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 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 مقدمة: 

م جعمم ضت تممعلعضت ع ممعوضوت م  مم ضض–تمموضع ممةضخدمم ضخمجمم ضوتجمتجممةضعتةجلمم ضوتب امم ضت  لمم ضدمم ضو  ممة  ض

ضموخملضوتجمتجمةض ضضعوآلمو ضبهمفضوتتععيجضت   ل ضعوتقل وضبخ قضعتفع لضمععه ضكمزءضت   يضعع معضع جملضعجم  ع

ف زضعتشمملةضوتعم ج   ضبهم ضجم ضتع م ءضه ام ضوتتممعيعضعجم ضلعم عةهوضجم ض  ضتقعوضوت  ل ضبتوتخد ضع ىضتبة تض

جع م  ضعجمع   ضج  عم  ،ضعوتد ب ضعتدب ءضوإلجتل زضعوتع ج   ضع مىضت ضلكمع ضكملضجم ض مبقض كمعهوضممزءض عم  ض

ضج ضوتجش عك ضوتجمتجعل  ض

 تمم ضجمم ضض ت ممج ض تمم ضت ض ممتوضتفع مملضبععتعكممعفتضجممةضجخت ممعضتشممك  ضوتجمتجممةضوتجمممةيضبجمم ض ت ممجة ض

ق لجلم ضعمعتلم ضع مىضت ضلقممعوضوتمجلمةضب تقلم وضب تممععضوتجتعقممةضه لم ضعجةمجم تضر معض كعجلمم ضج  لم ضعو ضتمجعلم تض

جمةهوضعوت  لم ضجم ضخمتهموض ميضوتخممج تضعوتتععلم ضوتجمتجعلمم ضعوتتةجلم ضوتب الم ضب إل م   ضوتمىضزيم م ضوتمععيضتممم ض

تخممج تضوتجقمجم ضعقلم عضع م ءضكممضجم ضجةمجم تضو ضج ضتق لوضكجج لضه هضوتخمج تضت تو دعوفضوتج تف م ضج ض

بجم ضفض تعم عمضجمةضضوتعم ج   ضبهم ضعخعيم هم موءضوت  لم ضجم ضخمم ضوتعجملضعتدمعوفضوتجمتجمةضوتجممةيضعم ضت عقض

 تف قضع  ه  ضبق ضآلتل تضوتتةف  ضوتتىض  توضوإلضعدض  ل وتخد ضوف تعوت مل ضت 

ض

م معوو عع– عطوواع ناوو   عخخموو ع جممعموونعتع ملوو ع جكليوو عج  لووخطووت اع اووخ خعخطوو ع

عع تمع جحخلث عت آلخ اأ عتكرعج ع

ع ممقضخدممعوتضجةهملمم ضض8182ض-8102خمجمم ضوتجمتجممةضعتةجلمم ضوتب امم ض ق جممتضوت  لمم ضبدعمممومضخدمم 

 ضق جمتضوتب ام ضوتجمتجةضعتةجل تخمج ضض تم جع وخد ضعو   ضت ج  ضتعو قضوتخد ضجةضو تل م تضوتجمتجةضعجةض

وتتمميضتممعتبلضب تتخ  مم تضخمجمم ضوتجمتجممةضعتةجلمم ضوتب امم ضجممم فتضتت م مممضضوت  لمم ضبمم إلدمىضع ممىضخدمم ضوتم جعمم 

تمميضتتة  مم ضجممةضدبلعمم ضت مم ضوتتخ  مم تض،ضكجمم ضق جممتضو ق مم وضوتجتعمممم ض مميضجممم  ضدمم ضو  ممة  ضعو هممموفضوت
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ت   ل ضوتتيضتوضوعتج مه ضخمج ضوتجمتجةضعتةجل ضوتب ا ضخد ضوتع جل ضبعقمضم   تضع عض هةيضتجة قش ضتهموفض

ضوت  ل  ضضضع يضجم 

ض-ج ضخم ضوتخدعوتضوتجةهمل ضوتت تل ض:خمج ضوتجمتجةضعتةجل ضوتب ا ضخد ضتوضع ةض

ضوت  ل  ضع ىضج تع ضخمج ضوتجمتجةضعتةجل ضوتب ا ض وتتععل ضبأهجل ضوعمومضخد ضض0

خمجمم ض ععك مملضوت  لمم ضتشمماع ضض معو مم ضكلفلمم ضوعمممومضوتخدمم ضب تتعمم ع ضجممةضوفق مم وضوتجخت فمم ضت   لمم ض8

ض جل ضوتب ا ةوتجمتجةضعت

عمممومضوت ممعع ضوتع جمم ضت خدمم ضض2 ع  مم ءضضوتجقمجمم ضجمم ضوت مم م وفقتعو مم تضجمم ضخممم ض ضتمموضجة قشمم ضعو 

ضوفق  وضوتع جل ض

ض كت ب ضتف   لضوتخد ضعوف تل م تضوتمزج ضعج  معضوتتجعيلضوتجقتع  ض 4

معوءضوتتعملمتضوتمزج ض   ضوف تل م تضو5 ضجد عب  ت ضع ةضآتل ضتجت بع ضعجعومع ضوتخد ضعو 

ضفعتج مه  ت   ل ضضوتيضوتم جع ضخمج ضوتجمتجةضعتةجل ضوتب ا ضوع   ضة خ ضج ضخد ضض ض7

ض

عال عجخط عخخم ع جممعمنعتع مل ع جكلي :ع ا إلفعر ض اع ن

و تعلعضتآلمو ضعوتع عوضوت م   ،ضةممضو ضضم جع ض-ت  ل ضد ضوف ة  ضضوإل تعوت مل ب تعمعىضوتىضوتخد ض

عوتجتع قضبخمج ضوتجمتجةضعتةجلم ضوتب ام  ضعجم ضضوت  تثوإل تعوت ميضتعوت مل ضلقةضوتهمفض ج ض ج ضو هموفضوإل

ضوف ممتعوت مل ضت تج شمميضجممةضخدمم ضوت  لمم ضضت  لمم ضدمم ضو  ممة  ضوتخدمم ضوتجمتجعلمم ةضع ممتمموض مموضتعو قمم  ضجممةض تمم ،ض

ض ضض8102-8182

ةشمد ضته ضوتجخت ف ضبأهجل ضوفض عتقعوضه هضوتخد ضجبمال  ضع ىضوةب  قه ضج ضولج  ضوتم جع ضبدموعوته ضعك ل

ض ضككلضضوتج للضعضوتجمتجةض ضعمععض ت ض يضوتةهعمضب تج    وتجمتجعل ضعوتتةجل ضوتب ال

وموعتميضكممضجم ضوتم جعم ضعوت  لم ض ميضهم وضوتةدم ق ض م توض تم ضجم ض ع ضبم  ض توضوتتع  عفضضعع ىضه و

 مم  ه ه ضت قلمم وضبهمم وضوتمممععضع ممىضت ض ممتوضض  وتجمعلمم ضوتتمممعي ضوتمممزوضعوت مم  يضعوتممضخممم ضتممع  عضوتجممعوعمضوتبشممعي 

ض مىضتةف م تجخت فم ضجش عك ضمجلةضوتع ج   ضبج تعل تهوضوتجخت ف ضج ضتع  ءضه ام ضوتتممعيعضعوفمهمز ضوإلموعيم ضو

ضه هضوتخد  ض
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ب تجعم   عضوتج ممم ضعوتتمىض مت ع ضعو م  ضضتمم  ضوتجت بعم ضبم إلتتزووضتج ضب تة ب ضت تةف م ،ض  معقضتقمعوض

 كج ضجع ح ضضد وتخ  ضموخ    ضت تأ  مضع ىضتةف  ضجعومع  ضخ عم   ضعو تش عيت توضوت معءضضعك ج  ضع ىضت 

ض

ععع-:   لهج الاعر علمل عىع جخط عخط عخخم ع جممعمنعتع مل ع جكلي عك  ء ًعا أهخ فع

 تدعيعضجةمعج ضوتقعو لضوتدبل   0

  ضتع ع ضةد قضوتخمج ضوتجمتجعل   8

  ضضزي مهضة ب ضتعم عضوتخعيم    2

ض

عجعحضلرعخط عخخم ع جممعمنعتع مل ع جكلي :ع جمعكع ععا إلمر ء 

ضخ  م ضوتهممفوإل تعوت مل ضعلهموفضعجعومع ضو ضعضك ل ضد ضو  ة   وإل تعوت مل ب تعمعىضوتىضوتخد ض

ضض-تى:تخد ضع ىضت ض توضوتتب  ضع ق  ضتآلوت  تثضعوتجتع قضبخمج ضوتجمتجةضعتةجل ضوتب ا ،ضتوضوتتأ  مض ىض ل قضو

 مل  وتقعو لضوتعمضتدعيعضجةمعج   0

  ضضزي مهضة ب ضتعم عضوتخعيم    8

ض ضتع ع ضةد قضوتخمج ضوتجمتجعل   2

ءضوت مةممم ضوتجخت مم ضبع مممةضو ممتعوت مل تضع ل  ممم تضت م جعممم ،ض ممم ضت ض مممتوضبةمم  ضتألهمممموفضوإل ممتعوتبمل ضدبقمم

 مضجم ضقبمملضجمموتجشم عك ضوتجمتجعلم ضب ت  لمم ضع مىضت ضتتبةممىضوت مةم ضوعمممومضوتجقتع م تضعجة قشمم ته ضعتقمملجه ضت عت

ض ضتةف  ضعجت بع ضوتخد ضوتجمتجعل وتبمءض يضجم عضوت  ل ضعجم عضوتم جع ضقبلض

عوته امم ضتجع عةمم ضعوإلموعيمم  ضب تم جعمم ضبجمم ضتت ممجة ضوتخدمم ضضلمم ضتع مم ءضه امم ضوتةمممعيععع لم ،ضعممم ضوتبمممءضبتعع

بقضجم ضكملضجم ض مضدم ضجم ضتف  ملضجةهملم ض تمىض متجك عجم ضتت مجة ضوتخضض ضوتب ال ضوتجمتجعل ضعجف هلوضوتتةجل

ض ضه هضوتخد ضتةف  ش عك ض يضجوت

ضعتقعوضوتم جع ضعوت  ل ضبدموعوت هج ضبمعوضجخت عضو ةشد ضوتجمتجعل ضج ضخم :ض

 معوضو ةمج ضوتجخت ف ضت جش عك ضوتجمتجعل ضوتفع ت  ض  0

 عمعم ض وتخد ضوتجضوتعجلضع ىضتع  عضوتتىجعيلضوت   يضتمةشد ضبج ض ةدبقضجة  8



  

 4 

 الجودة وحدة ضمان 

DQAU-MSA 

 

 ج   ضب تم جعممم ضعوإلشمممتعو ضوإل مممم بيضجمممةضتدمممعوفض بلممم ضعوتفع تممم ضجممم ضوتعممممتشمممملةضوتجشممم عك ضوإل   2

 وتجمتجةضوتجمةيضع ىضتةجل ضوتب ا ضعتدعيعضوتجمتجة ض

 آتل تضوتتع لوضوتج تجعضعجعو ب ضجتد ب تض عقضوتعجل ضضمعوضعتدعيع  4

ضوتتع ع ضجةضعزوع ضوت   ضتتدعيعضوتةش طضوتجمتجعي  5

  م مضو ج   ضو عتىضب تعع ل   ة  ضب تعزوعهضتت وموعهضوتجعكزي ضتد ضع ضجةضو عجلضبععت   6

 تفع لضوتعل موتضوتجتةق  ضب تتع ع ضجةضعزوعهضوت     7

 ضضزي مهضة ب ضتعم عضوتخعيم    2

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة: التنفيذيه لخطة الصياغة 

خدمم ضت مم ضوتل تضوتجخت فمم ضوتجتع قمم ضبتةفبةمم ءو ضع ممىضكمملضجمم ض ممبقضجة قشممت ،ض ممتوضت م مممضعتعزيممةضوتج مماعض

وتجقتع مم ضع ممىضت ضتممتوضجت بعمم ضوتجخممعنضوتةمم تجضجمم ضخممم ضوتقةممعوتضوتجخت مم ضعيممتوضوتتق مملوضمععيمم  ضتتدممعيعضوتخدمم ض

ضت ج تقبلضبج ض تعو قضجةضوتع ل ضوتج تقب ل ضت م ضج ضوت  ل ضعوتم جع  ض

ض

  :لكلية طب األسنان خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئهلتطبيق التنفيذيه الخطة 

عف الهخ 

علهريلا ج

 الهخ فع

ع جث  تله

مايتلعع مر ء اع جعمل

ع جع فلذ

مؤشرعع جع  فهعمؤشرع نخ ءعمخةع جع فلذ

ع ج م ح

 

 

 

 

1- 

تطوير منظومه 

 القوافل

العالجيه 

)مستهدف زياده 

52%) 

 

 

تنمية . 1

خدمة 

 المجتمع

احتياجات دراسة 

الداخلي  المجتمع

 والخارجي

مسئول لجنة 

 االستبيانات

ام العل بداية قب

 األكاديمي سنويا

 

تقرير عن 

اجات ياالحت

 المجتمعيه

2555  

 

 

 

زيادة 

عدد 

القوافل 

العالجيه 

 المجانيه

بنسبة 

52% 

وضع خطة خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئه

وكيل الكليه 

 لشئون خدمة

المجتمع 

 وتنمية

 البيئة

وثيقة الخطة  5552 -5512

 موثقه ومعتمدة

2555 

بانشطة التوعيه 

مجتمع خدمة ال

 لبيئهوتنمية ا

 اوخارجيداخليا 

 رئيس 

نة لج

 بالتدري

 والتوعية

 على مدار الفصل

 الدراسي

 –خريف )

 -5512(ربيع

5552 

 دوات / لقاءاتن

ن الملصقات / إع

 على

الموقع 

 االلكتروني

25555 
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تنظيم  .1

قوافل 

العالج 

 المجاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفع طلب لعميد 

الكليه بأجتياجات 

 القوافل

د المكان ديتحو

 والزمان 

 

 

 

 

وكيل الكليه 

لخدمه 

المجتمع 

 وتنميه البيئه

 

 

 

بداية فصل الخريف 

 كل عام

 

 

 

الطلب المقدم 

 للعميد

 

155555 

 تسجيل المشاركين 

 -امتياز -) معيدين

مشرفين من  -طلبه

أعضاء هيئه 

 التدريس(

رئيس لجنة 

القوافل 

 الطبيه

من اكتوبر الى 

يونيو كل عام 

 دراسي

ان بالمشاركين بي

 في كل قافله

5555 

قياس الرضا لكال 

من المرضى 

 والمشاركين 

رئيس لجنه 

 األستبيانات

بعد االنتهاء من كل 

 قافله

 5555 تحليل االستبيان

إعداد تقرير عن 

 القافله 

وكيل الكليه 

لخدمه 

المجتمع 

 وتنميه البيئه

نهاية كل فصل 

 دراسي

 5555 تقارير معتمده 

لتعاون مع ا-5

وزارة 

الصحة 

لتطوير 

النشاط 

 المجتمعي

)عمل 

بروتكول مع 

األداره 

المركزيه 

لطب األسنان 

بالوزاره 

لتحديد 

 الي إرسال طلب

الوازره برغبه 

الكليه بعمل 

 كول تعاونوتوبر

صورة الطلب  5555-5512 عميد الكليه

الموجه لوزارة 

 الصحه

5555  

عمل  

 كولوتورالب

الكليه وكيل 

لخدمه 

المجتمع 

 وتنميه البيئه

صيغة  5555 -5519

البروتوكول 

 معتمده

2555  

وكيل الكليه  تفعيل البروتكول

لخدمه 

المجتمع 

 وتنميه البيئه

تقارير القوافل  5555خريف 

بالتعاون مع 

 وزارة الصحه

5555  
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األماكن 

األولى 

 بالرعايه(

تفعيل -2

العيادات 

المتنقله 

بالتعاون مع 

وزاره 

 الصحه

سال طلب إر

 للوزاره 

  5555 صورة الطلب ربيع 5555 عميد الكليه 

تفعيل التعاون 

بأستخدام العياده 

المتنقله فى القافله 

 العالجيه 

وكيل الكليه 

لخدمه 

المجتمع 

 والبيئه

تقارير استخدام  5555خريف 

 العياده المتنقله

2555 

وكيل الكليه  تفعيل البروتكول

لخدمه 

المجتمع 

 والبيئه

مشاركه العيادات  5555خريف 

المتنقله للوزاره 

فى القوافل 

 العالجيه  

15555 

زيادة نسبة -5

التوظيف 

للخريجين. 

 %2)مستهدف 

 2خالل 

 سنوات(.

المشاركه -1

فى  معرض 

توظيف 

الخريجين 

الذى تقييمه 

 الجامعه

(Employ

ment Fair) 

المشاركه فى طلب 

معرض توظيف 

 الخريجين بالجامعه 

صوره من قرار  5519اكتوبر  كليهعميد ال

العميد متضمنا 

 الجهات الخارجيه

5555  

 

زيادة 

نسبة 

توظيف 

الخريجين 

2% 

خالل 

الخمس 

سنوات 

 القادمه

تحديد المشاركين 

من الطلبه 

واألمتياز فى تنظبم 

 المؤتمر 

قرار العميد  5519اكتوبر  عميد الكليه

متضمنا اسماء 

 المشاركين

5555 

من  مخاطبه عدد

الخريجين القدماء 

 لألشتراك 

رئيس لجنة 

 الخريجين

اكتوبر ونوفمبر 

5519 

وثائق االتصاالت 

ايميالت او 

لقطات من 

التوصل صفحات 

 االجتماعي

15555 

مخاطبه عدد من 

مراكز طب 

األسنان المرموقه 

فى  هللمشارك

توظيف عدد من 

أطباء األمتياز 

بالعيادات او تقديم 

 تخفيض للمشاركين

يس لجنة رئ

 الخريجين

اكتوبر ونوفمبر 

5519 

وثائق االتصاالت 

 ايميالت

2555 
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تطوير -5

نظم التعريف 

بالكليه 

 وخدماتها

إنشاء صفحه للجنه 

خدمه المجتمع على 

مواقع التواصل 

 االجتماعي

المسئول عن 

مواقع 

التواصل 

األجتماعى 

 بالجامعه  

  15555 صوره للموقع  5519فبراير 

اك عمل أكشطلب 

توعيه بأمكان 

داخل التجمعات 

خارج الجامعه و

)مراكز تجاريه( 

بغرض التعريف 

 بخدمات الكليه 

وكيل الكليه 

لخدمه 

المجتمع 

 وتنمية البيئه

صوره الطلب  5555فبراير 

 المقدم الي العميد

55555 

أكشاك اقامة 

توعيه بأمكان ال

التجمعات داخل 

 وخارج الجامعه 

وكيل الكليه 

لخدمه 

تمع المج

 وتنمية البيئه

صور ألكشاك  5555مايو 

 التوعيه

نماذج من 

 الخدمات المقدمه

2555 

قياس الرضا لكال 

من المواطنين 

 والمشاركين

رئيس لجنه 

 األستبيانات 

تقرير عن نتيجة  5555يونيو 

 االستبيان

5555 

إعداد تقرير عن 

 النشاط

وكيل الكليه 

لخدمه 

 المجتمع 

موثق التقرير 5555اغسطس 

 وعتمد

5555 

 

 

.توسعة نطاق 2

الخدمة 

 المجتمعية

زياده عدد  -1

ساعات العمل 

لخدمه 

المرضى 

 بالكليه 

قرار بامتداد العمل 

جميع العيادات ب

ألستقبال المرضى 

حتى الساعه 

 الخامسه 

قرار مجلس  5519خريف  عميد الكليه

 الكليه

5555  

 

عمل -5

حمالت 

للتوعيه 

وزياده تغطيه 

خطة لجنة خدمة 

البيئه وخدمة 

المجتمع لعمل 

ندوات وحمالت 

 للتوعيه بصحة الفم 

لجنة رئيس 

خدمه 

 المجتمع 

ن صور م 5519ربيع 

 محاضر اللجنه

الخطه موثقه 

 ومعتمده

2555 
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لفه اوجه مخت

لصحه الفم 

والصحه 

العامه 

)التوعيه 

بأهميه الغذاء 

 -الصحى

توعيه 

لألمهات 

 -الحوامل

توعيه 

لمرضى 

السكر وكبار 

السن( وذلك 

بقاعات 

انتظار 

المرضى 

 بالكليه

قياس الرضا لكال 

من المرضى 

 والمشاركين

رئيس لجنه 

 األستبيانات 

تقرير معتمد عن  بعد حمالت التوعيه

 األستبيان نتيجة 

5555 

إعداد تقرير عن 

 النشاط

وكيل الكليه 

لخدمه 

 المجتمع 

 وتنمية البيئه

نهاية الفصل 

 الدراسي

 يرصوره التقر

  موثقه ومعتمده

2555  

إرسال -4

قوافل توعيه 

 للمدارس  

 

 

عميد طلب مقدم ل

 الكليه 

رئيس لجنة 

 القوافل

بداية فصل الخريف 

 من كل عام

 الطلبصوره ا

 

5555 

للمدارس مخاطبات 

 المحيطه

لجنة رئيس 

 القوافل

من بداية العام 

 الدراسي

 5555 المخاطباتصور 

إعداد جدول زمنى 

 اراتللزي

 تسجيل المشاركينو

رئيس لجنة 

 القوافل

من بداية العام 

 الدراسي

خطة عمل اللجنه 

 موثقه

صور االعالنات 

على الموقع 

 االلكتروني للكليه

2555 

لجنه مسئول  بيانات الرضاتاس

 اتاألستبيان

نتائج تقارير  بعد كل قافله

 األستبيان 

5555 

عمل تقرير عن 

 النشاط

 

رئيس لجنة 

 افلالقو

نهاية كل فصل 

 دراسي

 1555 صوره التقرير 
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إحضار -4

المرضى من 

دور األيتام 

ودور 

المسنيين 

 للعالج بالكليه

عميد طلب مقدم ل

 الكليه

وكيل الكليه 

لشئون خدمة 

البيئه وتنمية 

 المجتمع

بداية فصل الخريف 

 من كل عام

 طلبصوره ال

 

1555 

مع الدور مخاطبات 

 المستهدفه

 جنهلرئيس 

خدمه 

 المجتمع

من صور  طوال العام الدراسي

 المخاطبات

2555  

إعداد جدول زمنى 

 للزيارات

 تسجيل المشاركين

لجنة رئيس 

 القوافل

من بداية العام 

 الدراسي

االعالنات صور 

على الموقع 

 االلكتروني للكليه

بيان بتسجيل 

 المشاركين

2555  

لجنه مسئول  الرضاقياس 

 اتاألستبيان

نتائج تقرير عن  قافلهبعد كل 

 األستبيان 

5555 

عمل تقرير عن 

 النشاط

مسئول 

 القوافل 

نهاية كل فصل 

 دراسي

 صوره التقرير

  معتمد

1555 

 

لجنه  تفعيل-2

مكافحه 

 العدوى 

لجنه مكافحه تشكيل 

 العدوى  

تشكيل اللجنه  5519ربيع  عميد الكليه

معتمد بمجلس 

 الكليه

5555  

 

حصر احتياجات 

ومعمل كل عياده 

لتحسين مكافحه 

 العدوى 

رئيس لجنه 

مكافحه 

 العدوى 

بداية كل فصل 

 دراسي

بيان 

/ باالحتياجات

صور من 

 المشتريات 

25555 

وضع خطه 

 مكافحه العدوى  ل

رئيس لجنة 

مكافحة 

 العدوى

محاضر  5555 -5519

اجتماعات اللجنه 

خطة لتفعيل 

مكافحة العدوى 

بمعامل وعيادات 

 الكليه

15555 

صوره الخطه  5519أكتوبر  عميد الكليه خطهالإعتماد 

 معتمده

2555 

عمل محاضرات 

آلعضاء هيئه 

رئيس لجنه 

مكافحه 

محاضرتين كل 

 فصل دراسي

قائمه 

المحاضرات 

25555 
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وصور من  العدوى  التدريس 

 المحاضرات

إستغالل الموقع 

األلكترونى للجامعه 

لعرض افالم توعيه 

 حه العدوى عن مكاف

رئيس لجنه 

مكافحه 

 العدوى 

مع بداية الفصل 

 -الدراسي )خريف

 ربيع(

5512- 5552 

صور من الموقع 

 االلكتروني للكليه

5555 

 

التعاون مع -6

وزاره 

الصحه 

لتخصيص 

 ةأيام لحمل

ميلون  155

صحه تكون 

خاصه بالكليه 

)مرضى 

الكليه /طلبه 

/موظفين/أع

ضاء هيئه 

 تدريس(

 

 

ب الى إرسال الطل

 وزاره الصحه 

 

  5555 صوره الطلب  5519مارس  عميد الكليه  

تخصيص مكان 

بالكليه يكون مقر 

 عمل للحمله  

 

 عميد الكليه  

 

 

 15555 صور للنشاط    5519مارس 

إستضافه الحمله 

 بالكليه طوال أيام 

وكيل الكليه 

لشئون خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئه

 كشف بأسماء 5519مارس 

المستفيدين من 

 الحمله بالجامعه

55555 

 

إعداد تقرير عن 

 نشاط الحمله بالكليه 

 

 

  5555 صوره التقرير  5519أبريل  

 

 ض


