وحدة إدارة األزمات والطوارى والكوارث
تم إنشاء وحدة إلدارة األزمات والكوارث كوحدة إدارية ممواقةة مس ةل الك ية قة . 0202/3/8
و شك ت الوحدة من السادة :
 -0األعضاء الدائمون -:
 -1السيد األستاذ الدكتور /أحمد رفعت عزت
 -2الس ـيد األســتاذ الــدكتور/ص ـ ا الــديد علــد الووــا
 -3السيد األستاذ الدكتور /حس ى علد العزيز مسلم
 -4السيد األستاذ  /محمد محمود الدي

عمـيد الكليـة ورئيـس الوحدة
وكيــش الكليــة لمــمود تدمــة الم تم ـ وت ميــة
الليئة( ائ

رئيس الوحدة )

أستاذ لقسم ال لات ( مدير الوحـدة )
أميد عام الكلية

 -0أعضاء الوحدة :
 - 5السيدة األستاذة الدكتورة /سمية محمود رماد

مدير المركز الطلى

 - 7السيد األستاذ  /حمدى محمد أحمد

رئيس وحدة األمــد

 - 8السيد األستاذ  /مصطفى علد الم عم يوسف

رئيس قسم الممود العامة

 - 6السيد األستاذ  /عادش محمد الماعر

 -9السيد األستاذ  /محمد علد ال يد علد الغ ى
 -11السيد االستاذ /حسيد محمود علد الرحيم

 -3خمراء مستشارون :

مدير الممود القا و ية

رئيس وحدة الدفاع المد ى
رئيس قسم مئود المقر

يتم إستدعاموم ع د إكتماف إمارات إ ذار للدء موا هة األزمة .
 وتهــدف الوحــدة إلــى موا هــة األزمــات والحــاالت الطارئــة عــد طري ـ تطــة يعتمــد

احهــا علــى

فريـ إدارة األزمــة ومســتوى تدريليــة إلواتتــاذ ال ـراءات الوقائيــة والموا هــة الفعليــة إلواحتـواء ال ــرر
 .كما تعتمـد الوحـدة فـى احهـا علـى الوسـائش والمعـدات والت هيـزات المتـوفرة وو ـوا التعليمـات
وال راءات التى ت ظم أسلو ت فيذوا .
 تت ــمد التطــة كيفيــة إتـ ء الملــا ى مــد مــا ليها فــى الحــاالت الطارئــة إلواتتــاذ كافــة ال ـراءات
ال زمة لتأميد س متهم وكفالة الطمأ ي ة والستقرار واألمد لهم .
 وتعتمد التطـة علـى الوسـائش والمعـدات المتـوفرة لالكليـة ودليـش التعليمـات التـى تـ ظم أسـلو ت فيـذ
التطة ع د وقوع أى طارئ.

وتهدف الخط إل -:
- 1و
ي

وكتالة الدليش الرمـادى العلمـى والـذى يمـمش كافـة القواعـد والرمـادات الساسـية التـى
إتلاعها فى حاالت الطوارئ .

- 2و ـ تطــط تفصــلية لعمليــات إتـ ء الكليــة والم ارف ـ التالعــة لهــا فــى حالــة حــدو الك ـوار
واألزمات الطارئة .
- 3إعداد آلية لدارة ومراقلة تطة الطوارئ المعتمدة فى حالة الطوارئ .

األنشط -:
- 1عقــد إ تمــاع للوحــدة فــى  2112/5/11لم اقمــة األزمــات المحتملــة أت ــاء فت ـرة إ عقــاد المتحا ــات
العمليـ ــة وال ظريـ ــة للعـ ــام الد ارسـ ــى 2112/2111وو ـ ـ
للموا هة والتى تت مد .

اآلليـ ــات إلواتتـ ــاذ ال ـ ـراءات الوقائيـ ــة

- 1الحرائ وتأميد متارج الطوارئ لالمدر ات .
ماعى أت اء إ عقاد المتحا ات .

- 2تأميد ل اد المتحاد ع د حدو مغ

- 3صيا ة دورات المياه وتحديد الدورات المتصصة للط
- 4و

آلية لإلتصاش لالط

ت ش فترة المتحا ات .

حاش حدو تأ يش لإلمتحا ات .

- 2تم إعداد الدليش الت ظيمى لوحدة األزمات والكوار لكلية العلوم .
- 3تم إعداد الدليش المتتصر لموا هة الحاالت الطارئة
- 4فى إطار تحديد إلواستكماش الوسائش والمعدات والت هيـزات الززمـة للـدفاع المـد ى

ـد الح ارئـ تـم

إمداد الكلية لاألدوات التالية .
-

 185هاز تا ى أكسيد الكرلود 6ك

-

 55هاز لودرة 6ك

-

 16ص دو حري وح فية

-

 21ترطوم

-

 31هاز تلقائى

و ارى توزي وذه األدوات على ملا ى وم مأت ومعامش الكلية لزيادة كفاءتها .

- 5عقد إ تماع لل ة األماد والس مة لتاريخ 2112/3/22
إستعر ت فيه الل ة ال قاط التالية :
- 1الع د عد وسائش الس مة واألماد لالكلية .
- 2العداد للر امج تدريلى للعامليد والط
- 3تعريف الط

عد تحسيد التصرف فى المواف الطارئة .

لع مات التطر والتأكيد وصفها لالمعامش .

- 4الع د عد إرمادات الس مة واألمد فى أماكد وا حة .

- 5الم ار عة الدورية لوسائش الس مة واألماد .
- 6تــم عقــد دورة تدريليــة عــد الســعافات األوليــة يــوم  2112/2/26حا ــر فيهــا تلــة مــد أســاتذة
كلية التمريض وقد ت م ت محاور الدورة :

- 1السعافات األولية للحرو /ال زيف/ال ماء.
- 2در ات الحرو .
- 3الحرو الكيميائية وأسلالها إلوادارة المتاطر فى المعامش .
- 4قواعد األمد والس مة فى المتتلر .
- 5الحرو الكهرلائية .

- 6الوقاية والحتياطات .
- 7تم عقد دورة تدريلية عد الدفاع المـد و إلواطفاء الح ارئـ يـومى  2112/24/23ت ـم ت محا ـرات
وتماريد عد كيفية إطفاء الحرائ والتدري على أ هزة الطفاء لالكلية .

