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 دراسة تحديد اإلحتياجات المجتمعية
إجتماع لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة 

 بحضور أطراف مجتمعية 

 
 

25-11-2018 

لجنة خدمة المجتمع 
 و تنمية البيئة

محاضر اجتماعات  -
 اللجان 

نتيجة العصف الذهني  -
العضاء اللجنة 

واالطراف المجتمعية 
 15باالحتياجات )
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 بروتوكوالت التعاون -
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 وضع خطة سنوية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع :
التخطيط لعمل قافلة لتقديم خدمات للعمال في  -1

 توعية وتثقيف صحيصورة 
 التخطيط للندوات و للتدريب  -2

 

 2018 نوفمبر

لجنة خدمة المجتمع 
 و تنمية البيئة

 خطة عمل لجنة المجتمع

3-1-3 

 ) مكافحة العدوي( تدريب للتمريض -
تدريب للجهاز االداري ) مكافحة  -

 
 2018 ديسمبر

 
 فبراير 

 
لجنة خدمة المجتمع 

 و تنمية البيئة

 
  تقرير الدورات -
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 العدوي(
تدريب للجهاز االداري علي انشطة خدمة  -

 المجتمع
توعية العضاء هيئة التدريس علي  -

 انشطة المجتمع 
توعية الطلبة  علي انشطة خدمة المجتمع  -

واهمية المشاركة المجتمعية  والتطوع 
 لخدمة البيئة 

 
 مارس 

 
 يوليو
 
 
 2019اغسطس 

 تقرير الدورات -
 

 الدوراتتقرير  -
 

 
 تقرير الدورات -

 
 

3-1-4 
 زيادة عدد جهات المشاركة المجتمعية  -
 نقابة العمال -
 .مديرية التربية والتعليم -

 2019 يونيو

لجنة خدمة المجتمع 
 و تنمية البيئة

 خطابات لجهات المشاركة
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االستبيانات الخاصة  بقياس رضا االطراف 
المجتمعية  وتحليل بياناتها   وعمل خطة 

 االجراءات التصحيحية 

 2019اغسطس 

لجنة خدمة المجتمع 
 و تنمية البيئة

 االستبيانات  
 التقرير االحصائي 

  الخطة التصحيحية  
 


