
 

 

 جامعت أسوان

االدارة العامت للمراكز والوحذاث 

 راث الطابع الخاص

 

 
 مذير الوحذة

 

 

 

 للوحذة األساسيتأوال : البياناث 

 ٔحذج دساساخ انًخاطش انطثيعيح يسًي انٕحذج

   إَراجي   خذيي نوع الوحذة

  √ ال ذٓذف نهشتح  √ اسرشاسي 

  √ كهيح يعيُح   انجايعح مستوي العمل للوحذة

 انعهٕو انكهيح انراتعح نٓا انٕحذج

اإلسٓاو في ذحذيذ انًخاطش انطثيعيح يثم انسيٕل ٔانضالصل ٔانجفاف ٔانرصحش ٔصحف انكثثااٌ  -1 أْذاف انٕحذج

انشيهيح عهي يُاطق انعًشاٌ ٔانضساعاخ ٔاٳلطًاء في تحيشج انساذ انعااني ٔانعٕا اف انشيهياح 

 انًُاسثح نٓا.ٔغيشْا ٔدساسرٓا تٓذف إيجاد انحهٕل 

إَشاء قٕاعذ انًعهٕياخ ٔانثياَاخ انالصيح نهحذ يٍ اآلثاس انًذيشج نهًخاطش انطثيعياح ياٍ َاحياح  -2

 ٔيحأنح االسرفادج يٍ آثاسْا االيجاتيح انًًكُح.

إعذاد انذساساخ األكاديًيح ٔانرطثيقيح ٔاالسرشاسيح ٔانرذسيثياح ٔاإلعاليياح فاي يجاال ذخصا   -3

 انٕحذج.

 

 انسيذ األسرار انذكرٕس/ يُصٕس دمحم كثاش..)سئيس انجايعح( سئيسا نًجهس اإلداسج. -1 يجهس االداسج

 انذكرٕس/ كًال اتٕانًجذ عهي )األسرار تقسى انجيٕنٕجيا تانكهيح(... يذيشا نهٕحذج.االسرار انسيذ  -2

 انسيذ األسرار انذكرٕس/ غشية يحًٕد طّ )األسرار تانكهيح(..عضٕا. -3

 (... عضٕا.ساتقا سيذ عثذِ أحًذ )عًيذ كهيح انعهٕو تأسٕاٌانسيذ األسرار انذكرٕس/  -4

 . عضٕا............ انسيذ انذكرٕس/ خيشيح دمحم فٕصي -5

 انسيذ األسرار انذكرٕس/ عضخ سيذ يصطفي خضش )األسرار انًرفشغ تانكهيح(.. عضٕا. -6

 ... عضٕا(ح انًرفشغ تانكهيانًساعذ انسيذ األسرار انذكرٕس / يصطفي سعذ انذيٍ دمحم )األسرار  -7

 تانكهيح( ..عضٕا.سرار انسيذ انذكرٕس/ اششف إياو عثذ انشاضي )اال -8

 (.. عضٕا.ساتقا -نجايعح اانسيذ انذكرٕس/ ياْش شًس انذيٍ  انح  )أييٍ عاو  -9

 

 أشاشافيٕافقح يجهس انجايعح عهي ذُظيى انًؤذًش انذٔني نهحذ ياٍ انًخااطش انطثيعياح ذحاد  -1 أْى االَجاصاخ

 انٕحذج 

ٔاناشي ٔانكٓشتااء ٔيحافظاح  ٔاإلساكاٌيخاطثح ٔعاش  خاذياخ انٕحاذج نإصاساخ انثراشٔل  -2

 ٔانسذ انعاني ٔانرعهيى انعاني أسٕاٌ

ٔانًشافااق كثيااد خثااشج اإلسااكاٌ انرسااجيم نااذي انٓيلااح انعايااح نهرخطاايظ انعًشاَااي تاإصاسج  -3

 تُاءا عهي انخطاتاخ انًرثادنح تيٍ انجايعح ٔانٓيلحيرخص  

 للوحذة اإلداريتثانيا : بياناث 

 أ. د/ يُصٕس دمحم كثاش ... سئيس انجايعح اإلداسجسئيس يجهس 

 د / كًال اتٕانًجذ عهيأ.  انرُفيزيانًذيش 

انًعرًذ تقشاس انًجهس االعهي نهجايعاخ سقى  26/9/2012تراسيخ  4قشاس يجهس جايعح أسٕاٌ سقى  اإلَشاءذاسيخ قشاس 

 2013/ 3/  24تراسيخ  114

 خذيح االجرًاعيحكهيري انعهٕو ٔانانخا ح تهٕحذاخ نضًٍ انحساب انًٕحذ  سقى حساب انٕحذج

 - عذد  انعايهيٍ

 - انًٕقف انًاني

 

 ةحذثالثا : بياناث االتصال بالو

 ٔحذج دساساخ انًخاطش انطثيعيح تقسى انجيٕنٕجيا –كهيح انعهٕو  –جايعح أسٕاٌ  عُٕاٌ انٕحذج

 3480450 انفاكس 3480450 انرهيفٌٕ 

  انًٕقع االنكرشَٔي natural_hazards@yahoo.com انثشيذ االنكرشَٔي

 

 مذير الوحذة

 

 د / كمال ابوالمجذ علي . أ


