
  
  
  

  :معاییراختیار وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة 
  

  .أن یكون ملتزمًا فى عمله و مسلكه منذ تعیینه معیدًا حتى تاریخ ترشیحه . 1
أن یقدم رؤیته فى تطویر أقسام الدراسات العلیا والبحوث فى صورة خطة وفقا لجدول  -2

   .زمنى
 .أو مایعادلها من شهادات تكنولوجیا المعلومات )  ICDL( أن یكون حاصًال على شهادة . 3
 .أن یكون حاصًال على دورات متخصصة فى اإلدارة و تنمیة مهارات اإلدارة اإلشرافیة . 4
  .إجادة اللغة اإلنجلیزیة أو احد اللغات األجنبیة  -5
 .إجراء مقابلة مع السادة المرشحین من قبل عمید الكلیة  -6
 .ون تنظیم الجامعات و قانون العاملین المدنیین بالدولة أن یكون على درایة بقان -7
  .أال یسبق توقیع أى جزاءات علیه .  8        
  أن یكون لسیادته مشاركات فعالة أو بحوث مبتكرة فى خدمة المجتمع و تنمیة   -9        

  .البیئة             
  .لذاتیة أن یكون لسیادته خبرات سابقة فى مجال تنمیة الموارد ا - 10
أن یكون سبق له اإلشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص أو ساهم فى أعمالها   - 11

  .كعضو مجلس إدارة 
  
  

  :وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة  ھامم
  

فضًال عن التزام وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالمهام التي حددها له قانون تنظیم 
  ) .35(الجامعات في المادة رقم 

  :یمكن إضافة المهام التالیة 
التنسیق مع مؤسسات المجتمع المحلي بخصوص احتیاجاتها من البحوث العلمیة والبرامج  -1

  .التدریبیة والتخطیط لتلبیتها 
التعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المحلي لتنظیم الندوات والمؤتمرات التي تناقش القضایا  -2

  .لمهمة في البیئة المحلیة الملحة وا
 .تحدید االحتیاجات الالزمة لضمان وتوكید جودة مستوى األداء في مجال خدمة المجتمع  -3

 .تدعیم مفهوم المشاركة المجتمعیة من خالل التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي  -4

دراسي أن یقدم وكیل البیئة للوحدة تصور عن خطط الكلیة لخدمة المجتمع في بدایة العام ال -5
 .واألسبوع األول 



ا متكامًال عن خطة العمل واإلنجازات التي تمت في نهایة العام الدراسي وقبل  -6 ً أن یقدم تقریر
 ) .العلمي(االمتحانات 

أن یشرف على وحدة التخریجین ویهتم بمتابعة فرص العمل وعملیات التوظیف وتقییم العملیة  -7
 .جاتهم التدریبیة التعلیمیة من وجهة نظر الخریجین وتحدید احتیا

  :بع سیادتھ الوحدات التالیةتوت
  
  :وحدة المشاركة المجتمعیة : أوال  

  
  :تشكل اللجنة برئاسة 

ونائبا للرئیس من بین األساتذة واألساتذة ) وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة /اد(رئیسا 
  .المساعدین 

ومعیدین وطالب من كل فرقة ، وأحد , مساعدین مدرسین ومدرسین : وعضویة فریق یتكون من 
  .الخبراء ، وأحد المهتمین من المستفیدین 

  :وتختص بما یلى 
  .التواصل مع األطراف المجتمعیة والمستفیدین -
 .ذاتیة للكلیة من خالل الوحدات ذات الطابع الخاصالتنمیة الموارد  -

 .باألقسام األكادیمیة للكلیةمعیة من قضایا ومستجدات لها عالقة ترصد التوجهات المج -

  .تسهیل تقدیم االستشارات المجتمعیة عن طریق السادة أعضاء هیئة التدریس بالكلیة -

  .التواصل مع المجتمع من خالل االهتمام بالقضایا البیئیة  -

  .تنظیم المؤتمرات ذات الصلة بالقضایا المجتمعیة والبیئیة -

السیما العاملة فى مجال تنمیة المجتمع وتطویر صلة و الالتواصل مع الجمعیات األهلیة ذات  -
  .كوادره واإلرتقاء بعناصره المختلفة 

 
  : وحدة الكوارث واألزمات : ثانیا 

 
  :أنواع الكوارث   -
  

  ...)وهي الناتجة عن الظاهر الطبیعیة من الزالزل والبراكین،(كارثة طبیعیة   .1
 )وهي الناتجة عن النشاط البشري(كارثة بیئیة   .2



ـــان، أو (كارثـــة صـــناعیة، وتســـمى بشـــریة   .3 ـــي كثیـــر مـــن األحی وتكـــون ناتجـــة عـــن اإلهمـــال ف
 .)التخریب المراد به حصول الكارثة

 
 :متطلبات التخطیط للكوارث -

  
  .اإلدراك واالقتناع بوجود المخاطر، مع التأكید على عنصر المفاجأة - 1

ـــــــة إدارة األزمـــــــات والكـــــــوارث،  -2  إدراك المؤسســـــــات والمجتمعـــــــات وصـــــــانعي القـــــــرار بأهمی
  . ووضع خطة الطوارئ

 . ضمان تطبیق الخطة بقوانین تُسن لذلك - 3 

 .تحدید جهة أو لجنة تكون هي المسؤولة عن وضع عملیة التخطیط وتنفیذها - 4 
 
  :تشكیل وحدة الكوارث واألزمات  -

 
ـــــین إن تشـــــكیل         ـــــة للخطـــــة االســـــتراتیجیة، ویجـــــب األخـــــذ بع ـــــة األهمی ـــــل فـــــي غای ـــــق العم فری

 : االعتبار عند اختیار فریق العمل ما یلي

 اختیار األعضاء ممن سیكون لهم دور في تنفیذ الخطة االستراتیجیة .  
 اختیار من لهم درایة بإدارة الكوارث، واضطالع بالمسؤولیات المختلفة للمنظمة .  
 ن ذوي المراكز وأصحاب القرار، ویمكنهم أن یقوموا بتطبیق الخطةیجب أن یكونوا م . 

 یجب أن یضم ممثًال عن منظمة على األقل لها عالقة بإدارة الكوارث . 
 
 : واجبات العاملین والموظفین في حاالت الطوارئ -

 
 التحلي بالهدوء وعدم االرتباك  . 

  ًإیقاف العمل فورا . 

  قطع التیار الكهربائي عن المكان . 

 عدم استخدام المصاعد الكهربائیة . 

  مسالك الهروب ومخارج الطوارئ(التوجه إلى نقاط التجمع من خالل .( 

 التنبیه على العاملین بعدم الركض أوتجاوز زمالئهم حتى ال تقع إصابات بینهم  

 ت األســـــباب، إال بعـــــد ال تجـــــازف وال تخـــــاطر بحیاتـــــك وال ترجـــــع إلـــــى المبنـــــى مهمـــــا كانـــــ
 .أن یؤذن لك بذلك من المسئولین

  
 



 
 : كیفیة التصرف في حالة الحریق -

 
 كسر زجاج إنذار الحریق لتشغیله. 

   الطوارئ( إبالغ غرفة المطافئ فورًا على رقم .( 

 مكافحة الحریق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحریق كما یأتي:  

 المطفـأةاسحب مسمار األمـــان ب . 

 وجه فوهة المطفأة إلى مكـان الحریق . 

 اضغط على المقبض لتشغیل المطفـأة . 

  تأكـــــد أن المكـــــان الـــــذي تقـــــف فیـــــه ال یشـــــكل خطـــــورة علیـــــك وأنـــــه باســـــتطاعتك
 . الهروب إذا انتشر الحریق

 
 : واجبات فرق مكافحة الحرائق في المباني والمنشآت -

 
 تحدید مكان الحرائق من خالل مالحظة اللوحة التوضیحیة لنظام إنذار الحریق . 

  ـــــــالمبنى ـــــــاء المتـــــــوافرة ب ــــــــریق بوســـــــائل اإلطف مطفـــــــآت المـــــــاء ذات (القیـــــــام بمكافحـــــــة الحـ
 ). مطفآت ثاني أكسید الكربون ذات اللون األسود –اللون األحمر

 ـــــــات التأكـــــــد مـــــــن غلـــــــق النوافـــــــذ واألبـــــــواب، وذلـــــــك لمنـــــــع انتشـــــــار ال حریـــــــق ببـــــــاقي مكون
 . المبنى

  ـــرق المتخصصـــــــة التابعــــــة إلدارة الـــــــدفاع المـــــــدني والحریـــــــق بإرشـــــــادهم التعــــــاون مـــــــع الفــــ
 .  إلى موقع الحریق، ونوعه، وأجهزة ووسائل اإلطفاء المتوافرة

 


