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الرؤية:
لجنة فعالة تحقق تأمين واستقرار بيئة العمل بالكلية ضد األزمات والكوارث.

الرسالة:
إنشاء نظام داخلى فعال إلدارة األزمات والكوارث التى تؤثر على العملية التعليمية بالجامعة
بكافة جوانبها ,وتنفيذ خطط وبرامج لمواجهة األزمات والكوارث ,والحد من األخطار واآلثار
السلبية الناجمة عنها.

مهام وأهداف اللجنة:
 .1وضع وتنفيذ إستراتيجية محددة لمنع ومواجهة األزمات والكوارث بالكلية والحد من
آثارها على سير العملية التعليمية والمجتمع الداخلى للكلية
 .2وضع سيناريوهات للكوارث واألزمات والمخاطر المتوقعة وتحديد أشكالها وأنواعها
ومن ثم وضع خطط التعامل معها.
 .3وضع الخطة السنوية بما تتناسب مع الخطة التنفيذية للكلية في إدارة األزمات والكوارث
ومتابعة تنفيذها وعمل تقرير بذلك.
 .4نشر المعرفة وزيادة الوعى بأهمية تبنى وتطبيق إدارة األزمات على مستوى الكلية
للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتوعية الطلبة بخطورة العبث بأجهزة انذار
الحريق إلصدار انذارات كاذبة ،وتشديد العقوبة في حالة حدوث هذا.
 .5تحديد اإلحتياجات التدريبية ووضع خطة تنفيذية لها لتدريب جميع فئات الكلية (أعضاء
هيئة التدريس  -الهيئة المعاونة – الطالب  -اإلداريين  -العاملين) وتنمية قدراتهم على
مواجهة األزمات والكوارث وقياس فاعليتها.
 .6عمل تجربة اخالء تحسبا ً لحاالت الكوارث الطبيعية أو الحريق.

 .7إعداد دراسة عن حالة البنية األساسية للكلية (بالتعاون مع لجنة الموارد المادية
والتسهيالت الداعمة).
 .8عمل حصر للمالجئ اآلمنة التى يمكن اللجوء إليها في حاالت الكوارث كحاالت
الحرب أو سوء األحوال الجوية.
 .9توفير عدد كاف من طفايات الحريق ومراجعة دورية للطفايات الموجودة
تحديد اثنان من العمال فى كل طابق كمسئولين عن طفايات الحريق وتدريبهما
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على استخدامها.
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عمل صيانة دورية ألجهزة إنذار الحريق
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تعليق الفتات إرشادية واضحة مثل االرشاد إلى مخارج الطوارئ.

