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 يد ـــــــــتمه

جميع مجاالت الحياه الفردية والجماعية  يعتبر علم ادارة االزمات والكوارث من العلوم التي يجب تطبيقها في     

. والعالمي  المحلي  الصعيدين  على  نشهدها  التي  المفاجئة  والتغيرات  المتالحقة  التطورات  مع  بدأ  حيث      وبخاصة 

االهتمام مؤخرا بعلم األزمات والكوارث فهو علم مستقل ظهرت الحاجة إليه في عصرنا هذا لدرء األزمات والكوارث 

مواجهتها وكذلك االستفادة منها. هذا العلم قائم على أسس ومبادئ علمية ومفاهيم خاصة به ، وله  وكيفية إدارتها و

 إذا معها التعامل أو توقعها أو لها باالستعداد سواء الطارئة والحاالت األزمات مواجهةأنماطه وأساليبه وتطبيقاته. ف 

 لذلك ،والمباني   لألفراد الشاملة  الحماية توفير لضمان بالكلية والكوارث األزمات إدارة لجنةيعد عبء على   حدثت ما

 وكذلك حدوثها وقت األزمات إدارة آليات - والكوارث  األزمات إدارة مراحل توضح شاملة خطة وضع عليها لزاما كان

 إخالء كيفية تتضمن الكلية، منشئات لها تتعرض قد  التي الطارئة  والحاالت الكوارث لمواجهة  شاملة خطة وضع

 . لهم واألمن واالستقرار  الطمأنينة وكفالة سالمتهم لتأمين اإلجراءات كافة واتخاذ الطارئة الحاالت في المباني

خلل يؤثر    تعد  األزمة عبارة عن نمط  من المشكالت أو المواقف التي يتعرض لها فرد أو أسرة أو جماعة وهيف 

عبارة عن    الكارثةأما    .  عليها هذا النظام يقوم  التياضات الرئيسية  تأثيرا ماديا على النظام كله كما انه يهدد االفتر

بشرية كبيرة.  وقد تسبب الكارثة أزمة وتؤدي إلى حالة من الخلل    أواراً و خسائر مادية  دمينتج عنه    خطير  حدث

مفهوما أشمل من الكارثة علي الرغم من ترابط المصطلحان بعضهما    األزمةوالهلع والعجز والفوضى . ومع ذلك تعد  

الناتج  حوادث  ال  إلىتشير فقط  البعض فكلمة األزمة تعني الصغيرة منها والكبيرة، المحلية والخارجية، أما الكارثة  

لألزمات مؤيدون داخلياً وخارجياً، أما الكوارث وخاصة الطبيعية منها فغالباً ال يكون    .مادية وبشرية  دمار خسائر  عنها

في األزمات نحاول اتخاذ قرارات لحل تلك األزمات، وربما ننجح وربما نخفق، أما في الكارثة فإن الجهد    .لها مؤيدون

 .لكارثة وينحصر في التعامل معهاغالباً ما يكون بعد وقوع ا

بجامعة كفر الشيخ من ضمن المؤسسات التعليمية الهامة والتي تزخر بالعلماء والعناصر البشرية   اآلداب  وتعد كلية

والمباني التعليمية واالنتاجية الهامة باالضافة الى ما تحويه من اجهزة ومعدات علمية ، لذلك كان من الضروري ان  

لكلية الى توفير شروط االمان والسالمة الفرادها ومنشاتها حفاظا على االرواح البشرية وضمانا تسعي الجامعة وا

التعليم واالعتماد اصبح من الضروري وجود   القومية لضمان جودة  الهيئة  معايير  لسالمة مكتسباتها ، وفي اطار 

 وحدة الدارة االزمات والكوارث بالكلية .

رقم   الجامعة  لقرار  لألزمات    2011/    10/    11بتاريخ    3701وتبعا  العليا  للجنة  الداخلية  الالئحة  تم وضع 

 داب والكوارث بجامعة كفر الشيخ ، وفي ذلك االطار تم وضع الالئحة الداخلية للجنة ادارة االزمات والكوارث بكلية اآل

تم الموافقة علي ادراج   م2019سبتمبر  10( بتاريخ 158)رقم  اآلدابوتبعا لقرار مجلس كلية  –جامعة كفرالشيح 

وحدة الدارة االزمات والكوارث للهيكل التنظيمي المحدث للكلية وانشاء وحدة مفعلة الدارة االزمات والكواث بالكلية 

ويحكم عمل الوحدة قانون تنظيم الجامعات والئحته ا.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  تتبع اداريا 

 وتعديالته ، وكذلك قرارات اللجنة العليا الدارة االزمات والكوارث بالجامعة .  1972لسنة  49 التنفيذية رقم
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 :  (1مادة ) .1

 التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذه الالئحة . 

 ( : 2مادة ) .2

ا بكلية  والكوارث  االزمات  ادارة  والكوارث"    -  آلدابتنشأ وحدة  االزمات  الشيخ و تسمى "وحدة  جامعة كفر 

 وتوضع بالهيكل التنظيمي للكلية على أن تتبع أ.د./ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إدارياً .

 ( : 3مادة ) .3

 : الرؤية

 بيئة العمل.لضمان استقرار وتقدم ، اعتماد نظام مؤمن ومستقر في بيئة العمل ضد األزمات والكوارث

 ( : 4مادة ) .4

  :الرسالة

عن األزمات والكوارث  ت واألثار السلبية الناجمةآاعداد وتنفيذ الخطط والبرامج لتأمين األرواح والمنش  

 واالستفادة من األزمات وتحويلها إلى فرص  لتحقيق النجاح والتفوق للمؤسسة والفرادها.

 : (5مادة ) .5

 : األهداف

تهدف الوحدة الى المحافظة على االفراد والمنشأت واالجهزة العلمية، والمساعدة والمساهمة في تدريب  

الحماية   مجال  في  الطالب(   ، االداري  الجهاز  اعضاء   ، المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  )اعضاء  االفراد 

االزمات وقت  حدوثها  المحتمل  االضرار  لتقليل  االولية   واالسعافات  خالل    المدنية  من  وذلك  والكوارث، 

 االهداف التالية :  

 عضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين في مواجهة االزمات والكوارث أ االرتقاء بمهارات وقدرات   •

 االهتمام  باستكمال وتطوير االجهزة والمعدات المستخدمة في اوقات االزمات والكوارث بانواعها .  •

 والكوارث المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها.توضيح أشكال وأنماط األزمات  •

http://www.kfs.edu.eg/arts
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 اخالء المباني من شاغليه فور سماع جرس االنذار اوالتنبيه من المختصيين وذلك الى نقطة التجمع  •

تشكيل وتدريب فريق من االمن الدارة االزمات والحاالت الطارئة وتحديد المهام والواجبات لتكون   •

ة الحرائق وعمليات االنقاذ ودليال مرشدا لحماية االرواح  بمثابة اطارعام لتنفيذ خطط االخالء ومكافح

 . والمنشات بالتنسيق مع ادارة الجامعة وادارة الدفاع المدني والحريق بالمحافظة

باستخدام   • عنها  الناجمة  الخسائر  تقليل  على  والعمل  الحرائق  انتشار  ومنع  الخطر  على  السيطرة 

 الوسائل الفعالة لمكافحتها . 

 آليات الرصد واإلنذار المبكر في مجال إدارة األزمات والكوارث  . تطوير  •

والكليـات • الكليـة  في  األزمات  إدارة  وتطبيق  تبني  بأهمية  الوعي  وزيادة  المعرفة  لها    نشر  التابعة 

 . عقد ورش عمل تدريبية وندوات، وذلك بإلتباع السلوك األمثل لمواجهة األزمات

للتعامل مع الكارثة خالل مرحلة المواجهة واالستجابة واالحتواء    تقييم اإلجراءات التي تم اتخاذها •

 والخروج بالدروس المستفادة .

المستخدمة في   االستعداد للتعامل مع األحداث مثل تدريب فريق العمل بالوحدة، كذلك صيانة المعدات •

 التعامل مع األزمات. 
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 (: 6مادة ) .6

  الهيكل التنظيمي 

 والكوارث على النحو التالـــي : يكون الهيكل التنظيمي لوحدة االزمات 

  

 الوحدة مجلس إدارة 

 

 األزمات والكوارث مدير وحدة 

 الوحدة نائب مدير 

 السكرتارية التنفيذية  اللجـان المنبثقـــة

 المهنيةوالصحة  السالمة  لجنة

 لجنة التوعية واإلعالم 

 لجنة األمن الداخلى 

 الطبية  عيادةال
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 (: 7مادة ) .7

 تشكيل مجلس االدارة :

ـــكل مجلس إدارة الوحدة بقرار  ـــيد أ.د/  منيشــ ، بـعد العرض علي مجلس الكلية للموافقة   عمـيد الكلـيةالســ

 علي النحو التالي :  عامويكون تشكيله لمدة 

 
 رئيسا ا.د/ عميد الكلية  .1

 عضواً  خدمة المجتمع وتنمية البيئةا.د/ وكيل الكلية   .2

 عضواً  مدير وحدة ضمان الجودة بالكليةد/   .3

 عضواً  د/نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية  .4

 عضواً  مدير وحدة االزمات والكوارث /د  .5

 عضوا  مين الكليةأالسيد /   .6

 عضوا السيد/ مسئول االمن بالكلية  .7

 عضوا وامين السر مكتب العميدالسيد/ مدير   .8

 عضواً  طالب الكليةممثل ل  .9

 
  – دعوة من يري من السادة )أعضاء هيئة التدريس  ورئيس مجلس االدارة  يحق للسيد أد/ عميد الكلية  و

طالبا من الكلية للمساهمة   25ن  م  فريقتم تشكيل  كما يأطراف المجتمع المدني والمختصيين( ،    – الطالب    –العاملين  

والمساعدة في أنشطة الوحدة من قبل رئيس قسم رعاية الشباب ويشترك معه امين طالب الكلية ويشرف عليهم مدير  

 أو أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمعرفة عميد الكلية أو من ينوب عنه .الوحدة 

 

 :  (8مادة ) .8

 مجلس اإلدارة:  اختصاصات

 
بتطبيق السياسة العامة للجنة العليا لألزمات والكوارث بالجامعة والتنسيق معها بما يحقق الصالح    الوحدةتختص  

العام ، كما تختص بكل ما يتعلق باالزمات والكوارث والسالمة والصحة المهنية وبحث ظروف العملية التعليمية لتجنب  

الت القواعد  حدوث حوادث واصابات لالشخاص من طالب وعاملين واعضاء هيئة  المعاونة ووضع  دريس والهيئة 

 الكفيلة بمنعها على األخص ما يلي :

 .التاكد من تنفيذ اشتراطات السالمة والصحة المهنية بكافة منشات ومباني الكلية  •

السالمة   • اجهزة  وكذا  المدني  الدفاع  االطفاء ومستلزمات خطة  اجهزة  لجان فحص وتوريد  في  المشاركة 

 التي تخص الكلية .والصحة المهنية 

 اعداد خطة الدفاع المدني بما يحقق تامين الكلية ومنشاتها من مخاطر الحريق .  •

والعاملين   • الطالب  سالمة  من  التاكد  يحقق  بما  العمل  توزيع  وكيفية  الطوارئ  خطة  اعداد  في  االشتراك 

 لمواجهة الكوارث .
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( طالب وطالبة من المتطوعين 25ن عدد )كلية مكونه مبالجماعة االزمات وحماية البيئة  اقتراح تشكيل   •

 في هذا المجال .   يمثلون جميع الفرق الدراسية وتدريبهم على اداء ادوارهم 

عمل تدريب مسبق على المواجهة من خالل تمثيل االدوار في حاالت متشابهة وتقديم مرشحيها للجامعة  •

 لتدريبهم . 

 اوالكارثة .   التابعة للجامعة لمواجهة االزمة  االعداد النفسي لجميع العاملين بالكليات والوحدات •

 تنفيذ الخطة الموضوعة لمواجهة االزمة ومتابعتها . •

اعداد البرامج واالنشطة وبرامج التوعية الخاصة بمواجهة االزمات والكوارث داخل الكلية وتدريب اكبر   •

 . عدد ممكن من االفراد داخل الكلية

نوية عن االمراض واالحتياجات والحوادث الجسيمة التي تقع بها  تقوم اللجنة باعداد احصائيات نصف س •

 . في حالة وجودها وتبلغ بها اللجنة العليا لالزمات والكوارث 

 ( : 9مادة ) .9

 :اتاالجتماع

على    ءً بنا  مرة واحدة في بداية الفصل الدراسي او كل ثالث اشهر كلما دعت الحاجةيجتمع مجلس إدارة الوحدة  

ً رئيس مجلس اإلدارة ويكون االجتماع صحيحالسيد أ.د/  دعوة من   بحضور أكثرمن نصف أعضاء المجلس ، ويتم    ا

الجلسة  وتعتمد قرارات مجلس اإلدارة من رئيس مجلس اإلدارة ويرفع المحضر    بتحرير محضرإثبات وقائع كل جلسة  

 ة .مجلس الكليواالعتماد من   للعرض

 ( : 10مادة ) .10

 اإلدارة: مجلس رئيس  اختصاصات

 
انها تتفق مع الئحة    والتاكد من  في مجلس إدارة الوحدة  اتخاذهايتم    التيمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات    •

 اللجنة العليا الدارة االزمات والكوارث بالجامعة .

الندوات اوورش   المحاضراتادارة االزمات والكوارث اللقاء  مجال    فيالتعاقد مع خبراء متخصصين   • او 

 العمل .

بناءً  • المناسبة  اإلجراءات  للخطر، وتوفير    اتخاذ  الحياه  ما يعرض  العقبات وكل  الوحدة الزالة  تقرير  على 

 الميزانية المناسبة لعمل االصالحات الضرورية . 

 .  الوحدة تدخل في اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومدير التيالنظر في كل المسائل  •

 (: 11)مادة  .11

 : مدير الوحدة

بعد موافقة مجلس عام    يصدر أ.د./ عميد الكلية قراراً بتعيين مدير لوحدة ادارة االزمات والكوارث بالكلية لمدة

 الكلية على أن يستوفي معايير اختيار مدير الوحدة وهي ان يكون :
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 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية   •

  .ادارة االزمات والكوارثحاصل على دورات وورش عمل في مجال  •

 .حسن السير والسوك •

 .عمل عرض تقديمي واجتياز المقابلة الشخصية •
 

ــدر أ.د./ عميد الكلية قراراً بتعيين نائب لمدير لوحدة ادارة االزمات والكوارث بالكلية والعرض على مجلس   يصــ

 .معايير مماثلة لمعايير اختيار مديرالوحدةالكلية للموافقة على أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بناء على  

 (: 12مادة ) .12

 اختصاصات مدير الوحدة:

إدارة   يتولي مدير الوحدة تصــريف أمورها وشــئونها الفنية واإلدارية، في إطار ســياســات وقرارات مجلس  

 : الوحدة بأداء اختصاصاته الوظيفية والتي تشمل ما يلي

وتقديم تقرير فصلي الى ا.د/ عميد الكلية ، ويرسل نسخه منه الى ا.د/ وكيل  اعمال الوحدة ،  تنظيم و متابعة   •

 الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وا.د/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية .

 وضع البرامج واالنشطة وعرضها على اعضاء مجلس االدارة البداء الراي واقرارها. •

ــيق مع ـمدير وـحدة  يختص ـمدير الوـحدة بمـتابـعة الموقع ا • لالكتروني للوـحدة الـخاص وموقع الكلـية ـبالتنســ

 ضمان الجودة ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية وموافقة عميد الكلية . 

المشـــــارـكة في الـندوات والمؤتمرات وورش العـمل واـلدورات في مـجال ادارة االزـمات والكوارث ، وعـمل  •

 .الدعايات واالرشادات الخاصة بالوحدة  

 الحضور في لجان الصحة والسالمة المهنية بالكلية وتمثيل الوحدة امام الغير .   •

 (: 13مادة ) .13

 مدير الوحدة :نائب 

يعين مجلس الكلية بناء على ترشيح مدير الوحدة نائبا للوحدة من بين أعضاء هيئة التدريس والحاصلين على  

ويفضل من له أنشطة بارزة داخل الكلية او يتم اختيار النواب    دورات وورش عمل في مجال ادارة االزمات والكوارث

ر يعرض علي لجنة اختيار مشكلة ويتم اختيار  بناء علي معايير موضوعية معلنة مع تقديم عرض تقديمي للتطوي

 االفضل في العرض التقديمي باالضافة الي السيرة الذاتية. 

 (: 41مادة ) .14

 : لتنفيذيةا اللجان

 لجان لتصريف األمور التنفيذية للوحدة وهى :  أربعيتبع مدير الوحدة مباشرا وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة 

 المهنية والسالمة الصحة لجنة •

  واإلعالم التوعية لجنة •

 .الداخلي األمن لجنة •

 .لجنة العيادة الطبية •
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   (:51مادة ) .15

 

 تشكيل اللجان وانشطتها واجتماعاتها : 

ويقترح المدير التنفيذي تشكيل اللجان  حسب طبيعية عمل كل لجنة  عدة لجان منبثقة يتم تشكيلها  الوحدة  تشكل  

 على رئيس مجلس اإلدارة الذي بدوره يعتمده في مجلس الكلية ويكون تشكيل اللجان على النحو االتى : 

 :المهنية والصحة السالمة لجنة ❖

 اللجنة هذه الزمالء، ودور من يقوم بتشكيل مجموعة وبدوره بالكلية التدريس هيئة أعضاء رئيس هذه اللجنة أحد

 والمخازن التدريس وقاعات والمعامل المختلفة األقسام اإلدارية داخل والسالمة األمن إجراءات مراجعة يقتصر على

الكهربائية، سالمة حيث من اإلنذار   ونظام،  اإلطفاء ووسائل  األولية، اإلسعافات  صناديق  ووجود  التوصيالت 

 :في اختصاصاتها إيجاز ويمكن.األوتوماتيكي

 العوادم.   وتصريف العامة النظافة تعليمات تنفيذ من التأكد •

 ( 19التأكد من تعقيم المبني في حالة تفشي الوباء مثل كورونا)كوفيد   •

 . وتأمينها الغازو الماء توصيالت سالمة من التأكد •

 .وتأمينها الكهربائية التوصيالت سالمة من التأكد •

 للتشغيل.  صالحيتها ومدي الحريق إطفاء أجهزة سالمة من التأكد •

 .المحظورة األماكن في التدخين عدم لضرورة إرشادية الفتات وضع •

  .الحرارية المصادر من وغيرها الشرر مصادر علي التفتيش •

 . تأمينه المراد بالمكان لالشتعال القابلة المواد سيما وال التخزين عمليات علي التفتيش •

 

 :الداخلي األمن لجنة ❖

 اللجنة هذه ودور  ، الزمالء من يقوم بتشكيل مجموعة وبدوره بالكلية التدريس هيئة أعضاء اللجنة أحدرئيس هذه  

 يقتصر على: 

 أجهزة اإلنذار المبكر. سالمة من التأكد •

 . الحوادث لعدم وقوع بالكلية بشكل دائم والسالمة األمن عمليات متابعة •

 للوصول للمبني واإلخالء اإلنذار علي التدريب لجان باقي مع بالتعاون :المبنى إلخالء وهمي سيناريو إعداد •

 .أوقات الخطر أثناء اإلخالء عمليات في المثلي الطرق إلي

 مراقبة المبكر و اإلنذار نقاط  باستخدام اإلخالء سيناريو تنفيذ على  المبنى لعمال  تدريبات و تجارب إجراء •

 .األزمة إلدارة المشكلة للفرق الفعل رد

 .الطوارئ حاالت في األشخاص هوية من والتأكد ومرافقها المؤسسة ومخارج مداخل سالمة من التأكد •
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 . التخريب أعمال أو السرقة لمنع والعطالت العمل أيام في تشكيل دوريات حراسة •

 ومعالجتها.  الحوادث وقوع من للوقاية األزمة اإلجراءات اتخاذ •

 :واإلعالن والتوعية التطوير جنةل ❖

،  ات عمل من األطراف المعنيةرئيس هذه اللجنة أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبدوره يقوم بتشكيل مجموع

 ودور هذه اللجنة يقتصر على: 

 األزمات. بمفهوم إدارة وتعريفهم والقيادات والطالب  العاملين نشر الثقافة بين •

 األولية.   واإلسعافات المدنية والحماية والسالمة األمن عن تدريبية دورات إعداد •

 .الحدث لنوعية طبقا األزمات إدارة فريق واستدعاء المناسبة االستعداد درجة رفع •

 .بالكلية األزمات إدارة لمركز وإبالغها المعلومات تجميع •

 

 :الطبية العيادة لجنة ❖

 اختصاصاتهم ويتمثل وممرضة  طبيب بشرى يعاونه ،يعمل فى العيادة أحد أعضاء الجهاز اإلدارى بالكلية ويعاونه

 :في

  .ما عدوي وجود حالة في سيما وال المؤسسة ألعضاء الكاملة بالتوعية القيام •

  .المعدية األمراض من للحماية الوقائية واإلجراءات التعليمات نشر •

  .خطر وجود  حالة في األولية اإلسعافات علي األزمات إدارة فريق تدريب •

 . األزمات مع السريع الطبي التعامل في متنوعة تدريبية دورات إعداد •

 ( : 61مادة ) .16

 سكرتارية الوحدة :

 
يقوم احد العاملين بناء على ترشــيح ا.د/ وكيل الكلية لشــئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بالمشــاركة في    

ســكرتارية الوحدة ، وذلك تحت اشــراف تنظيم اعمال الوحدة مرة واحدة في االســبوع ، ويحصــل على اختصــاصــات  

 مدير الوحدة ، ويشارك بالدعوة في مجلس ادارة الوحدة .

 مهام سكرتارية الوحدة :

 .للجهات المختصة وإبالغهاوتلقي التوجيهات بشأنها  الوحدةتنظيم وعرض الموضوعات الفنية على مدير  •

 .  بحثها الوحدة تنسيق العمل في بحث الموضوعات الفنية التي يرى مدير  •

 .  القيام بأعمال السكرتارية المطلوبة للوحدة •

  .لها  للندوات وعمل الدعاوى واالتصاالت الالزمة اإلعداد •

 .الالزمة شراف على أنشاء قواعد البيانات إلا •

 .  التحديث المستمر لموقع الوحدة على االنترنت •

 .  تنفيذ أي مهام أخرى تطلب منها في نطاق مهام الوحدة •
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 : ( 71مادة ) .17

 الفئات المستفيدة من الوحدة :

 
 .بجامعة كفر الشيخاآلداب  اعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة واعضاء الجهاز االداري والطالب بكلية   •

 جامعة كفرالشيخ .  دابوحدة ضمان الجودة بكلية اآل •

 جامعة كفرالشيخ . آلدابادارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية ا •

 لمجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وكليات جامعة كفرالشيخ .قطاع خدمة ا •

 المجتمع الخارجي لمحافظة كفرالشيخ . •

 

 ( : 81مادة ) .18

 :كلية اآلداب جامعة كفرالشيخب األزمات والكوارثوسائل اإلتصال بوحدة 

 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ  مقر الوحدة

    /Faculty_arts@kfs.edu.eg www.kfs.edu.eg/arts للكليةاإللكترونى والبريد الموقع 

 Tel. and Fax :+2 0473211853 كلية لتليفون وفاكس ا

 + 201006909528 تليفون مدير الوحدة

 201001961659+ ت نائب مدير وحدة الجودة

 

 :  (19مادة ) .19

 . ومجلس الجامعة من مجلس الكلية هاعتمادإيعمل بهذه الالئحة فور  

  

http://www.kfs.edu.eg/arts
http://www.kfs.edu.eg/arts/


  

 

 +   20473211853شارع الجيش، كفرالشيخ، جمهورية مصر العربية، تليفون وفاكس:  

El-Geish Street, Kafrelsheikh, Egypt. Tel. and Fax :+2 0473211853, Website: www.kfs.edu.eg/arts 

13 

 

 

 

Bylaw of Crisis and 

Emergency Unit 

http://www.kfs.edu.eg/arts

