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وحدة ادارة األزمات والكوارث

خطة التدريب الخمسية لوحدة إدارة األزمات والكوارث ( )5151-5102
م

الهدف

البرنامج
التدريبي

مؤشرات النجاح

المخرج

الفئة
المستهدفة

الجدول الزمني المسئول
(الشهر/السنه) عن التنفيذ

التمويل
المطلوب
( بالجنيه
المصرى)

ورشة عمل
0
لتصميم
إستبيانات
تحديد االحتياجات
إلستيفاء متطلبات
التدريبية الفعلية
التدريب الدورية
للفئات المستهدفة
وتحديد
والتعريف بالوحدة
االحتياجات
الفعلية للفئات
المستهدفة
 5التعريف بإجراءات دورات تدريبيه
( عدد 3دورة)
اخالء المبنى فى
عن طريقه إخالء
حاالت الطوارئ
المبنى في حاالت
مع التعريف
الطوارئ
بمداخل ومخارج
(سيناريو اإلخالء
الكلية واألقسام
العلمية واالدارية فى حاله األزمات
والكوارث )
والورش والمعامل
ندوات
بالكلية

دراسه موثقه لتحديد
اإلحتياجات التدريبيه
لجميع القئات
المستهدفه

طالب مدربين على
عمليات اإلخالء
واستخدام المخارج
المخصصه

وضع الخطة
التدريبية المقترحة
للوحدة

اعضاء فريق
الوحدة

تأهيل  %81منطالب الفرقة
االعدادية سنويا على
اجراءات اإلخالء فى
حاله الطوارئ مع
ضمان معرفتهم
بمداخل ومخارج
الكلية واألقسام
-تقارير قياس أثر

الطالب المستجدين
بالفرقة اإلعدادية
(  311طالب)

شهر أكتوبر
من كل عام دراسي

شهر أكتوبر،
نوفمبر ،اجازة
نصف العام
من كل عام دراسي

لجنة التدريب
بالوحدة

ذاتى

011

الجامعه

--

لجنةالتدريب
بالوحدة
 مسئولالدفاع المدني
بالكلية
والجامعة
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التمويل
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( عدد  5ندوة)
لتعريف بمداخل
ومخارج الكلية
واألقسام

ومردود التدريب من
خالل تجربه عمليه
لإلخالء.

 اعضاء فاعلينومدربين من جميع
الفئات بالكلية علي
اإلخالء ومواجهة
حاالت الطوارئ

3

تنميه المهارات
باجراءات
اإلسعافات االولية
و التعريف على
اجراءات األمن
والسالمه الخاصة

ورش عمل ( عدد
 )3عن اإلسعافات
االولية واجراءات
األمن والسالمه

Office Of Vice Dean For Community
Service & Environmental Development

طالب مدربين علي
اإلسعافات األوليه في
حاالت الطوارئ
واجراءات األمن
والسالمه

تأهيل  %51منأعضاء هيئة
جميع الفئات سنويا
التدريس والهيئة
مع تأهيل  %81من
المعاونة (011
اعضاء فريق الوحدة
عضو) ،اإلداريين
على اجراءات
( ، ) 21طالب
اإلخالء و التصرف
أثناء حاالت الطوارئ باقى الفرق ( 311
)
 تقارير قياس أثراعضاء فريق
ومردود التدريب من
الوحدة ()02
خالل تجربه عمليه
لإلخالء.
تأهيل  %51الطالب طالب جميع الفرقالدراسية
من جميع الفرق
بالتوالي علي جميع
(011طالب)
الدراسيه وفنيين
الفئات شهري
المعامل واعضاء
مسئولي الورش
نوفمبر  -مارس من
هيئه التدريس
والمعامل
كل عام دراسي
والهيئه المعاونه
(51عامل وموظف)

مسئولالوحدة
الصحية،
عضو هيئه
تدريس من
كليه
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سنويا على إجراءات
االسعافات االولية .

بالورش والمعامل
داخل الكلية

0

التعريف
باإلجراءات
الالزمة إلدارة
االزمات ومتطلبات
االمن والسالمة
الواجب توافرها
بالكلية

ورش عمل( عدد
 )5و دورات
تدريبية ( عدد
 )5عن كيفية
إدارة األزمات
ومتطلبات االمن
والسالمة

Office Of Vice Dean For Community
Service & Environmental Development

قيادات ( اكاديمية– اعضاء فريق
الوحدة) و
اعضاء هيئة تدريس
والهيئة المعاونة
مؤهلين إلدارة
االزمات بنجاح وعلي
وعي بمتطلبات االمن
والسالمة الواجب
توافرها بالكلية
لتفادي حدوث
االزمات

 تقارير موثقه عناثر ومردود التدريب
وتقارير دوريه عن
متابعه تطبيق الطالب
إلجراءات األمن
والسالمه.
 تاهيل  % 01منالقيادات االكاديمية
–  %51من اعضاء
هيئة التدريس
والهيئة المعاونة
 %81من اعضاء
فريق الوحدة
علي كيفية ادارة
االزمات ومتطلبات
االمن والسالمة.
تقارير موثقه عنقياس اثر ومردود
الورشه والدورة
التدريبية

التمريض

أعضاء هيئةالتدريس والهيئة
المعاونة (81
عضو)

القيادات االكاديمية
()52
أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة (81
عضو)
اعضاء فريق
الوحدة ()02

رئيس لجنهالتدريب
ومدير وحدة
ادارة األزمات
والكوارث

شهر أكتوبر،مارس
من كل عام دراسي

لجنة التدريب
باالشتراك مع
مركز ضمان
الجودة
بالجامعة
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 2التعريف بإجراءات
التعامل اثناء
حدوث الحرائق
واستخدامات
طفايات الحريق
ومفهوم الحماية
المدنية

ورشه عمل
( عدد  )5عن
االمن الصناعي
وإجراءات
التعامل مع
الحرائق

رئيس لجنة التدريب بالوحدة
ا.م.د /محمد درغام

Office Of Vice Dean For Community
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وحدة ادارة األزمات والكوارث

فنيين و عاملين
وافراد االمن
مؤهلين للتعامل
لمواجهة الحرائق
واستخدامات طفايات
الحريق

تاهيل  % 01من
الفنيين والعاملين
بورش الكلية علي
طرق التصرف
الصحيح والتعامل مع
الحرائق واستخدامات
طفايات الحريق

الفنيين والعاملين
بورش الكلية
والمعامل وافراد
االمن ()02

مدير وحدة ادارة األزمات والكوارث

شهر اغسطس ،
يناير
من كل عام دراسي

لجنة التدريب
باالشتراك مع
مسئول الدفاع
المدني
بالجامعة

521

--

قائم بعمل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

ا.م.د /جورج وجيه

ا.د /ميسون قطب
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