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  آي٘ ٚع٢ً ستُد ضٝدْا ٚاملسضًني، األْبٝا٤ أغسف ع٢ً ٚايطالّ ٚايؿال٠ ايعاملني، زب هلل اذتُد      

 ٚبعد، أمجعني ٚؾشب٘

 األنادمي١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ايتدزٜب١ٝ ايرباَر تكدِٜ سٍٛ املطتُس ٚايتعًِٝ اجملتُع خد١َ عُاد٠ دٚز ٜتُسنص      

 ٚتٛثٝل ايطابك١، ايتع١ًُٝٝ َٚطتٜٛاتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ ختؿؿاتِٗ اختالف ع٢ً اجملتُع ألفساد ٚامل١ٝٓٗ

  ٚيريو .املدتًف١ اجملتُع فعايٝات ٚ ٚأْػطتٗا فعايٝاتٗا خالٍ َٔ ٚخؿٛؾًا ٚاجملتُع ادتاَع١ بني ايعالق١

  اإلزغاد١ٜ ٚاملسانص ٚعُاداتٗا ادتاَع١ نًٝات َع ٚبايتٓطٝل اجملتُع خد١َ بعُاد٠ ممج١ً ادتاَع١ دأبت

  مجٝع يف ٚايتٛع١ٜٛ ٚايتجكٝف١ٝ ايعا١َ ٚاحملاقسات ايتدزٜب١ٝ ايرباَر َٔ ايهجري ٚتٓفٝر تٛفري يف ٚايؿش١ٝ

 .ايعاّ َداز ع٢ً املدتًف١ اجملتُع ٚف٦ات ألفساد اجملاالت

  بصٜاد٠ ٚذيو اجملتُع َٔ غسحي١ أنرب إىل اجملتُع١ٝ ارتدَات تكدِٜ إىل ٚأبدًا دا٥ًُا ادتاَع١ تطع٢       

  اجملتُع قطاعات َع اجملتُع١ٝ ٚايػسانات ٚايبٓا٠٤ ايٛثٝك١ ايعالقات ٚبٓا٤ املكد١َ ٚايرباَر األْػط١ أْٛاع

  ارتط١ َع متاغًٝا ايط١ٜٛٓ ايتدزٜب١ٝ خطتٗا ايعُاد٠ ُتِعد املٓطًل، ٖرا َٚٔ .َطتُس بػهٌ املدتًف١

  املٛقع، ٖرا ٚيف .اجملتُع ٚقطاعات أفساد يد٣ إجيابٞ أثس ذات ْٛع١ٝ بساَر يتٓفٝر يًذاَع١ االضرتاتٝذ١ٝ

  ايعُاد٠ تكدَٗا اييت ٚايتدزٜب١ٝ ايتع١ًُٝٝ ايرباَر سٍٛ ايهاف١ٝ املعًَٛات مجٝع اهلل بإذٕ جتد ايصا٥س، أخٞ

  .ايعُاد٠ َٓطٛبٞ َع ايتٛاؾٌ ٚآي١ٝ بايعُاد٠ املطاْد٠ ايٛسدات ٚبٝاْات تفاؾٌٝ ٚنريو ايعاّ، خالٍ

  ٚايرباَر ارتدَات حتطني أدٌ َٔ َٚكرتساتهِ آزا٥هِ اضتكباٍ إىل ايعُاد٠ تتطًع نُا              

  اإليهرتْٚٞ ايربٜد خالٍ َٔ ٚذيو اهلل، بإذٕ ايف٦ات دتُٝع ممهٔ غهٌ بأفكٌ ٚتكدميٗا ايتدزٜب١ٝ

 .يًعُاد٠

 ،،،اهلل يٓا ٚيهِ ايتٛفٝلْطأٍ 

 

 



  

 انرؤيح
 ايسٜاد٠ يف ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ ايػا١ًَ ٚبٓا٤ اجملتُع

 
 انرسانح

 اجملتُع َٚطايب٘ إىل ْػاط ادتُاعٞ َطتُسستٝادات تسمج١ ا

 

 األهداف
تٛثٝل ايسٚابط بني ادتاَع١ ٚاجملتُع. 

 
 يتكدِٜ بساَر  ٚايعُاداتتعصٜص االتؿاٍ ٚايتهاٌَ بني ناف١ ايهًٝات

 .ٚخدَات يًُذتُع

 
زفع َطت٣ٛ قدزات أفساد اجملتُع متػًٝا َع أٖداف ٚخطط ايت١ُٝٓ. 

 
 تٛدٝ٘ ايٓػاط ايتدزٜيب يًذاَع١ مبا ٜتفل َع َتطًبات ايت١ُٝٓ ٚزتتُع

 .املعسف١

 
َٜٔٛانب١ املطتذدات يف سكٍٛ املعسف١ ذات ايعالق١ باٖتُاَات املطتفٝد. 

 
املطا١ُٖ يف ْػس ايٛعٞ املٗين ٚايجكايف. 
  
قُإ ادتٛد٠ فُٝا تطسس٘ ايعُاد٠ َٔ خدَات ٚبساَر. 

  
  
 
  



  

      ٚممازضةة١ ْػةةاااتٗا دٕٚ ايتكٝةةد بةةايعُس ٚاملطةةت٣ٛ ايدزاضةةٞ أ

 .ايٛظٝفٞ يًًُتشكني بايرباَر

 
تؿُِٝ ٚاعتُاد اذتكا٥ب ايتدزٜب١ٝ ايالش١َ يًرباَر. 

 
َتابع١ تٓفٝر ايرباَر اييت تكاّ بايعُاد٠ ٚتكٛميٗا. 

 
  االضتعا١ْ بأغداف أٚ فسم عٌُ َٔ داخٌ ادتاَع١ أٚ خازدٗةا

 .مبا خيدّ أغساقٗا ٚايتطٜٛل يربازتٗا

 
    ايكٝاّ بدزاض١ َا ٜٛنٌ يًعُاد٠ َةٔ بةساَر ٚدٚزات َتدؿؿة١

 .ٚتكدِٜ االضتػازات ٚاملكرتسات ايتدزٜب١ٝ ٚايف١ٝٓ

 
  تػةةةذٝع املاضطةةةات املايٝةةة١ ٚايػةةةسنات َةةةٔ ايكطةةةاع ارتةةةاف

يًتعإٚ َع ايعُاد٠ يف زتاٍ ايتدزٜب ٚاالضتفاد٠ َٔ خرباتٗا يف 

 .ٖرا اجملاٍ



  

 تٓفٝر عدد َٔ بساَر ايدبًّٛ دتُٝع ف٦ات اجملتُع ٚاملٛظفني

 .يف املاضطات اذته١َٝٛ ٚايكطاع ارتاف ٚادتٗات ارتري١ٜ

 
     تؿةةةُِٝ ٚتٓفٝةةةر ايعدٜةةةد َةةةٔ ايةةةرباَر ٚايةةةدٚزات ايتدزٜبٝةةة١

ايؿباس١ٝ ٚاملطا١ٝ٥، ٚاحملاقسات ايتٛع١ٜٛ ٚايتجكٝف١ٝ دتُٝع 

ف٦ات اجملتُةع َٚةٛظفٞ ايكطاعةات اذتهَٛٝة١ ٚارتاؾة١ يف      

 .ايهجري َٔ اجملاالت ٚايتدؿؿات

  
تكدِٜ بساَر تدزٜب١ٝ يًذٗات اذته١َٝٛ ٚارتاؾ١ ٚاأل١ًٖٝ. 



  

 أعضاء جملس العمادة
  

 بٔ خًٌٝ ايعًٞ      إبساِٖٝ . د
 المستمرالمشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم    

 

 
 ايػُسٟغسبٞ بٔ َسدٞ . د.أ

 عميد كلية التربية
 

 
 بٔ َهُٞ ايسًَٜٚٞداهلل . د

 عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات
 

 
 اشإعُاد عبدارتايل . د

 المشرف على قسم إدارة األعمال
  



  

 جلنة اجلودة
  

 
ْػس ثكاف١ ادتٛد٠ داخٌ ايعُاد٠ ٚخازدٗا. 

 
         دعِ َٚطاْد٠ ادتٗةٛد املبرٚية١ يتطبٝةل ادتةٛد٠ بايعُةاد٠ ٚايتعةإٚ َةع ادتٗةات

 .ذات ايعالق١

 
إعداد ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ٚايتكسٜس ايطٟٓٛ يًذٛد٠ بايعُاد٠. 
 

 األدا٤ يف ايعُاد٠ ْكِْٜٛتا٥ر َتابع١. 

 
 َتابع١ إعداد ٚتٓفٝر ارتطط ايتطٜٛس١ٜ ٚاالضرتاتٝذ١ٝ يًعُاد٠ ٚايسفع يًُػسف

 .ع٢ً ايعُاد٠

 
 حتدٜد االستٝادات ايتدزٜب١ٝ املدؿؿ١ ملٛظفٞ ايعُاد٠، ٚايسفع يًُػسف ع٢ً

 .ايعُاد٠

 
    سح ٚتػذٝع املٛظفني ع٢ً املػازن١ يف سكٛز ايةدٚزات ٚايةرباَر ايتدزٜبٝة١

ٚٚزؽ ايعٌُ اييت تكةدَٗا مةِ عُةاد٠ ادتةٛد٠ ٚاالعتُةاد االنةادميٞ َٚسنةص        

 .ت١ُٝٓ املٗازات، ٚنريو ادتٗات األخس٣ داخٌ ادتاَع١ ٚخازدٗا

  



  

 اإلعالميةاللجنة 

 

 

 .ايتٓطٝل َع ٚسدات ٚأقطاّ ايعُاد٠ يٓػس أخباز األْػط١ ٚايفعايٝات•
َةةةع أْعُةةة١ ادتاَعةةة١ ٚعًُٝةةةًا ٚمبةةةا ال ٜتعةةةاز  تةةةدقٝل ستتةةة٣ٛ ايٓػةةةس يػٜٛةةةًا  •

 .ٚتعًُٝاتٗا
 .َتابع١ إؾداز أدي١ ايعُاد٠ اإلزغاد١ٜ•
 .إعداد ايتكازٜس ارتاؾ١ بايعُاد٠ بايتٓطٝل َع ايٛسدات ٚايًذإ بايعُاد٠•
 . متجٌٝ ايعُاد٠ يف املعاز  ٚايفعايٝات ع٢ً َطت٣ٛ ادتاَع١•

 

 جلنة اخلطة االستراتيجية
  

 

يًذاَع١ ٚاضةتدالف املعةاٜري ايةيت ختةـ عُةاد٠       اإلضرتاتٝذ١َٝسادع١ ارتط١ •

 .خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس َٓٗا
ايُٓاذز ارتاؾ١ بارتط١ االضرتاتٝذ١ٝ يًعُاد٠ ٚزفعٗا ع٢ً ضتٝفا٤ اضتهُاٍ ا•

 .ْعاّ ارتط١ االضرتاتٝذ١ٝ اإليهرتْٚٞ
 .قٝاع َاغسات ايتٓفٝر ٚاألدا٤ ملػازٜع ارتط١ االضرتاتٝذ١ٝ ارتاؾ١ بايعُاد٠•
تٓعِٝ ٚزؽ عٌُ أٚ يكا٤ات تػاٚز١ٜ ملٓاقػ١ زؤ١ٜ ايعُةاد٠ ٚزضةايتٗا ٚأٖةدافٗا    •

 .ٚقُٝٗا ٚإعداد ايُٓاذز ارتاؾ١ بريو



  



  

 المتميزةجائزة المبادرات 
 

عةةٔ دةةا٥ص٠ ضةة١ٜٛٓ متٓشٗةةا داَعةة١ ٖٚةةٞ عبةةاز٠  

ادتةةةةٛف يًطًبةةةة١ ٚاملةةةةٛظفني ٚألعكةةةةا٤ ٦ٖٝةةةة١ ايتةةةةدزٜظ     

ٚايهًٝات ٚايعُادات أؾشاب املبادزات يف زتاالت خد١َ 

 .ادتاَع١ ٚاجملتُع

  

ادتاَع١  َٔ َٓشٗا ض١ٜٛٓ ٜتِ دا٥ص٠ 

ايتةدزٜظ ٚاملةٛظفني ٚايطًبة١ٚايهًٝات     ١٦ٖٝ ألعكا٤

زتاالت خد١َ ادتاَع١  يف املبادزات أؾشاب ٚايعُادات

ٚاجملتُع، ٚتٗدف ادتا٥ص٠ اىل اجياد زٚح ايتٓافظ ايػسٜف 

بني اعكةا٤ ٦ٖٝة١ ايتةدزٜظ ٚاملةٛظفني ٚايطًبة١ ٚايهًٝةات       

بعةد حتكٝةل   ادتاَع١ ٚاجملتُةع ٚمتةٓ    ٚايعُادات يف خد١َ 

املعاٜري املطًٛب١ ٚٚفكًا يًطٝاضات ٚاإلدسا٤ات اييت حتددٖا 

 .اَا١ْ ادتا٥ص٠

 

 

 املطتٗدفٕٛ

ٚاملٛظفني ايتدزٜظ  ١٦ٖٝ أعكا٤ مجٝع 

ايطةةةةةةةةةةالب َةةةةةةةةةةٔ غةةةةةةةةةةطسٟ  بادتاَعةةةةةةةةةة١ٚايطًبةةةةةةةةةة١ 

مجٝةةةع ايهًٝةةةات ٚايعُةةةادات  ٚنةةةريو ،ٚايطايبةةةات

 .بادتاَع١

 

 

 ادتا٥ص٠ق١ُٝ 

40.000 ادتاَعة١  َطت٣ٛ ع٢ً ادتا٥ص٠ ق١ُٝ

 .زٜاٍ، إقاف١ يػٗاد٠ متٝص 



  

 المجتمعيةجائزة التميز في الخدمة 
 

عٔ دا٥ص٠ ض١ٜٛٓ متٓشٗا داَع١ ادتٛف ألعكا٤ ١٦ٖٝ عباز٠ 

 .ايتدزٜظ ايرٜٔ ٜكدَٕٛ خدَات زتتُع١ٝ ممٝص٠

 
ٚاعرتاًفا  ادتاَع١ َٔ دا٥ص٠ ض١ٜٛٓ ٜتِ َٓشٗا تكدًٜسا

يف خدَةة١ اجملتُةةع  ايتةةدزٜظ ٦ٖٝةة١ أعكةةا٤ جبٗةةٛد

يف تكةدِٜ   ايتٓةافظ  زٚح ادتا٥ص٠ إىل إجياد ٚتٗدف

خةدَات يًُذتُةةع ٜٚةةتِ َٓشٗةةا بعةد حتكٝةةل املعةةاٜري املطًٛبةة١   

. ٚٚفكًا يًطٝاضات ٚاإلدةسا٤ات ايةيت حتةددٖا أَاْة١ ادتةا٥ص٠     

ٚمتةةةٓ  ألعكةةةا٤ ٦ٖٝةةة١ ايتةةةدزٜظ ايةةةرٜٔ ٜكةةةدَٕٛ خةةةدَات     

 .زتتُع١ٝ ممٝص٠

 

 

 املطتٗدفٕٛ

  َةةٔ بادتاَعةة١ ايتةةدزٜظ ٦ٖٝةة١ أعكةةا٤ مجٝةةع

 .ايطالب ٚايطايباتغطسٟ 

 

 
 ق١ُٝ ادتا٥ص٠

24.000 ادتاَعةة١ َطةةت٣ٛ عًةة٢ ادتةةا٥ص٠ قُٝةة١

 .زٜاٍ، إقاف١ يػٗاد٠ متٝص 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 خالٍ مخط١ فؿٍٛ دزاض١ٝايدبًّٛ يف االتؿاالت ٚغبهات اذتاضب بسْاَر 

 

 

 

 .دزاض١ٝمخط١ فؿٍٛ بسْاَر ايدبًّٛ يف تك١ٝٓ ايربزت١ ٚقٛاعد ايبٝاْات خالٍ 

 

 

 

 .بسْاَر ايدبًّٛ يف ايتشسٜس ايؿشفٞ خالٍ ضٓتني دزاضٝتني



 

 

 

 

 

 

 

 .ايدبًّٛ يف ايعالقات ايعا١َ خالٍ ضٓتني دزاضٝتنيبسْاَر 

 

 

 .ايدبًّٛ يف ايتشسٜس ايطهستاز١ٜ خالٍ ض١ٓ دزاض١ٝبسْاَر 

 

 

 .بسْاَر ايدبًّٛ يف َطاعدٚ اإلخساز اإلذاعٞ ٚايتًفصْٜٛٞ خالٍ ض١ٓ دزاض١ٝ

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .يف احملاضب١ خالٍ ضٓتني دزاضٝتنيبسْاَر ايدبًّٛ 

 

 

 .بسْاَر ايدبًّٛ يف ايتطٜٛل خالٍ ضٓتني دزاضٝتني

 

 

 .ايدبًّٛ يف اآلَٔ ٚايطال١َ خالٍ ضٓتني دزاضٝتنيبسْاَر 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .املهتب١ٝ خالٍ ض١ٓ دزاض١ٝاإلداز٠ يف بسْاَر ايدبًّٛ 

. 

 

 .خالٍ مخط١ فؿٍٛ دزاض١ٝايدبًّٛ يف االعُاٍ املؿسف١ٝ بسْاَر 

 

 

  



َع األٖداف االضرتاتٝذ١ٝ يًذاَع١، ٚأٖداف ايهًٝات، ٚعُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املطتُس، متاغًٝا 

أْػط١ )تهٕٛ َػازنات أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُِٗ يف مجٝع زتاالت ارتد١َ اجملتُع١ٝ 

  :داخٌ ادتاَع١ أٚ خازدٗا نُا ًٜٞضٛا٤  ( تطٛع١ٝ، بساَر ٚدٚزات تدزٜب١ٝ، ٚزؽ عٌُ، ْدٚات، ٚغريٙ

 (َع ذنس اضِ ادتاَع١ يف مجٝع املػازنات)

 

 .ايه١ًٝ/فعايٝات زتتُع١ٝ يتشكٝل األٖداف االضرتاتٝذ١ٝ يًذاَع١/املػازن١ يف َػازٜع•

املػةةازن١ يف تٓفٝةةر ٚتطةةٜٛس بةةساَر ايتعًةةِٝ املطةةتُس بايتٓطةةٝل َةةع ادتٗةةات املدتؿةة١، يف قةة٤ٛ استٝادةةات •

 .اجملتُع

 .اإلغساف ع٢ً ايطالب يف أْػط١ خد١َ اجملتُع•

 .املػازن١ يف تكدِٜ ستاقسات تٛع١ٜٛ داخٌ ٚخازز ادتاَع١•

 .املطا١ُٖ يف إعداد ديٌٝ األْػط١ ٚارتدَات اجملتُع١ٝ املكد١َ َٔ قبٌ ايكطِ ٚايه١ًٝ•

 .تػذٝع ايطالب ع٢ً املػازن١ يف أْػط١ خد١َ اجملتُع•

 .املػازن١ يف تٓعِٝ محالت خد١َٝ يًُذتُع َع ذنس اضِ ادتاَع١ يف مجٝع املػازنات•

 .املػازن١ يف بساَر ٚأْػط١ ارتد١َ اجملتُع١ٝ ع٢ً املطت٣ٛ ايٛاين أٚ ايدٚيٞ•

 .ايعك١ٜٛ يف َاضطات اجملتُع احملًٞ أٚ املسانص ٚادتُعٝات ارتري١ٜ•

 .املػازن١ يف تٓفٝر ستاقسات تٛع١ٜٛ يًُذتُع ارتازدٞ•

 .املػازن١ يف اضتطالع زأٟ أزباب ايعٌُ ٚايكطاعات ذات ايؿ١ً، يف ابٝع١ ايعالق١ َع ايه١ًٝ•

غازى فٝٗةا عكةٛ ٦ٖٝة١ ايتةدزٜظ ذتةٌ َػةهالت       /االضٗاّ أٚ اذتؿٍٛ ع٢ً بسا٤ات االخرتاع اييت أعدٖا•

 .زتتُع١ٝ

 .نٌ َا ٜستبط بارتد١َ اجملتُع١ٝ َٔ أعُاٍ ٚابتهازات•

 .أٟ أْػط١ تطٛع١ٝ أخس٣ يف زتاٍ خد١َ اجملتُع•



عُاد٠ خد١َ اجملتُةع ٚايتعًةِٝ املطةتُس عًة٢ ايةسبط بةني       تعٌُ          

ادتاَع١ ٚمجٝع قطاعات اجملتُع َٚاضطات٘ َٔ خالٍ تكدِٜ ايرباَر 

ايتدزٜب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ األنادمي١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ألفساد اجملتُع ع٢ً اختالف 

ختؿؿةةةاتِٗ ٚاٖتُاَةةةاتِٗ َٚطةةةتٜٛاتِٗ ايتعًُٝٝةةة١، ٚبايتٓطةةةٝل َةةةع   

ٚاملسانص اإلزغةاد١ٜ ٚايؿةش١ٝ يف تةٛفري    ٚعُاداتٗا  نًٝات ادتاَع١ 

ٚتٓفٝر ايهجري َٔ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ ٚاحملاقةسات ايعاَة١ ٚايتجكٝفٝة١    

 .ٚايتٛع١ٜٛ يف مجٝع اجملاالت ألفساد ٚف٦ات اجملتُع املدتًف١

مةرٙ األٖةداف، ٜةتِ تػةهٌٝ دتةإ خدَة١ اجملتُةع جبُٝةع         ٚحتكٝكةًا  

ايهًٝةةات بادتاَعةة١ يتشكٝةةل ايةةدٚز ٚاملٗةةاّ املٓٛاةة١ بٗةةا بايتٓطةةٝل َةةع 

 .اقطاّ ٚبساَر ايه١ًٝ

  



  

 :ٚتٗدف دتإ خد١َ اجملتُع بايهًٝات إىل

 

      تعًُٝٝةة١، )حتكٝةةل زضةةاي١ ادتاَعةة١ ٚايهًٝةة١ يف تةةٛفري بةةساَر زتتُعٝةة١

 .تتٛافل َع تطًعات ٚاستٝادات اجملتُع( تدزٜب١ٝ، تٛع١ٜٛ، ٚغريٖا

 

       حتكٝل زضاي١ ادتاَع١ ٚايهًٝة١ يف إجيةاد ٚتفعٝةٌ عالقةات تكةا١َٝٓ َةع

ناف١ ايكطاعات ارتازد١ٝ، يتكةدِٜ خةدَات زتتُعٝة١ ممٝةص٠ بايتٓطةٝل      

 .َع ادتٗات املدتؿ١ بادتاَع١

 

 تفعٌٝ دٚز ايه١ًٝ يف تٓفٝر بساَر زتتُع١ٝ ْٛع١ٝ يتعصٜص َها١ْ ايه١ًٝ

 .يف اجملتُع احملٝط

 

        تػةةذٝع أعكةةا٤ ٦ٖٝةة١ ايتةةدزٜظ َٚٓطةةٛبٞ ايهًٝةة١ عًةة٢ املػةةازن١ يف

 .األْػط١ اجملتُع١ٝ

 

ايعٌُ ع٢ً تفعٌٝ ايػسانات بايتٓطٝل َع ادتٗات املدتؿ١ بادتاَع١. 

 

    ايعُةةٌ عًةة٢ إجيةةاد أٚعٝةة١ َٚٓاغةةط تفاعًٝةة١ تطةةتكطب ٚتطةةتجُس ااقةةات

ايػةةةباب اةةةٛ املػةةةازن١ اإلجيابٝةةة١ يف اجملتُةةةع بايتٓطةةةٝل َةةةع ادتٗةةةات   

 .املدتؿ١ بادتاَع١



دت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ اآلداب 

ٕدت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ اب األضٓا 

دت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ ايطب 

دت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ عًّٛ اذتاضب ٚاملعًَٛات 

ًّٛدت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ ايع 

دت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ ايؿٝدي١ 

 بطهانادت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ ايعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ 

ٌدت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلداب بطربد 

دت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ ايعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ بايكسٜات 

دت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلداب بايكسٜات 

دت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ امٓدض١ 

ْٕٛدت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكا 

دت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 خد١َ اجملتُع به١ًٝ األعُاٍدت١ٓ 

 ضهانا-اجملتُعدت١ٓ خد١َ اجملتُع به١ًٝ 

ًُٞدت١ٓ خد١َ اجملتُع يف عُاد٠ ايبشح ايع 

 ايدزاضات ايعًٝادت١ٓ خد١َ اجملتُع يف عُاد٠ 

 دت١ٓ خد١َ اجملتُع يف عُاد٠ ادتٛد٠ ٚاالعتُاد األنادميَٞٓطل 

 ايبػس١ٜاملٛازد يف عُاد٠ َٓطل دت١ٓ خد١َ اجملتُع 

َٓطل دت١ٓ خد١َ اجملتُع يف َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات االضتػاز١ٜ ٚايتدزٜب 

ٞدت١ٓ خد١َ اجملتُع مبسنص اإلزغاد ايطالبٞ ٚاألنادمي 

 بعُاد٠ غإٚ املهتباتدت١ٓ خد١َ اجملتُع 

 

 

 

 

 

  



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ اذتٜٛهِممدٚح بٔ شعٌ . د

 عكٛ االٍ بٔ فسسإ ايسًٜٚٞ. د

 عكٛ ساَد ستُد أٜٛب. د

 عكٛ عبداذتُٝد ايكاقٞ محٝد٠ .د

 عكٛ أَري٠ ؾعب ايػُسٟ.أ

 عكٛ أٌَ محٛد ايدعُٝٞ.أ

 عكٛ فأزع بٔ ؾاحل ايًشٝد.أ

 عكٛ َطاعد ْٗاز ايسًٜٚٞ

 عكٛ مسا٤ بٓت ضعٝد بٔ غاَإ ايعٓصٟ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح اآلداب

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ضاَٞ عبداذتُٝد ضًِٝ. د

 عكٛ ايطادات ضعد ضًُٝإ. د

 عكٛ اْظ ستُد عباع. د

 عكٛ ايطٝد ستُد شنٞ ستُد.أ

 عكٛ غعبإ َؿطفٞ.أ

 عكٛ ايطٛايب٘قاضِ  عسب.أ

 عكٛ عازف ضامل ايعٓصٟ .أ

 تسكاكاجلُح خديح اجملتًع تكهيح انعهىو انطثيح انتطثيقيح 

  



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ستُد ايطٝد َٛض٢/ د

 عكٛ ستُٛد مجاٍ ضًّٛ/ د

 عكٛ ايصعب٢ابساِٖٝ /د

 عكٛ ٖاي١ سط٢ٓ/ د

 عكٛ ستُد نطاب/ د

 عكٛ ستُد ْدِٜ/ د

 عكٛ فاْدفاىل ضٛداناز/ د

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح طة األسُاٌ

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ املطًٝلعبداهلل سٜٛالٕ . د

 عكٛ ستُد ايطًِٜٛ َػاعٌ.أ

 عكٛ ؾاحل ادتباب عبداهلل.أ

 عكٛ ايهٜٛهيبْصاٍ  فازع.أ

 عكٛ ايصبايٞسطني  عبداملٓعِ.أ

 عكٛ ؾٝاح ايسًٜٚٞ عاَس.أ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح عهىو احلاسة وادلعهىياخ

  



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ امحد اذتاشَٞ. د

 عكٛ امحد زغدٟ. د

 عكٛ باْدٟايطاف . د

 عكٛ ايطٝد ستُٛد. د

 عكٛ خايد عبدايطالّ. د

 عكٛ ابساِٖٝ عبدارتايل. د

 عكٛ اغٛنَٛاز. د

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح انطة

 عكٛ دعا٤ َاشٕ. د

 عكٛ زساب ابساِٖٝ. د

 عكٛ غرئٜ تٛفٝل. د

 عكٛ اميإ سطٔ. د

 عكٛ ٖب٘ دالٍ. د

 عكٛ اميإ ارتٛيٞ. د

  

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ فٗد شاٌَ املاْع

 عكٛ باضِ عبدايعصٜص ايدزعإ

 عكٛ االٍ ستُد ايسًٜٚٞ

 جلُح خديح اجملتًع تعًادج شؤوٌ ادلكتثاخ



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ امادٛزعبد اهلل َسشٚم  .د

 عكٛ قسَٛؽَٛض٢ عجُإ . د

 عكٛ إبساِٖٝ سٛتإ ايطُٗٝٞ. د

 عكٛ ايس٢ًٜٚ الف٢بدز . د

 عكٛ أضاَ٘ أمحد ًٌَٗ. د

 عكٛ ايطسسا٢ْ  أ١َٓٝ إبساِٖٝ َسإ. د

 عكٛ بدز فًشٞ ايطايب. أ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح انعهىو

 عكٛ ايطايب  محٛد عبد اهلل. أ

 عكٛ أمحد خًف ايسًٜٚٞ. أ

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ عبدايعصٜص إبساِٖٝ ايصازع. د

 عكٛ ضاَٞ إبساِٖٝ ايصازع. د

 عكٛ إٜٗاب ستُد َؿطف٢. د

 عكٛ َايو ضًُٝإ. د

 عكٛ خايد غًيب. د

 عكٛ غُٝا٤ ستُد زغاد. د

 عكٛ مشا٤ ؾالح ايدٜٔ. د

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح انصيدنح

  



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ زبابع١فساع /دنتٛز

 عكٛ ايػسابٞايدنتٛز عبداهلل 

 عكٛ ايدنتٛز محدٟ خًٝف١ عبٝد

 عكٛ ايدنتٛز ٚيٝد عٝف١ سدٜدٟ

 عكٛ ايدنتٛز ستُد عباع

 عكٛ ايدنتٛز ْٛزايدٜٔ ساَد

 عكٛ ايدنتٛز عال٤ اذتٛزاْٞ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح انعهىو واآلداب تطربجم

 عكٛ عا٥ػ١ ستُد ايدنتٛزٙ

 عكٛ ايدنتٛز٠ فاا١ُ املؿسٟ

 عكٛ األضتاذ٠ آٜات ضًُٝإ ؾبٝ 

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايعطبًٞعبد ايباضط ستُد 

 عكٛ عصايدٜٔ خًف اهلل

 عكٛ ٢َٓ فازٚم ضًُٝإ

 عكٛ ثاَس امحد ايتِٝ

 عكٛ شٜٓب عبدايفتاح عًٞ

 عكٛ ضا١َٝ ستُد أمحد سذاشٟ

 عكٛ امحد ادّ بًٌ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح انعهىو انطثيح انتطثيقيح تانقرياخ

  



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ٜٛضف ؾالح ايدٜٔ ٜٛضف/ د

 عكٛ َاٖس فااد إبساِٖٝ ادتبايٞ/ د

 عكٛ ستُد عُس ستُد/ د

 عكٛ عٛاد عبد ايسمحٔ ايسًٜٚٞ/د

 عكٛ إبساِٖٝ ارتًٌٝ امحد ايٓٛز/ د

 عكٛ فًٝذإ َٓٛز دابس ايعٓصٟ/ أ

 عكٛ ضٜٛداتغانس عًٞ إبساِٖٝ / أ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح انعهىو انطثيح انتطثيقيح تانقرياخ

 عكٛ نسّ ضٝف ايٓؿس ضًُٝإ/ د

 عكٛ مسٝش١ فتشٞ ستُد ٖالٍ/ أ

 عكٛ ْاٜف َفسح ٖازب ايػسازٟ

 عكٛ ايعطٟٛخايد ستُد عٝد 

 عكٛ أمحد فٝشإ ايعٓصٟ

 عكٛ ايهٜٛهيبٖدٌٜ َٓاٚز مخٝظ 

  



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ٜٛضف ؾالح ايدٜٔ ٜٛضف/ د

 عكٛ َاٖس فااد إبساِٖٝ ادتبايٞ/ د

 عكٛ ستُد عُس ستُد/ د

 عكٛ عٛاد عبد ايسمحٔ ايسًٜٚٞ/د

 عكٛ إبساِٖٝ ارتًٌٝ امحد ايٓٛز/ د

 عكٛ فًٝذإ َٓٛز دابس ايعٓصٟ/ أ

 عكٛ ضٜٛداتغانس عًٞ إبساِٖٝ / أ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح انعهىو اآلداب تانقرياخ

 عكٛ نسّ ضٝف ايٓؿس ضًُٝإ/ د

 عكٛ مسٝش١ فتشٞ ستُد ٖالٍ/ أ

 عكٛ ْاٜف َفسح ٖازب ايػسازٟ

 عكٛ ايعطٟٛخايد ستُد عٝد 

 عكٛ أمحد فٝشإ ايعٓصٟ

 عكٛ ايهٜٛهيبٖدٌٜ َٓاٚز مخٝظ 

  

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ سطٔ بٔ إبساِٖٝ ادتًٝدٟ. د

 عكٛ ٖاْٞ فااد. د

 عكٛ بٔ ٖصاع ايعتٝيبْاعِ .أ

 خديح اجملتًع مبركز اإلرشاد انطالتي واألكادمييجلُح 



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ٜاضس عبد ايطالّ َٓؿٛز خًف. د

 عكٛ ستُد سٓفٞ ايطٝد ستُد. د 

 عكٛ عُس ستطٔ َبازى. د

 عكٛ َؿطفٞ غسٜب ستُدستُد . د

 عكٛ اذتربدٟضًطإ ستُد ضامل . ّ

 عكٛ اذتبالَْٞايو بٔ خايد بٔ ْاؾس . أ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح اذلُدسح

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ محٛد بٔ ضعدٕٚ ايبشريإ. د

 عكٛ املٜٛػريٖٓا٤ نطاب . أ

 عكٛ إبساِٖٝ خايد املدًف. د

 عكٛ عبد اذتُٝد بٓعًٞ. د

 عكٛ فااد عطا اهلل. د

 عكٛ ستُٛد عُس ستُد عًٞ. د

 عكٛ َٓٝف َٓاسٞ اذتسبٞ. أ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح انشريعح وانقاَىٌ

  



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ بٔ ستُد ايكسْٞ فساز.د

 عكٛ داداملٛىلستُد  أمحد.د

 عكٛ عبد اذتُٝد عبد اذتُٝد ْٜٛظ ْػٛٙ.د

 عكٛ عبد اهلل ادتعفسٟزؤ٣ . د

 عكٛ ستُد ايعُسٟ فاقٌ.د

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح انرتتيح

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايعٜٛؼبطاّ فازع . د

 عكٛ خايد فازٚم سطٔ. د.أ

 عكٛ إبساِٖٝ ذتبٝب ايؿابْٛٞ. د

 عكٛ ايػسازٟ َداهللامحد . ا

 جلُح خديح اجملتًع تعًادج انثحج انعهًي

 َٓطل ايًذ١ٓ فٝؿٌ سٝصإ ايعٓصٟ

 االعتًاد االكادمييويُسق جلُح خديح اجملتًع يف عًادج اجلىدج 

  



 َٓطل ايًذ١ٓ عؿاّ عبدايسسِٝ اضشام اذتداد. د

 يُسق جلُح خديح اجملتًع يف عًادج ادلىارد انثشريح

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ فا٥ص محد ايٌٓٝ. د

 عكٛ ا٘ خريٟ ا٘. د

 عكٛ بٛناز داٚاذتطٔ  .د

 عكٛ ؾاحل ايطعداٟٚضٛضٔ   .د

 عكٛ خسٚبٖٞٚٝب١ أمحد . د

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح األعًال

 عكٛ تاز ايدٜٔ عبدايكادزشٖسا٤  .د

 عكٛ ضال١َ األمسسَػازٟ  .أ

 عكٛ َسقٝ٘ ؾاحل ايسًٜٚٞ. أ

 عكٛ َعتص سطٔ َكبٌ ايطال١َ/ ايطايب

 عكٛ عًٞ ايدزعإضازٙ  /ايطايب١

  

 َٓطل ايًذ١ٓ تسنٞ بٔ ؾاحل ايساغد. أ

 يعهد انثحىث و اندراساخ االستشاريح وانتدريةيُسق جلُح خديح اجملتًع يف 



 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ٖػاّ ستُد َؿباح. د

 عكٛ مجاٍ ْادٞ ستاضٓ٘. د

 عكٛ سٛا٤ عبد اهلل بالٍ. د

 عكٛ أمحد ستُد ايعاي١ٝ. أ

 عكٛ ٚيٝد بٔ ستُد املطعٛد. أ

 جلُح خديح اجملتًع تكهيح اجملتًع تسكاكا

 عكٛ َٗا بٓت فاحل ايػسازٟ. أ

 عكٛ ايطُريٟامئ بٔ سطٔ 

 عكٛ بٓت عطااهلل ايػُسٟفٛش١ٜ 

  

 ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ضعٝد ؾاحل إبساِٖٝ ضًّٛ. د

 عكٛ خًف بٔ سبٝب ايػُسٟ.أ

 عكٛ فٗد َطري ايبًعاضٞ.أ

 عكٛ دٜٓا دازاهلل ادتازاهلل.أ

 عكٛ ض٣ًٛ إبساِٖٝ ايػسازٟ.أ

 جلُح خديح اجملتًع تعًادج اندراساخ انعهيا



 املػه١ً اجملتُع خد١َ دتإ َٚػسيف يسؤضا٤ األٍٚ ايًكا٤ عكد مت       

 َكس يف بادتاَع١ املدتًف١ ٚاملسانص ٚايعُادات ايهًٝات َطت٣ٛ ع٢ً

 ضعاد٠ حبكٛز ادتاَع١ٝ باملد١ٜٓ املطتُس ٚايتعًِٝ اجملتُع خد١َ عُاد٠

 سٝح .باإلْاب١ ادتاَع١ َدٜس ايصازع، نسِٜ بٔ بدز ايدنتٛز األضتاذ

 ايعُاد٠ تكدَٗا اييت ٚارتدَات ايرباَر مجٝع اضتعسا  ايًكا٤ تٓاٍٚ

 بساَر تع١ًُٝٝ، بساَر) اجملتُع ٚقطاعات يفساد ايهًٝات َع بايتعإٚ

 يف ايعدٜد٠ املطتذدات مت نُا ( ٚغريٖا زتتُع١ٝ تٛع١ٜٛ، تدزٜب١ٝ،

 ارتاؾ١ ايُٓاذز مجٝع ٚأمتت١ ايداخ١ًٝ ٚاإلدسا٤ات اجملتُع خد١َ عُاد٠

 اإلدسا٤ات اضتهُاٍ ع٢ً ٚاملطاعد٠ ٚاجملتُع١ٝ ايتدزٜب١ٝ بايرباَر

 .اهلل بإذٕ ممهٔ غهٌ بأفكٌ ايرباَر ٚتٓفٝر ممهٔ ٚقت بأضسع

 يف بايتُٝص ٚارتاؾ١ بادتاَع١ ايتُٝص دٛا٥ص اضتعسا  مت           

 املتُٝص٠ املبادزات ٚدا٥ص٠ ايتدزٜظ، ١٦ٖٝ ألعكا٤ اجملتُع١ٝ ارتد١َ

 املدتًف١ ٚايعُادات ٚايهًٝات ٚايطالب ٚاملٛظفني األعكا٤ ٚتػٌُ

 .دا٥ص٠ بهٌ ارتاؾ١ ٚاملعاٜري

 ايتدزٜب ْعاّ ٚ يًعُاد٠ اإليهرتْٚٞ املٛقع اضتعسا  مت نُا      

 يًتطذٌٝ اجملتُع أفساد دتُٝع ٚاملتاح يًعُاد٠ املطٛز اجملتُع١ٝ ٚايرباَر

 .باضتُساز املكد١َ ايرباَر َٔ االضتفاد٠ فٝ٘

  



  



  

ايًكةةةا٤ ايجةةةاْٞ يسؤضةةةا٤ َٚػةةةسيف دتةةةإ خدَةةة١ اجملتُةةةع     مت عكةةةد      

ٚاملسانةةةص املدتًفةةة١  ٚ ايعُةةةادات املػةةةه١ً عًةةة٢ َطةةةت٣ٛ ايهًٝةةةات    

بادتاَعةةة١ يف َكةةةس عُةةةاد٠ خدَةةة١ اجملتُةةةع ٚايتعًةةةِٝ املطةةةتُس باملدٜٓةةة١   

 .ادتاَع١ٝ

ايًكةةةةا٤ بةةةةايتعسٜف باملطةةةةتذدات ارتاؾةةةة١ بٓعةةةةاّ ايتةةةةدزٜب    بةةةةدأ      

ٚارتةةدَات ٚاملصاٜةةا املتاسةة١ يًُتةةدزبني ٚاملطةةتفٝدٜٔ َةةٔ ْعةةاّ ايتةةدزٜب 

ٚايةةةرباَر اجملتُعٝةةة١ املطةةةٛز َةةةٔ إعالْةةةات ٚتفاؾةةةٌٝ دتُٝةةةع ايةةةرباَر  

ٚغةةٗادات إيهرتْٚٝةة١ َةةع زَةةص يًتشكةةل َةةٔ مجٝةةع ايػةةٗادات دتُٝةةع      

ايرباَر ٚغري ذيو َٔ ايسضا٥ٌ ادتُاع١ٝ أٚ ارتاؾ١ بهٌ بسْاَر ٜةتِ  

تٓفٝةةرٙ أٚ االضتفطةةازات املباغةةس٠ َةةٔ خةةالٍ قٓةةٛات ايتٛاؾةةٌ املدتًفةة١  

 .يًعُاد٠

اضةةتعسا  ايبٛابةة١ ارتاؾةة١ بأعكةةا٤ ٦ٖٝةة١ ايتةةدزٜظ َٚةةٔ يف   مت         

سهُٗةةِ بايهًٝةةات يتكةةدِٜ املكرتسةةات يًةةرباَر ايتدزٜبٝةة١ ٚاجملتُعٝةة١  

باضتُساز بػهٌ إيهرتْٚٞ ناٌَ َع إَها١ْٝ َتابع١ املكرتسات يف 

 .ايًذإ ٚاجملايظ املدتؿ١

مت اإلدابةةة١ عةةةٔ ايعدٜةةةد َةةةٔ األضةةة١ً٦ ٚاالضتفطةةةازات سةةةٍٛ نُةةةا      

 .ايرباَر اجملتُع١ٝ ٚاملُهٔ تكدميٗا ألفساد اجملتُع



  



المجموعات اإللكترونية للعمادة من خالل نظام 

 البالك بورد



المجموعات اإللكترونية للعمادة من خالل نظام 

 البالك بورد

اجملُٛعات اإليهرت١ْٝٚ يًعُاد٠ عًة٢ ْعةاّ ايةبالى    تتٝ         

ايتدزٜبٝة١ ٚايتٛعٜٛة١   اإلعالْةات يًةرباَر   بٛزد إَها١ْٝ إٜؿاٍ 

٦ٖٝة١ ايتةدزٜظ َٚةٔ يف    ٚغريٖا ألعكةا٤  ٚايتجكٝف١ٝ ٚايسٜاق١ٝ 

فسف ٚقٓةٛات إقةاف١ٝ يًتٛاؾةٌ َةع ايعُةاد٠      سهُِٗ ٚإتاس١ 

ٚاةةسح األفهةةاز ايتطٜٛسٜةة١ يةةرباَر ايعُةةاد٠ أٚ يًُطةةا١ُٖ يف     

 .ايعُاد٠إعدادٖا ٚتٓفٝرٖا بايتعإٚ َع 

 

ٜتةةةةةٝ  ايٓعةةةةةاّ إَهاْٝةةةةة١ عكةةةةةد االدتُاعةةةةةات     نُةةةةةا       

يةةبع   -عةةٔ ُبعةةد  -اإليهرتْٚٝةة١ أٚ ايةةرباَر ايتدزٜبٝةة١  

َةةةٔ  -ايةةةدخٍٛ عًةةة٢ ْعةةةاّ ايةةةبالى بةةةٛزدايةةةرباَر ٚميهةةةٔ 

َةةةةٔ خةةةةالٍ ايةةةةسابط ادتاَعةةةة١ أٚ ايؿةةةةفش١ ايس٥ٝطةةةة١ٝ ملٛقةةةةع 

 ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُِٗ -ايتايٞ



  

تكدّ عُاد٠ خد١َ اجملتُع ٚايتعًةِٝ املطةتُس ايعدٜةد َةٔ ايةرباَر              

رتد١َ اجملتُع َٚٔ ذيو املٓطًل أاًكت فهس٠ إْػا٤ ْعاّ إيهرتْٚٞ 

ايٓعاّ ايتدزٜيب يًعُاد٠ إلتاسة١ ايفسؾة١   بريو، حبٝح ضٝطاِٖ خاف 

ألنةةرب عةةدد ممهةةٔ َةةٔ املٗةةتُني بةةايرباَر ايتدزٜبٝةة١ ٚايتجكٝفٝةة١ َةةٔ     

االاةةالع ٚايتطةةذٌٝ فٝٗةةا َٚةةٔ إَهاْٝةة١ ايتٛاؾةةٌ َةةع ٚسةةد٠ ايةةرباَر      

ايتدزٜب١ٝ بايعُةاد٠ سةٍٛ أٜة١ اضتفطةازات إدازٜة١، فٓٝة١، أٚ َايٝة١ سةٍٛ         

نُةةا ٜعُةةٌ ْعةةاّ ايتةةدزٜب بايعُةةاد٠ عًةة٢ إؾةةداز غةةٗادات     ايةةرباَر، 

إيهرت١ْٝٚ يًُتدزبني بعد إنُاٍ ايتدزٜب ٚحتكٝةل َتطًبةات ايتةدزٜب    

 .ٚاضتهُاٍ االضتبٝإ ارتاف بهٌ بسْاَر تدزٜيب ٜتِ سكٛزٙ
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 بً بً زٌنب مظهري. د محاضرة الجراثٌم واألجهزة الذكٌة 41
كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌمٌة 

 بالمرٌات
11 

 أمٌره بخاطره راشد.د محاضرة التوعٌة عن مرض السكري 42
كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌمٌة 

 بالمرٌات
19 

 كلٌة العلوم واآلداب بالمرٌات سمٌحة فتحً هالل. أ دورة تدرٌبٌة ممٌاس وكسلر لذكاء الطفل 43

  

30 

  

 23 كلٌة العلوم واآلداب بالمرٌات منال عطاهلل الشٌخ.د.أ دورة تدرٌبٌة مكتبتً فً جٌبً 44

 28 كلٌة العلوم واآلداب بالمرٌات منال عطاهلل الشٌخ.د.أ ورشة عمل كٌف تنشئ هوٌتن البحثٌة ؟ 45
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 جهة ممدم البرنامج ممدم البرنامج نوعه اسم البرنامج م

عدد 

المسجل

 ٌن

 العروض التعلٌمٌة التفاعلٌة 46
دورة 

 تدرٌبٌة
 زٌنب مصطفى هاشم.أ

كلٌة العلوم واآلداب 

 بالمرٌات
21 

 سلوى السٌد جرامون. د محاضرة معدن األلومنٌوم ومرض الزهاٌمر 47
كلٌة العلوم الطبٌة 

 التطبٌمٌة بالمرٌات
31 

 هناء السٌد شاهٌن. د محاضرة صحة الفم و االسنان لالطفال 48
كلٌة العلوم الطبٌة 

 التطبٌمٌة بالمرٌات
14 

49 
مكافحة ومنع انتشار الطفٌلٌات المعوٌة 

 فى األطفال

ورشة 

 عمل
 عزه اسماعٌل السٌد.د

كلٌة العلوم الطبٌة 

 التطبٌمٌة بالمرٌات
18 

 شٌرٌن أحمد الوصٌفً. د محاضرة السمنة  ومشاكلها الصحٌة 50
كلٌة العلوم الطبٌة 

 التطبٌمٌة بالمرٌات
15 

 األمن و السالمة المنزلٌة 51
دورة 

 تدرٌبٌة
 انوار ناجح ابوزٌاد. أ

كلٌة العلوم الطبٌة 

 التطبٌمٌة بالمرٌات
25 

 زٌنب عبد الفتاح حماده.د محاضرة استخدام التمنٌة وتأثٌرها 52
كلٌة العلوم الطبٌة 

 التطبٌمٌة بالمرٌات
19 

 منى فاروق وراد. د محاضرة التسمم الغذائً والولاٌه منه 53
كلٌة العلوم الطبٌة 

 التطبٌمٌة بالمرٌات
11 
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 انعهيتٍ خهيم إتراهيى .د
 ادلشرف عهى انعًادج

 

 انعريفجتٍ صاحل حمًد . و
 يدير إدارج انعًادج

 

 انعهيتٍ مجعح فهد . أ
 وحدج ترايج انتعهيى ادلستًر

 

 اجلاترتٍ عثدانعزيز ياجد . أ
 اخلدياخ ادلساَدج

 

 اندغيشىتٍ عًار ياسر . أ
 وحدج انربايج انتدريثيح

 



  

Twitter: @csce_ju 

Email: csce@ju.edu.sa 


