
 سم ميحرلا نمحرلا هللاب

                                                                               
 Aswan University أسوانجامعة          

 Faculty of Science كلية العلوم           
 Natural Hazards Unit وحدة دراسات املخاطر الطبيعية

  

================================================================================================== 
 0540740790فاكس:  أسون.                                                                          ت& –كلية العلوم   –العنوان: وحدة دراسات املخاطر الطبيعية 

  ُ     E-mail: natural_hazards@yahoo.com 

 تقذمهب ودذح دساعبد المخبطش الطجيؼيخ ثجبمؼخ أعىان: التي  ثيبن الخذمبد
 

دوس االوجؼبرربد الغبصةرخ  ري ررب شح االدتجربط الذرشاس  ودساعخ التغيرشاد المىبييرخ واربس رب  -1

تلكر  و الرذلتب المررشةخ والمرذن والمى رلد الغربدييخ وتأريش رب ػيريواستفبع مغرتى  الجذربس 

 . ىاطئال

دساعررخ المخرربطش الطجيؼيررخ ػيرري الطررش  االعررفيتيخ ويطررىط الغرربا الذذةذةررخ والبجرربس   رري  -2

مىطقررخ وىررىة الررىاد  لميرر  الغرريىب والتلكرر  ثؼىامرر  التجىةررخ واوررضال  البترر  الرررخشةخ  رري 

 –عرىان بعربخ  وثررفخ يب رخ طشةر  أأمبكه االويىبءاد البجشي ثجرىاس الررخىس ريرش المتم

ثهرذ  تذذةرذ اامربكه الخطرشح وتقرذةم اوغرت  أثىعمج -, أعىان مشعي ػيم  –اد ى  ثشويظ,

 الذيىب التي تتضمه إمببويخ االعتفبدح مه ميبي الغيىب.

ػيرري المى ررلد المذويررخ الضررخمخ ميرر  المررربوغ والؼىا رر  دساعررخ تررأريش الغرريىب والررضالصب  -3

والغررذود والخضاورربد والقررشي الغرريبديخ والمررضاسع وإػررذاد كررىد يررب  لبرر  والمررذن الغرربىيخ 

 مىهب واػتجبس  زي الذساعخ ششطب مه ششوط التشييص ثقيبم  زي المى لد واعتمشاس ب.

دساعخ صد  البيجبن الشمييخ والترذش واالطمبء ودشكرخ الميربي الجى يرخ ومرذ  تأريش رب  ري  -4

 كفبءح ثذيشح وب ش وػمش ب اال تشاضي.

تفرريييب  ري المجرش  الم دري ثريه أعرىان واا ررش  اايشيةظ الجضس الىيييخ والؼىائ  تخش -5

ووضغ الؼ مبد التذزةشةخ لال مىذوساد   ي اامبكه المىبعجخ لتفبد  رب شح شذىط الغفه 

 الغيبديخ  ي المىعم ال تى  ااكيش اصددبمب ثبلغيبح. 

ميه لبب رخ المى رلد التري تطيرت الترأميه القيبم ثذساعخ المخبطش الطجيؼيخ لربلخ شرشكبد الترأ -6

ورلا كىعييخ مه وعبئ  مغبػذح كر  مره شرشكبد الترأميه والمى رلد المتؼب رذح ػيري الذرزس 

 والذذ مه المخبطش الطجيؼيخ المذتميخ.

 تقذةم االعت بساد الى تيخ الؼبويخ لبب خ الجهبد التي تطيجهب مه الىدذح  ي مجبب تخررهب. -7

الررىصاساد  رري مجرربب المخرربطش الطجيؼيررخ ثبلتؼرربون مررغ كرر  مرره  تىفيررز الم ررشوػبد الجذييررخ -8

 الهيئبد والمىظمبد والجبمؼبد ومشاكض الجذىث المذييخ والذوليخ. و

إلقبء مذبضشاد أكبدةميخ وتطجيقبد ػمييخ وتذسةجيرخ لطر ة الجبمؼرخ لى رش مفهرىم المخربطش  -9

 الطجيؼيخ والتىػيخ ثبإلوشاءاد الضشوسةخ ليذذ مىهب.

ػرربد والميرررقبد والجررشامع اإلراػيررخ والتييفضةىويررخ ليتىػيررخ والم رربسكخ  رري إػررذاد المطجى-10

 يذمخ المجتمغ  ي مجبب تخرص الىدذح.

إلقبء مذبضشاد تىػيخ رقب يخ ليجمهىس ثررفخ ػبمرخ  ري مقرش الجبمؼرخ وااوذةرخ والجمؼيربد -11

 اا ييخ  ي مجبب التخرص.
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