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  جامعة الفیوم - وحدة إدارة األزمات والكوارث بكلیة الحاسبات والمعلومات

  
  

  ةـــــمقدم
  

ا في ع  ر لق أص اد ت ع الي الب م االس ال ارث و وث أزمات أو  ه لح ل ه

ارث ور و . األزمات وال ه م ال عامل مع ه اد وال ع ات وخ لالس  األزماتوضع آل

ارث ا األساس .وال ارث وعلى ه ة إلدارة األزمات وال ة م اث وح ة ت اس ل

مات عل ات وال اس م-ال ال ادارا و - جامعة الف ة ه ح ف م إلدارة   ت ال

ارثاألزمات  ارئة .وال االت ال اجهة األزمات وال ة الى م ح ه ال ف ه ذل م  وته ات ی ه وال

ل مع األزمات  عامل األم ة وال ا عة االس هات شاملة ل ار اد خ وس قع خالل إع ال

وثها  ة ح ل وثهاال اء ح ل وأث رة .ق ة ال ادر ال ل وال عات الع ال م ضح  وت

وث  ار ح ع ت ل تق لل ل عامل مع األزمات وع عة دورها فى ال ل م رك   ت

التل  ق  .األزمات م
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  رؤیة الوحدة

تھدف وحدة ادارة االزمات الكوارث بكلیة الحاسبات والمعلومات جامعة الفیوم إلى توفیر بیئة 

عمل مستقرة وآمنة من خالل إعداد وتنفیذ خطط وبرامج للتامین والتعامل مع االزمات المتوقعة 

 .فى بیئة العمل

  رسالة الوحدة

والمعلومات الى نشر الوعي بین العاملین تسعى وحدة ادارة االزمات الكوارث بكلیة الحاسبات 

وأعضاء ھیئة التدریس والطالب بثقافة ادرة االزمات والكوارث لتحقیق االمان واالستقرار فى 

  .بیئة العمل

   



  األھداف االستراتیجیة للوحدة
  

 نشر ثقافة ادارة االزمات والكوارث بین العاملین وأعضاء ھیئة التدریس والطالب. 

  حدوثھا المتوقع اتخاذ اإلجراءات الوقائیة لمواجھة األزمات  

 اعداد خطط وسیناریوھات للتعامل مع االزمات حال حدوثھا  

 یب االفراد للتعامل مع االزمات المتوقع حدوثھارتد  

 تحدیث اآللیات والمعدات المطلوب توفرھا بمباني الكلیة    

 اعداد ودراسة تقاریر ادارة االزمات والكوارث  

  :الوحدة خطة

  : تھدف خطة وحدة ادارة االزمات والكوارث الى

 تحدید مواطن الضعف والتھدیدات بالكلیة.  

 التدریب المستمر على الخطط والسیناریوھات المختلفة لمواجھة األزمات حال حدوثھا  

 اعداد سجل لألزمات لتوثیق المواقف التي تھدد الكلیة وتعتبرھا أزمات أو كوارث     

 تدریبیة وورش العمل لألفراد بالكلیة في مجال إدارة األزمات عقد البرامج ال.  

  اعداد مخططات توضیحیة بمرافق ومباني ومنشآت الكلیة 

  تحدید آلیات للتعاون مع المنظمات والھیئات واإلدارات المحیطة بالكلیة فى مجال

 مواجھة األزمات والكوارث

 األزماتوالكوارثنقلوتباداللخبراتوالتجاربالناجحةفیمجالمواجھة 

 االھتمامباستكمالوتطویراألجھزةوالمعداتالتیتستخدمفیمواجھةاألزماتوالكوارثبأنواعھاالمخت

 لفة

 تطویرمھاراتاعضاءلجنةاألزماتوالكوارثفیمواجھةالتحدیاتالمختلفة. 

 الحفاظعلىأمان واستقرارالكلیة.  

  
   



  :مھام وحدة إدارة األزمات والكوارث

  :اعتمادا على وقت حدوث األزمة كما یليیمكن تقسیم مھام وحدة إدارة األزمات والكوارث 

  :أوال مرحلة ماقبل األزمة

 تالفى بعض األزمات والتقلیل من أثارھاللتخطیط الجید ا 
 تشكیل فرق إدارة أزمات 
  على السیناریوھاتواألفراد تدریب فریق ادارة االزمة 
  التعامل معھا وأولویاتتحدید األزمات المتوقعة 
 بناء نظام لالتصاالت الفعالة عند حدوث األزمة 
 تطویر السیاسات الالزمة للحد من األزمات 
 تطویر و توزیع دلیل إرشادات الطوارئ 
 المتاحة تجمیع وتنظیم الموارد 
 االستفادة من تجارب وخبرات وحدات إدارة الزمات والكوارث فى الكلیات األخرى 

  :مرحلة حدوث األزمة ثانیا

 جعل الموقف تحت السیطرة كلما أمكن ذلك 
 اختیار متحدث رسمي واحد 
 الالزمة اثناء  مداد العاملین بالمعلوماتالمؤسسة ھي المصدر الرئیسي للمعلومات ال

 األزمة
 السیناریوھات التى سبق اعدادھاالخطط وتنفیذ 

  :مرحلة مابعد األزمة ثالثا

  المتابعة 
  انتھاء األزمةاإلعالن عن 
 حصر الخسائر والتلفیات. 
  توثیق األحداث 
 تقدیم التوصیات والمقترحات الالزمة 
 تقییم الخطط والسیناریوھات التى تم تنفیذھا اثناء التعامل مع األزمة 
 عادة الوضع الطبیعي لمؤسسات المجتمعإ. 

    



  الھیكل التنظیمي لمجلس إدارة وحدة إدارة األزمات والكوارث

وحدات الھي إحدى  الفیومجامعة -الحاسبات والمعلوماتوحدة األزمات والكوارث بكلیة 

المستحدثة بالھیكل التنظیمي للكلیة،  وھي تابعة لوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، 

  :على النحو التاليوتشكیل مجلس إدارة وحدة ادارة االزمات والكوارث بالكلیة 

  :إدارة وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلیةتشكیل مجلس 
  
  

  رئیس مجلس اإلدارة  عمید الكلیة  نبیلة حسن . د.أ
  

  
  د أمیرة ادریس.م.أ

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع 
  وتنمیة البیئة

  

  رئیس مجلس اإلدارةنائب 
  

  رشا دمحم بدري. د
  

  مدیر الوحدة  مدرس بقسم نظم المعلومات

  رحاب محمود. م
  

  عضوا  بقسم نظم المعلوماتمعید 

  عالء الدین ھاشم. أ
  

  عضوا  مسئول األمن بالكلیة 

  سید حافظ ھالة ./ أ
  

  عضواً   مدیر رعایة الشباب 

  منال جابر طھ.أ
  

  عضوا  سكرتاریة 

  
  

 

 

 

نبیلة دمحم حسن / د.أ
عمید الكلیة

رئیس مجلس اإلدارة 

منال جابر طھ / أ
عضواً 

عالء الدین ھاشم / أ
عضواً 

رحاب محمود / م
نائب مدیر وحدة إدارة االزمات 

والكوارث 

رشا دمحم بدرى / د
مدیر وحدة إدارة األزمات 

والكوارث

أمیرة دمحم إدریس / د.م.أ
وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

نائب رئیس مجلس اإلدارة



 

 الخطوات اإلجرائیة لخطة اإلخالء
   

ة  س اهل ال ع على  ارئة  االت ال اجهة األزمات وال ئ األك أن م ة الع عل ال

االت  ارث وال اجهة ال ة شاملة ل اد خ إع ن ذل  أة و اد وال ة لألف ا ف ال ان ت ل

ى م  ة إخالء ال ف ة  ه ال أة على أن ت ه ض لها ال ع ى ق ت ارئة ال ال

أم سال اءات الالزمة ل افة االج اذ  ارئة وات الة ال ها فى ال ه شاغل   .م

  :المخاطر المحتملة 
ع حادث ح  - 1  .وق

ار  - 2 ة لألنه ل ء م ال ض ج  تع

ال  - 3 ع زل  .وق

 
  أھداف الخطة

  
ویجب أن یتم .....).  - عمال -طالب(إن أھم ما یجب القیام بھ فى حالة الطوارئ ھو اخالء المبانى من شاغلیھا 

تھدف خطة اخالء المبنى فى حالة و. المحتملةذلك بطریقة منظمة وفى أسرع وقت وذلك للحد من العواقب 

  :الطوارئ الى ما یلي 

  

  ات ل ة األرواح وال ا  .ح

  ار اجهة األخ ى ل ف اد ال ع  .االس

 اة ق ال ب  فة أق  .مع

  ادث ل وق ال ف األم امعى لل  .ال ال

  عاون ة روح ال  .ت

  ادث ع وق ال امة ع الف  .ت اآلثار ال

  ة فاعل ث  عامل مع ال  .ال
 إخالء المباني من شاغلیھا عند سماع أجھزة االنذار. 

 تحدید نقاط التجمع.  

 تشكیل وتدریب فرق التعامل مع األزمات والحاالت الطارئة  



  تحدید الواجبات والمھام المنوطة بكل فریق. 

  

ة  ه  :ال

ة  1 ف سائل ال ال اده  اخ ث  ة على ال عة ال   .س

نى  - 2 فاع ال ل ال ى وص ة ح ل عة اخالء ال   .س

 

  :ویجب مراعاة ما یلي فى خطة اإلخالء

  

 مخطط توضیحي للمبنى یبین كافة الممرات والساللم.  

 استخدام الممرات اآلمنة حتى ال تؤثر على سالمة شاغلى المبنى.  

 توافر بدائل للمسارات المستخدمة فى حالة االخالء.  

   تحدید مواقع للتجمع  
 

 :عناصر إعداد وتنفیذ خطط مواجھة الطوارئ
ل ر  على إدا ل اذ ال ى  ات ها ح ف رة بها ومع ا ال ی م ة ت ل ة ال

اجهة  ة ال ل ة فى ع اس   .ال
  فریق إدارة األزمات                        .1

  فرق العمل من المتدربین .2

 اآللیات والمعدات       .3

 :األزمات واجبات فریق إدارة     )1
  :یتم تشكیل فریق إدارة األزمات وتكلیف أعضائھ بعدة مھام وھي كالتالي 

 إعداد الخطط وإدارة وتوجیھ الفرق المشاركة فى أعمال الطوارئ  

  إرشاد المتدربین وشاغلي المبنى إلى طریق مسالك الھروب ومخارج الطوارئ ونقاط

  .التجمع 

 ة نقل الوثائق واألشیاء ذات القیمة واألھمی.  

  تقدیم اإلسعافات األولیة ورفع الروح المعنویة لشاغلي المبنى  

  مساعدة مجموعات الفرق األخرى مثل اإلطفاء واإلنقاذ والصحة واالستقبال وفصل

  .التیار الكھربي 



  :واجبات فرق العمل من المتدربین والموظفین في حاالت الطوارئ    )2 

  التحلي بالھدوء وعدم االرتباك.  

  العمل فوراً إیقاف.  

  قطع التیار الكھربائي عن المكان من قبل المسئول فقط.  

  عدم استخدام المصعد الكھربائي.  

  التوجھ إلى نقطة التجمع من خالل مسالك الھروب ومخارج الطوارئ.  

  إصابات التنبیھ على المتدربین بعدم الركض أو تجاوز زمالئھم أو التدافع حتى ال تقع

  بینھم 

  : لمعدات المطلوب توافرھا بمباني الكلیةاآللیات وا) 3
یجب توفیر الوسائل والمعدات الالزمة لمواجھة الكوارث واألزمات وذلك للحد من 

  :لذلك یجب توافر ما یلي , الخسائر الناجمة عن ھذه االزمة  

  نقاط التجمع الخاصة لكل مبنى. 

  مخارج وأبواب الطوارئ الكافیة. 

 أجھزة إنذار الحریق. 

  المكافحة األولیة لجمیع أنواع الحریق وأن تكون صالح لالستخدام الفوري أجھزة.  

  األدویة والمھمات واألدوات الطبیة الالزمة لعملیات اإلسعافات األولیة.  

 كافة اللوحات اإلرشادیة التي تسھل عملیات اإلخالء. 

  

 :أعضاءالمجموعاتالعامةلتنفیذالخطة
  

عات العامة   اء ال ار أع ة اخ اح عة ال ال ل ع  ف  ع ة وأن  ف ال ل

ة  ر عل قًا وال ه م ب م ل ور ال   :ال

  المة عة ال  .م

  عة االخالء  م

  ار ل ال عة ف  .م

  فاء عة اال  .م

  ال ق عة االس  .م



المة  -1 عة  ال  :م

م بها  ى تق ال ال   :وم أه األع

ة  - ل ال المة  د تفق وسائل ال ل ما یه ة و ل مالح ها ورفع تق ع  وم صالح

ضع أو رفعه إلى جهة  ة ال عال ورها  م ب ى تق ة إلى اإلدارة ال ل سالمة ال

اص  .االخ

ال  - ة فى م ع ات ال ی م ال ل ما ه ج ل على  ال مع اإلدارة لل

نى  فاع ال المة م ال  .ال

نى  - فاع ال حة لل ارز ت ل ان  ضع فى م المة(ت حة األم وال ة ) ل ل ال

ان  ا ال اصة به قات ال ل ضع بها االرشادات وال  .و

ة  - ل ث فى ال رًا ع أ حالة ت نى ف فاع ال الغ ال  .ا

المة  - األم وال عل  ات ت  .تأم  وم

المة  - ال األم وال ة فى م ل ة ب ال ة ثقاف  .إقامة أن

نى تع  - فاع ال ات ال ل اتف ع أرقام ه ة  ل  .ال

عة االخالء  -2  :م

الها عات وأه أع   :وهى م أه ال

ة  - ل ال را  ارج ال ة وم ئ اخل ال ع ال فة ج  .مع

ادث  - ار فى حالة ال اب ال ح أب أك م ف  .ال

ارز  - ان  را  ارج ال الة على م ة ال حات االرشاد  .وضع الل

ع  - قا ح ی ت الة على تل ال حات ال ة ووضع الل ل ع خارج ال فة نقا ال مع

ى  الب بها فى حالة اخالء ال  .ال

قا - ل ال ة ب ل ال الب  فة العامل وال أك م مع  .ال

ارج  - ب م ال األق ور األرضى  ة اإلخالء م ال ل أ ع  .ت

ل م  - ة األخالء  ل ن ع ات أن ت وص االصا ه وح ات تال ل فاد ع  .ل

ات االخالء  - ل ر على ع  .ال

  

  



 

ار - 3 ل ال عة ف  . م

م بها  ى تق ال ال   :وم أه األع

اع رقعة ال  - لة دون ات ل  .ال

ار  - ل ال حات ف قع ل عة  اء ال فة أع  .مع

لفة  - عات ال اقى ال ة مع  ار  .ال

فاء  -4 عة اإل  :م

  وم أه مهامها 

الغ اإلدارة  - ات وا قة وث ان ال ب جه ل العة ال  .س

ة  - ل ال ة  ف سائل ال اتل اره  ل ان ة على ال ق اولة ال  .م

ات ال  - ف ة وح ل ال ات  فا ع ال اقع ج فة م  .مع

ال مع  - ها  ها وعادة تع ر عل امها وال ة اس ف فة  ة مع ل  .إدارة ال

ها  - هاء صالح م ان أك م ع ات لل فا ار لف تل ال اس ة  ل ال مع إدارة ال

امها ة اس ف ضح بها  حات ال  .ووضع الل

ال  -5 ق عة االس  م

  :وم أه مهامها 

اقع ال  - ة ع م ع ة ال ات فى االماك اآلم ال الب وال ال ال ق  .اس

ف  - ف ه وت ئ ة ال ته  .ح

ى  - ه فى ال لف م فة ال ات ومع ال الب وال  .ح ال

  :تنفیذ االخالء
 

ان الھدف من تجربة اجراءات الطوارئ لتقییم الخطة الموضوعة وإدراك مواطن 

وعند الشروع فى اجراء التجربة والتدریب . الضعف وتعدیلھا قبل حدوث االزمة

  :علیھا یجب مراعاة ما یلي

  االخالء والتاكد من ان كافة االطراف على درایة بالخطة المعلنةاعالن خطة. 

  مراقبة ومالحظة أداء كافة الفرق المشاركة  



  مراقبة وتدوین سلوك وتصرفات المتدربین لتجنب او للحد من المخاطر الناجمة عن حالة

 .الطوارئ او تنفیذ الخطة

 اجراء اختبارات دوریة على خطة الطوارئ  

  
  :أثناء االخالء 

  
  :التعلیمات الواجب اتباعھا عند االخالء

 أغالق مصادر الكھرباء و الغاز والمیاه .1

 عدم استخدام المصاعد الكھربائیة واستخدم الساللم  .2

 .وال تحاول العودة إلى المبنى مھما كانت األسباب, مغادرة الغرفة والمبنى في ھدوء .3

 عدم استخدام المصاعد الكھربائیة واستخدم الساللم  .4

 التوجھ إلي مخارج الطؤارئ ومنھا إلي نقاط التجمع المحددة مسبقا .5

 االنتظار في نقطة التجمع والتعاون مع المشرفین .6

 التأكد من وجود الجمیع .7

 لمسؤلي نقاط التجمع  تساھم في  إنقاذ اآلخرین, التبلیغ عن أي معلومات  .8

 تجنب الركض والتدافع حتى ال تتسبب في إصابة اآلخرین .9

فعلیة ان یلجا الي مكتب لة نافذة ,الشخص في وضعیة تمنعة من مغادرة المبني اذا كان  .10

 .ویغلق الباب
  

   



  :االجراءات الواجب اتخاذھا عند حدوث حریق

  كسر زجاج مفتاح إنذار الحریق لتشغیلھ.  

 إبالغ مسئولي إدارة األزمات والحاالت الطارئة أوإدارة األمن.  

  إنقاذ المصابین ونقلھم وإجراء اإلسعافات األولیة لھم  

 مكافحة الحریق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة ثم قم بالخطوات التالیة :  

  اسحب الطفایة من مكانھا وانزع مسمار األمان 

 احمل الطفایة بیدك الیسرى وأمسك الخرطوم بیدك الیمنى 

  نحو قاعدة اللھباضغط على الید بسرعة ووجھ محتویات الطفایة 

 حرك الخرطوم منالیمین الى الیسار والعكس 

 التحاول االقتراب من الحریق اكثر من مسافة متر ونصف الى مترین 

 التقف عكس اتجاه الریح حتلى ال تتأثر بالحرارة او الدخان 

 اذا ضایقك الدخان فإخفض جزعك قلیال مع ثنى ركبتیك 

 ار تراجع للوراء بسرعة وخذ اذا فرغت محتویات الطفایة قبل إطفاء الن

 .طفایة اخرى وتذكر أال تعطى ظھرك للنار إال بعد أن تخرج من المكان

 

   :واجبات فریق مكافحة الحریق

  تحدید مكان الحریق من خالل مالحظة اللوحة التوضیحیة لنظام الحریق.  

  اللون األحمر مطفأة الماء ذات ( القیام بمكافحة الحریق بوسائل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى

مطفأة ثاني أكسید الكربون ذات اللون األسود , مطفأة البودرة الجافة ذات اللون األزرق , 

. (  

  التأكد من غلق النوافذ واألبواب وذلك لمنع انتشار الحریق بباقي مكونات المبنى.  

 التعاون مع الفرق المتخصصة األخرى . 

  

  :واجبات فریق التجمع  

 مسؤول عن نقطة التجمع . 

  المباني فور وصولھم لنقطة التجمع للتأكد من أن الطوابق /التنسیق مع مراقبي الطوابق /

 .المباني اختصاصھم قد أخلیت 

  مراجعة أسماء من تم إخالؤھم المتواجدین بنقطة التجمع على القائمة لدیھ. 



  عدم السماح ألي شخص بمغادرة نقطة التجمع تحت أي مالبسات إال بعد صدور تصریح

 . بذلك

  إخطار المشرف العام بتطورات عملیة اإلخالء ، ووصول جمیع مراقبي الطوابق /

 .المباني إلى نقطة التجمع وتمام اإلخالء

  إبالغ مسؤول السالمة عن أي حالة غیر عادیة قد تحدث في نقطة التجمع. 

  المباني عقب اإلعالن عن تمام انتھاء الحادث ، یقوم بالتنسیق مع مراقبي الطوابق

 .لمتابعة عودة من تم إخالؤھم إلى مواقعھم 

  

  واجبات فریق الصیانة

 المساھمة في تأمین المبنى وحفظ النظام. 

  التأكد من أن جمیع أنظمة السالمة تعمل بصورة مرضیة. 

 تقدیم المساعدة والمشورة الفنیة لمسؤول السالمة وفرق خدمات الطوارئ. 

  مراقبة لوحة الحریق. 

  إلى الطابق األرضي - إن وجدت - إنزال كافة المصاعد التأكد من. 

  التأكد من فصل الكھرباء في األماكن التي تتطلب ذلك. 

  

  واجبات فریق التمریض

  إعداد حقیبة اإلسعافات األولیة واالستعداد في المكان المخصص كعیادة أو في مكان

 .معلوم لدى مسؤول السالمة أو األمن 

 ابین إذا دعت الضرورة لذلك یقدم أي مساعدة طبیة للمص. 

 تقدیم كل مساندة ممكنة لسیارات اإلسعاف التابعة لخدمات الطوارئ.  

  

   :واجبات الحرس 

  تأمین المبنى وحفظ النظام.  

  منع دخول أي أفراد غیر المتخصصین داخل المبنى.  

  تنتھي إلى أن ) إجراء أمني ( منع خروج أي أحد من البوابة الرئیسیة لمباني الكلیة

  .عملیات اإلخالء والسیطرة على األزمة وانتھاء الحالة الطارئة 

  انتظار الفرق المتخصصة من رجال الدفاع المدني وإرشادھم لموقع الحریق.  



  تقییم النتائج 
  

تحلیل وتقییم مستوى أداء فریق إدارة األزمة واألخطاء التي وقعت للوقوف على أوجھ القصور 

ً بھا واالستفادة مما قد   .یظھر من مشكالت لوضع الحلول المناسبة لھا لتالفیھا مستقبال
  

  

   



  المرفقات
  

  رسوم توضیحیة لمبنى ومرافق الكلیة 
  

  





 

   



  الثالثالدور 

  

  

  



  :الدور الرابع

  

  

   



  الدور الخامس

  

  

   



  مواجھة األزمات والكوارث
  

بالكلیة على نوع األزمة وظروف حدوثھا تعتمد  مواجھة األزمات والكوارث المحتمل حدوثھا 

  :وفیما یلى عرض لعدة أزمات متوقع حدوثھا داخل مجتمع الكلیة .واألخطار المتوقعة منھا

  
  االمتحانات: أوال 

  
 .تسربأسئلةاالمتحانات .8
  الغش فى األمتحانات .9

  سرقة الكنترول .10
 حدوث اخطاء فى الورقھ االمتحانیھ .11
12.  ً   لصعوبھ االمتحان او طول االمتحانحدوث توتر نفسي للطالب نظرا
  انقطاع التیار الكھربي اثناء االمتحانات .13
  تاخر وصول الساده اعضاء الكنترول .14

  
  الكلیة ومرافق مبانى: ثانیا

  
 .تعطالحدالمصاعدوبداخلھطالبأوأعضاءھیئةتدریسأوعاملین .8
 حریقداخألحدالمعامألوالمكاتب .9

  إنھیارجزءمنمبنیالكلیة .10
 سرقة أجھزة الكلیة .11
 مبرداتمیاه الشرب حوادث .12
 الصرف الصحيمیاه انفجار مواسیر  .13
 تسرب الغاز .14

  
  واقتحام الطالب لمبنى الكلیة االعتصامات والمظاھرات الطالبیة: ثالثا

 .االعتصامات .4
 .المظاھرات الطالبیة .5
 اقتحام الطالب لمبنى الكلیة .6

  
  :الزالزلوالھزاتاألرضیة: رابعا

  
  االشاعات  : خامسا

  
  األوبئة: سادسا

  
   



  االمتحانات: اوال
  
 

  أثناء  قبل  األزمة

 وضع امتحانین اساسى واحتیاطى    تسربأسئلةاالمتحانات .1

 تأمین االمتحان وطباعتھ فى مكان مخصص للطباعھ 

 عدمالسماحألیعضوھیئةتدریسأوموظفأوعاملبالدخوللغرفةالطباعة. 

  لشئون التعلیم والطالب او لجنة لوكیل الكلیھ مغلقا تسلیم االمتحان

 االمتحانات 

  توعیة السادة أعضاء ھیئة التدریس باالحتماالت التى قد تتسبب

  فى تسرب االمتحانات

  

 د.عمیدالكلیةوأ .د.إبالغ أ. 

وكیل 

وأالكلیةلشئونالتعلیموالطالب

 ستاذ المادة

  التحري عن صحة

 المعلومة

 طباعة االختبار االحتیطى 

  االختبار تأجیل موعد بدایة

لحین طباعة االختبار 

  االحتیاطى

 

 

 

  عن عواقب الغش واآلثار المترتبة علیھتوعیة الطالب    الغش فى األمتحانات .2

 تفعیل قانون الغش 

 ب اتباعھا اثناء أدائھ توعیة الطالب عن اآلداب وااللتزامات الواج

 االمتحان

 وضع جدول لالمتحانات بحیث یغطى المدرجات  

 د.عمیدالكلیةوأ .د.إبالغ أ. 

وكیل 

 الكلیةلشئونالتعلیموالطالب

 ولجنة الممتحنین

  التحري عن واقعة الغش

التاثیر مع مراعاة عدم

 على باقى الطالب

  االجراءات القانونیة اتخاذ

  الالزمة

 

 

  تواجد حجرات الكنترول فى أدوار منفصلة   سرقة الكنترول .3

 تأمین حجرات الكنترول  

 احكامغلقالكنتروالتوالدوالیبالخاصةبحفظأوراقاإلجابات.  

 تغییر دوري لمفاتیح ابواب الكنتروالت 

  مفاتیح الكنترولعدم تداول نسخ  

 عمیدالكلیة .د.إبالغ أ 

  وأعضاء الكنترول

  عمل حصر باألوراق

  والمستندات المفقودة

  اتخاذ االجراءات القانونیة

  الالزمة

 

 

 

  



  الكنترول إال ألعضاء الكنترول وفتح ال یُسمح بدخول 

 عمل نسخھ الكترونیھ من محتویات الكنترول 

  
حدوث اخطاء فى  .4

 الورقھ االمتحانیھ
  

 ضرورة مراجعة االمتحان جیدا من قبل استاذ المادة  

  التأكید على تواجد استاذ المادة اثناء االمتحان لالجابھ على

  استفسارات الطلبھ

  

 عمیدالكلیة  .د.إبالغ أ

 واستاذ المادة

  تواجد أستاذ ضرورة

المادة أثناء االمتحان 

  للتعامل مع ھذه األخطاء

  

 

 

 

 

  
حدوث توتر نفسي  .5

لصعوبھ للطالب نظراً 
االمتحان او طول 

  االمتحان
  

 نشر معاییر ومواصفات وضع االمتحانات  

  توعیة اعضاء ھیئة التدریس بضرورة مراعاة معاییر وضع

  االمتحانات

 عمیدالكلیة  .د.إبالغ أ

 واستاذ المادة

  ضرورة تواجد أستاذ

 المادة أثناء االمتحان 

  ضرورة التنبیھ الطالب

بمراعاة الوقت المحدد فى 

  االمتحانورقة 

 

 

 

  

انقطاع التیار  .6
الكھربي اثناء 

  االمتحانات
  

  عمل الصیانة الالزمة للتوصیالت الكھربائیة قبل بدایة

  االمتحانات

 عمل صیانة دوریة للتوصیالت الكھربائیة  

  من مولدات الكھرباء من الجامعةتوفیر عدد  

 عمیدالكلیة  .د.إبالغ أ

  ولجنة الممتحنین

  إبالغ المكتب الھندسي

  بالجامعة

 إبالغ شركة الكھرباء فورا  

 تشغیل المولدات الكھربائیة 

  محاولة اصالح العطل اذا

  كان بسیطا

  تأجیل موعد بدایة االختبار

 

 

 

  



لحین التاكد من تشغیل 

مولدات الكھرباء او لحل 

مشكلة انقطاع التیار 

 الكھربي

  ضرورة الحفاظ على

ھدوء لجان االمتحانات فى 

  حالة بدء االمتحان

تاخر وصول الساده  .7
  اعضاء الكنترول

  

  توزیع جدول االمتحانات بفترة كافیة قبل فترة االمتحانات  

  التواصل مع اعضاء الكنترول والمشرفین على االمتحانات

 للتأكید على استالمھم الجدول بالمواعید المحدد

  عمل قائمة بعناوین وأرقام التلیفونات لجمیع اعضاء الكنترول

  للتواصل معھم عند الحاجھ

  واالمتحانات على مجموعتین من توزیع اعمال الكنترول

  المقیمین بداخل الفیوم وخارجھا

  التأكید على مشرفى مشروع المركبات بجداول االمتحانات

  ومواعیدھا بالكلیة بخطابات رسمیة

  

 د .عمیدالكلیة و أ .د.إبالغ أ

وكیل الكلیة لشئون التعلیم 

 والطالب ولجنة الممتحنین

  االتصال بجمیع أعضاء

ن الكنترول وخاصة م

 المقیمین فى محافظھ الفیوم

  تأجیل بدایة االمتحان لحین

وصول أعضاء الكنترول 

على ان یعقد االمتحان فى 

  نفس الیوم

  

 

 

 

 

  
  
  
  

  
   



  مبانى ومرافق الكلیة: ثانیا
  
 

  أثناء  قبل  األزمة

1 .
  تعطالحدالمصاعدوبداخلھطالبأوأعضاءھیئةتدریسأوعاملین

  عمل الصیانة الدوریة

  الالزمة لمصاعد الكلیة

  نشر الوعى بین الطالب

والعاملین وأعضاء ھیئة 

التدریس عن كیف 

تتصرف بشكل سلیم إذا 

 تعطل بك احد المصاعد

  عمل الملصقات

واالعالنات الالزمة 

 لنشر وعى التعامل مع

 تعطل احد المصاعد

  عمل قائمة بعناوین

وارقام تلیفونات 

بالمشاكل المختصین 

 المتعلقة بتعطل المصاعد

  التدریب على كیفیة

ً عند  تشغیل المصعدیدویا

توقفھ فجأة وكتابة طریقة 

 التشغیل وتعلیقھا

  كتابة ھواتفاالتصال في

حاالت الطوارئ 

وحمولة المصعد في 

الفتة یتم تثبیتھا بجوار 

 المصعد

  التقیدبالحمولة المقرره

 عمیدالكلیة .د.إبالغ أ 

 االلتزام بقواعد السالمة اذا تعطل المصعد وھي

  االحتفاظ بالھدوء والثبات حتى ال تتسبب فى ارتفاع

ضغط الدم مما یعرض حیاتھ لخطورة

  تسند ظھرك ورقبتك إلى أحد الجوانب بشكل مستقیم

ھبوط أو شىء مفاجئ، حتى إذا تعرض المصعد ألى 

تحمى عمودك الفقرى من األذى

 جب اإلمساك بأحد المقابض لتحافظ على توازنك ی

 داخل المصعد

  ضرورة الحذر إذا ما شعر الشخص أن المصعد

یسقط، أو أن الخطر اقترب، فعلیھ أن یجلس على 

األرض، وتقوم بطى الركبتین، حتى تقلل فرص 

 .حدوث الكسور

 إبالغ اإلسعاف 

  ادارة الدفاع المدنيإبالغ 

 استدعاء فریق ادارة األزمة 

  استدعاء المختص الصالح العطل

 تقدیم اإلسعافت األولیة الالزمة ان وجدت اصابات



  للمصعد

ة زوصیانة اجھتركیب    حریقداخألحدالمعامألوالمكاتب. 2

 االنذار بالمبنى

 یانة الالزمة صعمل ال

ألجھزة اطفاء الحریق 

 بالكلیة

  اعداد خطة الخالء

المبنى فى حالة 

 الطوارئ

  تدریب الطالب

والعاملین بالكلیة على 

خطة اخالء المبنى فى 

 حالة الحریق

  الطالب  سلوكتقییم

والعاماین بالكلیة أثناء 

 تنفیذ الخطة

  عمل الملصقات

واالعالنات الالزمة 

مع  لنشر وعى التعامل

  ة االطفاءزاجھ استخدام

 ووكالء الكلیة ومدیر وحدة ادارة  عمیدالكلیة .د.إبالغ أ

 األزمات

  المطافىإبالغ ادارة 

  اإلسعافادارة إبالغ 

 إبالغ وحدة ادارة االزمات والكوارث بالكلیة

 

 ز الطبیعى بالكلیةام الغاغلق صم 

  األزمةاستدعاء فریق ادارة 

 التأكد من فصل التیار الكھربي 

 اخالء المبنى 

  نقل األجھزة الھامة والوثائق ذات القیمة من المبنى بقدر

 المستطاع

 تقدیم اإلسعافت األولیة الالزمة ان وجدت اصابات

  عمل حصر لجمیع شاغلي المبنى عند نقاط التجمع

والتأكد من عدم تخلف اى منھم داخل المبنى



  إنھیارجزءمنمبنیالكلیة .3
  

  عمل الصیانة الدوریة

  لكلیةاالالزمة لمبانى 

 الدوریة عمل الصیانة 

 عمیدالكلیة .د.إبالغ أ 

 إبالغ ادارة الدفاع المدني 

 إبالغ اإلسعاف 



الالزمة للصرف 

  الصحي

  شفط المیاه من على

األسطح فى حال 

  تراكمھا

  إتباع قواعد المن

والسالمة المھنیة لجمیع 

األسطونات القابلة 

 لإلنفجار بالمینى

  الرجوع للجنة الھندسیة

فى بالجامعة لالستشارة 

 حالة عمل تعدیالت

  معدات او تركیب للمبنى

 استدعاء فریق ادارة األزمة 

 اخالء المبنى 

  والوثائق ذات القیمة نقل األجھزة الھامة

 المستطاع

 اإلسعافت األولیة الالزمة ان وجدت اصابات تقدیم

 رفع الروح المعنویة لشاغلي المبنى

 عمل كردون فورى حول الجزء المنھار

 سرقة أجھزة الكلیة. 4
  

  تواجد رجال األمن

 لحراسھ الكلیة

  توفیر أجھزة االتصاالت

السلكیة والالسلكیة التي 

تحقق سرعة االتصال 

 عمیدالكلیة ووكالء الكلیة ومدیر وحدة ادارة  .د.إبالغ أ

 األزمات

 إبالغ إدارة أمن الكلیة بالسرقة للتحقیق

  التحقیق مع العاملین والمسئولین عن امن وحراسة

 المكان



وطلب الدعم في حاالت 

 الطوارئ

 ضع كامیرات مراقبة و

وخارجھا  الكلیةداخل 

لمراقبة أي تحركات 

غیر سلیمة من شأنھا أن 

 بالكلیةتؤدي إلى الضرر 

 غالق أبواب الغرف ا

وبوابات المبنى بعد 

 االنتھاء من العمل

  اعداد نموذج الخراج

من وادخال األجھزة 

  وإلى الكلیة

 اتخاذ االجراءات القانونیة الالزمة



مبردات التاكد من ان    مبرداتمیاه الشربحوادث .5

المیاه مثبت علیھا فلتر 

 ترشیح میاه الشرب 

  مراعاة تنظیف ومراقبت

بصفة المبرد  واستبدال

دوریة كلما دعت الحاجة 

 لذلك

  یجب أن تكونخزانات

میاه الشرب مصنوعة 

 من مادة غیر قابلة للصدأ

  أن یكون تصمیم یجب

الخزان بشكلیسھل عملیة 

وتنظیفھ وتھویتھ غسلھ 

وذلك بوجود فتحة من 

 األسفل یمكن التحكم فیھا

  یجب أن یكون خزان

المیاه في مكان مرتفع 

ومزود بفالتر قبل دخول 

المیاه وفي مكانبعید عن 

 .مصادر التلوث

  یجب التأكد من نظافة

خزانات میاه الشرب 

 عمیدالكلیة ووكالء الكلیة ومدیر وحدة ادارة  .د.أ إبالغ

 األزمات

 التأكد من فصل التیار الكھربي 

 تقدیم اإلسعافت األولیة الالزمة 

  



وإحكام غلقھالمنع دخول 

الحشرات أو أي أجسام 

  .غریبة بداخلھا

الصیانة الدوریة عمل    انفجار مواسیر میاه الصرف الصحي. 6

الالزمة لشبكة ووصالت 

 المیاه والصرف الصحي

  التاكد من غلق جمیع

 محابس المیاه 

  عمل الفتات وتثبیتھا فى

اماكن استخدام المیاه 

لنشر ثقافةعدم إلقاء أى 

مخلفات داخل مجاري 

 الكلیة لعدم انسدادھا

  تدریب العمال على غلق

 .المحبس العمومى

  التوعیة بفصل التیار

  الكھربي 

 إبالغ السید األستاذ امین الكلیة  

 إبالغ ادرة الصرف الصحى  

 غلق المحبس العمومى  

 فصل التیار الكھربي  

  نقل األجھزة الھامة والوثائق ذات القیمة من المبنى بقدر

 المستطاع

 فتح جمیع غرف التفتیش ویتم غلقھا بعد صرف المیاه



عمل الفتات ارشادیة    تسرب الغاز. 7

لكیفیة التصرف عند 

تسرب الغاز وتثبیتھا فى 

 ارجاء الكلیة

 وضعالفتاتممنوعالتدخین 

  ال تستعمل اإلسطوانة

ألغراض أخرى 

علیھا كالصعود 

للوصول إلى مكان 

أعلى، أو وضع بعض 

 .المواد علیھا

  اختیار المكان المناسب

واآلمن لالسطوانھ 

ویفضل أن یكون جید 

 التھویة

  التأكد من التمدیدات

وسالمتھا وعدم تعرضھا 

للحرارة والعوامل 

الجویة التي تتسبب في 

إتالفھا واستبدال التالف 

 منھا فوراً 

  فحص المواقد واالفران

تاكد من نظافتھا وعدم وال

 .انسداد منافذ الغاز

  تركیب جھاز كاشف

 لتسرب الغاز

  التأكد من غلق مفاتیح

 الغاز

 إبالغ السید األستاذ امین الكلیة  

 إبالغ شركة الغاز  

 مغادرة المكان الذي تتواجد فیھ فورا

  والنوافذ مفتوحةترك األبواب 

 ال تدخن أو تشعل أي لھب. 

 التضيء كشاف أو مصباح كھربي

  في حالة إسطوانة الغاز یمنع دحرجة اإلسطوانة أو

 .رمیھا

 فصاللغازمنالمفتاحالرئیسیلحینإغالقجمیعالمحابسالفرعیة

 تشغیاللشفاطاتفیأماكنوضعالغاز. 

 استدعاء فریق ادارة األزمة 

 اخالء المبنى 

  تقدیم اإلسعافت األولیة الالزمة ان وجدت

 اختناق

 

  

  



  عند تشغیل الموقد یشعل

أوال عود الثقاب ومن ثم 

  یفتح الموقد
  

  
   



  االعتصامات والمظاھرات الطالبیة واقتحام الطالب لمبنى الكلیة: ثالثا
  

  بعد  أثناء  قبل  األزمة
  

1 .
  االعتصامات

والمظاھرات 
الطالبیة 
واقتحام 

  المبنى

  تفعیل دور

صنادیق 

 الشكاوي

الخاصة 

 بالطالب

  تشكیل لجنة

لفحص 

 الشكاوي

  االجتماعات

المتكررة 

 مع الطالب

  توعیة

الطالب 

بقواعد 

العمل 

والقوانین 

المنظمة 

للعمل 

  بالكلیة

 األزماتعمیدالكلیة ووكالء الكلیة ومدیر وحدة ادارة  .د.إبالغ أ 

 استدعاء فریق ادارة األزمة 

  مع الطالبتشكیل لجنة التفاوض 

 استدعاءمندوبینمنقیاداتالطالبللتحاورمعھم 

 محاولةالوصواللىحلمرضىلحینعرضمتطلباتالطالبعلىادارةالكلیة 

  عدماللجوءالىالتدخالالمنىمنالحرسالجامعىاالفىحالةفشالدارةالكلیھفىالتعاملمع

  االزمة

  توثیق

 الحدث

 تقدیم 

التوص

یات 

والمقتر

حات 

لتجنب 

حدوثھا 

  مستقبال

  
   



  :الزالزلوالھزاتاألرضیة: رابعا
  

  بعد  أثناء  قبل  األزمة
  

1 .
الزالزل 

والھزات 
  األرضیة

  عمل

لوحا

ت 

ارشاد

یة 

لكیفیة 

التص

رف 

عند 

وقوع 

الزلزا

 ل

  دراسة

المبان

ى 

ومعال

جة 

أماكن 

الضع

 ف

  إزالة

مصاد

ر 

الخط

ر مثل 

 استدعاء فریق ادارة األزمة 

 اخالء المبنى 

 إبالغ اإلسعاف 

 تقدیم اإلسعافت األولیة الالزمة ان وجدت اصابات 

 اتباع ارشادات التصرف عند وقوع الزلزال: 

 عدم استخدام المصاعد 

 االبتعاد عن النوافذ والمرایا 

 االبتعاد عن األشیاء القابلة للسقوط 

  عن األشیاء القابلة للكسراالبتعاد 

 إذاكنتفیالمدرجأومكتبفاخرجإذاكانتالمسافةالتزیدعن 

 .متروإالفابقفیمكانكوالتحاوالخذأیشيءمنممتلكاتكالشخصیة50

 إذاكنتفیالمدرجفاحتمىتحتالطاولةمباشرةأوأستندتحتأوإلىحائطأساسي 

 وخطوط الھاتف والكھرباء المبانى واألشجارفعلیكاالبتعادعنخارج المبنىإذاكنت. 

 إذاكنتفیالسیارةابقفیمكانكحتىیقفالسائقوإذاكنتتقودالسیارةفبادرإلىالوقوفواستمعإلىالمذیاع. 

 ًفیحدوثحریق  .قطعالكھرباءوالغازعنالمنشأةحتىالتكونسببا

 التحاواللتجولبعدالھزةمباشرةفقدیعقبھاھزاتأخرىتابعةواألفضألنتبقىھادئلفترةبعدالھزةاألولى. 

 إلىإرشاداتالدفاعالمدنیونفذھاوتعاونمعھلسالمتكاستمع 

 التجعاللخوفوالفزعوالھلعیسیطرعلیكلكي 

 التحدثإرباكاقدیؤدیإلىإصابتك. 

 التحاواللبحثفیاألنقاضعنأغراضشخصیةفقدیتسببذلكفیإصابتكنتیجةإنھیاراتالحقة.  

  إبالغ

ادارة 

الدفاع 

 المدنى

  عمل

حصر 

للموجود

ین 

والمفقود

 ین

  عمل

حصر 

بالتلفیات 

الخساو

 ئر

  تشكیل

لجنة 

لفحص 

حالة 

 المباني

  المساعده

فى 

أعمال 

 النجدة

  توثیق



تخزی

ن 

المخل

فات 

واألج

ھزة 

القدیم

ة على 

أسطح 

المبان

  ى

  الحدث

  
  
  
  

   



  االشاعات  : خامسا
  

  بعد  أثناء  قبل  األزمة
  

1 .
  االشاعات

  تفعیل دور صنادیق الشكاوي

 الخاصة بالطالب

 تشكیل لجنة لفحص الشكاوي 

  االجتماعات المتكررة مع

 الطالب

  توعیة الطالب بقواعد العمل

والقوانین المنظمة للعمل 

  بالكلیة

 عمیدالكلیة ووكالء  .د.إبالغ أ

الكلیة ومدیر وحدة ادارة 

 األزمات

 استدعاء فریق ادارة األزمة 

  عن مدى صحةالتحقق 

 اإلشاعة

  إعالن رسمي لتوضیح موقف

االدارة من اإلشاعة اذا كانت 

 غیر حقیقیة أم ال

  

 توثیق الحدث 

  تقدیم التوصیات

لتجنب والمقترحات 

  حدوثھا مستقبال

  
   



  األوبئة: سادسا
  

  بعد  أثناء  قبل  األزمة
  

انتشار . 1
  األوبئة

  توعیة الطالب والعاملین

بالكلیة عن خطورة الوباء وذلك 

 .من خالل الندوات 

  عمل اللوحات االرشادیة

والملصقات الالزمة عن 

كیفیةالتعاملمع الوباء قبل 

 انتشاره

  تجھیز صندوق اإلسعافات

 األولیة

  اعالن موقع وتلیفون الوحدة

الصحیة فى الكلیة وتثبیتھا فى 

أرجاء الكلیھ ومدرجاتھا 

  .ومعاملھا

 عمیدالكلیة ووكالء  .د.إبالغ أ

الكلیة ومدیر وحدة ادارة 

 األزمات

 استدعاء فریق ادارة األزمة 

  سرعة االبالغ عن الحالة

 المصابة

 استدعاء فریق الوحدة الصحیة 

 األولیة تقدیم االسعافات 

 إبالغ اإلسعاف 

  إبالغ أولیاء أمور الحاالت

المصابة لمعرفة التاریخ 

 المرضي للطالب

  اتخاذ االجراءات الالزمة

للطالب المصابین فى حالة 

 وجود امتحانات

 ر الوباءاغلق مكان انتش 

  مخاطبة الجامعة الیقاف

الدراسة فى حالة استمرار 

  انتشار الوباء وتكراره

  لمدرجات اتطھیر

 والمعامل بالكلیة 

  تنظیف أماكن

 الدراسة

  المتابعة المستمرة

للتاكد من عدم وجود 

 الوباء

 توثیق الحدث 

  تقدیم التوصیات

والمقترحات لتجنب 

  حدوثھا مستقبال
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