
 اكتوبر 6جامعة  

 لكية الهندسة

 وحدة ضامن اجلودة
 

 

 

 و خدمة المجتمع وكيل الكلية لشئون البيئة

 

  لجنة شئون البيئة و خدمة المجتمعتشكيل 

 

لجنة شئون البيئة و خدمة على تشكيل  17/9/2020( المنعقد بتاريخ 1وافق مجلس الكلية رقم )

 بالكلية من السادة أعضاء هيئة التدريس اآلتي أسمائهم: المجتمع

 

 :التشكيل 

 رئيس اللجنة قسم الهندسة المعمارية هينار أبوالمجد أحمدد أ.م. 1

 عضوا   العلوم األساسيةقسم  ايمان سعد فهمى دأ.م. 2

 عضوا   العلوم األساسيةقسم  د. محمد على ابراهيم 3

 عضوا   ميكاترونياتقسم  د. عبدالسالم شرف الدين 4

 عضوا   قسم الهندسة الكهربية د/ محمد عبدالغني محمد 5

 

 ممثلوا عن الطالب حسب اإلحتياج

 قسم الهندسة المعمارية مروان محمد عبد العزيز 1

 التشييد و البناءقسم  عمرو على ابراهيم 2

 قسم ميكاترونيات صطفى ايهاب كمالم 3

 الهندسة الكهربيةقسم  محمود محمد عبد القادر 4

 

 :المهام 

 .و الصناعية اإلشراف على بروتوكالت التعاون بين الكلية و مجتمع العمل و المجتمع المحيط -1

 اإلشراف على شئون البيئة داخل المؤسسة و المساهمة في تحسين البيئة في المجتمع المحيط. -2

 العلمية التطبيقية الخاصة بالكلية.ربط نتائج األبحاث العلمية بخدمة المجتمع و تسويق األبحاث  -3

 دعم اإلتصال مع كافة األطراف المجتمعية. -4

اإلشراف على إجراء الدراسات الخاصة بقياس رضا منظمات سوق العمل و المجتمع المدني حول آداء الكلية و  -5

 مستوى خريجيها.

 بة للعملية التعليمية.تجهيز متطلبات المعادلة من تجهيزات المعامل و اعداد الموارد المالية المطلو -6

 تجهيز القاعات وفقا لمتطلبات كل قسم بالتنسيق مع ادراة الجامعة. -7

 متابعة التدريب الميدانى و العمل على تطوير آلية العمل به. -8

 استخدام القاعات اإللكترونية الخاصة بالجامعة إلدارة اإلمتحانات بها. -9

 الداخلية و الخارجية.العمل على عقد ندوات و ورش عمل لخدمة البيئة  -11

 

 

 عميد الكلية                                                                                 
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 اكتوبر 6جامعة  

 لكية الهندسة

 وحدة ضامن اجلودة
 

 

 

 

  الموقع اإللكترونىلجنة تشكيل  

 

الموقع لجنة على تشكيل  17/9/2020( المنعقد بتاريخ 1رقم )وافق مجلس الكلية 

 س اآلتي أسمائهم:بالكلية من السادة أعضاء هيئة التدري  اإللكترونى

 

 :التشكيل 

 رئيس اللجنة الهندسة المعمارية هينار ابو المجد .دا.م. 1

 اعضاء الهيئة المعاونة المساعدون

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم احمد حسنالحسين م. 1

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم محمد حسانينآية م.  2

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم على خالدم.  3

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم منه ابو العنينم.  4

 

 ممثلوا عن الطالب حسب اإلحتياج

 قسم الهندسة المعمارية مروان محمد عبد العزيز 1

 قسم التشييد و البناء عمرو على ابراهيم 2

 قسم ميكاترونيات صطفى ايهاب كمالم 3

 قسم الهندسة الكهربية عبد القادرمحمود محمد  4

 

 :المهام 

 
 التحديث الدورى للموقع اإللكترونى للكلية. -1

 .تطوير الموقع اإللكتروني للكلية باللغتين العربية واإلنجليزية -2

 .والطالب على الموقع األلكترونىاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يوجد بريد الكترونى لجميع  -3

 على الموقع االلكتروني.وبرامج التدريب واألنشطة الطالبية خدمات المجتمع اتاحة  -4

 عمل أرشفة الكترونية لكافة بيانات الكليه ونشرها على الموقع اإللكتروني للكلية. -5

توجد اليه أعدتها الكليه لمتابعة صحة المعلومات المنشورة كما يتم تحديث هذه المعلومات طبقا   -6

 للمتغيرات المختلفه

 األنشطة الخاصة بالكلية.و اإلعالن عن اإلخبار الهامة و المسابقات -7

عرض دليل الكلية بمعاملها و قاعات التدريس و إمكانية تواجد اعضاء هيئة التدريس و الهيئة  -8

 المعاونة.
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 لجنة إدراة األزمات و الكوارث تشكيل
 

إدارة األزمات و الكعلي تشكيل لجنة  17/9/2020( المنعقد بتاريخ 1رقم )وافق مجلس الكلية 

 تي أسمائهم :آلمن السادة أعضاء هيئة التدريس الية كبال           وارث 

 :التشكيل ●

 رئيس اللجنة العلوم األساسيةقسم  د. عبد السالم شرف الدين 1

 عضوا   قسم الهندسة الكهربية د. امجد سالم 2

 عضوا   قسم الهندسة الكهربية د. محمود سالم 3

 اعضاء الهيئة المعاونة المساعدون

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم الشافعىم.م اسالم احمد  1

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم م. نهى ابراهيم احمد 2

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم م.داليا طارق عبد العظيم 3

 ممثلوا عن الطالب حسب اإلحتياج

 قسم الهندسة المعمارية مروان محمد عبد العزيز 1

 البناءقسم التشييد و  عمرو على ابراهيم 2

 قسم ميكاترونيات مصطفى ايهاب كمال 3

 قسم الهندسة الكهربية محمود محمد عبد القادر 4

 

 المهام: ●

 .من المعملي بالكليةألاإلشراف علي وسائل ا .1

 .و توعية العاملين بالكلية بها المساهمة في تطبيق نظم السالمة و الصحة  المهنية و تأمين بيئة العمل .2

 .الممتلكاتو  رواح ألحماية ا .3

 تفعيل دور التعليم األلكترونى و الهجين فى فترة كورونا. .4

 تفعيل خطة اإلخالء بصورة دورية لتدريب و توعية الطالب فى وقت األزمات و الكوارث. .5

تجهيز  ،تفعيل ندوات مثل: كيفية التخلص من النفايات الملوثة و الغير ملوثة، التعريف باألزمات و الكوارث .6

 .و غيرها من ندوات ، كيفية التعامل مع الميكروبات ومكافحة التلوثالملفات واألجهزة المعامل وأرشفة

تصميم مطويات مثل: مطوية عن السالمة و الصحة المهنية، مطوية عن الزمات و الكوارث، مطوية عن  .7

 التوعية بفيروس كورونا، مطوية عن الداء الجيد فى المعامل و غيرها من المطويات.
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 لجنة متابعة الخريجيين تشكيل 

 

لجنة متابعة على تشكيل  17/9/2020( المنعقد بتاريخ 1رقم )وافق مجلس الكلية 

 س اآلتي أسمائهم:بالكلية من السادة أعضاء هيئة التدري  الخريجيين

 

 :التشكيل 

 رئيس اللجنة قسم ميكاترونيات احمد امام نوير .د 1

 اعضاء الهيئة المعاونة المساعدون

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم اسماء عبد الفتاحم. 1

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم اسالم احمد الشافعىم.  2

 عضوا   الهندسة المعمارية قسم محمد حسنى ثابتم.  3

 

 ممثلوا عن الطالب حسب اإلحتياج

 قسم الهندسة المعمارية مروان محمد عبد العزيز 1

 التشييد و البناءقسم  عمرو على ابراهيم 2

3 lقسم ميكاترونيات صطفى ايهاب كمال 

 قسم الهندسة الكهربية محمود محمد عبد القادر 4

 

 

 المهام:
 

 .تنسيق و تطوير عالقات الكلية داخل وخارج الجامعة و متابعة شئون الخريجييناإلشراف على  -1

 عمل متابعة للتوجه الوظيفى للطالب بالفرق النهائية و المتابعة معهم لمدى تحقيق التوجه الوظيفى. -2

 عمل استبيانات دورية مع جهات العمل لقياس مستوى الخريجين و مدى الرضا عنهم . -3

 احتياجات سوق العمل. معرفة -4
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 اكتوبر 6جامعة  

 لكية الهندسة

 وحدة ضامن اجلودة
 

 

 
 
 

 مركز اإلستشارات و اإلختبارات الهندسية و البحثية

 

مركز اإلستشارات و على تشكيل  17/9/2020( المنعقد بتاريخ 1رقم )وافق مجلس الكلية 

 بالكلية من السادة أعضاء هيئة التدريس اآلتي أسمائهم: الهندسية و البحثيةاإلختبارات 

 :التشكيل 

 رئيس اللجنة عميد الكلية اسماعيل محمد حافظد أ. 1

 عضوا   قسم الهندسة المعمارية هينار أبوالمجد أحمدد أ.م. 2

 عضوا   الهندسة المعماريةقسم  على الطوانسى ا.م.د. 3

 عضوا   قسم ميكاترونيات عكاشة عبد الراضىد. ا.م. 4

 عضوا   هندسة التشييد و البناءقسم  وائل منتصرد/  5

 

 ممثلوا عن الطالب حسب اإلحتياج

 قسم الهندسة المعمارية مروان محمد عبد العزيز 1

 قسم التشييد و البناء عمرو على ابراهيم 2

 قسم ميكاترونيات مصطفى ايهاب كمال 3

 قسم الهندسة الكهربية القادرمحمود محمد عبد  4

 

 :المهام 

 اإلشراف على وحدة ذات طابع الخاص. -1

 العمل على زيادة الموارد الذاتية للكلية. -2

 ات العامة مع الكلية لتدريب الميدانى للطالب.اقيات من الهيئتوفير العائد من اإلتف -3

 عمل دورات تدريبية لخدمة المجتمع الداخلى و الخارجى. -4

 و الشركات المحيطة و المصانع.القيام باإلستشارات الهندسية للمكاتب  -5

 عمل اختبارات هندسية لخواص المواد خاصة بمواد اإلنشاء. -6

 القيام بعمل التصميمات الهندسية داخل الحرم الجامعى و خارج الحرم الجامعى و المجتمع المحيط. -7
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 إسماعيل محمد حافظأ.د/                                                                     
 


