سيناريوهات
إدراة األزمات والحد من الكوارث
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وحده اداره االزمات والكوارث

نماذج من حاالت عملية عن ازمات جامعية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14

تسرب اختبار نهاية فصل دراسى
إعتصام الطالب
مظاهرة طالبية غير سلمية داخل الحرم الجامعى
حريق داخل أحد معامل أو مبانى الكلية
إنهيار جزء من مبانى الكلية
انفجار مواسير المياه او الصرف الصحى بالكلية
حدوث كوارث طبيعية
انقطاع التيار الكهربائى اثناء االختبارات النهائية
اإلشاعات المدمرة
مواجهة وباء او تفشى وباء داخل الكلية
تسمم غذائى داخل الكلية
إعتصام العاملين بالكلية
وجود حيوان جارح اوثعبان أوفئران او حشرات
عمل أرهابى بالكلية
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 .1تسرب اختبار نهاية فصل دراسى
ان ازمه تسرب اختبار نهايه فصل دراسى من اكبر االزمات التى تواجهه الكلية/الجامعه وتمس وضع
الكلية/الجامعه االدبى ولذلك تدير الكليه تلك االزمه بعناية شديده
اوال قبل االزمة  :يتم عمل مايلى-:
 .1نشر كافه االحتماالت التى قد تسبب تسرب االختبارات مثل:
 ترك أصل االختبار فى ماكينه التصوير اوالطابعه (سهوا)
 سقوط احد أوراق االسئله من استاذ الماده
 عدم حصول استاذ الماده على ماستر الطباعه مع التأكد من مطابقته لالختبار المطبوع وبنفس
عدد اوراق االسئله (الحصول على الماستر من اسفل واعلى الماكينه)
 فقد الماستر الخاص باالختبار
 عدم جمع جميع االوراق الغير تامه التصوير او التى اتلفت اثناء التصويراو الملقاه بسله
المهمالت بالمطبعه
 وضع اوراق االسئله فى مظروف شفاف او غير مغلق
 السماح بوجود اى شخص بالمطبعه اثناء طباعة االختبار
 ترك استاذ الماده شنطه سيادته فى مكان ما وبها االختبار
 عدم مسح االختبار من على الحاسب االلى مسحا نهائيا ( )shift + deleteأو مسحه من سله
المهمالت فى حاله وجود اى شخص غير استاذ الماده يستخدم هذا الحاسب
 ايعاره استاذ الماده ل ( ), Laptop, floppy, CD, flash memoryوالذى يحوى على
االختبار الخريين او فقدهم
 الدخول او فتح االنترنت اثناء او بعد كتابه االختبار حيث قد يستطيع أحد االفراد التجسس على
الحاسب االلى الستاذ الماده والحصول على نسخه من االختبار (احتماليه تجسس شخص
ضعيفه جدا جدا ولكن ال ننسى انه قد نجح الكثير من محترفى الحاسوب فى التجسس على
اماكن محصنه جدا مثل البنوك والقواعد العسكريه)
ثانيا اثناء االزمة  :يكون سيناريو اداره االزمه ما يلى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ابالغ السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية او السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ابالغ السيد االستاذ الدكتور رئيس مجلس القسم العلمى لماده االختبار البالغ السيد االستاذ الدكتور
استاذ الماده
التأكد من صحه تسرب االختبار
يقوم استاذ الماد بعمل وطباعه اختبار اخر
تاجيل موعد االختبارعدد من الساعات ولفتره محسوبه بدقه وذلك فى حاله معرفه تسرب االخنبار
بفتره ال تكفى العاده طبع االختبار (وعموما ال يفضل تاجيل موعد االختبار)
فى حاله تاجيل االختبار لفتره كبيره (ساعتين مثال) وتم االنتهاء من وضع وطباعه اختبار جديد قبل
الساعتين ( ساعة مثال) فيجب االلتزام بالموعد المعلن اوال (ساعتين)
يراعى عدم تفشى خبر تسرب االختبار للطالب للمحافظة على حالتهم النفسية وعدم توترهم
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وحده اداره االزمات والكوارث

ثالثا بعد االزمة  : :يتم عمل مايلى-:
 .1توثيق الحدث
 .2معرفه االسباب التى أدت الى االزمة
 .3تقديم التوصيات والمقترحات الالزمه وتوجيهها الى الجهات المعنية لتفادى تكرار او الحد من تكرار
االزمه مستقبال
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 .2اعتصام الطالب
اعتصام الطالب داخل الحرم الجامعى ما هو اال احتجاج الطالب على قرار معين او المطالبة بحقوق مسلوبه
من وجهه نظرهم داخل الكلية أو الجامعه.

اوال قبل االزمة  :يتم عمل مايلى-:
 .1عمل او تفعيل دور صناديق شكاوى الطالب مع تشكيل لجنه لفحص ودراسة هذه الشكاوى وال
بد من الرد عليها علنيا او فرديا اسبوعيا .وبذلك تحل مشاكل الطالب اول باول وتفادى تجمهرهم
او اعتصامهم
 .2عمل او تفعيل دور المرشد االكاديمى لكل مجموعه طالبية وبذلك تزال الفجوه بين عضو هيئة
التدريس والطالب .ويكون دور عضو هيئة التدريس (المرشد االكاديمى) هو حل ونصح وارشاد
مجموعته الطالبية

ثانيا اثناء االزمة  :يكون سيناريو اداره االزمه ما يلى:
 .1ابالغ السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية او السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
 .2تشكيل لجنه برئاسة السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب او من ينوب عنه
للتفاوض مع الطالب ومعرفه سبب االعتصام وحل االزمه

ثالثا بعد االزمة  : :يتم عمل مايلى-:
 .1توثيق الحدث
 .2تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة وتوجيهها الى الجهات المعنية لتفادى تكرار او الحد من
تكرار االزمه مستقبال
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 .3مظاهرة طالبية غير سلمية داخل الحرم الجامعى
تظاهر الطالب داخل الحرم الجامعى ما هو اال احتجاج على قرار معين او المطالبة بحقوق مسلوبه من وجهه
نظرالطالب داخل الكلية أو الجامعه .والتظاهر فى حد ذاتيه هو حق اصيل لكل مواطن حيث يكفل الدستور
حق التظاهر ولكن بشرط ان يكون تظاهرا سلميا .وحيث ان تظاهر الطالب الغير سلمى داخل الحرم
الجامعى يخل بالعملية التعليمية ويسبب الفوضى فان تدارك تلك االزمه ووضع السيناريو الالزم لمجابهتها
امرا ضروريا

اوال قبل االزمة  :يتم عمل مايلى-:
 .1عمل او تفعيل دور صناديق شكاوى الطالب مع تشكيل لجنه لفحص ودراسة هذه الشكاوى وال
بد من الرد عليها علنيا ا و فرديا اسبوعيا .وبذلك تحل مشاكل الطالب اول باول وتفادى تجمهرهم
او اعتصامهم
 .2عمل او تفعيل دور المرشد االكاديمى لكل مجموعه طالبية وبذلك تزال الفجوه بين عضو هيئة
التدريس والطالب .ويكون دور عضو هيئة التدريس (المرشد االكاديمى) هو حل ونصح وارشاد
مجموعته الطالبية

ثانيا اثناء االزمة  :يكون سيناريو اداره االزمه ما يلى:
 .1ابالغ السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية او السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
 .2تشكيل لجنه برئاسة السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب او من ينوب عنه
للتفاوض مع الطالب ومعرفه سبب المظاهره ومحاوله حل االزمه
 .3ابالغ امن الكلية لعمل كردون فى المنطقة التى بها المظاهره حتى ال يتسع نطاق المظاهره

ثالثا بعد االزمة  : :يتم عمل مايلى-:
 .1توثيق الحدث
 .2تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة وتوجيهها الى الجهات المعنية لتفادى تكرار او الحد من
تكرار االزمه مستقبال
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 .4حريق داخل احد مبانى الكلية
حدوث حريق داخل احد مبانى الكلية يعد من اكبر االزمات التى قد تواجهه الكلية لما له من مخاطر كبيره
على ارواح الطالب والعاملين بالكلية وكذلك الخسائر المادية فى تلف منشأت او معدات الكلية واخيرا قد
يسبب الحريق تلف او حرق مستندات طالبية او غير طالبية هامه جدا

اوال قبل االزمة  :يتم عمل مايلى-:
 .1التأكيد على االداره الهندسية بالكلية تحت اشراف لجنه الصحة والسالمه المهنية بالكلية على
عمل ما يلى:
 عمل الصيانه الالزمة الجهزه االنذار بالكلية
 عمل الصيانه الالزمة الجهزه اطفاء الحريق بالكلية
 .2تدريب الطالب والعاملين بالكلية على خطة اخالء المبنى فى حالة الحريق

ثانيا اثناء االزمة  :يكون سيناريو اداره االزمه ما يلى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ابالغ السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية او السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع
ابالغ السيد االستاذ أمين الكلية و لجنه االمن والسالمه المهنية
االتصال باداره الدفاع المدنى بالغربية (وفقا لشده الحريق )
االتصال باالسعاف فى حاله وجود او احتمال وجود اصابات
تنفيذ خطه اخالء المبنى المعتمده من الكلية مع قيام لجنه التوجيهه بكامل واجباتها لتوجيهه
الطالب والعاملين الى مخرج االخالء
غلق صمام الغاز الطبيعى الرئيسى فى الكلية (حال وجود غاز طبيعى بالكلية)
نقل األجهزة و المستندات الهامة من المبنى بقدر المستطاع

ثالثا بعد االزمة  : :يتم عمل مايلى-:
 .1توثيق الحدث
 .2تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة وتوجيهها الى الجهات المعنية لتفادى تكرار او الحد من
تكرار االزمه مستقبال
 .3تشكيل لجنه لحصر التلفيات والخسائر المادية والبشرية اثر الحريق
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 -5انهيار جزء من مباني الكلية
قلما ما ينهار جزء من مبنى ولكن عواقب االنهيار وخيمة ولذلك كان اإلعداد واالستعداد لتلك أالزمة أمررا
ضروريا .
أوال  :قبل أالزمة  :يتم عمل مايلى-:
عمل صيانة لمباني الكلية وعمل الترميمات الالزمة إذا لزم األمر .
-1
صيانة الصرف الصحي والمياه بالمباني والتأكد من عدم وجود أي ترسيب بهم .
-2
يفضل عزل أرضيات الحمامات لمنع تسرب المياه ( حال حدوثه )
-3
شفط المياه مرن علرى األسرطح أول برأول حرال تراكمهرا علرى السرطح مرع عمرل مرا يلرزم لعردم
-4
تراكم المياه مرة أخرى .
إتباع قواعد األمن والسالمة المهنية لجميع االسطوانات القابلة لالنفجار بالمبنى .
-5
عدم تركيب معدات ميكانيكية ثقيلة على أسقف المباني دون الحصول علرى موافقرة مرن لجنرة
-6
هندسية انشائية بالكلية .
ثانيا  :أثناء أالزمة  .يكون السيناريو كما يلي -:
إبالغ السيد أ.د /عميد الكلية أو من ينوب عنه .
-1
إبالغ إدارة الدفاع المدني بالمحافظة
-2
إبالغ اإلسعاف بطنطا.
-3
إخالء المبنى بالكامل وليس جزء منه ( القريب من السقوط ) .
-4
نقل األجهزة الهامة من المبنى بقدر المستطاع .
-5
عمل كردون فوري حول الجزء المنهار لحين وصل شرطة الدفاع المدنى.
-6
ثالثا  :بعد أالزمة  :يتم عمل مايلى-:
توثيق ما حدث .
-1
تقديم التوجيهات واالقتراحات لتالفى االنهيار في المستقبل.
-2
تشكيل لجنة استشارية لدراسة سبب انهيار المبنى وكيفية عالجه
-3
تشكيل لجنة لحصد التلفيات والخسائر المادية .
-4
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 -6انفجار مواسير المياه أو الصرف الصحي بالكلية .
انفجار أحرد مواسرير الميراه أو احرد مواسرير الصررف الصرحي قرد تسربب شرلل منظومرة العمرل بالكليرة هرذا
باإلضافة إلى التلفيات التي قد تحدث بسب ذلك وخاصا األوراق والمستندات والدفاتر .
أوال  :قبل أالزمة يتم عمل مايلى-:
 -1عمل الصيانة الدورية الالزمة لشبكة المياه والصرف الصحي .
 -2التأكد من غلق جميع محابس المياه بعد االستعمال قبل مغادرة الكلية .
 -3نشر ثقافة عدم إلقاء أي مخلفات ( ورقة – معدنية – قطنية ) داخل مجارى الكلية لعدم انسدادها .
 -4تدريب العمال والحرس على غلق المحبس العمومي في حال حدوث أزمة .
ثانيا  :أثناء أالزمة  .يكون السيناريو كما يلي -:
 -1إبالغ السيد األستاذ  /أمين الكلية .
 -2إبالغ إدارة المجارى بالمحافظة .
 -3قفل محبس المياه العمومي .
 -4فصل التيار الكهربائي حال احتمال وصول المياه له .
 -5فتح جميع غرف التفتيش ويتم غلقها بعد صرف المياه .
 -6نقل األوراق والمستندات الهامة بعيدا عن المياه .
ثالثا  :بعد األزمة  .يتم عمل مايلى-:
توثيق الحدث .
-1
تقديم التوجيهات والمقترحات لتفادى حدوث تلك األزمة مستقبال .
-2
تشكيل لجنة لحصد التلفيات والخسائر المادية .
-3
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 -7كارثة طبيعية ( زلزال – إعصار – بركان – سيول )
تعتبر مصر بعيدة تماما عن أزمات الكوارث الطبيعية وذلك بسب بعدها عن أحزمة الزالزل كما وأن مدينة
طنطا ال تحيطها أي جبال الحتمالية السيول  .واألزمة الوحيدة التي قد تواجها مصر هي الزالزل وإن كانت
على فترات بعيدة جدا .
أوال  :قبل أالزمة  .يتم عمل مايلى-:
نشر وعى التعامل مع الزالزل فيما يلي -:
-1
عدم استخدام المصعد الكهربائي .
أ-
عدم النزول على السلم .
ب-
عدم التواجد بأي شرفات ( ان وجدت )
ت-
الوقوف بجانب األعمدة الداخلية أو الكمرات .
ث-
تشكيل فريق إلرشاد الطالب للتعامل مع أالزمة .
-2
ثانيا  :أثناء أالزمة  . .يكون السيناريو كما يلي -:
إبالغ أ.د /عميد الكلية او من ينوب عنه.
-1
تحرك فريق اإلرشاد إلرشاد الطالب على كيفية التعامل مع أالزمة .
-2
ثالثا  :بعد أالزمة  .يتم عمل مايلى-:
إبالغ إدارة الدفاع المدني حال سقوط جزء من مبنى بسب الزلزال .
-1
إبالغ اإلسعاف حال وجود إصابات .
-2
إخالء جميع مباني الكلية لحين التحقق من سالمة المباني .
-3
تشكيل لجنة فنية لفحص حالة المباني اإلنشائية واقتراح ما يلزم نحو عمل أي ترميمات (
-4
حال وجودها )
توثيق الحدث .
-5
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 -8انقطاع التيار الكهربائي أثناء اختبارات نهاية فصل
انقطرراع التيررار الكهربررائي أثنرراء االمتحانررات يعررد أزمررة حقيقررة إلدارة االمتحانررات بالكليررة حيررث يصررعب علررى
الطالب الرؤية الواضحة لورقة األسئلة وكذلك ورقة اإلجابة هذا باإلضافة إلى ذلك عطرل اإللرة الحاسربة حرال
عملها بالخلية الضوئية عالوة على ذلك عند انقطاع التيار الكهربائي قد يحدث الفوضرى فري اللجران ممرا يخرل
بنظام االمتحانات .
أوال  :قبل أالزمة يتم عمل مايلى-:
عمل الصيانة السنوية الالزمة للتوصيالت الكهربية بالكلية .
-1
إرسال خطاب رسمي إلى شركة كهرب اء الغربية قبرل فتررة االختبرارات بشرهر تقريبرا محردد بره
-2
ترراريب بدايررة ونهايررة االختبررارات بالكليررة نطلررب فيرره رجرراء عمررل أي صرريانة الزمرره قبررل فترررة
االختبارات.
محاولة تدبير مولدات كهربائيه من الجامعة .
-3
توفير مصدر إضاءة ثانوي ( كشاف– الب ).
-4
ثانيا  :أثناء أالزمة  :يكون السيناريو كما يلي :
إبالغ أ.د /رئيس عام االمتحانات .
-1
إبالغ شركة الكهرباء فورا .
-2
تشغيل المولدات الكهربائيه ( في حالة وجودها وال يعمل اتوماتيكيا ) .
-3
إبالغ أ.د /رئيس الكنترول لتأجيرل االختبرار لفترره محردودة أو مرا يرراه مناسربا وفقرا لقواعرد
-4
االمتحانات .
تشغيل مصدر ضوء ثانوي ( كشافات مشحونة – الب ) حتى ال يحردث فوضرى فري اللجران
-5
و تحدث الطالب فيما بينهم.
إبالغ الطالب بعدم التحدث مع بعضهم الربع وعردم عمرل أي فوضرى فهرم تحرت شرروط
-6
االختبار ( التحدث يساوى غش ) .
ثالثا  :بعد أالزمة .
 -1توثيق الحدث .
 -2تقديم التوصيات والمقترحات لتفادى حدوث ذلك مستقبال .
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 -9اإلشاعات المدمره
أإلشاعة قد تكون سبب تجمهر أو تذمر األفراد وقد تأتى بمشاكل داخل الحررم الجرامعي تعرقرل مسريرة التعلريم
وغالبررا مررا تررىدى إلررى مظرراهرة أو اعتصررام  .ومررن أمثلررة اإلشرراعات ( إلغرراء درجررات الرأفررة – فصررل عرردد مررن
الطالب – تمديد فترة الدراسة بالكلية – محاباة طالب زياده المصروفات الدراسية -الب )
أوال  :قبل أالزمة  .يتم عمل مايلى-:
 -1الرد على جميع شكوى الطالب ( من خالل صندوق الشكاوى ) إذا كانت المشكلة عامة .
 -2إعالن القواعرد المنسرقة لكرل موضروع ( مثرل درجرات دخرول األقسرام بعرد اإلعردادي أو بعرد الفرقرة
األولى – شروط الترشيح التحاد الطالب – الب ) .
 -3الشفافية في كل النتائج ( رعاية شباب –دعم – إعانة – نتائج – الب ) .
ثانيا  :أثناء األزمة  .يكون السيناريو كما يلي -:
إبالغ أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أو من ينوب عنه .
-1
التحقق من اإلشاعة .
-2
إذا كانت حقيقية وحدث تجمهر من الطالب تعامل معاملة مظاهرة طالبية بند .3
أ-
غير حقيقية – يتم توضيح عدم صحة اإلشاعة من خالل إعالن رسمي للطالب .
ب-
ثالثا  :بعد األزمة يتم عمل مايلى. -:
توثيق الحدث .
-1
تقديم التوصيات والمقترحات لتفادى نشوب إشاعة مستقبال .
-2
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 -11مواجهة وباء او تفشى وباء داخل الكلية
مجابهة وباء ال تخص الجامعة فقط بل ترتهم بهرا جميرع أجهرزة الدولرة إلنهراء أزمرة تخرص صرحة وأمرن وطرن
بالكامل .
أوال  :قبل األزمة يتم عمل مايلى-:
معرفة طرق الوقاية وانتقال العدوى واألعراض المصاحبة له من خالل وزارة الصحة أو كلية
-1
الطب .
عمل االحتياطيات المناسبة لمواجهة المرض ( نظافة خاصة – شراء كمامات) .
-2
نشررر وتوعيررة الطررالب بررأعراض وطرررق الوقايررة مررن المرررض وذلررك مررن خررالل محاضرررات –
-3
ندوات – لوحات إعالنية – نشرات ورقية )
رسم خطة عاجلة لكيفية االتصال بين العاملين حال تفشى المرض بالكلية ).
-4
ثانيا  :أثناء األزمة  .يكون السيناريو كما يلي -:
في حالة ظهور حاالت بالكلية مصابة أو تفشى الوباء يكون السيناريو ما يلى :
إبالغ أ.د /عميد الكلية أو من ينوب عنه .
-1
نقل المصاب إلى غرفة العزل .
-2
إبالغ وزارة الصحة بالغربية .
-3
إتبرراع كررل الطرررق الوقائيررة لحمايررة برراقي الطررالب مررن انتقررال العرردوى إلرريهم مثررل ( إيقرراف الدراسررة
-4
لفصل دراسي أو فرقة أو ....الب ) .
أتباع طرق التخاطب بين العاملين .
-5
ثالثا  :بعد األزمة يتم عمل مايلى-:
توثيق الحدث .
-1
تقديم التوصيات والمقترحات لتفادى حدوث ذلك مستقبال .
-2
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 -11تسمم غذائي
حدوث تسمم غذائي داخل الحرم الجامعي قد تسبب وفاة او اصابه عدد غير قليل من الطالب ولذلك كانت
إدارة تلك األزمة وطرق الحد منها أمرا ضروريا .
أوال  :قبل األزمة  .يتم عمل مايلى-:
عدم السماح للباعة الجائلين والعربات المكشوفة من دخول الحرم الجامعي .
-1
نشر وعى أهمية شراء األطعمة من خالل مكان أمن ونظيف .
-2
يخصص مكان بالحرم الجامعي أو الكلية لبيع األطعمة للطالب .
-3
متابعة أنواع ونظافة األطعمة المقدمة للطالب وفى حالة وجود أى مخالفات يلغى عقد اإليجار
-4
.
ثانيا  :أثناء األزمة يكون السيناريو كما يلي -:
التحقق من األمر من خالل الوحدة الصحية بالكلية .
-1
إبالغ أ.د /عميد الكلية أو أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .
-2
إبالغ اإلسعاف فورا .
-3
محاولة معرفة مصدر الطعام المسمم وغلقه .
-4
ثالثا  :بعد األزمة  .يتم عمل مايلى-:
 -1توثيق الحدث .
 -2تقديم التوصيات والمقترحات لتفادى حدوث األزمة مستقبال .
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 -12اعتصام العاملين داخل الحرم

الجامعي .

اعتصام العاملين أو أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعى ما هو اال احتجاج على قرار معين او
المطالبة بحقوق مسلوبه من وجهه نظرهم داخل الكلية أو الجامعه (عالوات – مكأفأت -تعيين – وربما
مشاكل التخص الجامعه ).

اوال قبل االزمة  :يتم عمل مايلى-:
 .1عمل او تفعيل دور صناديق شكاوى العاملين مع تشكيل لجنه لفحص ودراسة هذه الشكاوى وال
بد من الرد عليها علنيا او فرديا اسبوعيا .وبذلك تحل مشاكل العاملين اول باول وتفادى تجمهرهم
او اعتصامهم

ثانيا اثناء االزمة  :يكون سيناريو اداره االزمه ما يلى:
.1
.2
.3

ابالغ السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية او من ينوب عنه
ابالغ السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعه او من ينوب عنه
تشكيل لجنه برئاسة السيد االستاذ الدك تور عميد الكلية او من ينوب عنه للتفاوض ومعرفه سبب
االعتصام ومحاوله حل االزمه

ثالثا بعد االزمة  : :يتم عمل مايلى-:
 .3توثيق الحدث
 .4تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة وتوجيهها الى الجهات المعنية لتفادى تكرار او الحد من
تكرار االزمه مستقبال
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وحده اداره االزمات والكوارث

 -13وجود حيوان جارح اوثعبان أوفئران او حشرات داخل مباني

الكلية .

انتشار حشرات ( صرصير -نمل – ذباب – ناموس – الب ) أو فئران أو زواحف مثل ( برص  -سرحلية
– ثعبان) أو وجود حيوان جارح (ثعلب – سلعوه) داخل مباني الكلية أمر خطير لما فيه من انتشار األمرراض
واألوئبه باإلضافة إلى احتمالية اصابه او فاه البع .
اوال قبل االزمة  :يتم عمل مايلى-:
قبل عمل االحتياطيات ووضع الخطط الالزمه لمواجهه هذه االزمه يجب دراسة موقع الكلية وسمات المنطقة
المحيطه بها لمعرفه احتمال وجود كائنات معينه بالمنطقه المحيطه بالكلية
توجد كلية الهندسة جامعه طنطا فى مجمع الكليات بسبرباى وهى منطقه غير سكنية ويحيط مبانى الجامعه
بسبرباى اراضى زراعية من جميع الجهات اى لها الخصائص التالية:
 المناطق الزراعية تحروى علرى فئرران – نراموس وعردد قليرل مرن الثعرابين هرذا باالضرافه الرى
الثعالب والتى تعيش فى مواسير الصرف المغطى باالراضى الزراعية
 الذئات والسلعوه غير متواجده تقريبا بالمناطق الزراعية
 اما بالنسبة الى الصراصير – الذباب فانتشارهم او تواجدهم يعتمد على مدى نظافه الكلية
لذلك يتم عمل مايلى-:
-1
-2
-3
-4

متابعة نظافه الكليه أول بأول و التخلص من القمامة يوميا
تركيب سلك على الشبابيك وتركيب أعتاب خرسانية او رخام على األبواب لمنع دخول الفئران
غلق ابواب الكليه بعد نهاية اليوم الدراسى
استخدام احد الطرق الحديثة للمكافحة

ثانيا اثناء االزمة  :يكون سيناريو اداره االزمه ما يلى:
ابالغ السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية او من ينوب عنه
ابالغ السيد االستاذ امين الكلية
تشكيل لجنه برئاسة السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية او من ينوب عنه لعمل الالزم نحو
مواجهه االزمه حسب نوعها (حشرات –زواحف – حيوان جارح)

-1
-2
-3

ثالثا بعد االزمة  : :يتم عمل مايلى-:
-1

توثيق الحدث
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وحده اداره االزمات والكوارث

-2

تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة وتوجيهها الى الجهات المعنية لتفادى تكرار او الحد
من تكرار االزمه مستقبال

-14عمل أرهابى بالكلية
وجود عمل ارهابى او هجوم ارهابى او حجز مجوعة من الطالب بواسطة ارهابيين من داخل او خارج
الكلية امر خطير اليمس امن وسالمه الطالب والعامليين بالكلية بل يمس امن وسالمة الوطن

وترى اللجنه ان اداره هذه االزمه تخص وزاره الداخلية فقط (امن الكلية )
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