
 ودوح األزمبد والكوارث:الىشـــبط 

 م27/9/2016: موعد التنفيذ

عمى عبيد بالكمية /دقاعة  :مكان التنفيذ

 
 

 تحت رعايــة
 (رئيــــــــــس اجلـبمعــــــــخ ) إثراهيم عجد الوهبة سبمل /األستبذ الدكتـــور

 /األستبذ الدكتـــور
 

 وبئت رئيس اجلبمعخ لشــئون ) حممــد أمحــد ضجعـون

 (خدمخ اجملتمع وتىميخ الجيئخ

 (عميـــد الكليـــــــخ)   عسح شــوقي الوسيمى /األستبذ الدكتـور

 إشراف

 وكيل الكليخ لشئون ) السيد سبمي صالح الديه /األستبذ الدكتـــور
 (خدمخ اجملتمع وتىميخ الجيئخ

 (مدير وحدح ضمبن اجلودح) هىــبء حممد عفيفـــي /األستبذ الدكتـــور

 

 إلقاء المحاضرة

 علـى سليمــبن/ األستبذ الدكتور

                                                           عضو فريق مركز ضمان الجودة بالجامعة

 



 م فف  مام اللااع اللااشر واللنصنصاااًا 27/9/2016وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 الى اصيد الكليع/ د.صقااعأ

 

  

 



 

 قامت إداشر ائون خدمع المج مع و لميع الصيئع صالكليع صال لاون مع فشيق مشكز 

فف إطاش " إداشر األزمات والكواشث"ضمان الجودر صالجاملع صلقد وشاع امل ان 

صالكليع ، وذلك فف يوم الثالثاء الموافق " مشااار اللالمع والناع المهليع"

ازر / م فف  مام اللااع اللااشر نصاااًا ،  ات شاايع االل اذ الدك وش27/9/2016

الليد لامى نالح الدين / اوقى الوليمى اميد الكليع وااشاف االل اذ الدك وش

هلاء اصيصى / وكيل الكليع لائون خدمع المج مع و لميع الصيئع ، واالل اذ الدك وش

/ مامد مديش وادر مشكز ضمان الجودر صالكليع ، ايث أداش الوشاع األل اذ الدك وش

الـى لليمــان اضو فشيق مشكز ضمان الجودر صالجاملع ، وفى اضوش االل اذ 

 .ايهاب نصشى مامد لائب مديش مشكز ضمان الجودر صالجاملع / الدك وش

وقد صدأ الوشاع صال لشيف صماهيع اللالمع والناع المهليع وصألها الشكن الشئيلف 

، وقام ص لشيف األزمع والكاشثع كما " الكواشث وال لامل مع األزمات"للامايع من 

قام صلمل اشح  صنيلف ألهم اللقاط ال ف يجب مشااا ها فف اى مصلى ل جلب اى 

 :-وكان من أهم النقاط التي أشار إليها أزمع أو كاشثع ، 

 .كيصيع إخالء اى مصلى فف اقل من شصع لااع - 

كيصيع  لظيم و ش يب المخازن صاكل جيد ووضع طصايات اشيق وخشاطيم مياه - 

 .صالقشب ملها 

 .كيصيع  لظيم و ش يب الاجشات وما  ا ويه من أوشاق - 

 .كيصيع  لظيم و ش يب الكل شوالت - 

 .كيصيع  لظيم و ش يب القااات - 

 :وقد نبه على ضرورة اتخاذ الالزم نحو 

 . دشيب اللاملين الى كيصيع ال لمال طصايات الاشيق - 

 . دشيب اللاملين الى كيصيع إخالء الكليع فف اى وقت و ات اى ظشف - 

 .إاادر  ش يب المخازن والاجشات صاكل نايح - 

 –ائون ال لليم والطالب )وقد اضش اللدور ملظم اللاملين صجميع قطااات الكليع 

 – الدشالات اللليا – ائون الخدمات الداخليع – شاايع الاصاب –الائون الصليع 



مليد  (19)موظف ،  (26)صلدد  ( ائون المخازن–ائون أاضاء هيئع ال دشيس 

 .طالب وطالصع  (75)

الليد لامف نالح / د.وال هت الوشاع فف  مام اللااع الثاليع ااش ظهشاًا صخ ام أ

الدين وكيل الكليع لائون خدمع المج مع و لميع الصيئع ، و وجيه الاكش وال قديش 

إلداش ه الـى لليمــان اضو فشيق مشكز ضمان الجودر صالجاملع/ األل اذ الدك وش

 .الوشاع والصائدر الكصيشر اللائدر ملها 

 


