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. موصيات والتقديم الت  •  قترحات لتجنب حدوثها مستقبال 

 

 : . مرافق الوحدة3

 حدوث زلزال  أ.

 ب. اندالع حريق 

 قبل حدوث األزمة: ما يجب فعله  

 عمل لوحات إرشادية عن كيفية التصرف في حالة وقوع زلزال أو اندالع حريق.  •

 أماكن الضعف. لجة نى ومعادراسة المب •

 ى سطح المبنى. واألجهزة القديمة علزالة مصادر الخطر مثل تخزين المخلفات إ •

 : األزمةأثناء حدوث 

 تي سنأتي على ذكرها الحق ا. إخالء المبنى وفق ا للخطة ال  •

 إبالغ اإلسعاف.  •

 إن ُوِجَدت إصابات.  تقديم اإلسعافات األولية الالزمة •

 اتباع إرشادات التصرف عند وقوع زلزال:  •
o اعد الكهربية عدم استخدام المص 
o والمرايا  ذ االبتعاد عن النواف 
o بتعاد عن األشياء القابلة للسقوط اال 
o د عن األشياء القابلة للكسراالبتعا 
o  متر   50عن   إذا كانت المسافة ال تزيد إذا كنت في مدرج أو في مكتب فاخرج

 وإال فابقى مكانك وال تحاول أخذ أي شيء من ممتلكاتك الشخصية. 
o الهاتف  شجار وخطوط المباني واأل عليك االبتعاد عنإذا كنت خارج المبنى ف

 والكهرباء. 
o حتى يقف السائق وإذا كنت تقود السيارة فبادر   إذا كنت في السيارة فابقى مكانك

 ف.  قوى الوإل
o ا في اندالع حريق. قطع ال  كهرباء عن المبنى حتى ال تكون سبب 
o  .ال تحاول التجول بعد الهزة مباشرة فقد يتبعها هزات أخرى 



o ا على سالمتك. مد استمع إلى إرشادات الدفاع ال  ني واتبعها وتعاون معها حرص 
o  .ال تجعل الخوف والفزع يسيطر عليك 

 

 : زمةبعد انتهاء األ 
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 حدث يق الثتو  •

 ء: خالاإلطة خ

 التهديدات المحتملة: 

 حريق اندالع  .1

 وقوع زلزال  .2
 ى انهيار جزء من المبن  .3

 طة اإلخالء في حاالت الطوارئ: خ

خرى  أفرعية  هناك خطط كنتلم  ما ،مثل بمفردهان تقوم بدورها األأ  يمكن ل   الطوارئخطة 

 : يلي  مامنها على سبيل المثال ولعل  ،تنبثق منها

 

 : يلي ماهدافها أ همأمن و  ،الخطة الوقائية-أوال: 

 

 . في اإلمكان ن كان ذلكإ الكارثة  حصول منالحد  -1

مثل  وتدريبه التدريب األ ،داخل الكلية المعنية طوارئباختيار فريق  كوذل ،عداد الجيد اإل -2

 ضرارها.أحيال مواجهة مثل هذه الحالت والسبل الكفيلة بالحد من 

  لجميع تجارب افتراضية  ءجراإبوذلك  ،النظري محل التدريب العملي التدريب وضع  -3

 فريق العمل لمعرفة قدرتهم على التعامل مع هذه الحالت.  عضاءأ

  ل من آفي مكان  نظام  خ من كامل معلومات منسوبي الجامعة وتحميلها على س  حفظ ن   -4

 بالكوارث.  يتأثرن أ  يكمن

 

 وتهدف إلى:الكوارث،مواجهة  خطط-ثانيا: 

تتبع بنودها بكل  ئرع بلجنة الكوارث والطواجراءات يتوجب على الجمي إوجود قواعد و .1

 .دقه 

خالء الفوري المباشر لكل كيفية اإل هفي ،عضاء فريق الخطةأوجود وصف واضح لكل  .2

ضع خطط تفصيلية لعمليات ونى الكليات والعمادات وما في حكمها. وبمن هو بداخل م

 ت الطارئة. إخالء الكلية والمرافق التابعة لها في حالة حدوث الكوارث واألزما

 



 

 

 إدارة المرافق في حالة الكوارث: خطة-ثالثا: 

عمليات  مركز طريقعن كان ذلك أسواء  -أو حالة الطوارئ  الكارثة حصول عند اإلعالن عن

  وكيل  يقوم - بالجامعةعن طريق غرفة العمليات  أملهذا الغرض بالجامعة  ئنشأالطوارئ الذي 

 .للتحرك طاقم الكوارث   للطوارئ( بتوجيهرئيس اللجنة الدائمة  بوصفه) الجامعة

 

 تعريف المصطلحات:

 

داء أنوا من يتمكيز بعض المصطلحات حتى يتم  الطوارئعضاء فريق أ يتوجب على جميع 

 كل حالة:  حسب دورهم 

 

صغيرا  - وتشمل الحريق ،نذارإ دون سابق  أةفج أ ويعني بها حالة طارئة تنش الكارثة: •

الذي يترتب عليه   مر األ، وممتلكاتها مرافق الجامعةالذي قد يطال  -و كبيرا كان أ 

الناجمة عن   الحالت الكارثة  يضا مفهوم  أويشمل  ،وري لمكان الحريقخالء الفاإل

ن إضافة لذلك فإ. هاشابه ما وأ  لغاماألو أكيمائية المواد ال ب ببس  ،نواعهاأالنفجارات بكل 

 ،والزلزل غيره ، وأ بالغذاء سواء ،التسممسببها  ة حال ةندرج تحتها أيت يضا أالكارثة 

عنها تصنف من  الناتجةوالنهيارات  ،والرياح العاتية ،عاصيرواأل ،مطارواأل ،والسيول

 . الكوارث التي يتوجب التعامل معها بحذر

 

تلحق  و الجامعة  حدود فهي الكوارث التي تحصل داخل  الكوارث الداخلية ماأ •

التابعة للجامعة  لمرافقبا ضراراأ أم ،ةبشري ضراراأكانت أسواء بها ، جلية  ضراراأ

يضا في  أ تتمثل الداخليةن مسببات الكوارث إف ،الكارثة مسببات  عن وليس بعيدا  ،وممتلكاتها

ن هناك  أ ل إ ،عاصيرو األ ، أ و السيول ، أمطار وأل، أو الزلزل أ ،و النفجارات أ ،الحرائق

الحرم الجامعي دون   الكهرباء عن طاعكانق ؛سم الكارثةا عليها نطبقي  خرى لأمسببات 

 ها. ما شابه وأ ،منيةاأل الحوادث و أ ،خلل في النظام التشغيلي للجامعةحدوث و أ ،غيره

ثناء  أ المخصصة لتجمع كامل منسوبي الجامعة بها  المنطقةهي  نقاط التجمع: •

 الحالة الطارئة. 

طارئة العالج لة الالحا مصابوبها  يتلقىيقصد بها المنطقة التي  الرعاية:منطقة  •

 ن تكون معزولة عن غيرها. أالتي يشترط  المنطقةوهي  ،الالزم

 .  المتضررينسكان إالتي يتم فيها  المنطقةهي   يواء:منطقه اإل •

لغرض  خصيصات ئنشأيقصد به الجهة التي  و العمليات:أ ئمركز الطوار •

العام   باألشراف المخولةوهي الجهة  ،زمات والكوارث واأل الطوارئ  ت لاالتعامل مع ح

 وتنفيذها. ئعلى خطة الطوار 

سواء  ، ااختالف أسمائهكل الفرق بصرف النظر عن  ايقصد به خالء:فرق اإل •

 . شابههاما و ،فرق تنسيق أم ،عاشةإ فرق  أم ،طبيةفرقا  أم ،خالءإكانت فرق أ

للعالج النفسي دون غيره   ةمختص ةق طبيفر ايقصد به فرق العالج النفسي: •

 الكارثة    للمصابين من

 نذار تطلق عند وقوع الكارثة. إ هي عبارة عن وسيلة :  نذارصفارات اإل •

 



دارة عضاء من اإلأعضاء اللجنة المشكلة التي تضم أهم جميع  فريق خطة الطوارئ: •

ويشرف عليها  ويرأسهاقة الدارات ذات العواإل والوحدات العليا للجامعة وجميع الكليات 

 وكيل الجامعة. 

  

 اإلخالء:إجراءات خطة 

 

 الترتيبات المسبقة: 

 

 :الطوارئفي حالة  خطة اإلخالء 

 

 ن يكون هناك ترتيب مسبق لما يلي:  أخالء ساسيات خطة اإلأمن 

 

لكل  ومخارجها  الطوارئوكذا ساللم  ،لجميع مرافق الجامعة ومبانيها واضحوصف  -1

 و كبيراأ صغيرا كان  ،مبنى

منه للخروج  آوذلك بتوفير مسالك  ،الطوارئثناء عملية أالحركة  وجود ما ل يعيق -2

 والهروب منها 

بواب من ن تكون ملحقات النوافذ واأل أ عند تصميم مباني الجامعة في العتبار  يؤخذ ن أ -3

 .  خالءثناء عملية اإلأتي يمكن فتحها بسهولة ال

بخالف الموقع العام الذي تخصصه  ،و كلية موقع تجمع لمنسوبيهاأن يكون لكل مبنى أ -4

 .طة تجمع الجامعة كنق

وكذا جميع منسوبي  ،وجود دليل متكامل به وسائل التصال بجميع منسوبي الجامعة -5

 .  التصال بهم وقت الحاجة ةوذلك لسهول ،و غرفة العمليات أ الطوارئمركز 

 .خالء أثناء حوادث الحريقمن الضروري وجود خطة واضحة سهلة لإل -6

 

 جراءات أمر اإلخالء: إ 

 

  ، و من ينيبهأ للطوارئ  االعلي اللجنةو المرفق هو رئيس أء المبنى الخإيعد صاحب الصالحية في 

القرار ذلك عن  واألخيرول ول األؤويكون هو المس ،كعميد الكلية المختص ومن في حكمه

الهيئة التدريسية   أعضاءخالئهم إول عن ؤ فيكون المس وطالباتها ما يخص طلبة الكلية امأ ،وتبعاته

 يد العون. مد مطالب ب نه عند حدوث الكارثة فكل  وذلك أل ،دةبمساعدة من يستطيع المساع 

 

 : الطوارئتوفير مخارج  

 

  والشبابيك بواب وكذا األ ،للطوارئتتمثل مسالك الهروب في الساللم الخارجية للمباني المعدة 

خالء نه في حالة اإلأفي عين العتبار  يؤخذ ن أنه لبد أبيد  ،الداخلية الطوارئبواب أو والدرج

حتى يتجنبوا   بينهم،وعدم بث الذعر  ،شاغلي المبنى ةتهدئعلى  الطوارئن تحرص فرق أ بد ل

 .أكبر كوارث  قد ينجم عنه ع الذيفتداال



 

 

 

 

 

 

 

 تأمين اإلضاءة الكافية:  

 

الظلمة يصعب في حالة  ألنه ،خالء المبانيإ د نارة كافية عنن تكون اإل أبمكان  الضروريمن 

مر  األ ،همؤخالإتكون عامل رعب بين من يراد  قد  نها أ ذلكمن  أسوبل األ  ،خالء شاغلي المبنىإ

 عقباه.   تحمد  ل  ماوقد يترتب عليه   ،يجاد نوع الذعر الشديد فيما بينهمإفي  يتسبب الذي قد 

 

 : ةمنأماكن تجمع أتحديد  

 

اسب  يجاد مكان منإ :بالجامعة   ئلجنة الطوار تشكيلعند  العتباربعين  تؤخذ مور التي هم األأمن 

ين ومن  يراد إ عضاء هيئة تدريس وأكنقطه تجمع لجميع شاغلي المباني من طلبة وطالبات ومالئم 

ن تكون منطقه يسهل أو ،منه بعيدة من مكامن الخطرآن تكون نقطة التجمع أشريطة  ،في حكمهم

 على شراف وفرق اإل  ،خاصة اإلنقاذ ومن قبل فرق  ،ليها من قبل الجميع عامةإ الوصول

ن يكون لديها نقطة تجمع  أ ن كل كلية داخل الجامعة يفضل إسب بل ليس هذا فح. الطوارئ

 لمنسوبيها. 

 

 : اإلرشادية الوسائل 

 

ن كل كلية بالجامعة إف ؛عليهبناًء و ئ،من أي خطة طوار يتجزأ رشادية عنصرا لالوسائل اإلعد ت

 ، ع بهاط التجمبين نقايرشادية مشتملة على توضيح مفصل واضح إيتوجب عليها توفير خرائط 

ول   ،ما في حكمها أمبواب أ أمنوافذ  أمداخلية  أم ةكانت ساللم خارجي أ اءسو،  الطوارئومخارج 

حيالها حتى   الطوارئلم تنسق مسبقا مع لجنة  ما الترتيبات ن تقوم الكلية بتحديد مثل هذه أيتوجب 

 . منآخالء إمر الذي يساهم في عملية األ ،يكون العمل منظما بطريقة صحيحة

 

 لية اإلخالء: آ 

 

 خالء:  لية يتوجب اتباعها في حالة اإلآهناك 



 

 من قبل العميد أو من ينوب عنه.  وقوع الخطر تأكيد   -أ

 جرس اإلنذار في المنطقة المتضررة.  إطالق  -ب 

 الجميع. الحرص على تهدئة والتصرف بحكمة   -ت 

والمعلومات واستدعاء  لبيانات وكافة ا ، و غرفة العمليات بالحادثةأمركز الطوارئ  بالغإ -ث 

  .فرقة لجنة الطوارئ فورا لموقع الحادث 

 ومن في حكمهم.  ريينوإداتدريس   هيئةعضاء أجميع شاغلي المبنى من طالب و إخالء -ح

 

 عملية اإلخالء:  أثناء

 

 : يلي ماخالء مراعاة يتوجب عند عملية اإل

 ع دون استثناء: الجميعلى  اآلتي يتوجب   أو صفاراته عند سماع أجهزة اإلنذار  ❖

ْلق مصادر الكهرباء والغاز والمياه.  .1  غ 

ادرة  المكان فورا دون ارتباك  .2 غ  تحت  اليهإوترك كل المتعلقات وعدم العودة  ،و خوفأم 

 .زمة ألاذن من المختصين ب خذ اإلأل بعد إ ،أي ظرف كان

والتوجه   ،المعدة لذلك الطوارئتجنب اللجوء للمصاعد الكهربائية واستخدام مخارج  .3

 رشادات.اإل موضح سلفا في دليل هو ماماكن التجمع حسب ألى إفورا 

 .المختصين  بإذنل إعدم مغادرة مكان التجمع  .4

والمساهمة في تقديم أي معلومات  ،المقدورفي عدة متى كان ذلك اتقديم يد العون والمس .5

 .  المبنىخالء من هم بداخل إنها المساعدة على أمن ش

 

 وواجباته:  الء والطوارئ بالكليةمهام فريق اإلخ

 

والتي منها على   ،على عاتقه الملقاةخالء بكل كلية معرفة واجباته يتوجب على فريق اإل

 : يلي ماسبيل المثال ل الحصر 

 حداثيات.ماكن التي يتوقع حدوث الكارثة بها وذلك حسب اإلواأل  بالمواقعالمعرفة التامة  .1

 مثل الذي يحد من الخسائر.تطبيقها التطبيق األإعداد خطة إدارة األزمة والطوارئ و  .2

ـل ة إلدارة األزمة.تقييم  .3  أداء الفرق المشكَّ

 .عمليازمة على واجباتهم  تدريب كامل فريق األ .4

وكذا الجهات ذات  ،للطوارئوعلى مدار الساعة مع اللجنة العليا  ،التصال الفوري .5

 . ن بذلكأم بكل ماله شبالغهإو ،خارجها أمكانت داخل الجامعة أالعالقة سواء 

دوات والمعدات الالزمة لعملية الطوارئ متاحة متى تم  الوسائل واألن كامل أمن  التأكد  .6

 طلبها. 

  ها نأو ،ل الجامعة تعمل بكل دقةداخن جميع وسائل السالمة صغيرها وكبيرها أالتأكد من  .7

 بها أي عطب. يوجد  ل

 ن أو، يعوقة تعمل وليس بها ما ن جميع مخارج الهروب بكل مرافق الجامعأمن  التأكد  .8

 خالء.اإلثناء أالمبنى على دراية بكيفية استخدامها كل من يشغل 



 خالء.ثناء عملية اإل أ بهادلة التي يستدل توفير اللوحات واأل .9

 إذ، كبيراو أصغيرا كان  ،التجمع لكل مبنى داخل الجامعة بأماكن التامة والدرايةالمعرفة  .10

 خالء الفوري. عملية اإل خريؤن عدم المعرفة بذلك قد إ

 . لهذا الغرض المعدة والنفسية  والعالجية  الطبيةمن جاهزية الفرق  التأكد  .11

 

 

 

 

 ثناء الكارثة: أ ئمهام لجنة الطوار

 

 زمات لتشمل: مهام لجنه الكوارث واأل تتسع

 . رشيف وما في حكمهاكالوثائق الهامة واأل ،متعلقات الثمين من  هو مانقل كل  .1

شاغلي المبنى ومساعدتهم في الخروج بسالم منه حسب  تهدئة رية في المساعدة الفو .2

 الخطة المعدة لذلك.

ن الجميع قد غادروه أو ،بنىمرك سهوا داخل المن ت   يوجد  ل من أنه خالءثناء اإلأ التأكد  .3

 . لى نقاط التجمع المعدة سلفاإ

شريطة   ،ل بعد موافقة المختصين على ذلكإالعودة لذات المبنى من منع أي شخص  .4

 للخطر.  ةي شبهأانتهاء الكارثة وزوال 

 

 و من في حكمه: أ)العميد(  تعليمات المشرف العام بالكلية وواجباته ❖

 

 .تجهيزات الوقاية والسالمة  متابعة الجهات المختصة داخل الكلية لتوفير .1

 في حالة مناسبة.  متابعة جميع المخارج للتأكد من أنها .2

 لتنسيق مع مسؤول السالمة.با  وصياغتهاإعداد خطة الطوارئ  .3

 التخطيط إلخالء شاغلي الكلية وتوزيعهم على مناطق التجمع المقترحة.  .4

 سماع إنذار الحريق. تحديد إجراءات التصال بإدارة الدفاع المدني فور .5

  المسؤولية عن قيادة التعامل مع كافة المخاطر التي تحدت بالكلية فور إبالغه بذلك ولحين  .6

 لمختصة.ق الخدمات اوصول فر

 حاطته بكل طارئ. إالتنسيق الفوري مع قسم السالمة بالجامعة و .7

  طلب مساعدة من الجهات المختصة داخل الجامعة أو  يقرر :في حالة تطور الحادث  .8

  في هذه الحالة عليه التنسيق مع واإلسعاف(،خارجها )مثل الدفاع المدني والشرطة 

 . والسالمةمن المشرف العام على اإلدارة العامة لأل

 عملية اإلخالء.  التنسيق مع مسؤولي نقاط التجمع لمتابعة سير .9

 . الشأنبالجامعة في هذا  الطوارئتوفير المعلومات التي يطلبها منه مركز  10

 . مع الجهات ذات العالقة التنسيق بعد  الطوارئعالن عن زوال الخطر وانتهاء عملية اإل 11

 

 واجبات منسق السالمة بالكلية:  ❖

 

 همها: أمن  ،جبات ولفريق السالمة وا

 ،المختصة داخل الكلية في سبيل توفير كل وسائل السالمة دارات اإل معالتنسيق  .1

وفي وضع يسمح   ة،الوسائل جيد  تلكن حالة أمن  والتأكد  ،والحرص على تدقيقها بنفسه

 .هاباستخدام



بالغ رئيسه المباشر عن أي إو ،عداد قائمة يومية بكل حالة من حالت وسائل السالمةإ .2

 . تعمل ليلة  وس

دارته مدربون تدريبا عاليا يسمح لهم  إن جميع منسوبي قسم السالمة تحت أمن  التأكد  .3

 بواجباتهم على النحو الصحيح. القيام  ب

 لرئيسه المباشر.  كل ماله عالقة بالسالمة داخل مباني الكليةرفع  .4

 .  داخل الكليةلهم عالقة بالسالمة من اللتقاء الدوري بكل  .5

 

 عضاء الهيئة التدريسية: أوكذا  ،األقسام العلمية والوحدات رؤساء واجبات ❖

 

 : اآلتي   نه يتوجب عليهمإقسام والوحدات فاأل رؤساءما أ

وتقديم يد العون   ،والهروب  الطوارئالحرص التام على عدم وجود ما يعيق مخارج  .1

،  همتهدئتوالعمل على غيرهم،  أمكانوا طلبة أسواء  ،منسوبي المبنى من شاغليه إلخالء

 سلفا.من توجه الجميع لنقاط التجمع المعدة  والتأكد 

 تتطلب وجوده . التيإل عن األماكن التأكد من فصل التيار الكهربائي  .2

 . بالحالة ابالغهإو  الطوارئ ةالتصال بغرف .3

 

 . بالحادثةن أالمساعدة في كل ماله ش .4

 

 اإلداريين والفنين بالجامعة:  واجبات ❖

 

 والفنيين فيما يلي: ين  ي ارد وتتمثل واجبات اإل ❖

 التحلي بالهدوء وعدم الرتباك. .1

 إيقاف العمل فورا. .2

 وغلق أسطوانات الغاز.  األجهزة،قطع التيار الكهربائي عن المكان، وإطفاء  .3

 التعليمات واإلرشادات من فريق الطوارئ.تباع وا  عدم استخدام المصاعد الكهربائية، .4

 الطوارئ.  ومخارج التوجه إلى نقاط التجمع من خالل مسالك الهروب  .5

 

 واجبات فريق الصيانة بالجامعة:  ❖

 

 .ثناء الكارثة أ التواجد الفوري  .1

 المساعدة في حفظ النظام بالمبنى محل الكارثة.  .2

 . ةن كل وسائل السالمة تعمل بدقمن أ والتأكد  ،لى جنب مع فريق السالمةإالعمل جنبا  .3

 .ذلك مر األمتى تطلب  بحكم تخصصهم توفير المشورة الفنية والتقنية  .4

 الصيانة. توفير كامل معدات  .5

 .  وذلك منعا لستخدامها كوسيلة للنجاة ،تعطيل عمل المصاعد الكهربائية فورا .6

 ذلك.  األمر طلب ت فصل التيار الكهربائي متى  .7

 لم يكن هناك مختص بذلك. إنة التحكم في مكافحة الحرائق لوح ةخذ بزمام مراقب األ .8

 

 : بالجامعة فريق التمريض واجبات ❖

 

 : التاليةواجبات الفريق التمريض بالكلية وعلى 



 ولية. األ لإلسعافات مثل التجهيز األ .1

 تقديم كل مساعدة طبية مطلوبة للمصابين إذا دعت الضرورة لذلك. .2

و خارجها متى دعت أسواء داخل الجامعة  ،والعيادات  المستشفيات التنسيق الفوري مع  .3

 الحاجة لذلك. 

 

 األمن والسالمة بالجامعة: قسم العمليات بإدارة  واجبات ❖

 

قة الالتصال والتنسيق مع جميع الجهات ذات الع :متفق عليه مسبقا  هو ماحسب  .1

علنت حالة أوذلك متى ما  ،بكامل المعلومات المتاحة حين وقوع الكارثة بالطوارئ

 . الطوارئ

اخل المد  وإخالء القادمة،لسماح بدخول سيارات الخدمات إخطار أفراد األمن بالكلية با .2

والتواجد في مكان ظاهر   والعوائق،والمنطقة المحيطة بالمبنى المحترق من السيارات 

 الخدمات وتزويدهم بالمعلومات الالزمة.قرب المبنى لستقبال فرق 

 . من والسالمة بالحالة وتفاصيلها دارة األإحاطة المشرف على إ .3

 متى دعت الحاجة لذلك. لحقا  هاتسجيل كافة التصالت الصادرة والواردة وذلك لتتبع .4

 الطوارئ المساعدة في عملية  أوالوسائل التي من شانه واألدوات توفير كل المعدات  .5

 

 مسؤول نقطة التجمع بالجامعة:  واجبات ❖

 

خالء كامل إولي السالمة من ؤالمسؤولية الكاملة عن نقاط التجمع والعمل على مس •

 المبنى. 

 .امامتبنى حتى زوال الخطر ممنع كل شخص من دخول ال  •

وذلك في كل ما يخص حالة  ،عالقة ذات  دارةإوكل  ئمع لجنة الطوار المباشرنسيق تال •

 . الطوارئ

على إدارة المشرف العام  خطار،وإ  فيهالمساعدة  يستطيع ماتقديم يد المساعدة في كل  •

 .أالسالمة بكل ما يطر

 

 

 : بالجامعة فراد الكشافةأواجبات 

 

 ئ، الطوارثناء أيام به القلها دور يتوجب عليهم  - من الجامعةبوصفها منظمة  -افة شفراد الكأو

 ويشمل دورهم ما يلي: 

 

 . خالء الطلبة من الكليات إالمساعدة في  -1

 .  لى نقاط التجمعمن تك إخالؤهم إالمساعدة في توجيه  -2

 .ن كان ذلك في المقدورإولية سعافات األالمساعدة على تقديم اإل -3

وذلك بعد  ،يواءواإل  ،خالءواإل ،نقاذ تشمل اإل و ،ع المدنيالدفا أعمال تنفيذ المساعدة في  -4

 . التنسيق مع المختصين بالدفاع المدني

 .  همإخالئ ثناء أ المبنى  شاغليالمساعدة في تهدئة  -5

 .الخطرالمبنى بعد زوال  منسوبيعادة إالمساعدة على  -6

 .  مان ونقاط التجمعأحفظ النظام في  -7

 ما يلزم  مساعدة الفرق الطبية في كل -8



السير  ةوالسالمة بالجامعة في تنظيم حركمن دارة األإلى جنب مع فرق إلعمل جنبا ا -9

 . والمرور داخل طرقات الجامعة

 . حسب مقدرتهم واستطاعتهم بالطوارئ عالقةمر له أالمساعدة في تقديم كل  -10

 

 : وحدة العالج النفسي بالجامعةواجبات 

 

 :   تتمثل فيما يلي  مهمات  ئالطوار حالت ثناء  أ العالج النفسي  ةولوحد 

 . من الصدمة النفسية نتيجة الحادثة والتقليلتهدئة المصابين  -1

 .  تقديم الرعاية النفسية لهم -2

 .  خرى في تقديم المساعدة الطبيةمع الفرق الطبية األ  التعاون -3

 . المصابين ألسرالعمل على توفير الرعاية النفسية   -4

المبنى تحت  و شاغليأ المصابين  بعاد الصدمة النفسية عنإنها أتقديم كل رعاية من ش -5

 الكارثة 

 

 : الطوارئواجبات المرافق الصحية التابعة للجامعة في 

 

فيما   - كالمستشفيات الجامعية والعيادات الطبية -المرافق الصحية التابعة للجامعة  واجبات  لثم تت

 يلي: 

 . ماكن الرعاية الصحية داخل الحرم الجامعيأالمساعدة في تحديد  -1

 .اية الصحية الفورية لجميع المصابين الرعتقديم  -2

 .  خرىاأل  المستشفيات لى إتحويل من تتطلب حالته  -3

 . قةالالتنسيق مع جميع الجهات ذات الع -4

 .  سرهمأتقديم العالج النفسي للمصابين و -5

 .  المستشفىلى إو مناطق الكارثة أصابات من منطقة التجمع نقل اإل -6

 ئ . وارالط سعاف المجهزة لحالت توفير سيارات اإل -7

مكانات المتاحة في تحويل المصابين  الصحة بالمنطقة لمعرفة اإلفرع وزارة التنسيق مع  -8

 ليهاإ

 ة.تشجيع المجتمع على التبرع بالدم للمصابين والحالت الحرج -9

 . عن مناطق العالج  بها وباءً أن عزل الحالت التي يشتبه -10

 

 يواء بالجامعة: مراكز اإل

 

 ،و المتضررين من الكوارث أالمصابين  إليواءاد المكان المناسب يج إفي  كبيروللجامعة دور 

 ذلك فيما يلي:  ويتمثل

 

، يواءإلى مراكز إتحوليها لو مرافقها أو كلياتها أمن مبانيها  ض بعتخصيص العمل على  -1

 .مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني  وذلك بعد التنسيق المسبق

مكانات طبية  إكانت أيواء سواء متاحة لخدمة شاغلي مراكز اإلمكانيات التوفير كامل اإل -2

 .  غيرها أمعاشة إ أم

 .  الشأنبهذا  عالقةمع الجهات المختصة في كل ماله  التنسيق -3

مثل في حالت كامل المرافق الحيوية بالجامعة القائمة وتشغيلها التشغيل األ نم الستفادة -4

 . زمات والكوارث واأل الطوارئ

 



 والملفات: الوثائقحفظ 

 

على   -قبل حدوث أي كارثة  -والحرص الشديد  التأكيد بالجامعة  ئيتوجب على فريق الطوار

الوثائق في مكان   تلكو الحتفاظ بنسخة من أ  ،المسبق لنقل كامل وثائق الجامعة الهامة التخطيط

ارج  ن تحفظ في مكان خأحتى لو تكلف ذلك  ،من بعيد كل البعد عن مناطق الكوارث والخطرآ

 في: ذلك  ويتمثل ،الحرم الجامعي

 

 . ه في نقل الوثائقبيجاد فريق متخصص موثوق إ -1

 . الشأنفي هذا  الوزارةالترتيب مع  علىالعمل  -2

 . من بعيدا عن مناطق الكوارث آمكان الوثائق في  جميعن أمن  التأكد  -3

  ئ طار أليخر تحسبا آوفي مكان  ،حفظ نسخة احتياطية من تلك الملفات على خادم -4

 . الملفات ليه إحدث على المكان الذي نقلت ي

 

 كاديمية: واجبات الطاقات البشرية واأل

 

على   – واستشاريينوفنين  وأكاديميين إداريينمن  - يتوجب على الجامعة حث كل مختصيها

رشاد في  هم تلك الواجبات تنفيذ برامج التوعية واإلأولعل من  ،تقديمه بمقدورهم تقديم كل ما 

على المجتمع في   ايجابيإ ان لتلك البرامج مردود إذ إ ،زمات والكوارث واأل الطوارئحالت 

 ن كان ذلك في المقدور.إو منعها أالحد منها  وكيفية ،معرفة التعامل مع الحالت الطارئة

 

 : بالكليةواجبات قسم الخدمات العامة 

 

 ثل فيما يلي: تم ولقسم الخدمات العامة بالجامعة دور ي

 

 ،خالءعمليات اإلوالستفادة منها في  الت والمركبات بالجامعةتخصيص جميع الحاف -1

وذلك بعد التنسيق مع الدفاع المدني في  ا،خارجه أمخالء داخل الجامعة كان اإلأسواء 

 ذلك.

 . ومركباتها توفير القدر الكافي من السائقين لجميع حافالت الجامعة -2

 توفير الخدمات الضرورية الملحقة بتخصيص الحافالت.  -3

 

 : ورونا أو غيرهل وباء كمث إدارة األزمة في حالة وجود وباء   .4

 ما يجب فعله قبل حدوث األزمة: 

حات  ات وصفل الندوخالية الطالب والعاملين بالكلية عن خطورة الوباء وذلك من توع •

 بالوحدة. التواصل االجتماعي الخاصة 

 ل انتشاره. لوباء قبمع اعمل اللوحات اإلرشادية والملصقات الالزمة عن كيفية التعامل  •

 عافات األولية. تجهيز صندوق اإلس •

جاء الكلية ومدرجاتها  إعالن موقع وتليفون الوحدة الصحية في الكلية وتثبيتها في أر •

 املها. ومع

 حدوث األزمة: أثناء 



 سرعة اإلبالغ عن الحالة المصابة.  •

 . يةفريق الوحدة الصح استدعاء  •

 ديم اإلسعافات األولية. تق •

 اإلسعاف. إبالغ  •

 ر الحاالت المصابة لمعرفة التاريخ المرضي للطالب. أموإبالغ أولياء  •

 ات. اتخاذ االجراءات الالزمة للطالب المصابين في حالة وجود امتحان  •

 غلق مكان انتشار الوباء.  •

 ء وتكراره. وباجامعة إليقاف الدراسة في حالة استمرار انتشار المخاطبة ال •

 ء الوباء: بعد انتها

 المعامل بالكلية. وتطهير المدرجات  •

 تنظيف أماكن الدراسة.  •

 المتابعة المستمرة للتأكد من عدم وجود الوباء.  •

 توثيق الحدث.  •

. تقديم التوصيات و •  المفقترحات لتجنب حدوثها مستقبال 

 

 

 

 

 

 

 

 


