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 تقديم 

 

فييييير سيييييياج معاميييييي الااحميييييي لئوااييييييي عالحماييييييي    ا هيييييا ال ييييي   ع   يييييا   ع يييييي 

التييييييييدجيل عالميييييييياحئعا عا لهييييييييم  عالممييييييييدات عالم ييييييييا ر   تييييييييم ت يييييييي ع  ع ييييييييد  

  داج  ا زحات عال واجث فر الااحمي عال ئعات المختئفي. 

 ئت  يييييوح الو يييييد  عتيييييم لاحميييييي ا مييييي  دجيي ت ييييي –ع ال سييييي ي ل ئعيييييي يييييي  ا مييييي ا  

س تماد يييييا حيييييا حائيييييل ال ئعيييييي عتيييييم توزيييييي. المهيييييا   ئييييير    يييييا   يييييوح الو يييييد  . 

 لح  الم اك  عا زحات فر  ال  دعثها  ادج هللا.

ع   ييييييا  ت يييييي ع   ييييييوح الو ييييييد   رلييييييو      ييييييو  اييييييد مييييييا م ا علييييييو  اييييييم   سييييييع  

لاحمييييييي  –لئواايييييييي عالحمايييييييي لامعيييييي. حييييييا يممئييييييو  فيييييير كئعييييييي ييييييي  ا ميييييي ا  

  دجيي. اإلم 

 

  ما ا هللا عج ا ا حا ك  مو 

 

 

 

 

 عكع  ال ئعي                                                                     

 ل  و  خدحي الماتم. عت معي ال ع ي                   

 

 حها ي  اعى .د /                                                                  
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 يقدحح

 

يهدف  ظا  سداج  ا زحات سلر الحيد حيا التيرثعرات السيئ عي لئحيوادث عا زحيات  ئير ا فيراد 

 ا تظييا  فيل الموااي. التير تتميرا لئحييوادث عال ع يي عالممتئ يات عتقئعئهيا   عميريا  الممي  

  المفال ي عذلي   يا يرييض عأي.  ميل ا ميتمداد عالتماحي  حي. ا زحيات   ع ئعي  ياي  ا

يتمعييم الهع يي  الت ظعميير الممييد لموالهييي ا زحييات  المرع ييي  تيير يييت  م حيي. حختئيي    ييوا  

ا زحات المحتم   دعثها   ع اد  حا يت و   وا الهع   حا  دد حيا حامو يات الممي  التير 

يييتم ت يي عئها حسيي قال   عالتيير يقييو  كيي  ح هييا  ت فعييو دعجح عحسيي ولعات  المحييدد   خ ييي سداج  

  يت ئ  ا حر ا  تتحرك ك  المامو ات لموالهي  يي  زحي    يا  ا  تممي    كما  زحاتا

المامو ات الم ئو ي لموالهي  زحي ححيدد  ت ميال لمواايفات ا زحيي عخها هيها   عالمهيم 

 ييو تييدجي  لمعيي. المامو ييات عس ييداد م عتمييريفهم  ييدعج م عتييدجي هم  ئعيي   تييل تهيي   

 التر تحدث عت وجاتها. المامو ات لا م  ت مال لمم عات ا زحي 

ت ا زحييات   ييخ     حاتميي.    دعل   فص هييا  ايي حت لييم   يييع ئييل  يييي  ييال فسييوا    ا

  مامعال حا  سعج الحعا    ع قعقي حا  قا قها   عحر ئي حتقدحي حا حرا   الهرا . 
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  -تمري  ا زحي :
 

 مشكلة غير متوقعة تؤدي إلي كارثة 

              

       تتحول             

 األزمة                             كارثة ولها مؤشرات

 إلي                  

 

 
     

 

 

 
 

 حا  ر ال اجثي؟ 
الكارثة هي الحالة التي حدثت فعالً وأدت إلي تدمير وخسائر جسيمة في الموارد البشررية 

 . نذار أو مؤشرات لحدوثهاإوعادة ما تكون غير مسبوقة بوالمادية 

  - مو ا زحي  ع ال اجثي :
إذا تطورت األزمة بعد حردوثها نتيجرة عردم قردرة متلرذ العررار علري احتوائهرا فإنهرا تنمرو 

 بحيث انها ال يستطيع انكار وجودها أو تجاهلها ثم تتحول إلي كارثة . 

 

 

 

 افات اا د الفريض

 

التدجي   ئر 

 المس ولعي 
 

 

 
 

 

 
 

 

القدج   ئر 

 المس ولعي
 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

الرغ ي فر ا ول 

 المس ولعي 

 

ممات  احي 

 لألزحات
 

 

 

 فقدا  مع ر  

 

 

 

  ق  حمئوحات 

 

  

  حفالر           
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  م ا  تفاام ا زحي ؟ 
 طيط واالدارة . سوء التل -1

 عدم دقة الحكم علي األحداث وعدم توفر معلومات كافية .  -2

 داء وعدم وجود إجراءات أمنية . األسوء  -3

 عدم تناسق أفراد منظومة صنع العرار .  -4

 ستلدام األمثل للموارد المعلوماتية واالقتصادية والبشرية المتاحةعدم اإل -5     

 

  -خها   ا زحي :
 التهديد     -1

 اجأة المف -2

 ضيق الوقت -3

 

  -ت  ع  حائل سداج  ع د  ا زحات عال واجث يت و  حا :
 األستاذ الدكتور / عميد الكلية                                                 رئيساً  ▪

 األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ▪

 ) أحد أعضاء هيئة التدريس (                 األزمات والكوارث      مدير وحدة إدارة ▪

 ( من السادة أعضاء هيئة التدريس  7عدد )  ▪

 ممثل عن كل قسم علمي  ▪

 أمين الكلية  ▪

 رئيس قسم التمريض  ▪

 رئيس قسم وسائل النعل  ▪

 الشئون الفنية  ▪

 مسئول الدفاع المدني والحريق بالكلية   ▪

 رئيس قسم الشئون العامة  ▪

 وتنمية البيئة  رئيس قسم خدمة المجتمع ▪

  حا يراح حائل ا داج  ل م  لمائل سداج  ع د  ا زحات عال واجث  ال ئعي

 ئيير ت يي ع  ع ييد    27/6/2010  ل ئعييي  ائسييت  الم مقييد   تيياجي   عاييد عافييض حائسييي ا

 ا داج  ا زحات عال واجث 
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 ئل ال ئعيحا                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  واالآلت صيانة المباني                                                                     

 سكرتارية الوحدة
إتصال وتحليل                                                                           

 المعلومات 

 ودعم إتلاذ العرار                                        االداريةون ئالش

 السالمة واألمن                                                      

                                                                                                                                                                  رصدلالتنبؤ وا                                                                
                                                 الماليةالشئون 

                                                                                                           

                                    المدني واالطفاء                    

   

 التمريض واالسعاف                                                           الشئون العانونية

                                                               

 ال ئعي  معد 
 

كع  ال ئعي ل و  خدحي ع

 الماتم. عت معي ال عي

 ع د  سداج  ا زحات عال واجث

 حائل سداج  ع د  ا زحات عال واجث 

 حدير سداج  ع د  ا زحات عال واجث

حسا د حدير سداج  

ع د  ا زحات 

 عال واجث
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 اطر خاصة بالطالب مل                                                                            

    هيئة التدريس          وأعضاء                                                                           
  -ختهاص ع د  سداج  ا زحات عال واجث : 

 الغرا حا ا  ا  الو د  
 م خطط االستعداد لمواجهة االزمات والكوارث وإعداد اساليب المواجه .رس -1

 اتلاذ االجراءات الوقاية لمنع االزمة او الكارثة .  -2

نشر الوعي الثعافي بإدارة األزمات والكوارث بين السادة أعضاء هية التدريس  -3

 والعاملين والطالب بالكلية .

الكلية وتوفير األمكانيات الألزمة دراسة األزمات والكوارث التي يمكن ان تحدث ب -4

 لمواجهتها. 

 . التدريب علي كيفية مواجهة االزمات والكوارث المتوقع حدوثها  -5

 . للتعامل بفاعلية مع االزمات رفع كفاءة فرق العمل المكونة لهذا الغرض -6

 .إعداد تعارير دورية بشأن الوقاية واالستعداد للتعامل  مع األزمات والكوراث  -7

لحجم يو تنفيذ اللطط الموضوعة طبعاً لألحتياجات المطلوبة ووفعاً وضع سينار -8

 األزمة أو الكارثة . 

 متابعة التطورات العالمية في مجال إدارة األزمات والكوارث .  -9

مثل اللوحات  إعداد أدلة أرشادية عن كيفية التعامل مع األزمة أو الكارثة -10

 .  رفة أقرب طريق للنجاة االرشادية في الممرات وعند الطفايات الحريق لمع

 .  للتنبؤ باالزمات قبل حدوثها ومنعها انشاء أنظمة االنذار المبكر -11

عمار وإعادة الموقف إلي مكان عليه قبل الكارثة واستعادة النشاط وضع خطة لإل -12

. 

دراسة امكانية األستفادة من تجارب الكليات المجاورة في مواجهة األزمة أو   -13

 ه الكليات في هذا الشأن.   الكارثة والتنسيق مع هذ

 تنمية روح الفريق في التعامل مع االزمة او الكارثة.   -14

  تحعيق أهداف الجامعة والكلية في معايير الجودة. -15
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 ت  ع  ع د  سداج  ا زحات عال واجث عالمها  الوظعفعي    ا  الئا ي

 

 (رئيساً    )                 .د/ أحمد صالح المحالوي                        -1

  المدير التنفيذي للوحدة والمسئول عن  )د / حسن موسي                                 - 2

 (صيانة اآلالت والمباني والمدني واإلطفاء                                                           

                                                                       

مسئول عن ملاطر خاصة بالطالب وأعضاء هيئة   )             أ.د / نيفين شوقي -3

 (التدريس 

 (مسئول عن االتصال وتحليل المعلومات والتنبؤ الرصد    )أ.د / علي شرف                -4

 (مسئول عن السالمة واألمن     )أ.د / معتز خميس                                 -5

 (مسئول عن فريق التمريض   )   أ.د / ماهيتاب سليمان                         -6

 

 ال عا ات الخااي  ا    ا  لا ي ا زحات عال واجث

 

 التئعفو  الهفي ا مم  

 01227824017 لجنةئيس الر  مها طنطاوىأ.د/  1

 د / حسن موسي  2

 مدرس بعسم التعويم 

والمسئول  المدير التنفيذي للوحدة

عن صيانة المباني والمدني 

 واالطفاء

0101502504 

 أ.د / نيفين شوقي  3

أستاذ بعسم جراحة الفم والوجره 

 والفكين 

مسئول عن ملاطر خاصة 

 بالطالب وأعضاء هيئة التدريس

0127392953 

 ا.د / محمد معتز خميس  5

اسرررررررتاذ بعسرررررررم األستعاضرررررررة 

 الصناعية 

 0101634254 مسئول عن السالمة واألمن

 أ.د/ ماهيتاب سليمان   6

استاذ بعسم جراحة الفم والوجره 

 والفكين 

 0120986825 ل عن فريق التمريضمسئو
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  -ا مالع  المختئفي  تخاذ اراجات سداج  ا زحي :

صرحية التري ينبغري اتباعهرا فرى اتلراذ قررار ان معالجة االزمات هي محاولة لرتلمس العواعرد ال

 إداري في ظل ظروف غير عادية تتسم بالتوتر وفي إطار زمني محدد . 

  -أنواع األزمات :

  مة ومضمونهاحسب نوع األز -1

 حسب النطاق الجغرافي لألزمة  -2

 حسب حجم األزمة سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة  -3

   -:حسب المدي الزمني لظهور األزمة وتأثيرها عن طريق -4

 األزمة األنفجارية السريعة وتحدث عادة فجأة وبسرعة كما تلتفي بسرعة  -

 األزمة البطيئة الطويلة  -

 

  -ت :حت ئ ات سداج  ا زحا  

 وجود نظام متكامل من البيانات والمعلومات  -

 االعتماد على استراتيجية التغيير الملطط  -

 بداع إلتشجيع روح المبادرة وا -

 تفعيل المشاركة في اتلاذ العرار  -

 مرونة الهياكل وأساليب العمل  -

 دارية تعزيز اللبرات الفردية في المجاالت اإل -

 متابعة إيجاد نظم حديثة وفعالة للمراقبة وال -

 

  - واح   ااح سداج  ا زحات :

 إدراك أهمية الوقت .  -1

 كلية. الإنشاء قاعدة شاملة ودقيعة من المعلومات والبيانات اللاصة بكافة أنشطة  -2

 توافر نظم انذار مبكر تتسم بالدقة والكفاءة علي رصد عالمات اللطة.  -3

 االستعداد الدائم لمواجهة األزمات.  -4

 العدرة على حشد الموارد المتاحة وتعبئتها . -5

 بالكفاءة والفاعلية.  يتصفنظام اتصال  -6

 

  -خ وات ا مئو  المئمر :

 تحديد المشكلة  -

 جمع المعلومات وتحليلها  -

 تحليل البدائل  -

 المفاضلة بين البدائل  -

 اختيار البديل األنسب  -

 التنفيذ  -

 المتابعة والتعييم  -
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  -شرعي الت ظعم الفمال :

 يجب ان يعكس التنظيم األهداف واللطط  -

 تحديد السلطة والمسئولية وقنوات االتصال بوضوح  -

 مالئمة البناء التنظيمي لظروف البيئة المحيطة  -

 قيام التنظيم علي أساس التلصص الوظيفي  -

 أتلاذ العرار في األزمات  -

 

  -ا مئو  المئمر  تخاذ القراج فر ا زحات :

الصحيح لألزمة هو الطريق السليم لجلها ويجب الحرذر  التشليصوتشليص األزمة  -1

 في جمع المعلومات فليست العبرة بالكمية وإنما بالنوعية .

إيجرراد وتعررديم البرردائل وتعررد هررذه المرحلررة مررن اهررم مراحررل إتلرراذ العرررار ألنهررا تتعلررق  -2

 بإيجاد خيارات معبولة لحل األزمة .

ة اختيار البديل الذي يحعق الهردف بأقرل أختبار البديل المناسب لحل األزمة تأتي عملي -3

 تكلفة وبأدني تضحية . 

 

  -ا  ماي ا داجيي   ااح سداج  ا زحي :

فررى تحديررد  سرريهاالدارة واالهررداف تعرروم علررى أسرراس المشرراركة بررين الر سرراء والمر  - ع ل :

أهدافهم وخططهم والوصول إلي أغراض مشتركة عن طريرق التعراون والتشراور المشرترك 

فلسرررفة االدارة واالهرررداف والرررتفهم الصرررحيح ألسرررلوب إدارة  نعررر ن المررردير ومر وسررريهبررري

 ومناقشة االهداف وتحديدها بدقة .

دنيرا (  –وسرطى  –جان حسرب المسرتوى التنظيمري ) عليرااللجان هناك العديد من االل -ثا عال :

( ، حسرب استشرارية  –مؤقترة ( ،حسرب السرلطة ) تنفيذيرة  –،حسب االستمرارية ) مستمرة 

  دراسة قضايا ( . –الغرض ) رسم سياسات 

المجالس تدار عن طريق مجلس لإلدارة يتربع على قمة الهرم ويتكرون هرذا المجلرس  -ثالثا :

مررن مجموعررة مررن االشررلاص المررؤثرين داخررل المنظمررة ويررتم ترشرريح االعضرراء وفررق  ليررات 

 معينة.

 

الهردف  –ن المبادئ ) الثعة المتبادلرة وترتكز علي مجموعة مالمشاركة الديمعراطية  -:جا مال 

  -:االحترام المتبادل ( من خالل  –التعاون الحر  –المشترك 

  .المشاركة من خالل اللجان ومجموعات العمل -

  .المشاركة من خالل فرق العمل الميداني -

  .المشاركة من خالل المعلومات ونشرها -

  .المشاركة في التلطيط ورسم السياسات -

  .تنفيذ العراراتالمشاركة في  -
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 خ ي سداج  ا زحات عال واجث 

تعد كتابة خطة إدارة األزمات مرن المهرام التري تتطلرب قردراً كبيرراً مرن الجهرد ، لرذل  يجرب 

 على اإلدارات إعادة النظر في كافة اللطط للتعرف على المشكالت والتهديدات . 

  -ية :تتكون خطة إدارة األزمات والكوارث من األقسام التال -

   -:فريض سداج  ا زحات -1

يجررب ان تتضررمن خطررة إدارة األزمررات قائمررة بأسررماء فريررق إدارة األزمررات وذلرر  لتسررهيل 

  .اتصال االعضاء ببعضهم قبل اتلاذ اي قرار

 

   -:مي ا تها ت اا -2

  مات إدراج هواتفهم وعناوينهمزيجب علي جميع اعضاء فريق إدارة األ

 

   -:تقععم المخاير المحتمئي -3

يعرض هذا الجزء من خطة األزمات أنواع األزمات التري يمكرن ان تتعررض لهرا اإلدارة ، 

ويجررب ان توضررح اللطررة كررل نرروع مررن أنررواع األزمررات وتعرردير أحتمررال حرردوث كررل منهررا 

  المترتبة علي حدوثها ودرجة التحكم ةواللسار

 

 -:التوثعض  -4

بتدقيق كافة األحرداث المرتبطرة  يجب ان توضح خطة األزمات أهمية قيام العيادات اإلدارية

  -باالزمة واالجابة علي األسئلة التالية :

 متي علمت ألول مرة بالحادث ؟  -

 أين وقع الحادث ؟ -

 متي اتصلت ألول مرة برئيس  المباشر أو من ينوب عنه أو أي جهات  خري ذات عالقة  -

  

  -الممئوحات السريي : -5

إلدارية أعضاء فريق األزمات ان بعرض المعلومرات يجب ان تذكر خطة إدارة األزمات العيادات ا

 تظل ذات طابع سري وال يجب التصريح بها ألي شلص اإل بموافعة كتابية .

  

 -:خ وات ت فعويي  -6

 عن طريق طرح االسئلة التالية 

 هل تم االتصال بالعائد في االدارة ؟  -

 هل هناك ضرورة لألتصال بجهات  خري ؟  -

 نة بجهات  خري لتوثيق اللسائر ؟ اإلدارة االستعا علي هل يجب -

  هل تم االتصال بالجهات المعنية ؟ -
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  -ا تها ت الثا ويي : -7

يجب إعداد قائمة باألشلاص والجهات األخري الثانوية التري يمكرن االتصرال بهرا واسرماء هواترف 

 العمل وأرقامها واألرقام الشلصية لهوالء المسئولين 

  -: االعتبارات المالية والعانونية -8

يجررب ان توضررع خطررة إدارة األزمررات الليررارات المتاحررة لررإلدارة إذا واجهررت أي مشرركلة ماليررة أو 

 قانونية 

 

 التاهعمات الألزحي لإلداج  ا زحات -9

 غرفة بالدور الثالث  بجوار المكتبة مجهزة كمبيوتر وانترنت وتليفون وفاكس 

 

  -يرق التقععم : 

ة جوانب األزمرة ، ومرا تحعرق مرن نجراح أو فشرل وتسرتلدم يجب ان يعوم فريق األزمات بتعييم كاف

استمارات التعييم اللاصة المعتمدة ويعروم فريرق إدارة األزمرات بملئهرا ثرم تجمرع إلجرراء مناقشرات 

 مستفيضة. 

 

  -الم اار الر عسعي ال زحي لئخ ي :

 خرائط المراجعة  -

 االهداف العامة  -

 المهام والوجبات الرئيسية  -

 ملة التهديدات المحت -

 أسلوب االتعامل  -

 الدعم والتعزيز  -

 العيادة واالتصاالت  -

  اللدمات االدارية -
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 ال  حي الداخئعي الت فعويي

 لو د  سداج  ا زحات عال واجث

 

 ( ال    القا و ر  1حاد  )

تعامرل –جامعرة اإلسركندرية وحردة إدارة األزمرات والكروارث  –طرب األسرنان  ةينشأ بكلير

 لة تتبع عميد الكلية .كوحدة إدارية  مستع

 

 ( ت  ع  حائل سداج  الو د   2حاد  ) 

 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  -

 السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -

 مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث  -

  بالكلية  ( من السادة أعضاء هيئة التدريس7عدد ) -

 ة أمين الكلي -

 

 ( اختهااات ج عل حائل سداج  الو د  3حاد  ) 

يلتص رئيس مجلرس اإلدارة برإدارة شرئونها واقترراح السياسرات اإلداريرة والماليرة ومتابعرة 

  -تنفيذها ويلتص بصفة خاصة بما يلي :

 دعوة مجلس اإلدارة لالنععاد دورياً أو عند الضرورة.  –أ 

 ماد محاضر االجتماعات. رئاسة الجلسات وبلورة المناقشات واعت -ب

 رفع قرارات مجلس اإلدارة إلي مجلس الكلية لالعتماد .  -ت

عرررض الموضرروعات اللاصررة باألهررداف والسياسررات الرئيسررة للوحرردة علرري مجلررس  -ث

 اإلدارة 

 متابعة تنفيذ العرارات التي يصدرها مجلس إدارة الوحدة.  -ج 

  

 ( اختهااات حائل سداج  الو د  4حاد  ) 

 . ةخطط االستعداد لمواجهة األزمات والكوارث وإعداد أساليب المواجهرسم 

 

 ( التما ات حائل سداج  الو د   5حاد  ) 

يجتمررع مجلررس إدارة وحرردة إدارة األزمررات والكرروارث مرررة كررل شررهر بنرراء علرري دعرروة  -

السرريد أ.د /  عميررد الكليررة ورئررس مجلررس إدارة الوحرردة وال يكررون االجتمرراع صررحيحاً إال 

أكثرر مرن نصرف أعضراء المجلرس ويحرل محلره  فري حالرة غيابره وكيرل الكليرة  بحضور

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 تصدر قرارات المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين -
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 ( حها  ع د  سداج  ا زحات عال واجث  6حاد  ) 

 اتلاذ اإلجراءات الوقاية لمنع األزمة أو الكارثة.  -

 األزمات والكوارث بين السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين ةهمية دور إدارنشر الوعي علي أ -

 والطالب بالكلية.   

 زمة لمواجهتها. ألدراسة األزمات والكوارث التي يمكن إن تحدث بالكلية وتوفير اإلمكانيات ال -

 حدوثها.سبب دراسة تجارب الجهات أآلخري في مواجهة األزمات والكوارث و -

 كيفية مواجهة األزمات والكوارث المتوقع حدوثها.  التدريب علي -

 رفع كفاءة فرق العمل المكون للتعامل مع األزمات والكوارث .  -

 إعداد تعارير دورية بشأن الوقاية واالستعداد مع األزمات والكوارث دورياً. -

 متابعة التطورات العالمية في مجال األزمات والكوارث.  -  

 يفية التعامل مع األزمة أو الكارثة. إعداد أدلة إرشادية عن ك -

 إنشاء أنظمة اإلنذار المبكر.  -

 الكارثة  األزمة أو وضع خطة لألعمار وإعادة الموقف إلي مكان عليه قبل وقوع -

 واستعادة النشاط.     

 دراسة إمكانية االستفادة من تجارب الكليات المجاورة في مواجهة األزمة أو الكارثة  -

 ه الكليات في هذا الشأن. والتنسيق مع هذ    

 تنمية روح الفريق في التعامل مع األزمة أو الكارثة.  -

 

 ( اختهااات المدير الت فعوي لئو د   7حاد  ) 

يترولي المردير التنفيرذي للوحردة تنفيرذ قررارات مجلرس اإلدارة  وتوجيهرات رئريس المجلرس 

لمهررام التاليررة تحررت وذلرر  فرري ضرروء السياسررات العامررة للوحرردة ولرره بصررفه خاصررة العيررام با

  -إشراف رئيس مجلس إدارة الوحدة :

إدارة األعمرال اليوميررة والتأكررد مررن التعرراون المسررتمر للوحرردة مررع ملتلررف الجهررات ذات  -أ

وليات وتعرردير احتياجررات ئالعالقررة داخررل وخررارج الكليررة وتوزيررع العمررل وتحديررد المسرر

 البشرية والمادية.  اتالوحد

لمعتمررردة مرررن مجلرررس اإلدارة وتمثيرررل الوحررردة فررري إنجررراز السياسرررة العامرررة واللطرررة ا -ب

 األعمال والمعامالت التي وافق عليها مجلس إدارة الوحدة. 

وأعررداد تعريررر عررن  لاألشررراف علرري سررير العمررل إداريررا للوحرردة ومتابعررة سرريرا لعمرر -ت

 األداء الشهري لتعديمه إلي مجلس إدارة الوحدة. 

 . داء داخل الوحدةمتابعة تنفيذ اللوائح المعتمدة والتي تحكم األ -ث

 

 (  8حاد  ) 

 تسري أحكام هذه الالئحة من تاريخ موافعة مجلس الكلية عليها.
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 تحت ج ايي 
  دل عبد الحكيمأحمد عااالستاذة الدكتورة / 

 عميد الكلية 

 

 ا  دادلا ي 
 نيفين بكرىاالستاذ الدكتور / 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 عاليه عبد العزيز فهمىاالستاذ / 

 أمين الكلية

 

 دمحمد عي /ستاذاأل

 رئيس قسم خدمة المجتمع وتنمية البيئة                               

 

                                    حمودة  السيدة / عائشة يوسف                                       

  رئيس قسم المؤتمرات والندوات

 

    شاهين   / إبراهيم  االستاذ                                  

   مسئول الشئون الفنية              

                                                                                                                 

 
 


