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ذل,ك با2ض,افة إل,ى يئي,ة تتن,وع موض,وعاتھا المختلف,ة والعاملين بالكلية من خ'ل أسابيع ب ووالطالباتالبيئى لدى أعضاء ھيئة التدريس تھتم الكلية بتنمية الوعى الثقافى     

  :طة فيما يلىھذه ا=نش تتلخص بالعديد من المشروعات البيئية والقياممحاضرات فى ھذا المجال وال والعديد من الندوات
  

  مؤشرات النجاح  الفرتة الزمنية  املستفيدين  القائمني بالتنفيذ  آليات التنفيذ  النشاط/ املوضوع  م
ب,,,,,,,رامج التوعي,,,,,,,ة   ١

=ع,,,,,,,ضاء ھيئ,,,,,,,ة 
التدريس ومعاونيھم 
والطالب,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ات 

  والعاملين بالكلية  
  

   معسكرات الخدمة العامة للطالبات -
             ضراءتن,سيق الم,ساحات الخ,(  تجميل فن,اء الكلي,ة -
  ) زيادتھا ، تجميل الباب الخلفى للكلية و
   تنفيذ حملة توعية بيئية داخل الكلية -
                    تنظي,,,ف جمي,,,ع أق,,,سام الكلي,,,ة العملي,,,ة والنظري,,,ة-

  من الداخل والخارج 
   الحفاظ على نظافة الكلية -
 ا2ھتم,,,,,ام بحج,,,,,رات خل,,,,,ع الم'ب,,,,,س الخاص,,,,,ة -

  دھا بلوازمھا الخاصة بھا  بالطالبات وإمدا

 وكيل الكلية لشئون خدمة -
  المجتمع وتنمية البيئة

   وكيل الكلية لشئون الط'ب-
   فريق المشاركة المجتمعية-
   طالبات الكلية-
   رعاية الشباب-

   طالبات الكلية-
   العاملين بالكلية-
 أعضاء ھيئة التدريس -

  ومعاونيھم
 البيئة الداخلية -

  ةوالخارجية للكلي
   

خ'ل شھر أكتوبر 
٢٠١١  

 س,,,,,,,يتم توزي,,,,,,,ع إس,,,,,,,تمارة -
إس,تط'ع رأى الم,ستفيدين م,,ن 

  محتوى الندوة ومقترحاتھا

  

ب,,,,,,,,,رامج خدم,,,,,,,,,ة   ٢
  المجتمع 

  

 الم,,دارس التابع,,ة للق,,رى للتع,,رف عل,,ى إحتي,,اجتھم -
من الخدمات التى تقدمھا الكلية                              

 ام السباحة  إستقبال الحا\ت المرضية بحم-
 عمل يوم رياضى لصالح أطفال جمعية نور الحق -

 فى الحياه 
  

 وكيل الكلية لشئون خدمة -
  المجتمع وتنمية البيئة

   وكيل الكلية لشئون الط'ب-
   فريق المشاركة المجتمعية-
   طالبات الكلية-
   رعاية الشباب-

   طالبات الكلية-
   العاملين بالكلية-
 أعضاء ھيئة التدريس -

  عاونيھموم
  

طوال العام 
  الدراسى

 س,,,,,,,يتم توزي,,,,,,,ع إس,,,,,,,تمارة -
إس,تط'ع رأى الم,ستفيدين م,,ن 

  محتوى الندوة ومقترحاتھا

 تمت,ع الكلي,ة والبيئ,ة المحيط,ة -
  بھا ببيئة صحية نظيفة وسليمه

الت,,,صدى لaزم,,,ات   ٣
  والكوارث 

  

 عمل ندوات عن ا2خ'ء =ع,ضاء ھيئ,ة الت,دريس -
لجمي,,,,,ع الف,,,,,رق والعم,,,,,ال والم,,,,,وظفين والط,,,,,'ب 

  الدراسية 
 عم,,,ل لوح,,,ات إرش,,,ادية 2خ,,,'ء المب,,,انى بالكلي,,,ة -

وخ,,رائط لك,,ل دور ف,,ى جمي,,ع مب,,انى الكلي,,ة لتحدي,,د 
  منافذ الھروب بالكلية 

 وكيل الكلية لشئون خدمة -
  المجتمع وتنمية البيئة

   وكيل الكلية لشئون الط'ب-
   فريق المشاركة المجتمعية-
   طالبات الكلية-
  جنة الكوارث وا=زماتل -

   طالبات الكلية-
   العاملين بالكلية-
 أعضاء ھيئة التدريس -

  ومعاونيھم
  

طوال العام 
  الدراسى

 س,,,,,,,يتم توزي,,,,,,,ع إس,,,,,,,تمارة -
إس,تط'ع رأى الم,ستفيدين م,,ن 

  محتوى الندوة ومقترحاتھا

 تمت,ع الكلي,ة والبيئ,ة المحيط,ة -
  بھا ببيئة صحية نظيفة وسليمه

   ندوات-  التغذية  ٤
   ملصقات-
   كتيبات-

 وكيل الكلية لشئون خدمة -
  المجتمع وتنمية البيئة

   وكيل الكلية لشئون الط'ب-
   فريق المشاركة المجتمعية-
   طالبات الكلية-

   طالبات الكلية-
   العاملين بالكلية-
 أعضاء ھيئة التدريس -

  ومعاونيھم
   

طوال العام 
  الدراسى

 س,,,,,,,يتم توزي,,,,,,,ع إس,,,,,,,تمارة -
لم,ستفيدين م,,ن إس,تط'ع رأى ا

  محتوى الندوة ومقترحاتھا
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  مؤشرات النجاح  الفرتة الزمنية  املستفيدين  القائمني بالتنفيذ  آليات التنفيذ  النشاط/ املوضوع  م
   ندوات-  النظافة  ٥

   ملصقات-
   كتيبات-

 وكيل الكلية لشئون خدمة -
  المجتمع وتنمية البيئة

   وكيل الكلية لشئون الط'ب-
  ة المجتمعية فريق المشارك-
   طالبات الكلية-
   رعاية الشباب-

   طالبات الكلية-
   العاملين بالكلية-
 أعضاء ھيئة التدريس -

  ومعاونيھم
  

طوال العام 
  الدراسى

 س,,,,,,,يتم توزي,,,,,,,ع إس,,,,,,,تمارة -
إس,تط'ع رأى الم,ستفيدين م,,ن 

  محتوى الندوة ومقترحاتھا

 تمت,ع الكلي,ة والبيئ,ة المحيط,ة -
  مهبھا ببيئة صحية نظيفة وسلي

   ندوات-  التدخين  ٦
   ملصقات-
   كتيبات-

 وكيل الكلية لشئون خدمة -
  المجتمع وتنمية البيئة

   وكيل الكلية لشئون الط'ب-
   فريق المشاركة المجتمعية-
   طالبات الكلية-
   رعاية الشباب-

   طالبات الكلية-
   العاملين بالكلية-
 أعضاء ھيئة التدريس -

  ومعاونيھم
  

طوال العام 
  الدراسى

 س,,,,,,,يتم توزي,,,,,,,ع إس,,,,,,,تمارة -
إس,تط'ع رأى الم,ستفيدين م,,ن 

  محتوى الندوة ومقترحاتھا

 تمت,ع الكلي,ة والبيئ,ة المحيط,ة -
  بھا ببيئة صحية نظيفة وسليمه

  
  

  ،...يعتمد 
  

        وكيل الكلية لشئون خدمة ا�تمع و تنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة ا�تمع و تنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة ا�تمع و تنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة ا�تمع و تنمية البيئة
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