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 تمهٌــــــــــــــــد

 

 َصت أعيُهى سفع شأٌ وقذس تهك   هىاٌ ( ثئختالف انًشاكض يضعىٌالشك أٌ انقبئًيٍ عهً أيش ) كهيخ انهُذسه ثبنًطشيه / جبيعخ ح

نزا يجت تضبفش ) انًؤسسه انتعهيًيه ( وجعههب ) صشح تعهيًً ( يتًيضثيٍ أقشاَهب يٍ يختهف كهيبد انجبيعه وانجبيعبد اآلخشي .

إداسييٍ ) يذيش . يذيشيٍ إداساد .  -أعضبء هيئخ انتذسيس –وكالء  -عًيذ  جهىد أفشاد تهك انًُظىيه انتعهيًيه كآل فً يكبَه

 سوسبء أقسبو . يىظفيٍ . عًبل ( و اليُجغً أٌ َُسً انطالة .

 

  ثش ثبنسهت عهً سيش عًم انًؤسسه انتً قذ تؤوانكىاسث ثُبء عهً رنك يجت وضع إستشاتيجيه واضحه نكيفيخ انتعبيم يع اآلصيبد

 .وكيفيخ إداسح تهك اآلصيبد وتالشً سهجيبتهب 

 

  نهتعشف عهً أسجبثهب وانىقىف عهً أسبنيت يعبنجتهب ويُع تكشاس حذوثهب ورنك  وانكبسثه وضع يفهىو عبو نألصيهوفيًب يهً سيتى

 -:  ششح انُقبط انتبنيه يٍ خالل

 

 خصائصها . و ومفهومها باألزمه التعرٌف -1  

 تعرٌف الكارثه وأنواعها وأهم ما ٌمٌزها . - 2  

 .و مراحلها إدارة الكارثه  -3  

 ومراحلها . األزمات نشوء أسباب -4    

 . و الكوارث األزمات مواجهة استراتٌجٌة -5    

 . األزمات حل اسالٌب  -6    

 . األزمات مع التعامل وأسس مبادئ -7    

 . وارثو الك األزمة إدارة متطلبات  - 8   

 األزمة . تحلٌل مرحلة - 9   

 .و الكوارث  األزمات إدارة مركز واجبات - 10  

 متطلبات تشغٌل وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلٌه . -11  

 .نماذج لحاالت عملٌه عن أزمات جامعٌه  – 12  

 . الكارثة أو األزمة وإدارة لتنظٌم العملٌه المراحل - 13  

 . االزمات إدارة لوحدة التنظٌمً الهٌكل  -14  

 . ومهامها والكوارث األزمات ادارة لوحدة الفنٌة اللجان -15  
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 -:وخصائصهاالتعرٌف باألزمه ومفهومها - 1

 

 أو للمنظمة الخارجٌة أو الداخلٌة البٌبة على تطرأ مفاجبة تؽٌٌرات إال هً ما المإسسات أو المنظمات فً تحدث التً األزمات إن*

 لتجنبها. فرض أو لها توقع دون المإسسة

 

 -: ةـــــاألزم تعرٌف

 .حلها تجاه التقدم ٌعٌق مسدود طرٌق إلى ما لمشكلة الحل وصول حالة هً،االصطالح فً األزمة

 ٌإثرعلــــى بما المإسســــة داخــــل التـــوتروالحٌـــرة نوعــامـــن بؤنهـــا/  اإلدارٌـــة التخصصـــات فـــً األزمـــة وعرفـــت

 . بها المنوطه واألهداؾ بالجمهور وعالقتها بقابها إستراتٌجٌة و المإسسة وكٌــــان العــــاملٌن وأداء اإلدارٌــــة الجوانــــب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-: ةـــــاألزم مفهوم   

 سٌطرة عن تخرج قد عدٌدة أخرى ألسباب أو القرارات اتخاذ فً الرشد عدم أو الخطط أو السٌاسة لؽٌاب كنتٌجة األزمة تظهر قد

.اإلدارة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

-ه :ـــاألزم خصائص  

.المفاجؤة   -1   

.الوقت قلة  -2   

.القرار صناعة فً اإلرباك - 3 

.المعلومات وفرة عدم  - 4 

.اإلمكانات رفتو عدم - 5 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -:ٌمٌزها ما وأهم وأنواعها الكارثه تعرٌف -2

 

 -: الكارثه تعرٌف

 كافة مواجهته فى وتشارك لالمور الطبٌعى بالتوازن وٌخل للبالد القومٌة المصالح ٌهدد مفاجا حدث بانها الكارثة تعرٌؾ ٌمكن    

 . المختلفة الدولة اجهزة

 

 -:الكوارث انواع

 ( . والنٌازك الشهب سقوط – اوببة – براكٌن – زالزل)  طبٌعٌة كوارث  -  1   

 . (  الحروب - العمد حرابق – والجوى والبحرى البرى النقل حوادث)  االنسان صنع من كوارث  - 2   

 ( . انتشارها على الرٌاح وتساعد االنسان بفعل تحدث حرابق)  واالنسان الطبٌعة بٌن مشتركة كوارث   -  3   

 

 -: طبٌعتها او نوعها كان اى عام بشكل الكوارث بها تتمٌز عناصر عدة استخراج السابقة التعرٌفات خالل من ٌمكن كما

 

 .التوقٌت فى المفاجؤة -1

 .لمواجهتاها  الالزمة القرارات التخاذ المتاح الوقت ضٌق -  2

 .العلٌا القومٌة المصالح تهدٌد  - 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -:و مراحلها الكارثة إدارة -3

 

 :الكارثة إدارة تعرٌف   - أوآل

 بالوقاٌة المتعلقة األجراءات لتحسٌن الكوارث وتحلٌل مراقبة منها الهدؾ ومستمرة ودٌنامٌكٌة هامة عملٌة هً الكارثة إدارة

 . آثارها ومعالجة لمواجهتها واألستعداد

 

  -: الكارثة إدارة مراحل  - ثانٌآ

 . الكارثة بعد ما مرحلة -ج.  الكارثة أثناء مرحلة -ب.  الكارثة قبل ما مرحلة -أ

 

 :الكارثة قبل ما مرحلة  -أ

  وقوع منع بهدؾ لمواجهتها، واألستعداد الكارثة، آثار من والتخفٌؾ الوقاٌة إجراءات المرحلة هذه تتضمن

 -:المرحلة هذه فى اإلجراءات أهم ومن وقوعها حال آثارها من والتخفٌؾ الكارثة

 .تبٌنها التً الخرابط وإعداد خاطرملا وتحلٌل والبٌانات علوماتلمراٌتوف •

 .اإلعالم المختلفه ،وسابل لخال من جتمعملا توعٌة •

 .ونواتجها أنواعها ختلؾبم الكوارث واجهةمل ختلفةملا الخطط واإلستراتٌجٌات وإعداد السٌاسات وضع •

 .وتدرٌبها التطوعٌة الفرق وإعداد القٌادات على كٌزتروال الكوارث مجال فى العاملٌن تؤهٌل •

 .الكارثة مواجهة جراءاتإل المنظمه ٌعاترشالت إصدار •

 .أنواعها ختلؾبم للكوارث ذارإلنا وأدوات أجهزة ٌرتوف •

 ( .،الخرابط سعاؾواأل طفاءاإل سٌارات) الكوارث واجهةمل الضرورٌه ستلزماتملوا عداتملا توفٌر •

 .)الصناعٌة ارمقألا/  نتترنإلا ) الحدٌثة التكنولوجٌا استخدام •

 .الكارثة بإدارة الخاصة والتنظٌامت الهٌاكل إعداد •

 .السٌطرة ومراكز العملٌات ؼرؾ إنشاء •

 .الكارثة وقوع عند منها ستفادةلإل الدولٌة اإلتفاقٌات عقد عىل العمل •

 .ختلفةملا التنمٌة بخطط الكوارث خطط ربط •
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 -:الكارثة أثناء مرحلة  -ب

 واإلتصاالت، المواصالت  فى كخلل كبرى، بشرٌه أو مادٌة خسابر ؼالبا   عنها ٌنتج التً و المراحل أصعب من تعتبر المرحلة وهذه

 فى اإلجراءات أهم ومن والممتلكات، األرواح إلنقاذ الجهود كافة توجه ما وؼالبا   ، هامة لمرافق دمار و القٌادات لبعض فقدان وربما

 : المرحلة هذه

 الكوارث أنواع بعض فى اإلنذار. 

 واللجان( العملٌات )ؼرؾ الكوارث مواجهة أنظمة تفعٌل 

 والوفٌات( )اإلصابات مع للتعامل واإلنقاذ البحث عملٌات 

 والطاقه( والمواصالت )اإلتصاالت خاصة الضرورٌة الخدمات تؤمٌن 

 جوي( تصوٌر أو مٌدانٌة )فرق الكارثة آثار تقٌٌم 

 اإلؼاثه و اإلٌواء و اإلخالء عملٌات. 

 المختلفه اإلعالم بوسابل والتوجٌه التوعٌة عملٌات استمرار. 

 أوببه احتمالٌةحدوث لتقلٌل اإلٌواء مراكز فى المناسبه الصحٌة الخدمات توفٌر. 

 الهامة للمرافق األمن ٌرتوف. 

 والنفسٌة المعنوٌه الروح رفع على العمل. 

 العمل أولوٌات تحدٌد. 

 

  -:الكارثة بعد ما مرحلة  -ج

 ما بناء وإعادة األساسٌة، الخدمات إعادة فٌها ٌتم حٌث مادٌة، كلفة وأكثرها المراحل وأصعب وأطول أهم من المرحلة هذه تعتبر

 :رحلةملا هذه متطلبات أهم ومن، معها تتوابم أن ٌجب لذلك والتطوٌر التنمٌة خطط على كبٌر تؤثٌر ذات المرحلة وهذه الكارثة، دمرته

 .العمل وأولوٌات الرضا حجم وتقدٌر السابقة راحلملا فى إنجازه تم ما لتحدٌد للموقؾ شامل تقٌٌم إجراء .

 البناء إعادة بإعمال للقٌام المتاحه الموارد حجم تقدٌر. 

 المطلوبة األعمال إلنجاز الضرورٌة المتطلبات تحدٌد. 

 السابقة البنود بحث نتابج عىل تعتمد توقٌتات حسب اإلعمار إعادة خطط وتنفٌذ وضع. 

 البناء إعادة عملٌات أثناء أخرى مرة الكارثة وقوع إحتمالٌة مراعاة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -أسباب نشوء األزمات ومراحلها: -4

 

 -: األزمات نشوء أسباب

اإلدارة . سوء  – 1 

الفهم . سوء -  2  

والتقٌٌم . التقدٌر سوء -3   

واألهداؾ . المصالح تعارض -4   

.المتوفرة  المعلومات استٌعاب عدمالناتجه عن  البشرٌة األخطاء -5   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:األزمة نشوء مراحل

 1-  . وقوعها قـرب إلـى تشـٌر األزمـة عـن تنتج ودالالت مإشرات وهً: المبكر اإلنذار مرحلة

. معالمهـا وتنضـج األزمـة فٌهـا تظهـر التـً المرحلـة وهً: والتبلور النشوء مرحلة   -2 

وبداٌــة وتصــاعدها األزمــة نحــو مرحلــة وهــً:  وانتشــارها األزمــة تطــور مرحلــة  -3 

. انتشارها   

شدتها تبلػ حٌث األزمة لدى الذروة مرحلة وهً:  االنفجار مرحلة   -4 

التـً عناصـرها وتسـتكمل األزمـة فٌهـا ترسـخ التـً المرحلـة وهـً: التثبٌت مرحلة  -5 

واالستقرار األمن تهدد .  

الحلـول عـن البحـث فٌهـا ٌـتم والتـً األخٌـرة المرحلة وهً:  الحلول إٌجاد مرحلة  -6 

 .آثارها من التقلٌل أو األزمة من للخروج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-:والكوارث األزمات مواجهة استراتٌجٌة  -5 

 

. علٌها للتعرؾ وذلك : أو الكارثه االزمة ماهٌة حدد  -1 

 . بها للتحكم :( والسٌطرة القٌادة)  والسٌطرة االدارة ءانشؤ -2

 . معها التعامل من لتمكنك : واالمكانات الطاقات احشد  -3

 . وتارٌخها خصابصها لمعرفة :  والبٌانات المعلومات قاعدة وفر  -4

 وفـــق أو األضـــعؾ وفـــق إمـــا األزمـــة إطـــار فـــً مهاجمتهـــا المـــراد :  األهـــداف حـــدد  -5

 . مهاجمتها لتسهٌل األقوى

 . القرارات فً المرونة لتطبٌق :  الصالحٌات وفوض المهام حدد  -6

 . علٌها قضاءوال معها للتعامل :  أو الكارثه االزمة بمجابهة بدأإ  -7

 ــًلحالا العـــالج ســـٌاق فـــً منهـــا لالســـتفادة:  المرتـــدة للتغذٌـــة المخرجـــات ســـتخدامإ  -8

 . شكله بتؽٌٌر لها السماح وعدم أخرى مرة عودتها وعدم األزمة لخنق والمستقبلً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -:اسالٌب حل األزمات -6

 

 األزمات حل أسالٌب من نوعان هناك

 

 

 

 (الطرق المبتكره)        الطرق التقلٌدٌه (                         )                           

 طرٌقة فرق العمل                                                             األزمة انكار                                      

 طرٌقة المشاركه الدٌمقراطٌه للتعامل مع األزمات                                            األزمة كبت                                      

 طرٌقة األحتواء                                                              األزمة بخس                                     

 طرٌقة تصعٌد األزمه                                                            األزمة تنفٌس                                    

 األزمة قوى عزل                                 

 

 

 

 

 

 -: الطرق لتلك وافى شرح ٌلى وفٌما     

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -: التقلٌدٌة الطرق -وال أ

 -:األزمة نكارإ  -1

 األزمة لتدمٌر وذلك ٌرام ما احسن على األحوال وان الموقؾ صالبة واظهار، حدوثها وانكار األزمة على تعتٌم ممارسة تتم حٌث*

 . علٌها والسٌطرة

 -:األزمة كبت  -2

 . تدمٌرها بقصد األزمة مع المباشر التعامل من وهونوع األزمة، ظهور تؤجٌل وتعنً*

 -:األزمة بخس  -3

 .هامة ؼٌر أزمة باعتبارها ولكن األزمة بوجود االعتراؾ ٌتم وهنا(. ونتابجها تؤثٌرها من) األزمة شؤن من التقلٌل أي* 

 -:األزمة تنفٌس  -4

 دون والحٌلولة والؽضب الؽلٌان حالة من للتخفٌؾ البركان داخل الضؽوط تنفٌس إلى المدٌر ٌلجؤ حٌث البركان تنفٌس طرٌقة وتسمى*

 .االنفجار

 -:األزمة قوى عزل  -5

 انتشارها منع اجل من وذلك مإٌدٌها وعن األزمة مسار عن وعزلها لألزمة الصانعة القوى وتحدٌد برصد األزمات مدٌر ٌقوم *

 علٌها القضاء أو حلها ثم ومن معها التعامل سهولة وبالتالً وتوسعها

                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -: المبتكره الطرق  -ثانٌا 

 -:العمل فرق طرٌقة   -1

 ٌتم حتى مختلفة مجاالت فً ومتخصص خبٌر من أكثر وجود األمر ٌتطلب حٌث الحالً الوقت فً استخداما الطرق أكثر من وهً* 

 .  لعام كل مع المطلوب التصرؾ وتحدٌد العوامل من عامل كل حساب

 -العناصر إلنجاح تلك المنظومه :لذا البد من تضافر مجموعه من 

 قاعدة بٌانات سلٌمه . * 

 وجود كفاءات فى كل المجاالت .*

 وجود قٌادات صؾ أول وصؾ ثانى .*

 وضع إستراتٌجٌه محدده لمنهاجٌة العمل .*

 

 -:األزمات مع للتعامل الدٌمقراطٌة المشاركة طرٌقة  -2

 . ودٌمقراطً شفاؾ بشكل والمرإوسٌن الربٌس بٌن معها التعامل وكٌفٌة خطورتها وعن األزمة عن اإلفصاح الطرٌقة هذه وتعنً*

 -:االحتواء طرٌقة  -3

 . ومحدود ضٌق نطاق فً األزمة محاصرة أي*

 -:األزمة تصعٌد طرٌقة  -4

 الموقؾ، مع المتعامل فٌعمد األزمة تكوٌن مرحلة عند تكتل هناك ٌكون وعندما المعالم واضحة ؼٌر األزمة تكون عندما وتستخدم* 

 .األزمة ضؽط وتقلٌل التكتل هذا لفك األزمة تصعٌد إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -: زماتألا مع التعامل وأسس مبادئ -7

 

  : هً أساسٌة مبادئ بعدة االلتزام معها والتعامل األزمة مواجهة تتطلب

 -: األسبقٌات تحدٌد .1

 إســتراتٌجٌة إطـار فـً الثانوٌة واألهداؾ الربٌسً الهدؾ تحدٌد ٌعتبر حٌث ومعالجتها األزمة مجابهة فً النجاح عوامل أهم من هإن 

 ٌسهل عملٌة إختٌار األسالٌب المالبمه لمواجهة األزمه .واضحه 

 -: المفاجئـة عنصر تحقٌق .2

 وٌســاهم خطرهــا مــن الحــد ٌتــٌح ألنــه األزمــة علــى الكاملــة الســٌطرة ٌحقـق الـذي األول المبـدأ المفاجبـة عنصـر ٌكـون ٌكـاد

 جوانب الســــلٌمةوٌكشؾ القــــرارات اتخــــاذ مــــن وٌحــــرمهم األزمــــة أطــــراؾ ٌربــــك أنهــــا كمــــا القضــاءعلٌهــــا فــً

 . لدٌهم الضعؾ

 -: واإلمكانـــات الطاقـــات حشـــد .3

 اإلمكانــات كافــة تــوفٌر إلــى المبــدأ هــذا وٌهــدؾ األزمــة مواجهــة فـــً المهمـــة النجــاح عوامـــل مـــن القــوة امـــتالك إن

 . والمالٌــة البشــرٌة

 -: الخــارجً الــدعم .4

 أزماتهــا مجابهــة علــى كارثٌــة األزمــات كانــت إذاخاصة  قــادرة تكــون ال قــد منظمــات أو دول كانــت ســواء الكٌانــات إن 

 هذه لمجابهة الخارجٌة الخبرات مـــن واالســـتفادة طاقاتهـــا لمضـــاعفة خارجٌـــة مســـاعداتب االســـتعانة لذا علٌها بمفردهــا

 . األزمة

 -: السٌطرة .5

 كما لألزمة الفاعلة واإلجراءات لتطوراتها الكاملة المعرفة خـالل مـن علٌهـا السـٌطرة فٌـه ٌـتم الـذي بالقدر األزمة على التفوق ٌتم

 . بها الصلة ذات العوامـل وكـذلك لهـا الداعمـة والقـوى لألزمـة المسـببة العوامـل باتجـاه التحرك السـٌطرة عملٌـة تتطلـب

 -: المعلومات توفٌر .6

 بنــاء فــًوإنما األزمة إدارة فى فقط لٌس ٌسـهم سـوؾ ذلك ألنهاما  أمـرا ٌعـد األزمـة مـع المتعاملٌن إلى المعلومات توفٌر إن

 أضـــرارها مـــن أوالتقلٌـــل ألزمـــة المناســبةألنهـــاء اإلجــراءات اتخــاذ علــى وٌســاعد والســلٌمة الصــحٌحة القــرارات

 . بفاعلٌة األزمـــة لمواجهـــة الســـرٌع التكٌـــؾ وٌحقـــق

 -: األزمـة لمواجهة األسالٌب أنسب اتباع .7

 األزمة وهذا ٌتطلب تضافر كل العناصر السابقه . وخصابص ٌتوقؾ على نوع لمجابهـةاألزمــة األنسـب األسـلوب اختٌـار إن



13 
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 -األزمة: إدارة متطلبات - 8

  

  : اآلتً أهمها األزمة إدارة عملٌة إلنجاح متطلبات عدة هناك

 -: تعقٌدها وعدم اإلجراءات تبسٌط .1

 وســن األنظمــة ووضــع. والوضــوح الفهــم وعــدم اإلربــاك مــن نــوعوٌخلق األمـور تعقٌـد شؤنه من ما كل عن االبتعاد وهو

 . اإلدارة عملٌة تسهل التً القــوانٌن

 -: التنسٌق .2

 القرارات لتنفٌذ وذلك ومهم ضروري متطلب باألزمةالعالقه   ذات األخـرى القٌادات و واإلدارات األزمة إدارة فرٌق بٌن التنسٌق إن

 إمكانٌة كذلكو  شـــدٌد وتنـــاؼم وســـهولة بٌســـر ٌجـــري العمـــل أن مـــن والتؤكـــد اإلجـــراءاتتعارض  دون للحٌلولة وكذلك

 . الموارد تبادل

 -: التخطــٌط .3

 العلمٌة المنهجٌة وهو األزمات مع التعامل بإتجاه أعمالهم إلدارة القــادة خاللــه مــن عمــل الــذي العــام اإلطــار هــو التخطــٌط إن 

 . القرارات اتخاذ فً والفوضى والعشوابٌة االرتجالٌة عـن األزمـة تبعد التً

 

 -: المســـتمر التواجـــد .4

 إدارة مكـان فً مستمر بشكل الفرٌق أعضاء تواجد خـــالل مـــن إال معالجتهـــموأو الكارثه  األزمـــة مـــع التعامـــل ٌمكـــن ال 

 واتخاذ األزمـة تطـور حٌـال جدٌـد هـو مـا كـل علـى واالطـالع اآلراء وتبـادل التنسٌق إلى تواجـدهم ٌـإدي حٌـثأو الكارثه  األزمـة

 . المناسبة القرارات

 -: الســلطات تفــوٌض .5

 حاســمة قــرارات اتخــاذ إلــى األحــداث تضــطر فقــد األزمــة معالجــة أثنــاء األهمٌــة ؼاٌــة فــً ٌعتبــر الســلطة تفــوٌض إن

 األعمال توقؾ دون ٌحـول وهـذا مسـبولٌته تحـت القرار هذا ٌقع والذي المسبول الشخص انتظار دون ســرٌع وبشــكل ومناســبة

 . اإلرباك ث وحدو الوقت واضاعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -زمة:ألا تحلٌل مرحلة -9

 

 عـن جدٌدة معلومات إلى والتوصل علٌها التعـرؾ لٌسـهل بسـٌطة أجـزاء إلـى وتجزبتهـا األزمـة تحلٌـل المرحلـة هـذه فً وٌتم 

  : أهمها من والتً المعروفة والتحلٌل القٌاس أدوات تحلٌلهـاوفق وٌمكـن معالجتهـا وكٌفٌـة األزمـة صـنع

 -: اإلرتبـــاط عالقـــات تحلٌـــل -1

 كــل تــؤثر ومــدى األزمــة إٌجــاد علــى المســاعدة والعوامــل وعناصــرها ألزمــةل الربٌسٌه المسببه لعوامـــلوذلك بٌن ا

  . األزمة حالة تشكٌل وعلى األزمة صنع على منهــاوتؤثٌرها

 -: التوتر أسباب تحلٌل -2

 مســـتوٌات تحدٌـــد ه و أٌضادعمتـــ التـــً العوامـــل إلـــى والوصـول علٌهـا الحصـول ٌـتم التـً المعلومات أساس علىوذلك 

 . إلٌها للوصول األزمة كبح قوى استطاعت التً والتعادل االستقرار ومراحل األزمـــة بلؽتهـــا التـــً التـــوتر

 -:والضعف القـــوة مـــواطن تحلٌـــل -3

حدوثها مره ومنع تكرار  حتى تسهل عملٌة تجنب أسباب حدوث األزمه  لألزمـــة الصـــانعة األطـــراؾ مـــن طـــرؾ لكـــل وذلك

 أخرى .

 -: الخطــر طبٌعــة تحلٌــل -4

 .األزمة به نشؤت الذي الكٌان على ذلك كــل تــؤثٌر ومــدى اســتمرارها وتكــالٌؾ األزمــة تشــكله الــذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -: و الكوارث زماتاأل إدارة مركز واجبات -10

  

 -مـــــــن:والكوارث  األزمـــــــات إدارة مركـــــــز تشـــــــكٌل ٌـــــــتم

 . الفنٌــة والخبـــــــراءوالكــوادر القٌـــــــادٌٌن مـــــــن مجموعـــــــة -1

 . معهـــا والتعامـــل األزمــة لمجابهــة المطلوبــة واألجهــزة المعــدات -2

 الكـوادر علٌـه تلحق ثم قٌادته وتتولى باألزمـــة المعنٌـــة الجهـــة قبـــل مـــن وقٌاداتـــه المركـــز هـــذا ٌتشـــكل أن علـــى -3

  األخـرى الجهـات مـن األخـرى والتخصصـات

 أمنً طابع ذات األزمـة كانـت الداخلٌـة  إ ذا وزارة مـن/  فمـثال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - : التالٌة الخصائص الفرٌق فً تتوفر أن ٌجب وهكذا

  . والرأسٌة األفقٌة واالتصاالت التنسٌق من عالً مستوى تحقٌق  -1

 . وتكاملها التخصصات تنوع -2

 المشترك والعمل التعاون على القدرة -3

 . السرٌع التحرك على والقدرة المرونة -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إن إال التخصصات فً االختالف مــن وبــالرغم الســابقة الخصــائص ضــمن األزمــة إدارة فرٌــق وتنظــٌم تشــكٌل عنــد 

 - :خالل ثالث مراحل  من مهامه بتنفٌذ ٌنطلق الفرٌق

 

 ه الثالثه ـالمرحل         ه الثانٌه               ـالمرحل      ه األولى                  ـالمرحل      

 (        مابعد األزمه)     (                 أثناء األزمه)      (               ما قبل األزمه)      
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 : األزمة قبل ما:  األول المرحلة

 .البعٌد/  المتوسط/ القرٌب المدى فً حدوثها المحتمل والكوارث األزمات إلدارة التخطٌط -1

 .الكوارث ومواجهة األزمات لدرء السٌنارٌوهات ورسم الخطط إعداد -2

 .الكارثة أو األزمة لمنع الوقابٌة االجراءات اتخاذ -3

 .المعدات الدورٌة والصٌانة األفراد تدرٌب مثل األحداث مع للتعامل االستعداد - 4

 .المجال هذا فً بالكلٌة العاملٌن كفاءة بمستوى لالرتقاء تدرٌبٌة عمل ورش وعقد واألزمات، الكوارث بإدارة الثقافً الوعً نشر -5

 .ممكنا   ذلك كان كلما والكوارث األزمات إدارة مجال فً المبكر واإلنذار الرصد آلٌات تطوٌر -6

 .المناسبة االتصال بؤجهزة مزودة والكوارث األزمات إلدارة عملٌات ؼرفة تجهٌز -7

 

 : األزمة أثناء:  الثانٌة المرحلة

 .علٌها والتدرٌب اعدادها سبق التى والسٌنارٌوهات الخطط تنفٌذ -1

 .الكارثة أو األزمة لنوعٌة وفقا بؤنواعها واالؼاثة المواجهة اعمال تنفٌذ -2

 .العاجلة الطوارئ خدمات بؤعمال القٌام -3

 .الضرورة عند االخالء عملٌات تنفٌذ -4

 ؼرفة خالل من معه للتعامل المطلوبة االجراءات وتحدٌد وتقٌٌمه، مستمر، بشكل الموقؾ تطورات على والوقوؾ الحدث متابعة -5 

 .العملٌات

 : األزمة بعد ما:  الثالثة المرحلة

 .الخسابر حصر -1

 .المحتملة المستقبل أخطار من والحماٌة البناء وإعادة التؤهٌل -2

 .المستفادة بالدروس والخروج واالحتواء واالستجابة المواجهة مرحلة خالل الكارثة مع للتعامل اتخاذها تم التى اإلجراءات تقٌٌم -3
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 السلبٌات تالفً أجل من منها لالستفادة المعنٌة الجهات الى وتوجٌهها الالزمة، والمقترحات التوصٌات وتقدٌم الحدث توثٌق -4

 .أفضل إدارة أجل من للمستجدات وفقا   الخطط وتحدٌث وتطوٌر ،(وجدت إن) مستقبال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 -:بالكلٌه والكوارث األزمات إدارة وحدة تشغٌل متطلبات -11

 

 (طابعة – كمبٌوتر – تصوٌر كامٌرا – فاكس – تلٌفون) حدٌثة اتصال بؤجهزة مزودة والكوارث األزمات إلدارة ؼرفة -1

 الطبٌعً والؽاز والمٌاة الصحً والصرؾ والكهرباء االطفاء شبكة علٌها محددا   الكلٌة ومنشآت لمرافق شامل توضٌحً رسم -2

 .والمخارج والمداخل والتلٌفونات

 .مستقبال   لها التصدى وآلٌات حدوثها ٌتوقع أو الكلٌة شهدتها التى الكوارث أو األزمات كل به موثق األزمات سجل -3

 .والكوارث األزمات اثناء للطوارئ ومخارج والسالمة األمن وسابل واماكن الكلٌة لمنشؤت بٌانات قاعدة وجود -4

 .للتنفٌذ الزمنً واطار الوحدة اهداؾ ضوء فً لتفعٌلها وآلٌات محددة تنفٌذٌة خطة وجود -5

 .المختلفة األزمات مع للتعامل سٌنارٌوهات وجود -6

 .الحرٌق انذار أجهزة – المٌاة وامدادات الحرٌق طفاٌات وكذلك المبنً داخل الالزمة التوضٌحٌة االرشادٌة اللوحات -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -:جامعٌه أزمات عن عملٌة لحاالت نماذج -12

 

 . التدرٌس هٌبة أعضاء/ عاملٌن/ الطالب إعتصام .1

 . الكلٌة لمبنى الطالب إقتحام .2

 . الجامعى الحرم داخل طالبٌة مظاهرة .3

 . االمتحانات أسبلة تسرب .4

 .  المكاتب أو المعامل أحد داخل حرٌق .5

 . عاملٌن أو تدرٌس هٌبة أعضاء أو طالب وبداخله المصاعد احد تعطل .6

 .  الكلٌة مبانى من جزء إنهٌار .7

 . بالكلٌة ؼذابى تسمم حاالت .8

 . التدرٌس هٌبة وأعضاء والعاملٌن الطالب تجمع أماكن فى ؼطاء دون كهرباء أسالك وجود .9

 .المبنى إتالؾ إلى ٌإدى مما مٌاه تسرب. 11

 .ؼاز تسرب. 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :- الكارثة أو األزمة وإدارة تنظٌمل العملٌه مراحلال -13 

 

 . الحدث لنوعٌة طبقا المختص األزمة إدارة فرٌق استدعاء  -1

 . الخ( انهٌار – حرٌق)  الحدث عن بالجامعة األزمة إدارة لوحدة الفوري التبلٌػ- 2

 .113 رقم تلٌفون المحافظة عملٌات ؼرفة إخطار -3

 - 125 المٌاه طوارئ – 181 المدنى والدفاع 123 واإلسعاؾ 122 النجدة شرطة: مثل المختصة للجهات االستعداد درجة رفع  -4

  .129 الؽاز طوارئ

 . والحرٌق المدنً الدفاع – اإلرهاب ومكافحة األمن حفظ وحدات – المرور إدارة مع بالتنسٌق الحدث منطقة تؤمٌن  -5

 . المختصٌن مع األولٌة المعلومات وتداول وتحلٌل تجمٌع  -6

 ( . التلٌفزٌون – المحلٌة اإلذاعة)  الشابعات إلنتشار تجنبا تواجده ضرورة حالة فً اإلعالم إبالغ  -7

 . بالحدث التهوٌل أو التهوٌن عدم  -8

 . علٌه كانت ما إلى األوضاع وإعادة الحدث آثار إزالة  -9

 . وضعها السابق السٌنارٌوهات وتعدٌل المستفادة بالدروس الخروج -11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -:االزمات دارةإ لوحدة التنظٌمً الهٌكل -14

 

     الكلٌة عمٌد/ د.أ

 

 البٌئة وتنمٌة المجتمع لخدمة الكلٌة وكٌل/ د.أ

 

 الوحدة مدٌر

 

 الوحدة مدٌر نائب

 

 بالوحدة التنفٌذي الفرٌق أعضاء

 

 اللجان الفنٌه للوحده

 

 التدرٌب لجنة                                                            

 

 التنفٌذٌة الخطة اعداد لجنة

 

 التنفٌذٌة الخطة تنفٌذ متابعة لجنة      
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 الوحدة اداء وتقوٌم قٌاس لجنة

 

 واالعالم النشر لجنة

 

 

 

 -:الكلٌة عمٌد/ د.أ •

 ٌصدرها التى القرارات خالل من الوحدة أعمال تٌسٌر وٌتولى للوحدة، الدورٌة االجتماعات وٌرأس الوحدة ادارة مجلس رباسة ٌتولى 

 . الكلٌة مجلس على لعرضها تمهٌدا   الوحدة ادارة مجلس فً مناقشتها بعد الوحدة تقارٌر باعتماد ٌقوم كما الكلٌة، مجلس

 

 -:البٌئة وتنمٌة المجتمع لخدمة الكلٌة وكٌل/ د.أ •

 والبٌبة المجتمع خدمة لشبون الكلٌة وكٌل اعمال بشان الجامعة من المحددة للمسبولٌات طبقا للوحدة االدارة مجلس ربٌس نابب وهو

 : كاالتً مسبولٌاتها وتحدد

 : والمسبولٌات الواجب

 .الكلٌة مجلس على وعرضه للوحدة السنوى التشكٌل وضع -1

 .عضو كل ومسبولٌات الوحدة وانشطة اعمال لتحدٌد شهرٌة اجتماعات لحضور االعضاء دعوة -2

 . الوحدة مدٌر من المقدمة للتقارٌر طبقا الالزمة القرارات واتخاذ العمل سٌر متابعة -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -:الوحدة مدٌر •

 األزمات ادارة فً الخبرة لدٌهم ممن التدرٌس هٌبة أعضاء من الوحدة مدٌر اختٌار وٌتم الكلٌة مجلس من بقرار الوحدة مدٌر ٌرشح

 او الكلٌة مجلس قرار على بناءا للتجدٌد قابله عامٌن لمدة الوحدة مدٌر منصب وٌشؽل بالكلٌة، والسالمة االمن ومنظومة والكوارث

 .آخر عضو ترشٌح

  :االختٌار معاٌٌر

 .قانونٌة مسابلة ألي تعرضه وعدم والشفافٌة بالنزاهة التمتع -1

 .التدرٌس هٌبة اعضاء مع والتعاون الطٌبة العالقات -2

 .األفراد وقٌادة والتوجٌه اإلدارة على القدرة -3

 .والمتابعة والتخطٌط االبداعً التفكٌر -4

 .عالٌة بكفاءة وقتها فً المهام النجاز ذاتٌا محفز -5

 .االزمات اوقات فً المتزن التصرؾ على القدرة -6

 .االخرٌن مع الفعال التواصل مهارة لدٌه -7

 ....وؼٌرها الصناعً، األمن والكوارث، األزمات ادارة والسالمة، األمن مجال:  فً دورات مثل تؤهٌلٌة دورات على حصل -8

 

 الخصوص وجه علً وله االدارة مجلس وقرارات سٌاسات اطار فً الفنٌة شبونها وادارة الوحدة امور تصرٌؾ المدٌر وٌتولً

 : التالٌة االختصاصات مباشرة

 -:الواجبات والمسئولٌات

 .للوحدة التنفٌذٌة للخطة الزمنً لالطار وفقا بالوحدة العمل سٌر على اإلشراؾ -1

 .البٌبة وتنمٌة المجتمع خدمة لشبون الكلٌة لوكٌل التقارٌر وتقدٌم المجلس قرارات تنفٌذ -2
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 .الوحدة ألنشطة الثانوٌة الخطة اعداد -3

 .العمل سٌر عن تقدم التى الدورٌة والتقارٌر الوحدة نشاط عن السنوى التقرٌر اعداد -4

 .الوحدة اختصاص فً تدخل التى المهام بعض لتنفٌذ الخبرة بذوى االستعانة اقتراح -5

 .بالوحدة العمل صالح ٌحقق بما الالبحة بنود بعض تعدٌل اقتراح -6

 .الكلٌة ومجلس الوحدة ادارة مجلس على الدورى الوحدة أداء تقٌٌم تقرٌر عرض -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 -:الوحدة مدٌر نائب •

 األزمات ادارة فً الخبرة لدٌهم ممن التدرٌس هٌبة اعضاء من الوحدة مدٌر نابب اختٌار وٌتم الكلٌة مجلس من بقرار ٌرشح

 الكلٌة مجلس قرار على بناءا للتجدٌد قابلة عامٌن لمدة الوحدة مدٌر نابب منصب وٌشؽل بالكلٌة، والسالمة األمن ومنظومة والكوارث

 .اخر عضو ترشٌح او

 : االختٌار معاٌٌر

 تنطبق علٌه نفس المعاٌٌر المحدده إلختٌار مدٌر الوحده .

 -:والمسئولٌات الواجبات

 ؼٌاب حالة فً اإلدارة مجلس وقرارات سٌاسات إطار فً الفنٌة الوحدة شبون وإدارة أموره تصرٌؾ الوحدة مدٌر نابب ٌتولً -1

 .اإلدارة مجلس ٌراه آخر سبب ألي أو الوحدة مدٌر

 .(الرضا قٌاس) المستفٌدٌن قبل من للوحدة الدورى األداء تقٌٌم آلٌات وتطبٌق للوحدة الداخلً التقٌٌم الٌات استخدام -2

 .اإلدارة مجلس قرارات تنفٌذ ومتابعة بالوحدة العمل بتسٌٌر المشاركة -3

 .العمل وسٌر الفنٌة اللجان أنشطة عن السنوي والتقرٌر الدورٌة التقارٌر إعداد -4

 .الوحدة مدٌر على التقرٌر وعرض للوحدة السنوٌة المعتمدة العمل خطة تنفٌذ متابعة -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أعضاء الفرٌق التنفٌذي بالوحدة : •

 . ممثل عن كل قسم علمى

 . مدٌر عام الكلٌه

 . إدارى الوحده

 .معاون الكلٌه 

 . الدفاع المدنىمسبول 

 . مسبول الصٌانه

 . مسبول الوحده العالجٌه

 . مسبول األمن

 . مسبول رعاٌة الطالب

 . ربٌس إتحاد الطالب

 

 معاٌٌر االختٌار :

 الوالء واالنتماء للكلٌة. -1

 المهارة والقدرة على التدخل السرٌع والناجح فً األزمة. -2

 االنفعال او التؤثٌر النفسً والعاطفً أمام احداث األزمة.الهدوء والقدرة على التفكٌر الموضوعً والبعد عن  -3

 االلتزام التام بتنفٌذ كافة المسبولٌات المنوطة بالفرٌق اٌا كانت المخاطر التى نكتنفها. -4

 اللٌاقة االدارٌة والخبرة فً التعامل مع األزمات. -5

 حسن االتصال والتواصل مع مجتمع الكلٌة. -6

 ولٌات :الواجبات والمسئ
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 اعداد خطة عمل سرٌعة لمواجهة األزمة والتعامل معها. -2

 الحد من فرص تصاعد األزمة. -3

 سرعة اتخاذ االجراءات التصحٌحٌة الالزمة أثناء تنفٌذ الخطة. -4

 رفع التقارٌر أوال بؤول لعمٌد الكلٌة أو من ٌفوضه إلدارة األزمة. -5
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 المساعدة فً تنفٌذ المهام الموكلة إلى اللجان الفنٌة التابعة للوحدة كال فٌما ٌخصه. -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 لٌتولوا العلمٌة األقسام من لترشٌحات طبقا االدارة مجلس لعضوٌة التدرٌس هٌبة أعضاء إختٌار ٌتم ممثل عن كل قسم علمى :* 

 .المعتمد الزمنً لإلطار وفقا والكوارث األزمات بإدارة الخاصة الفنٌة االنشطة تنفٌذ

 تعلٌمات تنفٌذ فً الكلٌة ادارات باقً اداء بمتابعة لٌقوم لوظٌفته طبقا باللجنة الدابم العضو الكلٌةمدٌر عام  ٌعتبر :الكلٌة مدٌرعام* 

 .االدارى بالجهاز العاملٌن بٌن بنشرها والمساعدة بها وااللتزام اللجنة وارشادات

وتكون مهمهته هى تسهٌل التنسٌق والتواصل بٌن أعضاء الوحده  لوظٌفته طبقا باللجنة دابم عضو ٌعتبر : * إدارى الوحده

 والتحضٌر إلجتماعات الوحده واإلهتمام بكل األمور اإلدارٌه داخل الوحده .

تسهٌل مهام باقى أعضاء الفرٌق من حٌث توفٌر أى  هى مهمهته وتكون لوظٌفته طبقا باللجنة دابم عضو ٌعتبر : * معاون الكلٌه

 عمل كشوؾ النبطشٌات بالكلٌه  –فتح أى مكان مؽلق بالكلٌه بسهوله وسرعه  –/ توفٌر عماله مثالمتطلبات .

 الفرٌق ورباسة بالكلٌة والسالمة األمن أنشطة جمٌع بمتابعة وٌقوم لوظٌفته طبقا باللجنة دابم عضو ٌعتبر: المدنً الدفاع مسئول* 

 .الطوارئ لخطة التنفٌذي

 والتؤكٌد بالكلٌة والمعدات االجهزة لجمٌع الصٌانة خطة بوضع وٌقوم لوظٌفته طبقا بالوحدة دابما   عضوا   ٌعتبر : الصٌانة مسئول* 

 الصٌانة وضع عن للجنة تقارٌر وتقدٌم بالكلٌة المختص المهندس مع المنشآت صٌانة ومتابعة الصٌانة بنود تنفٌذ ومتابعة سالمتها من

 .بالكلٌة

 كل فً األولٌة االسعافات صنادٌق توزٌع من بالتؤكد وٌقوم لوظٌفته طبقا بالوحدة دابما   عضوا   ٌعتبر : العالجٌة الوحدة مسئول* 

 النقص وتعوٌض الصنادٌق فً وجودها الواجب األولٌة االسعافات على الدوري والتفتٌش المختلفة الكلٌة وادارات ومدرجات معامل

 .بالكلٌة المستفٌدٌن مجتمع داخل االولٌة باالسعافات الوعً لزٌادة دورات لعقد التدرٌبً المحتوي وضع إلى باالضافة بها،

وٌقوم بعمل خطه أمنٌه متكامله لجمٌع مداخل ومخارج الكلٌه واإلشراؾ  لوظٌفته طبقابالوحده  ا  دابم عضوا  ٌعتبر  : * مسئول األمن

 على تؤمٌن كافة منشؤت الكلٌه .

 .وتكون مهمته األساسٌه تسهٌل مهمة  التواصل مع الطالب  لوظٌفته طبقا بالوحده دابما   عضوا   ٌعتبر : الطالب* مسئول رعاٌة 

البد أن ٌكون للطالب ممثل عنهم داخل الوحده حتى ٌتسنى معرفة معظم المشاكل التى تواجه  رئٌس إتحاد الطالب :* 

 والعمل على إٌجاد حلول لها .الطلبه أثناء دراستهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -:ومهامها والكوارث األزمات ادارة لوحدة الفنٌة اللجان -15

 

 -:التدرٌب لجنة -1

 التدرٌس هٌبة اعضاء – االدارٌٌن – الطالب) الكلٌة مجتمع افراد لتدرٌب لالحتٌاجات وفقا الالزمة التدرٌبٌة الدورات برامج وضع *

 درجة رفع مع فاعلٌتها وقٌاس والكوارث االزمات لمواجهة الموضوعة الخطط تنفٌذ على( العمال – الفنٌٌن – المعاونة الهٌبة –

 .معها التعامل بكٌفٌة لدٌهم الوعً

 .المجال هذا فً وقدراتهم مهارتهم لتنمٌة دورٌة بصفة بالوحدة التنفٌذي الفرٌق اعضاء تدرٌب *

 .واألمن السالمة بؤمور التوعٌة لنشر عمل وورش تثقٌفٌة ومحاضرات ندوات اعداد *

 العمل وورش التدرٌبٌة البرامج لتنفٌذ بالجامعة الجودة ضمان ومركز المستمر والتدرٌب القدرات تنمٌة مركز مع التواصل *

 .المقترحة

 .بالكلٌة مبنً بكل المخصصة المخارج سالمة ومراجعة تحدٌد بعد( دراسً فصل كل) دورٌا االخالء تجارب تنفٌذ *

 

 -:التنفٌذٌة الخطة اعداد لجنة -2

 التنظٌمً الهٌكل تشكٌل وكذلك للوحدة االستراتٌجٌة واالهداؾ ورسالة رإٌة مراجعة متضمنة الوحدة لعمل الداخلٌة الالبحة اعداد*

 .ومهامها للوحدة التابعة الفرعٌة واللجان

 .2121-2115 بالكلٌة الخاصة والسالمة لألمن التنفٌذٌة الخطة اعداد *

 الطلبة واعتصامات مظاهرات – مشاجرات" باالفراد المتعلقة والكوارث األزمات مع للتعامل الالزمة وسٌنارٌوهات الخطط وضع *

 لجان تؤمٌن – االمتحانات اسبلة تؤمٌن – الكنتروالت تؤمٌن" باالمتحانات متعلقة او" المخدرات كتعاطً اخالقٌة ؼٌر ظواهر –

 تسرب – حرابق – مكشوفة اسالك ووجود كهربابً صعق – مصاعد سقوط او تعطل – مبانً انهٌار" بالمنشات او..." االمتحانات

  "...تخرٌب – سرقات – الصرؾ او السباكة فً واعطال مٌاة

 .والتلٌفونات والؽاز والكهرباء والمٌاة الصرؾ شبكة علٌها الكلٌة ومنشات بمرافق توضٌحً رسم اعداد *
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 -:التنفٌذٌة الخطة تنفٌذ متابعة لجنة -3

 االزمات مع للتعامل...( المعامل ، التدرٌسٌة القاعات – المبانً) بالكلٌة وكفاٌتها المتاحة والسالمة االمن وسابل توفر من التؤكد *

 .االزمات وقوع من للحد والجامعة الكلٌة ادارة مع والتنسٌق المخاطر واستشعار والكوارث

 .ومعلن محدد زمنً الطار وفق الوحدة خطة لتنفٌذ الدورٌة للمتابعة ومعلنة موثقة واضحة الٌات وضع *

 .االطفاء واجهزة الحرٌق وطفاٌات االنذار اجهزة وصالحٌة الدورٌة الصٌانة اعمال متابعة* 

 لشبون الكلٌة وكٌل/ د.ا الى ورفعها المعتمدة التنفٌذٌة الخطة ضوء فً الوحدة بها قامت التى االنشطة عن الدورٌة التقارٌر اعداد *

 .الكلٌة مجلس على للعرض البٌبة وتنمٌة المجتمع خدمة

 

 -: الوحدة اداء وتقوٌم قٌاس لجنة -4

 .التدرٌب خطط وتقٌم مراجعة*

 .والكوارث االزمات بادارة ٌتعلق فٌما وتقٌمها التنفٌذٌة الخطة مراجعة *

 .الكلٌة داخل وقوعها حال واالزمات الكوارث مواجهة فً امكاناتها توظٌؾ منها االستفادة آفاق وتحدٌد بالكلٌة، المحٌطة البٌبة تحلٌل *

 من واالستفادة النشاط انتهاء فور المستفٌدٌن بواسطة الوحدة انشطة تقٌٌم واستبٌانات استمارات بجمٌع خاصة بٌانات قاعدة اعداد *

 .الوحدة اداء وتحسٌن تطوٌر فً الراجعة التؽذٌة

 

 -:واالعالم النشر لجنة -5

 .للطالب دلٌل متضمنة وكوارث ازمات وقوع اثناء التصرؾ وسبل الوحدة بانشطة للتعرٌؾ الالزمة االعالنٌة المطبوعات تصمٌم *

 وارشادات...( المكتبة المعامل، الدراسٌة، بالقاعات االعالنات، بلوحات) والسالمة باالمن الخاصة والملصقات االرشادات نشر* 

 .المختلفة والكوارث االزمات لمواجهة الوعً نشر بهدؾ بالكلٌة مبنً بكل المخارج لتحدٌد

 .للكلٌة االلكترونً الموقع على الوحدة وفعالٌات ألخبار االلكترونً النشر *

 .الوحدة انشطة جمٌع وتوثٌق االخالء لتجارب المٌدانً التصوٌر *
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 .الشابعات النتشار تجنبا الكلٌة تواجه التى الكارثة أو األزمة بؤخبار المختلفة اعالم وسابل وابالغ الموضوعً االعالم *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 المطرٌه -هندسة كلٌة             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 -:الهدف من الخطه:-

 

 بالكلٌه. تحدث قد التً والكوارث األزمات مواجهة فً والطال التدرٌس هٌبة وأعضاء العاملٌن وقدرات بمهارات االرتقاء -1

 .المختلفة بؤنواعها الكوارث و األزمات مواجهة فً تستخدم التً والمعدات األجهزة وتطوٌر باستكمال االهتمام-2

 

 -: الخطة :إعتبارات-

 -مواجهة األزمات : هناك العدٌد من األعتبارات التى ٌجب األخذ بها عند وضع خطة

القومٌه . التوجهات   -1 

. المحافظة/  الجامعة/  الكلٌة مستوى على القرار متخذي ومطالب توجٌهات  -2 

. احتماالت من ذلك على ٌترتب وما عملها وطبٌعة المختلفة الكلٌة أنشطة  -3 

. والمعدات واألجهزة البشرٌة الكوادر استثمار  -4 

. أخرى أماكن فً المكتسبة بالخبرات االستفادة  -5 

 .والجامعة األخري بالكلٌات األزمات إدارة وحدات مع التنسٌق -6

 

 -: للخطة الرئٌسٌة :المحاور-

 

 .والمعدات لألجهزة األمثل االستخدام -1

 .طاربة لظروؾ نتٌجة أو طبٌعٌة كانت سواء الكوارث و األزمات مواجهة مجال فً الناجحة والتجارب الخبرات وتبادل نقل -2

 .المختلفة األقسام فً الخدمٌة الوحدات بها تعمل التً باألنظمة االهتمام -3

 . فٌها العاملة بالكوادر واالرتقاء الكوارث و األزمات مواجهة وحدة كفاءة زٌادة - 4
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 .  األزمات لمواجهة المختلفة السٌنارٌوهات عمل على المستمر التدرٌب -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 


