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 كلمة السيد األستاذ الدكتور/ عميد  الكلية 

لي معرفه  إزمات و الكوارث من الوحدات الرئسيه للكليه التي تدفعنا األإدارة تعتبر وحده 

نا بالخبرات في مواجهه  مدحل المشاكل التي يمكن ان تواجه الكليه و طرق حلها. تلك الوحده التي ت

 زمه يمكن أن تحدث من خالل توثيق األزمات السابقه. أي أ

    / د.أالوحده وعلي رأسهم  هذه  على    لقائمينلللسادة  تقدم بالشكر  أ و لذلك اليسعني اال أن  

حماده    /د  أيضا  شئؤون خدمه المجتمع و تنميه البيئه و لوكيل الكليه    عاطف صالح الديننهال  

زمات  األكتابة دليل لوحدة إدارة    كان    وقدداخل الوحدة  مندور مدير الوحده علي الجهد المبذول   

دارتها و  إخري تحت قياده للجامعات األ ةمنارامعتنا ج لتصبح كليتنا و أمر ضرورى و الكوارث 

 . و الساده نواب الجامعهرئيس الجامعة محمود زكي   /.دأعلي رأسهم 

 

 عميد الكلية                                                                                  

 أ.د/ طارق مصطفى محمد على    
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 ج
 

 كلمة السيد األستاذ الدكتور /  وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

فى ظل تنامى حدوث الكوارث واألزمات فى العصر الحديث والتى تتمثل فى الظواهر   

والحرائق   الصحية  كالجائحة  الكوارث  من  ذلك  وغير  والسيول  كالزالزل  الكونية  الطبيعية 

المعنية وضع خطط   الجهات  من  إستوجب  الذى  األمر  وخالفه   المدنى  والعصيان  واالضراب 

تل مع  للتعامل  مسبقة  الحماية  وبرامج  توفير  لضمان  وذلك  وبعد حدوثها  وأثناء  قبل  األزمات  ك 

الشاملة لمنشآت الكلية ومنسوبيها تالفياً لحدوث ثمة أضرار أو مخاطر جراء ذلك. ولتوخى الحذر  

أفضل   اختيار  وتم  فعال  لها دور  يكون  بحيث  بالكلية  والكوارث  األزمات  إدارة  إنشاء وحدة  تم 

ى مواجهة تلك المخاطر والتوعية واالرشاد الدائم باالضافة إلى عقد  العناصر المدربة القادرة عل

دورات تدريبية وندوات وورش عمل لهم لرفع الوعى بكيفية إدارة األزمات والكوارث وكذلك  

عداد سيناريوهات ونماذج محاكاة لتلك األزمات وذلك للوقوف على جاهزية القائمين على تنفيذ  إ

   والكوارث. أعمال إدارة األزمات  

لـــــــذا.... كان من الضرورى إعداد دليل نستعرض فيه تعريف األزمة وطرق مواجهتها  

ووسائل تالفيها  وذلك للوقوف على جاهزية القائمين على تنفيذ أعمال إدارة األزمات والكوارث  

المج  لشئون خدمة  الجامعة  أ.د/ نائب رئيس  الجامعة والسيد  أ.د/ رئيس  السيد  تمع  تحت اشراف 

 وتنمية البيئة والسيد أ.د/ عميد الكلية. 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

         أ.د/ نهال عاطف صالح الدين

     

 

 

 



األزمات والكوارث كلية العلوم جامعة طنطاإدارة وحدة   

 د
 

 كلمة السيد الدكتور  /  مدير وحدة إدارة  األزمات والكوارث بالكلية

فى ظل العصر الحالى والذى أصبح ال يخلو من حدوث األزمات والكوارث  كان البد  

للمجتع الجامعى من اإلستعداد لمثل هذه االظروف عن طريق وضع خطط وإستعدادات مسبقة  

األزمات والكوارث وقت حدوثها. وإنطالقا من هذا األساس أنواع  للتعامل بشكل صحيح مع شتى  

األزمات والكوارث بالكلية بحيث تكون وحدة إدارية لها كيانها  وحدة متخصصة بإدارة  تم تكوين  

   ومسؤليتها فى الكيان اإلدارى وتضم فريق متميز إلدارة  األزمات والكوارث.

والسادة   المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئية  أعضاء  السادة  من  بالكلية  العاملين  ولتعريف 

ة إدارة األزمات والكوارث ودورها فى الحد  الموظفين بالكلية فى مختلف األقسام واإلدرات بوحد

وكلنا أمل  من األضرار الناجمة عند حدوث أى أزمة أو كارثة كان لزاما علينا إصدار هذا الدليل  

 أن يكون هذا الدليل خير معين لمنع حدوث األزمات أو الحد من األضرار الناجمة عنها. 

         مدير الوحدة

       د/ حمادة مندور
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 الرؤية 

 

توفير اكبيئد  األماد   إكى  جدتملد  طاطدت    –بوليد  اكللو   األزمدت  واكووار   إةار   وحدة     تطمح

 .بتكولي    طالب  اكتةريس واكيئ واكستكم  كجميع اكلتملين وأعضتء ه

 الرسالة

وضدع وتايي  اكططط اكالزم  إكى  جتمل  طاطت   –تسدلى وحة  األزمت  واكووار  بولي  اكللو  

فع ويدتء  جميع  ركحمدتيد  األرواو واكملدةا  واكممتلودت  وإتطدت  اكتدةابير واكططط اكالزمد  ك

من األططتر واآلثتر اكسددددلبي  اكاتجم  عن األزمت  واكووار  من   اكولي  و كك كلحةماسددددوبى  

  .اكتةريب واكبرامج اكوقتئي   طالل برامج

 بعض المصطلحات الهامة الخاصة بوحدة األزمات والكوارث:

 األزمة:

   ي س ي مت أاه يهةة االفتراضت  اكرئ و   ي ت على اظت  اكولي تر  عن طلل يؤثر تأثيرا متة ب األزم  ع 

و ي اكتي   اكاظت ،  اكاظت   يقو  عليهت  يتلرض  أن  أستسيين همت  األزم  شرطين  له وتطلب وجوة 

ح  االفتراضت  واكمسلمت  اكتي يؤمن  ب تطتل مله وحةته، وأن تص ىكلتأثير اكشةية إكى اكحة اك 

 ى.  موضلت كلتحةي بهت أعضتء اكول
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 الكارثة:

كبشري  واكمتةي   اكوترث  هي اكحتك  اكتي حةث  فلال وأة  إكى تةمير وطستئر جسيم  في اكموارة ا

وأسبتبهت إمت بشري  أو طبيلي ، وعتة  غير مسبق  بإا ار، وتتطلب اتطت  إجراءا  غي عتةي   

 .كلرجوع إكى حتك  االستقرار

 :التأهب للكوارث

اكططوا  اكمتط   كلتطييف من آثتر وترث  محتمل  قبل وقوعهت. واكهةف من ه ا هو باتء اكقةرا   

واإلةاري  كلرة بشول فلتل في أوقت  األزمت . ويشمل ه ا اكسيتست  واإلجراءا  اكمؤسسي   

 .واألاشط  اكتي وضل  قبل وقوع األزمت  كلحة من اكتلرض كهت

 :إدارة األزمات

وهي اكللو  اكتطبيقي  واكتي تسلى، من طالل اكمالحظ  واكتحليل اكماهجي كلووار ، كتحسين   

واالستلةاة كالستجتب  في حتال  اكطوارئ األزم   كتطييف من آثتر  اكتةابير اكمتصل  بتكوقتي  وا

 .واكتلتفي من آثتر األزمت 

 :التعافي من األزمات

اكظروف    توييف  إكى  تسلى  واكتي  سواء  حة  على  األجل  وطويل   األجل  قصير   األاشط  

 .االجتمتعي  واالقتصتةي  واكبيئي  بلة وقوع األزم 

 الطوارئ: 

 .  كمواجه  وضع ةاطلي أو طترجي متأز ي اكتأهب توضع فيهت اكولهي حتك  من 
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 اإلنذار: 

 . ط  واكح ري اإلشلتر بوقوع أمر مت ألط  اكح

 وسائل  األمان:

 . نون بواسطتهت ماع ضرر محتمل او تقليله ألقل حة ممومي أةا  

 خالء: اإل

 . ت كوجوة ططر بةاطلهي تن طتكوترك اكم

   : السيناريو

االفتراضت  اكمتللق  بتكموقف في مجتل محةة يقو  فيه اكاظت  بتحليله وةراسته  هو مجموع  من  

 ممت يستعة على وضع تصورا  كألزم  وإيجتة بةائل عةية  كلحلول اكموضوع  . 

 :المحاكاة 

تقلية كظتهر  مت بهةف اكتيسير واكتابؤ بسلووهت أو هي أسلوب ومي يهةف إكى وصف اكاظت    

اكحقيقي من طالل تطوير اكامو ج اك ي يوضح ويف تتةاطل اكلوامل اكمؤثر  في اكمشول  ومت 

ه ا اكامو ج حرو  اكاظت    يحتوى هو تأثير تلك اكلوامل مع اكترويز على اكوييي  اكتي يمون بهت أن  

 كحقيقي . ا

 اإلعتصام: 

عتصت  هو مظهر احتجتجي ضة سيتس  مت عن طريق االحتالل اكسلمي كموتن أو مقر يرمز  اإل

  .إكى اكجه  اكتي تمترس اكسيتس  موضع االحتجتج
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 األهداف اإلستراتيجية للوحدة

 الهدف العام:  

بتكولي     اكلتملين  أرواو  كحمتي   األمن واكسالم   أقصى ملتيير  اكتةريس  تحقيق  وأعضتء هيئ  

 بتكولي .  واكطالب

 األهداف الخاصة: 

 إلةار  األزمت  واكووار  كةى اكلتملين واكطالب بوييي  إةار  اشر اكوعى اكثقتفى ✓

 على وييي  تايي  أعمتل اكمواجه  واإلغتث    تةريب اكوواةر اكبشري  ✓

 ت   تايي  اإلجراءا  اإلحترازي  كتطييف األضرار وق  حةو  األزم ✓

 إعةاة ططط ورس  سياتريوهت  كلتلتمل مع األزمت  وق  حةوثه  ✓

   تةريب اكيئ  اكمستهةف  على طرق اكتلتمل مع األزمت  وق  حةوثهت ✓

 ةراس  اكتقترير اكةوري  وةراس  سبل اكتغلب على األزمت  واكووار   ✓

 الهيكل التنظيمى لمجلس إدارة وحدة األزمات والكوارث: 

 

 )رئيس مجلس اإلةار (                                            اكةوتور / عمية اكولي اكسية األست  

   (ئب)ات              اكبيئ طةم  اكمجتمع وتامي    اكسية األستت  اكةوتور / وويل اكولي  كشؤن

 )عضوا(                         اكسية األستت  اكةوتور / وويل اكولي  كشؤن اكتللي  واكطالب

   )عضوا(              اكسية األستت  اكةوتور / وويل اكولي  كشؤن اكةراست  اكلليت واكبحو 

 )عضوا(         اكسية األستت  اكةوتور / رئيس مجتس قس  اكويميتء                         

 )عضوا(         اكسية األستت  اكةوتور / رئيس مجتس قس  اكييزيتء                         

 )عضوا(           اكسية األستت  اكةوتور / رئيس مجتس قس  اكايت                          
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 )عضوا(                اكسية األستت  اكةوتور / رئيس مجلس فس  عل  اكحيوان                   

 )عضوا(                    اكسية األستت  اكةوتور / رئيس مجلس قس  اكجيوكوجيت                  

 )عضوا(                  اكسية األستت  اكةوتور / رئيس مجلس قس  اكريتضيت                   

 وحة  إةار  األزمت  واكووار   اكسية اكةوتور / مةير

 )عضوا(                  واكصح  اكمهاي                            اكسية اكةوتور / مسؤل اكسالم

 )عضوا(                                                        اكسية األستت  / أمين اكولي            

 )عضوا(                                                          اكسية اكلقية /   مةير أمن اكولي    

 )عضوا(                                                ممثل اإلةار  اكطبي          /  األستت  اكسية

 )عضوا(               األزمت  واكووار               إةار  اكسية األستت / اكمسؤل اكياى بوحة  

 )عضوا(    أطصتئى اكسالم  واكصح  اكمهاي   بوحة  إةار  األزمت  واكووار   /اكسية األستت 

 األزمات والكوارث:إدارة دور ومهام وحدة 

 

طبقت كلماظوم  اكقومي  إلةار  األزمت  واكووار   األزمت  واكووار  بتكولي  إةار  تلمل وحة  

 من طالل ثال  مراحل: 

 مرحلة ما قبل األزمة أو الكارثة:  -1

اكتططيط ومحتوك  اكتابؤ كألزمت  واكووار  اكمحتمل حةوثهت عل اكمةى   ✓

 اكبلية(.  –اكمتوسط  –)اكقريب 
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إعةاة اكططط اكماتسب  وإتطت  اإلجراءا  اكوقتئي  كمحتوك  ماع أو تقليل أثر  ✓

 األزم  أو اكوترث  وق  حةوثهت. 

 يتا  اكملةا اإلستلةاة كلالتمل مع األزم  أو اكوترث  و كك بتةريب األفراة وص  ✓

 اكولي .  ماسوبىوعقة ورش عمل تةريبي  و كك كإلرتقتء بمستوى ويتء  

 ةاطل اكولي .  اشر اكوعى اكثتفى اكطتص بإةار  األزمت  واكووار  ✓

 تطوير اكيت  اكرصة واإلا اراكمبور وتجهيز غرف  عمليت  إلةار  األزم .   ✓

 مرحلة المواجهة واإلحتواء )أثناء األزمة(:  -2

 إستةعتء فريق إةار  األزم  اكمطتص طبقت كاوعي  اكحة . ✓

تايي  اكسياتريوهت  واكططط اكتى سبق وضلهت واكتةريب عليهت قبل حةو   ✓

 . األزم 

 تايي  أعمتل اإلغتث  اكالزم  طبقت كاوع األزم  او اكوترث . ✓

 تيليل طةمت  اكطوارئ عاة اكضرور . ✓

 اكضرور .تايي  عملي  إطالء اكموقع عاة  ✓

متتبل  اكحة  واكوقوف على أحة  اكتطورا   وتقيي  اكموقف وتحةية   ✓

 اإلجراءا  اكمطلوب إتطت هت من طالل غرف  اكلمليت .

 مرحلة ما بعد األزمة )مرحلة التوازن(:  -3

 .حصر اكطستئر فى األفراة واكماشأ  ✓

 اكاشتط(.  مرحلدد  اسددتئاتف ء)كتأهيددل واعددتة  اكباددتا ✓
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جدددراءا  اكتدددي تددد  اتطت هدددت كلتلتمدددل مدددع اكوترثددد  طدددالل  تقيددد  اإل ✓

 .تكةروس اكمستيتة ب   واالحتواء واكطروج ب مرحلددد  اكمواجهددد  واالستجت

ت  واكمقترحت  اكالزم ، وتوجيههدت إكدى اكجهدت  ي   اكتوصي اكحة  وتقة  قتوثي ✓

ال )إن وجدة (،  ب ت  مددستقي دسلب د  كالسدتيتة  ماهدت مدن أجددل تالفدي اكي اكملا 

 .وفقت كلمستجةا  من أجل إةار  أفضل طر وتحددةي  اكطط ي وتطدو

 األزمات والكوارث بالكلية إدارة  وحدة احتياجات

إعةاة غرف  عمليت  إلةار  األزمت  واكووار  مزوة  بأجهز  اتصتل حةيث  ) تلييون   •

 طتبل  (.   –ومبيوتر   –السلوي  –فتوس  –

رس  توضيحي بمرافق وماشآ  اكولي  يوضح اكمبتاي واكمرافق واكمالعب محةةا إعةاة   •

عليهت شبو  اإلطيتء واكوهربتء واكصرف اكصحي واكميته واكغتز اكطبيلي واكتلييوات   

 .) .... 

من شتاهت    سجل األزمت  توثق به اكولي  ول اكمواقف اكتي تلتبرهت أزمت  أو ووار  •

 مثتب   اور  كلولي  . ويوون ب   تهةية ويتن اكولي 

فريق توعي  إلةار  األزمت  بتإلضتف  إكي اكهيول اكتاظيمي كوحة  إةار  األزمت  و  •

البة من تووين فرق مصغر  إلةار  األزمت  و اكووار  بتألمتون األوثر  )  اكووار   

كحةوثهت   األشطتص  (  تلرضت  أن  أستس  علي  يقو   اك ي  اكموقف  ملتكج   أن  حي  

أو اكوترث  ه  األقةر علي حلهت أو توفير اكحل اكماتسب كهت و  كك  األقربون كألزم   
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حة  تواوكوجيت و  -  اكويميتء  ملتمل كول األمتون األوثر تلرضت كألزم  أو اكوترث  مثل  

و يقو  اكقس  اكللمى أو اكوحة  بتشويل فريق محةة    كوحت  توزيع اكوهربتء.    -   اكورش

 اكوترث .  كالستلتا  به مع فريق إةار  األزم  او 

استطةا  اكوستئل اكللمي  كلتلتمل مع األزمت  استطةا  وستئل علمي  في اكتلتمل مع   •

 األزمت  مثل اكمحتوت  واكسياتريو.  

اكتابؤ اكوقتئي يجب تباي اكتابؤ اكوقتئي ومتطلب أستسي في عملي  إةار  األزمت   تباى   •

ابؤي اإلا اري كتيتةي حةو   من طالل إةار  سّبتق  وهي اإلةار  اكملتمة  على اكيور اكت 

أزم  مبوراً عن طريق صيتغ  ماظوم  وقتئي  مقبوك  تلتمة على اكمبتةأ  واالبتوتر  

  وتةريب اكلتملين عليهت.

 اكهيول اكتاظيمى كوحة  إةار  األزمت  واكووار   •

 إال أن النجاح في عملية إدارة األزمات يتطلب عدة عوامل منها :  

اظت  إةاري مطتص يمّون اكولي  من اكتلرف على اكمشوال  وتحليلهت  إيجتة وتطوير  .  1

 ووضع اكحلول كهت بتكتاسيق مع اكويتءا  اكمطتص  .

 . اكلمل على جلل اكتططيط كألزمت  جزًءا هتًمت من اكتططيط االستراتيجي . 2

 . ضرور  عقة اكبرامج اكتةريبي  وورش اكلمل كلموظيين في مجتل إةار  األزمت  .3
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ظروف  .  4 تح   واطتبترهت  األزمت   إةار   كططط  اكةوري   واكمراجل   اكتقيي   ضرور  

 كحتال  األزمت  وبتكتتكي يتلل  األفراة اكلمل تح  اكضغوط .    مشتبه 

 . اكتأوية على أهمي  وجوة اظت  فلّتل كإلا ار اكمبور . 5

  :الكليةتتعرض لها نواع األزمات التي قد لبعض أمثلة أ

  .اكمصتعة وبةاطله طالب أو أعضتء هيئ  تةريس أو عتملينتلطل احة   ✓

  ب. حريق ةاطل أحة اكملتمل أو اكموتت   ✓

 إاهيتر جزء من مباي اكولي    ✓

  .مظتهر  طالبي  ةاطل اكحر  اكجتملي واقتحت  اكطالب كمباى اكولي   ✓

 .تسرب أسئل  االمتحتات  واقتحت  اكواتروال   ✓

 كيفية التصرف في بعض أنواع األزمات

 في حاالت الزالزل والهزات األرضية أوال 

  أوال قبل األزمة

عة  اكازول على اكسل     – عة  إستطةا  اكمصتعة اكوهربتئي   اشر وعى اكتلتمل مع اكزالزل من  

تشويل    – اكوقوف بجتاب األعمة  اكطرستاي  اكةاطلي     –ى شرفت  إن وجة   أعة  اكتواجة ب   –

 فريق إلرشتة اكطالب وييي  اكتلتمل مع األزم   
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 ثانيا أثناء األزمة 

متر( وإال فتبق    50موتب فتطرج إ ا وتا  اكمستف  ال تزية عن ) اكإ ا وا  في اكمةرج أو   •

  .في موتاك وال تحتول اطد  أي شيء من ممتلوتتك اكشطصي 

ستاة تح  أو  إإ ا وا  في اكمةرج فتحتمى تح  اكطتوك  مبتشر  وابتلة عن اكاتف   أو    •

  .(طرستا إكى حتئط أستسي )

  .إ ا وا  في فاتء اكولي  فلليك االبتلتة عن حواف اكمباى  •

إ ا وا  في اكسيتر  ابق في موتاك حتى يقف اكستئق وإ ا وا  تقوة اكسيتر  فبتةر إكى   •

  .إكدى اكم يتعاكوقدوف واسدتمع 

  .إ ا وا  طترج اكولي  فتبتلة عن اكمبتاي اكلتكي  وتوجه إكى اكماتطق اكيسيح   •

  ق.حتول مت أمون قطع اكوهربتء واكغتز عن اكماشأ  حتى ال توون سببتً في حةو  حري •

ال تحتول اكتجول بلة اكهز  مبتشر  فقة يلقبهت هزا  أطرى تتبل  واألفضل أن تبقى هتةئ   •

 . ة اكهز  األوكىكيتر  بل

 ثالثا بعد إنتهاء األزمة 

 إبالغ اكةفتع اكمةاى حتل سقوط أجزاء من اكمباى بسبب اكزكزال •

 اإلتصتل بسيتر  اإلسلتف حتل وجوة مصتبين   •

 بتكولي  كحين اكتحقق من سالم  اكمبتاى إطالء جميع اكمبتاى   •
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 تشويل كجا  فاي  كيحص حتك  اكمبتاى اإلاشتئي  كلقيت  بأى ترميمت   •

 توثيق اكحة  وإبالغ وحة  األزمت  واكووار  بتكجتمل   •

 الكنتروالت  واقتحام االمتحانات أسئلة  تسرب حالة فيثانيا 

 أوال قبل األزمة 

 اشر وتف  اإلحتمتال  اكتى فة تتسبب فى تسريب اإلمتحتات  وماهت: 

 ترك أصل اإلمتحتن فى متويا  اكتصوير أو اكطبتع  سهوا  ✓

 األستت  على متستر اكطبتع  مع مطتبقته كإلطتبتر اكمطبوع عة  حصول  ✓

 فقة أحة أوراق اإلمتحتن من أستت  اكمتةه  ✓

 فقة اكمتستر اكطتص بتإلمتحتن من األستت  ✓

 عة  اإلحتيتظ بجميع اكاسخ اكغير تتم  اكتصوير واكتى تلي  أثاتء عملي  اكتصوير  ✓

 ق وضع أوراق اإلمتحتن فو مظروف شيتف أو غير محو  اكغل ✓

 اطرون ةاطل اكمطبله أثاتء عملي  اكتصوير اكسمتو بوجوة أشطتص   ✓

 عة  مسح اإلطتبتر اهتئيت من جهتز اكحتسب االكى وإعتر  اكجهتز كلغير  ✓

 ثانيا أثناء األزمة  

اكقبت  بإبالغ اكسية األستت  اكةوتور عمية اكولي  واكسية األستت  اكةوتور وويل اكولي  كشؤن  ✓

 اكطالب بتكواقل 
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اكقبت  بإبالغ اكسية األستت  اكةوتور رئيس اكقس  محل اكواقل  إلبالغ  اكسية اكةوتور أستت   ✓

 اكمتة  

 اكتأوة من صح  تسريب اإلمتحتن  ✓

 يقو  است  اكمتة  بوتتب  وطبتع  إمتحتن أطر  ✓

 تأجيل موعة اإلطتبتر كمة  وتفي  حتى يت  اإلاتهتء من تجهيز اإلطتبتر اكجةية  ✓

 اكحتك  اكايسي  كه تسريب اإلمتحتن كلطتب  حيتظت على   يراعى عة  تيشى طبر ✓

 ثالثا بعد إنتهاء األزمة  

 توثيق اكحة   ✓

 ملرف  االسبتب اكتى أة  إكى األزم  ومحتسب  اكطرف اكمقصر ✓

إبالغ وحة  األزمت  واكووار  بتكجتمل  وتثةي  اكتوصيت  اكالزم  احو عة  تورار   ✓

 حةو  األزم  

 اكطبتع  كغرف  بتكةطول عتمل  أو  موظف  أو  تةريس  هيئ   عضو  ألي اكسمتو عة  ✓

 عاه واكاتئب اكطبتع  كجا  رئيس مع( اكطبتع  غرف ) اكغرف  ميتتو وجوة ✓

 وتفي بوق  االمتحتن ميلتة قبل إال  االمتحتن طبتع  عة  ✓

 كالمتحتات  تسريب حة  أ ا الستلمتكهت بةيل  امتحتات  وضع ✓

  غلق إحوت و   اكواتروال  على حةيةي  أر  وضع  مثل اكالزم  االحتيتطت  وضع ✓

 اإلجتبت  أوراق بحيظ اكطتص  واكةواكيب  اكواتروال 
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 : داخل الكلية حريقا   وجود عند ثالثا

 وال قبل األزمة: أ

اكتأوية على اإلةار  اكهاةسي  بتكولي  على عمل اكصيتا  اكالزم  ألجهز  اإلا ار بتكولي  وعمل  

ء  إطيتء اكحريق بتكولي  وتةريب اكطالب واكلتملين على طط  إطالاكصيتا  اكالزم  ألجهز   

 اكولي  فى حتك  اكحريق 

 ثانيا أثناء األزمة: 

األ ✓ اكسية   إبالغ  اكةيت   اكولي   وستت   اكةوتور وويل  االستت   واكسية  اكولي   تور عمية 

 وتامي  اكبيئ    اكمجتمع طةم كشؤن 

 اإلطيتء  فرق ستةعتءإل اكطوارئ هتتف  برق  فوراً  يتصل  ✓

 كتشغيله اكحريق إا ار زجتج يوسر ✓

 غلق صمت  اكغتز اكطبيلى اكرئيسى بتكولي   ✓

 :يأتي ومت اكحريق كاوع ماتسب  مطيأ  أقرب بتستطةا  أمون إ ا اكحريق يوتفح ✓

 .اكحمل مقبض بواسط  جيةاً  اكمطيأ  إمسك  •

 .بتكمطيأ  األمتن مسمتر إسحب •

 .اكلهب قتعة  إكى اكمطيأ  فوه  وجه •

 .اكمطيأ  كتشغيل اكمقبض على اضغط •
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ً  اكاتر قتعة  على اإلطيتء مواة  تحريك •  .ويستراً   يميات

 :األتية األحتياطات ويراعى

 إ ا   اكهروب  بتستطتعتك   وأاه  عليك  ططور    يشول  ال  فيه  تقف  اك ي  اكموتن  أن  تأوة •

 اكحريق  ااتشر

 اكريح   اتجته  مع   اكوقوف  يراعى  اكطلق  اكهواء  في   اكيةوي   اكحريق  مطيأ   استطةا   عاة •

 اكاتر من  أمتتر ثالث  إكى مترين مستف  على

ً  ووا  صغيراً  وتن إ ا إال  اكحريق إطيتء تحتول ال •   إطمتةه على قتةر أاك واثقت

 اإلا ار جهتز  وشغل طليك اكبتب وأغلق  غرفتك غتةر وبير اكحريق وتن إ ا •

 اكهواء   كوجوة  وسيل   أفضل  األرض  على  اكتةحرج  يوون  وثيف  ةطتن  وجوة  حتك   في •

 اكاقي

ً   يون ك  فإ ا يةك  بظتهر واكمقبض  اكبتب تحسس  •  وأطرج  بح ر افتح ستطات

ً  اكبتب وجة  إ ا •  تيتحه   فال مالمسته عاة ستطات

 ويبين اكجةول اكتتكى بلض أاواع اكحرائق ومتة  اإلطيتء اكماتسب  كهت
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 م الحريق  نوع مادة اإلطفاء 

اكطشب  :احتراق مواة صلب  مثل اكمتءيستطة  

 واكورق 

1 

أجهز  اكرغو  وثتاى أوسية    تستطة  

وأجهز  اكبوةر  اكويميتئي     اكوربون 

 اكجتف  

حريق اكسوائل اكقتبل  كالشتلتل  

 وتكبازين 

2 

تستطة  طيتي  ثتاى أوسية اكوربون  

واكبوةر  اكجتف  ويت  فصل اكتيتر 

اكمتء اكوهربى ويجب تجاب استطةا   

أو اكرغو  ألن والهمت موصل جية  

 كلتيتر اكوهربى 

 3 حريق اتتج عن اكمتس اكوهربتئى 

 تستطة  أجهز  اكبوةر  اكجتف 
حريق اتتج عن إشتلتل اكملتةن 

 واكمتغاسيو    واكليثيو   وتكصوةيو  
4 
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PULL the pin, this unlocks 

the lever and allows you to 

discharge the extinguisher 

 إسحب مسمار األمان 

 

 

 

  
AIM low: point the 

extinguisher nozzle (or 

hose) at the base of the fire  

الحریق قاعدة إلى الخرطوم وجة  

 

 SQUEEZE the lever above the 

handle: this discharge the 

extinguishing agent 

المفتاح  على اضغط  

 

 SWEEP from side to side 

moving carefully toward 

the fire 

آلخر  جانب من  الطفاية  حرك  
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 :اليدوية اإلطفاء أجهزة  استخدام

  اكتشغيل وييي   وعلى  أجهز  اإلطيتء  بتستلمتل  قيتمه    وييي   على  األشطتص  تةريب  رعملي تلتب 

ً  أمراً  واالستطةا   :اكطيتيت  تشغيل بلملي  اكمتللق  اكمللومت  بلض   يلي واوجزفيمت. ضروريت

  ه ا   يوون  بحي   اكحريق  من  اكقريب  اكموقع  اطتيتر  يجب  اإلطيتء  أجهز   استطةا   عاة •

ً   اكموقع   أن  وييضل  مشق ،  أو   عاتء  ةون  اكلزو   عاة  اكتراجع  ماه  يسهل  بحي   مأموات

ً  يوون  .  االطرى اكمطترج أو  األبواب  من أمون مت قريبت

 .اكريح  مستوى  أعلى  اإلطيتء  أجهز   موقع   يوون  أن  فيجب  اكمباى  طترج  اكحريقإ ا وتن   •

  ططر  كتيتةى  اكميية   اكوستئل  من  اكحريق  بموتفح   قيتمه  عاة  اكشطص  قتم   طيض  يلتبر •

 .اكحريق موقع من  االقتراب كه تيسر ومت  اكحريق وحرار  ةطتن

ً   اكتأوة  يجب •  اشتلتكه   عوة   يتوقع  ال  بحي   اكموقع  مغتةر   قبل  اكحريق  إطمتة  من  تمتمت

 أطرى.  مر 

  السوائل   وأبخرة الكربون   أكسيد وثاني   الجاف   المسحوق طفايات استخدام   كيفية

 :المخمدة

  فوق اكسوائل ه ه تاسوب عاةمت أو  كالكتهتب قتبل  سوائل تحوى بلبوا   حرائق  حةو  حتك  في

  اكسوائل  أبطر   -  اكوربون  أوسية  ثتاي-  اكجتف  اكمسحوق)اكطيتي     توجيه  يراعى  األرضيت 

  وتلتة  طرف  أبلة  في اتجته  سريل   وسح  عملي   تجرى  ث   كلايران  طرف  اقرب  تجته(    اكمطمة 
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  مرتيع   مستوى  من  يتستقط  ستئل  فى  اكحريق  وتن  إ ا  أمت  اكحريق،  إطيتء  يت   حتى  اكحرو   ه ه

  بأجهز   حريق  حةو   وعاة.  أعلى  إكى  بسرع   تحريوهت  ث   اقط   أسيل  إكى  اكطيتي   فيجب توجيه

إتجته  اكطيتي   توجه  وهربتئي   وترويبت    اكتجهيزا    توون   وعاةمت  اكحريق،   اتحي    مستقي   في 

  حتى   اكغالف   بجس   اكيتحت  اكموجوة   إتجته  في  اكطيتي    فتصوب  جهتز  ةاطل  مغلق   اكوهربتئي 

 اكةاطل إكى ايت هت يمون

 ثالثا بعد إنتهاء األزمة 

توثيق اكحة  وتقةي  اكتوصيت  واكمقترحت  إكى اكجهت  اكملاي  كتيتةى حةو  األزم  ورصة  

 اكتلييت  واكطستئر اكمتةي  واكبشري  إثر اكحريق وإبالغ وحة  األزمت  واكووار  بتكجتمل  

 ار جزء من مبنى الكلية إنهي رابعا

اكتاويه عن   إاتشر  فى األوا  األطيره حتال  إاهيتر بلض األباي  جزءيت أو وليت وك ا وجب 

 وييي  اكتلتمل مع مثل ه ا اكحة 

 أوال قبل األزمة: 

 عمل صيتا  كمبتاى اكولي  وعمل اكترميمت  اكالزم  إ ا كز  األمر  •

 عة  وجوة اى ترسيبت  بهت صيتا  اكصرف اكصحى واكمبتاى واكتأوة من  •

 عزل أرضيت  اكحمتمت  كماع تسرب اكميت  •
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شيط اكميت  من على أسطح اكمبتاى بإستمرار مع عمل مت يلز  حتى ال يتورر تراو    •

 اكميت  مر  أطرى 

إ ن من  عة  ترويب ملةا  ميوتايوي  ثقيل  على أسطح اكمبتاى ةون اكحصول على  •

  اكوحة  اكهاةسي  بتكجتمل 

 ثانيا أثناء األزمة: 

 إبالغ اكسية األستت  اكةوتور عمية اكولي  أو من ياوب عا   •

 إبالغ إةار  اكةفتع اكمةاى بتكمحتفظ   •

 إطالء اكمباى بتكوتمل وكيس جزء ماه  •

 اقل األجهز  اكهتم  من اكمباى قةر اكمستطتع  •

 عمل ورةون حول اكجزء اكماهتر من اكمباى كحين وصول اكةفتع اكمةاى  •

 ثالثا بعد إنتهاء األزمة: 

 توثيق مت حة   •

 تشويل كجا  إستشتري  كةراس  أسبتب إاهيتر اكمباى •

تقةي  اكتوجيهت  واإلقتراحت  كتالفى اإلاهيتر فى اكمستقبل وإبالغ وحة  األزمت    •

 واكووار  فى اكجتمل  
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 إنفجار مواسير المياة أو الصرف الصحى بالكلية  خامسا

 أوال قبل األزمة: 

 صيتا  ةوري  كشبو  اكميت  واكصرف اكصحى بتكولي  عمل  •

 اكتأوة من غلق محتبس اكميت  جيةا قبل مغتةر  اكولي  •

اشر ثقتف  عة  إكقتء أى مطليت  ورقي  أو ملةاي  او قطاي  ةاطل شبو  اكصرف حتى ال   •

 يت  إاسةاةهت 

 تةريب اكلمتل واكحرس على فلق محبس اكميت  اكرئيسى فى حتك  األزمت  •

 ا أثناء األزمة: ثاني

 إبالغ اكسية األستت  أمين اكولي  •

 قيل محبس اكميت  اكرئيسى ةاطل اكولي   •

 فصل اكتيتر اكوهربتئى طشي  وصول اكميت  إكي  •

 فتح جميع غرف اكتيتيش كتصريف اكميت   •

 اقل األوراق واكمستاةا  اكمهم  طشي  اكتلف •

 ثالثا بعد إنتهاء األزمة: 

 مت  واكووار  بتكجتمل  توثيق اكحة  وإبالغ وحة  األز •

 تقةي  اكتوجيهت  واكمقترحت  كتالفى تورار ايس األز  مستقبال  •
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 تشويل كجا  كحصة اكطستئراكمتةي  واكتلييت   •

 التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة  سادسا

قدة يتلرض اكطالب واكلدتملين بدتكملدتمدل اكطالبيد  واكمطدتزن اكويمدتويد  إكى بلض األططدتر  

اكوبير  وو كك قة يتسددبب اإلسددتطةا  اكطتطع كبلض اكويمتويت  بلص اإلصددتبت  اكصددغير  أو 

 اكجلةي  أو األمراض وك كك وجب اكتاويه عن وييي  اكتلتمل مع مثل ع ه اكحتال .

 أوال قبل األزمة: 

 اكمستطةم  ةاطل اكولي  تحةية مطتطر جميع اكمواة اكويميتئي   •

 اكويميتويت  بمطتطرهتتلريف جميع اكلتملين به ه  •

 شرو طرق اكتلتمل مع ه ه اكمواة بطريق  أما   •

 حصر وتسجيل جميع اكويمتويت  اكططر  اكموجوة  فى اكماشأ  فى وشف مايصل  •

وتوون مثبت  على   WARNING LABELS ضرور  وجوة ملصقت  اكتح ير اكماتسب  •

 حتويت  ه ه اكمواة 

عاة ةطول اكمطتبر وضرور  إرتةاء  إرشتة اكطالب بضرور  إتبتع اكاظت  واكترتيب   •

 ملطف اكمطتبر واكومتمت  واكاظترا  اكواقي  بتإلضتف  إكى اكجوااتيت  اكبالستيوي  

 ثانيا أثناء األزمة: 

 اكقبت  بتإلسلتفت  األوكي  كلمصتب  •
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اقل اكمصتب إكى طترج اكمطتبر وتلريضه كلهواء اكاقى إكى أن يلوة كتايس  اكطبيلى   •

 إستاشتق أبطر  ضتر  فى حتك  

 إبالغ اكسية األستت  اكةوتور عمية اكولي  أو من ياوب عاه  •

 إطالء اكمطتبر أو اكموتن إ ا إاتشر  به أبطر  ضتر   •

 ثالثا بعد إنتهاء األزمة: 

 توثيق اكحة  واكقيت  بإبالغ وحة  األزمت  واكووار  بتكجتمل   •

 تاي  حةو  األزم  مره ث تقةي  اكتوصيت  واكمقترحت  كتالفى  •

 تشويل كجا  كحصر اكتلييت  اكبشري  واكمتةي   •

 سابعا مواجهة تفشى وباء

 أوال قبل األزمة: 

ملرف  طرق اوقتي  وإاتقتل اكلةوى واألعراض اكمصتحب  كه من طالل اكموقع اكرسمى   •

 كوزار  اكصح 

 كبس اكومتمت (  –تطت  اكماتسب  كمواجه  اكوبتء )اظتف  شطصي  أط  اإلحتي  •

توعي  اكطالب بأعراض وطرق اكوقتي  من اكوبتء و كك من طالل محتضرا  وورش   •

 تةريبي  وماشورا  ورقي 
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وضع طط  عتجل  كوييي  اكتواصل بين اكلتملين وإةار  اكولي  أو اكتواصل بين أعضتء   •

 تيشى اكوبتء  هيئ  اكتةريس واكطالب فى حتك  

 ثانيا أثناء األزمة: 

 ء اكتيشى إبالغ اكسية األستت  اكةوتور عمية اكولي  فى حتك  ظهور بلض اإلصتبت  أو بة •

 متتبل  اكتصريحت  اكرسمي  اكصتةر  عن وزار  اكصح  بطصوص اكوبتء  •

 اقل اكمصتبين إكى غرف  اكلزل وإبالغ وزار  اكصح  بتكمحتفظ   •

تي  بتقى اكطالب من إاتقتل اكلةوى كه  )إيقتف اكةراس  كيرق   إتبتع اكطرق اكوقتءي  كحم •

 مليا  كمة  مليا  فى حتك  إاتشتر اكمبتء بياه  أو تأجيل اكةراس  كيتر  مليا  .........( 

 إتبتع طط  اكتواصل بين اكلتملين واإلةار  وبين االستت   واكطالب  •

 ثالثا بعد األزمة: 

 وحة  األزمت  واكووار  بتكجتمل  توثيق اكحة  واكقيت  بإبالغ  •

 تقةي  اكتوصيت  واكمقترحت  كتالفى حةو  األزم  مره ثتاي   •

 ثامنا إعتصام الطالب أو العاملبن أو أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية 

إعتصت  اكطالب أواكلتملين او أعضتء هيئ  اكتةريس ةاطل اكولي  مت هو إال إحتجتج على قرار  

تليين   –موتفأ   –قوق مسلوب  من وجه  اظره  ةاطل اكولي  )عالوا  ملين أو كلمطتكب  بح 

 وربمت مشتول ال تطص اكولي (  –
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عمل وتغيل ةور صاتةيق اكشوتوى مع تشويل كجا  كيحص ه   اكشوتوى  أوال قبل األزمة:

كتيتةى والبة من اكرة عليهت علايت بشول أسبوعى وب كك تحل مشتول اكطالب واكلتملين 

 اإلعتصت 

 ثانيا أثناء األزمة: 

 إبالغ اكسية األستت  اكةوتور عمية اكولي  أو من ياوب عاه  •

 إبالغ وحة  األزمت  واكووار  بتكولي   •

تشويل كجا  برئتس  اكسية عمية اكولي  كلتيتوض مع اكملتصمين وملرف  اكمشول  سبب   •

 اإلعتصت  ومحتوك  حلهت

 ثالثا بعد إنتهاء األزمة: 

 اكقيت  بإبالغ وحة  األزمت  واكووار  بتكجتمل  توثيق اكحة  و  •

 تقةي  اكتوصيت  واكمقترحت  كتالفى حةو  إعتصتمت  أطرى فى اكمستقبل  •

 تاسعا وجود حيوان جارح أو ثعبان أو فئران او حشرات داخل الكلية

اتموس .....اكخ( أو فئران أو زواحف ) سحلي     – بتب  –امل   –وجوة حشرا  )صراصير 

سللو ( ةاطل أحة مبتاى اكولي  هو أمر فى غتي    –)ثللب و وجوة حيواات  جترح  ثلبتن( أ –

اكططوره كمت قة ياتج عن  كك من أمراض أو إصتبت  إ ا هتج  أحة ه ه اكحيواات  اكلتملين أو  

 اكطالب بتكولي  وك كك البة من اكتاويه عن وييي  اكتلتمل مع مثل ه ا اكاوع من األزمت 
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 األزمة: أوال قبل 

 ةراس  موقع اكولي  اكجغرافى كملرف  إحتمتل وجوة وتئات  مليا  بتكماطق  اكمحيط   •

 متتبل  اظتف  اكماشأ  أوال بأول واكتطلص من اكقمتم  يوميت  •

ترويب أسالك حةيةي  على اكشبتبيك أو عتب رطتمى كألبواب كماع ةطول فئران أو مت   •

 شتبه من طالكهت

 محومت بلة إاتهتء اكيو  اكةراسى غلق جميع أبواب اكولي  غلقت •

   إستطةا  اكطرق اكحةيث  كلموتفح  •

 ثانيا أثناء األزمة: 

 إبالغ اكسية األستت  اكةوتور عمية اكولي  أو من ياوب عاه  •

 إبالغ وحة  األزمت  واكووار  بتكولي   •

تشويل كجا  برئتس  اكسية عمية اكولي  كبح  وييي  اكتلتمل مع اكحيوان حسب اوع    •

 حيواات  جترج (   –زواحف  – )حشرا 

 ثالثا بعد األزمة: 

 توثيق اكحة  واكقيت  بإبالغ وحة  األزمت  واكووار  بتكجتمل   •

 تقةي  اكتوصيت  واكمقترحت  كتالفى حةو  مثل ه ه األزمت  فى اكمستقبل  •
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 عاشرا وجود عمل إرهابى داخل الكلية

وجوة عمل إرهتبى أو هجو  إرهتبى أو حجز مجموغ  من اكطلب  بواسددددط  مجموع  إرهتبين  

من ةاطل أو طترج اكولي  هو أمر ططير كيس فقط على مسدددتوى أمن وسدددالم  اكولي  بل يمس  

مر من  ألومن اكصددددلب عل اكولي  مجتبه  ه ا اكهجو  بميرةهت كمت فى اأمن وسددددالم  اكوطن  

أن إةار  ه ه األزم  هو أمر  اكوحة واكلتملين بتكولي  وك كك ترى   ططور  على سددددالم  اكطلب 

 يطص وزار  اكةاطلي  واكحرس اكجتملى
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 بعض العالمات اإلسترشادية والتحذرية الهامة
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