌشكل خطيرو علٌك يأنه باستطاعتك الىريب إذا انتشر الحرٌقال 

 رق مكايحة الحراطقي تاجباي

 تحلٌل مكان الحراطق من خالل مالحظة الليحة التيضٌحٌة لنظام إنذار الحرٌق 

 القٌام بمكايحة الحــرٌق بيساطل امطفاء المتييرو بالمبنى أي الكلٌة. 

 التؤكل من غلق النيايذ ياألبياب يذلك لمنع انتشار الحرٌق ببائً مكينات المبنى 

 لمتخصصة التابعة ملارو اللياع الملنً يالحرٌق بإرشالوم إلالى ميئالع الحرٌالق ينيعاله التعاين مع الفرق ا

 . يأجىزو ييساطل امطفاء المتييرو

  



   

  : اإلخالء تتعلٌماتاسعاا: 

 :التالٌة تإعالن امخالء للطيارا ٌجب إتباع التعلٌما يأ ذارنعنل سماع جرس ام

 إلٌالالك يا تقالالف التقالالاط   ألئالالرب مخالالرج للطالاليارا تيجالالهالإجمالالع مالالا خالالف حملالاله مالالن متعلقاتالالك بسالالرعة ي

 .األغراض الشخصٌة

 إيصل الكىرباء عن األجىزو الكىرباطٌة يامضاءات يغالر الغرية التً انت بىا. 

  ائفل باب الغرية بالمفتاح ياسحب المفتاح يأغلق أي باب ٌصاليك، أغلالق أي بالاب تمالر مالن خاللاله لحالبس

 (الحرٌق. )ا تغلق أبياب الطيارا

  ا تلخل أي غرية بىا حرٌق أي لخان إذا كنالت ا تعلالم ئالم باختبالار مقالبض البالاب ان كالان سالاخنا ا تاللخل

 ينبه البائٌن.

 .ا ترتبك يا تجري بل امشً مشٌا رٌعا يا تقف التقاط أي متعلقات أخرى 

  بقطعالة ئمالاش يغالط يمالك يانفالك  يً حال يجيل لخان، اخفض بجسمك إلى األرض تحت مستيى اللخان

 .مبللة

 يً حال إحتراق مالبسك، ا تجري لتزٌل النار بل تلحرج مطفاء النار. 

  يجه لنقطالة التجمالع خالارج بالاب المبنالى الرطٌسالً تؤكالل مالن ابتعالال الجمٌالع مالن مبنالى الحرٌالق يعاللم العاليلو

 للمبنى

 لنار الى الغريه ئم بخلالع ايً غرية ئم بإحكام إغالق الغرية لكً ا ٌتسرب اللخان أي  يً حال محاصرتك

الستاطر أي أي أئمشه بالغريه يبللىا يسل  بىالا تحالت األبالياب يالشالبابٌك يابالق رأسالك مرخٌالا بجاليار األرض  

 ( يأبلغ جىات الطيارا المعنٌة لتقيم بانقاذك.181ياتصل بالمطايئ )

  



   

 دلٌـل أرقـام التلٌفونـات الهامـة فـى حـالت الطـوارئ: عاشراا 

 1482677136 السوٌتش

 181 الحماٌة المدنٌة بالسادات

 1482611264 قسم شرطة السادات

 )داخلً(178، 177 كلٌةقائد الحرس بال

 122 النجدة

 123 اإلسعاف

 1482618213 المدٌر العام إلدارة المدن الجامعٌة

 129 (129شركة الغاز بالسادات )

 1482611273 (121شركة الكهرباء بالسادات )

 125 (125المٌاه بالسادات)شركة 

 175 (175الصرف الصحً )

 1482677158 السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة

 )داخلً(124 السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 )داخلً(114 السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 )داخلً(112 أمٌن الكلٌةالسٌد األستاذ 

 )داخلً(157 وحدة الصٌانة بالكلٌة



   

 1482611368 اإلدارة الطبٌة

 1482611147 مستشفً السادات العام

 1482614118 مستشفً هرمل الخاصة

 1482611713 مستشفً حمٌات السادات

 1482618536 البنك األهلً
1482611534 

 

 ثامناا: اتصل بنا

 )داخلً(( 767)  740 6277762 :تليفون

   azamat.kawarth@com.usc.edu.egايميل:

 7406277774فاكس:
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