
    

 Art_Education@Helwan.edu.eg 4379270ف/  4340737شارع إسماعيل دمحم بالزمالك  ت/  21 –كلية التربية الفنية 

 faculty of art education                                                       كلية التربية الفنية     

 

 

 

 

 

 لجنة

 ( إدارة الكوارث واالزمات )

 5106/ 5105للعام الجامعى 
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 محضر إجتماع

 4/5105/ 6لجنة األزمات والكوارث المنعمد يوم االثنين الموافك 

  برئاسةعمدت لجنة األزمات والكوارث  4/5105/ 6أنة فى يوم االثنين الموافك 

 عميد الكلية                     أ.د/ دمحم إسحاق 
 وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة                                 أ.د/ عصمت أباظة

 أستاذ بمسم االشغال                             أ.د/ أشرف عبد المادر
 أستاذ بمسم التعبير المجسم                              أ.د/ نجية عبد الرازق

 أ.د / عماد لمعى                                    أستاذ بمسم الرسم والتصوير 
 أ.م.د/ سيدة محمود                                أستاذ مساعد بمسم التعبير المجسم 

 أ.م.د/ أشرف كمال
 د/ دمحم الماضىم.

 كرم عبد المجيدم.د/ 
 م.د / دمحم يحيى

 م.د / أكمل حمدى عبد هللا
        / عصام على عبدهالسيد
 / مختار رشدى دمحم السيد
 / دمحم عبد الرحيم حسين السيد
 / عصام بدوى أحمد السيد

 مدرس مساعد بمسم التعبير المجسم   
 مدرس بمسم التصميم الزخرفى       
 والتصويرمدرس بمسم الرسم        
 مدرس بمسم علوم التربية       
 مدرس بمسم النمد والتذوق       
 أمين الكلية       
 رئيس وحدة سير الدراسة      
 معاون الكلية       
 فنى كهرباء       

 فنى سباكة                        / دمحم شعبان دمحم السيد
 / جمال سيد عبد الخالك السيد
 الرازق دمحم أحمد/ عبد  السيد
 / أحمد عبد اللطيف السيد
 / عبد المنعم ابراهيم ناصر السيد
 / دمحم طلعت السيد
 / عادل عبد الكريم عزازى السيد
 / مصطفى السيد دمحم السيد

 منار منير الطالبة / 
 غادة أحمد الطالبة / 
 دمحم السما الطالب / 
 أحمد عبد العظيم       الطالب / 

 نجارةفنى        
 رئيس العمال      
 عامل معاون      
 عامل معاون      
 لائد حرس       
 عامل معاون      
 سير الدراسة       
 طالبة بالفرلة الرابعة        
 طالبة بالفرلة الرابعة        
 طالب بالفرلى الثالثة       
   طالب بالفرلة الثالثة       

 

 االتية :ونظرت اللجنة فى الموضوعات 

 تم عرض خطة االخالء واعتمادها . -0

 

عمل لوحات ارشادية لخروج الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والساده  -5

 الموظفين والطالب والعمال فى حاله حدوث اى من الكوارث ال لدر هللا .
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 تم عمل مسارات فى كل ارجاء الكلية لذوى االحتياجات الخاصة . -3

 

طفاية حريك  55تم مخاطبة الجامعة بضرورة عمل صيانه  الجهزة االنذار وامدادنا ب  -4

للجامعة حديثة الصالحية  ولد ارسلة لجنة الدفاع المدنى للمعاينة ولدمت التمرير 

وجارى التعالد من لبل الجامعة مع شركة لعمل الصيانه الالزمة وشراء الطفايات 

 الجديدة .

 

 

 

 فى تمام الساعة الواحدة ظهرا   ولد أنتهى االجتماع

 

 

 وكيل الكلية ورئيس لجنة األزمات والكوارث                      عميد الكلية 

 أ.د / دمحم إسحاق                   عصمت أباظة                  أ.د /           


