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 (أحمد عبدانفتبح انببرودي/د. أ:انمسئىل عه انىحدة)      وحدة االزمبث وانكىارث

تى اَشبء وزذة االصيبث وانكىاسث انتببغ نًكتب وكُم انكهُت نشئىٌ خذيت انًدتًؼه وتًُُت 

. انبُئت

تتشكم اداسة انىزذة يٍ 

أزًذ ػبذانفتبذ انببسودٌ           يذَش انىزذة / د. أ

يسًىد ايبو ػبذ انؼضَض             َبئبب نهًذَش ./ د

يسًذ سهًُبٌ شؼببٌ        سئُس ندُت انساليت/ انسُذ  

أزًذ زسٍ هبشى     سئُس ندُت االيٍ انذاخهٍ/ ػقُذ  

هُبء ػبؽف َسُى             سئُس ندُت انتىػُت واالػالو./د  

 
بؤتببع َظبو   انًتىقؼتانكىاسثو  األصيبث   انتؼبيم يغ و تؤيٍُ واستقشاس بُئت انؼًم:  انىحدةرؤيـــــــــــــــت

 فبػم

 وانسذ  يٍ  ببنًىسست نتؤيٍُ بُئت انؼًم انًؼذةبشايحالخطؾ وال تُفُز انؼًم ػهً : انىحدةرســـــــــــــبنت 

 انُبخًت ػٍ األصيبث وانكىاسث  بهباألخطبس واِثبس انسهبُت

 :وحدة الهداف أ 

  انًتىقؼتانكىاسثو األصيبث  َشش ثقبفت كُفُت انتؼبيم  .1

   نتؼبيم يغ األصيبث يسبقت نكُفُت او سُُبسَىهبث  تذسَب إػذاد خطؾ  .2

ندُت االيٍ  َبئب انًذَش

 انذاخهٍ
ندُت انتطىَش 

 وانتىػُت واالػالو

ندُت انساليت 

 وانظست انًهُُت

 عميد انكهيت

وكيم انكهيت نشئىن خدمت انمجتمع 

 وتنميت انبيئت
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 وانطهبت ػهً كُفُت انتؼبيم يغ تذسَب أػؼبء هُئت انتذسَس ويؼبوَُهى وانؼبيهٍُ .3

    بىػغ يسبكٍ نألصيتاالزذاث

   اإلخشاءاث انىقبئُت نتخفُف زذوث األصيت بؼغاتخبر .4

   أخهضة اإلَزاس وانشطذ انًبكشطُبَت .5

 فسض ادواث االؽفبء واالسؼبفبث االونُت .6

:  تى تشكُم  ندبٌ نتُفُز اػًبل وزذة االصيبث وانكىاسث وهى كبنتبنً- 

 

 

 

   انصحت انمهنيت و نجنت انسالمت -1

:- وتتشكم يٍ 

يسًذ سهًُبٌ شؼببٌ      سئُسب / انسُذ

يسًذ زسٍُ ػبذانفتبذ    ػؼىا /انسُذ

انسُذ يسًذ أزًذ سشىاٌ       ػؼىا 

يسًذ سؼذ صكٍ        ػؼىا / انسُذ

انسُذ يسًذ خؼش             ػؼىا 

أزًذ سؼُذ طبدويت   ػؼىا / انسُذ

وتتهخض أهذاف انىزذة ف انتبنٍ 

 اػذاد خطؾ انسًبَت نًُشآث انكهُت 

 وػغ خطؾ  انطىاسٌء واالخالء 

  اػذاد انذساسبث انفُُت انًتؼهقت بتُفُز انششوؽ وتطبُق انًىاطفبتٍ انىاسدة بهىائر انذفبع

 انًذٍَ نًختهف االَشطت وانًُشآث

 انتسقُق انفٍُ فٍ انسىادث بغشع كشف انقظىسفٍ َىازٍ انساليت 

  انتفتُش ػهً َظى انسًبَت صيكبفست انسشَق فٍ انًُشآث نهتؤكذ يٍ يطببقتهب نهًىاطفبث

نجنت االمه انداخهي - 2

وتتشكم يٍ 

أزًذ زسٍ هبشى       قبئذ ايٍ انكهُت        سئُسب / ػقُذ

َىسف ػبذانسالو َىسف   فشد أيٍ              ػؼىا / ا

ػشاقٍ انسُذ ػبذانشزًٍ  فشد أيٍ              ػؼىا / ا

خبنذ يسًذ غُُى             فشد أيٍ              ػؼىا /ا

زبيذ يسًذ شًس        فشد أيٍ               ػؼىا / ا

يسًذ زبيذ أبى ػبطى     فشد أيٍ            ػؼىا / ا

انسُذ صكٍ انُدبس        فشد أيٍ              ػؼىا / ا

:- وتتهخض يهبيهب فً انتبنٍ

  اداسة خًُغ ػًهُبث انساليت وااليٍ ببنكهُت وانؼًم ػهً يُغ وقىع انسىادث ويؼبندتهب

 ػُذ انىقىع وتالفٍ اػشاسهب
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 يشاقبت يذاخم ويخبسج انكهُت ويشافقهب االخشي وتذقُق هىَبث االشخبص ارا نضو رنك 

 اػذاد يُبوببث انسشاست فٍ أَبو انؼًم وانؼطالث واالخبصاث 

 زشاست انًببٍَ وانًسبفظت ػهُهب نًُغ تؼشػهب ألػًبل انتخشَب او سشقت يستىَبتهب 

  انتؤكذ يٍ هىَبث وتظبسَر االشخبص ويشاقبت خشوج االثبث واالخهضة ببنتُسُق يغ

 اندهت انًختظت 

  اتخبر االخشاءاث انؼشوسَت نهىقبَت يٍ وقىع انسىادث 

 انقُبو بدًُغ اػًبل انساليت واػًبل يكبفست انسشَق وانتسقق يٍ تىفش ششوؽهب 

 انتؤكذ يٍ طالزُت أخهضة االَزاس ببنتُسُق يغ اندهت انًؼُُت 

 انتؤكذ يٍ طالزُت أخهضة االؽفبء 

  انتؼبوٌ يغ وزذة انذفبع انًذٍَ ببندبيؼت

 

 

نجنت انتىعيت واالعالو - 3

وتتشكم يٍ  

هُبء ػبؽف َسُى             سئُسب ./د

يسًىد سًُش انششقبوٌ   ػؼىا ./ د

وتتهخض يهبيهب ف انتبنٍ 

  إقبيت انذوساث انتذسَبُت 

 اػطبء يسبػشاث تثقُفُت وتىخُهُت فً يدبل انساليت 

 ٍانؼًم ػهً َشش انتىػُت بؤيىس انساليت واألي 

  انؼًم ػهً تطىَش كفبءة انؼبيهٍُ ببنىزذة ػٍ ؽشَق انتذسَب ببنتُسُق يغ اندهبث

 انًختظت

 

 

 

 

 

 

 

 
 


