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 رٍّٙذ :

ٌؼزجش ػٍُ اداسح االصِبد ٚاٌىٛاسس ِٓ اٌؼٍَٛ اٌزً ٌغت رطجٍمٙب فً عٍّغ ِغبالد 

اٌفشدٌخ ٚاٌغّبػٍخ ٚثخبطخ ِغ اٌزطٛساد اٌّزالؽمخ ٚاٌزغٍشاد اٌّفبعئخ اٌزً ٔشٙذ٘ب  اٌؾٍبٖ

 ػٍى اٌظؼٍذٌٓ اٌّؾًٍ ٚاٌؼبًٌّ .

ٚرؼذ ِإعغخ وٍٍخ اٌضساػخ ثغبِؼخ وفش اٌشٍخ ِٓ ضّٓ اٌّإعغبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌٙبِخ 

ٚاٌزً رضخش ثبٌؼٍّبء ٚاٌؼٕبطش اٌجششٌخ ٚاٌّجبًٔ اٌزؼٍٍٍّخ ٚاالٔزبعٍخ اٌٙبِخ ثبالضبفخ اٌى ِب 

رؾٌٛٗ ِٓ اعٙضح ِٚؼذاد ػٍٍّخ ٚأزبعٍخ ، ٌزٌه وبْ ِٓ اٌضشٚسي اْ رغؼً اٌغبِؼخ ٚاٌىٍٍخ 

ششٚط االِبْ ٚاٌغالِخ الفشاد٘ب ِٕٚشبرٙب ؽفبظب ػٍى االسٚاػ اٌجششٌخ ٚضّبٔب  اٌى رٛفٍش

   ٌغالِخ ِىزغجبرٙب ، ٚفً اطبس ِؼبٌٍش اٌٍٙئخ اٌمٍِٛخ ٌضّبْ عٛدح اٌزؼٍٍُ ٚاالػزّبد اطجؼ 

 ٌغٕخ الداسح االصِبد ٚاٌىٛاسس ثبٌىٍٍخ .ٚؽذح اِٚٓ اٌضشٚسي ٚعٛد 

رُ ٚضغ اٌالئؾخ اٌذاخٍٍخ  3122/  21/  22خ ثزبسٌ 4712ٚرجؼب ٌمشاس اٌغبِؼخ سلُ 

ٌٍغٕخ اٌؼٍٍب ٌألصِبد ٚاٌىٛاسس ثغبِؼخ وفش اٌشٍخ ، ٚفً رٌه االطبس رُ ٚضغ اٌالئؾخ اٌذاخٍٍخ 

ٚرجؼب ٌمشاس ِغٍظ وٍٍخ  –ٌٍغٕخ اداسح االصِبد ٚاٌىٛاسس ثىٍٍخ اٌضساػخ عبِؼخ وفشاٌشٍؼ 

داسح االصِبد ٚاٌىٛاسس الػًٍ ادساط ٚؽذح رُ اٌّٛافمخ  23/3/3127( ثزبسٌخ 7اٌضساػخ سلُ )

ٌٍىٍٍخ ٚأشبء ٚؽذح ِفؼٍخ الداسح االصِبد ٚاٌىٛاس ثبٌىٍٍخ رزجغ اداسٌب اٌّؾذس ٌٍٍٙىً اٌزٕظًٍّ 

ٌٚؾىُ ػًّ اٌٛؽذح لبْٔٛ رٕظٍُ ا.د/ ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚرٍّٕخ اٌجٍئخ ، 

لشاساد اٌٍغٕخ اٌؼٍٍب رؼذٌالرٗ ، ٚوزٌه ٚ 2973ٌغٕخ  59اٌغبِؼبد ٚالئؾزٗ اٌزٕفٍزٌخ سلُ 

  .الداسح االصِبد ٚاٌىٛاسس ثبٌغبِؼخ 

 ( :2ِبدح )

 . اٌزٍّٙذ اٌغبثك عضء ال ٌزغضأ ِٓ ٘زٖ اٌالئؾخ

 ( :3ِبدح )

ٚ رغّى  عبِؼخ وفش اٌشٍخ  -ثىٍٍخ اٌضساػخ  اداسح االصِبد ٚاٌىٛاسسرٕشأ ٚؽذح 

ٚوًٍ ٚرٛضغ ثبٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ ٌٍىٍٍخ ػٍى أْ رزجغ أ.د./  "اداسح االصِبد ٚاٌىٛاسس"ٚؽذح 

ً  خذِخ اٌّغزّغ ٚرٍّٕخ اٌجٍئخاٌىٍٍخ ٌشئْٛ    – ٌىْٛ ِمش اٌٛؽذح ثبٌذٚس األٚي ػٍٛيٚئداسٌب

 . (339 سلُ)  خفشغ – ثّجٕى اٌىٍٍخ اٌغذٌذ اٌذٚس األٚي
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 ( :4ِبدح )

 اٌشؤٌخ

 ِٚغزمش فً ثٍئخ اٌؼًّ ضذ األصِبد ٚاٌىٛاسس .اػزّبد ٔظبَ ِإِٓ 

 ( :5ِبدح )

 اٌشعبٌخ 

     اػذاد ٚرٕفٍز اٌخطظ ٚاٌجشاِظ ٌزأٍِٓ األسٚاػ ٚإٌّشأد ٚاألصبس اٌغٍجٍخ إٌبعّخ    

 ػٓ األصِبد ٚاٌىٛاسس .

 ( :6ِبدح )

 اال٘ذاف 

 ٚاٌّغبػذح،  اٌّؾبفظخ ػٍى االفشاد ٚإٌّشأد ٚاالعٙضح اٌؼٍٍّخرٙذف اٌٛؽذح اٌى 

، اػضبء اٌغٙبص  ٚاٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌّغبّ٘خ فً رذسٌت االفشاد )اػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ

ضشاس اٌّؾزًّ ٌزمًٍٍ اال  بد االٌٍٚخفً ِغبي اٌؾّبٌخ اٌّذٍٔخ ٚاالعؼبف اٌطالة(، االداسي 

 ، ٚرٌه ِٓ خالي اال٘ذاف اٌزبٌٍخ : ؽذٚصٙب ٚلذ االصِبد ٚاٌىٛاسس اللذس هللا 

االسرمبء ثّٙبساد ٚلذساد اػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ٚاٌطالة ٚاٌؼبٍٍِٓ فً ِٛاعٙخ االصِبد  – 2

 ٚاٌىٛاسس .

اال٘زّبَ  ثبعزىّبي ٚرطٌٛش االعٙضح ٚاٌّؼذاد اٌّغزخذِخ فً اٚلبد االصِبد ٚاٌىٛاسس  – 3

 ثبٔٛاػٙب .

       ٚرٌهاٌزٕجٍٗ ِٓ اٌّخزظٍٍٓ شبغٍٍٗ فٛس عّبع عشط االٔزاس اٚ اخالء اٌّجبًٔ ِٓ – 4

 اٌى ٔمطخ اٌزغّغ .

ٙبَ رشىًٍ ٚرذسٌت فشٌك ِٓ االِٓ الداسح االصِبد ٚاٌؾبالد اٌطبسئخ ٚرؾذٌذ اٌّ – 5

ػبَ ٌزٕفٍز خطظ االخالء ِٚىبفؾخ اٌؾشائك ٚػٍٍّبد االٔمبر ٚدٌٍال ٚاٌٛاعجبد ٌزىْٛ ثّضبثخ اطبس

ٚاداسح اٌذفبع اٌّذًٔ ٚاٌؾشٌك ِششذا ٌؾّبٌخ االسٚاػ ٚإٌّشبد ثبٌزٕغٍك ِغ اداسح اٌغبِؼخ 

 ثبٌّؾبفظخ .

اٌغٍطشح ػٍى اٌخطش ِٕٚغ أزشبس اٌؾشائك ٚاٌؼًّ ػٍى رمًٍٍ اٌخغبئش إٌبعّخ ػٕٙب  – 6

 ثبعزخذاَ اٌٛعبئً اٌفؼبٌخ ٌّىبفؾزٙب .

 

 (:6مادة )

 اٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ :

 ػٍى إٌؾٛ اٌزبٌـــً : االصِبد ٚاٌىٛاسسٌىْٛ اٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ ٌٛؽذح  
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 (:7مادة )

 تشكيل مجلس االدارة :

ثؼيذ اٌؼيشع ػٍيً ِغٍيظ  ػٍّيذ اٌىٍٍيخاٌغيٍذ أ.د/  ٌِٓشىً ِغٍظ ئداسح اٌٛؽذح ثمشاس 

 ٌٚىْٛ رشىٍٍٗ ٌّذح صالصخ أػٛاَ ػًٍ إٌؾٛ اٌزبًٌ :، اٌىٍٍخ ٌٍّٛافمخ 

 

 سئٍغب اٌىٍٍخا.د/ ػٍّذ  -2

 ػضٛاً  خذِخ اٌّغزّغ ٚرٍّٕخ اٌجٍئخا.د/ ٚوًٍ اٌىٍٍخ  -3

 ػضٛاً  ِذٌش ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدح ثبٌىٍٍخا.د/  -4

 ػضٛاً  اداسح االصِبد ٚاٌىٛاسسٚؽذح ِذٌش  /د -5

  ػضٛا اٌغٍذ / آٍِ اٌىٍٍخ -6

 ػضٛا اٌغٍذ / سئٍظ لغُ اٌشئْٛ االداسٌخ -7

 ػضٛا اٌشجبة اٌغٍذ / سئٍظ لغُ سػبٌخ -7

 ػضٛا ْٚ اٌىٍٍخباٌغٍذ / ِؼ -8

 ػضٛا اٌغٍذ/ ِغئٛي االِٓ ثبٌىٍٍخ -9

 ٚآٍِ اٌغش ػضٛا اٌغٍذ/ ِذٌش ِىزت اٌؼٍّذ -21

 ػضٛاً  طالة اٌىٍٍخِّضً ٌ -22

 

دػٛح ِٓ ٌشي ِٓ اٌغبدح )أػضبء ٚسئٍظ ِغٍظ االداسح ٌؾك ٌٍغٍذ أد/ ػٍّذ اٌىٍٍخ ٚ

زُ رشىًٍ وّب ٌأطشاف اٌّغزّغ اٌّذًٔ ٚاٌّخزظٍٍٓ( ،  –اٌطالة  –اٌؼبٍٍِٓ  –ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ 

طبٌجب ِٓ اٌىٍٍخ ٌٍّغبّ٘خ ٚاٌّغبػذح فً أٔشطخ اٌٛؽذح ِٓ لجً سئٍظ لغُ  36ٓ ِ فشٌك

أٚ أؽذ أػضبء ٍ٘ئخ سػبٌخ اٌشجبة ٌٚشزشن ِؼٗ آٍِ طالة اٌىٍٍخ ٌٚششف ػٍٍُٙ ِذٌش اٌٛؽذح 

 اٌزذسٌظ ثبٌىٍٍخ ثّؼشفخ ػٍّذ اٌىٍٍخ أٚ ِٓ ٌٕٛة ػٕٗ .

 

 : (8مادة )

 مجلس اإلدارة: اختصاصات

ثزطجٍك اٌغٍبعخ اٌؼبِخ ٌٍغٕخ اٌؼٍٍب ٌألصِبد ٚاٌىٛاسس ثبٌغبِؼخ ٚاٌزٕغٍك  اٌٛؽذحرخزض 

ِؼٙب ثّب ٌؾمك اٌظبٌؼ اٌؼبَ ، وّب رخزض ثىً ِب ٌزؼٍك ثبالصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌغالِخ ٚاٌظؾخ 

إٌٍّٙخ ٚثؾش ظشٚف اٌؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخ ٌزغٕت ؽذٚس ؽٛادس ٚاطبثبد ٌالشخبص ِٓ طالة 

ذسٌظ ٚاٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚٚضغ اٌمٛاػذ اٌىفٍٍخ ثّٕؼٙب ػٍى األخض ٚػبٍٍِٓ ٚاػضبء ٍ٘ئخ اٌز

 ِب ًٌٍ :

 .اٌزبوذ ِٓ رٕفٍز اشزشاطبد اٌغالِخ ٚاٌظؾخ إٌٍّٙخ ثىبفخ ِٕشبد ِٚجبًٔ اٌىٍٍخ  (2

اٌّشبسوخ فً ٌغبْ فؾض ٚرٛسٌذ اعٙضح االطفبء ِٚغزٍضِبد خطخ اٌذفبع اٌّذًٔ ٚوزا  (3

 ض اٌىٍٍخ .اعٙضح اٌغالِخ ٚاٌظؾخ إٌٍّٙخ اٌزً رخ

 اػذاد خطخ اٌذفبع اٌّذًٔ ثّب ٌؾمك ربٍِٓ اٌىٍٍخ ِٕٚشبرٙب ِٓ ِخبطش اٌؾشٌك . (4

 

 

 

 



5 
 

 

االشزشان فً اػذاد خطخ اٌطٛاسئ ٚوٍفٍخ رٛصٌغ اٌؼًّ ثّب ٌؾمك اٌزبوذ ِٓ عالِخ  (5

 اٌطالة ٚاٌؼبٍٍِٓ ٌّٛاعٙخ اٌىٛاسس .

( طبٌت 36ػذد )ىٍٍخ ِىٛٔٗ ِٓ ثبٌعّبػخ االصِبد ٚؽّبٌخ اٌجٍئخ الزشاػ رشىًٍ  (6

   ٚطبٌجخ ِٓ اٌّزطٛػٍٓ ٌّضٍْٛ عٍّغ اٌفشق اٌذساعٍخ ٚرذسٌجُٙ ػٍى اداء ادٚاسُ٘ 

 فً ٘زا اٌّغبي .

ػًّ رذسٌت ِغجك ػٍى اٌّٛاعٙخ ِٓ خالي رّضًٍ االدٚاس فً ؽبالد ِزشبثٙخ ٚرمذٌُ  (7

 ِششؾٍٙب ٌٍغبِؼخ ٌزذسٌجُٙ .

   ٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ ٌّٛاعٙخ االصِخ االػذاد إٌفغً ٌغٍّغ اٌؼبٍٍِٓ ثبٌىٍٍبد ٚاٌٛؽذاد ا (7

 اٌىبسصخ .اٚ

 رٕفٍز اٌخطخ اٌّٛضٛػخ ٌّٛاعٙخ االصِخ ِٚزبثؼزٙب . (8

اػذاد اٌجشاِظ ٚاالٔشطخ ٚثشاِظ اٌزٛػٍخ اٌخبطخ ثّٛاعٙخ االصِبد ٚاٌىٛاسس داخً  (9

 . اٌىٍٍخ ٚرذسٌت اوجش ػذد ِّىٓ ِٓ االفشاد داخً اٌىٍٍخ

رمَٛ اٌٍغٕخ ثبػذاد اؽظبئٍبد ٔظف عٌٕٛخ ػٓ االِشاع ٚاالؽزٍبعبد ٚاٌؾٛادس  (21

 .فً ؽبٌخ ٚعٛد٘ب اٌغغٍّخ اٌزً رمغ ثٙب ٚرجٍغ ثٙب اٌٍغٕخ اٌؼٍٍب ٌالصِبد ٚاٌىٛاسس 

 

 ( :9مادة )
كيل اليالث اشي ر مرة واحدة في  ددايية الفصيل الدراسي  او يجتمع مجلس إدارة الوحدة   

رئيييس مجلييس اإلدارة ويكييو  االجتمييا  السيييد د/د  علييد دعييوة ميي   ء  دنييا كلمييا دعييت الحاجيية

 دتحريير محضيرم  نصف دعضاء المجلس ، ويتم إالدات ولائع كيل جلسية دحضور دكالر ا  صحيح

 الجلسيية  وتعتمييد لييرارات مجلييس اإلدارة ميي  رئيييس مجلييس اإلدارة ويرفييع المحضيير للعيير 

 /ة مجلس الكليم   داواالعتم

 
 ( :10مادة )

 اإلدارة: مجلس رئيس اتاختصاص

    والتاكييد  الوحييدةفيي  مجلييس إدارة  اتخاتهييايييتم  التيي متادعيية تنفيييت التوصيييات والمييرارات   -1
 اللجنة العليا الدارة االزمات والكوارث دالجامعة /م  ان ا تتفك مع الئحة 

     اللميياء المحاضييرات  ادارة االزمييات والكييوارثمجييال  فيي التعالييد مييع خدييراء متخصصييي   -2
 / الندوات اوورش العمل او
لعمديات وكيل ميا يعير  الحييا  تمرير الوحيدة الزالية اعلد دناءا   المناسدة اتخات اإلجراءات -3

 وتوفير الميزانية المناسدة لعمل االصالحات الضرورية /للخطر، 
 / الوحدة تدخل ف  اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومدير الت النظر ف  كل المسائل  -4
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 (:11مادة )
 : مدير الوحدة

دالكليية لميدة  ادارة االزميات والكيوارثيصدر د/د/  عميد الكلية ليرارا  دتعييي  ميدير لوحيدة 

يسيتوف  معيايير اختييار ميدير الوحيدة وهي  ا  مجليس الكليية عليد د   موافمةالالالة دعوام دعد 

 :يكو  

  م  دعضاء هيئة التدريس دالكلية 

 ادارة االزمات والكوارث مجال ف   حاصل علد دورات وورش عمل 

  حس  السير والسون 

  عمل عر  تمديم  واجتياز الممادلة الشخصية 

دالكليية  ثراوكيلاو تاميزالا ةراداميدير لوحيدة ل بئيانيصدر د/د/  عميد الكلية لرارا  دتعيي  

دنياء ضياء هيئية التيدريس دالكليية عليد د  يكيو  مي  دع ةميفاومللالعر  علد مجلس الكلية و

 / الوحدةايير ممااللة لمعايير اختيار مديرعلد مع

 
 (:12مادة )

 اختصاصات مدير الوحدة:
يتول  مدير الوحيدة تصيريف دمورهيا وشيئون ا الفنيية واإلداريية ، في  إطيار سياسيات   

 : إدارة الوحدة دأداء اختصاصاته الوظيفية والت  تشمل ما يل  ولرارات مجلس

، ويرسيل اليد ا/د  عمييد الكليية  فصيل وتميديم تمريير ، اعمال الوحيدة تنظيم و متادعة  -2
وا/د  مدير وحدة   خدمة المجتمع وتنمية الديئةنسخه منه الد ا/د  وكيل الكلية لشئو  

 /ضما  الجودة دالكلية 
 وضع الدرامج واالنشطة وعرض ا علد اعضاء مجلس االدارة الدداء الراي والرارها/ -3
يخيييتد ميييدير الوحيييدة دمتادعييية الموليييع الالكترونييي  للوحيييدة الخييياد وموليييع الكليييية  -4

تنسييك مييع ميدير وحييدة ضييما  الجيودة ومييدير وحييدة تكنولوجييا المعلومييات دالكلييية دال
 / وموافمة عميد الكلية 

ادارة االزميات  المشاركة ف  الندوات والميتتمرات وورش العميل واليدورات في  مجيال -5
 ، وعمل الدعايات واالرشادات الخاصة دالوحدة / والكوارث

   / وتماليل الوحدة امام الغير دالكلية ف  لجا  الصحة والسالمة الم نية الحضور -6
 

 ( :31مادة )
 رتارية الوحدة :سك
خدمية المجتميع وتنميية يموم احد العاملي  دناء عليد ترشييا ا/د  وكييل الكليية لشيئو    

 حصل علد اختصاصاتدالمشاركة ف  تنظيم اعمال الوحدة مرة واحدة ف  االسدو  ، وي الديئة 
فيي  مجلييس ادارة دالييدعوة ، ويشييارن وتليين تحييت اشييراف مييدير الوحييدة  سييكرتارية الوحييدة ،

 الوحدة /
 م ام سكرتارية الوحدة :

 وإدالغ ياوتلمي  التوجي يات دشيأن ا  الوحيدةتنظيم وعر  الموضوعات الفنية علد ميدير  -1
 / للج ات المختصة

 / دحال ا الوحدةتنسيك العمل ف  دحث الموضوعات الفنية الت  يرى مدير  -2
 / الميام دأعمال السكرتارية المطلودة للوحدة -3
  /ل ا  للندوات وعمل الدعاوى واالتصاالت الالزمة اإلعداد -4
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 /الالزمة شراف علد دنشاء لواعد الديانات إلا -5
 / التحديث المستمر لمولع الوحدة علد االنترنت -6
 / تنفيت دي م ام دخرى تطلب من ا ف  نطاق م ام الوحدة - 7
 
 ( :41ة )ماد

 الفئات المستفيدة م  الوحدة :
  كلييية الطييالب دواعضيياء الج يياز االداري واعضيياء هيئييات التييدريس وال يئيية المعاونيية

 الزراعة دجامعة كفر الشيخ /
 / وحدة ضما  الجودة دكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ 
   دكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ / خدمة المجتمع وتنمية الديئةادارة شئو 
 كليات جامعة كفرالشيخلطا  خدمة المجتمع وتنمية الديئة دالجامعة و / 
 / المجتمع الخارج  لمحافظة كفرالشيخ 

 
 ( :16مادة )

 طرق التواصل مع الوحدة :
  الدور االول العليوي  –المدن  الجديد  –كلية الزراعة  -ممرالوحدة : جامعة كفرالشيخ

  ( /2)لاعة رلم 
 :  157 / 4219635 ت فاكس 

 Email: hassan.younas@agr.kfs.edu.eg  اللكترون  للوحدة :المولع ا

 
 ( :17مادة )

 ِٓ ِغٍظ اٌىٍٍخ . ٘بٌؼًّ ثٙزٖ اٌالئؾخ فٛس اػزّبد
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