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 الغاز الطبيعى 
 الكيرباء والمياه 

 التميفونات 
 الطرؽ 
 المرور 
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 .إرشاد شاغمي الكمية أو المبنى إلى طريؽ مسالؾ اليروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع   -1

 شياء ذات القيمة .نقؿ الوثائؽ واأل  -2



 .تقديـ اإلسعافات األولية ورفع الروح المعنوية لشاغمي المبنى أو الكمية وبخاصة الطالب   -3

 مكافحة الحرائؽ ومساعدة فرؽ اإلطفاء واإلنقاذ والصحة .  -4
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 ( 2014/  2002)  الخطة التنفيذية لوحدة إدارة األزمات و الكوارث* 

األنشطة و المهام 
 بةالمطمو 

 آليات التنفيذ
مسئولية 
 التنفيذ

الفترة 
الزمنية 
 لمتنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز المخرجات
التمويل 
الالزم 
 باأللف

توفير األمن  - 1
لتحقيق السالمة 
لمموارد البشرية 
بالكمية ) أعضاء 

 –هيئة تدريس 
 –موظفين  –طالب 

 عمال (

 

الجامعة و  شراء سيارة إسعاف . -
 الكمية

2002 
- 

2010 

 كمية بها سيارة إسعاف . - م شراء سيارة اإلسعاف.ت -
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 عمل أبواب لمطوارئ . -
 الكمية

2002 
- 

2010 

مددددددرجات مدددددزودة ببددددداب  - تم عمل أبواب لمطوارئ. -
 00 لمطوارئ.

تددددددريب العددددداممين عمدددددى  -
خطدة اإلخددالء و التواجددد فددى 

 أماكن التجمع المحددة .

وحدة إدارة 
األزمات و 
الكوارث و 

 يةالكم

30/5 
2010 

تددددم عمددددل خطددددة إخددددالء  -
 –لمبانى ) اإلسكان الطالبى 

 مبنى شئون الطالب (

عدددداممون مدددددربون عمددددى  -
إخدددددالء المبندددددى فدددددى حالدددددة 

 5 األزمات و الكوارث .
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األنشطة و المهام 
 المطموبة

مسئولية  آليات التنفيذ
 تنفيذال

الفترة 
الزمنية 
 لمتنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز المخرجات
التمويل 
الالزم 
 باأللف

تأمين منشآت  - 2
الكمية واألفراد ضد 
الحرائق والكوارث 

 0واألزمات 
 

وضددددددددع خطددددددددة لمزيددددددددارة  -
الميدانيددة الدوريددة لمسددئولى 

 الحماية المدنية لمكمية .

وحدة إدارة 
األزمات و 
الكوارث و 

 الكمية

2011  
– 

2012 

خطدددددة الزيدددددارة الميدانيدددددة  -
الدوريدددة لمسدددئولى الحمايدددة 
المدنيددددة لمبددددانى و منشددددآت 

 الكمية .

تقددارير مسددئولى الحمايددة  -
المدنيددددددددة عددددددددن الزيددددددددارات 

 25 الميدانية .

إستكمال إحتياجات الكميدة  -
 الكمية من أجهزة اإلطفاء .

2011  
– 

2012 

تدددوفير إحتياجددددات الكميددددة  -
 من أجهزة اإلطفاء .

مية مستوفاة إلحتياجاتها ك -
 100 من أجهزة اإلطفاء .

وضددددددع خطددددددة لم دددددديانة  -
الدوريدددة ألجهدددزة اإلطفددداء و 
خددددراطيم الميدددداي و  ددددناديق 

 اإلطفاء .

وحدة إدارة 
األزمات و 
الكوارث و 

 الكمية

2011  
– 

2012 

خطددددة ال دددديانة الدوريددددة  -
ألجهددددزة اإلطفدددداء و خددددراطيم 
 المياي و  ناديق اإلطفاء .

إطفددداء و خدددراطيم أجهدددزة  -
ميدددددداي و  ددددددناديق إطفدددددداء 
 الحة و جداهزة لززمدات و 

 الكوارث و الحرائق .

100 

 
 ( 2014/  2002)  الخطة التنفيذية لوحدة إدارة األزمات و الكوارث

ل التموي مؤشرات اإلنجاز المخرجاتالفترة مسئولية  آليات التنفيذاألنشطة و المهام 



الزمنية  التنفيذ المطموبة
 لمتنفيذ

الالزم 
 باأللف

تحقيق معايير  - 3
 0األمن والسالمة 

 

تعددددديل أبددددواب المدددددرجات  -
لتفدددددتا لمخدددددارج فدددددى حالدددددة 

 حدوث أى كارثة .
 الكمية

2002 
– 

2010 

عمدددددل أبدددددواب المددددددرجات  -
لتفدددددتا لمخدددددارج فدددددى حالدددددة 

 حدوث أى كارثة .

أبددددددواب مدددددددرجات تفددددددتا  -
 20 لمخارج .

عمددددددل أبددددددواب لمطددددددوارئ  -
 لكميةا بالمدرجات .

2002 
– 

2010 

تدددم عمدددل أبدددواب لمطدددوارئ  -
 بالمدرجات .

مدددددرجات مددددزودة بددددأبواب  -
 00 لمطوارئ .

شددددددراء أجهددددددزة اإلطفدددددداء  -
الالزمدددة بنددداء عمدددى تقدددارير 
الزيدددارة الميدانيدددة لمسدددئولى 

 الحماية المدنية .
 
 

 الكمية
2011  
– 

2012 

تدددوفير إحتياجددددات الكميددددة  -
 من أجهزة اإلطفاء .

اة إلحتياجاتها كمية مستوف -
 من أجهزة اإلطفاء .

100 
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األنشطة و المهام 
 المطموبة

 آليات التنفيذ
مسئولية 
 التنفيذ

الفترة 
الزمنية 
 لمتنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز المخرجات
التمويل 
الالزم 
 باأللف

تحقيق معايير  - 3
 0األمن والسالمة 

 

عمددددل تاندددددة عمددددى تنددددك  -
السددوالر ) اإلسددكان الطالبددى 

 باحة ( .حمام الس –
 الكمية

2011  
– 

2012 

تاندددة عمددى تنددك السددوالر  -
حمدددام  –)اإلسدددكان الطالبدددى 

 السباحة ( .

تاندددك السدددوالر )اإلسدددكان  -
حمددام السددباحة (  –الطالبددى 

 مؤمن بتاندة .
10 

شدددددددراء أجهدددددددزة إطفدددددددداء  -
أوتوماتيدددددك لتندددددك السدددددوالر 

حمدددام  –)اإلسدددكان الطالبدددى 
 السباحة ( 

 الكمية
2011  
– 

2012 

تدددددددوفير أجهدددددددزة إطفددددددداء  -
أوتوماتيدددددك لتندددددك السدددددوالر 

حمدددام  –)اإلسدددكان الطالبدددى 
 السباحة (  .

تاندددك السدددوالر )اإلسدددكان  -
حمددام السددباحة (  –الطالبددى 

مددددددددؤمن بددددددددأجهزة إطفدددددددداء 
 أوتوماتيك .

25 

تزويد الكمية بأجهزة إنذار  -
 الكمية .

2013 
– 

2014 

 ار.كمية مزودة بأجهزة إنذ - توفير أجهزة إنذار . -
20 

تزويددددد الكميددددة بكدددداميرات  -
 الكمية مراقبة لزماكن الحيوية .

2013 
– 

2014 

كميدددددة مدددددزودة بكددددداميرات  - توفير كاميرات مراقبة . -
 100 مراقبة .



األنشطة و المهام 
 المطموبة

مسئولية  آليات التنفيذ
 التنفيذ

الفترة 
الزمنية 
 لمتنفيذ

 مؤشرات اإلنجاز المخرجات
التمويل 
الالزم 
 باأللف

نشر الوعي بين  - 4
العاممين والطالب 
وتدريبهم عمى 
 السموك األمثل.

 

عقددددد ورشددددة عمددددل عددددن  -
التوعية الوقائية ضدد أخطدار 

 الحريق .

وحدة إدارة 
األزمات و 
الكوارث و 

 الكمية

30/5 
2010 

كميددددة توعيدددة العددداممين بال -
ضد أخطار الحريدق و كيفيدة 
التعامدددددددددل مدددددددددع الحرائدددددددددق 

 المختمفة .

عدددداممون قددددادرون عمددددى  -
التعامل مع األنواع المختمفة 

 0 من الحرائق .

عقددددد دورة تدريبيددددة عددددن  -
الدفاع المدنى و الوقاية مدن 

 الحريق .
 الكمية

2002 
- 

2010 

تددددددريب العددددداممين عمدددددى  -
الدفاع المدنى و الوقاية مدن 

 .الحريق 

عدددداممون قددددادرون عمددددى  -
الدفاع المدنى و الوقاية مدن 

 الحريق .
5 

عقددددد دورة تدريبيددددة عددددن  -
 الكمية اإلسعافات األولية .

2002 
- 

2010 

توعيددة العدداممين بطددرق و  -
 أساليب اإلسعاف األولى .

عدددددداممون عمددددددى عمددددددم و  -
درايددددددة بطددددددرق و أسدددددداليب 

 اإلسعاف األولى .
3 

عمدددددددل نشدددددددرة تثقيفيدددددددة  -
ل مددددددع األزمددددددات و لمتعامدددددد

 الكوارث توزع عمى األقسام 

وحدة إدارة 
األزمات و 
 الكوارث 

2010 
- 

2011 

توعيددددددة العدددددداممين عمددددددى  -
كيفية التعامل مع األزمات و 

 الكوارث .

عدددداممون قددددادرون عمددددى  -
التعامددددددل مدددددددع األزمدددددددات و 

 الكوارث .
4 



 عبِؼخ االعىٕذسيخ بظيخ ثٕيٓثىٍيخ اٌزشثيخ اٌشي عيٕبسيٛ٘ـــبد اٌزؼبًِ ِغ األصِبد ٚاٌىٛاسس
 

 أوال : حريق داخل إحدى المعامل أو المكاتب أو المخازن :
 ِشؽٍخ اٌزٛاصْ -3 اٌّٛاعٙخ ٚاألؽزٛاء -2 ِب لجً األصِخ -1

*ػًّ خطخ إخالء ٌٍّجبٔٝ ٚرصّيُ اٌىٍيخ إٌٝ 

 لطبػبد.

 *رغشثخ خطخ اإلخالء .

 *رٛفيش خشاغيُ ِيبٖ ثؤغٛاي ِٕبعجخ.

 ٚعٛد ِفبريؼ ٌصٕبديك اإلغفبء*اٌزؤويذ ػٍٝ 

ويذ ػٍٝ ٚعٛد ِفبريؼ ألثٛاة اٌطٛاسٜء ػٍٝ ؤ*اٌز

 أْ رفزؼ األثٛاة ٌٍخبسط .

 *ػًّ ربٔذٖ ػٍٝ رٕه اٌغٛالس.

 وغُ ِيىبٔيىٝ.05*رذػيُ اٌزبٔه ثغٙبص سغٜٛ 

 *صيبٔخ أعٙضح ِٚؼذاد اإلغفبء يذٚيبً .

 *رٛصيغ ٔؾشح رضميفيخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّشافك .

*سػ اٌغزبئش ٚاألسظيبد ٚاٌخؾت ثّبدح ػبصٌخ 

 ٌٍٙت .

*رغطيخ عّيغ اٌجٛاغبد اٌىٙشثبئيخ ٚاألعالن 

 اٌىٙشثبئيخ .

 *سفغ اٌّخٍفبد اٌّٛعٛدح ثغبٔت اٌّخبصْ .

 6*رؤِيٓ ٌٛؽبد اٌىٙشثبء ثغٙبص اغفبء وشثْٛ 
 وغُ يٛظغ ثغٛاس ٌٛؽخ اٌّفبريؼ اٌشئيغيخ.

 *رٛفيش ِصذس ِٕبعت ٌٍّيبٖ.

 صً ثيٓ األؽيبء ثبٌّخبصْ .*رشن فٛا

 *ؽشاء عيبسح اعؼبف خبصخ ثبٌىٍيخ .

 *اعزذػبء ِغؤي اٌّجٕٝ .

 *اعزذػبء فشيك إداسح األصِبد .

 * رغٙيض غشفخ ػٍّيبد .

 *اعزذػبء اٌذفبع اٌّذٔٝ ٚاالعؼٙبف .

*رٕفيز خطخ اإلخالء اٌزٝ عجك إػذاد٘ب ٚاٌزذسيت 

 ػٍيٙب .

 ػ اٌزغّغ *اخالء اٌّجٕٝ ٚرغّيغ األفشاد فٝ ٔم

 *فصً اٌزيبس اٌىٙشثبئٝ ػٓ اٌّجٕٝ .

*ِؾبٌٚخ إخّبد اٌؾشائك ِٓ لجً األفشاد اٌؾبصٍيٓ 

ػٍٝ دساعبد فٝ اٌذفبع اٌّذٔٝ ٚاٌٛلبيخ ِٓ 

 اٌؾشيك .

*اعؼبف اٌّصبثيٓ ِٓ لجً األفشاد اٌؾبصٍيٓ ػٍٝ 

 دٚسح االعؼبفبد األٌٚيخ ٚػيبدح اٌىٍيخ .

اٌّٛلف *ِزبثؼخ اٌؾشيك ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ِمِٛبد 

ثؾىً ِغزّش ٚرمييُ ٚرؾذيذ اإلعشاءاد اٌّطٍٛثخ 

 ٌٍزؼبًِ ِؼٙب ِٓ خالي غشفخ اٌؼٍّيبد .

 

 *ؽصش اٌخغبئش فٝ األفش اد ٚإٌّؾآد .

 *اٌزؤ٘يً ٚإػبدح اٌجٕبء .

 *ٚظغ أعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمجً.

رمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ ٌٍزؼبًِ ِغ األصِخ ٚ  *

 فبدح.اٌخشٚط ثبٌذسٚط اٌّغز

 *رٛصيك اٌؾذس ٚرٕفيز اٌزٛصيبد .

*اٌّمزشؽبد اٌالصِخ ٚرٛعيٙٙب إٌٝ اٌغٙبد اٌّؼٕيخ 

 ٌإلعزفبدح ِٕٙب .

*رطٛيش ٚرؾذيش اٌخطػ ٚفمب ٌٍّغزغذاد ِٓ أعً 

 إداسح أفعً .



 

 : إنهيار جزء من أحد مبانى الكمية :ثانيا 
 ِشؽٍخ اٌزٛاصْ -3 اٌّٛاعٙخ ٚاالؽزٛاء -2  ِب لجً األصِخ -1

*ػًّ أثٛاة اٌطٛاسٜء ػٍٝ أْ رفزؼ ٌٍخبسط  *رٛفيش 

 أوضش ِٓ ِخشط ٌىً ِجٕٝ .

*اٌزؤويذ ػٍٝ ٚعٛد ِفبريؼ األثٛاة )األعبعيخ 

 ٚاٌطٛاسٜء( فٝ ِىبْ ِؾذد ٌٍّٛعٛديٓ داخً اٌّجٕٝ.

 *ػًّ خطخ إخالء أعبعيخ ٌٍّجٕٝ ٚخطخ أخشٜ ثذيٍخ.

 *رمغيُ اٌىٍيخ إٌٝ لطبػبد .

صِبد ِغ اٌىٛاسس ػٍٝ *رٛصيغ فشيك إداسح األ

اٌمطبػبد ٚاٌّجبٔٝ وً فٝ اٌّجٕٝ اٌزٜ يؼًّ ثٗ أٚ 

 اٌمشيت ػٍٝ األلً .

 *رغشثخ خطخ اإلخالء ٚرذسيت األفشاد ػٍيٙب .

*ٔؾش اٌٛػٝ اٌضمبفٝ ػٓ ويفيخ اٌزؼبًِ فٝ ؽبٌخ 

 أٙيبس عضء ِٓ أؽذ اٌّجبٔٝ . 

 *إعزذػبء ِغؤي اٌّجٕٝ .

 *إعزذػبء فشيك إداسح األصِبد .

 غٙيض غشفخ ػٍّيبد .*ر

 *اعزذػبء اٌذفبع اٌّذٔٝ ٚاإلعؼبف . 

*رٕفيز خطخ اإلخالء اٌزٝ عجك إػذاد٘ب ٚاٌزذسيت 

 ػٍيٙب .

 *إخالء اٌّجٕٝ ٚرغّيغ األفشاد ثؼيذاً ػٕٗ .

 *فصً اٌزيبس اٌىٙشثبئٝ ػٓ اٌّجٕٝ .

*ِؾبٌٚخ إخالء اٌّجبٔٝ اٌمشيجخ ِٓ اٌّجٕٝ 

 اٌّزعشس.

اٌّجٕٝ ِٓ عّيغ  *ػضي اٌّجٕٝ ثؼًّ غٛق ؽٛي

 اٌغٙبد.

*إعؼبف اٌّصبثيٓ ِٓ لجً األفشاد اٌؾبصٍيٓ ػٍٝ 

 دٚسح إعؼبفبد اٌٚيخ ٚػيبدح اٌىٍيخ .

*ِزبثؼخ اٌّجٕٝ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ رصٛساد اٌّٛلف 

 ثؾىً ِغزٍّش . 

 

 *ؽصش اٌخغبئش فٝ إٌّؾآد ٚاألفشاد .

 *اٌزؤ٘يً ٚإػبدح اٌجٕبء .

 ً .ٚظغ أعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمج*

 األصِخ ٚرمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ ٌٍزؼبًِ ِغ  *

 اٌخشٚط ثبٌذسٚط اٌّغزفبدح.

*رٛصيك اٌؾذس ٚرمذيُ اٌزٛصيبد اٌفٕيخ ٌإلعزفبدح 

 ِٕٙب .

*رطٛيش ٚرؾذيش اٌخطػ ٚفمبً ٌٍّغزغذاد ِٓ أعً 

 إداسح أفعً .

 

 

 

 



 

 : ثالثا : إعت ام الطالب داخل أحد مرافق الكمية
 ِشؽٍخ اٌزٛاصْ -3 اٌّٛاعٙخ ٚاالؽزٛاء -2  ِب لجً األصِخ -1

*ػًّ ؽصش ألػعبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚأػعبء اٌٙيئخ 

 اٌّؼبٚٔخ اٌّعشثيٓ ٌٍطالة ثبٌىٍيخ .

 *إٔؾبء ٌغٕخ رٍمٝ اٌؾىبٜٚ .

 *صيبدح أػذاد اإلؽشاف اٌيِٛٝ ػٍٝ عيش اٌذساعخ  .

*صيبدح أػذاد أفشاد األِٓ ػٍٝ ِذاخً اٌىٍيخ )اٌجٛاثبد( 

 ذد ِٓ اٌّٛظفيٓ ٚاٌؼّبي .ٚرذػيُّٙ ثؼ

*رؤِيٓ ِجٕٝ إداسح اٌىٍيخ ٚعّيغ األثٛاة ٚاٌىٕزشٚالد 

 ٚعٛيزؼ اٌىٍيخ .

 *إعزذػبء فشيك إداسح األصِبد .

 *رغٙيض غشفخ ػٍّيبد .

اٌّجبدسح ثؾً اٌّؾىالد ٚأعجبة اػزشاض ٚرزِش *

 اٌطالة .

رىٍيف أػعبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٚٔخ *

ثبٌزٛاعذ يِٛيبً ؽزٝ أزٙبء  اٌّمشثيٓ ِٓ اٌطالة

 اإلػزصبَ .

ِٓ اٌزؤويذ ػٍٝ ػذَ اؽزىبن اإلؽشاف أٚ األ*

 .ثبٌطالة

 *رؤِيٓ اٌّجبٔٝ اٌٙبِخ ثبٌىٍيخ .

*فٝ ؽبٌخ اػزصبَ اٌطالة فٝ أؽذ اٌطشق اٌشئيغيخ 

ثبٌىٍيخ يزُ فزؼ ثٛاثخ اٌطٛاسٜء ٌذخٛي ٚخشٚط 

 اٌؼبٍِيٓ ثبٌىٍيخ .

 ثٛاثخ اٌىٍيخ . رؾذيذ اإل*عشاءاد االِٕيخ ػٍٝ

 

 *ؽصش اٌخغبئش فٝ إٌّؾآد ٚاألفشاد .

 *اٌزؤ٘يً ٚإػبدح اٌجٕبء .

 ٚظغ أعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمجً .*

 األصِخ ٚرمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ ٌٍزؼبًِ ِغ  *

 اٌخشٚط ثبٌذسٚط اٌّغزفبدح.

*رٛصيك اٌؾذس ٚرمذيُ اٌزٛصيبد اٌفٕيخ ٌإلعزفبدح 

 ِٕٙب .

اٌخطػ ٚفمبً ٌٍّغزغذاد ِٓ أعً  *رطٛيش ٚرؾذيش

 إداسح أفعً .

 

 

 

 

 

 



 

 رابعا : حاالت تسمم غذائى :
 ِشؽٍخ اٌزٛاصْ -3 اٌّٛاعٙخ ٚاالؽزٛاء -2  ِب لجً األصِخ -1

*اإلؽشاف ػٍٝ األغؼّخ اٌزٝ يزُ إدخبٌٙب إٌٝ اٌىٍيخ 

عٛاء ٌإلعىبْ اٌطالثٝ أٚ اٌىبفزشيب ِٓ لجً ِغؤي 

 اٌزغزيخ ِٓ ؽيش :

 اٌصالؽيخ . ربسيخ -أ

ػذَ رشن اٌّٛاد اٌغزائيخ ٌفزشاد غٛيٍخ ِٓ اٌضِٓ -ة

خبسط اٌضالعخ أصٕبء إؽعبس٘ب ٌٍىٍيخ ٚثخبصخ فٝ فصً 

 اٌصيف .

ػذَ ؽشاء اٌّٛاد اٌغزائيخ ٚاألغؼّخ إال ِٓ ِصبدس -ط

 ِٛصٛق ثٙب .

*إثؼبد اٌؼبٍِيٓ ثبٌّغبي اٌغزائٝ ِٓ اٌّصبثيٓ 

 يٓ ؽفبئُٙ .ثبٌغشٚػ ٚثضٛس ٚإعٙبي ػٓ اٌؼًّ إٌٝ ؽ

*ِشالجخ رطجيك ِفب٘يُ إٌظبفخ اٌؾخصيخ ٌذٜ 

 اٌؼبٍِيٓ فٝ ِغبي اٌزغزيخ .

*رٛػيخ اٌؼبٍِيٓ فٝ ِغبي اٌزغزيخ ثؾشٚغ اٌطجخ 

 اٌغٍيُ ٚؽفع اٌطؼبَ ثصٛسح عٍيّخ .

*ػٕذ اٌؾه فٝ صالؽيخ غؼبَ ِب يغت اٌزخٍص ِٕٗ 

 فٛساً .

 *ؽشاء عيبسح إعؼبف خبصخ ثبٌىٍيخ .

 

 إداسح األصِبد .*اعزذػبء فشيك 

 *رغٙيض غشفخ ػٍّيبد .

 *اعزذػبء اٌؾبصٍيٓ ػٍٝ دٚسح اإلعؼبفبد األٌٚيخ .

 *عؤاي اٌّصبة لجً أْ يفمذ ٚػيٗ ػّب ؽذس .

*اإلرصبي ثبإلعؼبف ثغشػخ ٚاخجبسُ٘ ػٓ ؽبٌخ 

 اٌّصبة .

*ِؾبٌٚخ عؼً اٌّصبة يزميؤ ثٛظغ إصجغ فٝ ؽٍمٗ 

 ٚإػطبئٗ ِب يؾشثٗ .

ٚظً يزٕفظ غجيؼٝ ظؼٗ فٝ  *إرا فمذ اٌّصبة ٚػيٗ

 ٚظؼيخ اإلعزؾفبء.

*ارا رٛلف اٌزٕفظ ٚٔجط اٌمٍت يغت اٌجذء فٛساً 

 ثؼٍّيخ إٔؼبػ لٍت سئٜٛ .

*يغت ٔمً اٌّصبة إٌٝ اٌّغزؾفٝ ثغشػخ ِغ 

إسعبي ػيٕبد ِٓ اٌمٝء ٚأٜ ػٍت رىْٛ لشيجخ ِٕٗ 

 ٌيزُ فؾصٙب فٝ اٌّغزؾفٝ . 

 

 *ؽصش اٌخغبئش فٝ األفشاد .

 بدح اٌجٕبء .*اٌزؤ٘يً ٚإػ

 ٚظغ أعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمجً .*

*رمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ ٌٍزؼبًِ ِغ األصِخ 

 ٚاٌخشٚط ثبٌذسٚط اٌّغزفبدح .

*رٛصيك اٌؾذس ٚرمذيُ اٌزٛصيبد ٚاٌّمزشؽبد 

اٌالصِخ ٚرٛعيٙٙب إٌٝ اٌغٙبد اٌّؼٕيخ ٌإلعزفبدح 

 ِٕٙب .

أعً *رطٛيش ٚرؾذيش اٌخطػ ٚفمب ٌٍّغزغذاد ِٓ 

 إداسح أفعً .

 

 

 



 خامسا : اقتحام الطالب مبنى الكمية أو أحد مرافقه :
 ِشؽٍخ اٌزٛاصْ -3 اٌّٛاعٙخ ٚاالؽزٛاء -2 ِب لجً األصِخ  -1

*إٔؾبء إداسح ػبِخ ٌألِٓ ثشئبعخ ػّيذ اٌىٍيخ 

ٚػعٛيخ اٌغبدح اٌٛوالء ٚأِيٓ اٌىٍيخ ٚاٌّذيش 

يظ اٌزٕفيزٜ ٌٛؽذح إداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚسئ

 اٌؼّبي ٚغبٌت ِّضً ِٓ وً فشلخ دساعيخ .

 *صيبدح أػذاد اإلؽشاف اٌيِٛٝ ػٍٝ عيش اٌذساعخ .

 *اٌزؤوذ ِٓ رٛفيش أوضش ِٓ ِخشط ٌىً ِجٕٝ .

*رذػيُ األثٛاة اٌخبسعيخ ٌّجٕٝ إداسح اٌىٍيخ ٚاٌّجبٔٝ 

 اٌٙبِخ ثؤثٛاة ِٓ اٌؾذيذ رغٍك ِٓ اٌذاخً ٚاٌخبسط .

س اٌخبسعيخ فٝ عّيغ *ػًّ ؽجبثيه ؽذيذ ػٍٝ األدٚا

 اٌّجبٔٝ .

*رؾذيذ اٌٛصبئك اٌٙبِخ فٝ اٌّجبٔٝ ٚرخصيص ِىبْ 

 آِٓ ٌؾفظٙب .

 .*إٔؾبء ٌغٕخ ٌزٍمٝ اٌؾىبٜٚ 

 *اعزذػبء فشيك إداسح األصِبد .

 *رغٙيض غشفخ ػٍّيبد ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌألِٓ .

 *إعزذػبء اٌذفبع اٌّذٔٝ ٚاإلعؼبف .

ض ٚرزِش *اٌّجبدسح ثؾً اٌّؾىالد ٚأعجبة إػزشا

 اٌطالة .

*رىٍيف أػعبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٚٔخ 

 .طالة ٌٍزٛاعذ ٌفط ػٍّيخ االلزؾبَاٌّمشثيٓ ِٓ اٌ

 * اٌزؤويذ ػٍٝ خشٚط اٌؼبٍِيٓ ِٓ اٌّجٕٝ ثغالَ .

*ٔمً اٌٛصبئك اٌٙبِخ ِٓ اٌّجٕٝ أٚ رؤِيٕٙب داخً 

 اٌّجٕٝ .

*اٌزؤويذ ػٍٝ ػذَ اؽزىبن اإلؽشاف أٚ األِٓ 

 . ثبٌطالة

 *ؽصش اٌخغبئش فٝ إٌّؾآد ٚاألفشاد .

 *اٌزؤ٘يً ٚإػبدح اٌجٕبء .

 ٚظغ أعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمجً .*

 األصِخ ٚرمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ ٌٍزؼبًِ ِغ  *

 اٌخشٚط ثبٌذسٚط اٌّغزفبدح.

*رٛصيك اٌؾذس ٚرمذيُ اٌزٛصيبد اٌفٕيخ ٌإلعزفبدح 

 ِٕٙب .

ٍّغزغذاد ِٓ أعً *رطٛيش ٚرؾذيش اٌخطػ ٚفمبً ٌ

 إداسح أفعً .

 

 

 

 

 

 

 

 



 سادسا : اإلشاعات المدمرة :
 ِشؽٍخ اٌزٛاصْ -3 اؽزٛاءاٌّٛاعٙخ ٚ -2 ِشؽٍخ ِب لجً األصِخ  -1

*رؾذيذ غشق اٌزؼبًِ ِغ أٚ اٌشد ػٍٝ اعزفغبساد 

 ِغزّغ اٌىٍيخ .

 *اٌٛظٛػ اٌؾذيذ فٝ غشػ ِٚؼبٌغخ األِٛس .

 زشؽبد.*إٔؾبء ٌغٕخ ٌزٍمٝ اٌؾىبٜٚ ٚاٌّم

رّٕيخ اٌؼاللخ اٌٛديخ ٚاٌصشيؾخ ثيٓ اإلداسح ٚاٌطالة *

 .ٓ ِٓ خالي ػمذ ٌمبءاد دٚسيخ ِؼُٙٚاٌؼبٍِي

 اٌزٛػيخ ثؤخطبس االؽبػبد ػٍٝ اٌفشد صاٌّغزّغ .

*إػذاد لبػذح ثيبٔبد ٚرؾذيضٙب أٚال ثؤٚي ػٓ وً ِب 

 يخص اٌىٍيخ .

* رصٕيف ٚعبئً االػالَ داخً اٌىٍيخ غجمبً ألّ٘يزٙب 

ٝ يّىٓ رؾذيذ أعشع اٌٛعبئً اٌزٝ يّىٓ أْ رٕمً ؽز

 .اٌؼبٍِيٓ ثبٌىٍيخ االخجبس اٌٝ 

 

 *رؾذيذ ِزؾذس سعّٝ ثبعُ اٌىٍيخ .

*ٚظغ أعٍٛة أٚ رىٛيٓ ٚؽذح ٌّشاعؼخ ٚاٌزؤوذ ِٓ 

صؾخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجيبٔبد اٌخبسعخ أٚ اٌٛاسدح إٌٝ 

 اٌىٍيخ .

*ػمذ ِمبثالد ِغ اٌغّب٘يش اٌّؼٕيخ فٛساً ٌٛئذ 

 بػخ فٝ ِٙذ٘ب .اإلؽ

*رؾٛيً اإلؽبػخ إٌٝ ٘يئخ ِزخصصخ رؾٍٍٙب ٚرجيٓ 

 أغشاظٙب .

*يمَٛ ثزىزيت أٜ إؽبػخ ؽخصيخ وجيشح ٌٙب 

 ِىبٔزٙب ؽزٝ يّيً األفشاد إٌٝ رصذيمٗ .

رضٚيذ اٌشأٜ اٌؼبَ ثبٌىٍيخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌصبدلخ  *

 ػٓ اإلؽبػخ .

*اٌٛصٛي إٌٝ ِصذس اٌؾبئؼبد ِٚؼبلجخ اٌّشٚعيٓ 

 ٌٙب .

 صش اإلؽبػخ فٝ أظيك اٌؾذٚد .*ؽ

*رفشض اٌصشاؽخ ٌىغش غٛق اٌغشض ِغ ٌفذ 

األٔظبس إٌٝ ظشٚسح رؾٍيً األخجبس ٚاأللبٚيً لجً 

 رصذيمٙب ٚٔؾش٘ب.

 

 *ؽصش اٌخغبئش فٝ إٌّؾآد ٚاألفشاد .

 *اٌزؤ٘يً ٚإػبدح اٌجٕبء .

 ٚظغ أعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمجً .*

ؼبًِ ِغ األصِخ *رمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ ٌٍز

 ٚاٌخشٚط ثبٌذسٚط اٌّغزفبدح.

*رٛصيك اٌؾذس ٚرمذيُ اٌزٛصيبد اٌفٕيخ ٌإلعزفبدح 

 ِٕٙب .

*رطٛيش ٚرؾذيش اٌخطػ ٚفمبً ٌٍّغزغذاد ِٓ أعً 

 إداسح أفعً .

 

 

 



 سابعا : هبوط فى المسطحات األرضية الشاسعة بالكمية :
 ٍخ اٌزٛاصِْشؽ -3 اؽزٛاءاٌّٛاعٙخ ٚ -2 ِشؽٍخ ِب لجً األصِخ  -1

*اٌزؼبلذ ِغ أؽذ اٌؾشوبد إٌٙذعيخ ٌؼًّ عغبد 

 ٌألسض فٝ ِٕبغك ِخزٍفخ ِٓ اٌىٍيخ دٚسيبً .

*ػًّ خشيطخ ٌٍىٍيخ ِؾذد ثٙب عّيغ اٌّجبٔٝ ٚإٌّبغك 

. 

*سفغ اٌّخٍفبد ِٓ عّيغ األِبوٓ ثبٌىٍيخ خبصخ راد 

 األٚصاْ اٌضميٍخ .

 *ػذَ ثٕبء أٜ ِجبٔٝ فٝ أٜ أسض ثبٌىٍيخ إال ثؼذ

اٌؾصٛي ػٍٝ إعزؾبسح ٕ٘ذعيخ ِٓ عٙخ أوبديّيخ 

 )وٍيخ إٌٙذعخ( .

 *اٌزؤوذ ِٓ ِٕغٛة اٌّيبٖ اٌغٛفيخ ثبٌىٍيخ .

 

 *إعزذػبء ِغؤي اٌمطبع .

 *إعزذػبء فشيك إداسح األصِبد .

 *رغٙيض غشفخ ػٍّيبد .

 *إعزذػبء اٌذفبع اٌّذٔٝ .

*ػًّ غٛق ؽًّ إٌّطمخ اٌّزعشسح ٌؼذَ اإللزشاة 

 ِٕٙب .

 الء اٌّجبٔٝ اٌمشيجخ ِٓ إٌّطمخ اٌّزعشسح .*إخ

*فصً ِصذس اٌّيبٖ ٚاٌىٙشثبء ٚاٌغبص ػٓ اٌّجبٔٝ 

 اٌمشيجخ .

 *ؽصش اٌخغبئش فٝ إٌّؾآد ٚاألفشاد .

 *اٌزؤ٘يً ٚإػبدح اٌجٕبء .

 ٚظغ اعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمجً. *

األصِخ رمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ ٌٍزؼبًِ ِغ  *

 ٚط اٌّغزفبدح.اٌخشٚط ثبٌذس ٚ

*رٛصيك اٌؾذس ٚرمذيُ اٌزٛصيبد اٌفٕيخ 

 ٌإلعزفبدح ِٕٙب .

*رطٛيش ٚرؾذيش اٌخطػ ٚفمبً ٌٍّغزغذاد ِٓ 

 أعً إداسح أفعً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثامنا : وجود أسالك كهرباء دون غطاء فى أماكن تجمع الطالب والعاممين وأعضاء هيئة التدريس :
 ِشؽٍخ اٌزٛاصْ -3 اؽزٛاءخ ٚاٌّٛاعٙ -2 ِشؽٍخ ِب لجً األصِخ  -1

*ػًّ خشيطخ ٌٍىٍيخ ِٛظؼ ثٙب عّيغ اٌجٛغبد 

 اٌىٙشثبئيخ ٌٚٛؽبد اٌّفبريؼ اٌشئيغيخ .

 *رغطيخ عّيغ اٌجٛاغبد اٌىٙشثبئيخ .

 .ّيغ األعالن ٚاٌٛصالد اٌىٙشثبئيخ*اٌزؤوذ ِٓ ػضي ع

*رؾذيذ ثشٔبِظ صِٕٝ ٌّؼبيٕخ وبفخ اٌجٛاغبد 

 ٚاٌزٛصيالد اٌىٙشثبئيخ .

 مذ دٚساد رٛػيخ ػٓ أخطبس اٌىٙشثبء .*ػ

*ػًّ ٌٛؽبد إسؽبديخ ػٓ أِبوٓ اٌخطش اٌزٝ يغت 

 اإلؽزشاط ِٓ اإللزشاة ِٕٙب .

 

 *إعزذػبء ِغؤي اٌمطبع . 

 *إعزذػبء فشيك إداسح األصِبد .

*إعزذػبء ػّبي اٌىٙشثبء اٌؼبٍِيٓ ثبٌىٍيخ ِٚؼُٙ 

 خشيطخ ِؼذٖ ِغجمبً .

 *إعزذػبء اٌذفبع اٌّذٔٝ .

 ذػبء اإلاعؼبف .*إعز

 *اٌميبَ ثؤػّبي خذِبد اٌطٛاسٜء اٌؼبعٍخ .

 *رٕفيز ػٍّيبد اإلخالء .

 *رٕفيز أػّبي اٌّٛاعٙخ ٚاإلغبصخ . 

 *ؽصش اٌخغبئش فٝ إٌّؾآد ٚاألفشاد .

 *اٌزؤ٘يً ٚإػبدح اٌجٕبء .

 ٚظغ أعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمجً .*

 ِخ ٚاألصرمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ ٌٍزؼبًِ ِغ  *

 .بٌذسٚط اٌّغزفبدحاٌخشٚط ث

*رٛصيك اٌؾذس ٚرمذيُ اٌزٛصيبد اٌفٕيخ ٌإلعزفبدح 

 ِٕٙب .

*رطٛيش ٚرؾذيش اٌخطػ ٚفمبً ٌٍّغزغذاد ِٓ أعً 

 إداسح أفعً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاسعا : تسرب أسئمة اإلمتحانات :
 ِشؽٍخ اٌزٛاصْ -3 اؽزٛاءاٌّٛاعٙخ ٚ -2 ِشؽٍخ ِب لجً األصِخ  -1

ر اٌّبدح ثزغٍيُ ٔغخزيٓ ِخزٍفزيٓ ِٓ *يمَٛ اعزب

 اِزؾبٔبد اٌّبدح .

 –*يزغٍيُ ٚويً اٌىٍيخ )ٌؾؤْ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة 

اٌذساعبد اٌؼٍيب( إٌغخزيٓ ِٓ أعزبر اٌّبدح ِغ 

رٛظيؼ أٜ ِٓ إٌغخزيٓ يزُ اٌزؼبًِ ثٙب أٚالً ٚأٜ 

 ِّٕٙب إؽزيبغيبً يزُ اٌؼًّ ثٙب فٝ ؽبٌخ اٌطٛاسٜء .

رصٛيش اإلِزؾبْ ثؼذد اٌطالة  *يؾعش أعزبر اٌّبدح

 ٚثؾعٛس أ.دـ ٚويً اٌىٍيخ اٌّؼٕٝ .

*يزُ غٍك غطبء اٌّظبسيف ػمت اٌزصٛيش ٚثؾعٛس 

 أعزبر اٌّبدح ٚٚويً اٌىٍيخ .

*يزُ ؽفع اإلِزؾبْ فٝ ِىزت أ.د/ ٚويً اٌىٍيخ 

ٚيزغٍّٗ أعزبر اٌّبدح لجً االِزؾبْ ثٕصف عبػخ 

 .   ٚيمَٛ ثزٛصيؼٗ ػٍٝ اٌّالؽظيٓ ٚاٌّشالجيٓ

 

 * إعزذػبء فشيك رغٙيض غشفخ ػٍّيبد. 

 *رغٙيض غشفخ  ػٍّيبد .

*إعزذػبء أعزبر اٌّبدح ٌزصٛيش إٌغخخ اإلؽزيبغيخ 

 ثؤػذاد اٌٍغبْ .

 *يزُ إخطبس ػّيذ اٌىٍيخ ثبرخبر اٌالصَ .

 *اٌزؤ٘يً ٚإػبدح اٌجٕبء .

 ٚظغ اعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمجً .*

 األصِخ ٌٍٚزؼبًِ ِغ  رمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ *

 .بٌذسٚط اٌّغزفبدحاٌخشٚط ث

 .عزفبدح ِٕٙب*رٛصيك اٌؾذس ٚرمذيُ اٌزٛصيبد اٌفٕيخ ٌإل

*رطٛيش ٚرؾذيش اٌخطػ ٚفمبً ٌٍّغزغذاد ِٓ أعً إداسح 

 أفعً .

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاشرا : سرقة مقارات الكنترول :
 ِشؽٍخ اٌزٛاصْ -3 اؽزٛاءاٌّٛاعٙخ ٚ -2 ِشؽٍخ ِب لجً األصِخ  -1

*إٔؾبء إداسح ػبِخ ٌألِٓ ثشئبعخ ػّيذ اٌىٍيخ 

ٚػعٛيخ اٌغبدح اٌٛوالء ٚأِيٓ اٌىٍيخ ٚاٌّذيش 

اٌزٕفيزٜ ٌٛؽذح إداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚسئيظ 

 اٌؼّبي ٚغبٌت ِّضً ػٓ وً فشلخ دساعيخ .

*رىضيف اإلٔبسح ٚخبصخ ػٍٝ األاعٛاس اٌخبسعيخ ٌٍىٍيخ 

 ٚفيّب ثيٓ اٌّجبٔٝ .

خ ثىبِيشاد ِٛصٍخ ثّٛٔيزٛس داخً *ِؾبٌٚخ دػُ اٌىٍي

ٚؽذح اٌؾبعت اآلٌٝ أٚ اإلعىبْ اٌطالثٝ ثصفزٗ أػٍٝ 

 ِٕؾآد اٌىٍيخ .

*رخصيص ػذد أفشاد األِٓ إٌٙبسٜ ٚرٛصيؼُٙ ػٍٝ 

 .صجبؽبً  7ٌٝ إ 11ِغبًء ِٚٓ  11إٌٝ  3ٚسديزيٓ ِٓ 

*ٔغخ ِفبريؼ اٌىٕزشٚالد ػذد٘ب : إصٕبْ فمػ أؽذّ٘ب 

 ِغ ٚويً اٌىٍيخ . ِغ سئيظ اٌىٕزشٚي ٚاآلخش

*رؤِيٓ ِجٕٝ اٌىٕزشٚالد ٚاٌغٛيزؼ ثؤثٛاة ؽذيذ 

 ٚؽجبثيه ؽذيذ .

 

 *اعزذػبء ِغؤي اٌّجٕٝ .

 *اعزؼبء فشيك إداسح االصِبد .

 *رغٙيض غشفخ  ػٍّيبد .

 *غٍك اٌّجٕٝ ٚػذَ دخٛي أٚ خشٚط أٜ فشد .

 *اعزذػبء اٌؾشغخ ٌزؾشيش اٌٛالؼخ ٚإصجبرٙب .

 ٝ .*فشض غٛق إِٔٝ ؽٛي اٌّجٕ

 *ِزبثؼخ اٌؾذس ٚاٌمٛف ػٍٝ رطٛساد اٌّٛلف

ٚرمييُ ٚرؾذيذ االعشاءاد اٌّطٍٛثخ  ِغزّشثؾىً 

 .بًِ ِؼٗ ِٓ خالي غشفخ اٌؼٍّيبد ٌٍزؼ

 

 *اٌزؤ٘يً ٚإػبدح اٌجٕبء .

 ٚظغ أعبٌيت اٌؾّبيخ ِٓ أخطبس اٌّغزمجً .*

 األصِخ ٚ*رمييُ اإلعشاءاد اٌزٝ رّذ ٌٍزؼبًِ ِغ 

 بدح.اٌخشٚط ثبٌذسٚط اٌّغزف

*رٛصيك اٌؾذس ٚرمذيُ اٌزٛصيبد اٌفٕيخ ٌإلعزفبدح 

 ِٕٙب .

*رطٛيش ٚرؾذيش اٌخطػ ٚفمبً ٌٍّغزغذاد ِٓ أعً 

 إداسح أفعً .

 



 -وفى حالة حدوث أى أزمة أو كارثة غير متوقعة أو غير مذكورة يتم التعامل معها كالتالى :* 

 . استدعاء فريؽ إدارة األزمات 

 تخاذ بعض القرارات بالتنسيؽ مع وحدة إدارة األزمات .انتقاؿ بعض أفراد طاقـ إد  ارة األزمات إلى منطقة الحدث لممتابعة وا 

 . التبميغ الفور  لوحدة إدارة األزمات بالجامعة عف الحدث 

 . إخطار غرفة عمميات محافظة األسكندرية 

 . إبالغ غرفة عمميات حى المنتزة 

  رفع درجة اإلستعداد لمجيات المختصة. 

  اإلدارات اليندسية  –الدفاع المدنى والحريؽ  –وحدات حفظ األمف ومكافحة اإلرىاب  –منطقة الحدث بالتنسيؽ مع إدارة المرور تأميف
. 

 . تجميع وتحميؿ وتداوؿ المعمومات األولية مع المختصيف 

 اإلعالـ فى حالة ضرورة تواجده تجنبا النتشار الشائعات .وسائؿ  إبالغ 

 ؿ بالحدث .عدـ التيويف أو التيوي 

  الصرؼ الصحى  –المياه  –الكيرباء  –األمف الصناعى  –عربات ومركبات النقؿ الميكانيكى  –فرؽ اإلنقاذ  –انتقاؿ وحدات اإلسعاؼ
 وحدة تأميف شبكة الغاز الطبيعى( لمتدخؿ فى معالجة الحدث كؿ فيما بخصو . –



 إلبالغ لممستو  األعمى )مجمس الوزراء( تجميع المعمومات وابالغيا لمركز إدارة الجيات المنفذه مع ا 

 . عادة األوضاع إلى ما كانت عميو  إزالة آثار الحدث وا 

 . الخروج بالدروس المستفادة وتعديؿ السناريوىات السابمؽ وضعيا  
 

 
 

 


