وحدة إدارة األزمات والكوارث

الخطة التنفيذية لوحدة إدارة األزمات والكوارث 5151-5102
أوال  :صياغة األهداف الرئيسية للخطة التنفيذية والمخرجات المتوقعة وتحديد مؤشرات النجاح :
م
1

األهداف الرئٌسٌة
توفٌر وسائل األمن
والسالمة للوارد
البشرٌة والمادٌة

المخرجات المتوقعة
أ -الهٌكل التنظٌمً لوحدة إدارة األزمات والكوارث
وتحدٌد الرإٌة والرسالة واألهداف االستراتٌجٌة للوحدة
وتحدٌد المهام والمسئولٌات
ب -خطة تنفٌذٌة وسٌنارٌوهات الزمة للتعامل مع االزمات
والكوارث المتعلقة باألفراد أو المنشؤت





5

وضع خطة
استراتٌجٌة إلدارة

ت -كفاٌة وكفاءة وسائل األمن والسالمة بالكلٌة.



ث -دلٌل موثق عن للوحدة وملصقات وارشادات معلنة



أ -خطة استراتٌجٌة معتمدة وموثقة إلدارة االزمات
والكوارث ولمراجعة انظمة األمن والسالمة المتاحة
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مإشرات النجاح
وجود وحدة إدارة األزمات والكوارث مفعلة
واعتماد الهٌكل التنظٌمً لها (محاضر االجتماع ،
قرارات التحسٌن  ،تقارٌر المراجعة) .
وجود خطة تنفٌذٌة للوحدة معتمدة وموثقة ومفعلة
ومعلنة.
رسوم توضٌحٌة بمرافق ومنشؤت الكلٌة علٌها شبكة
الصرف والمٌاه والكهرباء والغاز والتلٌفزنات
وأبواب الطوارئ والمداخل والمخارج .
استٌفاء متطلبات وارشادات ووسائل األمن والسالمة
بجمٌع مبانً الكلٌة والقاعات والمعامل والورش
والحجرات  ( :طفاٌات حرٌق انذار  ،انذار ذاتً
للحرٌق بالمعالم والحجرات.)....
اصدار دلٌل لالئحة العمل بالوحدة محدث ومعتمد
ومرفق به استمارة استبٌان إلبداء الرأي وقٌاس
مدى الوعً.
تقارٌر دورٌه معتمدة عن مدى متابعة تنفٌذ خطة
إدارة االزمات والكوارث وتقارٌر دورٌة عن مدى

وحدة إدارة األزمات والكوارث

م

األهداف الرئٌسٌة
الكوارث واألزمات

المخرجات المتوقعة
ومدى كفاٌتها
ب -تقارٌر دورٌة موثقة عن مدى كفاٌة الوسائل المتاحة
من قبل اللجان المختصة ومعتمدة من مجلس الكلٌة

3

تحقٌق معاٌٌر
األمن والسالمة

4

نشر الوعً وتنمٌة
المهارات بآلٌات

ت -خطة موثقة ألعمال صٌانة دورٌة للتؤكد من
صالحٌة أجهزة االنذار وطفاٌات الحرٌق وأجهزة
االطفاء .
أ -إجراءات موثقة عن أنظمة األمن والسالمة بالكلٌة
ب -خطة موثقة ومعتمدة ومفعلة لتؤهٌل مجتمع الكلٌة
لتطبٌق معاٌٌر األمن والسالمة مع األزمات
والكوارث .
ت -خطة موثقة ومفعلة لألخالء
ث -آلٌات معلنة وموثقة ومعتمدة لمراجعة وتقٌٌم أمن
وأمن الكلٌة
ج -مطبوعات ومنشورات لإلرشاد والتوعٌة بكٌفٌة
التعامل مع األزمات والكوارث واستخدام وسائل
الحماٌة المختلفة.
أ -ملصقات وبوسترات ومطبوعات أعالنٌة معلنة فً
األماكن المخصصة لها بالكلٌة عن األمن والسالمة
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مإشرات النجاح
كفاٌة وكفاءة أنظمة األمن والسالمة معتمدة من
مجلس الكلٌة.
فعالٌة الوسائل المتاحة فً التعامل مع األزمات
والكوارث
تقارٌر دورٌة موثقة ومحدثة ومعتمدة .
نجاح التجارب الخاصة باإلخالء وتوثٌقها .
آلٌات واضحة موثقة ومعلنة للمتابعة الدورٌة وفقا
إلطار زمنً محدد ومعلن .

 إجراءات موثقة تصحٌحٌة لتحقٌق األمن والسالمة






خطة مفعلة للتعامل مع األزمات والكوارث بها
جمٌع السٌنارٌوهات المحتمل حدوثها ( مراجعة
الخطة من وحدة ضمان الجودة) .
تفعٌل تجربة اإلخالء بنجاح والتقرٌر الخاص بها .
تقرٌر موثق ومعتمد ٌحتوى على معاٌٌر وآلٌات
وتقٌٌم أمن وأمان الكلٌة
اتباع التعلٌمات الموجودة بالمطبوعات والنشرات
فً التعامل مع االزمات والكوارث واستخدم وسائل
الحماٌة المختلفة.
وجود الملصقات واللوحات األرشادٌة والبوسترات
فً المدرجات المعامل – األقسام الدراسٌة –

وحدة إدارة األزمات والكوارث

م

األهداف الرئٌسٌة
وأسالٌب األمن
والسالمة
والتصرف السلٌم
لمواجهة الكوارث
واألزمات بٌن
فئات المستفٌدٌن
بمجتمع الكلٌة

المخرجات المتوقعة
والتصرف السلٌم لمواجهة الكوارث واألزمات

ب -مطبوعات عن كٌفٌة التعامل مع االزمات والكوارث

مإشرات النجاح
الورش – الساللم وارشادات عن المخارج الرئٌسٌة
فً المبنً والمخارج التً تستخدم فً حاالت
الطوارئ.




ت -ندوا ت وورش عمل موثقة عن كٌفٌة إدارة
االزمات والكوارث




ث -دورات تدرٌبٌة الفراد مجتمع الكلٌة لتوعٌتهم
وتدرٌبهم للتعامل مع االزمات والكوارث وكٌفٌة
اإلخالء فً حالة الطوارئ





ج -اإلعالم عن أنشطة الوحدة وأهدافها
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مطبوعات تثقٌفٌة موثق ومعتمد عن كٌفٌة التعامل
مع االزمات والكوارث منشورة (ورقٌا والكترونٌا)
.
استمارة اتبٌان البداء الراي وقٌاس مدي الوعً لدي
المستفٌدٌن فً مجتمع الكلٌة .
عقد عدد  5ندوة /ورشة عمل ( كل فصل دراسً )
عن كٌفٌة إدارة االزمات والكوارث ومعاٌٌر األمن
والسالمة بالكلٌة.
تقرٌر موثق عن نتائج استبٌان السادة الحضور
لقٌاس مدي رضاهم وفاعلٌة الندوات وورش العمل
تدرٌب  %52من كل فئة من المستفٌدٌن بالكلٌة
سنوٌا (الطالب  ،اإلدارٌٌن  ،الفنٌٌن  ،أعضاء هٌئة
التدرٌس  ،العمال).
تقرٌر موثق عن نتائج استبٌان المتدربٌن لقٌاس
مدي رضاهم عن الدورات التدرٌبٌة فور احتٌازها
النشر االلترونً ألخبار وفعالٌات الوحدة على

وحدة إدارة األزمات والكوارث

م

األهداف الرئٌسٌة

مإشرات النجاح
الموقع االلكترونً للكلٌة .
 التصوٌر المٌدانً لتجارب اإلخالء وتوثٌق جمٌع
أنشطة الوحدة.

المخرجات المتوقعة

ثانيا  :الخطة التنفيذية للوحدة في ضوء األهداف واإلطار الزمني للتنفيذ :
فترة التنفٌذ
الهدف

وضع

-0
خطة
استراتيجية
إلدارة الكوارث
واالزمات

المخرجات

مإشرات
النجاح

األنشطة الرئٌسٌة

مسئول التنفٌذ

أ -خطة استراتٌجٌة
معتمدة وموثقة
إل\ارة االزمات
والكوارث
ولمراجعة انظمة
األمن والسالمة
المتاحة ومدي
كفاٌتها

تقارٌر دورٌة
معتمدة عن
مدي متابعة
تنفٌذ خطة
إ\ارة االزمات
والكوارث
وتقارٌر
دورٌة عن
مدي كفاٌة
وكفاءة انظمة
األمن
والسالمة
معتمدة من
مجلس الكلٌة.

 1-1-1إعداد خطة
زمنٌة لتوزٌع المهام
والمسئولٌات لتحقٌق
المراجعة
 5-1-1تشكٌل لجان
فرعٌة منبثقة من
الوحدة تكون مهمتها
مراجعة انظمة االمن
والسالمة المتاحة
وكفاٌتها بالكلٌة
بصفة دورٌة
 3-1-1إعداد تقارٌر
دورٌة توضح
الموقف

نائب مجلس
إدارة الوحدة
ورئٌس وحدة
القٌاس
والتقوٌم

مسإل
المتابعة

مجلس الكلٌة
نائب مجلس
اإلدارة ومدٌر
الوحدة
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البداٌة

5215/11

النهاٌة

5216/6

التكلفة
الموازنة
موارد
العامة
ذاتٌة
للجامعة

-

وحدة إدارة األزمات والكوارث

فترة التنفٌذ
الهدف

المخرجات

مإشرات
النجاح

األنشطة الرئٌسٌة

-5ب 1-وضع خطة
صٌانة دورٌة بالكلٌة
خطة موثقة
ب-
آلٌات واضحة
مبنٌة على توصٌات
ألعمال صٌانة
موثقة ومعلنة
تقارٌر المتابعة
دورٌة للتؤكد من
للمتابعة
-5ب 5-مراجعة هذه
صالحٌة أجهزة
الدورٌة وفقا
الخطة من خالل وحدة
االنذار وطفاٌات
إلطار زمنً
القٌاس والتقوٌم ورفع
الحرٌق واجهزة
محدد ومعلن
تقرٌرها لوكٌل الكلٌة
االطفاء
العتمادها
وسائل متعددة -3ج -1إعداد واعتماد
التقارٌر بشكل دوري
التعامل مع
وتقٌٌمها
االزمات
-5ج -5-تنفٌذ تجربة
تقارٌر دورٌة والكوارث
ج-
تقارٌر دورٌة اإلخالء عملٌا ( مرة /
موثقة عن مدي
عام الدراسً ) وتوثٌقها
موثقة
كفاٌة الوسائل
ومحدثة
المتاحة من قبل
ومعتمدة
اللجان المختصة
ومعتمدة من مجلس نجاح
التجارب
الكلٌة
الخاصة
باإلخالء
وتوثٌقها

مسئول التنفٌذ

مسإل
المتابعة

مدٌر الوحدة
ورئٌس وحدة
نائب رئٌس
قٌاس وتقوٌم
مجلس اإلدارة
التقٌٌم أداء
ووكٌل الكلٌة
الوحدة
لخدمة
ومسئول
المجتمع
الدفاع المدنً
والبٌئة
مدٌر الوحدة

البداٌة

5216/1
مع صٌانة
دورإٌة

امٌن الكلٌة
ومدٌر
الوحدة
ومسئول
الدفاع المدنً
الصٌانة
مدٌر الوحدة
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شهرٌا

النهاٌة

5216/6

التكلفة
الموازنة
موارد
العامة
ذاتٌة
للجامعة

وحدة إدارة األزمات والكوارث

فترة التنفٌذ
الهدف

 -5تحقيق
معايير
األمن
والسالمة

المخرجات

أ -إجراءات
موثقة عن
أنظمة األمن
والسالمةب
الكلٌة

ب -خطة موثقة
ومعتمدة ومفعلة
للتعامل مع
األزمات
والكوارث

مإشرات
النجاح

األنشطة الرئٌسٌة

-3أ 1-إعداد تقارٌر
دورٌة موثقة ومعتمدة
من لجان مراجعة انظمة
االمن واألمان بالكلٌة
-3أ -5-تنفٌذ اإلجراءات
إجراءات
واآللٌات التصحٌحة
موثقة
المقترحة من وحدة
تصحٌحة
القٌاس والتقوٌم بناء
لتحقٌق االمن
على تحلٌل استمارات
والسالمة
االستبٌان المصممة
لقٌاس مدي فعالٌة
انظمة االمن والسالمة
بالكلٌة وتقارٌر مراجعة
معاٌٌر أمن الكلٌة
-3ب 1-وضع تصوٌر
خطة مفعلة
لمختلف أنواع االزمات
للتعامل مع
والكوارث المحتمل
االزمات
والكوارث بها حدوثها داخل الكلٌة
وكٌفٌة التعامل معها
جمٌع
السٌناٌورهات ومراجعتها من وحدة
ضمان الجودة
المحتمل
واعتمادها
حدوثها

مسئول التنفٌذ

مسإل
المتابعة

البداٌة

مدٌر الوحدة

نائب رئٌس
مجلس اإلدارة
ووكٌل الكلٌة
لخدمة
المجتمع
والبٌئة

 امٌن الكلٌة مدٌرالوحدة
 نائب مدٌرالوحدة
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نائب رئٌس
مجلس اإلدارة
ووكٌل الكلٌة
لخدمة
المجتمع
والبٌئة

نهاٌة كل
فصل
دراسً

النهاٌة

التكلفة
الموازنة
موارد
العامة
ذاتٌة
للجامعة

وحدة إدارة األزمات والكوارث

فترة التنفٌذ
الهدف

المخرجات

ت -خطة موثقة
ومفعلة لالخالء

ث -آلٌات معلنة
وموثقة ومعتمدة
لمراجعة وتقٌٌم
أمن وأمان الكلٌة

ج -مطبوعات
ومنشورات
لالرشد والتوعٌة
بكٌفٌة التعامل
مع االزمات
والكوارث

مإشرات
النجاح

األنشطة الرئٌسٌة

-3ج 1-إعداد خطة
تفعٌل تجربة
موثق ومعتمدة لالخالء
االخالء
بالتعاون مع مسئول
بنجاح
الدفاع المدنً وتنفٌذها
والتقرٌر
عملٌا مرة كل عام
الخاص بها
دراسً
-3خ 1-إعداد استمارات
للمراجعة معتمدة
تقرٌر موثق
بالتنسٌق مع وحدة
ومعتمد
ٌحتوى على القٌاس والتقوٌم بالكلٌة
معاٌٌر وآلٌات -3خ 5-إعداد تقارٌر
دوٌرٌة بالنتائج
وتقٌٌم أمن
والتوصٌات للعرض
وأمن الكلٌة
على وكٌل الكلٌة
التعلٌمات
وضع خطة توعٌة من
الموجودة
خالل تصمٌم نماذج
فً
والنشرات
لالرشادات الواجب
التعامل مع
اتباعها للتعامل مع
االزمات
تلك
االزمات والكوارث
والكوارث
وكٌفٌة اتباعها
واستخدام
وسائل الحماٌة

مسئول التنفٌذ
مدٌر الوحدة
ومسئول
الدفاع المدنً
امٌن الكلٌة
مدٌر الوحدة

مسإل
المتابعة
نائب رئٌس
مجلس اإلدارة
ووكٌل الكلٌة
لخدمة
المجتمع
والبٌئة

البداٌة

5216/1

النهاٌة

5216/6

مدٌر الوحدة
نائب رئٌس
مجلس اإلدارة
ووكٌل الكلٌة
لخدمة
المجتمع
والبٌئة

5215/2

5216/1

رئٌس لجنة
النشر
واإلعالم
مدٌر الوحدة
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5215/15

5215/3

التكلفة
الموازنة
موارد
العامة
ذاتٌة
للجامعة

وحدة إدارة األزمات والكوارث

فترة التنفٌذ
الهدف

المخرجات

موارد ذاتٌة

الموازنة
العامة
للجامعة

الهٌ

-5توفير
وسائل األمن
والسالمة
للموارد
البشرية
والمادية

د-
كل
التنظٌمً
للوحدة
وتحدٌد
رإٌة
ورسالة
واألهداف
االستراتٌجٌ
ة للوحدة
وتحدٌد
المهام
والمسئولٌا
ت

مإشرات النجاح

األنشطة الرئٌسٌة

مسئول التنفٌذ

مسإل المتابعة

البداٌة

النهاٌة

التكلفة

 1-1-1تفعٌل نشاط وحدة
األزمات
إدارة
والكوارث وتعٌٌن مدٌر
للوحدة واعتماد القرار -مجلس الكلٌة
وجود وحدة
من مجلس الكلٌة
 مدٌر الوحدةإدارة األزمات
ونائبة
مقر
والكوارث مفعلة  5-1-1تحدٌد
للوحدة وتحهٌزه بالبنٌة واألعضاء كله
واعتماد الهٌكل
فً موقعه
االساسٌة
التنظٌمً
مجلس
 3-1-1تشكٌل
إدارة للوحدة ووضع
الهٌكل التنظٌمً للوحدة
الفرٌق
 4-1-1تشكٌل
التنفٌذي للوحدة وتحدٌد
وفقا
اختصاصاتهم
للجان الفنٌة بالوحدة
اجتمعات
 5-1-1عقد
35

نائب رئٌس
مجلس اإلدارة
ووكٌل الكلٌة
لخدمة المجتمع
والبٌئة

5215/2
وٌعقد
اجتماعا
شهرٌا
للوحدة

5215/12

-

وحدة إدارة األزمات والكوارث

فترة التنفٌذ
الهدف

المخرجات

مإشرات النجاح

األنشطة الرئٌسٌة

مسئول التنفٌذ

مسإل المتابعة

البداٌة

النهاٌة

بالوحدة لوضع خطة
العمل واإلطار التنفٌذي
للخطة

خطة
ه-
تنفٌذٌة
وسٌنارٌور
هات الزمة
للتعامعل مع
االزمات
والكوارث
المتعلقةب
األفراد أو
المنشؤت

و-

كفاٌة

 وجود خطةتنفٌذٌة للوحدة
معتمدة وموثقة
ومفعلة
 رسومتوضٌحٌة
بمرافق
ومنشؤت الكلٌة
علٌها شبكة
الصرف
والمٌاه
والكهرباء
والغاز
والتلٌفونات
ومخارج
الطوارئ
والمداخل
والمخارج
 -استٌفاء

-1ب 1-عقد اجتمعات
لتحقٌق األهداف للوصول
لى خطة قابلة لالعتماد
-1ب 5-عرض واعتماد
الخطة من مجلس الكلٌة
-1ب 3-اتخاذ إجراءات
مجلس الكلٌةاإلدارة
مع
التنسٌق
 رئٌس مجلسالهندسٌة بالجامعة والكلٌة
الوحدة ونائبة
إلعداد الرسوم المطلوبة
 مدٌر الوحدةبشكل دوري
-1ب 4-مراجعة هذه
الرسوم من خالل امٌن
الكلٌة ومسئول الدفااع
واحد
بالكلٌة
المدنً
األساتذة المتخصصٌن
-1ت 1-إعداد خطة زمنٌة

رئٌس لجنة
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نائب رئٌس
مجلس اإلدارة
ووكٌل الكلٌة
لخدمة المجتمع
والبٌئة

مدٌر الوحدة

5215/2

5215/2

5215/12

5216/2

التكلفة
موارد ذاتٌة

الموازنة
العامة
للجامعة

وحدة إدارة األزمات والكوارث

فترة التنفٌذ
الهدف

المخرجات
وكفاءة
وسائل
األمن
والسالمة
بالكلٌة

دلٌل
ز-
موثق عن
الئحة العمل
بالوحدة

مإشرات النجاح

األنشطة الرئٌسٌة

مسئول التنفٌذ

متابعة تنفٌذ
لمراجعة أنظمة األمن
متطلبات
والسالمة ومدى كفاٌتها مع الخطة التنفٌذٌة
وارشادات
ووسائل األمن تحدٌد المهام والمسئولٌات وإعداد التقارٌر
الدورٌة
-1ت 5-تقٌٌم أداء وسائل
والسالمة
بالوحدة
األمن والسالمة ومدي
 مبانً الكلٌةورئٌس لجنة
كفاءتها مع إعداد تقارٌر
والقاعات
قٌاس وتقوٌم
دورٌة توضح الموقف من
والمعامل
أداء الوحدة ،
خالل عمل اللجنتٌن مع
والورش
ومسئول الدفاع
مسئول الدفاع المدنً
والحجرات
المدنً
والصٌانة وأمٌن الكلٌة
والصٌانة
 اصدار دلٌل-1ث 1-تصمٌم وإصدار
العمل
الئحة
الدلٌل الشامل لالئحة العلم
بالوحدة محدث
ومرفق بالوحدة من قبل لجنة النشر
ومعتمد
واإلعالم موثق ومعتمد من
به استمارة
استبٌان إلبداء مجلس الكلٌة
رئٌس لجنة
الراي وقٌاس
النشر واإلعالم
مدى الوعً
وتحدٌد
االحتٌاجات
الفعلٌة للفئات
المستهدفة
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مسإل المتابعة

البداٌة

النهاٌة

وامٌن الكلٌة

مدٌر الوحدة

5215/15

5216/4
وتراجع
وتجدد
سنوٌا فً
ٌناٌر من
كل عام

التكلفة
موارد ذاتٌة

الموازنة
العامة
للجامعة

