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مجتمع جامعي آمن

ــار  ــن األخط ــايل م ــن خ ــع آم ــم ومجتم ــزة للتعل ــة ومحف ــة وصحي ــة آمن ــق بيئ تحقي
ــتويني  ــى المس ــع ع ــة المجتم ــايل، وخدم ــم الع ــكار فــي التعلي ــادة واالبت ــم الري يدع
ــة ــاءة وفعالي ــامة بكف ــة والس ــر الصح ــق معاي ــال تطبي ــن خ ــدويل م ــي وال المح
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نظرة عامة عن قسم العمليات الطوارئ

يشــرف قســم العمليــات والطــوارئ علــى جميــع مهــام الطــوارئ واألزمــات فــي الجامعــة والعمــل 
علــى إيجــاد آليــة متكاملــة لالســتجابة والتعافــي مــن خــالل وجــود العناصــر والوظائــف الالزمة إلدارة 

الطــوارئ مــن خــالل وحدتيــن :

وحــدة األمــن والســامة:  تحافــظ علــى نظــام الســالمة فــي الجامعــة والمعتمــد ضمــن معاييــر 
 توفر دعًما لمتطلبات 

ً
متطلبات ISO   45001:2018 لضمان بيئة آمنة. وهذه الشــهادة بدورها أيضا

CAA و WASC وتعــزز تصنيــف جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة محلًيــا وإقليمًيــا وعالمًيــا.

وحــدة التوعيــة والتنبــؤات:   تضمــن جاهزيــة الجامعــة للطــوارئ واألزمــات والكــوارث مــن خــالل إدارة 
ســجل المخاطــر داخــل الجامعــة وربطهــا باإلطــار الوطني.
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مشاريع قسم العمليات والطوارئ:

•   المساعدة على فهم األدوار والمسؤوليات
•  تدريب الصحة والسالمة المهنية بما في ذلك استقبال الطلبة والموظفين الجدد

•   برنامــج التوعيــة باســتخدام الرســائل اإلخباريــة، الملصقــات، مقاطــع الفيديــو، الموقع اإللكتروني، 
البــث عبــر البريــد اإللكترونــي والرســائل النصية.

• تفتيش الصحة والسالمة المهنية داخل مواقع الجامعة الداخلية والخارجية.
ــا للبروتوكــول واإلجــراءات المحدثة لحكومة 

ً
• التحكــم بالدخــول؛ ضمــان دخــول األفــراد للجامعــة وفق

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإمــارة أبــو ظبــي، بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن الحصــن وماســح الوجــه 
.EDE

•  تشــغيل مبانــي الحجــر الصحــي فــي الوحــدات الســكنية الخاصــة للطلبــة المخالطيــن، كمــا تقــدم 
الدعــم واالســتجابة الستفســارات الطلبــة المتعلقــة ب COVID-19 كلمــا لــزم األمــر.

•   الموافقة على األنشطة والرحالت والفعاليات.
•   العمــل علــى حــل مشــكالت الصيانــة والتشــغيل المتعلقــة بالصحــة والســالمة بالتنســيق مــع 

أصحــاب ذات العالقــة الداخلييــن والخارجييــن.
 :45001 ISO تقييــم سياســات وإجــراءات الســالمة بمــا يتوافــق مــع اللوائــح المحليــة واالتحاديــة  •

2018
•   تقييــم المقاوليــن باتبــاع خطــة الصحــة والســالمة المهنيــة بمــا فــي ذلــك تقييــم المخاطــر 

وضمــان االمتثــال فــي الموقــع.
•  اإلشراف على أنشطة المختبرات والوحدات السكنية في مختلف المواقع.

•    تطوير وتنفيذ إجراءات االستجابة للحرائق والطوارئ.
•    تخطيط وتنظيم تدريبات دورية على اإلخالء في حاالت الطوارئ.

•   التواصــل مــع المعينيــن فــي الصحــة والســالمة المهنيــة لوضــع خطــط عمــل مــن شــأنها تمكيــن 
التحســينات فــي الســالمة الصحيــة العامــة والســالمة مــن الحرائــق.
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مؤشرات األداء من شهر يوليو 2021 إلى األسبوع الرابع من شهر أبريل 2022

تدريب الصحة والسالمة المهنية

اجتماعات لجنة السالمة

التحكم في المواد الخطرة

تفتيش الصحة والسالمة المهنية

تدقيق السالمة

عدد التدريباتعدد المتدربين عدد أنواع التدريبات

يســتفيد موظفــو جامعــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وأصحــاب العالقــة 
مــن نقــل معرفــة الصحــة والســالمة 

المهنيــة

مدربين داخلين وخارجين واســعة  مجموعــة  توفيــر  تــم 
مــن مــواد التدريــب عــن الصحــة 

المهنيــة والســالمة 

المشاركة المجتمعية من شهر يوليو 2021 إلى األسبوع الرابع من شهر أبريل 2022

توعية الصحة والسالمة المهنيةاألنشطة، الرحالت والفعاليات

554118

80

80
5662

39

إدارة سالمة المختبر

ملصقات بيانات السالمة السيطرة على المواد 
الخطرة على الصحة

79 71

69

62

559

185

إنجازات قسم العمليات والطوارئ:

الموافقة على:الموافقة على:
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لع على جاهزية السكن الجامعي 
ّ
معالي زكي نسيبة يط

 الستقبال الطلبة للعام األكاديمي 2022-21
ً
إستعدادا
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ــد معالــي زكــي أنــور نســيبة، المستشــار الثقافــي لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة- الرئيــس األعلــى 
ّ
أك

لجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى أهميــة تعزيــز مشــاعر الســعادة والراحــة لــدى كافــة طالب 
وطالبــات الجامعــة، وتأميــن كافــة مســتلزمات الرفاهيــة التــي يحتاجــون إليهــا خــالل إقامتهــم فــي 

الســكن الجامعــي علــى مــدار العــام األكاديمي الجديــد 2022-2021 .
جــاء ذلــك خــالل جولــة قــام بهــا معاليــه فــي الســكن الجامعــي للطــالب والطالبــات اليــوم، وذلــك 
بحضــور الدكتــور محمــد حســن علــي، نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون األكاديميــة باإلنابــة، ، واألســتاذ 
خلفــان الظاهــري، القائــم بأعمــال األميــن العــام والمهنــدس محمــد العويــن، مديــر إدارة المرافــق 

الجامعيــة.
وقــال معالــي زكــي نســيبة: »تؤكــد مرافــق الســكن  فــي جامعــة اإلمــارات علــى المكانــة الُمتمّيــزة 
عــّد أحــد أبــرز الجامعــات علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي، 

ُ
ــع بهــا الجامعــة، والتــي ت

ّ
التــي تتمت

ســاهم فــي تعزيــز مشــاعر الســعادة 
ُ
ــر للطلبــة حزمــة مــن الخدمــات الُمتكاملــة التــي ت

ّ
حيــث توف

والرفاهيــة لهــم، وتمكينهــم مــن ُمتابعــة دراســتهم بسالســة وكأنهــم فــي بيوتهــم«.
وأضــاف معاليــه: »لقــد حرصــت جامعــة اإلمــارات علــى تنفيــذ خطــة اســتراتيجية متكاملــة طويلــة 
األجــل لالرتقــاء بجميــع مرافــق الســكن الطالبــي الجامعــي، فــي خطــوة تضمــن تحقيــق أقصــى 

مســتويات الراحــة للجميــع، والقــدرة علــى تلبيــة جميــع متطلباتهــم«.
وأردف: »تواصــل جامعــة اإلمــارات مســيرتها الريــادة فــي إثــراء تجريــة الطــالب والطالبــات علــى كافة 
المســتويات التعليميــة والمعيشــية، حيــث تتوافــر لهــم داخــل الســكن الجامعــي األجــواء الُمناســبة 
 إلــى جنــب مــع 

ً
للتواصــل مــع أقرانهــم، والُمشــاركة فــي فــرص القيــادة ووســائل تطويرهــا، جنبــا

الكثيــر مــن األنشــطة التفاعليــة«.
الســكن  فــي  المتوافــرة  والخدمــات  المرافــق  هــذه  ــد 

ّ
»تؤك بالقــول:  تصريحــه  معاليــه  واختتــم 

ط الضــوء على مواهــب وقدرات 
ّ
ســل

ُ
الجامعــي علــى نجــاح الرؤيــة االســتراتيجية للجامعــة، كمــا أنهــا ت

ــع بأعلــى مســتويات االحتــراف فــي ُمســاندة الطلبــة وتجــاوز 
ّ
فريــق العمــل االســتثنائية، الــذي يتمت

عاتهــم، عبــر خلــق منــاخ ُمريــح، ُمشــّجع وممتــع فــي أروقــة الســكن لجعلــه المــكان األكثــر 
ّ

كافــة توق
 عــن أهلهــم«.

ً
جاهزيــة لدعــم الطلبــة الذيــن يعيشــون بعيــدا

ومــن الجديــر بالذكــر أن مبانــي الســكن الجامعــي فــي حــرم جامعــة االمــارات توفــر مجموعــة 
ُممّيــزة مــن المرافــق للطلبــة والتــي تشــمل األنديــة الطالبيــة، النــادي الصحــي، األنشــطة الطالبيــة 
ز تطويــر الخبــرات األكاديميــة 

ّ
عــز

ُ
يــة التــي ت

ّ
قــّدم مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة غيــر الصف

ُ
التــي ت

للطلبــة، إضافــة إلــى مجموعــة متنّوعــة مــن المطاعــم والمقاهــي والمحــالت التجاريــة المختلفــة، 
لّبــي كافــة رغبــات الطــالب والطالبــات وتخضــع بمجملهــا 

ُ
ســوبر ماركــت وحتــى مركــز تجميــل التــي ت

 ألعلــى معاييــر الســالمة الصحيــة فــي كّل األوقــات.
ً
لرقابــة صحيــة وفقــا
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تدريبات اإلخالء في حاالت الطوارئ

أجــل التدريــب علــى اإلخــالء فــي حــاالت الطــوارئ بســبب تداعيــات جائحــة فايــروس كوفيــد 19، ولكــن 
مــن المهــم اتبــاع التعليمــات الــواردة فــي هــذه النشــرة اإلخباريــة. 

كيف تعمل أجهزة إنذار الحريق؟

يتــم تنشــيط اإلنــذار تلقائًيــا اذا تــم اكتشــاف حريــق أو دخــان فــي المــكان، ويجــب عــدم التالعــب او 
ــا ألنهــا لــن تكتشــف الدخــان فــي حالــة طــوارئ الحريــق.

ً
تغطيــة أجهــزة كشــف الدخــان مطلق

يمكــن للمتواجديــن فــي المبانــي اســتخدام صفــارة االنــذار عــن طريق تنشــيط نقطة االنــذار اليدوي 
فقــط فــي حالــة حــدوث حريــق طارئ. 

نصائح حول اإلخالء

ا ولم تسمع صفارة إنذار الحريق ؛
ً

إذا اكتشفت حريق
قم بتنشيط أقرب نقطة انذار اليدوي.

اترك المبنى من أقرب مخرج.
ال تستخدم المصعد.

ال تدخل إلى المبنى ما لم يكن آمن .
إذا سمعت صفارة إنذار الحريق ؛

اترك المبنى من أقرب مخرج.
ال تستخدم المصعد.

ال تدخل إلى المبنى ما لم يكن آمن للقيام بذلك

أرقام الطوارئ

COVID-19 الطوارئ الطبية
هاتف: 037136888

الخط الساخن: 0509275824
لالبالغ عن اي طارئ

قسم العمليات والطوارئ 037134033-037136888

ارقام الطوارئ 



9



10

تعاون مشترك بين قسم العمليات والطوارئ بجامعة االمارات وهيئة 
الوقاية والسالمة بحكومة الشارقة في مجدال التوعية والتدريب

قامــت وحــدة التوعيــة والتنبــؤات بقســم العمليــات والطوارئ بتعاون مع هيئة الوقاية والســالمة 
بحكومــة الشــارقة وذلــك لنشــر ثقافــة االمــن والســالمة لمجتمــع الجامعــة مــن خــالل تقديــم الورش 
التدريبيــة ، ويأتــي هــذا فــي إطــار دعــم وتقويــة فــرص التعــاون المتبــادل والتواصــل المســتمر 
 مــن الجامعــة علــى تقويــة عالقاتهــا مــع 

ً
بيــن الجانبيــن فيمــا يتعلــق بالبرامــج التدريبيــة ، وحرصــا

المؤسســات المحليــة فــي الدولــة بمــا يدعــم نشــر التوعيــة بمجتمــع الجامعــة ، ورحــب المهنــدس 
 إلــى أن الهيئــة تعــد واحــدة مــن الهيئات 

ً
محمــد العويــن مديــر إدارة المرافــق بهــذا التعــاون مشــيرا

الرائــدة فــي مجــال الصحــة والســالمة المهنيــة وفــق أعلــى المعاييــر فــي دولــة االمــارات بحيــث 
يمكــن االســتفادة مــن خبراتهــا الممتــدة لســنوات.

ومن نتائج هذا التعاون تم تقديم 
ورش توعويــة مختلفــة العناويــن اســتفاد منــه مــن مختلــف فئــات مجتمــع الجامعــة كمــا هــو مبيــن 

بالمخطــط التالــي :

عدد الحضورعنوان الورشة

ERP خطة االستجابة للطوارئ

تقييم الخاطر

التفتيش اآلمن

سالمة الحافالت ورعاية الطالب

258

210

171

89
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حريق هائل يلتهم مبنى سكنًيا للطالب فى بولتون ببريطانيا.

ندلــع حريــق هائــل فــى مبنــى ســكنى للطــالب فــى ضاحيــة برادشــوويت فــي بولتــون ببريطانيــا 
مكــون مــن 6 طوابــق وهرعــت 40 ســيارة إطفــاء إلــى مــكان الحريــق، حســبما ذكــرت شــبكة بــى بــى 

ســى البريطانيــة.
 

وتــم اجــالء حشــود مــن الطــالب مــن المبنــى، وأشــاد أحــد شــهود العيــان بســرعة قــدوم رجــال 
اإلطفــاء لمــكان الحريــق ومنــع انتشــاره لباقــي الطوابــق، وأضــاف »بينمــا ال يــزال المبنــى مشــتعال 
، فإننــا نبــذل كل مــا فــي وســعنا للبقــاء علــى قمــة هــذا الوضــع وســنعمل علــى إطفــاء النيــران«.

https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester53597167

أصيــب شــخصان بعــد انــدالع الحريــق فــي مبنــى الســكن الطالبــي يضــم طالًبــا مــن جامعــة بولتــون 
فــي شــمال إنجلتــرا

ذكــرت طالبــة أنهــا تجاهلــت المنبــه فــي البدايــة بســبب تكــرار صــوت الجــرس خــالل اليــوم عــدة مــرات 
فــي اليــوم، وأكــد طــالب آخــرون أن اإلنــذار يتكــرر كل يــوم تقريًبــا ممــا يــؤدي إلــى االرتبــاك حــول مــا 

ــا أم إنــذاًرا كاذًبــا
ً
إذا كان ذلــك تمرين

ما هو الدرس الذي نتعلم من هذه الحادثة لوقف تكرار اإلنذار الكاذب؟

ال تدخن أبًدا أو تطبخ أو تحرق الشموع أو البخور أو البخور في سكنك أو مكتبك.  •
ال تعبــث فــي أنظمــة الســالمة مــن الحرائــق التــي تــم وضعهــا. أجهــزة إنذار الحريق حساســة   •

لحمايتــك.
ال تقم أبًدا بسحب نقطة االتصال اليدوية )MCP( ، ما لم يكن هنالك حريق حقيقي.  •

ال تســتخدم البخــار أو الكــوي أو الغاليــات أو مجفــف الشــعر أو معطــر الهــواء أو منعمــات   •
الدخــان. عــن  الكشــف  أجهــزة  مــن  بالقــرب  الشــعر 
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كيف يواجه طلبة جامعة اإلمارات تحديات جائحة كورونا؟ 

مــع انقضــاء الســنة الثانيــة علــى بــدء جائحــة كورونــا الزال العالــم مســتمًرا فــي مواجهــة التحديــات التــي تلــت 
انتشــار الفايــروس فــي أواخــر عــام 2019. 

 
واجــه طــالب جامعــة اإلمــارات الجائحــة بــكل إصــرار وتحــدي علــى االســتمرار فــي طلــب العلــم علــى الرغــم 

مــن التحديــات. 
 

ذكــرت لطيفــة وهــي فــي مســتهل دراســتها لهندســة الطيــران أنــه عنــد قبولهــا فــي الجامعــة كان لديهــا 
الكثيــر مــن اآلمــال والطموحــات التــي لــم تلبــث ان اصطدمــت بالواقــع، فقــد القــت خيبــة كبيــرة بســبب تأثيــر 
الجائحــة علــى نظــام الدراســة وتحويلــه لنظــام التعليــم عــن بعــد، ممــا أفقــد التخصــص الكثيــر مــن مميزاتــه 

وجاذبيتــه. 

ــة، تمويــل ومصــارف( رأي مختلــف فيمــا يتعلــق بنظــام التعليــم عــن  لكــن كان لحامــد البلوشــي )ســنة ثالث
بعــد، إذ أنــه يــرى أن نظــام التعليــم عــن بعــد لــه العديــد مــن المزايــا التــي تخــدم الطالــب مثــل إمكانيــة 

تســجيل المحاضــرات، والمشــاركة الصفيــة دون خجــل، كمــا أنــه ذكــر ســهولة الحضــور فــي الوقــت. 
ــا بســبب تقليــل وســائل النقــل المســتخدمة التــي تضــر البيئــة 

ً
وأردف البلوشــي أن النظــام يخــدم البيئــة أيض

بانبعاثاتهــا الكربونيــة. 
 

تــرى ســارة الجابــري )الســنة األخيــرة، علــم نفــس( أن الجائحــة كان لهــا أثــر إيجابــي وســلبي مًعــا، فقــد فرضــت 
الجائحــة عزلــة ال منــاص منهــا علــى الحيــاة ممــا أثــر ســلًبا علــى الناحيتيــن النفســية والجســدية، لكــن ســارة 
بطبعهــا المتفائــل رفضــت الرضــوخ لألفــكار الســلبية وارتــأت أهميــة التأقلــم مــع التغيــرات الجديــدة التــي 
طالــت الجميــع، وأكــدت أنهــا أصبحــت أكثــر تحكمــا بزمــام يومهــا وأنهــا اســتطاعت تحقيــق تحكــم كامــل ممــا 

تخطــط لــه فــي يومهــا يصــل لنســبة 100٪ فــي بعــض األيــام فــي ظــل الظــروف الحاليــة. 

أضافــت ســارة الكتبــي )ســنة ثالثــة، تقنيــة معلومــات( أن الجائحــة كان لها تأثير كبير على دراســتها الجامعية، 
إذ أن التعليــم عــن بعــد تجربــة جديــدة لهــا تحدياتهــا الخاصــة، فهــي تفضــل التعليــم عــن قــرب فــي الحــرم 

الجامعــي ألنــه يتيــح لهــا التفاعــل مــع األســاتذة والطــالب بشــكل أكبــر ممــا يعــزز الفهــم والتركيــز لديهــا. 
لكنهــا تــرى الجانــب اإليجابــي مــن نظــام التعليــم الحالــي إذ أن تســجيل المحاضــرات يتيــح لهــا إمكانيــة إعــادة 

المحاضــرة وأخــذ المالحظــات الكافيــة. 
 

مــن جهتــه أكــد عبداللــه البلوشــي )الســنة األخيــرة، علــم نفــس( أن الخــوف مــن المجهــول كان ســيد الموقــف 
فــي البدايــة وأن التجربــة كانــت جديــدة لكــن مــع مــرور الوقــت أصبــح البــد مــن التأقلــم، ممــا ســهل ذلــك هــو 

تفهــم األســاتذة فــي الجامعــة و تعاونهــم المســتمر مــع الطــالب. 

إعداد الطالبة :عائشة الجابري
كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية تخصص علم النفس
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جناح جامعة اإلمارات بإكسبو 2020

 زار قســم العمليــات والطــوارئ جنــاح جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
إكســبو 2020. وكانــت هــذه فرصــة ممتــازة لتقييــم االمتثــال للســالمة.
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حدد مواقع مخارج الطوارئ

تعرف دائًما على أماكن وجود مخارج 
الطوارئ وحافظ على المسار المؤدي إليها 

واضًحا.

المحافظة على وضعية الجلوس 
الصحيح

استخدم الوضع الصحيح لحماية ظهرك أثناء 
العمل.

إذا جلست على مكتب ، حافظ على كتفيك 
ووركيك على مستوى متواٍز وتجنب االنحناء.

استخدم الوضع الصحيح عند رفع األشياء وتجنب 
االلتواء واالنحناء

اإلبالغ عن مخاطر تتعلق بالسالمة

إذا الحظت وجود خطر محتمل يتعلق بالسالمة ، 
فأبلغ مشرفك على الفور

حافظ على خطوط االتصال مفتوحة واعمل 
كفريق واحد لخلق بيئة عمل آمنة.

خذ فترات راحة بشكل منتظم

ا لما 
ً
الشعور بالتعب واإلرهاق يجعلك أقل إدراك

يحيط بك وهو سبب شائع لإلصابات في مكان 
العمل.

تساعدك فترات الراحة المنتظمة على البقاء 
ا ومتنبًها في العمل.

ً
منتعش

الصحة و السالمة في مقر العمل
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زيارة قسم العمليات لغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم
سبتمبر 2021

مــن أبــرز أهــداف الزيــارة هــو البحــث آليــة التعــاون فــي مجــال الطــوارئ والصحــة الســالمة المهنيــة 
، واســتخدام هــذه التدابيــر لتحديــد أفضــل الممارســات لدعــم صنــع القــرار ودعــم قســم العمليــات 

و الطــوارئ فــي تحقيــق هدفــه.
ــا 

ً
عرض والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  الشامســي  ماجــد  والمهنــدس  البكــري  الدكتــور فيصــل  قــدم  

تقديمًيــا حــول إجــراءات عمــل قســم العمليــات والطــوارئ فــي وزارة التربيــة والتعليــم. وكانــت 
هــذه االفتتاحيــة مــن المبــادرات التــي اثــرت االجتمــاع ..



للتواصل في حاالت الطوارئ

للحاالت الطبية الطارئة 

عيادة الجامعة :0509275824

الهاتف : 037136888

OES@uaeu.ac.ae  :البريد االكتروني

 Tel: 037136888

 Email: OES@uaeu.ac.ae

For urgent medical help

UAEU Clinic: 0509275824



قسم العمليات والطوارئ
Operations and Emergency Department 


