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 مقدمة

يوجد بالمعهد لجنة االزمات والكوارث تتبع وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 

ويوفر المعهد االمكانات والتجهيزات المناسبة للمحافظة على األمن والسالمة وتجهيز المبني 

 بكافة أشتراطات أمن الحريق والسالمة و الصحة المهنية. 

معهد بوضع خطط للطواريء واالخالء والتعامل مع االزمات والكوارث موضحا بها كما يهتم ال

أنواع االزمات والكوارث ومخارج الطواريء و نقاط التجمع ويتم اعتمادها في مجلس المعهد 

 .18/10/2017بتاريخ  35وتم اعتماد اخر خطة في مجلس المعهد رقم 

طوارئ واالخالء كما يتم التدريب العملي عليها ويتم اعالم األطراف المعنية بدورها في خطة ال

 من خالل اجراء تجارب االخالء وتنظيم دورات تدريبية.

 

 استراتيجية المعهد للتعامل مع الطوارئ واألزمات والكوارث

 

 رؤية لجنة االزمات والكوارث بالمعهد:

 "تفادى حدوث األزمات  والكوارث وتالفى اآلثار السلبية لها"

  لجنة االزمات والكوارث بالمعهد: رسالة

"يلتزم المعهد بتوفير كيان داخلي للتعامل مع األزمات والكوارث بمختلف أنواعها وتوفير وسائل 

 األمان والسالمة والمحفاظة عى سالمة األفراد والمباني واألجهزة داخل المعهد"

  -أهداف لجنة االزمات والكوارث بالمعهد :

 األزمات و الكوارث ومواجهة حاالت الطواريء .نشر ثقافة إدارة  -1

 بمختلف انواعها اتخاذ اإلجراءات الوقائية لتالفي حدوث األزمات و الكوارث -2

 إعداد خطط مواجهة األزمات و الكوارث والتعامل معها . -3

 تحديث تجهيزات ووسائل األمان والسالمة  -4

 ها مع القياسات المرجعية.متابعة استيفاء عوامل األمن والسالمة داخل المعهد واتفاق -5

 تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين للتعامل مع األزمات و الكوارث -6
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 والكوارث بالمؤسسات التعليمية أنواع األزمات

 
 الكوارث غير الطبيعية: -1

  :احد معامل أو قاعات أو مكاتب المعهد المعهد او  حريق داخلالحرائق 

  :المعهد مباني من أجزاء انهياراالنهيارات. 

 والعاملين الطالب تجمع أماكن في غطاء دون كهرباء أسالك بسبب :الماس الكهربائي 

  التدريس. هيئة وأعضاء

 تسريب الغاز 

 جماعية بالمعهد غذائي تسمم حاالت. 

 إصابات من حوادث ومشاجرات 

 

 الكوارث الطبيعية: -2

 الزالزل  

  األرضيةاالنهيارات 

 

 االزمات التعليمية: -3

  .اعتصام الطالب داخل المعهد 

  اقتحام الطالب ألحد مباني المعهد 

 الجامعي الحرم داخل طالبية مظاهرة . 

 االمتحانات أسئلة تسرب . 

 الكنترول مقر سرقة . 

 

 . التي تؤثر سلبا علي مجتمع المعهد اإلشاعات -4
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 تعليمات التصرف أثناء األزمات والكوارث

 قائالحر حالة في التصرف تعليمات

 .  لتشغيله الحريق إنذار زجاج كسرا -1

 .  اسعاف 122الرقم  على فورا   الدفاع المدني/  االمن مسئول إبالغ -2

 مع مراعاة عدم استخدام المصاعدغادر المكان فورا وأغلق الباب خلفك إذا كان الحرق كبيرا   -3

 :كالتالي الحريق لنوع مناسبة مطفأة أقرب صغيرا وتستطيع إخماده استخدام إذا كان الحريق -4

 بالمطفـأة األمـــان مسمار اسحب  . 

 الحريق مكـان إلى المطفأة فوهة وجه  . 

 المطفـأة لتشغيل المقبض على اضغط  . 

 الحريق انتشر إذا الهروب باستطاعتك وأنه عليك خطورة يشكل ال فيه تقف الذي المكان أن تأكد  

 الوقوف مع اتجاه الريح على مسافة  عند استخدام مطفأة الحريق اليدوية في الهواء الطلق يراعى

 متر من النار 2-3

 في حالة وجود دخان كثيف: -5

 انزع الستائر وافتح الغرفة لتهويتها و طرد الدخان 

  يكون التدحرج على األرض أفضل وسيلة لوجود هواء نقى بالقرب من األرض 

  ،وإذا لم يكن ساخنا تحسس الباب و المقبض فإذا وجدته ساخنا فال تفتحه ألنه سيكون خلفه نار

 افتحه بحذر واخرج.

 الجروح والحروق في التصرف تعليمات

 

 الزالزل: في التصرف تعليمات

 اخذ وال تحاول مكانك في فأبق وإال (متر ٥٠عن ) تزيد ال المسافة اخرج في حالة كنت بالمكتب:  إذا -1

 .الشخصية ممتلكاتك من شيء أي

أساسي  حائط إلى أو تحت أستند أو النافذة عن وابتعد مباشرة الطاولة تحت احتمى المدرج: في كنت إذا -2

 .(خرسانة)

 .المبنى حواف عن االبتعاد المعهد: فناء في كنت إذا -3

 .وقف مكانك في داخل المعهد: ابق السيارة في كنت إذا -4
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 .الميادين والحدائق إلى وتوجه العالية المباني عن ابتعد المعهد: خارج كنت إذا -5

 . حريق لحدوث منعا المعهد عن واقفل الغاز الكهرباء بقطع قم -6

 بعد لفترة هادئ تبقى أن واألفضل تابعة أخرى هزات يعقبها فقد مباشرة الهزة بعد التجول تحاول ال -7

 .الهزة األولى

 والهلع والفزع الخوف تجعل وال لسالمتك معه وتعاون ونفذها المدني الدفاع إرشادات إلى استمع -8

 . إصابتك إلى يؤدي قد إرباكا تحدث ال لكي يسيطر عليك

 .الحقة انهيارات نتيجة إصابتك في ذلك يتسبب فقد شخصية أغراض عن األنقاض في البحث تحاول ال -9

 تعليمات التصرف في االزمات التعليمية:

 لجنة األزمات والكوارث فورا رئيسإبالغ  .1 سرقات الكنترول

اللجنة والحفاظ علي المكان ومنع دخول األفراد للحفاظ علي  رئيسانتقال  .2

 األدلة

 االتصال بالشرطة لتوثيق آثار السرقة ورفع الصماتالعميد وابالغ  .3

 تسريب االمتحان

 

 لجنة األزمات والكوارث فورا رئيسإبالغ  .1

 وقف أعمال االمتحاناتابالغ العميد و .2

 توزيع االمتحان البديل الموجود في خزانة عميد المعهد .3

 تتبع أدلة الحدث للوقوف علي مصدر التسريب .4

 طبقا لقواعد ميثاق المعهد القانونية واألخالقية المناسبةاتخاذ اإلجراءات  .5

االعتصامات 

 الطالبية واإلضرابات

 امن المعهد فورا للتعامل مع الحدث العميد ومسئوليقوم مدير اللجنة بإبالغ  .1

األمن بالتنسيق مع قيادات المعهد باحتواء المظاهرة بالمناقشة  مسئوليقوم  .2

 وتلبية الطلبات إن أمكن

دم التمكن من ذلك يتم استدعاء الشرطة في الوقت المناسب وقبل حدوث حال ع .3

 شغب وإتالف للممتلكات

 والتسسم اإلصابات الناتجة عن الحوادث العرضية

 يتم إبالغ مدير العيادة الطبية بالمعهد لتقديم اإلسعافات األولية .1

 الت الشديدةافي الح 123رقم علي الخارجي باإلسعاف باسعاف المعهد او االتصال  .2
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 االمن والسالمة بالمعهدإمكانات 

 

 اجهزة 4أجهزة انذار:  -1

 C  5و مبني  D  6على مبنى   موزعة 11عدد : المياةق حريق مجهز بخراطيم يداصن -2

 .ارئ بالممرات والمدرجات والقاعاتتوضح مخارج الطو الطوارئ:خرائط  -3

بجميع  المخارج االمنة ونقطة التجمعالى ترشد العاملين والطالب للتوجه  :اسهم الطوارئ -4

 أدوار مباني المعهد.

 والسالمة واستخدام طفايات الحريقاالمن عن  إرشادات وتعليمات: -5

التزيد ومخرجين لكل أبواب المدرجات و Dللمبنى مخرجين يوجد  :مخارج الطواريء -6

والساللم بواب االومترا  للوصول نقطة األمن  30المسافة التي يقطعها الشخص عن 

مسالك الهروب خاليه وفي عمليه االخالء  عهدوالطرقات تتسوعب األفراد الموجودة بالم

 الي الخارج تفتح  االبوابو وسهله

طفاية حريق موزعة على المباني واالدوار حسب  59يوجد اجمالي عدد  طفايات الحريق: -7

 :مساحة وطبيعة المكان حيث يحتوي

  المبنيD  أدوار 4طفاية حريق موزعة على  21على 

  المبنيC  أدوار  5طفاية حريق موزعة على  26عدد 

  المبنيB  اداوار نظرا لصغر مساحة الدور. 7طفاية حريق موزعة على  12عدد  

  مركز---- 

  مركز---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معهد النيل العالي للعلوم التجارية

 وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

 وحدة ضمان الجوده                                                       
 

7 
 

 واإلخالءاالزمات والكوارث هة وجخطة م

 

 اهداف الخطة

 : يلي ما المعهد داخل الطارئة واإلخالء في الحاالتاألزمات  مواجهة خطة تستهدف

 . المختلفة بأنواعها الكوارث و األزمات مواجهة تجهيزات حديثوت مالاستك -1

  الحريق إنذار جرس سماع فور المتواجدين من المباني إخالء -2

 .عهدبالم سلفا   التجمع المحددة نقاطتعرف الفئات المستهدفة ب -3

المحتمل  والكوارث األزمات مواجهةل العاملينولجنة إدارة األزمات والكوارث  قدرات تنمية -4

 .بالمعهد حدوثها

لتدريب المستمر على سيناريوهات ل اإلنقاذ وعمليات الحرائق ومكافحة اإلخالء خطط تنفيذ -5

 . مختلفة لمواجهة األزمات والكوارث

 اتعن األزم الناجمة الخسائر وتقليل اآلثار السلبية على لسيطرةلالفعالة  الوسائل استخدام -6

 .المختلفة ارثووالك

 االستخدام اآلمن لألجهزة والمعدات  -7

  ات والكوارث:سيناريو إدارة األزم

 زمةعدم التهوين أو التهويل باال 

 األزمات والكوارث  رئيس لجنةاإلبالغ الفوري ل 

 اذا تطلب االمر (الدفاع المدني –اإلسعاف  –لشرطة إخطار الجهات المعنية )ا 

  وقوع االزمةتأمين منطقة  

  تجميع وتحليل وتداول المعلومات األولية مع المختصين 

 التعامل مع االزمة 

 وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه  زمةإزالة أثار اال 

 وتعديل السيناريوهات السابق وضعها زمةاالستفادة من اال 
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 مراحل التعامل مع االزمات والكوارث:

 :مراحل ثالث إلى وكيفية التعامل معها بالمعهد والكوارث األزمات إدارة مهام تقسيم يمكن

  

 :األزمة قبل ما مرحلة

 استيفاء إمكانات االمن والسالمة للقياسات المرجعية  -1

 حدوثها المحتمل والكوارث الزماتالمناسبة للتعامل مع االسيناريوهات التخطيط ورسم -2

 .بالمعهد

 .الكارثة أو األزمة احتواء/ لمنع الوقائية اإلجراءات اتخاذ -3

 بالمعهد العاملين كفاءة بمستوى الرتقاءو االزمات مع لتعاملوا ستعدادلال األفراد تدريب -4

 .وتجهيزات االمن والسالمة معدات وتحديث صيانة -5

  والكوارث األزمات إدارة ثقافة نشر -6

 :(واالحتواء واالستجابة المواجهة) االزمة مرحلة

 عليها والتدريب إعدادها سبق التي والسيناريوهات الخطط تنفيذ -1

 . الكارثة أو األزمة لنوعية وفقا   بأنواعها واإلغاثة المواجهة أعمال تنفيذ -2

 . العاجلة الطوارئ خدمات بأعمال القيام -3

 .الضرورة عند اإلخالء عمليات تنفيذ -4

 .المطلوبة اإلجراءات وتحديد اوتقييمه مستمر بشكل هاتطوراتو االزمة ثاحدا متابعة -5

 

 :األزمة بعدما  مرحلة

 .والممتلكات األفراد في الخسائر حصر -1

 .المحتملة المستقبلية األخطار من والحماية البناء وإعادة التأهيل -2

 .الكارثة/ األزمة مع للتعامل اتخاذها تم التي اإلجراءات تقييم -3

  المعنية الجهات إلى وتوجيهها الالزمة، والمقترحات التوصيات وتقديم الحدث توثيق -4

واتخاذ اإلجراءات " وجدت إن"  مستقبال ، السلبيات تالفىل التعامل مع االزمة من ستفادةاال -5

 للمستجدات. وفقا   الخطط وتحديث التصحيحية وتطوير
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 :االجراءات المطلوبة عند اكتشاف الحريق

سيناريو وإجراءات عن موقع العمل ويتطلب هذا إعداد  المسئول هي مسئوليةاية من الحريق الوق

 علي علم باآلتي:المسئول ن يكون اويشترط شر تلمواجهة حوادث الحرائق في بدايتها حتي ال تن

 حجم المبني. -1

  بالمبنى عدد الطوابق -2

 نوع  النشاط. -3

 عدد العاملين بالمنشأة. -4

المكان )المنشأة( بوسائل  تجهيزضرورة : حريق واالخطار عناإلنذار استخدام أجهزة أوالً: 

 إلعالم جميع من بالمنشأة عن الخطر والبدء فورا  عن األخالء .انذار 

فريقا  مدربا  علي واجهه الحريق بمعرفة أفراد األمن مو ثانياً: عمليات الموجهه السريعة:

 يتمكن من السطيرة علي النيران بدايتها.لمواجهه النيران 

يعتبر حيث  ملية األخالء من األفراد ،الطالباجراء ع موقع من األروح :ال ءثالثاً: عمليات إخال

كن وبدون خسائر ويكون كل شخص ويجب أن يتم بأسراع وقت مماألول إنقاذ األرواح في المقام 

 أمنه.تجمع الطريق جيدا  حتي يتم الوصول إلي نقطة  رفيع

 

 :والكوارث األزمات إدارة فريق واجبات

 المعهد في قسم كل من األزمات دارةإل باإلضافة للجنة االزمات والكوارث فريق تشكيل يتم

 : التالية بالواجبات أعضائه وتكليف

 طنقاتجاهات و الطوارئ ومخارج الهروب مسالك طريق ني إلىبالمب المتواجدين إرشاد -1

 الكبرى التجمع ونقطة التجمع

 . القيمة ذات واألشياء الوثائق نقل -2

 .للمصابين األولية اإلسعافات تقديم  -3

  . الطالب وبخاصة المبنىب لمتواجدينل المعنوية الروح رفع -4

 فريق الطبي.وال واإلنقاذ اإلطفاء فرق ومساعدة الحرائق مكافحة -5
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 :الطوارئ حاالت في داريينواال والطالبومعاونيهم  التدريس هيئة أعضاءواجبات 

 التحلى بالهدوء وعدم االرتباك  -1

 . عدم استخدام المصاعد الكهربائية  -2

 ايقاف العمل وقطع التيار الكهربائى عن المكان  -3

 المبنى الى مخارج الطوارئ ب المتواجدينارشاد  -4

 التنبيه على الجميع بعدم الركض او تجاوز من يسبقهم حتى ال تقع اصابات  -5

 نقل الوثاثق واالشياء ذات القيمة  -6

 للمصابينتقديم االسعافات االوليه  -7

 المبنى وباالخص الطالب ب لمتواجدينرفع الروح المعنويه ل -8

  فريق الطبيمساعدة فرق االطفاء واالنقاذ وال -9

 التجازف بحياتك وال ترجع للمبنى مهما كانت االسباب اال اذا سمح لك بذلك  -10

 .الطوارئ ومخارج الهروب مسالك خالل من التجمع نقاط إلى التوجه -11

 

 المعامل و والقاعات في المدرجاتإجراءات السالمة 
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