محضر اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسة رقم ( - )27يوم االثنين
الموافق 2015/2/9
ُعقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم  - 27يوم االثنين الموافق  2015/2/9وذلك في تمام
الساعة الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

برئاسة السيد أ.د  /حاتم محمد فتحي السيد ادريس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وحضور كل من السادة :
د  /حسام الدين السيد محمد محمود السيد مدرس بقسم الغزل و النسيج و التريكو
د  /هبه عبد المهيمن محمد عوض مدرس بقسم اإلعالن
أ.م.د  /مروه ممدوح مصطفى حمود استاذ مساعد لقب علمي بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
د  /األمير أحمد شوقى احمد عريبة مدرس بقسم التصميم الداخلي واألثاث
 /محمد مرتضى عبد الرءوف الجوهري مدرس
و اعتذر عن عدم الحضور السادة:
د  /أحمد محمد محمود علوان مدرس بقسم الزخرفة
د  /مايسة احمد على الفار مدرس بقسم النحت والتشكيل المعماري والترميم
و قام بأعمال سكرتارية االجتماع كل من :
 /ايمان إبراهيم إبراهيم الشهاوى أخصائي أنشطة ثقافية ثالث

جدول األعمال الرئيسي
 - 1شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
موضوع رقم ( - )1-1كلية الفنون التطبيقية
بشأن الخطاب المرسل من شركة المجموعة العربية ( )The Arabs Groupوالخاص بحاجة الشركة الى شركاء
ومستثمرون في الشركة وأشخاص وشركات راعية لمهرجاناتها.
القرار  :أحاطت اللجنة علما مع التوصية بإعداد مذكرة تفاهم بين الجامعة والشركة في مجاالت التعاون.

موضوع رقم ( - )2-1كلية الفنون التطبيقية
طلب الموافقة على قيام دار االوبرا المصرية بإقامة حفالت فنية لطالب الجامعات.
القرار  :أحاطت اللجنة علما.

موضوع رقم ( - )3-1كلية الفنون التطبيقية
بشأن شهادة شكر وتقدير مقدمة من أ.د /محروس ابراهيم المعداوى -عميد كلية اآلداب – جامعة دمياط الى أ.د /حاتم
محمد إدريس وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعاون سيادته مع كلية اآلداب في
استضافة مناقشات الماجستير الخاصة بمعيدين قسم االجتماع بالكلية .
القرار  :أحاطت اللجنة علما.

موضوع رقم ( - )4-1كلية الفنون التطبيقية
خطاب معالى السيد األستاذ الدكتور /وزير التعليم العالي المتضمن كتاب السيد االستاذ رئيس مجلس ادارة شركة إس
آى تكنولوجيز بشأن قيامها بمبادرة لشباب الجامعات والمعاهد الختيار افضل ابتكار في التخصصات المذكورة.
القرار  :االعالن عن المسابقة  ،مخاطبة األقسام بالشروط والمواعيد.

موضوع رقم ( - )5-1كلية الفنون التطبيقية
الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة بشأن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتجميل مداخل قناة
السويس الجديدة وقيام وزارة الثقافة بالترتيب إلجراء مسابقة بين طلبة كليات الهندسة والفنون لتصميم مجسمات
ودراسة تصميم طابع بريد تذكاري وعملة تذكارية بهذه المناسبة.
القرار  :اإلعالن عن المسابقة داخل الكلية وعلى موقع الكلية.

موضوع رقم ( - )6-1كلية الفنون التطبيقية
تنظيم حملة للتبرع بالدم بالكلية من قبل المركز اإلقليمي لنقل الدم بالمنصورة يوم االثنين الموافق .2015/3/9
القرار  :االعالن عن الحملة داخل الكلية وعلى موقع الكلية.

موضوع رقم ( - )7-1كلية الفنون التطبيقية
الخطاب الوارد الى السيد االستاذ الدكتور  /عميد الكلية من السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة بشأن ضرورة توثيق
أعمال الطالب الخاصة بالكلية وتسعيرها وتسويقها وايداع حصيلة بيعها بصندوق الخدمات التعليمية بالكلية.
القرار  :مخاطبة االقسام العلمية لتيسير أعمال لجنة الحصر والتسعير وإثباتها مخزنيا.

موضوع رقم ( - )8-1كلية الفنون التطبيقية
الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة بشأن موافاة سيادته بتقرير شامل عن استعدادات الكلية
ببداية الفصل الدراسة الثاني للعام الجامعي  2015/2014في عدة موضوعات.

القرار - :شراء مشمع كحل مؤقت لمعالجة الحوائط الجانبية لحين البدء في أعمال الصيانة السنوية.
االستفادة من البانرات المستخدمة داخل الكلية.اتخاذ ما يلزم إلضاءة القاعات.شراء االضاءة الالزمة للبوابة.-ندب أي من االداريين المالئمين للقيام بأعمال مسئول السالمة والصحة المهنية.

 - 2تصديقات
موضوع رقم ( - )1-2كلية الفنون التطبيقية
التصديق على محضر اجتماع لجنة خدمة مجتمع وتنمية البيئة رقم ( )26المنعقدة بتاريخ .2015/1/5
القرار  :المصادقة.

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د حاتم محمد فتحى السيد ادريس

