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   محمد عمبرح 

 

 

فيييييي  واييييييلس الجفميييييي  ا  يييييي  ج  لا يييييي  

م ع ييييييييييييييييييييي  32/9/3122بتيييييييييييييييييييييلس   

ج الئحييييييييييييييي  ج اجة  ييييييييييييييي   لحيييييييييييييييا  واجس  

جألزاييييييييلر لج بييييييييلجس  ت ب يييييييي     ييييييييا  

 بل ب  يييييييييييي  هييييييييييييفر ج لحييييييييييييا  ج  سع يييييييييييي  
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   محمد عمبرح 

 

 

 إدارة األزمبت وانكىارثوحذة     رؤيــة

  وا طووووووو ة  لعوووووووبمل   وسوووووووب مخ آمنوووووووخ ث ئوووووووخ تووووووو   ز

 ثب كل ووووووووووووووووخ ا توووووووووووووووودر   ه ئووووووووووووووووخ أعضووووووووووووووووب  و
 

 وحذة إدارة األزمبت وانكىارث    رسبنة
 

 

 

 تلتووووشد وإوووودح زمارح السمووووبد وا كوووو ار  ثكل ووووخ ا طووووت 

 ا  سمخ ا خطط وتنف ذ ضع ا ج طزي جبمعخ كفز ا ش خ ث

 .وا ج ئوووووووخ وا ممتلكوووووووبد وا معوووووووداد الرواح  حمب وووووووخ
 

 نهىحذة اإلستراتيجية األهذاف

 :انهذف انعبو

 ية األرواح والممتمكات.تحقيق معايير األمن و السالمة وحما 
 :األهذاف انخبصة

 .إعداد خطط ورسم سيناريوهات لمتعامل مع األزمات 
 .تنفيذ اإلجراءات الوقائية لتخفيف حدوث األزمة 
 .تدريب الفئة المستهدفة عمى إجراءات األمن الصناعي 
 ة.نشر الوعي الثقافي إلدارة األزمات والكوارث وكيفية تنفيذ أعمال المواجهة واإلغاث 
 .تحديث أجهزة اإلنذار المبكر والرصد 

 األزمبت وانكىارثإدارة مجهس إدارة وحذة 

 االزمبت إدارةوحذة 

رثوانكىا  
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   محمد عمبرح 

 رئيس مجمس اإلدارة عميد الكمية                                                 

 نائب لمرئيس  وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     

 عضوا                      وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 

 عضوا  وكيل الكمية لمدراسات العميا و البحوث              

 عضوا  أمين الكمية                                            

 عضوا  معاون الكمية                                           

 عضوا        رئيس قسم رعاية الشباب                       

 عضوا  رئيس قشسم الشئون الهندسية                                     

 عضوا  مدير مكتب عميد الكمية

  الععدكتور األسععتاذالوحععدة كععل ثععالث شععهور بنععاءا عمععى قععرار السععيد  إدارةيجتمععع مجمععس/ 
  .رئيس الجامعة

  عميد الكمية /الدكتور األستاذيتم االجتماع بدعوة من السيد. 

 ذةـــــانىح ةــــــــأنشط

 :خالل من ورنك انعمم بيئة وتأمين انسالمة* 

 .إعداد خطط حماية وتامين منشآت الكمية 

  وضععع خطععط الطععوارال واإلخععالء مععع تنفيععذ سععيناريوهات تحععاكى كيفيععة التصععرف فععي حععال
 وجود أزمة.

 ية بالجامعة.التواصل المستمر والتعاون مع وحدة الدفاع والحماية المدن 

 .التأكد من صالحية نظم مكافحة الحريق ومطابقتها لممواصفات 
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   محمد عمبرح 

 وضع خطط وتنفيذ برامج التدريب 

 متابعة تنفيذ معايير األمن والسالمة بجميع أقسام الكمية العممية واإلدارية 

 .تقييم المخاطر واألزمات التي يمكن أن تحدث 
 :األونية اإلسعبفبت  * 

  زمات.إعداد الخطط لحدوث األ 

 .التأكد من وجود اإلمكانيات المطموبة لإلسعافات األولية في حال حدوث كارثة 

 ذةــانىح بزاتـــانج

   .وأنشطة الوحدة عمى موقع الكمية ياإلدار عمل توعية عن الوحدة وأهدافها والهيكل  -2

 .توزيعه عمى األقسام العممية واإلدارية المختمفة و والسالمة األمنعمل دليل تعميمات  -2

  .عمل دورات عن اإلسعافات األولية -3

 .الحريق أدواتالمنظم وكيفية التعامل مع  اإلخالءن ععمل ندوات  -4

 وتعععععدريب الطعععععالب عمعععععى  المبعععععاني ألحعععععدم  المعععععنظ لإلخعععععالءعمعععععل تجربعععععة عمميعععععة  -5
 .استخدام الطفايات

 -الجراحععة -الشععرعيالمعامععل الخطععرة ط الطععب  فععي األوليععة لإلسعععافاتعمععل صععناديق  -6
  الكيمياء الحيوية( - مراقبة االغذية

http://nurfac.mans.edu.eg/files/شئون%20البيئة/وحدة%20الازمات/Copy_2_of___Presentat_ionC_2013risis.ppt

