
١ 

 

  

  مديرية التضامن االجتماعي بالفیوم                  

      امعة الفیومبج جمعیة نادي أعضاء ھیئة التدريس

  م٦/٢٠٠٥/ ١٩في  ٦٣٧رقم بالمشھرة 
  

  
  )6(محضر اجتماع مجلس ادارة النادى رقم 

  2013/11/3بتاريخ  األحدالموافق 

  :جدول اآلعمال

 ٤/٦/٢٠١٣ريخ التصديق علي محضر مجلس االدارة السابق بتا .١
كلیة الزراعة  -محمد عويس/ النظر في توكیل محامي للدفاع عن الدكتور  .٢

 .وعلي أن يكون أتعاب المحامي علي حساب النادي
 :عرض لما تم بخصوص كل من  .٣

 .ملف مشروع المركبات آلعضاء ھیئة التدريس  - أ
 .استراحة السادة أعضاء ھیئة التدريس - ب
 .شطة المختلفةانشطة أو تعاقدات أو خطط لجان االن - ت
 .توفیر مكان لتقديم الوجبات الغذائیة لسادة أعضاء ھیئة التدريس  - ث
 .إجراءات صرف السلفة المستديمة - ج
 .شراء وحدات طباعة الكارنیة آلعضاء النادي - ح
 .إجراءات استخراج كارنیة العضوية - خ
 .تعديل الئحة النادي - د
 .أھداف للنادي–رسالة  –صیاغة رؤية  - ذ
 .تعیین حارس أمن للنادي - ر
 .علي حمدان محمود/ صرف مكافأة مالیة لالستاذ  - ز

  .النظر في تعیین مسئول مالي للنادي -٤
  .النظر في بعض االراء المطروحة من قبل السادة أعضاء مجلس ادارة النادي -٥
 –تركیب تكییفات ( االجراءات المطلوب انجازھا بالنادي في المرحلة القادمة  -٦

لوحة باسم  –ادارة المطعم  -أثبت الناديت –انشاء مسطحات خضراء بالمدخل 
  ) . الخ.............  -النادي 

 .ما يستجد من أعمال -٧



٢ 

 

تم اجتماع مجلس ادارة نادي أعضاء  ٣/١١/٢٠١٣موافقانه في يوم االحد ال
عبد الحمید عبد التواب صبري رئیس / د.ة التدريس بجامعة الفیوم برئاسة أیئھ

االمین العام للنادي ونظر لقانونیه  –وق محمد جاد هللا فار/ د.دارة وأمانه أمجلس اال
رئیس / د.مساءأ مستھآل أ ١٫٤٠االجتماع فقد بدأ االجتماع في تمام الساعة 

  المجلس االجتماع 
 ةومھنئا جمیع اآلعضاء بمناسبه حلول رأس السنه الھجري "بسم هللا الرحمن الرحیم"

 جمل التھانيأعضاء المجلس بأع جمیوكما توجه سیادته و. ھـ  ١٤٣٥للعام الھجري 
أحمد جابر شديد عضو مجلس االدارة وعمید كلیة العلوم /لالستاذ الدكتور القلبیة

تولي سیادته منصب نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا  ةالسابق بمناسب
رئیس ادارة النادي / د.قام أكما . لسیادته دوام التقدم والرقي متمنینوالبحوث 

صالح جمعه أمین /ان لالستاذنتمع اعضاء مجلس االدارة بتوجه كل الشكر واالوجمی
  عام الجامعة 

 .رجب راشد حساسا/جمیع العاملین باالدارة الھندسیة برئاسة المھندسةو 
كما تقدم كافة األعضاء  .العمال االنشاءات بالنادي منفذةال -االقصيشركه ل وكذلك 

 كل من قدمو محمد مراد/ د.أ- ٢       سامح جالل/ د.أ -١:بخالص الشكر والتقدير لكل 
  .ةفي انجاز أي عمل بالنادي خالل الفترة السابقالعون 

  :بعد ذلك تم مناقشة جدول االعمال واتخذت القرارات التالیةثم             
  

  :الموضوع اآلول
   ١٤/٦/٢٠١٣بتاريخ ) ٥(التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم                 

  
   -:رار ــالق

  الموافقة            
  

  :الموضوع الثاني
محمد عويس عبد التواب  المدرس / النظر في توكیل محامي للدفاع عن أ            

كلیة الزراعة وعلي أن يكون اتعاب المحامي  –بقسم االقتصاد الزراعي /المساعد
  ب النادياحسمن ‘خصما

   
   -:رارــالق 

دارة النادي امحمود عبد السالم أحمد عضو مجلس / أتكلیف  الموافقة علي       
مدير الشئون القانونیه بالجامعة لتوكیل محامي  غضیان سعودى/بالتنسیق مع أ



٣ 

 

من محمد عويس عبد التواب وعن كافه الحاالت المماثلة /للقیام بالدفاع عن أ
عاب المحامي أعضاء ھئیة التدريس أو الھیئه المعاونه بالجامعة ومع صرف كافة ات

من  ما تم التوصل الیهمن حساب النادي ومع عرض  ‘اأو االجراءات القانونیة خصم
  .إجراءات في ھذا الشأن علي المجلس في جلستة القادمة

  
  - :الموضوع الثالث 

  - :عرض لما تم بخصوص كل من  -

   ملف مشروع المركبات آلعضاء ھیئة التدريس –أ   

  : رار ـــالق 

رئیس مجلس االدارة بعرض مفصل لما تم من إجراءات في / د.أ تفضل           
عضوا  ١٣من  ةوع مكونرھذا الشأن من حیث تشكیل لجنة لالشراف علي المش

فاروق محمد جاد هللا ممثآل عن  / د.طلبه عبد العال بكلیه الزراعة و أ/د.وبرئاسة أ
لالستاذ  ومع توجیه الشكر والتقدير .نادي اعضاء ھیئة التدريس بالجامعة

ادارة  فترة تولیهما بذله من مجھود خالل  ىرامي طلعت عل/الدكتور 
في عملھا والنھوض بالمشروع بما  للجنةوتمني الجمیع التوفیق  .المشروع

  . الفائدة المرجوه منهقق يح
  أعضاء ھیئة التدريس السادة ةاستراح – ب  

  :رار ــالق     

أمین عام النادي بعرض ما تم بخصوص  فاروق محمد جادهللا/د.قام أ          
الموجودة في غرب  ةلكافه االصالحات باالستراح رحیث حص ھذا الشأن من

عمل المطلوب ة والتي قامت بدورھا بالتعاونیات وابالغ االدارة الھندسی
  .للتعامل معھا ةتحتاج الیھا االستراح اخرىالي إصالحات  روجاري حص

   ان االنشطة المختلفةاو تعاقدات أو خطط لج ةانشط -ج

  :رارــالق 

محمد سعید / ل دالمقدمة من قب ةاالجتماعی ةالنشطه اللجنتم عرض       
يسمح الوقت االتفاق علي تنفیذ االنشطه التي تم ) رئیس اللجنة(

لالسعافات  يبیةواالمكانیات بتنفیذھا وتم التركیز علي تنفیذ الدورة التدر



٤ 

 

سعد /د.ھذا اآلمر أ معاونیھم وعلي ان يتولىء ھیئة التدريس واآلولیه آلعضا
 أحد أساتذة كلیة التمريض الدين عبد الوھاب محمد وذلك بالتنسیق مع

  .بالجامعة

  .تقديم الوجبات الغذائیة للسادة أعضاء ھیئة التدريستوفیر مكان ل –ث 

  :رار ــالق

ه عرض لما قام ببخالد محمد عطا نائب رئیس االدارة /د.قام أ        
تم و –تكلفه الوجبة  –ن حیث مكونات الوجبة إجراءات في ھذا الشأن م

االستفادة  نتكو تىاالتفاق علي أن يتم ھذا اآلمر مع إفتتاح مقر النادي ح
  .الرجوة بالصورةواشمل وأعم لجمیع أعضاء ھیئة التدريس 

  إجراءات صرف السلفة المستديمة -ج

  : رار ــالق 

 ١٠٠٠صرف مبلغ السلفة المستديمة وھي بالمجلس  تم إحاطة        
المستلزمات المطلوبة وأنه جاري شراء كافة ) الف جنیة فقط ال غیر( جنیه

  .علي حمدان محمود/ من السلفة  وتم استخراج الشیك باسم أ

   شراء وحدات طباعة الكارنیة آلعضاء النادي –ح 

  : رار ــالق   

احضار فى ھذا الشأن من  تم عرض كافة االجراءات التي أتخذت        
دارة بااحمد عبد الفتاح محمد /بالتنسیق مع أفیھا  والنظر عروض االسعار

  .فیھا والشراء توجاري الب مشتريات بالجامعةال

  إجراءات استخراج الكارنیة -خ

  :رارــالق 

لكلیات ل امن حیث في ك تتم عرض لكافه االجراءات التي تم    
اج الكارنیة وكذلك االعالن علي صفحه النادي ستندات المطلوبة الستخرالمب

فیما يخص ھذا االمر وتم بالفعل احضار المستندات الخاصه باستخراج 



٥ 

 

الكارنیة للعديد من السادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم بالكلیات 
  .المختلفة

  تعديل الئحة النادي -د

  : رار ــالق     

توزيع نسخة من حیث ما تم من تم إحاطة السادة اعضاء المجلس ب         
لكل عضو من أعضاء  والالئحة االساسیة للنادي ٢٠٠٢لســـنه  ٨٤قانون 

في البنود التي يري تعديلھا او لراى المجلس وذلك لالطالع علیھا وابداء ا
  .المكتب التنفیذى االشراف علي ھذا اآلمر يتولىوعلي ان لالئحة  اضافتھا

  لناديأھداف ا -رسالة -صیاغة رؤية -ذ

  :القرار   

أھداف  –رسالة  –الموافقة علي قیام المكتب التنفیذي بصیاغة رؤية          
  .والموافقة علیھا الرأي فیھاللنادي وعرضھا علي المجلس البداء 

  النظر فى تعیین حارس أمن للنادي – ر

  : رارــالق    

رئیس مجلس االدارة علي تعیین / أدلمجلس بموافقة اتم احاطه         
 ةصرف مكافاة شھريمع عمرو محمد بدوى عبد القادر حارس  /السید

  .٢٠١٣شھر اغسطس سنه  ةجنیه شھريا بداي ٤٠٠وقدرھا 

  علي حمدان محمود/صرف مكافاة مالیه لالستاذ -ز  

  :رار ـــالق    

                                                   بولبق علي حمدان محمود/احیط المجلس علماٌ بعدم رغبه أ        
مجھودات للنادي خالل الفترة السابقة من أى مبالغ مالیه نظیر ما قام به 

ضرروة على كافة اآلعضاء  أصرولكن  .لناديل منه ھو تطوع  وان ما قام به
 ٣٠/١٠/٢٠١٣ -١/٦/٢٠١٣خالل الفترة من  لسیادتة ةصرف مكافأة مالی



٦ 

 

عن كل شھر وباجمالي ) اربعمائه جنیه الغیر (جنیه  ٤٠٠ مبلغ وقدرهبواقع 
  : م كل منووعلي أن يق) الفان جنیه ال غیر( جنیه  ٢٠٠٠ همبلغ وقدر

 صبري     رئیس المجلس عبد الحمید عبد التواب/ د.أ .١
 خالد محمد عطا                   نائب رئیس المجلس/د.أ .٢
 أمین عام المجلس              فاروق محمد جاد هللا   / د.أ .٣
 أسامه السید عبد النبي            أمین الصندوق/ د .٤

عن تقدير  معبراقناعة بقبول المكافأة وأنھا مقابل رمزي ابمقابلة سیادتة و
  .النادي لما بذله من جھد النجاز اعمال النادي

  
 :الموضوع الرابع

  .النظر فى تعیین مسئول مالي للنادي -
  

  :رارــالق
علي حمدان محمود بالقیام / علي أ مرتم الموافقة علي عرض اآل        

بأعمال مسئول مالي للنادي في الفترة القادمة وعلي أن يحاط المجلس 
ً تخاذ الالزم افي الجلسة القادمة حتي يتم  عدمهه من تبموافق علي بناء
  .قراره

  :الموضوع الخامس
دارة ا دة أعضاء مجلسفي االراء المطروحة من قبل بعض السا النظر -

  .النادي
  

  : رارــالق

العمل علي ايجاد  بضرورة عبد الحلیم مشرف باقتراح / د.تقدم أ -١             
أعضاء ھیئة التدريس بالكتنرول  الممیز بالكلیات وفي  شتراكالألیه مناسبة 

شتراك ال ةالحالی ةرئیس مجلس االدارة بعرض اآللی/ د.ھذا الشأن قام أ
الكلیات  متروك لعمداءھذا اآلمر  یئة التدريس بالكنترول الممیز وأنأعضاء ھ

ووافق سیادتة علي عرض اآلمر  .ضوء طبیعة عمل كل كلیة للتصرف في
جمیع أعضاء ھیئه  ةبمراعاة مشاركوصیة للت علي مجلس الجامعة القادم
 .قدر االمكانالتدريس فى الكنترول الممیز 



٧ 

 

نشاء اعلي  برأي يتضمن الموافقة  – فاروق جاد هللا/ د.تقدم أ-٢      
لالعضاء غیر المشاركین في صندوق زمالة جامعة القاھرة  ةصندوق زمال

منذ انفصال نشاء ھذا الصندوق اكما في الجامعات االخري حیث لم يتم 
وتمثل القرار في عمل استبیان  ) ١/٨/٢٠٠٥(الجامعة عن جامعة القاھرة 

 ق التخاذ اإلجراءات الالزمه إلنشائه عندلمن يرغب في انشاء ھذا الصندو
     .الموافقة

  :الموضوع السادس

  ما يستجد من أعمال  -

بعرض لما تم من إجراء بخصوص   علي مفتاح أمال/قامت السیدة المھندسة -١
بقاعة النادي وتم مناقشتھا  هثاث وتوزيعاألمن  هتأثیث مقر النادي باحتیاجات
بعض التعديالت في أماكن توزيع االثاث وا الذين أبدمن قبل بعض اعضاء النادي 

 رئیس مجلس االدارة/ د.من قبل أ كلفت سیادتھاوالرئیسیه للنادي  ةبالقاع
في تنفیذ التعديالت التي طرحتھا علي المجلس في اقرب فرصه وعلي  بالبدء
 . فاروق جاد بالتنسیق معھا ومتابعة ھذا االمر/ د.أ ومأن يق

ستفادة من ھذا الظله بجوار باب المطعم الخلفي لتم الموافقة علي عمل م  -٢
 المطعم لتقديم خدمة أفضل بالنادي حیز عةتوسفي  المكان المجاور للمطعم

راة الھندسیة اخالد محمد عطا بمتابعة ھذا االمر مع اإلد/ د.وعلي ان يكلف أ
 .ة العمال الناديفذنوالشركة الم

بمعرفة بعد تحديد اماكن التركیب   الموافقة علي تركیب الغاز الطبیعي للمطعم -٣
 وبمساعدة )اسامة السید عبد النبى/دعرفة يتم ذلك بم(مختص بھذا اآلمر 

 .فاروق جاد في انھاء إجراءات التركیب/ د.أ
محمود عبد السالم أحمد بالقیام بكافة إجراءات العمل االعالمي / أ تفويضتم   -٤

 المعلومات المطلوبة الثراء لصفحة النادي علي موقع الجامعة وتوفیر كافة
 .أحمد أبو عمیرة/وعلي أن يتم ذلك بالتنسیق مع دبانشطة النادى   الموقع

التعاقد مع شركة خاصة ببیع أجھزة الالب توب وذلك ببیع االجھزة بالتقسیط  -٥
عبد الحلیم مشرف بعمل المقترح / د.م الموافقه علي قیام أت. مخفضة اسعارب

تخاذ الالموضوع علي المجلس في أقرب جلسة  المناسب بھذا االمر وعرض
 الالزم 

التفتیش  محمودعبد السالم أحمد فیما يختص بعملیة/النظر في تحفظ أ -٦
رئیس مجلس اآلدارة بالتعلیق علي / د.قام أ.للسیارات علي أبواب الجامعة



٨ 

 

االجراءات في ظل الظروف ه ھذا اآلمر وطلب ضرورة المساعدة في اتخاذ ھذ
تمر بھا البالد ولحین انتھاء ھذة الظروف وذلك حفاظاٌ علي التي  ةالحالی

أنه يتم تفتیشه أوضح سیادتة  سالمة االشخاص والمنشاءات من أي ضرر و
 .شخصیاٌ عند دخوله الجامعة وال ضرر من ذلك 

يتضمن عرض  افتتاح النادى تم الموافقة علي عمل دلیل للنادي يوزع عند -٧
أي يتضمن توثیق لكافة المستندات الخاصة ( مراحل انشاء مقر النادي الحالي

  )بالنادي
 : فويض كل منتوعلي أن 

  سعد الدين عبد الوھاب/ د.أ-  أحمد سامح جالل/ د.أ- خالد محمد عطا/ د.أ -
  .بالقیام بھذا العمل والعرض علي المجلس في أقرب جلسه            

ءات المطلوب تم تأجیل البند السادس من جدول االعمال الخاصة باآلجرا -٨
مة ان شاء هللا نظراٌ القاد ةإلي الجلس انجازھا بالنادي في المرحلة القادمة

 . لوقتالضیق 

 وحیث لم يستجد شىء من أعمال فقد أغلق المحضر فى ساعته
  .وتاريخه) مساءًا٥،١٥(

     

  مجلس اإلدارة رئیس                                            أمین عام المجلس    

  

         )عبد الحمید عبد التواب صبري/ د.أ(      )             فاروق محمد جادهللا/د.أ(

  

        

   

 

 

 

 



٩ 

 

  

  

  مديرية التضامن االجتماعي بالفیوم                  

      امعة الفیومبج جمعیة نادي أعضاء ھیئة التدريس

  م٦/٢٠٠٥/ ١٩في  ٦٣٧رقم بالمشھرة 
  

       
  عبد الحمید عبد التواب صبرى / تورالدك السید األستاذ

  رئیس مجلس إدارة النادي                                                                 
   

  تحیة طیبة وبعد  

  

الفات وثمانمائه (جنیه  ٢٨٤٠نرجو التكرم بالموافقة علي صرف مبلغ وقدرة             

قیمة تكلفه عدد لاالنتاجیه بكلیة الھندسیة باقي مستحقات الورشة ) واربعون جنیھا

باب حديد للنادي وعلي ان يستخرج الشیك باسم الورش االنتاجیة بكلیه الھندسة  ٢

.  

  

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام                         

    

  ي امین عام الناد                                                                    

                                                                          

فاروق محمد / د. أ                                                             
  جادهللا                      

  : مرفق طیه

  المطالبة بمستحقات الورش االنتاجیة -



١٠ 

 

  

 


