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  ورشة عملتقرير عن 

 
 االزماتو  الكوارثاداره  عنوان ورشة العمل

 

استاذ الجيولوجيا و مديروحده تكنولوجيا  -علي  ا.د علي سليمان المحاضر

 .بكليه العلوم جامعه طنطا المعلومات

 كليه الزراعه جامعه طنطا مدرج )ا( الدور االرضي مكان االنعقاد

 8112نوفمبر  1 التاريخ

 ظ 13:1-18 وقتال

 قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه الجهة المنظمة
 

 

 

 

 -3وصف عام ورشة العمل

 

 االهداف3
السعي لتحقيق التميز في مجال إدارة األزمات من خالل توفير نظام  -1

داخلـي فعال إلدارة األزمات وذلك لضمان أمن وسالمة األفراد 

 مات.والممتلكات قبل وأثناء وبعـد األز

تحقيق أعلي درجات األمن والسالمة والحد من الخسائر التي يمكن  -8

 حدوثها بما يكفل استقرار وتقدم بيئة العمل.

التحكم فى توجيه دفة األزمات والسيطرة على أثارها وتحويل األزمـة  -:

  .للنجاح والتفوق إلـى فـرص

 

 3المحاور الرئيسية
قعة ومن ثم وضع خطة تحديد أشكال وأنواع األزمات والكوارث المتو -1

 لمواحهـة كـل نوع منها.

 .التخطيط واتخاذ إجراءات وقائية لحماية الكلية من األزمات -8

نشر المعرفة وزيادة الوعي بأهمية تبني وتطبيق إدارة األزمات في  -:

 التابعة لها إلتباع السلوك األمثل لمواجهة األزمات الكليـة والكليـات

هة األزمات بالكليـة لتـوفير وضع إستراتيجية عامة لمنع ومواج -4

واالستقرار للموارد البشرية بالكلية) أعضاء هيئة  األمـن والسـالمة

 التدريس، موظفين، طالب، عمال(.

التنبؤ بالمخاطر واألزمات الممكنة الحدوث فى حرم الكلية ، وتحديد  -5

 منها . آليـات للوقايـة

 تـأمين المنشآت ضد الحرائق والكوارث واألزمات -6

 .د القيادات والكوادر المؤهلة لمواجهة األزمات في بالكليةإعدا -7

 

 3التوصيات
تجهيز غرفة عمليات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجهزة  -1

 .االتصال المناسبة

عمل خريطة تفصيلية لمبني الكلية مع تحديد مناطق الدخول  -8

 .والخروج المتاحة

ئي للكلية، ومعرفة تحديد األزمات المحتمل حدوثها طبقا للتحليل البي -:

 نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر بالكلية.

التخطيط ) التنبؤ الوقائي( لألزمات المحتمل حدوثها فى المدى  -4

 القريب أو البعيد .

  

 

 

  



 جـــامـــعـة طـــنـطـا 

 كـــلـيـة الــزراعـــة

 البيئةشئون خدمة المجتمع وتنمية قطاع 

8102-8102 

  

 

  

اتخاذ  .إعداد الخطط ورسم السيناريوهات لدرء األزمات ومواجهتها -5

 اإلجراءات الوقائية لمنع حدوث األزمة أو الكارثة.

االستعداد للتعامل مع األحداث مثل تدريب فريق العمل بالوحدة، كذلك  -6

 .صيانة المعدات المستخدمة في التعامل مع األزمات

نشر الوعي الثقافي بإدارة األزمات، عن طريق عقد ورش عمل  -7

تدريبية لالرتقاء بمستوى كفاءة العاملين وأعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية في هذا الصدد.

ل الرصد واإلنذار المبكر في مجال إدارة األزمات تطوير وسائ -2

 .والكوارث بالكلية

تنفيذ  تنفيذ الخطط والسيناريوهات التى سبق إعدادها والتدريب عليها  -9

 أعمال المواجهة واإلغاثة بأنواعها وفقا لنوعية األزمة.

 .القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة -11

  .تنفيذ عمليات اإلخالء عند الضرورة -11

ابعة الحدث والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، مت -18

اإلجراءات المطلوبة للتعامل معه من خالل غرفة  .وتقييمه، وتحديد 

 العمليات

 حصر الخسائر فى األفراد والمنشآت -:1

التأهيل وإعادة البناء لمرحلة استئناف النشاط والحماية من أخطار  -14

  .المستقبلية المحتملة

اتخاذها للتعامل مع األزمة ورصد نقاط  تم تقييم اإلجراءات التي -15

  .الضعف والقوة

توثيق الحدث و تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة، وتوجيهها إلى  -16

الجهات المعنية لالستفادة منها من أجل تالفي السلبيات مستقبال )إن 

  .وجدت(، وتطوير وتحديث الخطط وفقاً للمستجدات
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 د.هناء عاطف نسيم
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