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املنظىمت العالجيت واالجتماعيت
 .1مت املٌافقْ مبلجس ػ معة ْ رةرو ٌص عسغ نمى املر ق زّ ف ٓ ً 2018/3/25املمنم زّ تنم ٓ
 2018/3/31عسٓ النمأةني عسٓ الغعرّ أعضعٕ هَْٗ النمزصٍػ ًال عةسني ( 1050عض ٌ هَٗ ْ
تزصٍػ  1903 ،ةٌظف ) بؾوعري ةرفضري للل ةروم  ،قَم ْ الؾ وعرّ  500مرَو ع ( ؽ وعرّ
أةعن املصضٍني ) بإمجعىل ةبسغ  1,476,500مرَ ى تنمحمس وم ااعة ْ اَعب ْ ع الغ عرّ
أعضعٕ هَْٗ النمزصٍػ ًال عةسني.
 .2مت املٌافقْ مبلجسػ معة ْ رةرو ٌص ظسغ نمى املر ق زّ ف ٓ  2018/6/30عس ٓ صف ن اغ بْ
ةغعهمْ ااعة ْ فٓ ال الج الطبٓ لسغعرّ ال عةسني ة  %25إىل  %75خصمع ة تغعب
املَظااَْ ًفٓ تعلْ االعنمرفعس ٍنمم السلجٌٕ إىل صرزًق عالج ال عةسني املرؾأ هلشا الغضض.
 .3قَعم الغَز أ.ر  /عبَ ز ص ع صٖ َػ معة ْ رةرو ٌص بعلنم عق ز ة ن ةغنمؾ فٓ الق ٌا
املغسحْ بعألعلرزصٍْ ( ةغنمؾفٓ ةصطفٓ كعةل ال غ لضِ) ًةضاك ظ لألؽ ْ
ًالنمحعلَل بزةروٌص ًاإلعلرزصٍْ.
 .4االانمو عٕ ة املرظٌة ْ ال المَ ْ لط الب معة ْ رةرو ٌص ًحتم ل ااعة ْ للعف ْ
املصعصٍف ال المَْ ًالطبَْ ب زًن حتم ل الط الب ألٔ تل علَف ةعلَ ْ عسم ع ب زم
االانموعٕ ة املغنمؾفٓ ااعة ُ.

اإلنشاءاث واملبان :
 .1مت إضعفْ كسَْ الرتبَْ الرٌعَْ – معة ْ رةروٌص للسَع معة ْ رةرو ٌص ب علقضاص
الٌطاص ِ صقم  1679لغرْ ً 2017مت بزٕ الزصاع ْ بعللسَ ْ يف ال عم اا عة ُ 2018/2017
بعلقضاص الٌطاصِ صقم  5236بنمعصٍذ .2017/10/19
 .2مت إعنمالم ةبرٓ كسَْ النممضٍض ًاالانموعٕ ة النملجوَظا الالطة ْ ًتأع َػ املبر ٓ ة
ةلعتب إراصٍْ ًة عةل بنمعصٍذ .2017/12/9
 .3مت ةٌافقْ اجملسػ األعسٓ لسلجعة ع ظسغنمْ املر ق زّ بنم عصٍذ  2019/6/22عس ٓ إاؾ عٕ
كسَْ الفرٌن النمطبَقَْ بعلرٌبعصٍْ ًمت االانموعٕ ة النملجوَظا الالطة ْ لب زٕ الزصاع ْ
بلسَْ الفرٌن النمطبَقَْ بعلرٌبعصٍْ ًم عصِ اعنمص زاص الق ضاص ال ٌطصاِ ب زٕ الزصاع ْ
بعللسَْ.
 .4مت إض عفْ كسَ ْ ااعع بع ًامل سٌة ع بعلرٌبعصٍ ْ – معة ْ رةرو ٌص ال ُ كسَ ع
معة ْ رةروٌص بعلقضاص ال ٌطاصِ صق م  1734لغ رْ ً 2018مت ب زٕ الزصاع ْ ف سَ ع يف ال عم
ااعة ُ . 2020/2019
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 .5إعنمالم ةبرٓ كسَْ الرتبَْ لسطفٌلْ املبلضّ مبلجمن االب عرٍْ بنمعصٍذ ً 2019/4/4قعم
الغَز أ.ر  /ة عىل صَٖػ جمسػ الٌطصإ بظٍعصّ امللعن ًاالثرعٕ عسٓ ةع مت فٓ ًقت قَععٓ
ةغنمٌٔ صاقٓ للسَْ صٍعض األطفعل.
 .6مت ةٌافقْ اجملسػ األعسٓ لسلجعة ع ظسغنمى املر ق زّ بنم عصٍذ  2019/6/22عس ٓ إاؾ عٕ
كسَْ الفرٌن النمطبَقَْ بعلرٌبعصٍْ معة ْ رةروٌصً ،صزص قضاص صَٖػ جمس ػ ال ٌطصإ
صقم ( )1813بنمعصٍذ  2019/7/29بإضعفْ اللسَْ الُ كسَع معة ْ رةروٌص.
 .7مت إع نمالم ةؾ ضً ت سَ ْ ةبر ٓ إراصّ ااعة ْ ( ال زًص االًل ًالن عاُ عس ٌِ بنم عصٍذ
ً 2018/4/29الزًص الضابن ًاخلعةػ بنمعصٍذ .) 2018/1/12
ً .8مت ًضن تلجض االععؼ إلاؾعٕ كسَْ الط ب البؾ ضٔ ًةغنمؾ فٓ ظعة ْ رةرو ٌص ًمت
اعرعر عمسَْ االاؾعٕ التزٔ الؾضكع النمعب ْ لٌطاصّ االانمعج ااضبُ .
 .9معصٔ إعنملمعل ةبرٓ امل عةل املضكظٍْ بعجملمن ال سمُ تَث ان اغبْ النمرفَش .%91
 .10مت االانموعٕ ة النملجوَظا الالطة ْ لب زٕ الزصاع ْ مب و ز البح ٌ البَٗ ْ ًالص حضاًٍْ
بعلبغنمعن ة أعم عل ص َعاْ لسبرَ ْ النمحنمَ ْ ًم عصٔ تؾ غَل األت ٌاض الغ ملَى
املٌمٌرّ بعمل وز.
 .11النم عقز ةن اهلَْٗ ال ضبَْ لسنمصرَن اتزٔ ااوع اخلعض ى لٌطاصّ االانمعج ااضبُ عسٓ
تضكَب ةرظٌةى املضاقبْ بعللعةريا بغزاصّ ااعة ْ ًكسَعتوع ًسلم بعلنمرغَق ة ن
ًطاصّ الزاخسَْ مبحعفظْ البحريّ تَث ان اغبْ النمرفَش ً %96معصِ اإلعنملمعل.
 .12مت النم عقز عسٓ ةرظٌة ْ إا شاص تضٍ ق تسق عُٖ ًف ق ت سَم ع ًطاصّ الزاخسَ ْ ًإراصّ
الزفع املزآ ًااضٍق ملبعاُ ااعة ْ ًاملٌقن ال عم تَث ان اغبْ النمرفَ ش ً %92م عصِ
اإلعنملمعل.
 .13مت تفض (  ) 2بٗض بأصض ًارٔ الرطضًن ب مق  350ةرت  200 ،ةرت بنملسفْ ال تنم زٔ 600,000
(عنممعٖى ألف مرَ ى) ال ري ري ًمت اع نمدضاج ةَ عي ص عاْ ل ع نمدزام لسظصاع ْ ًك شا
لسؾضب ًمعصٔ عمل بضًتٌكٌل ةن إتزٔ ااوع الغَعرٍى العنمصالح ه شي االصاض ٓ
ًهُ  200فزان ملظصعْ عنَْ لسطالب ًلظٍعرّ ة ٌاصر ااعة ْ تَ ث ان اغ بْ النمرفَ ش
ً %100مت اإلانموعٕ ة اافض بنمعصٍذ .2018/5/2
 .14املؾضً القٌةٓ األًل اعة ْ رةروٌص ًحمعفظْ البحريّ ًه ٌ الب زٕ ف ٓ ال م ل مببر ٓ
أصض اإلعنمعر األًلَمبٓ مبحعفظْ البحريّ إلاؾعٕ كسَ ْ الط ب ًاملغنمؾ فٓ اا عة ُ
ًالنمٓ مت اقل املسلَْ ًالنمدصَص اعة ْ رةروٌص عسٓ صزًص قضاص فٓ مسغْ جمسػ
الٌطصإ صقم  38لغرْ .2013
 .15بزاٍْ ة تٌلُ السيد أ.د  /عبيد صاحل  -رئاسة اجلاعة ة قعم بعاص ٌل عس ٓ ةٌافق ْ
ًطاصّ النم سَم ال عىل ًةٌافقْ ًطاصّ االم احملسٓ بنمدفَض املبسغ احملزر لغزار قَم ْ
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أصض اإلعنمعر ة ةبسغ ( 177.000000ةعٖى ًعب ْ ًعب ٌن ةسٌَن مرَوع) إىل ةبسغ 33.000000
(ثالثْ ًثالثٌن ةسٌَن مرَوع) ال ريري مت عزاري حملعفظْ البحريّ ًه ٓ قَم ْ اإلاؾ عٕا
املقعةْ فقط عسٓ أصض اإلعنمعر.
 .16عزار كعفْ املغنمحق حملعفظ ْ ال بحريّ ًاق ل ةسلَ ْ اإلع نمعر االًلَمب ٓ اعة ْ
رةروٌص .
 .17بنم عصٍذ  2019/1/17ق عم الغ َز ا.د /عبي د ص احل – رئ ي اجلاعة ة بنمٌقَ ن بضًتٌك ٌل
إلاؾعٕ كسَْ الطب ًاملغنمؾفٓ ااعة ٓ ظعة ْ رةروٌص بني اهلَْٗ القٌةَ ْ ل انم عج
ااضب ُ ةنممنس ْ يف ؽ ضكْ اإلانم عج ااضب ُ لسمؾ ضًعع ًاالعنمؾ عصا اهلرزع َْ
ًالنمٌصٍ زا ال عة ْ ًمعة ْ رةرو ٌص عض ٌص الغ َز أ.د /خال د عب د ال ار  -وزي
التةل يم الة او والب ع الةل

و عة الا الل ااح ا.م /ا د الة ار  -وزي ا نت ا

احل ب والسيد اللااح ا.م /هشام آعهه  -حافظ الب رية.
 .18بنم عصٍذ  2018/5/24مت ااص ٌل عس ٓ ةٌافق ْ ًطاصّ النمدط َط ًاإلص الح اإلراصٔ عس ٓ
حتٌٍل اللعبال اهلٌاَْٖ إىل كعبال أصضَْ جمعاع عسمع بأن النملسفْ احملزرّ ة
قبل ًطاصّ اللوضبعٕ ةبسغ ( 77.000000عب ْ ًعب ٌن ةسٌَن مرَو ع) ًإرصامو ع ة ض م
خطْ الزًلْ لضفن اللعبال اهلٌاَْٖ ًبزًن حتمل ًطاصّ النم سَم ال عىل أً ااعة ْ أٔ
تلعلَف.

النىاح

املاليت

 .1طٍعرّ ةَظااَْ اخلطْ االعنمنمعصٍْ ظعة ْ رةروٌص.
2016/2015

 90ةسٌَن مرَى

2017/2016

 115ةسٌَن مرَى

2018/2017

 156ةسٌَن مرَى

2020/2019

 225ةسٌَن مرَى

 .2تف َل ةرظٌةْ الزفن اإلللرتًا ُ لط الب معة ْ رةرو ٌص بعلنم عق ز ة ن بر م ةص ض
ترفَشا لنمٌصَع القَعرّ الغَععَْ لسؾمٌل املعلُ.

التجهيساث العلميت
 .1تٌفري أموظّ ًةغنمسظةع لس مسَْ النم سَمَْ اعة ْ رةروٌص لسلسَع ال مسَْ تفٌق
 8ةسٌَن مرَوع لرؾض البحث ال سمٓ بعاعة ْ ًكسَعتوع.
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مت إع نمالم ة خ الل القَ عرّ ااعة َ ْ الغ عبقْ ع زر  48ؽ قْ عم عصا إلع نمغالل
كمزٍرْ معة َْ ة حمعفظْ ال بحريّ ًلل بغ بب ع زم املنمعب ْ ة القَ عرا
الغعبقْ مت النم زٔ عسَوع.
ظو ٌر الغ َز أ.د  /عبي د ص احل – رئ ي اجلاعة ة مت إع نمالم ه شي ال م عصا ًإع عرّ
تأهَسوع ًاإلعالن ع املزٍرْ ااعة َْ اعة ْ رةروٌص ًالبزٕ فَو ع ة ن ال عم اا عة ٓ
 2020/2019ب ز تٌفري كعفْ اتنمَعمع املزٍرْ ااعة َْ.
مت البزٕ بعل مل بعملزٍرْ ااعة َْ بعلبغنمعن ًتأهَسوع للٌن ةزٍرْ معة َ ْ لط الب
معة ْ رةروٌص ةن تٌفري ًععٖل االانمقعل الالطم لسطالب ة خالل ااعة ْ.
تٌفري عزر  6أتٌبَػ لرقل الغعرّ أعضعٕ هَْٗ النمزصٍػ ًال عةسني بعاعة ْ ة خالل
اهلَْٗ ال عةْ لسدزةع االٌةَْ.
ة خالل تشلَل كعفْ ال قبع اخلعصْ بؾضكْ أطسػ ال عةْ لسمق عًلٌن املغ ٌٗلْ
ع ترفَش ةبرٓ كسَْ اهلرزعْ مت اإلتفعق عسٓ الضريم ة ع زم إانمو عٕ الف رتّ الظةرَ ْ
إلعنمالم املبرٓ عسٓ تغسَم عزر  5أرًاص ة ةبرٓ كسَْ اهلرزعْ معة ْ رةروٌص لسب زٕ
بعلزصاعْ بوع.
مت النم عقز عسٓ تٌصٍز أموظّ كسَْ اهلرزعْ ًال ٌص ة خ الل النم عق ز ة ن اهلَٗ ْ
ال ضبَْ لسنمصرَن لنمٌصٍز األموظّ ًامل زا للسَ ْ اهلرزع ْ ًسل م لنمل ٌن كسَ ْ
هرزعْ تنمغعًٔ ةن اللسَع فٓ املرظٌةْ النم سَمَْ.
تضصع عسٓ تَعّ طالب معة ْ رةروٌص مت النمرغَق ةن حمعفظْ البحريّ ًهَْٗ الط ضق
بإاؾعٕ كٌبضٔ ةؾعي أةعم ةبرٓ جممن األب عرٍْ النم سَمٓ عسٓ طضٍق الغضٍن القعهضّ
إىل اإلعلرزصٍْ الظصاعٓ ًمت اإلانموعٕ ة اإلاؾعٕ بنمعصٍذ .2019/5/5

التأهيل والدوراث التدريبيت للسادة العاملني
ال عم ااعة ُ

عزر الرباةج

عزر املنمزصبني

2016/2015

9

133

2017/2016

10

97

2018/2017

11

184

اجملموع

 30بضاعةج

 414ةنمزصب

923

