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 اجحهاع نجلظ إدارة جهعٌت غزاصحضز ن

 ( 9 ) نٌ(  2) الصفحت 

 بٌاياث نحضز االجحهاع:

 البٌاياث البًذ

 ( فٍ دوسده األووى 4اجذٍاع ٌجىغ اإلداسج سقَ )  –(1/3636) رقو الهحضز

 االسٌّْ الٌوم

 . ً 63/3636 /11اوٍىافق  هـ60/1441 /32 الحارًخ

نوقع االجحهاع/ 

 الهقز

اوشًاض  -غزاص لحًهٌت الطفلجهعٌت قاعت االجحهاعاث بهقز 

 ؼاسع اوتشلاخ –اوعىًذي اوغشةٍ  –

 ( ٌعاءًا. 62:11اوعاعح ) بذاًت االجحهاع

 ( ٌعاءًا.16:66اوعاعح ) االجحهاع يهاًت

 أعضاء ( 5ٌْ أصي )  أعضاء(  5)  عذد الحضور

 )سئٌغ ٌجىغ اإلداسج( نحهذ بٌ عبذهللا الذلٌو بزئاضت

 ظاٌٍ ةْ عتذاوشخٍْ ٌدٍذ اوٍهّا أنٌٌ الهجلظ

 

  



 

 

 اجحهاع نجلظ إدارة جهعٌت غزاصحضز ن

 ( 9 ) نٌ(  3) الصفحت 

 نحاور االجحهاع:

 الهطؤول الهحاور  م

 سئٌغ ٌجىغ اإلداسج كلهت افححاحٌت   .1

 سئٌغ ٌجىغ اإلداسج الطابقنزاجعت نحضز االجحهاع   .2

 ظاٌٍ اوٍهّا خطت الحأضٌظ يحائج العهل على نًاقػت   .3

4.  
الخطت يحائج ورع صًاعت الهبادراث و نًاقػت

 الحًفٌذًت
 سئٌغ ٌجىغ اإلداسج

 سئٌغ ٌجىغ اإلداسج الهالٍ نحابعت يحائج طلباث الهًح والذعو  .5

 سئٌغ ٌجىغ اإلداسج وعقذ االجحهاعرضوم أعضاء الجهعٌت العهونٌت   .6

 سئٌغ ٌجىغ اإلداسج جذغٌٌ نقز الجهعٌت  .7

 سئٌغ ٌجىغ اإلداسج اعحهاد الوظائف األضاضٌت  .8

 سئٌغ ٌجىغ اإلداسج نػارًع البًاء الهؤضطٍ والجودة والحهٌش  .9

 سئٌغ ٌجىغ اإلداسج الجهعٌت وسًارة الوسارة حوكهتاإلعذاد لهػزوع   .11

 الخحام  .11

 االجحهاع:نزفقاث 

 اوٍشفق ً

1.  - 

2.  - 

 

  



 

 

 اجحهاع نجلظ إدارة جهعٌت غزاصحضز ن

 ( 9 ) نٌ(  4) الصفحت 

 جوصٌاث االجحهاع:

 ٌالخظاخ اوذىقٌر اوٍمىف اوذىصٌاخ ً

1.  

فذذ اودعاةاخ اوتّمٌح فٍ ًىصٍ اوٍجىغ ةئدٍاً 

 اوتّىك اوذاوٌح:

 ٍاألهى 

 اوجضًشج 

 اوشًاض 

 رئٌظ الجهعٌت

الهػزف 

 الهالٍ

12  /7  

2.  

واوذٍ اطىع اوٍجىغ عىى إِجاص خطح اوذأظٌغ 

، وًىصٍ أعضاءٓ ةضشوسج وهلل اودٍذ %31دجاوصخ 

 .3636قتي ِهاًح ٌاسط اوخطح  إقفاه

  7/  12 ضانٍ الههًا

3.  

اطىع اوٍجىغ عىى ِذائج وسػ عٍي صّاعح 

ىفئاخ اوشالز واوٍتادساخ اوٍجذٍعٌح وذٌٍّح اوطفي 

عقذ ة ، وًىصٍ اوٍجىغ(وشجاه ووىّعاء ووألطفاه)ا

ٍتادساخ األفماس اوٌٍٍضج وةّاء اووسؼح خذاٌٌح وذشؼٌذ 

اوذّفٌزًح وفق  االظذشادٌجٌح و اوخطحةّاء ال ظذمٍاه 

 .فٍ صّاعح اوٍتادساخ اوٍٍاسظاخأفضي 

  7/  6 نحهذ العقٌلٍ

4.  

أوصى اوٍجىغ ةأهٌٍح دٌٍّح اوٍىاسد اوٍاوٌح  ودّىًع 

ٌصادسها ٌْ خاله اوشفع وىجهاخ اوٍاِدح وىجٍعٌح 

وجٍعٌح وىعاً إلِهاء ٌشخىح اوـذأظٌغ ودعَ دؽغٌي ا

ٌؤظعح ظىٌٍاُ اوشاجدٍ  األوه ٌع اوشفع إوى

 ةطىث ٌّدح اوذأظٌغ اوخٌشًح

  31/6 ضانٍ الههًا

5.  

فٍ  ّذجاخ دعىًقٌحٌ ةذماساةأهٌٍح أوصى اوٍجىغ 

ٌْ ذعَ او اةىح وطىثقدٌٍّح اوٍىاسد اوٍاوٌح 

  شي ٌؽشوع اومفاالخٌ اوٍجذٍع واألفشاد

  7/  12 نحهذ العقٌلٍ



 

 

 اجحهاع نجلظ إدارة جهعٌت غزاصحضز ن

 ( 9 ) نٌ(  5) الصفحت 

 ٌالخظاخ اوذىقٌر اوٍمىف اوذىصٌاخ ً

6.  

ًذقذً اوٍجىغ ةاوؽمش وجٌٍع أعضاء اوجٍعٌح 

، اوعٍىٌٌح وعذاد سظىً اوعضىًح وىعاً األوه

وًىصٍ اوٍجىغ ةاالظذعذاد وعقذ اوجٍعٌح 

 اوعٍىٌٌح واوٍىعذ اوٍقذشح وها: 

 ٌع دجهٌض ٌا ًىٍ: 3636/  2/  32االسٌّْ 

  واوذّعٌق ٌع 3613إقفاه اوعّح اوٍاوٌح ،

 اوٍشاجع اوقاِىٍِ

  3613ًدقشًش ةشاٌج 

  ً3636دجهٌض خطح اوتشاٌج وعا 

  ً3636اوٍىاصِح اوٍاوٌح وعا 

  7/  12 نحهذ الذلٌو

7.  

اوٍجىغ ةضشوسج دعهٌي إجشاءاخ إقفاه اوعّح أوصى 

 اوٍاوٌح وٌْ رون:

 3613عىى لؽف خعاب ةّمٍ وىفذشج اودصىه 

 وىتّىك ةهذف إقفاه اوعّح اوٍاوٌح

 الػباياثضلهاى 

عبذالهحطٌ 

 البكٌزي

31/6  

8.  

 ٌاوٍ عىى دقذًشاودصىه اوٍجىغ ةضشوسج أوصى 

 ٌقشاخ اوتشاٌج ٌْ ٌمذث عقاسيذمىفح إًجاس سظٍٍ و

 .3613ةغشض إقفاه اوعّح اوٍاوٌح 

  31/6 العحٌبٍيواف 

9.  
 3613اوٍاوٍ وعاً  سًاه وإلقفاه 1666ٌمافأج اعذٍاد 

 وىعاٌىٌْ فٍ اوٍؽشوع
  7/  12 عهارأحهذ 

11.  

اعذٍذ اوٍجىغ دمىًْ وجّح وىدىلٍح واالظذعذاد 

 وضًاسج اوىصاسج، ودذمىُ ٌْ:

 اوٍقٌطٌثعتذاوعضًض 

 ٌدٍذ اوعقٌىٍ

 ظاٌٍ اوٍهّا

 اوهاجشيإةشاهٌَ 

ةذّعٌق وقاء ٌع ختٌش فٍ اودىلٍح اوٍجىغ وأوصى 

 وعٍي خطح إلِجاص اوٍىف

بذالعشًش ع

 الهقٌطٌب

 العقٌلٍنحهذ 

ضلهاى 

 الػباياث

12/7  



 

 

 اجحهاع نجلظ إدارة جهعٌت غزاصحضز ن

 ( 9 ) نٌ(  6) الصفحت 

 ٌالخظاخ اوذىقٌر اوٍمىف اوذىصٌاخ ً

11.  

ذؼٌْ ٌقش إداسج اوجٍعٌح فٍ اعذٍذ اوٍجىغ د

-ٌجٍع ٌٌشلادى عىى ؼاسع خٍضج ةْ عتذاوٍطىث

وًىصٍ اوٍجىغ ةذدذًص اوعّىاُ  1ٌمذث سقَ 

اوىطٍّ وىجٍعٌح ٌع خشًطح اوجٍعٌح وسفعها وٍشلض 

 اوذٌٍّح

  23/6 ضانٍ الههًا

12.  

فٍ إداسج اعذٍذ اوٍجىغ اوذعٌٌْ وىىظائف اوشئٌعٌح 

 اوجٍعٌح:

 أخصائٍ ةشاٌج-عٍش ةْ ظعذ آه اوؽٌخ 

 أخصائٍ دعىًق وإعالً –ًاظش ةْ إةشاهٌَ اودٍىد 

 وًىصٍ اوٍجىغ ةاظذمٍاه إجشاءاخ اوذىظٌف

 ودعٌٌْ ٌداظث سظٍٍ وىجٍعٌح

  12/7 ضانٍ الههًا

13.  

ٌع ةشِاٌج  واوشعاًح اوؽشالحاعذٍذ اوٍجىغ عقذ 

ودشؼٌذ وًىصٍ ةذفعٌىه عىى قّاج اوٍجذ  3اوٍّصح 

اوٍىاهث فٍ ٌذًّح اوشًاض وىٍؽاسلح فٍ اوتشِاٌج 

 واخذضاِها

 ضانٍ الههًا

 عهز آل الػٌخ
12/7  

14.  

اوذأهٌي وىٍعٌاس اوتشًطاٍِ اعذٍذ اوٍجىغ ٌؽشوع 

ؼشلح داً )سةٌض( ٌع  TRUSTED CHARITYوىجىدج  

وةشعاًح ٌْ ٌؤظعح  وىخذٌاخ اإلداسًح اوٍذقذٌح

اوعضٌتٍ اوخٌشًح، وًىصٍ اوٍجىغ ةاظذشٍاس 

اوٍؽشوع الظذمٍاه اوتّاء اوٍؤظعٍ وفق ٌعاًٌش 

 اوجىدج

 ضانٍ الههًا

 عهز آل الػٌخ
23/6  

15.  

اوٍىافقح عىى دعذًي اوالئدح األظاظٌح وىجٍعٌح 

ًدق ةاالظذشٍاس وإضافح اوعتاسج اوذاوٌح: وىعٍاح 

اإلقشاض أو اوذٍىًي واوشهْ ٌْ  وىجٍعٌح االقذشاض /

 أي جهح

ودعذطٌع االظذشٍاس أو  خذى دعذفٌذ اوجٍعٌح

ةشِاٌج االظذذاٌح وٌّها اوٍؽاسلح فٍ  االقذشاض

اوٍاوٌح )دائَ( وذٍىًي اوجٍعٌاخ األهىٌح ةقشوض 

 . خعّح

 رئٌظ الهجلظ

عبذالعشًش 

 الهقٌطٌب

12/7  



 

 

 اجحهاع نجلظ إدارة جهعٌت غزاصحضز ن

 ( 9 ) نٌ(  7) الصفحت 

 ٌالخظاخ اوذىقٌر اوٍمىف اوذىصٌاخ ً

16.  
اعذٍاد اوجذوه اوضٌٍّ الجذٍاعاخ اوجٍعٌح خاله عاً 

3636 
  23/6 رئٌظ الهجلظ

17.  

دساظح إِؽاء ٌشلض اوذذسًث اطىع اوٍجىغ عىى 

وأةذي ٌىافقذه عىى اظذمٍاه اوذساظح ودقذًَ 

وعشضها عىى  ٌىف دعىًقٍ وها وىٍٍىوٌْ واوٍاِدٌْ

 اوٍجىغ فٍ االجذٍاع اوقادً

 رئٌظ الهجلظ

 نحهذ العقٌلٍ
12/7  

18.  

أوصى اوٍجىغ ةشفع طىتاخ اوٍّذ إوى وصاسج اوعٍي 

 واوذٌٍّح االجذٍاعٌح وهٍ:

 اوٍّدح اوذؽغٌىٌح

 ٌّدح اوىظائف اوشئٌعٌح

 اوىصاسج خىه ٌّدح اوٍقشٌع ٌذاةعح 

 رئٌظ الهجلظ

 نحهذ العقٌلٍ
12/7  

19.  

فٍ ٌؽشوع  ؽاسلح اوجٍعٌحٌاعذٍذ اوٍجىغ 

 دأظٌغ اوذٌٍض اوٍؤظعٍ وجهاخ اوقطاع غٌش اوشةدٍ

 ، واعذٍذ ودضىس خفي اوذذؼٌْ لاًل ٌْ:

 ٌدٍذ ةْ عتذهللا اوذوٌَ

 ٌدٍذ ةْ ساؼذ اوعقٌىٍ

 ظاٌٍ ةْ عتذاوشخٍْ اوٍهّا 

 عهز آل الػٌخ

 العقٌلٍنحهذ 
12/7  

21.  

 اوٍجىغ اوىىائذ واألِظٍح اوذاوٌح:اعذٍذ 

 اوالئدح األظاظٌح 

  اوصالخٌاخالئدح 

  اوٍذًش اوذّفٌزيالئدح 

 وأوصى ةّؽشها عىى اوٍىقع اإلومذشوٍِ وىجٍعٌح

  12/7 الحوكهتجًت ل



 

 

 اجحهاع نجلظ إدارة جهعٌت غزاصحضز ن

 ( 9 ) نٌ(  8) الصفحت 

 ٌالخظاخ اوذىقٌر اوٍمىف اوذىصٌاخ ً

21.  

 اعذٍذ اوٍجىغ اوعٌاظاخ اوخاصح ةاودىلٍح:

  دعاسض اوٍصاوذظٌاظح 

 ذتٌىغ عْ اوٍخاوفاخ وخٍاًح ظٌاظح او

 ٌقذٌٍ اوتالغاخ

 ظٌاظح خصىصٌاخ اوتٌاِاخ 

  وإدالفهاظٌاظح االخذفاظ ةاوىسائق 

  ظٌاظح اوىقاًح ٌْ عٍىٌاخ غعٌي األٌىاه

 وجشائَ دٍىًي اإلسهاب

 ظٌاظح جٍع اوذتشعاخ 

  آوٌاخ اوشقاةح واإلؼشاف عىى ظٌاظح

 اوٍّظٍح

  ًْظٌاظح دّظٌَ اوعالقح ةٌْ اوٍعذفٌذ

 ودقذًَ اوخذٌاخ

 ظٌاظح اوذعاٌي ٌع اوؽشلاء واألطشاف 

 ظٌاظح قىاعذ اوعىىك 

 وأوصى ةّؽشها عىى اوٍىقع اإلومذشوٍِ وىجٍعٌح

  12/7 الحوكهتجًت ل

22.  

اوٍجىغ عىى ٌتادسج صّاعح فٌىَ دعشًفٍ وافق 

، ٌع اودصىه عىى عشوض ظعش ٌّاظتح وىجٍعٌح

وأوصى اوٍجىغ ةذقذًَ ٌادج إعالٌٌح اخذشافٌح 

 وذدعٌْ اوصىسج اوزهٌّح

 الههًاضانٍ 

 العقٌلٍنحهذ 
12/7  

23.  

شعاًح و اوذعىًقٍ عشضاواوٍجىغ عىى دساظح وافق 

اوتدص ع اوذىصٌح ةٌقّاج األطفاه )ٌجذ( إعالٌِح فٍ 

وفشصح وىذعشًف واظذشٍاس ا عْ سعاج وىٍؽشوع

 ةشاٌجها وأِؽطذها. ةاوجٍعٌح ودعىًق

  12/8 الههًاضانٍ 

 



 

 

 اجحهاع نجلظ إدارة جهعٌت غزاصحضز ن

 ( 9 ) نٌ(  9) الصفحت 

 قذ أقشخ اوذىصٌاخ اوعاةقح وٍدضش االجذٍاع ٌْ قتي ٌجىغ اإلداسج وهَ: و

 الحوقٌع الوظٌفت االضو م

  اوشئٌغ نحهذ بٌ عبذهللا الذلٌو  .1

 اوّائث ضلهاى بٌ نحهذ الػباياث  .3
 

 اوٍاوٍ اوٍؽشف عبذالهحطٌ بٌ خالذ البكٌزي  .2
 

 عضى يواف بٌ ثايٍ العحٌبٍ  .4
 

 عضى ضانٍ بٌ عبذالزحهٌ الههًا  .1
 

 

 

 

 


