
 

    

 

 

  (من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد كلية معتمدة)  كلية االقتصاد المنزلي   

 وحدة إدارة األزمات والكوارث 

 ----------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نأمذكرة للعرض علي مجلس الكلية بش

 مجلس إدارة وحدة األزمات والكوارثل المحدث تشكيلالعرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

  (من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد كلية معتمدة)  كلية االقتصاد المنزلي   

 وحدة إدارة األزمات والكوارث 

 ----------------------------------------------------------------------------------------
 

 مجلس إدارة وحدة األزمات والكوارثالمحدث ل تشكيل ال

 
 رئيس مجلس االدارة قائم بعمل عميد الكلية خالد عبدالغفار القاضى/  د.أ

 نائب رئيس مجلس اإلدارة وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة القاضى عبد الغفار خالد/ د .أ

 عضوا مدير وحدة األزمات والكوارث أحمد فتحي بيبرس/  د 

 عضوا مدير وحدة األزمات والكوارثنائب  مايسة محمد الشحات /د .م.أ

 عضوا وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبقائم بعمل  أحمد عوض فراج /د .أ

 عضوا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث عبير الدويك/  د.أ

 عضوا رئيس قسم التغذية وعلوم األطعمة منى سامى/  د.أ

 عضوا رئيس قسم الصناعات الجلدية وليد شعبان/  د.أ

 عضوا رئيس قسم المالبس والنسيج زينب عبد الحفيظ/  د.أ

 عضوا ى التربوىرئيس قسم اإلقتصاد المنزل إيمان الصافورى/  د.أ

 عضوا رئيس قسم إدارة مؤسسات األسرة بوصيرىأحنان /  د.أ

 عضوا مدير وحدة الجودة منى سامى/ د.أ

 عضوا أمينة  الكلية مها إسماعيل/ أ 

 عضوا رئيس أمن الكلية أمل أسامة أحمد/ أ 

 عضوا رئيس قسم الصيانة  عادل حامد/ أ 

 عضوا  رئيس قسم رعاية الطالب على حامد/ أ 

 عضوا مسئول الدفاع المدنى واإلطفاء  هانى الشال/ أ 

 عضوا مدير اإلدارة الطبية بالكلية نها فاروق محمد/  د

 عضوا معاون الكلية عاطف حجاجى/ أ 

 عضوا اتحاد الطالب رئيس أحمد ماهر حسن/ الطالب 

 

 عميد الكليةقائم بعمل                      إدارة األزمات والكوارث مدير وحدة  

 

 القاضىعبد الغفار خالد ./ د.أ                                              أحمد فتحى بيبرس/ د



 

    

 

 

  (من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد كلية معتمدة)  كلية االقتصاد المنزلي   

 وحدة إدارة األزمات والكوارث 

 ----------------------------------------------------------------------------------------
 

 دارة وحدة األزمات والكوارثإل المحدث للجان الداخلية تشكيل ال

 :ن لجنة النشر واإلعال -1

 رئيس اللجنة نورا مصلحى على/ د

 عضوا مريم محمد ربيع/ د

 عضوا نعمة يسرى/ م.م

 عضوا مروة السيد/ م.م

 

 :لجنة المتابعة  -2

 رئيس اللجنة رشا حسن عواض/ د

 عضوا إيمان صابر/ م.م

 عضوا شفيقة محمود/ م.م

 

 :لجنة التدريب -3

 رئيس اللجنة دعاء عمر عبد السالم/ د

 عضوا إيمان صابر/ م.م

 عضوا مروة السيد/ م.م

 عضوا شفيقة محمود/ م.م

 

 :ة قياس وتقويم أداء الوحدةلجن -4

 رئيس اللجنة أرزاق محمد عطية/ د

 عضوا نعمة يسرى/ م.م

 

 عميد الكليةقائم بعمل                      مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث  

 

 خالد عبد الغفار القاضى./ د.أ                                             أحمد فتحى بيبرس / د



 

    

 

 

  (من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد كلية معتمدة)  كلية االقتصاد المنزلي   

 وحدة إدارة األزمات والكوارث 

 ----------------------------------------------------------------------------------------
 

 يكل التنظيمي لوحدة إدارة األزمات والكوارثاله
 مجلس إدارة الوحدة

 
  

    

 

 

 
 


