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"خطة الشتاء"خطة الطوارئ لمواجهة االحوال الجوية
 
 

 -:الهدف 
 .التأكد من فاعلية االجراءات لضمان المحافظة على الطرق الداخلية في الجامعة سالكه  .1
 .االطفاء واالسعاف واالنقاذ داخل الحرم الجامعيضمان وصول اإلمدادات التمويينية والخدمات االساسية  .2
االجراءات لتوصيل التيار الكهربائي عن بعض او كل مباني ومرافق الجامعة لضمان التأكد من فعالية  .3

 .تشغيل التدفئة في حال انقطاع التيار الكهربائي عن بعض او كل مباني ومرافق الجامعة 
 -:الخطة 

لجنة الطوارئ المشكلة لهذا  واعتمادها من ئيةيدائرة السالمة والصحة المهنية والب من قبل وضعت هذه الخطة
 . ن عن تنفيذ هذه الخطةهم المسؤولووالغرض 

  -:التدابير الوقائية في الجامعة لضمان تقليل المخاطر الناتجة عن الحاالت الطارئة المتوقعة 
 .والعّبارات  مناهل التصريف للمياه تفقد وتسليك .1
الكهرباء ومحرقة النفايات التدفئة ومحطة  التاكد من كفاية مخزون الديزل في مباني االسكانات ومحطة .2

 .الطبية
 .التأكد من جاهزية االلّيات في دائرة خدمات النقل  .3
 .الطوارئ  وااللياتوتجهيزات التأكد من جاهزية معدات  .4
 .جاهزية  دائرة اسكان الطالبات لتأمين ما يلزم للطالبات والتنسيق مع المعنيين لذلك  .5

 

 .مسؤوليات
  -: والمدراء المعنيين على النحو التاليتكون مسؤولية اعضاء اللجنة 

 .شغيل والصيانة تمدير وحدة ال -*
 ارات والعبّ  التأكد من تسليك مناهل التصريف المياهتفقد و -1
 تفقد المضخات الغاطسه في غرف الضخ  -2

Ps-11 *                 للمباني الهندسيةPs-11 *  والصاله الرياضيةمبنى المكتبة 

Ps-11 * للمباني الطبية 

التدفئة ومحطة الكهرباء ومحرقة النفايات  الديزل في مباني االسكانات ومحطةتوفير مخزون كافي من  -3
 .الطبية تكفي لمدة اسبوعين 

 .طوارئ الستخدامها من قبل المناوبين ال لياتوا  من جاهزية معدات وتجهيزات التأكد  -4
 حال انقطاع التيار الكهربائي ر الكهربائي لبعض او كل مباني ومرافق الجامعة توصيل التيا -5
 .مدير وحدة اللوازم المركزية  -*
 .تزويد الجامعة بمخزون من الديزل والغاز السائل للمطبخ المركزي والمواد الغذائية لمدة تكفي اسبوعين  -
 .مدير دائرة خدمات النقل  -*
االليات وتجهيز بكب دفع رباعي مزود بجنازير الحضار سائقي الجرافات لفتح الطرق  جاهزية التاكد من -

 من تراكم الثلوج في الجامعة 
 .مدير دائرة الخدمات الزراعية  -*
 .ة األرض استعداداً للشتاء حراث -1 
 بعمال الزراعه بإزاله االتربة واالنقاض من الشوارع  االستعانة -2
 .لجامعي مدير دائرة األمن ا -*
 .تأمين الحراسة للمباني التي انقطع عنها التيار الكهربائي  -1
 .التنسيق مع الدفاع المدني لفتح الشوارع  -2
 .مدير دائرة التغذية  -*
أو حسب ما  وتأمين المناوبين بوجبات الطعام توفير وجبات طعام اثناء الطوارئ في كفتيريا السكن -

  .يقتضية الموقف
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 .دائرة اسكان الطالبات مديرة  -*
 .تأمين ما يلزم للطالبات والتنسيق مع المعنيين لذلك 

 .مدير دائرة السالمة والصحة المهنية  -*
 .التأكد من تفقد وتسليك مناهل التصريف للمياة والعبارات  -1
 .التأكد من توفير المحروقات في مرافق الجامعة  -2
 .الليات للطوارئ التأكد من جاهزية معدات وتجهيزات وا -3

 :الموافقة 
 رئيس الجامعة -

 :المراجع 
 خطة الشتاء –خطة الطوارئ لمواجهة األحوال الجوية  -

 .التنفيــــــذ 
 -:على النحو التالييكون التنفيذ بناًء على الحاله الجوية التي يعلن عنها من خالل دائرة االرصاد الجوية 

 -:اإلجراءات 
 -:الحالة الجوية التي يعلن عنها من خالل دائرة األرصاد الجوية على النحو التالييكون التنفيذ بناًء على 

 مدير دائرة السالمة والصحة المهنية والبيئية باالطالع على الحاله الجوية يومياً /عضو اللجنهيقوم  .1
  .طوارئرئيس لجنة ال نائب رئيس الجامعة.د.طيلة فصل الشتاء وعلى ضوء الحاله الجوية يقوم بإبالغ أ

مدير /  جنه لالجتماع حيث يقوم عضو اللجنةبدعوة الل ء الحالة الجوية يقوم رئيس اللجنةعلى ضو .2
دائرة السالمة والصحة المهنية والبيئية بتحضير االجراءات المطلوبه من اعضاء اللجنه والمدراء 

 SD-Wplan-F01النموذج  وفقالمعنيين 
المهنية والبيئية بإعداد محضر لإلجتماع لرئيس والصحة مدير دائرة السالمة / يقوم عضو اللجنه  .3

 .رئيس الجامعة  االستاذ الدكتور لمعالي اللجنه يرفعه
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 "االجراءات لمواجهة االحوال الجوية" نموذج 

 "خطة الشتاء"

 :        /      / اليوم والتاريخ 

-:ملخص الحاله الجوية 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.............................................................................. 

 :ة من أعضاء لجنة الطوارئ االجراءات المطلوب

 التأكد من قبل دائرة السالمة االجراءات المطلوبة عضو اللجنة

 مدير وحدة التشغيل والصيانه

تفقد والتأكد من تسليك مناهل التصريف . 1
 المياه والعبارات

 

 تفقد المضخات الغاطسة في غرف الضخ . 2
Ps-11  ، Ps-11 ،Ps-11 

 

توفير مخزون كافي من الديزل في مباني . 3
االسكان ومحطة التدفئه ومحطة الكهرباء 

 .ومحرقة النفايات الطبية

 

جهيزات واليات التأكد من جاهزية معدات وت. 4
 ط المياه الطوارئ ومعدات شف

 

الكهربائي لبعض او كل مباني توصيل التيار . 5
 مرافق الجامعة حال انقطاع التيار الكهربائي

 

 مدير وحدة اللوازم المركزية
تزويد الجامعه بمخزون من الديزل والغاز 

المسال للمطبخ المركزي والمواد الغذائية لمدة 
 تكفي اسبوعين 

 

 مدير دائرة خدمات النقل
التأكد من جاهزية االًليات وتجهيز بكب دفع 

رباعي مزود بجنازير الحضار سائقي الجرافات 
 لفتح الطرق من تراكم الثلوج في الجامعه 

 

 مدير دائرة الخدمات الزراعيه
 مدير دائرة التدبير المنزلي

االستعانه بعمال الدوائر الزاله االتربه واالنقاض 
 .في الشوارع 

 

 ن الجامعيمدير دائرة االم
تأمين الحراسة للمباني التي انقطع عنها   -1

 التيار الكهربائي 
 .التنسيق مع الدفاع المدني لفتح الشوارع   -2

 

 مدير دائرة التغذية
توفير وجبات طعام في كفتيريا السكن وللمناوبين 

 .اثناء الطوارئ
 

 مدير دائرة اسكان الطالبات
يلزم للطالبات التنسيق مع المعنيين لتأمين ما 

 قاطنات السكن
 

 


