
 

 

 

 
 CDM-Unitوحدة ادارة االزمات و الكوارث    نتمني لكم السالمة

 

  وحدة ادارة االزمات و الكوارث
Crisis and Disaster Management Unit 

  جامعة المنيا-كلية الزراعة
  

 5102/5102خطة عمل وحدة ادارة االزمات والكوارث للعام الجامعي 

 مسئول التنفيذ وقت تنفيذه النشاط
 هيثم الهام محمد زكي.د يونيه-فبراير عمل دليل ارشادي للوحدة

 هيثم الهام محمد زكي.د يوليو صياغة رؤية ورساله الوحدة 
 هيثم الهام محمد زكي.د يوليو تحديد االهداف االستراتيجية للوحدة

 هيثم الهام محمد زكي.د يوليو الهيكل التنظيمي للوحدة
 هيثم الهام محمد زكي.د أغسطس تصميم شعار للوحدة

 ابوالقاسم ابوبكر.د سبتمبر االرشادات العامة للسالمة في المعامل
 سبتمبر االرشادات العامة للسالمة في معامل التغذية  

 اسامه اسماعيل أحمد .د

 سبتمبر االرشادات العامة للسالمة داخل قاعات الدرس  
 حسن هناء محمد.د

 سبتمبر االرشادات العامة للسالمة داخل قاعات الكنترول  
 صالح محمد حافظ.د

 سبتمبر االرشادات العامة في حاله وجود حريق  
 جمال ناصر عبد الهادي.د

االرشادات العامة للسالمة في حالة وجود عطل  
 بالمصعد 

 سبتمبر
محمد رجب محمد.أ  

 
االسبوع االول من  تصميم بروشورز عن الوحدة

 سبتمبر
 سمير أحمد سيد.د

 هيثم الهام محمد زكي.د مستمر رفع موقع للوحدة علي موقع الكلية والجامعة االلكتروني
ندوة تثقيفية للطالب الجدد لتعريفهم بالوحدة واهمية 

 دورها
االسبوع االول من 

 اكتوبر
سمير أحمد سيد.د  

ندوة تثقيفية لطالب الدراسات العليا لتعريفهم بالوحدة 
 واهمية دورها

االسبوع االول من 
 نوفمبر

سمير أحمد سيد.د  

 هيثم الهام محمد زكي.د مستمر تفعيل دور اللجان المنبثقة عن الوحدة
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  وحدة ادارة االزمات و الكوارث
Crisis and Disaster Management Unit 

  جامعة المنيا-كلية الزراعة
  

 5102/5102خطة عمل وحدة ادارة االزمات والكوارث للعام الجامعي 

 مسئول التنفيذ وقت تنفيذه النشاط
عقد دورات تدريبية للطالب والعاملين واعضاء 
هيئة التدريس ومعاونيهم عن االخالء واالسعافات 

 االولية 

  االسبوع االول من ديسمبر
 رغدة سيد مختار.د

التدريب للطالب والعاملين واعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم علي االخالء من خالل اجراء بوفة 

 اخالء

  خالل ديسمبر
 محمود عبد العزيز.د

 هيثم الهام محمد زكي.د مستمر كتابة تقارير الوحدة
مخاطبه االدارات لعمل تحليل لمصادر المخاطر 

 المختلفة
 هيثم الهام محمد زكي.د مستمر

ندوة تثقيفية للطالب التباع ارشادات السالمة داخل 
 المعامل

 ابوالقاسم ابوبكر.د فبراير
 صالح محمد حافظ.د

التدريب للطالب والعاملين واعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم علي االخالء من خالل اجراء بوفة 

 اخالء

  مارس
 محمود عبد العزيز.د

  االسبوع االول من ابريل االسعافات االولية واالمان الشخصيالتدريب علي 
 رغدة سيد مختار.د

 هيثم الهام محمد زكي.د يوليو-يونيه ورصد ماتم انجازه  لوحدةادليل  تحديث
 

 CDM-Unitادارة االزمات و الكوارث   وحدة  
 

 هيثم الهام محمد زكي.د
 


