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 وحدة أدارة االزمات والكوارث

 

 الهيكل التنظيمي لوحدة إدارة األزمات والكوارث: -1

 فريق إدارة األزمات :  *    
 عميد الكلية •

 مسئول السالمة والصحة المهنية •

 مسئول الحماية المدنية •

 مسئول التوعية البيئية •

 وحدة المعلومات ودعم اتخاذ القرار •

 سكرتارية الوحدة  •

 

 إدارة األزمات والكوارث: مجلس -6-1
يقوم السيييد األسييتاذ الدكتور عميد الكلية أو مو ي وتييي  ترييكيد فريق إدارة األزمة ة الكار ة 

 :مو السادة
 0السيد األستاذ الدكتور ة عميد الكلية -1       

 0السيد األستاذ الدكتور ة  وكيد الكلية لرئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -2      

   0وكيد الكلية لرئون التعليم والطالب السيد األستاذ الدكتور ة -3      
  0السيد األستاذ الدكتور ة  وكيد الكلية لرئون الدراسات العليا والبحوث -4      
 0رؤساء األقسام العلمية -5 

 0السيد ة أميو الكلية -6

 0مديري األقسام االدارية -7

 0مديري المراكز والوحدات ذات الطا ع الخاص -8

 0مديري مراكز المعلومات  الكلية -9

 0الرئون القانونية -10

 0ممثلي اإلدارة الطبية  الكلية -11

 0ذلك  اإلتافة إلي مو يراه رئيس ال ريق مو المتخصصيو أو أصحاب الخبرة

 

 -:فريق إدارة األزمات والكوارث: يتكون من  -5-2
 أ.د ممدوح المصري



 أ.د خالد ال خراني

 أ.د أحمد العر ي

 حسو عيد أ.د

 أ.د محمد السديمي

 أ.د إ راهيم طلبة

 أ.د سعيد الجوهري

 أ.د عبد الرازق الكومي

 د. أحمد خلي ة

 

 األزمات:الشروط الواجب توافرها في فريق إدارة  -5-1-1
 0الوالء واالنتماء للكلية -1

 0المهارة والقدرة علي التدخد السريع والناجح في األزمة -2

 الهدوء والقدرة علي الت كير الموتوعي والبعد عو االن عال أو التأ ير  -3

 0الن سي والعاط ي أمام أحداث االزمة     

 0االلتزام التام  تن يذ كافة المسئوليات المنوطة  ال ريق أيا كانت المخاطرة -4

  0اللياقة اإلدارية والخبرة في التعامد مع األزمات -5
 

 اختصاصات فريق إدارة األزمات: -5-1-2
 0دراسة األزمة وترخيصها  ركد فوري وسريع -1

 0إعداد خطة عمد سريعة لمواجهي األزمة والتعامد معها -2

 0الحد مو فرص تصاعد األزمة -3

 0سرعة اتخاذ اإلجراءات الصحيحة الالزمة أ ناء تن يذ الخطة -4

 0و ي وتي إلدارة األزمةرفع التقارير أوال  أول لعميد الكلية أو م -5

 

 مسئوليات وواجبات فريق إدارة األزمات والكوارث: -5-1-3
 التوقع " لألزمات والكوارث المتوقع  -التخطيط لألزمة وهذا يعني "التنبؤ -1

 0حدو ها      

 0إعداد الخطط ورسم السيناريوهات لمواجهي األزمات والكوارث -2

 0اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع أو احتواء األزمة أو الكار ة -3

 0االستعداد للتعامد مع األحداث مثد األفراد وصيانة المعدات -4

 نرر الوعي الثقافي  إدارة الكوارث واألزمات وعقد ورش عمد تدريبية  -5

 0لالرتقاء  المستوي التدريبي للعامليو  الكلية    

 واإلنذار المبكر في مجال إدارة األزمات أو الكوارث كلما  تطوير آليات الرصد -6

 .أمكو ذلك    
 


