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  مديرية التضامن االجتماعى بالفیوم
  جمعیة نادى أعضاء ھیئة التدريس بجامعة الفیوم

  ٢٠٠٥لسنة  ٦٣٧المشھرة برقم 
  

  )٥(محضر مجلس االدارة رقم 
  ٤/٦/٢٠١٣يوم الثالثاء بتاريخ 

  

  :جدول األعمال
  ٢/٤/٢٠١٣خ لتصديق على محضر مجلس االدارة السابق بتاريا -١
  :عرض لما تم بخصوص كل من -٢

  قید األعضاء فى سجل العضوية -بالنادى                      Email  -أ
 ملف مشروع المركبات ألعضاء ھیئة التدريس -دملف الخدمة الصحیة     - ج

  استراحة السادة أعضاء ھیئة التدريس -ھـ 
  إجراءات صرف السلفة المستديمة_و
  باعة الكارنیه ألعضاء النادىشراء وحدات ط _ز
  النظر فى قیمة استخراج كارنیة العضوية واشتراك المرافق -ح

  النظر فى أنشطة أو تعاقدات أو خطط لجان االنشطة المختلفة -٣
  النظر فى تعیین مسئول مالى للنادى بمكافأة شھرية -٤
  النظر فى تعیین حارس أمن للنادى -٥
دى فى مخاطبة نوادى أعضاء ھیئة النظر فى طلب بعض أعضاء النا -٦

التدريس بالجامعات المصرية اآلخرى للسماح ألعضاء النادى باالشتراك 
  منتسب بھذه النوادى  ضوكع

  للنادى أھداف-رسالة-رؤيةالنظر فى صیاغة  -٧
  نادى لل الداخلیة الئحةالالنظر فى تعديل  -٨
  ما يستجد من أعمال -٩
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  محضر جلسة االجتماع

ا ٢,١٥وفى تمام الساعة  ٢٠١٣/ ٤/٦م الثالثاء الموافق يو انه فى ً مساء
عبد الحمید عبد التواب /اجتمع مجلس ادارة النادى برئاسة االستاذ الدكتور

فاروق دمحم جادهللا وبحضور /صبرى رئیس مجلس االدارة وأمانة األستاذ الدكتور
  :السادة أعضاء مجلس االدارة التالى أسمائھم وھم

  حلیم مشرف اسماعیلعبد ال/د.أ .١

  أحمد جابر شديد ابراھیم/د.أ .٢

  دمحم دمحم أحمد الربیعى/د.أ .٣

  سعد الدين عبد الوھاب دمحم  /د.أ .٤

  سامح أحمد جالل عبد الباقى/د.أ .٥

 خالد دمحم عطا/د.أ .٦
  سید أحمد عبد الحمید كشك/د .٧

  دمحم أحمد سعید عبد النبى     /د .٨

  لیمخالد عبد الحمید س/د .٩
  أسامه السید عبد النبى/د .١٠

  أحمد السید ابو عمیرة/د .١١
  محمود عبد السالم أحمد/أ .١٢

رئیس المجلس الجلسة /د.ونظرا لقانونیة االجتماع فقد بدأ أ
وقام سیادته وكافة اعضاء المجلس ، "﷽"مستھال 

  :حاضرى االجتماع بتوجیه

الذين وفقوا فى قرعة الحج  -التالى اسمائھم –التھنئة للسادة الزمالء  -١
متمنین لھم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعودة سالمة ) م٢٠١٣(ھذا العام 

  ):ان شاء هللا تعالى(

  االستاذ بكلیة الزراعة وزوجته    أحمدأنس عبد اللطیف /د.أ - ١

  أبو الغار       االستاذ بكلیةالعلوم وزوجتهسعید دمحم /د.أ - ٢

  المدرس المساعد بكلیة التمريض وزوجھا         عثمان حسنزينب /د- ٣

  المدرس بكلیة التمريض وزوجھا    عبد العظیم عنان صفاء /د - ٤
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 سعد/د.عبد الحلیم مشرف اسماعیل وأ/د.أ: الشكر والتقدير لكل من -٢
على مابذلوه من مجھود مشكور فى انھاء كافة  الدين عبد الوھاب دمحم

الزمالء االفاضل الذين تقدموا باوراقھم للحج ھذا االجراءات الخاصة ب
  .العام

صالح /بعرض لخطاب أ رئیس مجلس ادارة النادى/د.أوكما تفضل  -
جمعه أمین عام الجامعة والذى تضمن الموقف التنفیذى لكافة 

  .أعمال االنشاءات التى تجرى بمقر النادى فى الوقت الحالى

سابق واتخذت القرارات وبعد ذلك تم مناقشة جدول االعمال ال 
  :التالیة

  :الموضوع اآلول
  ٢/٤/٢٠١٣بتاريخ ) ٤(التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم  -

  :القرار
  :مع االخذ فى االعتبارتم المصادقة على المحضر  -

عبد الحلیم مشرف اسماعیل ضمن حاضرى االجتماع لعدم /د.اضافة أ .١
  ھوادراج اسم سیادته بالمحضر على سبیل الس

اسامه السید عبد النبى من حاضرى االجتماع لعدم حضور /رفع اسم د .٢
  سیادته ھذا االجتماع 

  :الموضوع الثانى
  :عرض لما تم بخصوص كل من -

  قید األعضاء فى سجل العضوية -بالنادى                        Email  - أ
  لتدريس ملف مشروع المركبات ألعضاء ھیئة ا-دملف الخدمة الصحیة     - ج

  استراحة السادة أعضاء ھیئة التدريس -ھـ 
  إجراءات صرف السلفة المستديمة_و
  شراء وحدات طباعة الكارنیه ألعضاء النادى _ز
  النظر فى قیمة استخراج كارنیة العضوية واشتراك المرافق -ح

  :القرار
  :تم احاطة المجلس بالتالى -

الخاص بالنادى تحت مسمى  Email تم عمل  - أ
com.yahoo@٢٠٠٥ASCFU  وعلى أن يتم التعامل من خالله لكافة

  المراسالت الخاصة بالنادى
سجل العضوية للنادى على  تم البدء فى اتخاذ اجراءات انشاء  - ب

  :النحو التالى
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ارسال خطاب للكلیات للتفقضل بارسال أسماء كافة أعضاء ھیئة  -١
  .التدريس والھیئة المعاونة باالقدمیة المطلقة

  .تم احضار كشوف بكافة أعضاء ھیئة التدريس والھیئة المعاونة -٢
تم البدء فى تسجیل االسماء بسجل ورقى خاص طبقا للنظام  -٣

ومع عمل سجل الكترونى  ٢/٤/٢٠١٣الذى اتفق علیه فى جلسة 
  . ايضا للعضوية

سوف يتم االعالن عن المستندات المطلوبة الصدار كارنیه العضوية  -٤
وذلك ) االبناء فقط الغیر-الزوجة/الزوج(سواء للعضو العامل او التابع (

صورة البطاقة : على صفحة النادى ومن خالل مخاطبة الكلیات وھى
شھادة المیالد لمن ھو دون السادسة –صورة شخصیة-الشخصیة

  ).عشر من عمره للعضو التابع
تم زيارة مستشفى نفیسة الحصرى من بعض أعضاء مجلس ادارة   -  ج

حمدى ابراھیم مدير المستشفى عدة مرات /د.النادى وفى وجود أ
وذلك للوقوف على ما تم بخصوص تجھیز ) ٣/٦/٢٠١٣-٢٧/٥- ٧/٤(

لتقديم الخدمات الصحیة للسادة أعضاء ھئیة التدريس المستشفى ل
وتم مالحظة انھاء كافة االجراءات المطلوبة تقريبا . ومعاونیھم بالجامعة

حمدى ابراھیم مدير /د.ووعد أ. الداء الخدمة على الوجه المطلوب
المستشفى بانھاء اى اجراء متأخر فورا حتى يتم البدء فى تقديم 

وكما وافق المجلس . ا فى اقرب وقت ممكنالخدمات للمستفیدين منھ
رئیس مجلس االدارة بزيارة المستشفى يوم االربعاء /د.على طرح أ

للوقوف على ما تم فى تمام الساعة الواحدة ظھرا  ٥/٦/٢٠١٣الموافق 
  . من اعمال بالمستشفى

رامى طلت المشرف العام على /د.تم مقابلة أ ٢٢/٤/٢٠١٣بتاريخ   - د
لسادة أعضاء ھیئة التدريس بالجامعة من بعض مشروع المركبات ل

عبد الحلیم مشرف اسماعیل و / د.أ( السادة أعضاء مجلس ادارة النادى
و فى وجود  )فاروق دمحم جاد هللا / د.سعد الدين عبد الوھاب دمحم أ/ د .أ

 نبیل حافظ ابراھیم و/د.أ(بعض منسقى خطوط السیر للسیارات 
یب المشرف االدارى جدمحم ن/لك أوكذ) أحمد عبد الفتاح ياسین/د

للمشروع وتم طرح المشكالت التى تواجه السادة أعضاء ھیئة التدريس 
رامى /د.ووعد أ .خالل استخدمھم للسیارات الخاصة بالمشروع

المشرف العام على المشروع بمحاولة ايجاد حلول لكافة المشكالت 
تفضل وبعد العرض . التى تم عرضھا على سیادته خالل المقابلة

عبد الحمید عبد التواب صبرى رئیس مجل االدارة بطلب ترك ھذا /د.أ
االمر تحت تصرف سیادته التخاذ القرار المناسب بشأنه فى أقرب وقت 
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  . ممكن بما يحقق المصلحة العامة للمشروع والمستفیدين
تم عرض لكافة ما تم مالحظته من خالل زيارة بعض أعضاء مجلس  -ھـ

ملحق كلیة  السیاحة –تراحة غرب التعاونیات االدارة لكل من اس
خالد عطا نائب رئیس مجلس /د.وقام المجلس بتكلیف أ. والفنادق 

عة ھذا الملف من كافة الجوانب تاباالدارة برئاسة اللجنة التنفیذية لم
وعلى ان يتم ذلك بالتعاون مع اللجنة السابق تشكیلھا من قبل لھذا 

نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم  حالد حمزة/د.الشأن برئاسة أ
سامح أحمد جالل أعضاء /د.أحمد جابر شديد و أ/د.والطالب وعضوية أ

أحمد ابر شديد  حلقة االتصال ما بین /د.المجلس وعلى أن يكون أ
  .اللجنة التنفیذية وھذه اللجنة ومع ابالغ المجلس بما يتم بھذا الملف

جنیه مصرى  ١٠٠٠غ مقدارھا لم يتم صرف السلفة المستديمة البال  - و
الغیر لتعذر فى اجراءات الصرف وسوف يتم تدارك االمر النھاء االجراءات 

  الالزمة للصرف 
تم احاطة المجلس بعروض االسعار التى تم احضارھا بھذا الخصوص    - ز

ووافق المجلس على البدء فى اجراءات الشراء للوحدات الالزمة لطباعة 
ً الكارنیة طبق واللوائح المعمول بھا فى ھذا الشأن وعلى أن  للقواعد ا

 - ٢)  رئیسا(فاروق جادهللا   /د.أ - ١: تشكل لھذا االمر لحنة مكونة من
  )عضوا(  محمودعلى حمدان /أ - ٣)   عضوا(أسامة السید عبد النبى  /د
تم الموافقة على ان تكون قیم استخرا ج كارنیه العضوية بمبلغ وقدره   - حـ

سواء للعضو العامل او التابع ) جنیھات فقط الغیرعشر (جنیھات  ١٠
  .على السواء

  :الموضوع الثالث
  النظر فى أنشطة أو تعاقدات أو خطط لجان االنشطة المختلفة -

خالد عطا /د.الموافقة على قیام اللجنة التنفیذية برئاسة أ: القرار
 لمناقشة خطط اللجان وعلى أن يتم ذلك يوم االربعاء الموافق

والعرض لما يتم التوصل الیه على المجلس فى جلسته  ١٢/٦/٢٠١٣
  .القادمة

  : الموضوع الرابع
  النظر فى تعیین مسئول مالى للنادى بمكافأة شھرية -

   :القرار

بانجاز أعمال النادى المالیة  فى محمود على حمدان /الموافقة على قبام أ -
ى للنادى وعلى أن يصرف غیر اوقات العمل الرسمیة لحین تعیین مسئول مال

ومع  ٢٠١٣جنیه الغیر بدءا من شھر يونیه  ٤٠٠له مكافأة شھرية مقدارھا 
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توجیه الشكر له على ما قدمه من مجھود فى انجاز اعمال النادى فى الفترة 
  . السابقة دون اى مقابل

  :الموضوع الخامس

  النظر فى تعیین حارس أمن للنادى -      

  :القرار

تعیین حارس أمن دائم للنادى نظیر مكافأة شھريه مقدارھا  الموافقة على -
وعلى ان يتم صرف مكافاة مقدارھا . تاريخ استالمه للعمل من صرف ٤٠٠

بصفة (دمحم بدوى عبد القادر القائم حالیا باعمال الحراسة /جنیه للسید ١٢٠٠
اقع بو(يونیه -مايو-وذلك نظبر قیامه باعمال الحراسة خالل اشھر أبريل) مؤقته
وعلى أن ينم وقف صرف ھذه المكافأة عند تعیین حارسا ). جنیه شھريا ٤٠٠

  .للنادى بصفة دائما

  :    الموضوع السادس

النظر فى طلب بعض أعضاء النادى فى مخاطبة نوادى أعضاء ھیئة  -
 ضوالتدريس بالجامعات المصرية للسماح ألعضاء النادى باالشتراك كع

  .منتسب بھذه النوادى

  :القرار

يتم تأجیل المخاطبة لحین االنتھاء من استكمال مقر النادى حتى يتم  -
وفى ھذا الصدد  . أعضاء نوادى الجامعات االخرى استقبالالتمكن من 

خالد عطاهللا مداخلة تضمنت وجود قرار لدى /كانت لالستاذ الدكتور
سیادته تم صیاغته من قبل بخصوص ھذا االمر بمعرفة نوادى اعضاء 

تدريس ووافق على احضاره لعرضه على المجلس ولنشره على ھیئة ال
  السادة أعضاء النادى

  :الموضوع السابع
  للنادى أھداف-رسالة-رؤيةالنظر فى صیاغة  -

  :القرار
لعمل االنشطة المختلفة بالنادى الموافقة على قیام كل لجنة من لجان  -

ؤية ورسالة الرؤية والرسالة والھدف الخاصة بكل لجنة حتى يتم صیاغة ر
واھداف النادى بصفة عامة ونشرھا على صفحة النادى بعد عرضھا على 

  .المجلس واعتمادھا
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 :الموضوع الثامن

 لنادى الداخلیة لئحة اللاالنظر فى تعديل  -

 :القرار
الموافقة وعلى ان يتم اعطاء نسخة مصورة من الالئحة الداخلیة  -

ات االھلیة لكل عضو من الخاص بالجمعی ٢٠٠٢لسنة  ٨٤للنادى وقانون 
السادة االعضاء للتفضل للنظر فیھما وتسجیل التعديالت التى يراھا حتى 
يتم عرض كافة التعديالت المقترحة على المجلس واقرارھا التخاذ الالزم 

  . لعرضھا على الجمعیة العمومیة للنادى
  

  :ما يستجد من أعمال
  :الموضوع اآلول

لوب نشر اعالنات الرحالت سید كشك عن أس/النظر فى طرح د -
 والمصايف على صفحة النادى 

 :القرار
عدم عرض أى اعالن باسم الشركة المعلنه مطلقا  -١: الموافقة على -

         منعا للدعاية للشركة واستغالل اسم النادى والجامعة للدعاية  
الشركة قبل يتم نشر االعالن كما ھو بمضمونه المعلن عنه من ال  -٢

بعد تنفیحة ) اللجنة المختصة بالنشاطأو (م نشره باسم النادى ولكن ين
ال يتم النشر لالعالنات  - ٣   من كافة العبارات او الدعاية غیر الالئقة
رئیس مجلس االدارة تالفیا /د.الخاصة بالشركات اال بعد المراجعة من أ

تحمل من يقوم  -٤.    ألى أخطاء أو نشر أى عرض غیر الئق باالعالن
        ى موضوع المسئولیة فى حالة عدم االلتزام بما سبقعالن ألباال
  يطبق ما سبق على اى اعالن خاص باى نشاط بالنادى -٥

  :الثانىالموضوع 
عبد الحلیم مشرف اسماعیل يتنظیم مؤتمر خاص /د.طرح أ النظر فى -

  بسد النھضة
  :القرار

المعھد االفريقى إقامة ندوة عن الموضوع بالتعاون مع  لموافقة علىا -
عبد الحلیم مشرف /د.أ -١: لدول حوض النیل ومع تشكیل لجنة من

أحمد السید أبو عمیرة /د -٣سامح أحمد جالل        /د.أ -٢اسماعیل    
عمید معھد البحوث ( دمحم عبد الرحمن الشرنوبى/د.ومع اضاقة أ

ترى  عضوا باللجنة وكذلك من )والدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیل
   .اللجنة االستفاده من خبرته فى ھذا الشأن
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  :الثالثالموضوع 
خالد عطا / د.رئیس مجلس ادارة النادى بتفويض أ/د.فى طلب أالنظر  -

نائب رئیس مجلس االدارة بحضور ورئاسة اجتماعات اللجنة التنفیذية 
نیابة عن رئیس المجلس فى حالة عدم تمكن سیادته للحضور ورئاسة 

  .نةاللج
  :القرار

 الموافقة  -
 

  :الرابعالموضوع 
رئیس مجلس االدارة بدعوة من له عالقة بأى /د.اقتراح أالنظر فى  -

  . موضوع مطروح للمناقشة حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه
  :القرار 

  الموافقة  -

  :الخامسالموضوع 
 دىفى تشكیل لجنة لمتابعة أعمال االنشاءات بمفر الناالنظر فى  -

  :الفرار
سامح /د.أ - ١: أن يكون تشكیل اللجنة على النحو التالىالموافقة وعلى  -

 خالد سلیم/د -٣ دمحم مراد       /د -٢ أحمد جالل       

  :سادسالموضوع ال

النظر فى توفیر مكان خاص لتقديم الوجبات الغذائیة للسادة أعضاء ھیئة  -
  التدريس باسعار مخفضة وفى متناول الجمیع 

  :القرار
بمتابعة ھذا االمر وعرض ما خالد عطا /د.الموافقة وعلى أن يفوض أ -

  يتم التوصل الیه على المجلس التخاذ القرار المناسب

  :سابعالموضوع ال
النظر فى معوقات تأخیر صرف المستحقات المالیة للسادة أعضاء ھیئة  -

- ت امتحاناتمكافأ -مالحظات-تصحیح(التدريس بكلیات الجامعة المختلفة 
 )الخ..........-مكافأت مناقسة رسائل علمیة

  
  



٩ 
 

  : القرار

رئیس مجلس ادارة النادى ورئیس الجامعة بشرح مفصل لھذا /د.تفضل أ -
ووعد سیادته بأن اى متأخرات سوف يتم صرفھا مع بدء الموازنة  الشأن

  )٢٠١٣شھر يولیو بدءأ من ( ٢٠١٣/٢٠١٤للعام المالى الجديدة  

تجد شىء من أعمال فقد أغلق المحضر فى تاريخه وحیث لم يس
ًا٦,١٥وساعته حیث كانت الساعة    .مساء

  

  األمین العام                                  رئیس مجلس االدارة           

  )عبد الحمید عبد التواب صبرى/د.أ(     )      فاروق دمحم جادهللا/د.أ(

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


