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 المحتويات

 الصفحة العناصر

 خطة إدارة األزمات:

 مراحل تنظيم وإدارة األزمة. –مقومات النجاح  –المحاور الرئيسية للخطة 

 واجبات العاملين بالمعهد والطالب في حاالت الطوارئ. –عناصر الخطة 

 أرقام خدمة الطوارئ. –المعدات المطلوب توافرها 

 سيناريوهات التعامل مع األزمات المحتملة وتتضمن:

 أوالً: سيناريوهات خاصة بالطالب

 ً  بأعضاء هيئة التدريس والعاملين: سيناريوهات خاصة ثانيا

 ثالثاً: سيناريوهات خاصة بالمباني
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 خطة وحدة األزمات

 تهدف الخطة إلي ما يلي:

 تنمية مهارات العاملين في مواجهة األزمات المحتملة. -1

 التحسين المستمر لألدوات والمعدات المستخدمة في مواجهة األزمات. -2

 المحاور الرئيسية للخطة:

 زيادة الكفاءة في مواجهة األزمات. -1

 التدريب علي السيناريوهات المحتملة لألزمات. -2

 اإلستخدام األمثل لألجهزة والمعدات والكفاءات. -3

 نقل وتبادل الخبرات في مواجهة األزمات. -4

 مقومات النجاح للخطة:

 جعل التخطيط لألزمات جزءاً من التخطيط اإلستراتيجي. -1

 ش العمل للعاملين في مجال إدارة األزمات.عقد البرامج التدريبية وور -2

 التعرف علي المشكالت وتحليلها ووضع الحلول الالزمة. -3

 وجود نظام فعال لإلنذار المبكر -4

 التقييم والمراجعة الدورية لخطط وسيناريوهات األزمات. -5

 مراحل تنظيم وإدارة األزمة:

 الفوري لوحدة إدارة األزمات بالمعهد عن الحدث. بالغاإل -1

 إستدعاء فريق إدارة األزمة طبقاً لنوع الحدث. -2

 الدفاع المدني....( –اإلسعاف  –رفع درجة اإلستعداد للجهات المختصة )النجدة  -3

 تجميع وتحليل المعلومات األولية عن الحدث مع المختصين. -4

 عقد الجلسات الطارئة الالزمة إلتخاذ القرار بناًء علي المعلومات المتوفرة. -5
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  ء يي حاتات الطوار خطة اإلخال

 تهدف إلي ما يلي:

 تدريب فريق إدارة األزمات وتحديد الواجبات المطلوبة لتنفيذ خطة اإلخالء. -1

 إخالء المبني فور سماع جرس اإلنذار، والتوجه إلي نقاط التجمع خارج المبني. -2

 :عناصر خطة اإلخال ء 

 تعتمد بشكل أساسي علي ما يلي:

 إتخاذ الوقائية.فريق إدارة األزمة وكيفية  -1

 طرق المواجهة إلحتواء الضرر الناتج. -2

 توافر الوسائل والمعدات الالزمة. -3

 تحديد واجبات فريق إدارة األزمات. -4

 :واجبات يريق إدارة األزمات 

 إرشاد الطالب والعاملين إلي مخارج الطوارئ ونقاط التجمع. -1

 نقل الوثائق واألشياء ذات القيمة. -2

 لالزمة.تقديم اإلسعافات األولية ا -3

 مساعدة فريق اإلنقاذ. -4

 : واجبات أعضا ء هيئة التدريس والعاملين والطالب يي حاتات الطوار 

 التحلي بالهدوء وعدم اإلرتباك وإيقاف العمل فوراً. -1

 فصل التيار الكهربائي عن المبني. -2

 التنبيه علي الطالب بعدم الركض أو تجاوز زمالئهم حتي ال تقع إصابات. -3

 لتجمع من خالل مخارج الطوارئ.التوجه إلي مناطق ا -4

 عدم الرجوع للمبني مهما كانت األسباب إال بإذن المسئولين. -5

 ومنع دخول غير المختصين. علي أفراد األمن حفظ النظام وتأمين المبني -6
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 :المعدات المطلوب توايرها بالمعهد 

 لوحات إرشادية لمخارج الطوارئ بحيث تكون واضحة وكافية. -1

 ومعدات اإلطفاء الالزمة وبحالة جيدة.أجهزة إنذار  -2

 األدوات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية. -3

 :تقييم النتائج 

يجب تقييم مستوي األداء لفريق إدارة األزمة ومعالجة األخطاء التي وقعت، واإلستفادة مما قد يظهر 

 من مشكالت ووضع الحلول الالزمة لتالفيها مستقبالً.

 : أرقام خدمة الطوار 

o 122نجدة : ال 

o  :123اإلسعاف 

o  :125طوارئ المياه 

o  :129طوارئ الغاز 

o  :180الدفاع المدني 
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 سيناريوهات التعامل مع األزمات المحتملة

 أوتاً: سيناريوهات خاصة بالطالب:

 متحان:أزمة تسرب اإل -1

  )بوجود اإلجراء الوقائي: قرار السيد أ.د. عميد المعهد )رئيس عام اإلمتحانات والكنترول

 إمتحان بديل ويتم تسليمه مغلفاً إلي لجنة طبع األسئلة.

 :عند وصول المعلومة عن تسرب أحد اإلمتحانات قبل اإلمتحان بوقت كاف يتم األتي 

 تقوم اإلدارة بالتحري والتأكد من صحة المعلومة وتحديد المسئول. .1

 اإلمتحان.تسرب  يتم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية تجاه المسئول عن واقعة .2

 :عند وصول المعلومة عن تسرب أحد اإلمتحانات أثناء عقد اإلمتحان أو عند بدايته يتم األتي 

أ.د.  –علي أول فرد تصل إليه المعلومة سرعة اإلتصال بإدارة المعهد )أ.د. العميد  .1

 الوكيل(.

 تقوم اإلدارة بالتحري عن صحة المعلومة وتحديد المسئول. .2

بتأجيل اإلمتحان لمدة ساعة علي األقل لحين إعداد اإلمتحان إتخاذ قرار في الحال  .3

 البديل.

 يتم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية تجاه المسئول عن واقعة تسريب اإلمتحان. .4

 

 أزمة اإلضراب والوقفات اإلحتجاجية: -2

 .وضع نظام من خالل تصريح يتم فيه طلب اإلذن بالوقفة والتوقيت والمكان 

 تدخل األمني إال في حالة فشل اإلدارة في التعامل مع األزمة.عدم اللجوء إلي ال 

 .إغالق األبواب الرئيسية لمنع دخول وخروج أي أشخاص من الخارج 

  )يتم إستدعاء اللجنة المخصصة والمشكلة مسبقاً للتعامل مع األزمة ) وهم المكلفون من قبل اإلدارة

 ، للتعامل والتفاوض مع الطالب وفقاً لما يلي:

 يقوم المشرف بتهدئة األمر لحين وصول لجنة المفاوضات. .1

 يقوم أعضاء اللجنة بإستدعاء مندوبين من قيادات الطالب للتحاول معهم .2

 محاولة الوصول لحل مرضي لحين عرض المتطلبات علي اإلدارة. .3

 .يتم إستدعاء اإلدارة في حالة فشل اللجنة في التعامل مع األزمة 

  اإلدارة في التعامل مع األزمة، وتوثيق الحدث لدعم وحدة األزمات  باإلشتراك معتقوم اللجنة

 بالبيانات الالزمة، وألخذ التدابير الالزمة لعدم تكرارها.
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 أزمة الدروس الخصوصية: -3

 .توزيع الطالب في مجموعات تدريسية متناسبة سواء في المحاضرات أو السكاشن 

 يل الساعات المكتبية المخصصة للطالب.متابعة آداء السادة أعضاء هيئة التدريس، وتفع 

 .تعليم الطالب كيفية التعامل مع المراجع العلمية بمكتبة المعهد 

 .اإلهتمام بالساعات المخصصة للدروس العملية والتطبيقات 

 .تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم علي من يخالفها 

  للمراكز الخاصة للدروس خارج تطبيق نظام المتابعة للهيئة المعاونة في السكاشن، والمتابعة

 المعهد والتي يحتمل أن يتواجد بها أعضاء من المعهد.

 أزمة إنتشار األوبئة: -4

 :البد من توفير سيارة إسعاف مجهزة، وعيادة طبية بها كافة اإلمكانيات  إجراء وقائي

 لإلسعافات األولية.

 الوباء. إتحاذ الالزم نحو نشر ملصقات، وإعداد ندوات لتوعية الطالب بخصوص 

 .توضع الملصقات في كافة أرجاء المبني لنشر ثقافة التعامل مع الوباء بين الطالب 

 .التنبية بسرعة اإلبالغ عن أي حالة يتم إكتشافها )مصاية( أو حاملة للفيروس 

 .غلق المكان الذي تظهر فيه الحالة لحين التعامل معه من الجهات الصحية المختصة 

 رار ظهور حاالت أخري وذلك لفترة محددة بمشورة الجهات إيقاف الدراسة في حالة تك

 .الطبية المسئولية لتالفي إنتشار الوباء
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 ثانياً: سيناريوهات خاصة بأعضا ء هيئة التدريس والعاملين:

 أزمة عدم األمانة العلمية: -1

  العلمية.تشكل لجنة من األساتذة تمثل التخصصات بالمعهد للنظر في حاالت عدم األمانة 

  عند ظهور إحدي الحاالت تقوم اللجنة بتشكيل لجنة فرعية من أساتذة التخصص إلعدادتقرير

 مفصل عن الحالة.

  في حالة ثبوت الحالة تقوم اإلدارة بإتخاذ الالزم نحو رفع األمر إلي اللجنة التأديبية، وإعالن

 اذها.كافة أعضاء هيئة التدريس بنتائج التحقيق والعقوبات التي تم إتخ

 

 أزمة إضرابات/ وقفات العاملين: -2

 .التنبؤ بالحدث قبل وقوعه بوقت كاف 

 .وضع نظام من خالل تصريح يتم فيه طلب اإلذن بالوقفة والتوقيت والمكان 

  سياسية( والتي قد تؤدي لألزمة ووضع الحلول  –مالية  –إخطار اإلدارة بالدوافع ) تعليمية

 المقترحة.

  قبل ً األزمة مع العناصر الفعالة إذا كان اإلضراب سيؤثر علي العملية التحاور مسبقا

 التعليمية.

 .تشكيل لجنة للتعامل مع األزمة تتسم بالحيادية والنزاهة والشفافية 

  في حالة حدوث األزمة تقوم اللجنة بالتفاوض مع العناصر الفعالة ووضع المقترحات للتعامل

 مع مندوب لفض اإلضراب مؤقتاً.

 رة التعامل مع التفاصيل المختلفة لألزمة لوضع الحلول النهائية.علي اإلدا 

 

 أزمة نسبة أعضا ء هيئة التدريس إلي الطالب: -3

  البد من وضع خطة للتعامل مع األزمة وإستيفاء النسب المحددة لكل تخصص خالل فترة

 زمنية محددة.

  المعهد.إعادة النظر في اإلعارات واألجازات الخاصة واإلنتدابات لخارج 

  دكتوراه( –تشجيع أبناء المعهد المسجلين بالدراسات العليا ) ماجستير 

 .يتم اإلنتداب من الخارج في الوقت الحالي لسد العجز وتحسين النسبة 

 .وضع الحوافز المعنوية والمالية الالزمة للمحافظة علي الكفاءات والكوادر الموجودة 
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 ثالثاً: سيناريوهات خاصة بالمباني:

 أزمة الحريق: -1

  علي الشخص المتواجد في الدور )مشرف األمن( وقت حدوث األزمة سرعة التعامل بإستخدام

 ه أمامه حسب التدريب الذي تلقاه وحجم الحريق، وفصل التيار الكهربائي بسرعة.الوسائل المتاح

 بني )مدير التأكد من أن جهاز اإلنذار الخاص بالحريق يعمل بكفاءة واإلتصال بسرعة بمراقب الم

 األمن(.

 .علي مشرف أمن المبني سرعة اإلتصال بالهيئات المعنية من أعضاء اإلدارة العليا 

  علي مشرفي األمن سرعة إخالء المبني من الطالب والمتواجدين بالدور الذي به الحريق ، ثم إخالء

 بقية أدوار المبني من المخارج المحددة لذلك.

 يق إلي أي مواد قابلة لإلشتعال.التأكد والتحقق من عدم وصول الحر 

 

 أزمة إنقطاع التيار الكهربائي: -2

 .سرعة إبالغ اإلدارة إلتخاذ تدابير سريعة مثل اإلتصال بشركة الكهرباء 

  ضرورة تواجد مولد كهربائي ذو طاقة مناسبة لحجم المبني، لإلستخدام في حالة الطوارئ

الكهرباء لتوفير المولد الكهربائي أو إستئجار وخاصة أثناء اإلمتحانات، أو عقد إتفاق مع شركة 

 مولد خالل فترة اإلمتحانات.

 .توفير العمالة الفنية الالزمة والمدربة علي التعامل السريع والمهني مع أعطال الكهرباء 

 

 أزمة حدوث زتازل / تصدع بالمبني: -3

 ارث طبيعية مثل إتباع اإلرشادات واإلجراءات المدرجة بخطة إخالء المبني في حالة حدوث كو

 الزالزل.

 ** ضرورة التواصل مع أرقام الطوار  لكل من الجهات التالية:

 المياه... إلخ( –الكهرباء  –المستشفيات القريبة من المنطقة  –اإلسعاف  –المطافئ  –)النجدة 

 


