كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

الالئحة الداخلية والهيكل التنظيمي
لوحدة األزمات والكوارث

إعداد
مدير وحدة إدارة األزمات
د /اماني محمد شريف
مدرس أصول التربية والتخطيط االستراتيجي

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د /حمدي محمد محمد البيطار

عميد الكلية
أ.د /عادل رسمي حماد
النجدي

وحدة إدارة األزمات والكوارث
مقدمة
لقد أصبحنا في عصرر ينردر فيرد عردو حردوا أأمراو أو وروارا وبالترالي البرد ل و يرة مر
االستعداد في مثل هره ازأمراو و الوروارا ذ لرهل مر ال ررورخ و را خطرط واسرتعداداو
مسبقة ل تعامل ما شتى ازأماو والووارا المتوقا حدوثها بالو ية ذ
وع ى هها ازساس فقد تو تشويل هه الوحدة المتخصصرة فري ادارة ازأمراو والوروارا
بالو ية بحيا توو وحدة ادارية لها ويانها ومسئولياتها في الويا اإلدارخ و ت رو فريرم متميرأ
إلدارة ازأماو و الوواراذ

والله الموفق ،،،،

مادة ( )1مفهوم األزمة والكارثة :

أوالا -ازأمة:
ازأمة عبارة ع خ ل يؤثر تأثيرا ماديا ع ي نظاو الو ية  ،وما أند يهدد االفترا او الرئيسية
التي يقوو ع يها النظاو ذ ويتط ب وجود ازأمة توافر شرطي أساسي هما :
1ذ أ يتعرض النظاو و د ل تأثير الشديد الي الحد الهخ تختل معد وحدتد ذ
2ذ أ تصبح االفترا او والمس ماو التي يؤم بها أع اء الو ية مو عا ل تحدخذ
بمعني أ ازأمة في جوهرها تهديد مباشر وصريح لبقاء ويا الو ية واستمرارها ذ

ثانيا ا -الوارثة :
الوارثة هي الحالة التي حدثو فعال وأدو الي تدمير وخسائر جسيمة في الموارد البشرية
والمادية وأسبابها اما طبيعية أو بشرية ذ وعادة ما توو غير مسبوقة بإنهار ذ وتتط ب اتخاه
اجراءاو غير عادية ل رجوع الي حالة االستقرار ذ وقد تؤدخ الوارثة الي ما يسمي بازأمة ذ
والعوس صحيح فقد تؤدخ ازأماو الي ووارا اها لو يتو اتخاه القراراو واإلجراءاو المناسبة
لمواجهتها ذ

مادة ( )2رؤية الوحدة :
انشاء نظاو داخ ي فعال لتوفير ازم والسالمة في مباني الو ية

مادة ( )3رسالة الوحدة :
انشاء نظاو داخ ي فعال إلدارة ازأماو والووارا بتوفير ازم والسالمة في منشآو الو ية
سعيا الي استقرار مجتما الو ية ونظامد الداخ ي ذ

مادة ( )4أهداف الوحدة :
1ذ
2ذ
3ذ
4ذ

توفير ازم والسالمة لول العام ي والطالب داخل الو ية
العمل ع ي تجنب حدوا ازأماو
تأمي مباني الو ية د الحرائم وازأماو والوواراذ
تحقيم معايير ازم والسالمة

5ذ نشر الوعى بي العام ي والطالب وتدريبهو ع ى الس و ازمثل

مادة ( )5تشكيل مجلس إدارة الوحدة :
السيد ازستاه الدوتور /عميد الو ية – رئيس مج س اإلدارة
السيد ازستاه الدوتور /وويل الو ية لشئو خدمة المجتما وتنمية البيئة – نائبا رئيس مج س
اإلدارة
السيد الدوتور  /مدير الوحدة – منسم الوحدة
السيد ازستاه الدوتور  /رؤساء مج س ازقساو  -اع اء
السيد ازستاه  /أمي الو ية – ع وا ا
السيد ازستاه  /ادارخ الوحدة  -ع وا ا
مدير أم الو ية – ع وا ا
مسئول الدفاع المدني بالو ية  -ع وا ا
مسئول العيادة الطبية بالو ية – ع وا ا
أمي اتحاد الطالب بالو ية – ع وا ا

مادة ( )6اختصاصات مجلس إدارة الوحدة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اقتراح الحوافأ والموافآو لألنشطة المتميأة ل عام ي بالوحدةذ
اقتراح قبول الهباو والمنح والمعوناو المقدمة ل وحدةذ
تفويض مدير الوحدة في بعض االختصاصاو التي لها صفة االستعجال والتي يحددها
مج س اإلدارةذ
اقرار الخطط التي تحقم أهداف الوحدةذ
اعداد التقارير السنوية ل وحدةذ
توجيد العمل بالوحدة وتصميو خطط العملذ

مادة ( )7اختصاصات ومهام نائب رئيس مجلس اإلدارة:
 -1تمثيل الوحدة أماو الغيرذ
 -2متابعة قراراو المج س التنفيهخ ل وحدةذ
 -3اعداد التقرير السنوخ ل وحدة ورفعد الى مج س الو ية العتماد ذ

 -4تقويو أداء العمل بالوحدة باستمرار م خالل التشخيص المستمر زعمال الوحدة في
جميا الجوانبذ

مادة ( )8اختصاصات ومهام مدير الوحدة:
-5
-6
-7
-8
-9

دعوة مج س اإلدارة لالنعقاد بصفة دوريةذ
العمل ع ي متابعة تنفيه السياساو العامة المو وعة لتحقيم أهداف الوحدةذ
اقتراح صرف الموافآو والحوافأ ل عام ي وعر ها ع ى رئيس مج س اإلدارة وفقا
لما ي عد مج س اإلدارة م قواعدذ
متابعة تنفيه القراراو التي يصدرها مج س اإلدارةذ
العمل ع ى اقتراح انتداب العام ي بالو ية واقتراح توقيا العقوباو ع ى المخالفاو التي
تصدر منهو الى عميد الو ية في وء قواني الجامعاو وقواني العملذ

مادة ( )9احتياجات الوحدة :
 -1اعداد غرفة عم ياو إلدارة ازأماو والووارا مأودة بأجهأة اتصال حديثة ( ت يفو –
فاوس – الس وي – ومبيوتر – طابعة )ذ
 -2اعداد رسو تو يحي بمرافم ومنشآو الو ية يو ح المباني والمرافم والمالعب محددا
ع يها شبوة اإلطفاء والوهرباء والصرف الصحي والميا والغاأ الطبيعي والت يفوناو ذذذذ )ذ
 -3سجل أأماو توثم بد الو ية ول المواقف التي تعتبرها أأماو أو ووارا م شانها تهديد
ويا الو ية ويوو بمثابة هاورة ل و ية ذ
 -4فريم توعية إلدارة ازأماو باإل افة الي الهيول التنظيمي لوحدة ادارة ازأماو و
الووارا البد م تووي فرق مصغرة إلدارة ازأماو و الووارا بازماو ازوثر تعر ا
لحدوثها حيا أ معالجة الموقف الهخ يقوو ع ي أساس أ ازشخاص ازقربو لألأمة أو
الوارثة هو ازقدر ع ي ح ها أو توفير الحل المناسب لها و هل لول ازماو ازوثر تعر ا
لألأمة أو الوارثة مثل معمل الويمياء  ،لوحاو توأيا الوهرباءذ و يقوو القسو الع مي أو الوحدة
بتشويل فريم محدد لالستعانة بد ما فريم ادارة ازأمة او الوارثةذ
 -5اسرتخداو وسررائل ع ميرة فرري التعامرل مررا ازأمرراو مثرل المحاورراة والسريناريوذ فالسرريناريو هررو
مجموعة م االفترا او المتع قة بالموقف في مجال محدد يقوو فيد النظاو بتح ي د ودراستد مما
يساعد ع ى و ا تصوراو لألأمة وايجراد بردائل عديردة ل ح رول المو روعة ذ والمحاوراة تق يرد
لظاهرة ما بهدف التفسير والتنبؤ بس ووها أو هي أس وب ومي يهدف الى وصف النظراو الحقيقري
م خالل تطوير النموهج الهخ يو ح ويف تتداخل العوامل المؤثرة في المشرو ة ومرا هرو ترأثير
ت العوامل ذذذذذذذ ما الترويأ ع ى الويفية التي يمو بهرا أ يق رد هرها النمروهج حرورة النظراو
الحقيقي ذ

 -6التنبؤ الوقائي يجب تبني التنبؤ الوقائي ومتط ب أساسي في عم ية ادارة ازأماو م خالل
ادارة سبّاقة وهي اإلدارة المعتمدة ع ى الفور التنبؤ اإلنهارخ لتفادخ حدوا أأمة مبورا ا ع
طريم صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد ع ى المبادأة واالبتوار وتدريب العام ي ع يهاذ اال
أ النجاح في عم ية ادارة ازأماو يتط ب عدة عوامل منها :
1ذ ايجاد وتطوير نظاو ادارخ مختص يم ّو الو ية م التعرف ع ى المشوالو وتح ي ها
وو ا الح ول لها بالتنسيم ما الوفاءاو المختصة ذ
2ذ العمل ع ى جعل التخطيط لألأماو جأ اءا ها اما م التخطيط االستراتيجي ذ
3ذ رورة عقد البرامج التدريبية وورش العمل ووهل التدريب المستمر ع ي محاواة
ازأماو لجميا العام ي بالو يةذ
4ذ رورة التقييو والمراجعة الدورية لخطط ادارة ازأماو واختبارها تحو ظروف
مشابهة لحاالو ازأماو وبالتالي يتع و ازفراد العمل تحو ال غوط ذ
5ذ التأويد ع ى أهمية وجود نظاو فعّال لإلنهار المبور ذ

مادة ( )10الهيكل التنظيمي للوحدة :
 -1-10مج س ادارة الوحدة برئاسة السيد ازستاه الدوتور عميد الو ية ويختص برسو
السياساو العامة ل وحدة واعتماد الخطط الالأمة ذ
 -2-10منسم عاو الوحدة وويل الو ية لشئو خدمة المجتما وتنمية البيئة ذ ويختص
بمتابعة واإلشراف ع ى أنشطة الوحدة و التنسيم ما الوحداو ازخرى بالجامعة وتمثيل
الوحدة أماو الغير ذ
 3-10ع و هيئة تدريس يوو رئيسا ل وحدة ومسؤوال ع تنفيه أنشطتها
 4-10ادارخ يختص بوتابة التقارير واالجتماعاو ومحا ر الج ساو وتوثيقها وول
مواتباو الوحدة وت قى الخطاباو الواردة ورفعها لمنسم عاو الوحدة ل رد ع يها واقتراح
مطوياو تعريفية وتع يماو ارشادية ذ
 -5-10يشول رئيس ول قسو فريم مسئول ع الحماية المدنية بقسمد ويوو هها الفريم
جاهأا ل عمل في حالة الطوارئ بعد ت قيد المع وماو والتدريب الوافي وما يشول أمي
الو ية فريقا ا ل مبنى اإلدارخ ذ

مادة ( )11النظام المالي للوحدة :
يحدد ل وحدة ميأانية سنوية م ميأانية الو ية ل صرف منها ع ى أنشطة الوحدة طبقا ا لألنظمة
المعمول بها في الو ية ذ

مادة ( )12المسئول اإلداري للوحدة:

يعي مسئول ادارخ ل وحدة بقرار يصدر م عميد الو ية ،ويوو مسئوال ع الشئو اإلدارية
وتطبيم ال وائح اإلدارية والمالية ا وجدو ،وهل يعمل رئيس الجامعة ع ى تحديد حافأ شهرخ
ل مسئول اإلدارخ ا وا عم د بالوحدة يعتبر عبئا ا افياذ

مادة ( )13دور ومهام الوحدة :
يمو تقسيو دور ومهاو وحدة ادارة ازأماو و الووارا بالو ية طبقا ل منظومة القومية إلدارة
ازأماو الى ثالا مراحل ،وهل وفقا ا لمراحل ادارة الووارا ،ع ى النحو التالي:

أولا :المرحلة األولى:
فيها:
ويتو
الطارئ/الوارثة
الحدا
ازأمة/
قبل
ما
 1ذ التخطيط ( التنبؤ  /التوقا) لألأماو والووارا المحتمل حدوثها فى المدى القريب/
المتوسط /البعيد ذ
2ذ اعداد الخطط ورسو السيناريوهاو لدرء ازأماو ومواجهة الوواراذ
ازأمة أو الوارثة
3ذ اتخاه اإلجراءاو الوقائية لمنا /تسوي
4ذ االستعداد ل تعامل ما ازحداا مثل تدريب ازفراد وصيانة المعداوذ
 5ذ نشر الوعي الثقافي بإدارة الووارا وازأماو ،وعقد ورش عمل تدريبية لالرتقاء
المجالذ
هها
في
بالو ية
العام ي
وفاءة
بمستوى
6ذ تطوير آلياو الرصد واإلنهار ال ُمبور في مجال ادارة ازأماو والووارا ُو َّما وا
هل ممونااذ
7ذ تجهيأ غرفة عم ياو إلدارة ازأماو والووارا مأودة بأجهأة االتصال المناسبة ذ

ثانياا :مرحلة المواجهة والستجابة والحتواء:
1ذ تنفيه الخطط والسيناريوهاو التي سبم اعدادها والتدريب ع يهاذ
2ذ تنفيه أعمال المواجهة واإلغاثة بأنواعها وفقا لنوعية االأمة أو الوارثةذ
3ذ القياو بأعمال خدماو الطوارئ العاج ةذ
4ذ تنفيه عم ياو اإلخالء عند ال رورةذ
5ذ متابعة الحدا والوقوف ع ى تطوراو الموقف بشول مستمر ،وتقييمد ،وتحديد
اإلجراءاو المط وبة ل تعامل معد م خالل غرفة العم ياوذ

ثالثاا :مرحلة اعادة التوازن ( ما بعد انتهاء األزمة) :
1ذ حصر الخسائر في ازفراد والمنشآوذ
2ذ التأهيل واعادة البناء ( مرح ة استئناف النشاط) والحماية م أخطار المستقبل المحتم ةذ
3ذ تقييو اإلجراءاو التي ت َّو اتخاهها ل تعامل ما الوارثة خالل مرح ة المواجهة واالستجابة
واالحتواء والخروج بالدروس المستفادةذ
4ذ توثيم الحدا و تقديو التوصياو والمقترحاو الالأمة ،وتوجيهها الى الجهاو المعنية
لالستفادة منها م أجل تالفي الس بياو مستقبال (ا وجدو) ،وتطوير وتحديا الخطط وفقا ا
ل مستجداو م أجل ادارة أف لذ

مادة ( )14خطة إدارة األزمات والكوارث:
 الهدف من الخطة : -1االرتقاء بمهاراو وقدراو العام ي وأع اء هيئة التدريس في مواجهة ازأماو والووارا
التي قد تحدا بالو يةذ
 -2االهتماو باستومال وتطوير ازجهأة والمعداو التي تستخدو في مواجهة ازأماو و الووارا
بأنواعها المخت فة ذ

 اعتبارات الخطة : -1التوجهاو القومية ذ
 -2توجيهاو ومطالب متخهخ القرار ع ى مستوى الو ية  /الجامعة  /المحافظةذ
 -3أنشطة الو ية المخت فة وطبيعة عم ها وما يترتب ع ى هل م احتماالو ذ
 -4استثمار الووادر البشرية وازجهأة والمعداو ذ
 -5االستفادة بالخبراو الموتسبة في الو ياو والجامعاو المناظرة ذ
 -6التنسيم ما وحداو ادارة ازأماو بالو ياو ازخرى ( و ية الع وو جامعة أسيوط
) والجامعةذ

 المحاور الرئيسية ل خطة : -1االستخداو ازمثل لألجهأة والمعداو ذ
 -2نقل وتبادل الخبراو والتجارب الناجحة في مجال مواجهة ازأماو و الووارا سواء
وانو طبيعية أو نتيجة لظروف طارئةذ
-3االهتماو بازنظمة التي تعمل بها الوحداو الخدمية في ازقساو المخت فةذ
 -4أيادة وفاءة وحدة مواجهة ازأماو والووارا واالرتقاء بالووادر العام ة فيها ذ
 -5التدريب المستمر ع ى عمل السيناريوهاو المخت فة لمواجهة ازأماو

 أمثلة لحالت عملية من أزمات جامعية : -1اعتصاو الطالب ذ
 -2مظاهرة طالبية داخل الحرو الجامعي ذ
 -3الغاء درجاو الرأفة ذ
 -4حريم داخل أحد المعامل أو المواتب ذ
 -5تعطل احد المصاعد وبداخ د طالب أو أع اء هيئة تدريس أو عام ي ذ
 -1انهيار جأء م مباني الو ية ذ
 -7ويفية التعامل ما المواد الويميائية الخطرة ووهل المواد البيولوجية ذ
 -8حاالو تسمو غهائي بالو ية ذ
 -9هبوط في المسطحاو ازر ية الشاسعة بالو ية ذ
 -10وجود أسال وهرباء عارية في أماو تجما الطالب والعام ي وأع اء هيئة التدريس
ذ

 -11تسرب أسئ ة االمتحاناو ذ
 -12سرقة مقاراو الونترول ذ

 -1التب يغ الفورخ لوحدة ادارة ازأمة بالجامعة ع الحدا ( حـريم – انهيار – ت ـوا
ويميائيذذذذذالخ ) ذ
 -2اخطار غرفة عم ياو المحافظة ذ
 -3رفا درجة االستعداد ل جهاو المختصة مثل :شرطة النجدة  122واإلسعاف 123
والدفاع المدني 180
 -4استدعاء فريم ادارة ازأمة المختص طبقا لنوعية الحدا ذ
 -5تأمي منطقة الحدا بالتنسيم ما ادارة المرور – وحداو حفظ ازم وموافحة اإلرهاب
– الدفاع المدني والحريم – اإلداراو الهندسية ذذذذذ ألخذ
 -6تجميا وتح يل وتداول المع وماو ازولية ما المختصي ذ
 -7ابالغ اإلعالو في حالة رورة تواجد تجنبا النتشار الشائعاو
 -8عدو التهوي أو التهويل بالحدا ذ
 -9انتقال بعض أفراد طاقو ادارة ازأمة الي منطقة الحدا ل متابعة واتخاه بعض القراراو
بالتنسيم ما وحدة ادارة ازأماو ذ
 -10انتقال وحداو (اإلسعاف  -فرق اإلنقاه – عرباو ومروباو النقل الميوانيوي – ازم
الصناعي – الوهرباء – الميا  -الصرف الصحي –ذذذ ) ل تدخل في معالجة الحدا ول
فيما يخصد ذ
 -11تجميا المع وماو و ابالغها لمروأ ادارة ازأماو بالجامعة لتح ي ها وتقدير الموقف
التخاه القراراو المناسبة وابالغها ل جهاو المنفهة ما اإلبالغ ل مستوى ازع ى (مج س
الوأراء) ذ
 -12اأالة آثار الحدا واعادة ازو اع الى ما وانو ع يد ذ
 -13الخروج بالدروس المستفادة وتعديل السيناريوهاو السابم و عها ذ

مادة ( )16وسائل التدخل السريع لإلنقاذ:
 أفراد وحدة ادارة ازأماو م العام ي بالو ية المدربي ع ى موافحة الحريم والتدخلالسريا
 الدفاع المدني والحريم اإلسعاف -جهاأ التطهير ورفا المخ فاو

 الشرطة -الوحدة المح ية

مادة ( )17األجهزة المعاونة :
اإلدارة الهندسية بالجامعة
 الصرف الصحي الغاأ الطبيعي الوهرباء الميا -الت يفوناو

 الطرق -المرور

مادة ( )18خطة إدارة األزمات واإلخالء في حالت الطوارئ :
ا مواجهة ازأماو والحاالو الطارئة سواء باالستعداد لها أو توقعها أو التعامل معها اها ما حدثو
ي ا ع ى واهل وحدة ادارة ازأماو العبء ازوبر في هها المجال ل ما توفير الحماية الشام ة
لألفراد والمنشآو  ،لهل
وا لأاما ع يها ا اعداد خطة شام ة لمواجهة الووارا والحاالو الطارئة التي قد تتعرض لها منشآو
الو ية  ،تت م ويفية اخالء ت المباني م شاغ يها في الحاالو الطارئة واتخاه وافة اإلجراءاو
الالأمة لتأمي سالمتهو ووفالة الطمأنينة واالستقرار وازم لهو  ،وسوف نستعرض في هها الدليل
مجموعة م التع يماو واإلرشاداو الواجب تنفيهها ل ما نجاح عم ياو اإلخالء في حاالو الطوارئ
ذ

أولا  :أهداف الخطة :
تستهدف خطة مواجهة ازأماو والحاالو الطارئة بمباني الو ية ما ي ي -:
 -1اخالء المباني م شاغ يها فور سماع جرس انهار الحريم وهل بتوجههو الى نقاط التجما
المحددة س فا ا بول مبنى ذ
 -2تشويل وتدريب فريم ادارة ازأماو والحاالو الطارئة بول مبنى وتحديد الواجباو والمهاو
المنوطة بول منها لتوو بمثابة اطار عاو لتنفيه خطط اإلخالء وموافحة الحرائم وعم ياو اإلنقاه ودليالا
مرشدا ا في سبيل حماية ازفراد بالتنسيم والتعاو ما ادارة الدفاع المدني والحريم ذ
 -4السيطرة ع ى الخطر ومنا انتشار الحرائم والعمل ع ى تق يل الخسائر الناجمة عنها بالقدر الوافي
م خالل استخداو الوسائل الفعالة لموافحة الحرائم ذ

ثانيا ا  :عناصر خطة اإلخالء:
متط باو نجاح خطة مواجهة ازأماو والحاالو الطارئة تعتمد بشول أساسي ع ى فريم ادارة ازأمة
ومدى تدريبد ع ى ويفية اوتشاف اشاراو اإلنهار بازأمة واتخاه اإلجراءاو الوقائية والمواجهة الفع ية
واحتواء ال رر وتعتمد أي ا ا ع ى الوسائل والمعداو المتوفرة ودليل التع يماو التي تنظو أس وب تنفيه
الخطة ويمو تصنيفها الى -:

مادة ( )19واجبات فريق إدارة األزمات:
يتو تشويل فريم ادارة ازأمة م شاغ ي ول مبنى فى الو ية وتو يف أع ائد بالواجباو التالية -:
 -1ارشاد شاغ ي الو ية أو المبنى الى طريم مسال الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجما ذ
 -2نقل الوثائم وازشياء هاو القيمة ذ
 -3تقديو اإلسعافاو ازولية ورفا الروح المعنوية لشاغ ي المبنى أو الو ية وبخاصة الطالب ذ
 -4موافحة الحرائم ومساعدة فرق اإلطفاء واإلنقاه والصحة ذ

مادة ( )20واجبات أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين في
حالت الطوارئ:
 -1التح ي بالهدوء وعدو االرتبا ذ
 - 2ايقاف العمل فورا ا ذ
 -3قطا التيار الوهربائي ع الموا ذ
 -4عدو استخداو المصاعد الوهربائية ذ
 -5التوجد الى نقاط التجما م خالل (مسال الهروب ومخارج الطوارئ ) ذ
 -6التنبيد ع ى الطالب بعدو الروض أو تجاوأ أمالئهو حتى ال تقا اصاباو بينهو ذ
 -7ال تجاأف وال تخاطر بحيات وال ترجا الى المبنى مهما وانو ازسباب اال بعد أ يؤه ل بهل
م المسئولي ذ

مادة ( )21كيفية التصرف في حالة الحريق:
 -1وسر أجاج انهار الحريم لتشغي د ذ
 -2ابالغ غرفة المطافئ فورا ا ع ى الرقو  180ذ
 -3موافحة الحريم اها أمو باستخداو أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريم وما يأتي -:
 اسحب مسمار ازمـــا بالمطفـأة ذ وجد فوهة المطفأة الى موـا الحريم ذ ا غط ع ى المقبض لتشغيل المطفـأة ذتأود م أ الموا الهخ تقف فيد ال يشول خطورة ع ي وأند باستطاعت الهروب اها انتشر
الحريم

مادة ( )22واجبات فرق مكافحة الحرائق:
تحديد موا الحرائم م خالل مالحظة ال وحة التو يحية لنظاو انهار الحريم
القياو بموافحة الحــريم بوسائل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى أو الو ية ( مطفآو الماء هاو ال و
ازحمر – مطفآو ثاني أوسيد الوربو هاو ال و ازسود ) ذ
التأود م غ م النوافه وازبواب وهل لمنا انتشار الحريم بباقي مووناو المبنى ذ
التعاو ما الفرق المتخصصة التابعة إلدارة الدفاع المدني والحريم بإرشادهو الى موقا الحريم
ونوعد وأجهأة ووسائل اإلطفاء المتوفرة ذ

مادة ( )23واجبات رؤساء األقسام :
التأود م اغالق ازبواب والنوافه فيما عدا المخارج المخصصة لعم ياو اإلخالء ذ

التأود م فصل التيار الوهربائي ذ
اإلشراف ع ى عم ياو اإلخالء ذ
التأود م عم ياو االتصال بالجهاو المختصة ( الدفاع المدني – وأارة الصحة ) ذ
التأود م وصول الفرق المتخصصة إلدارة الدفاع المدني والحريم
التوجد الى نقطة التجما ل تأود م وجود جميا العام ي وعدو تخ ف أخ منهو داخل المبنى ذ

مادة ( )24واجبات الحراس :
 تأمي المبنى وحفظ النظاو ذ منا دخول أخ أفراد غير المختصي داخل المبنى ذ منا خروج أحد م البوابة الرئيسية الى أ تنتهي عم ياو اإلخالء والسيطرة ع ى ازأمة وانتهاءالحالة الطارئة ذ
 -انتظار الفرق المتخصصة م رجال الدفاع المدني وارشادهو لموقا الحريم ذ

مادة ( )25الوسائل والمعدات المطلوب توافرها بالكلية:
ا توفير الوسائل والمعداو الالأمة لمواجهة الووارا وازأماو ( نقطة التجما  -لوحاو ارشادية
 أجهأة اطفاء وانهار  -اسعافاو أولية ) ت عب دور وبير بصورة مباشرة في الحد م الخسائر الناجمةع ازأمة لهل وا م ال رورخ التأود م توافر البنود التالية -:
يجب تحديد نقاط التجما الخاصة بول مبنى ذ التأود م توافر أجهأة الموافحة ازولية لجميا أنواع
الحرائم وأ توو صالحة لالستخداو الفورخ ذ التأود م توافر ازدوية والمهماو وازدواو الطبية
الالأمة لعم ياو اإلسعافاو ازولية ذ التأود م توافر مخارج وأبواب الطوارئ الوافية ووافة ال وحاو
اإلرشادية التي تسهل عم ياو اإلخالء وتدل شاغ ي المبنى ع ى مسال الهروب ومخارج الطوارئ
ونقاط التجما ذ

مادة ( )26التجارب والختبارات:
اعداد سيناريو لالأمة والبدء في تنفيه باستخداو نقاط اإلنهار المبور ومراقبة ردة الفعل ل فرق المشو ة
إلدارة ازأمة وس و وتصرفاو شاغ ي المبنى أو الو ية وهل م خالل التنسيم المباشر بي الجهاو
المختصة بالجامعة والجهاو المعنية بالمحافظة مثل الدفاع المدني والحريم ووأارة الصحة ذذ الخ

مادة ( )27تقييم النتائــــــــــج:
تح يل وتقييو مستوى أداء فريم ادارة ازأمة وازخطاء التي وقعو ل وقوف ع ى أوجد القصور بها
واالستفادة مما قد يظهر م مشوالو لو ا الح ول العاج ة لها لتالفيها مستقبالا ذ

مجلس إدارة الوحدة للعام الجامعي 2018/2017
السيد األستاذ الدكتور /عادل رسمي حماد النجدي

عميد الكلية – رئيس مجلس اإلدارة
السيد األستاذ الدكتور /عماد احمد حسن

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – نائبا
رئيس
مجلس اإلدارة
السيدة الدكتورة  /اماني محمد شريف

مدير الوحدة
أعضاء الجهاز اإلداري للوحدة
أ .شادية

أ.

أعضاء الوحدة من هيئة التدريس والجهاز اإلداري والفني بالكلية:

أول السادة رؤساء األقسام :

رئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس
رئيس مجلس قسم علم النفس
رئيس مجلس أصول التربية
السيد األستاذ أمين الكلية
السيد مدير امن الكلية
مسئول الحماية المدنية بالكلية
مسئول العيادة الطبية بالكلية
امين اتحاد طالب الكلية

