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 اللجان ختصاصاتامهام و
 االعضاء

 

 الصفة
 ختصاصاتالامهام وال

 استخدام اليات التقييم الداخلى للوحدة  .1 نائب مدير الوحدة د/ نورا مهدى
شهر بناء على متابعة  ة كلتقديم التقارير عن سير العمل باللجن .2

  اللجان

 د/محمد عادل

 

 

د/اشرف امين 

 د/اية خاطر 

رئيس لجنة  السالمة وتامين بيئة 

 العمل

 

 

 

 اعضاء

 . لكليةلإعداد خطط الحماية -1

تنفيذ سيناريوهات تحاكى كيفيةة  ووضع خطط الطوارئ واإلخالء  -2

  وجود أزمة. عندالتصرف 

لحريةةو ومطابهت ةةا للمواةةةفات التأكةةد مةةن ةةةالحية نفةة  مكا حةةة ا-3

  وتأمين منشآت الكلية.

 التواةل المستمر والتعاون مع وحدة الحماية المدنية-4

 د/هاجر محمود

 

 

 

 د/روفيدا ماجد

 د/اية اسماعيل

رئيس لجنة الصحة الم نية 

 واإلسعا ات األولية

 

 

 

 اعضاء

 

 

 

 

 إعداد البرامج الوقائية والعالجية.-1

اةة  ي مجال الطب الوقائي  ي حال نشر الوعي الصحي وخ-2

 حدوث أوبئة.

التأكد من وجود اإلمكانيات المطلوبة لإلسعا ات األولية  ي حال -3

 حدوث كارثة.

التنسيو مع الج ات المختصة وخاةة المستشفيات لوضع آلية -4

 لكيفية التعامل أثناء األزمة.

 د/ نورا مهدى

 

 د/هبة صبحى

 د/اية اسماعيل

 د/روفيدا ماجد

رئيس لجنة  التطوير والتوعية 

 واالعالم

 

 

 اعضاء

 

 

العمل على نشر التوعية بأمور السالمة واألمن من خالل  .1

 الندوات والمحاضرات التثهيفية. 

تنفيذ وتطبيو المواةفات الواردة بلوائح الحماية المدنية  .2

  لمختلف األنشطة والمنشآت بالكلية.

ر ع كفاءة العاملين بالوحدة وتشجي   على حضور دورات  .3

 . تدريبية متخصصة

دراسة وتحليل األزمات والكوارث من خالل حدوث ا  ي  .4

أماكن أخرى مع وضع تصور لكيفية عالج أوجه الهصور 

   .التي حدثت

 إتاحة المعلومات والبيانات  ي إطار كامل من الشفا ية. .5

                                      وكيددل الكليددة ل ددئون خدمددة المجتمددع و تنميددة البيئددة                             مدددير الوحدددة

 سحر حمدىأ.د/                                               د.حنان مصلحي محمد
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 األستاذ الدكتور / عميد الكلية

 تحيه طيبه و بعد،،،

 

 

 

 

بنةةاءا علةةي مةةا حةةدث مةةن سةةهوط مروحةةة سةةهف بهسةة  ةةةحة المجتمةةع دون حةةدوث خسةةائر بشةةرية 

الرجاء من سيادتك   الموا هة علي تو ير ةيانة لكل المراوح التي توجد بالكلية لعةدم حةدوث مثةل 

 هذه الحوادث مرة أخري.

 

    

 يادتكم وافر ال كر و التقدير،و لس

 

 

 

                                        وكيل الكلية ل ئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة                                مدير الوحدة 

 سحر حمدىأ.د/                                                   د.حنان مصلحي محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


