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 كليه معتمده  –كليه االقتصاد المنزلى 

 الخطة التنفيذية لوحدة إدارة األزمات والكوارث 

 بما يتفق مع الخطة اإلستراتيجية للكلية

 لما بعد االعتماد

4102  /4102 
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 كلية االقتصاد المنزلي  
 دة إدارة األمات والكوارثحو 

لي 0241من ألعوامخالل ادارة األزمات والكوارث إلوحدة الخطة التنفيذية   0249 وا 
 تاريخ التنفيذ النشاط المخرجات الهدف

المسئول عن 

 التنفيذ
 رات النجاحمؤش

التمويل 

 المطلوب

مصدر 

 التمويل
 مالحظات الفئة المستهدفة

تحديد  -4
اإلحتياجات من 
انظمه األمن 

 واألمان

تشكيل محدث  -
مراجعة  لجانل

 .أنظمة األمن
 .واألمان بالكلية

 
 تقارير -

 ومحاضر
 موثقةشهرية 

 .الوحدةمن 

لجان اعداد تقرير موثق ومعتمد من  -
واألمان بالكلية  مراجعة أنظمة األمن
 .وتتم بصورة شهرية

دراسة متكاملة عن إعداد  -
االحتياجات من حيث أنواع وأعداد 
وسائل األمن واألمان المطلوبة 

 للكلية
محاضر شهرية موثقة إلجتماعات  -

 مجلس إدارة الوحدة
عن مدى كفاية محدث تقرير  --

الوسائل المتاحة للتعامل مع 
 .األزمات والكوارث

 
 

 شهريا
 وال العامط

0241/0249  

 
 
 
 
وكيل / د.أ -

الكلية لشئون 
خدمة المجتمع 
+ وتنمية البيئة 

 مدير الوحدة/ د
 . عملالفريق  +

 

 لجان معتمدة وموثقة ومفعله  -
إجراءات تصحيحية لمنظومة  -

 .األمن واألمان بالكلية
 
إمداد منظومة األمن  -

 .بإحتياجاتها
 
 .محاضر وتقارير دورية موثقة -
 

01111 

 
 
 
 
 
 

ميزانية  -
 الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 مجتمع الكليه -
أعضاء هيئة ) 

التدريس 
 -ومعاونيهم 
 –والطالب 
 .(والعاملين

 
 
 
 
 
 

 

تطبيق نظم  -0
األمن والسالمة 

لبشرية للموارد ا
اعضاء )بالكلية 

هيئة تدريس ، 

تشكيل محدث  -
لمجلس إدارة 
 .الوحدة سنويا

وحدة إدارة  تحديث مجلس إدارة - 
 .كل عامين األزمات والكوارث

 سبتمبر
0241/0249 

 

اعداد خطة تنفيذية محدثة  -
 .الدارة األزمات والكوارث

 

 

 

 

محدث دليل  -
ة وموثق لوحد

دليل وحدة إدارة األزمات  تحديث –
 .والكوارث 

مدير وحدة / د - 0245أكتوبر

إدارة األزمات 
من وحدة )الدليل محدث للوحدة  -

المراجعه الداخليه لوحدة ضمان 

ومعلن على الموقع ( الجودة

4111 



 /http://www.helwan.edu.eg/economy    االلكتروني  كليةموقع ال                                                                                        1024/1029  إلدارة األزمات والكوارث الخطة التنفيذية

  3 
 

 تاريخ التنفيذ النشاط المخرجات الهدف
المسئول عن 

 التنفيذ
 رات النجاحمؤش

التمويل 

 المطلوب

مصدر 

 التمويل
 مالحظات الفئة المستهدفة

موظفين ، طالب 
 (، عمال 

فريق + والكوارث  .إدارة األزمات 

 .عملال
  .األلكترونى للكليه 

 
 
 
 
 

ميزانية  -
 الكلية
 
 

 
 
 
 
 
 مجتمع الكليه -
أعضاء هيئة ) 

التدريس 
 -ومعاونيهم 
 –والطالب 
 .(والعاملين

نشر الوعي  -3
ضاء أع بين

 هيئة التدريس
العاملين و 

والطالب 
وتدريبهم على 

السلوك 
االمثل 

لمواجهة 
االزمة 

 الكارثة/
 
 
 
 
 
 
 

توزيع ملصقات 
ولوحات ارشادية 

في االماكن 
المخصصة لها 

 بالكلية

لوحات الملصقات و تحديث ال -4
 .ونشرها بالكلية  رشاديةاإل 

–يولية 
0241-  
0249   

 

مدير وحدة / د

 األزماتإدارة 

 + الكوارثو

 .عملالفريق 

 
 

وجود الملصقات وللوحات  -
اإلرشادية في المدرجات 

الدراسية والمعامل والمصعد 
 والساللم

من % 02تنميه الوعى لدى  -
الفئات المستهدفه بالكليه 

الكوارث و  باهميه وحدة األزمات
 وكيفيه التعامل اثناء األزمات

0111 

محدث دليل  -
نظم عن  موثقو 

لدفاع األمن وا
 .المدني

نظم األمن والدفاع عن دليل  تحديث -
 .المدني

مدير وحدة / د - 0245اكتوبر
األزمات إدارة

 والكوارث
وكيل / د.أ+

الكلية لشئون 
خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة  

نظم عن دليل محدث ومعتمد  -
مراجع ) األمن والدفاع المدني

من وحدة المراجعه الداخليه 

 (لوحدة ضمان الجودة

0111 

 محدث دليل -
تقييم  عن موثقو 

وسائل األمن 
 .بالكلية واألمان

دليل تقييم وسائل اعداد واصدار  -
 . موثق ومعتمد األمن واألمان

تقييم  دليل موثق ومعتمد عن - 0245اكتوبر
مراجع )  وسائل األمن واألمان

من وحدة المراجعه الداخليه 

 (لوحدة ضمان الجودة

0111 

 تدريبيه      دورات -
 موثقة

)  لمجتمع الكلية دورات تدريبيةعقد  -
كيفية إستخدام عن ( ترم /0عدد 

الطفايات ووسائل مكافحة الحريق 
 .المختلفة

نوفمبر، مارس 
 من كل عام 

0241/0249 

وكيل / د.أ -
الكلية لشئون 
خدمة المجتمع 
+ وتنمية البيئة 

ور في الدورة من الحض%  02
وفقا لنتائج )أقروا بفاعليتها 

 (.اإلستبيانات
4111 
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 تاريخ التنفيذ النشاط المخرجات الهدف
المسئول عن 

 التنفيذ
 رات النجاحمؤش

التمويل 

 المطلوب

مصدر 

 التمويل
 مالحظات الفئة المستهدفة

ندوة موثقة  -
عن كيفية ادارة 
 االزمات والكوارث

لمجتمع العام / ندوة  0تنظيم وعقد  -
مفهوم األزمة وأنواعها عن الكلية 

األزمات  وكيفية التصدى ومواجهة
 .بإختالف أنواعها والكوارث

اكتوبر، مارس 
  من كل عام

0241/0249 

 مدير الوحدة/ د
 . عملالفريق  +

 
من الحضور في % 01رضا  -

 4111 .تهادوة أقروا بفاعلينال

 
تحقيق  -1

معايير االمن 
 والسالمة
المهنية 
بالكلية 
لمكافحة 

مخاطر األمن 
 الصناعى

 
 
 
 

تحقيق  -تابع
معايير االمن 

 والسالمة
المهنية بالكلية 

 قةإجراءات موث -
نظم األمن عن 

 والسالمة

تصحيحية وآليات عمل إجراءات  -
فعالة بناء على تقارير مراجعة 

 .من الكلية أمعايير 

مايو /اكتوبر
 من كل عام

 
 
 
 
وكيل / د.أ -

الكلية لشئون 
خدمة المجتمع 
+ وتنمية البيئة 

 مدير الوحدة/ د
 . عملالفريق  +

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصحيحية موثقه إجراءات -
-----  لتحقيق األمن والسالمه

 تدريبيه      دورات -
 موثقة

عقد دورة تدريبية كل فصل دراسي  -
للعلملين وأعضاء هيئة التدريس 

 في األمن الصناعي

4/1024  
9/1024  
3/1022 

ر في من الحضو% 01رضا  -

 4111 .تهادوة أقروا بفاعلينال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ميزانية  -
 الكلية

 
 
 
 

 مجتمع الكليه -
أعضاء هيئة ) 

التدريس 
 -ومعاونيهم 
 –والطالب 
 .(والعاملين

خطة تحديث  -
تعامل مع ال

األزمات والكوارث 
عتمادها  وتثيقها وا 

عامل للتموثقه ومعلنه إعداد خطة  -
 .مع األزمات والكوارث

للتعامل مع خطه مفعله  - 0245/نوفمبر
مراجعه )  األزمات والكوارث

الخطة من وحدة المراجعه 

الداخليه لوحدة ضمان 

 (الجودة

----- 

محدثة خطه  -
موثقه ومفعله و 

 لإلخالء 

تنفيذ تجربة االخالء في حاالت  -
الطوارئ ويتم تفعيلها كل فصل 

 دراسي

 مارس /براكتو   
كل 

/0241عام
0249 
 

تفعيل تجربة األخالء بنجاح  - 
 ----- .والتقرير الخاص بها

تقرير موثق  -
معايير واليات و 
تقييم امن ل
 .مان الكليةآو 

يات لآل موثقه ومعتمدة وضع معايير -
 ..تقييم امن وأمان الكليةمفعله ل

مارس 
0241-
0249 

 من وأمانأليات تقييم آمعايير و  -
-----  .لكلية معتمدة ومفعلةبا



 /http://www.helwan.edu.eg/economy    االلكتروني  كليةموقع ال                                                                                        1024/1029  إلدارة األزمات والكوارث الخطة التنفيذية

  5 
 

 تاريخ التنفيذ النشاط المخرجات الهدف
المسئول عن 

 التنفيذ
 رات النجاحمؤش

التمويل 

 المطلوب

مصدر 

 التمويل
 مالحظات الفئة المستهدفة

لمكافحة مخاطر 
 األمن الصناعى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دورة موثقة  -
توعية بنظم لل

األمن والسالمة 
 .بالكلية

 لمجتمع الكلية تدريبيهعقد دورة  -
بنظم من ( الترم/ 0)عدد لتوعية 

 .األمن والسالمة بالكلية

ديسمبر/اكتوبر
 ( 4ترم)

 مايو/ فبراير
 ( 0ترم ) 

 
 
 
وكيل الكلية / د.أ

لشئون خدمة 
جتمع وتنمية الم

مدير / د+ البيئة 
فريق  + الوحدة

 . عملال

 

ستبيان إتقرير موثق عن نتائج  -
ا الطالب عن لقياس مدي رض

 .ةالدور 
 

0111 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ميزانية  -
 الكلية

 
 
 

مطويات  -
ومنشورات 

 للتوعية

عن الدورية نشرات ال تعزيز نشر -
 . األزمات والكوارثدارة إكيفية 

 أكتوبر
0241- 
0249 

إتباع التعليمات الموجودة  -
 بالنشرات

 
0111 

 مجتمع الكليه -
أعضاء هيئة ) 

التدريس 
 -ومعاونيهم 
 –والطالب 
 .(والعاملين

موثقة  تقارير -
لكيفية اإلخالء 

في حالة 
 .الطوارئ

كيفية اإلخالء في حالة  التدريب على -
  لمجتمع الكلية الطوارئ

 (ترم/4)    

ترم  /أكتوبر
/ ، مارس أول
من  ثانى  ترم

 كل عام

تجربة اإلخالء تقرير موثق عن  -
-----  .لمبانى الكلية 

دورة موثقة  -
للتوعية بكيفية 

 التعامل مع
األزمات 
 .والكوارث

لمجتمع  للتوعية ترم/ ندوهعقد  -
بكيفية التعامل مع األزمات  الكليه

   .والكوارث

 كل عام جامعى
0241/0249 

ستبيان إتقرير موثق عن نتائج  -
المتدربين بعد االنتهاء مباشرة 

 0111 .لقياس مدي رضاهم

ة موثق تقارير -
عن الصيانة 

 الدورية 

ر الدورية عن الصيانة اعداد التقاري -
الدورية ألجهزة األمن والسالمة 

 .بالكلية

6/0245  
 إلى

 0/0246 

عقد مناقصة لشراء طفايات  -
 حريق وأجهزة إنذار لزيادة 

فاعلية وكاميرات مراقبة لزيادة 
 تحقيق األمن الصناعي

051111 

 

                   

 عميد الكلية                                        مدير وحدة الجودة                         وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة                                   رث مدير وحدة األزمات والكوا                  

  

 أشرف عبد العزيز/ د.أ                                منى سامى حلبى/ د.أ                            خالد القاضى                    / د.أ                     أحمد بيبرس                                         / د                         


