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   لوحدة األزمات والكوارثالخطة التنفيذية 
 جائحة كورونا  لمواجهة

 التكلفة
  

 اإلستراتيجيةاألهداف  األنشطة التنفيذية   المسئول عن التنفيذ  األداء  مؤشرات  الفترة

 17-10- 2020  

 وحتي األن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطالب   • وعي  زيادة 

في   التحكم  طرق  عن 

 انتشار فيروس كورونا. 

عن   • مطويات 

وكيفية  والفير س 

واالجراءات  انتشاره 

لمنع   االحترازية 

منشورة    انتشاره

 لة.  ومفع

 

 

 

 

 عميد الكلية  

 

 وكالء الكلية 

 

لجنة االزمات أعضاء 

 والكوارث 
 

 
 بيئة لجنة ال          

 

جميع أعضاء هيئة  

التدريس والهيئة  

بجميع أقسام   المعاونة

 الكلية 

قامت الكلية بإتخاذ كافة اإلجراءات  

 اإلحترازية للطالب بالكلية: 

االزمات  • لجنة  قامت 

محاضرات  بعمل  والكوارث 

توعية لطالب الفرق المختلفة عن 

وكيفية   كوروناس  وفير المستجد 

العدو الوقاية  ى  انتشار  وكيفية 

 قبل كل محاضرة.  اهمن

الفير   • عن  مطويات  س  وعمل 

واالجراءات   انتشاره  وكيفية 

االحترازية لمنع انتشاره وتوزيعه  

 علي الطالب بالكلية 

الي  • الطالب  عدد  تقسيم 

لشرح  صغيرة  مجموعات 

مفهوم  لتطبيق  المحاضرات 

في   كورونا  إنتالتحكم  فيروس  تفشي  شار 
  الكليةب الفرق األربعة بين طالبالمستجد 
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غرفة    • تخصيص 

اللجوء   يتم  بالكلية  طبية 

االشتباه   عند  اليها 

بفيروس   باالصابة 

 كورونا.  

جميع    تسجيل   •

النظرية  المحاضرات 

على  ورفعها  والعملية 

الكلية قبل   موقع  من 

 . جميع األقسام

            التعليم تفعيل   •

للمقررات  بعد  عن 

والنظري                العملي 

(on line)   لطالب

بالكلية  االربعة     الفرق 

تفعيل التعليم    وكذلك 

 Blended)المزدوج  

 التباعد االجتماعى. 

واالزمات   • البيئه  لجنة  قامت 

والمعامل  المدرجات  بتعقيم 

 دارات المختلفة بالكلية .واإل

والكوارث  • االزمات  لجنة  قامت 

بعمل عياده طبية حجرة عزل 

ظهور  حالة  فى  للطالب 

اعراض عند اى طالب بالكلية  

ولحين اتخاذ اجراءات تحويله 

 الى المستشفى. 

المتبعه   • الدولة  سياسة  مع  تمشيا 

رئيس  السيد  تعليمات  علي  وبناء 

الدكتور  االستاذ  والسيد  الوزراء 

والسيدة  رئ الجامعة  االستاذ  يس 

تفعيل  الدكتور   تم  الكلية  عميد 

للمقررات  بعد  عن  التعليم  سياسة 

والنظري   ( on line)   العملي 

بالكلية  االربعة  الفرق    لطالب 
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learning) 

الطالب  • إقبال  زيادة 

مواقع   زيارة  علي 

بعد   عن  التعليم 

العملي   للمقررات 

              والنظري

(on line)    لطالب

 الفرق االربعة بالكلية. 

امتحانات  وجود   •

                   تجريبية

Quizzes   مفعلة  

ال االربعة  لطالب  فرق 

التأكد   قدروتم   تهممن 

االمتحانات   اداء  علي 

 االلكترونية.

)اسئلة   • لالسئلة  بنك 

ل طالب  لاسترشادية( 

الكلية  موقع    على 

المزدوج  التعليم  تفعيل  وكذلك 

(Blended learning)  . 

هيئة    • اعضاء  السادة  قام 

جميع   بشرح  التدريس 

والعملية  النظرية  المحاضرات 

موقع   على  ورفعها  وتسجيلها 

 الكلية.

تفاعلية    • مجموعات  عمل  تم 

التدريس  هيئة  اعضاء  للسادة 

مع   للتفاعل  الكلية  اقسام  بجميع 

من خالل   الطالب بالفرق االربعة

الواتس  لتلقي اي استفسارات عن 

والعملية  النظرية  المحاضرات 

تدريبات   لهم    Quizzesوعمل 

الموديل  استخدام  خالل  من 

 ا .وتصحيحه 

تجريبية  • امتحانات  عقد                     تم 

Quizzes    االربعة الفرق  لطالب 
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 منشور ومفعل. 

االمتحانات   • تفعيل 

لطالب  االلكترونية 

 فرق النقل.

 

علي  الطالب  قدرة  مدي  من  للتاكد 

 اداء االمتحانات االلكترونية .

هيئة   • اعضاء  من  لجان  تم عمل 

التدريس بجميع اقسام الكلية لمتابعة  

لالمتحانات   ادائهم  اثناء  الطالب 

معوقات  اى  تذليل  و  االلكترونية 

 هم اثناء اداء االمتحانات. ل

)اسئلة   • لالسئلة  بنك  عمل  تم 

ل على  لاسترشادية(  ورفعها  طالب 

تيس الكلية  الفرق يموقع  لطالب  را 

 . االربعة

النهائية  • االمتحانات  عقد     تم 

النقل جداول   ,لفرق  عمل  تم  كما 

التدريس   هيئة  اعضاء  للسادة 

اثناء  الطالب  لمتابعة  بالكنتروالت 

االمتحانات   كافة   مع  اداء  اتباع 

 . االجراءات االحترازية
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امتحانات  

الفصل الدراسي 

 األول: 

 

27-2- 2021  

 وحتي 

 18-3- 2021 

 

امتحانات  

الفصل الدراسي 

 الثاني:  

 

5-6- 2021  

 وحتي 

 26-6- 2021 

 

 

لألمتحانات  • خطة  عمل  تم 

طريق  عن  الرابعة  للفرقة  النهائية 

لمنع   األحترازية  األحتياطات  اخذ 

أثناء   المرض  داء  أانتشار 

هيئة   او اعضاء  للطلبة  االمتحانات 

 التدريس والموظفين والعاملين.

الجلوس    الرسا:  اوال  ارقام 

يؤدى   سوف  التى  واللجان 

بهااالم الفرقة   تحان  لطالب 

 (.on lineالرابعه )

دخول ثانيا  للطالب  اليسمح   :

الكمامة  ارتداء  بدون  الكلية 

وسوف تقوم الكلية بتوفيركمامات 

 بسعر رمزى للطالب 

قياس درجة حرارة الطالب   :ثالثا 

تحت ب االشعة  ترمومتر  استخدام 

 . الحمراء
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قبل رابعا من  جداول  عمل  تم   :

بيئه ألعضاء وكيل الكلية لشئون ال

تطبيق   لمتابعة  التدريس  هيئة 

من   االحترازية  األجراءات 

تنظيف وتعقيم قاعات االمتحانات  

على   حرصا  االمتحان  انعقاد  قبل 

 سالمة الطالب. 

على خامسا الطالب  :توزيع 

اللجان بحيث اليزيد عدد الطالب 

طالب تمشيا مع    14فى كل لجنة  

 سياسة التباعد  االجتماعي . 

ت:  سادسا قبل  منع  الطالب  جمع 

 اوبعد االمتحان. 

الشفهية  :  سابعا  االمتحانات  عقد 

 .  (Oral written)كتابيا 
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 17-10- 2020  

 وحتي األن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن   • مطويات 

وكيفية  والفير س 

واالجراءات  انتشاره 

لمنع   االحترازية 

منشورة    انتشاره

 ومفعلة.  

وجود كمامات بسعر   •

 رمزي للعاملين. 

ومعامل  • إدارات 

 معقمة. 

 

 

 
 

 عميد الكلية 

 

 زمات والكوارث لجنة األ
 

 ة لجنة البيئ
 

 رؤساء اإلدارات

قامت الكلية بإتخاذ كافة اإلجراءات  

 بالكلية:   للعامليناإلحترازية 

 

الفير عمل   • عن  س  ومطويات 

واالجراءات   انتشاره  وكيفية 

وتوزيعه   انتشاره  لمنع  االحترازية 

 . بالكلية العاملينعلي 

 

الكمامة  • بإرتداء  اإللتزام 

التواجد  أثناء  المطهرات  واستعمال 

 بالعمل.

 

إ  بالتنسيق  • الجامعة  بين    و دارة 

الكليةإ الكمامة تم    دارة  توفير 

رمزي بسعر  للعاملين    الواقية 

 . يةبالكل

 

واالزمات   • البيئه  لجنة  قامت 

دارات  واإلالمعامل    بتعقيم  

كورونا   فيروس  تفشي  إنتشار  في  التحكم 
 الكليةب العاملينالمستجد بين 
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13-4- 2021  

                وحتي

12-5-2021 

 

 

 

 

17-5- 2021  

   االن               وحتي

 
 
 
أداء المهام بدون   •

ربع   تقصير بتواجد
القوي من العاملين  
 خالل شهر رمضان

 نهم.بالتناوب بي 
 
أداء المهام بدون   •

نصف  تقصير بتواجد 
القوي من العاملين  

 بالتناوب بينهم.
 
عدم تفشي   •

 المختلفة بالكلية . 

تخفيض عدد العاملين باإلدارات   •

المختلفة طبقا لقرار رئيس الوزراء 

رئيس   الدكتور  األستاذ  والسيد 

الدكتور  األستاذ  والسيدة  الجامعة 

الكلية. ايام      عميد    العمل تم توزيع 

بع القوي  رتناوب علي ان تكون  بال

 موجودة فعليا خالل شهر رمضان.  

تخفيض عدد العاملين باإلدارات   •

المختلفة طبقا لقرار رئيس الوزراء 

رئيس   الدكتور  األستاذ  والسيد 

الدكتور  األستاذ  والسيدة  الجامعة 

الكلية. ايام      عميد    العمل تم توزيع 

تكون  بال ان  علي  نصف  تناوب 

   . القوي موجودة فعليا

مسافات   • وجود  علي  الحفاظ 

 كافية بين الموظف و األخر. 
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فيروس كورونا بين  
 العاملين بالكلية. 

 
 
 
 
 

 

 منع التجمعات بين الموظفين. •

 

 17-10- 2020  

 وحتي األن 
أداء المهام بدون   •

السادة  من تقصير 
أعضاء هيئة التدريس  

  والهيئة المعاونة
 بالتناوب بينهم.

 
تفشي  عدم  •

فيروس كورونا بين  

 
 عميد الكلية 

 

 زمات والكوارث لجنة األ
 

 لجنة البيئة 
 

 األقسام رؤساء 

قامت الكلية بإتخاذ كافة اإلجراءات  

هيئة  اإلحترازية   أعضاء  للسادة 

 الكلية: ب  التدريس والهيئة المعاونة

 

علي   • الكلية  ادارة  من  حرصا 

هيئة   اعضاء  السادة  سالمة 

عمل  تم  ومعاونيهم  التدريس 

واسعة  بقاعات  االقسام  مجالس 

طبقا   التباعد  بضوابط  لاللتزام 

 الرشادات منظمة الصحة العالمية  

ك فيروس  تفشي  إنتشار  في  ورونا  التحكم 
بين   التدريس المستجد  هيئة  أعضاء  السادة 
 بالكلية  والهيئة المعاونة
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السادة أعضاء هيئة  
التدريس والهيئة  

 بالكلية.  المعاونة
 
 
 

امتحانات   •
 الكترونية مفعلة. 

السادة  • لتواجد  جداول  عمل  تم 

 اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

تدر  • دورات  عمل  بية  يتم 

هيئة التدريس عن كيفية العضاء  

ا الكترونيا العمل  عن   متحانات 

نظام   تطبيق  وكيفية  بعد 

 االمتحانات على الموديل .

هيئة   • اعضاء  السادة  الزام 

بارتداء  ومعاونيهم  التدريس 

توفيرها  تم  والتي  الواقية  القناعات 

والكلية   الجامعة   ادارة  قبل  من 

 .باسعار رمزية

 

 

 17-10- 2020  

 وحتي األن 
 

 

 

 

 تدريس  •

ورفعها  المحاضرات 

الكلية موقع  من   على 

 . ميع األقسامقبل ج

  التعليم عن بعد تفعيل   •

 عميد الكلية 

 

وكيل الكلية لشئون  

 الدراسات العليا والبحوث 

 

 زمات والكوارث لجنة األ

قامت الكلية بإتخاذ كافة اإلجراءات  

العليااإلحترازية   الدراسات    طالب 

 بالكلية: 

اغلبي  • تدريس  عن  تم  المواد  ة 

ورفع   بعد  عن   التعليم 

 المحاضرات على موقع الجامعة.

كورونا   فيروس  تفشي  إنتشار  في  التحكم 
 بالكلية  طالب الدراسات العلياالمستجد بين 
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2-2021 

 

قرار   اتخاذ  تم 

فبراير   شهر  في 

2021  

نسبة   تكون  بان 

% 25الحضور  

في  فقط 

المناقشات 

 العلمية .

 

 

 

 

                للمقررات 

(on line)    لطالب

العليا   بالكلية   الدراسات 

 وكذلك التعليم المزدوج 

 (Blended 

learning) 

الطالب  • إقبال  زيادة 

مواقع   زيارة  علي 

بعد   عن  التعليم 

 on)           للمقررات 

line)    لطالب

 بالكلية. الدراسات العليا

 

ماجستير  مناقشات   •

  ( on line)   ودكتوراه
برنامج   باستخدام 

 
 لجنة البيئة          

 

 األقسامرؤساء      

ماجستير   • مناقشات  عقد  تم 

التباعد   بإتباعودكتوراه   سياسة 

 االجتماعى. 

والمناقشين    • الطالب  حضور 

مناقشة   قاعة  في  فقط  والمشرفين 

نظرا لزيادة عدد   الرسائل العلمية

علي  وللحفاظ  البالد  في  الحاالت 

  الصحة العامة.

 

حضور   • في25نسبة  فقط   %  

لزيادة   العلميةالمناقشات   نظرا 

وللحفاظ   البالد  في  الحاالت  عدد 

 علي الصحة العامة. 
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zoom 

 17-10- 2020  

 وحتي األن 
بية يدورات تدر •

خاصة باالجراءات 

االحترازية لمكافحة  

طالب لس كورونا لفيرو

 (.online) مفعلة  
 
 
 
 
 
 
تدر • بية  يدورات 

توعية   عن  ودورات 

فى   العزل  احتياطات 

الصحية   المنشات 

 عميد الكلية 

 

وكيل الكلية لشئون التعليم  

 الطالب و

 

 زمات والكوارث لجنة األ

 

 لجنة البيئة 

قامت الكلية بإتخاذ كافة اإلجراءات  

العليااإلحترازية   الدراسات    طالب 

 بالكلية: 

وامن   • سالمة  علي  حرصا 

تمطالب  ال طالب   فانه   نزول 

الجامعية      االمتياز بالمستشفيات 

االجراءات    ت توافر  حين

و ادوات تم  االحترازية  توفير 

وعمل  لل  يةالكافالحماية   طالب 

 (.onlineبية لهم )يدورات تدر

 

اكثرمن   • توعيه    دورة  43عقد 

( online)   يبيهتدردورات  و

احتياطات  االمتيازعن  لطالب 

الصحية   المنشات  فى  العزل 

فشي فيروس كورونا التحكم في إنتشار ت
                   امتيازتمريضالمستجد بين طالب 
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مع  يوك التعامل  فية 

كورونا   مصاب 

التنفس   بجهاز  المتصل 

غير    الصناعى أو 

التنفس  المتصل   بجهاز 

 مفعلة     .الصناعى

(online.) 

مع  يوك التعامل  مصاب فية 

التنفس كورونا   بجهاز  المتصل 

بجهاز أو غير المتصل    الصناعى

  .التنفس الصناعى
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 17-10- 2020  

 وحتي األن 
في  ملصقات   •

مختلف األماكن بكلية  
عن   التمريض 
االحترازية   االجراءات 
انتشار   في  للتحكم 

 فيروس كورونا.
 
فيروس   • تفشي  عدم 

العاملين   بين  كورونا 
هيئة   أعضاء  والسادة 
ومعاونيهم  التدريس 

 كلية. بال
 

وتعقيم   • نظافة 

 

 زمات والكوارث لجنة األ

 

 لجنة البيئة 

األزمات قامت   ولجنة  البيئة  لجنة 

اإلجراءات    والكوارث  كافة  بإتخاذ 

   اإلحترازية بالكلية:

عن   • توعية  منشورات  عمل  تم 

هذه   وضع  وتم  كورونا  فيروس 

 الملصقات في عدة أماكن بالكلية.

االجتماع بشكل دورى ومستمر  •

باالجراءات   العمل  سير  لمتابعة 

ومتاب بالكلية  عة  االحترازية 

 مايستجد من اعمال . 

 

الدائم            • االشراف 

لجنة   اعضاء  السادة  من  والمرور 

اثناء  الكلية  منشات  علي  البيئة 

باستمرار  تتم  التي  التعقيم  عمليات 

باعمال  والقيام  دورى  وبشكل 

  .النظافة

 

 

كورونا    التحكم فيروس  تفشي  إنتشار  في 
ولجنة المستجد   البيئة  لجنة  عمل  خالل  من 

 األزمات والكوارث 
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االدارات   مختلف 
والمعامل  والمكاتب 

 باستمرار. 
 

 
 
عن   • التبليغ  تم 

  العاملين   بعض
هيئة   وأعضاء 
سواء   التدريس 
أو    المصابين 
أفراد   الحد  المخالطين 

المصابين    معائلته
وتم  كورونا  بفيروس 

مرضية   • حالة  ظهور  حالة  فى 

تقوم    كورونا   بفيروساواشتباه  

التخاذ  الكلية  ادارة  التدابير    بابالغ 

 . افراد الكلية لوقايةفية االك

حالة بت اليتم   • فى  تليفونيا  ليغ 

اشتباه اواصابة احد العاملين بالكلية 

يوما فى حالة التاكد   15ويتم عزله  

 من االصابة. 

من • والتأكد  تطهير   متابعة 

بادوات  بالكلية  المياه  دورات 

دائم  بشكل  والمطهرات  النظافة 

 .طوال يوم العمل
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 يوم.  15لمدة  عزلهم
 
نظيفة   • مياه  دورات 

 ومطهرة .   

 17-10- 2020  

 وحتي األن 
أعضاء  مشاركة   •

التدريس  بالكلية    هيئة 
لجائحة   للتصدي 

 كورونا.

 دارة الكليةإ

 

التمريض  قامت   جامعة   -كلية 

تحكم  لل المجتمعية  أسيوط بالمشاركة

فير  تفشي  إنتشار  كورونا  في  وس 

والمساهمة  علي    المستجد   للحفاظ 

 : سالمة األرواح 

 

الكلية  إقامت   • بعمل دارة 

كورونا   بفيروس  توعية  فيديوهات 

وطرق   االحترازية  االجراءات  و 

لغسل   الصحيحة  والطريقة  الوقاية 

 األيدي. 

كورونا   فيروس  تفشي  إنتشار  في  التحكم 
والمساهمة المجتمعية من قبل الكلية    المستجد  

 اظ علي سالمة األرواح للحف
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  مدير وحدة األزمات والكوارث                                  

  

  مرسيحممد   سحرا.د/                                                                            


