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  مديرية التضامن االجتماعى بالفیوم
  جمعیة نادى أعضاء ھیئة التدريس بجامعة الفیوم

  ٢٠٠٥لسنة  ٦٣٧المشھرة برقم 
  

  
  )٧(مجلس االدارة رقم محضر 
  ٢٤/٢/٢٠١٤ بتاريخاألحد   الموافق

  

  :جدول األعمال
بتاريخ  ٦رقم التصديق على محضر مجلس االدارة السابق  -١

٣/١١/٢٠١٣. 
االجراءات المطلوب انجازھا بالنادى فى المرحلة القادمة النظر فى  -٢

انشاء  - تركیب تكییفات - تعیین جھاز ادارى وعمالة بالنادى (
 -تجھیز وتشغیل المطعم - تأثیث النادى -مسطحات خضراء بالمدخل

 ).الخ............-لوحة باسم النادى
شھادة (عرض لما تم بخصوص مستندات توصیل المرافق للنادى   -٣

 ).غاز -صرف صحى -كھرباء -لصالحیةا
النظر فى دعوة الجمعیة العمومیة العادية للنادى لمناقشة ما لديھا  -٤

والمواد االخرى ذات الصلة من ) ٧٣(من جدول أعمال طبقا للمادة 
 .٢٠٠٢لسنة  ٨٤قانون 

النظر فى العروض المقدمة من كل من بنك باركلیز والبنك االھلى  -٥
 .معةالمصرى بالفیوم فرع الجا

 .عرض للمصروفات التى تمت فى الفترة السابقة -٦
  ما يستجد من أعمال -٧

  

تم اجتماع مجلس ادارة نادي  ٢٤/٢/٢٠١٤موافقانه في يوم االحد ال
عبد الحمید عبد التواب / د.ة التدريس بجامعة الفیوم برئاسة أیئأعضاء ھ

االمین العام  –فاروق محمد جاد هللا / د.دارة وأمانه أصبري رئیس مجلس اال
  :وبحضور السادة أعضاء مجلس االدارة التالى أسمائھم وھمللنادي 
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  عبد الحلیم مشرف اسماعیل/د.أ .١

  أحمد جابر شديد ابراھیم/د.أ .٢

  محمد محمد أحمد الربیعى/د.أ .٣

  سعد الدين عبد الوھاب محمد  /د.أ .٤

  سامح أحمد جالل عبد الباقى/د.أ .٥

 خالد محمد عطا/د.أ .٦

  الحمید كشكسید أحمد عبد /د .٧

  محمد أحمد سعید عبد النبى     /د .٨

  خالد عبد الحمید سلیم/د .٩

  أسامه السید عبد النبى/د .١٠

 محمود عبد السالم أحمد/أ .١١

 :واعتذر عن الحضور كل من .١٢

  سامح جالل/د.أ -٢            أحمد السید ابو عمیرة/د -١ 

مساءأ  ٢فقد بدأ االجتماع في تمام الساعة ونظر لقانونیه االجتماع 
ومرحبا  "بسم هللا الرحمن الرحیم" رئیس المجلس االجتماع/ د.مستھآل أ

محمد /وتم تقديم واجب العزاء ألسرة المرحوم أ .ينبالسادة األعضاء الخاضر
محمد أحمد مراد بكلیة /مراد مدير عام المدن الجامعیة سابقا وخال د

برحمته ويلھم ودعا جمیع الحاضرين بأن يغمده هللا الھندسة بالجامعة 
بعد ذلك تم مناقشة جدول االعمال ثم  .اسرته الصبر والسلوان

  :واتخذت القرارات التالیة
  

  :الموضوع اآلول
   ٣/١١/٢٠١٣بتاريخ ) ٦(التصديق علي محضر الجلسة السابقة رقم      

  
   -:القــرار 
  الموافقة            

  
  :الموضوع الثانى

انجازھا بالنادى فى المرحلة النظر فى االجراءات المطلوب  -
انشاء  - تركیب تكییفات -تعیین جھاز ادارى وعمالة بالنادى (القادمة 

 -تجھیز وتشغیل المطعم -تأثیث النادى -مسطحات خضراء بالمدخل
 ).الخ............-لوحة باسم النادى
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  :القرار

بعالیه احتیاجات النادى بخصوص ما ذكر كافة تم مناقشة  -
  :النحو التالى علىوكانت الرؤية 

  :تعیین الجھاز االدارى وعمالة بالنادى  -١
النادى وحارس  تم الموافقة على االكتفاء بتعیین سكرتیرة -

االمن فى الوقت الحالى لحین افتتاح النادى وتقديم االنشطة 
 .للسادة األعضاء المختلفة

أحمد عبد الفتاح محمد المحاسب /الموافقة على ندب أ -
بقسم المشتريات بادارةالجامعة للعمل بالنادى مديرا تنفیذيا فى 
غیر أوقات العمل الرسمیة وعلى أن يتم ذلك مقابل مكافأة شھرية 

ويتم استالمه العمل بعد الموافقة . جنیه الغیر ٥٠٠مقدارھا 
ومديرية الشئون االجتماعیة  رئیس ملس االدارة/د.التنفیذية من أ

 .بالفیوم
تكییف  ٧تم احاطة المجلس علما بتركیب عدد  :فاتیتركیب التكی -٢

 .بمقر النادى واصبحت جاھزة لالستعمال
عبد الحمید /د.قام أ :انشاء مسطحات خضراء بحديقة النادى  -٣

عبد التواب رئیس مجلس ادارة النادى باالتفاق مع أحد رجال 
بدون األعمال لزراعة حديقة النادى بالنجیل وبعض نباتات الزينة 

فاروق جادهللا أمین عام النادى بمتابعة ھذا /د.مقابل ومع تكلیف أ
 .األمر مع القائمین على التنفیذ

 :تشكیل لجنة من السادةة على تم الموافق: تاثیث مقر النادى -٤
 )رئیسا(نائب ريس ملس االدارة      لد محمد عطاخا/د.أ -١
 )عضوا(        أمین عام النادى        فاروق جادهللا      /د.أ -٢
     )عضوا(     أمین الصندوق     أسامة السید عبد النبى  /د -٣
   )عضوا(     عضو مجلس االدارة      محمد أحمد سعید   /د -٤
  )عضوا(  االدارة الھندسیة بالجامعة أمل مفتاح   /مھندسة -٥

  :وعلى أن تقوم اللجنة بالتالى
   تحديد احتیاجات النادى من األثاث سواء للمطعم أو صالة  -١

  .االستقبال أو مكتب االدارة
 .احضار عروض األسعارمن الشركات المختصة فى ھذا الشأن -٢
 .سرع وقت ممكناتخاذ كافة اجراءات الشراء والتسوية فى أ -٣

تم الموافقة على قیام كلیة السیاحة والفنادق  :دارة المطعما -٥
بالجامعة باالشراف على تجھیز المطعم من كافة االجھزة 

وعلى أن يتم . المطلوبة والتى يتم شرائھا من حساب النادى
االتفاق مع الكلیة على ادارة المطعم من خالل بروتوكول بین 

 . الكلیة والنادى ومع مخاطبة الكلیة بذلك
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شاشة  ٢تم الموافقة على تركیب عدد  :LCDتركیب شاشات -٦
عرض ماركة سامسونج أو ما يماثلھا وعلى أن توضع فى صالة 

 .المطعم واالستقبال
 ٢تم الموافقة على تركیب عدد : تركیب لوحة باسم النادى-٧

لوحة باسم النادى توضع احدھا على بوابة النادى الرئیسیة 
للمیدان ومع تركیب بعض اللوحات واالخرى فى الجھة المواجھة 

  .ولوحة افتتاح االرشادية للمطعم ومكتب االدارة ودورات المیاه
  

   :الموضوع الثالث
شھادة (عرض لما تم بخصوص مستندات توصیل المرافق للنادى  -

  ).غاز -صرف صحى -كھرباء -الصالحیة
  : القرار

 تم عرض شامل لما تم فى ھذا االمر ومعوقات عدم التنفیذ -
 :وتم االتفاق على قیام كل من

 نائب رئیس مجلس االدارة                     خالد عطا/د.أ -١
 أمین عام النادى               فاروق جادهللا    /د.أ -٢
 أسامة السید عبد النبى       أمین عام الصندوق/د -٣

االجراءاءت الخاصة بتجديد شھادة  باالتصال بحى غرب النھاء
راف على المبنى وكذك معرفة الموقف النھائى فیما الصالحیة واالش

  .الغاز لمقر النادى –الصرف الصحى  –يخص توصیل الكھرباء 
  

  :الموضوع الرابع
النظر فى دعوة الجمعیة العمومیة العادية للنادى لمناقشة ما  -

والمواد االخرى ذات ) ٧٣(لديھا من جدول أعمال طبقا للمادة 
 .٢٠٠٢لسنة  ٨٤الصلة من قانون 

  :القرار
تم الموافقة على دعوة الجمعیة العمومیة لالنعقاد العادى  -

 :لمناقشة ٢٠٠٢لسنة  ٨٤من قانون ) ٧٣(طبقا للمادة 
 ٢٠١٣المیزانیة والحسابات الختامیة للعام  -١
 ٢٠١٣تقرير مراقب الحسابات  لعام  -٢
 تقرير المراقب المالى وتحديد اتعابه -٣
   ما يستجد من اعمال -٤

عمل بعد االنتھاء للجعیة العمومیة وعلى ان يحدد موعد االنعقاد 
 .والحسابات الختامیة المشار الیھا سلفاالمیزانیة 
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  :الخامسالموضوع 
النظر فى العروض المقدمة من كل من بنك باركلیز والبنك االھلى   -

 .المصرى بالفیوم فرع الجامعة
  :القرار

تم احاطة المجلس علما بالخدمات التى يقدمھا البنك االھلى  -
وذلك بمعرفة بعض السادة موظفى البنك وكان من أھم العروض 
التى تم تقديمھا ھو القرض الشخصى لشراء سیارة خاصة بالسادة 

بالجامعة وذلك طبقا لالعالن المقدم من البنك أعضاء ھیئة التدريس 
بموقع الجامعة وعلى أن يتم تعامل والذى تم الموافقة على نشره 

  .العضو مع البنك مباشرة
أسامة عبد النبى بطلب لممثل البنك /وأثناء العرض تقدم د

بضرورة وجود ماكینة داخل الجامعة للصرف االلى تابعة للبنك 
األھلى المصرى لعدم كفاية ماكینات الصرف الحالیة ولعدم وجود 

ھذا  كتفاق على أن يعرض البنوتم اال. ماكینة للبنك داخل الجامعة
  . أمین الجامعة التخاذ القرار المناسب/ االقتراح على األستاذ

ثم تلى ذلك عرض لخدمات بنك باركلیز والتى تركزت بصفة 
  .أساسیة على تقديم الفیزات بأشكالھا المختلفة

وفى النھاية تم اتخاذ القرار بدراسة كافة الخدمات التى تقدمھا 
  .لالزم نحوھاالبنوك واتخاذ ا

  
  :الموضوع السادس

 .عرض للمصروفات التى تمت فى الفترة السابقة -
  :القرار

أحیط المجلس علما بكافة المصروفات التى تمت فى الفترة من  -
وھى الفترة التالیة مباشرة لجلسة  ٢٤/٢/٢٠١٤ -٣/١١/٢٠١٣

حتى انعقاد ) ٣/١١/٢٠١٣بتاريخ  ٦رقم (مجلس االدارة السابقة 
 .ھذه الجلسة

  
 وحیث لم يستجد شىء من أعمال فقد أغلق المحضر فى ساعته

  .وتاريخه حیث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءًا
  
  

  
  مجلس اإلدارة رئیس                             المجلسأمین عام  

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


