
 

 

منسق املعيار اد/ سحر عثمان الشافعى 

أعضاء املعيار: اد/ماجده الشاعر 
اد/ محمد فكرى 

اد: عبداهلل حسني 
اد/ عماد الخولى 

د/ صفاء 
د/ سماح عصام 
ا/ مريم جرجس 

اسم  املعيار:  
املوارد املاليه  

معيار رقم(٦ )



تعتبر إدارة األزمات والكوارث أحد أهم متطلبات األمن واألمان للمنشآت التعليمية ذات الصلة باألعداد البشرية الكبيرةوالبنية 
التحتية ذات اإلمكانيات التي يجب الحفاظ عليها كأحد املقومات األساسية إلرساء متطلبات الجودة في تلك املؤسسة . 

  

 نشأة الوحدة : 
نشأت وحدة إدارة األزمات والكوارث بكلية االقتصاد املنزلى جامعه املنوفيه بناءا على قرار مجلس الكلية بتشكيل مجلس اإلدارة 
بالقرار  بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨ثم إعتماد وتشكيل الهيكل التنظيمى للوحدة  كأحد مخرجات مشروع إرساء نظام الجودة الداخلى 

بكلية االقتصاد املنزلى  جامعه املنوفيه 

رسالة الوحدة: 

التمكن من القضاء على أكبر قدر ممكن من األخطار واألثار السلبية لألزمة, التحكم إلى حد كبير فيها  والسيطرة على أثارها 
وتحويل األزمة إلى فرص السالمه والنجاه 

أهداف الوحدة : 

تحديد اشكال وأنواع األزمات والكوارث املتوقعة ومن ثم وضع خطة ملواحهة كل نوع. 

  وضع سيناريوهات للكوارث واألزمات واملخاطر املتوقعة وخطط للتعامل معها. 

  التنسيق مع الجهة املماثلة بالجامعة لتبادل الفائدة  على مستوى الجامعة. 

  تدريب أعضاء الفريق اإلدارى بالوحدة وتنمية قدراتهم فى هذا املجال. 

  تدريب افراد الكلية (طالب – أعضاء هيئة تدريس - عاملني) على تنفيذ الخطط املوضوعة ملواجهة األزمات والكوارث وقياس 
فاعليتها 



الهيكل التنظيمي للوحدة: 
  

اد/ عميد الكليه: اد/ شريف صبرى 
اد/ وكيل الدراسات العليا: اد/عصام عبد الحافظ 
اد/ وكيل الكليه لشئون التعليم اد/ رشدى عيد 

اد/ وكيل شئون املجتمع و البيئه  اد/ سهام عزيز 
رئيس وحده الجوده / اد/خالد محي الدين 

اد/سحر عثمان./    منسق املعيار املوارد املاليه واملاديه 
اد/ محمد فكرى أعضاء املعيار 
اد/عبداهلل حسني أعضاء املعيار 

استراجيات الوحدة: 

                       االستراتيجيه الخارجيه: 

 تقوية العالقات بمؤسسات كليات الجامعة املختلفة, لدعم بناء القدرات فى مجاالت دعم القرار والدراسات املستقبلية. 

 تدعيم العالقات مع املراكز البحثية وبيوت الخبرة فى هذا املجال. 

 تنمية العالقات مع الوحدات املماثلة بكليات الجامعة املختلفة, للعمل كفريق واحد. 

 إتاحة البيانات واملعلومات فى إطار كامل من الشفافية. 

 فتح قنوات لإلتصال مع العاملني فى املؤسسة والطالب لقياس اإلتجاهات نحو األزمات التى تواجه الكلية. 

  االستراتيجيه الداخلية: 

  نشر مفاهيم الجودة من خالل العملية التعليمية. 

 تطوير نظم التقييم الداخلى, للتركيز بدرجة أكبر على جودة األعمال أكثر من توقيت إنهائها. 

 تنمية بشرية متواصلة للترقى بمهارات العاملني بالكلية, بناء كوادر جديدة فى كافة مجاالت العمل بالوحدة. 

 خلق بيئة تعليمية دائمة ومستمرة داخل الوحدة. 

 العمل على رفع معدالت الرضا الوظيفى لدى العملني, وتوفير بيئة عمل مستقرة. 

 تنمية العالقة مع الخبراء واملتخصصني للعمل على أسس علمية. 

 بناء قواعد بيانات تفصيلية لألزمات ذات األولوية إستنادا إلى البيانات املسموح بها. 

 مد وتعميق شبكة الرصد, لزيادة فاعلية أنشطة متابعة األحداث واملتغيرات املؤثرة على مسيرة العملية 
التعليمية. 

 تحقيق أكبر قدر من املرونة فى إنجاز األعمال 



  

اإلرشادات العامة في حالة الطوارئ: 

1.إيقاف العمل 
2.التحلى بالهدوء و عدم االرتباك أو إثارة الذعر 

3.قطع التيار الكهربائي و الغاز إن أمكن عن املكان 
4.عدم استخدام املصاعد الكهربية 

5.إخالء املكان و التوجه إلى نقاط التجمع حول الكلية من خالل مسالك الهروب و مخارج الطوارئ 
6.عدم الركض أو محاولة اجتياز الزمالء حتى ال تقع إصابات 

فى حاالت الجروح و الحروق 
1. إبعاد املصاب عن املسبب لإلصابة. 

2. االتصال بالعيادة الطبية بالكلية (داخلى) 
3.أفسح الطريق إلى املصاب. 

4.إن أمكن أرسل شخصاً ملالقاة املسعفني. 
5.ال تحرك املصاب من مكانه إال إن كانت حياته مهددة بعوامل خارجية. 

6.هيئ نفسك لإلجابة عن األسئلة التالية حول حالة املصاب: هل هو واع، هل يتنفس، هل ينزف؟ 

فى حاالت الحرائق و تسريبات الغاز: 

1.كسر زجاج إنذار الحريق لتشغيله. 
2.االتصال بوحدة الطوارئ بالكليه) لتتولى عملية االتصال بمرفق املطافئ و اإلسعاف 

3.عدم استخدام املياه فى املحاولة للسيطرة على الحريق 
4.استخدام مطفأة الحريق املناسبة بسحب مسمار األمان منها و توجيه فوهتها نحو مصدر النار و الضغط 

على املقبض لتشغيلها 
5.التأكد من عدم وجود خطورة عليك و انه باستطاعتك الهروب إذا انتشر الحريق 

فى وقوع خطر الزالزل:- 

1. خروجك أنت و زمالئك إلى األماكن املكشوفة يضمن لك السالمة . 
2.إبتعادك عن النوافذ الزجاجية واملرايا يحميك من خطر تطايرها عليك . 

3.استنادك على أحد األعمدة أو جلوسك تحت أي طاولة قوية أو أسفل الزاويا الداخلية للمبنى يحميك من خطر 
ال 

سيناريو اإلخالء في حاالت الطوارئ: 

خطة إدارة األزمات و اإلخالء فى حاالت الطوارئ 
ان مواجهة األزمات و الحاالت الطارئة سواء باالستعداد لها أو التعامل معها إذا ما حدثت يضع على كاهل 
الوحدة بالكلية العبء األكبر فى هذا املجال لضمان توفير الحماية الشاملة لألفراد و املنشآت لذا فان وضع 
سيناريو اإلخالء فى حاالت الطوارئ فى صورة من التعليمات و اإلرشادات الواجبة إتباعها لضمان نجاح 

عملية اإلخالء 

1- األهداف: 
1- العمل على تفادى حدوث أى خطر قد يؤدى الى تعريض األفراد أو املبنى للخطر 



2- املحافظة على سالمة األفراد املوجودين باملبنى حال وقوع أى خطر 

3- السيطرة على الخطر و منع انتشاره إلى جميع أجزاء املبنى و العمل على تقليل الخسائر الناجمة عنه 

2- عناصر خطة اإلخالء: 
يعتمد نجاح خطة اإلخالء بشكل أساسى على فريق إدارة األزمة و مدى تدريبه على كيفية اكتشاف إشارات 

اإلنذار و اتخاذ اإلجراءات الوقائية و املواجهة الفعلية و احتواء الضرر. 

أ) واجبات فريق إدارة األزمات: 

يتكون الفريق من شاغلى املبنى او املعمل و يكلف أعضائه باالتي: 

1- إرشاد شاغلى املبنى الى طريق مسالك الهروب و مخارج الطوارئ و نقاط التجمع 

2- نقل الوثائق و األشياء ذات القيمة 

3- تقديم اإلسعافات األولية و رفع الروح املعنوية لشاغلى املبنى و بخاصة الطالب 

4- مكافحة الحرائق و مساعدة فرق اإلطفاء و اإلنقاذ و الصحة 

ب) واجبات أعضاء هيئة التدريس و الطالب و العاملني فى حاالت الطوارئ 

1- إيقاف العمل فورا 

2- التحلى بالهدوء و عدم االرتباك أو إثارة الذعر 

3- عدم استخدام املصاعد الكهربية 

4- قطع التيار الكهربى و الغاز إن أمكن عن املكان 

5- التوجة الى نقاط التجمع من خالل مسالك الهروب و مخارج الطوارئ 

6- التنبيه على الطالب بعدم الركض او تجاوز زمالئهم حتى ال تقع إصابات بينهم 

7- ال تجازف بحياتك و ال ترجع الى املبنى مهما كانت األسباب 

ت) كيفية التصرف فى حاالت الحرائق و تسريبات الغاز 

1- كسر زجاج إنذار الحريق لتشغيله 

2- االتصال بوحدة الطوارئ بالكلية (143 داخلى) لتتولى عملية االتصال بمرفق املطافئ و اإلسعاف 

3- عدم استخدام املياه فى املحاولة للسيطرة على الحريق 

4- استخدام مطفأة الحريق املناسبة بسحب مسمار األمان منها و توجيه فوهتها نحو مصدر النار و الضغط 
على املقبض لتشغيلها 



د) وجبات فرق وحدة إدارة األزمات و الكوارث:- 

1- تحديد مكان الحرائق. 

2- القيام بمكافحة الحريق بوسائل اإلطفاء املتوفرة باملبنى 

3- التأكد من غلق النوافذ و األبواب و ذلك ملنع انتشار الحريق لباقى مكونات املبنى 

4- التعاون مع الفرق املتخصصة التابعة إلدارة الدفاع املدنى و الحريق بإرشادهم الى موقع الحريق 

هـ) واجبات  أعضاء بوحدة إدارة األزمات و الكوارث:- 

1- التأكد من إغالق األبواب و النوافذ فيما عدا مخارج الطوارئ املخصصة لعملية اإلخالء 

2- التأكد من فصل التيار الكهربى 

3- اإلشراف على عملية اإلخالء 

4- االتصال بالجهات املختصة (الدفاع املدنى – وزارة الصحة) 

5- التوجة الى نقط التجمع للتأكد من وجود جميع العاملني و عدم تخلف اى منهم 

3- مسئوليات و مهام وحدة إدارة األزمات و الكوارث 

1. التأكد من أن جميع شاغلى املبنى على دراية تامة بمسالك الهروب 

2. التاكد من أن جميع األبواب و مخارج الطوارئ مفتوحة طيلة فترات العمل 

3. التأكد من خلو مسالك الهروب و املمرات املؤدية إليها من اى عوائق و إن تكون واضحة لشاغلى املبنى و 
مثبت عليها اللوحات اإلرشادية 

واجبات أمن الكليه:- 

1..تأمني املبنى  

2.منع دخول اى أفراد غير املختصني داخل املبنى 

3.انتظار الفرق املتخصصة من رجال الدفاع املدنى . 

*وإجراء تجارب و تدريبات لشاغلى املبنى على تنفيذ سيناريو اإلخالء باستخدام نقاط اإلنذار املبكر و مراقبة 
رد الفعل للفرق املشكلة إلدارة األزمة و سلوك شاغلى املبنى من خالل التنسيق مع الجهات املختصة بالكلية و 

الدفاع املدنى . 

*تحليل و تقييم مستوى أداء فريق األزمات و الكوارث و األخطاء التى وقعت للوقوف على أوجه القصور و 
االستفادة من ظهور املشكالت .


