محضر اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسة رقم ( - )41يوم األحد الموافق 2016/11/20

ُعقد اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم  - 41يوم األحد الموافق  2016/11/20وذلك في تمام
الساعة الثانية عشر ظهرا بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

برئاسة السيدة د  /نجالء محمد عبد الخالق طعيمه

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وحضور كل من السادة :
د  /رضوان رضوان على زحام

المدرس بقسم الزخرفة

د  /هبه عبد المهيمن محمد عوض

مدرس بقسم اإلعالن

د  /األمير أحمد شوقي احمد عريبة

مدرس بقسم التصميم الداخلي واألثاث

د  /مايسة احمد على الفار

مدرس بقسم النحت والتشكيل المعماري والترميم

د /لمياء فتحي صابر ابو النجا

المدرس بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

وتغيب عن الحضور :
د  /محمد مرتضى عبد الرءوف الجوهري
د /فتحي صبحى السماديسى

المدرس بقسم الخزف
المدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو .

و قام بأعمال سكرتارية االجتماع كل من :
أ  /ايمان إبراهيم الشهاوى

أخصائي نشاط ثقافي ثالث

جدول األعمال الرئيسي
 - 1شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
موضوع رقم ( - )1-1كلية الفنون التطبيقية
بشأن عمل اعالن عن مسابقة فنية ومعرض تشكيلي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع أكاديمية الفنون
تحت عنوان "كوني" في اطار أنشطة حملة الـ " 16يوم" لمكافحة العنف ضد المرأة خالل الفترة من 25
نوفمبر الى  10ديسمبر .2016
القرار  -:أحاطت اللجنة علماً ،مع التوصية بعمل اعالن عن المسابقة وتوزيعه على رؤساء االقسام العلمية ونشره
على موقع الكلية.

موضوع رقم ( - )2-1كلية الفنون التطبيقية
الخطاب الوارد من أ.د/ابراهيم عبد المجيد – مدير ادارة دعم الجودة والتأهيل واالعتماد بوحدة إدارة المشروعات
الخاص بانتهاء مشروع "دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بالجامعات الوليدة " " SDEE1بكليتكم الموقرة
في .2016/9/30
القرار  - :احاطت اللجنة علما ً.

موضوع رقم ( - )3-1كلية الفنون التطبيقية
الخطاب قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم ( )53بتاريخ  2016/10/20بشأن الخطاب
الوارد من الكلية بخصوص تنفيذ ورشة عمل مع مدرسة تامياتس الخاصة للغات حيث قرر المجلس (
الموافقة من حيث المبدأ وموافاتهم بالموعد واسماء القائمين بعقد الورشة "التدريب" ومخاطبة السيد أ.د/
رئيس الجامعة .
القرار-:
الموافقة ،مع مخاطبة رئيس قسم الخزف ورئيس قسم الزخرفة ورئيس قسم النحت لترشيح القائمين بعقد ورشة
العمل و اعداد تصور مقترح لألعمال التي يمكن تنفيذها والتنسيق إلعداد ورش عمل داخل مدرسة
تامياتس الخاصة للغات .

موضوع رقم ( - )4-1كلية الفنون التطبيقية
الخطاب الوارد من د /حسام الدين السيد – رئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو الخاص بالمقترح المقدم من د/
شرين عثمان – المدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو بشأن انتاج مشروع تطبيقي ضمن مادة دراسات
وعلوم بيئية للفرقة الثالثة بالقسم و تفعيله بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
القرار  :الموافقة على المقترح المقدم مع توثيقه فوتوغرافيا وفيديو.

موضوع رقم ( - )5-1كلية الفنون التطبيقية
قرار مجلس الجامعة بشأن الخطاب الوارد من السيد أ /محمود التهامى – المدير التنفيذى لمؤسسة مستشفى
 57357لطلب الموافقة على تفعيل " برنامج مشروع الجنيه" على اعضاء هيئة التدريس واالداريين
والعامليين على مستوى الكليات التابعة للجامعة.
بتاريخ  2016/10/20تم عرض الموضوع على مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم ()53قرر المجلس ( أحيط المجلس علماً ،ويعرض على مجلس الجامعة التخاذ االجراءات الالزمة) .
بتاريخ  2016/10/23تم عرض الموضوع على مجلس الجامعة وقرر المجلس ( ُيعمم على الكليات لإلعالن).القرار  :االحاطة مع التوصية بعرضه على السادة رؤساء األقسام العلمية والسيدة أ /امين الكلية لعرضه على
اإلداريين بالكلية .

موضوع رقم ( - )6-1كلية الفنون التطبيقية
الخطاب المقدم من أ.م.د /حسام الدين السيد – رئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو بشأن الخطاب الوارد من أ /هالة
البوهى – مديرة مدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة للغات بشأن التواصل مع الكلية لتجميل المدرسة
بمساعدة االقسام المختلفة حيث ان المدرسة حديثة اإلنشاء .
القرار  -:الموافقة من حيث المبدأ ،وتشكل لجنة من كل من :
.1د /حسام الدين السيد – األستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو.
.2د /رضوان رضوان زحام – المدرس بقسم الزخرفة .
.3د /األمير احمد شوقى -المدرس بقسم التصميم الداخلي واألثاث .
.4د /مايسة أحمد الفار – المدرس بقسم النحت والتشكيل المعماري والترميم.
وذلك لتفقد االماكن داخل المدرسة وتحديد نوعية االعمال المطلوبة على ان تتحمل المدرسة كافة التكاليف الالزمة
لتجميل المدرسة .

موضوع رقم ( - )7-1كلية الفنون التطبيقية
الخطاب المقدم من د /منال عبد الحكيم شعبان -مديرة الشركة المصرية للجودة الطبية  EUMQلتشغيل
مراكز اون تايم الطبية .لطلب دراسة امكانية التعاون مع كلية الفنون التطبيقية من خالل برنامج "تاج
الصحة ".
القرار -:مخاطبة مدير مركز الخدمة العامة بالكلية التخاذ االزم تجاه هذا الموضوع .

 -2ما يستجد من أعمال-:
موضوع رقم ( - )8-1كلية الفنون التطبيقية
كثرة تواجد السيارات داخل حرم الكلية وبناء على شكاوى أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية وكلية
الزراعة بعدم تواجد اماكن داخل حرم الكلية لوقوف السيارات ،وايضا بناء على تضرر الطلبة من ازدحام
حرم الكلية بالسيارات واتوبيسات الجامعة.
القرار -:الموافقة والعرض على مجلس الكلية التخاذ قرار لحل ذلك الشكاوى .

موضوع رقم ( - )9-1كلية الفنون التطبيقية
المقترح المقدم من اعضاء لجنة خدمة مجتمع وتنمية البيئة بعمل بروتوكول تعاون بين المحافظة وكلية الفنون
التطبيقية لالستفادة من كوبرى الحضارة وتجهيز قاعة عرض متطورة إلقامة الحفالت والمناسبات
واستخدام الساحات الخارجية للكوبرى كقاعات دراسية مفتوحة.
القرار -:الموافقة ،والعرض على مجلس الكلية.

موضوع رقم ( - )10-1كلية الفنون التطبيقية
الخطاب الوارد الى االدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أ.د /نائب رئيس جامعة المنيا لشئونخدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن تنظيم المؤتمر ا الدولي األول "رؤية مستقبلية لتحدى االعاقة "في
الفترة من  27-26مارس .2017حيث توجه سيادته بدعوة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
بجامعة دمياط والمهتمين من الباحثين للمشاركة بأبحاثهم في أعمال المؤتمر.
القرار -:يعلن على األقسام العلمية.

موضوع رقم ( - )11-1كلية الفنون التطبيقية
بناء على الطلب المقدم من د /األمير أحمد شوقى  -المدرس بقسم التصميم الداخلي واالثاث ورئيس لجنة مكافحة
الفساد بالكلية بشأن تصميم شعار خاص باللجنة.
القرار -:الموافقة  ،مع تكليف د /هبه عبد المهيمن المدرس بقسم االعالن بتصميم الشعار.

موضوع رقم ( - )12-1كلية الفنون التطبيقية
بشأن موافقة مجلس الكلية رقم ( )127بتاريخ  2015/5/9على تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم ()154
لسنة  2007في شئون الوقاية من اضرار التدخين وتغريم الطالب المدخنين مبلغ ( 50جنيها) على ان
يتم تسديد الغرامة بقرار من الشئون القانونية وفى حالة عدم سدادها تحجب نتيجة الطالب لحين دفع
الغرامة ويتم ايداع متحصالت الغرامات في حساب صندوق الخدمات الطالبية.
القرار -:تكليف د /هبه عبد المهيمن بعمل بوستر لحظر التدخين متضمن نص القانون الخاص بمنع التدخين .

 - 3تصديقات
موضوع رقم ( - )1-2كلية الفنون التطبيقية
التصديق على محضر اجتماع لجنة شئون خدمة مجتمع وتنمية البيئة بجلستها رقم ( )40بتاريخ .2016/10/23
القرار  :المصادقة .

وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

د  /نجالء محمد طعيمه

