
    

 نساذج سيشاريؾىات 
   وآليات التعامل معيا ألىؼ األزمات السحتسل حجوثيا في بيئة العسل

9109/9191لمعام الجامعي   

************  

  أوال : واقعة تدسؼ جساعي لمظالأوال : واقعة تدسؼ جساعي لمظالبب  نتيجة تشاونتيجة تشاولل  أطعسة فاسجة مؽأطعسة فاسجة مؽ  كافيتخيا الكميةكافيتخيا الكمية::
  --  مالبدمالبدػػات ات الؾاقعة:الؾاقعة:  

            " إصابة مجسؾعة مؽ الظالب بحالة تدسؼ مؽ جخاء تشاول أطعسة " إصابة مجسؾعة مؽ الظالب بحالة تدسؼ مؽ جخاء تشاول أطعسة 
                                                      مشتيية الرالحية مؽ كافيتخيا الكمية ". مشتيية الرالحية مؽ كافيتخيا الكمية ".   فاسجة فاسجة 

                                                                                                                                                  

    --  سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمة:األزمة:    
( إبالغ طبيب العيادة الظبية بالؾاقعة والحي يقؾم بجوره بفحص بعض الحاالت لمؾقؾؼ ( إبالغ طبيب العيادة الظبية بالؾاقعة والحي يقؾم بجوره بفحص بعض الحاالت لمؾقؾؼ 11))   

عمى حكيقة األمخ، وعسل اإلسعافات األولية الالزمة لحيؽ وصؾل سيارة اإلسعاؼ .عمى حكيقة األمخ، وعسل اإلسعافات األولية الالزمة لحيؽ وصؾل سيارة اإلسعاؼ .           

( االترال باإلسعاؼ لشقل الحاالت الخظيخة إلى أقخب مدتذفى إلسعافيا.( االترال باإلسعاؼ لشقل الحاالت الخظيخة إلى أقخب مدتذفى إلسعافيا.22))   

وإبالغ ذوييؼ .وإبالغ ذوييؼ .  ( حرخ أعجاد الظالب السرابيؽ( حرخ أعجاد الظالب السرابيؽ33))   
لجشة لجشة   كيلكيلالكمية بغمق الكافيتخيا لحيؽ تذػالكمية بغمق الكافيتخيا لحيؽ تذػ  يج أ.د/ عسيجيج أ.د/ عسيجػػ( استرجار أمخ إداري مؽ قبل الد( استرجار أمخ إداري مؽ قبل الد44))   

      لفحص األغحية والسذخوبات السؾجؾدة بيا، وتحجيج مجى صالحيتيا مؽ عجمو.لفحص األغحية والسذخوبات السؾجؾدة بيا، وتحجيج مجى صالحيتيا مؽ عجمو.متخررة متخررة           
حياليا.حياليا.( إبالغ الذخطة بالؾاقعة لمتحقيق واتخاذ الالزم ( إبالغ الذخطة بالؾاقعة لمتحقيق واتخاذ الالزم 55))             

يفية إدارتيا، والجروس يفية إدارتيا، والجروس ػػاتيا، وكاتيا، وكػػيمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبديمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبدػػقخيخ تفرقخيخ تفر( إعجاد ت( إعجاد ت66))   
خارىا . خارىا . ػػالة تكالة تكػػتفادة مشيا في حتفادة مشيا في حػػتفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا وتؾثيقيا لالسػػالسدالسد           

************ 
  ثانيا: أزمة تأخخ مجسؾعة مؽ الظالب عؽ مؾعج االمتحان نتيجة اضظخاثانيا: أزمة تأخخ مجسؾعة مؽ الظالب عؽ مؾعج االمتحان نتيجة اضظخابب  حخكة السخور حخكة السخور أو حادث عمى الظخيق:أو حادث عمى الظخيق:

  --  مالبدمالبدػػات ات الؾ الؾ اقعة:اقعة:

  " اترال أحج الظالب بإدارة الكمية لإلبالغ عؽ حادث عمى الظخيق نتج عؽ" اترال أحج الظالب بإدارة الكمية لإلبالغ عؽ حادث عمى الظخيق نتج عؽ                
اضظخاب حخكة السخور وتأخخ مجسؾعة مؽ الظالب عؽ مؾعج االمتحان " اضظخاب حخكة السخور وتأخخ مجسؾعة مؽ الظالب عؽ مؾعج االمتحان "        

    --  سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمة :  األزمة :  
    وتحجيج نظاقو.وتحجيج نظاقو.مؽ صحة البالغ ومجى تأثيخه عمى حخكة السخور، مؽ صحة البالغ ومجى تأثيخه عمى حخكة السخور،   جج( االترال بذخطة السخور لمتأك( االترال بذخطة السخور لمتأك11))
الغ الكشتخول السخكدي بالؾاقعة لعسل الالزم نحؾ تحجيج عجد الظالب الستزخريؽ ،الغ الكشتخول السخكدي بالؾاقعة لعسل الالزم نحؾ تحجيج عجد الظالب الستزخريؽ ،( إب( إب22))   

. . ج آخخ وفقا لتعميسات عسيج الكميةج آخخ وفقا لتعميسات عسيج الكميةوتحجيج مجى إمكانية تأجيل االمتحان وتحجيج مؾعوتحجيج مجى إمكانية تأجيل االمتحان وتحجيج مؾع             
( االترال بأحج الظالب الستزخريؽ لتيجئتيؼ .( االترال بأحج الظالب الستزخريؽ لتيجئتيؼ .33))   
والجروس السدتفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة والجروس السدتفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة   إدارتيا،إدارتيا،فية فية وكيوكي  مالبداتيا،مالبداتيا،( إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث ( إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث 44))   

        مشيا في حالة تكخارىا .  مشيا في حالة تكخارىا .            
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  ثالثا: واقعة اختشاؽ جساعي لمظالب بسعسل الكيسياء : ثالثا: واقعة اختشاؽ جساعي لمظالب بسعسل الكيسياء : 
  --  مالبدمالبدػػات ات األزمة:األزمة:  

  " إصابة مجسؾعة مؽ الظالب بحالة اختشاؽ مؽ جخاء انبعاث أبخخة وأدخشة ضارة " إصابة مجسؾعة مؽ الظالب بحالة اختشاؽ مؽ جخاء انبعاث أبخخة وأدخشة ضارة             
                                                             ..الية وانتذارىا بالسعسل "الية وانتذارىا بالسعسل "وبشدب عوبشدب ع    

  

                    

  --  سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمة:األزمة:  
عالم عؽ الؾاقعة .عالم عؽ الؾاقعة .( إطالؽ جخس إنحار الحخيق لإل( إطالؽ جخس إنحار الحخيق لإل11))   
فرل التيار الكيخبي عؽ السعسل وغمق محابذ الغاز إن وججت.فرل التيار الكيخبي عؽ السعسل وغمق محابذ الغاز إن وججت.  ((22))   
( تيؾية السعسل وفتح الشؾافح واألبؾاب .( تيؾية السعسل وفتح الشؾافح واألبؾاب .33))   
( إبالغ طبيب العيادة الظبية بالؾاقعة والحي يقؾم بجوره بفحص بعض الحاالت لمؾقؾؼ ( إبالغ طبيب العيادة الظبية بالؾاقعة والحي يقؾم بجوره بفحص بعض الحاالت لمؾقؾؼ 44))   

وصؾل سيارة اإلسعاؼ .وصؾل سيارة اإلسعاؼ .عمى حكيقة األمخ، وعسل اإلسعافات األولية الالزمة لحيؽ عمى حكيقة األمخ، وعسل اإلسعافات األولية الالزمة لحيؽ            
( االترال باإلسعاؼ لشقل الحاالت الخظيخة إلى أقخب مدتذفى إلسعافيا.( االترال باإلسعاؼ لشقل الحاالت الخظيخة إلى أقخب مدتذفى إلسعافيا.55))   
( حرخ أعجاد الظالب السرابيؽ وإبالغ ذوييؼ .( حرخ أعجاد الظالب السرابيؽ وإبالغ ذوييؼ .66))   

((77))  إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبداتيا، وكيفية إدارتيا، والجروس إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبداتيا، وكيفية إدارتيا، والجروس    

      ة تكخارىا .  ة تكخارىا .  السدتفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا في حالالسدتفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا في حال    
********* 

  رابعًا: اعترام بعض الظالب داخل حخم الكمية وامتشاعيؼ عؽ حزؾر السحاضخات :رابعًا: اعترام بعض الظالب داخل حخم الكمية وامتشاعيؼ عؽ حزؾر السحاضخات :

  --  مالبدمالبدػػات ات األزمة:األزمة:                                                                                                          
بالكمية وامتشاعيؼ عؽ حزؾر السحاضخات بالكمية وامتشاعيؼ عؽ حزؾر السحاضخات   اإلداري اإلداري " اعترام مجسؾعة مؽ الظالب داخل الداحة الجاخمية لمسبشى " اعترام مجسؾعة مؽ الظالب داخل الداحة الجاخمية لمسبشى                  

..""  االمتحاناالمتحانمادة بعيشيا والتيجيج باالمتشاع عؽ دخؾل مادة بعيشيا والتيجيج باالمتشاع عؽ دخؾل   فيفي       

  --  سسػػييشاريؾ شاريؾ إدارةإدارة  األزمة:األزمة:    

وأسبابيا.وأسبابيا.( فتح باب الحؾار بيؽ الظالب وعسيج الكمية أو مؽ يفؾضو لسعخفة أبعاد السذكمة ( فتح باب الحؾار بيؽ الظالب وعسيج الكمية أو مؽ يفؾضو لسعخفة أبعاد السذكمة 11))   
والتحقيق فى أسباب شكؾى الظالب ومجى صحتيا مؽ عجمو .والتحقيق فى أسباب شكؾى الظالب ومجى صحتيا مؽ عجمو .  التحخي التحخي ( ( 22 ))  

((33))  التحاور مع أستاذ السادة السذكؾ فى حقو ومحاولة تقخيب وجيات الشغخ .التحاور مع أستاذ السادة السذكؾ فى حقو ومحاولة تقخيب وجيات الشغخ .   
عؽ طخيق تذكيل  األجؾاءإيجاد حمؾل جحرية لمسذكمة محل االعترام لتيجئة  ( العسل عمى4)   

. مؽ يفؾضو لجشة مؽ أعزاء ىيئة التجريذ ومشجوبيؽ عؽ الظالب السعترسيؽ بخئاسة عسيج الكمية أو       
التابع لو السذكمة بستابعة تشفيح الحمؾل الستفق عمييا . العمسي( تكميف رئيذ القدؼ 5)         

السدتفادة مشيا وتؾثيقياالسدتفادة مشيا وتؾثيقيا  والجروسوالجروس  إدارتيا،إدارتيا،وكيفية وكيفية   مالبداتيا،مالبداتيا،إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث ( 6)          
. . لالستفادة مشيا في حالة تكخارىالالستفادة مشيا في حالة تكخارىا                
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  خامدًا: اعترام بعض السؾعفيؽ داخل حخم الكمية و خامدًا: اعترام بعض السؾعفيؽ داخل حخم الكمية و إضخابيؼإضخابيؼ  عؽ العسل :عؽ العسل :

                                                                                                                                        
  --  مالبدمالبدػػات اات األزمةألزمة  : : 

        ".".مهام عسمهم لحين تشفيذ مطالبهم مهام عسمهم لحين تشفيذ مطالبهم   أداءأداءعن عن   وإضرابهموإضرابهم" اعترام مجسهعة من السهظفين أمام مدخل الكمية " اعترام مجسهعة من السهظفين أمام مدخل الكمية               
    --  سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمة:األزمة:    

وأسبابيا،وأسبابيا،السذكمة السذكمة   الكمية أو مؽ يفؾضو لسعخفة أبعادالكمية أو مؽ يفؾضو لسعخفة أبعادؽ السؾعفيؽ السعترػسيؽ وعسيج ؽ السؾعفيؽ السعترػسيؽ وعسيج ( فتح باب الحؾار بي( فتح باب الحؾار بي11))   
تشفيحىا.تشفيحىا.وتحجيج مظالبيؼ وإمكانية وتحجيج مظالبيؼ وإمكانية            

الستاحة لمسذكمة خارجية " الستاحة لمسذكمة خارجية "   الحمؾلالحمؾلحالة لؾ كانت حالة لؾ كانت   فيفي( مخاطبة جيات االختراص لسعخفة إمػكانية تشفيح مظالبيؼ " ( مخاطبة جيات االختراص لسعخفة إمػكانية تشفيح مظالبيؼ " 22))   
عؽ طخيق تذكيل  األجؾاءمحل االعترام لتيجئة العسل عمى إيجاد حمؾل جحرية لمسذكمة   (3)  

عام الكمية .   السعترػسيؽ بخئاسػة مجيخ بالكمية ومشجوبػيؽ عؽ السؾعفيؽ اإلداري لجشة مؽ الجياز        
عمييا.( تكميف مجيخ اإلدارة أو رئيذ القدؼ التابع لو السذكمة بستابعة تشفيح الحمؾل الستفق 4)  
والجروس والجروس   إدارتػيا،إدارتػيا،وكيفية وكيفية   مالبدػاتيا،مالبدػاتيا،ي بالؾاقعة مؽ حيث ي بالؾاقعة مؽ حيث إعجاد تقخيػخ تفرػيمإعجاد تقخيػخ تفرػيم( 5)  

                          السدتفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا في حالة تكخارىا .  السدتفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا في حالة تكخارىا .            
********* 

  سادسًا: إصابسادسًا: إصابةة  أحج العامميؽ بالكمية بالرعق الكيخبائي : أحج العامميؽ بالكمية بالرعق الكيخبائي : 

                                                                                                                                    
  --  مالبدمالبدػػات ات األزمة:األزمة:  

  " إصابة أحد العاممين بالكمية بحالة إعياء شديدة نتيجة تعرضه لرعق كهربائي "" إصابة أحد العاممين بالكمية بحالة إعياء شديدة نتيجة تعرضه لرعق كهربائي "            
    --  سسػػيشار يشار يؾ يؾ إدارةإدارة  األزمة :  األزمة :  

فرل التيار الكيخبي عؽ مكان الحادث فرل التيار الكيخبي عؽ مكان الحادث ( ( 11))   
واستجعاء سيارة إسعاؼ مجيدة مؽ اقخب مدتذفى واستجعاء سيارة إسعاؼ مجيدة مؽ اقخب مدتذفى   ثثإبعاد السراب عؽ مؾقع الحادإبعاد السراب عؽ مؾقع الحاد  ((22))   
( عسل اإلسعافات األولية الالزمة لمسراب ) فسثال في حالة حجوث قرؾر بالقمب يتؼ ( عسل اإلسعافات األولية الالزمة لمسراب ) فسثال في حالة حجوث قرؾر بالقمب يتؼ 33))   

          ى ( .ى ( .عسل تشفذ صشاعي لحيؽ نقمو ألقخب مدتذفعسل تشفذ صشاعي لحيؽ نقمو ألقخب مدتذف        
( يشقل لمسدتذفى لعسل الالزم وفقًا لظبيعة وعخوؼ الحالة السخضية .( يشقل لمسدتذفى لعسل الالزم وفقًا لظبيعة وعخوؼ الحالة السخضية .44))   

والجروس والجروس   إدارتيا،إدارتيا،وكيفية وكيفية   مالبداتيا،مالبداتيا،إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث    ((55))   

                    السدتفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا في حالة تكخارىا .  السدتفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا في حالة تكخارىا .          
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 سابعًا: سابعًا: تدخب أسئمة االمتحانات في أحج السؾاد مؽ الكشتخول السخكدي :

                                                                
  --  مالبدمالبدػػات اات األزمةألزمة  : : 

الطالب "الطالب "" اكتذاف تدـرب أسئمة االمتحان في أحد السهاد من الكشترول وتداولها بين " اكتذاف تدـرب أسئمة االمتحان في أحد السهاد من الكشترول وتداولها بين                

    --  سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمة:األزمة:    
إلغاء االمتحان محل الؾاقعة واستبجالو بآخخ .إلغاء االمتحان محل الؾاقعة واستبجالو بآخخ .( ( 11))   
    ..ة وعسل التحخيات الالزمة نحؾىا لسعخفة أبعادىا وشخرية مختكبيياة وعسل التحخيات الالزمة نحؾىا لسعخفة أبعادىا وشخرية مختكبيياالتحقيق في الؾاقعالتحقيق في الؾاقع  ((22))
    ..( وضع خظة لتأميؽ مبشى الكشتخول السخكدي ، وحغخ دخؾل غيخ العامميؽ بالسبشى( وضع خظة لتأميؽ مبشى الكشتخول السخكدي ، وحغخ دخؾل غيخ العامميؽ بالسبشى33))
( محاسبة الستدبب في الؾاقعة تأديبياً  .( محاسبة الستدبب في الؾاقعة تأديبياً  .44))   
مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة   السدتفادةالسدتفادةدارتيا ، الجروس دارتيا ، الجروس ( إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبداتيا ، وكيفية إ( إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبداتيا ، وكيفية إ55))   

    مشيا في حالة تكخارىا .  مشيا في حالة تكخارىا .            

  ********  

 ثامشًا: ثامشًا: تدخب أحج السؾاد الكيساوية الدامة بسعسل الكيسياء :    

                                                                                                
  --  مالبدمالبدػػات اات األزمةألزمة  : : 

بالكمية "بالكمية "  بأحج معامل الكيسياء أحج السؾاد الكيساوية الدامة" اكتذاف تدرب " اكتذاف تدرب                

    --  سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمة :  األزمة :  
 ( العسل فؾرا عمى إيقاؼ مرجر التدخب والحج مشو.0)    

 ان مع وضع اتجاه الخيح في االعتبار ( اإلخالء الفؾري لمعامميؽ السؾجؾديؽ بالسك9)    
 ( إذا كان التدخب بسكان مغمق يتؼ غمق الشؾافح واألبؾاب وإيقاؼ السخاوح والتكييف  مشعًا النتذار الغازات واألبخخة باألماكؽ أخخى .3)    

 ( حغخ التعامل مع الحادث إال بعج ارتجاء السالبذ الؾاقية الالزمة والسخررة لمتعامل مع4)    
 والبيؾلؾجية ىحه الشؾعية مؽ السؾاد ويفزل السالبذ الؾاقية السعالجة ضج السؾاد الكيساوية    

 تجسيع السؾاد سؾاء بسؾاد ماصػة ) إسػفشج ( أو تجسيع السؾاد داخل أكياس بالسػتيػ أو (5)

 عبؾات بالستيكية مع وضع ىحه العبؾات داخل عبؾات أكبخ مشيا.      

 لحادث يتؾقف عمى السػعمؾمات الستاحة عشو لحا يجب العسل الشجاح في الدػػيظخة عمى ا (6)

 عمى تجسيع السعمؾمات الرحيحة بأسػخع وقت مسكؽ .     

التي يمدم التجريب عميياإزالة التمؾث مؽ اإلجخاءات اليامة             (7 )  
روس السدتفادة مشيا روس السدتفادة مشيا ( إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبداتيا ، وكيفية إدارتيا ، الج( إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبداتيا ، وكيفية إدارتيا ، الج88))                   

لالستفادة مشيا في حالة تكخارىا .لالستفادة مشيا في حالة تكخارىا .  وتؾثيقياوتؾثيقيا                       
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                   تاسعًا : تاسعًا : انييار جدء مؽ أحج مباني الكمية :   

                                                                                                                      
  --  مالبدمالبدػػات اات األزمةألزمة  : : 

الكمية "الكمية "" تردع وانهيار جزء من أحد مباني " تردع وانهيار جزء من أحد مباني                

    --  سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمة :  األزمة :  
 اإلخالء الفؾري لمعامميؽ السؾجؾديؽ بالسكان  (0)
 التأكج مؽ فرل التيار الكيخبائي .  (9)

  مخكد الجراسات و االستذارات اليشجسية بالكمية (  –اإلدارة العامة لمذئؾن اليشجسية  -) اإلسعاؼ االترال بالجيات السخترة  (3)

 التؾجو إلي نقظة التجسع لمتأكج مؽ وجؾد جسيع العامميؽ وعجم تخمف أي مشيؼ داخل السبشي  (4)
والجروس والجروس   إدارتيا،إدارتيا،وكػيفية وكػيفية   مالبدػاتيا،مالبدػاتيا،( إعجاد تقخيخ تفرػيمي بالؾاقػعة مؽ حيث ( إعجاد تقخيخ تفرػيمي بالؾاقػعة مؽ حيث 55))                 

                                                    فادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا في حالة تكخارىا .  فادة مشيا وتؾثيقيا لالستفادة مشيا في حالة تكخارىا .  السدتالسدت
********* 

     عاشخًا : عاشخًا : انجالع حخيق بأحج مباني الكمية :  

                                                                                                                        
  --  مالبدمالبدػػات اات األزمةألزمة  : :     

""السخازن  أوالسكاتب  أوكالسعامل كالسعامل ع حرقق بححد مباني الكمية ع حرقق بححد مباني الكمية " اندال" اندال               

  سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمة:األزمة:    
 الحخيق.إنحار جياز  تذغيل( 0)      
 ( لتتؾلى عسمية االترال بالسظافئ واإلسعاؼ  0511إبالغ وحجة إدارة األزمات والكؾارث بالكمية ) ت : ( 9)      

 ( .081ا عمي رقؼ الظؾارئ ) ت: إبالغ غخفة السظافئ فؾر ( 3)      

 يأتي:الحخيق كسا  عمكافحة الحخيق إذا أمكؽ باستخجام أقخب مظفأة مشاسبة لشؾ ( 4)      

  .جو فؾىة السظفأة إلي مكان الحخيقو  -                           بالسظفأة.اسحب مدسار األمان  - 
  .كافح الشيخان مؽ أسفل إلى أعمى  -                     اضغط عمي السكبض لتذغيل السظفأة . -

 ( تأكج مؽ عجم وجؾد خظؾرة عميػ بالسكان وأنو باستظاعتػ اليخب إذا انتذخ الحخيق .5)     

(6)     إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبدػاتيا ، وكيفية إدارتيا ،الجروس السدػتفادة مشيا إعجاد تقخيخ تفريمي بالؾاقعة مؽ حيث مالبدػاتيا ، وكيفية إدارتيا ،الجروس السدػتفادة مشيا   

    حالة تكخارىا .  حالة تكخارىا .    وتؾثيقيا لالستفادة مشيا فيوتؾثيقيا لالستفادة مشيا في                  
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 حادي عذخحادي عذخ: : السغاىخات التخخيبية:

  --  مالبدمالبدػػات اات األزمةألزمة  ::

".".قيام بعض العشاصخ الغيخ مدئؾلة بالذخوع والتؾرط في أعسال تخخيبية تزخ بأمؽ العشاصخ البذخية والسشذآت الجامعية قيام بعض العشاصخ الغيخ مدئؾلة بالذخوع والتؾرط في أعسال تخخيبية تزخ بأمؽ العشاصخ البذخية والسشذآت الجامعية " "    
  

  سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمة:األزمة:

 فرقق الدالمة والرحة السهشيةو  بالكمية و األمن اإلداري وزارة الداخمية و التشديق بين إدارة الكمية ضرورة  (1)

 .واألسر الطالبية لتحمين السشذآت الخاصة بالكمية

( إعداد تقرقر تفرـيمي بالهاقـعة من حيث مالبدـاتها، وكـيفية إدارتها، والدروس السدتفادة مشها وتهثيقها لالستفادة مشها ( إعداد تقرقر تفرـيمي بالهاقـعة من حيث مالبدـاتها، وكـيفية إدارتها، والدروس السدتفادة مشها وتهثيقها لالستفادة مشها 22))          
                        في حالة تكرارها.في حالة تكرارها.
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 ثاني عذخثاني عذخ: : السغاىخات الدػمسية:
  --  مالبدمالبدػػات ات األزمة:األزمة:

".".  قيام بعض العشاصخ بالتغاىخ الدمسي والسظالبة بتشفيح مظالبيؼ السذخوعةقيام بعض العشاصخ بالتغاىخ الدمسي والسظالبة بتشفيح مظالبيؼ السذخوعة" "    
  

    سسػػيشاريؾ يشاريؾ إدارةإدارة  األزمةاألزمة::
  

.بالكمية آت الخاصةـلدساح لمستعاهرقن بالتعبير عن آرائهم بكل حرقة مع تحمين السشذا( 1)  

العميا  دارةاإلن من الدادة أعزاء هيئة التدرقس و قتذكيل لجشة من الحكساء بالكمية لمتحاور مع الستعاهر ( 2)

.الكمية ب   

 واألسر الطالبية لتحمين السهشية وفرقق الدالمة والرحةتشديق بين إدارة الكمية و األمن اإلداري ( ال3)

.السشذات الخاصة بالكمية  

لالستفادة مشها لالستفادة مشها     السدتفادة مشها وتهثيقها السدتفادة مشها وتهثيقها   ( إعداد تقرقر تفرـيمي بالهاقـعة من حيث مالبدـاتها، وكـيفية إدارتها، والدروس( إعداد تقرقر تفرـيمي بالهاقـعة من حيث مالبدـاتها، وكـيفية إدارتها، والدروس44))

  في حالة تكرارها.في حالة تكرارها.
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