
                                                                                                    

 

 

 

 تقرير موجز عن

 الشاشات النقطية يف إسكان جامعة اجملمعة
 ه1440/  5/  27   -   2/  27من الفترة 

 املحتويات :

 مقدمة -

 آلية العمل -

 على اآللية التعميم والنموذج الخاص ومثال -

 بيان مفصل عن العبارات -

 إحصائية -

 

 



 



 

                                                                                                                     

 :  الفيديو  الصورة لمشاهدةالرابط التالي أو  * أضغط عىل                                                                                                 

                                                                                                bzDT0U-https://youtu.be/vkXA 

 

 

 

 

 ة ؟ـهي الشاشات النقطي ما

 

باملستفيدين من  دارةهتمام ال إمن  انطالقا

( 6مين وتركيب  )أفقد تم العمل على ت السكان

شاشات نقطية موزعة في إسكان الجامعة 

بواسطة الزلفي وتم تشغيلها وتفعيلها و باملجمعة 

ومن منطلق الدارة العامة للمرافق والسكان ، 

الدارات  همية مشاركة الكليات وأالشراكة و 

عالن عن و ال أ رشاديةإو أعبارات توعوية  بنشر

 .  و مناسباتأفعاليات 
 

https://youtu.be/vkXA-bzDT0U
https://youtu.be/vkXA-bzDT0U


  -: لـآلية العم

، يتم توثيق العمل  املطلوبيرسل على بريد الدارة ، بعد استقبال البريد يتم وضع العبارة بالتاريخ  ، تم تعميم نموذج خاص تتم تعبئته من قبل الكلية أو الدارة

 وتصوير الشاشة والعبارة فيديو ووضعها على قناة الدارة باليوتيوب والرد على بريد الجهة الطالبة في التاريخ املحدد وفق املطلوب . 
 

 التعميــــم

 



 وذجــــــالنم

 

 الرد على إمييل اجلهة بعد  وضع العبارة                                                                                                                                   أحد جهات اجلامعة طلب               

                        



 

 إضافتها للشاشات النقطيةبيان بالعبارات اليت مت 

 

 العدد املكان إلى تاريخ من تاريخ الجهة العبارة

أخي الساكن لسالمتك في حال هطول األمطار أبتعد عن املحوالت والعدادات والتوصيالت الكهربائية ، 

كانت تجنب مالمسة أعمدة اإلنارة في الشوارع وتجنب تشغيل أو إطفاء األجهزة واملفاتيح الكهربائية اذا 

 0164045799مبللة ، وفي حال الحاجة التواصل مع طوارئ اإلسكان على الرقم 

افق واإلسكان  3 املجمعة ه 1440/  3/  15 ه1440/  2/   27 اإلدارة العامة للمر

أخي الساكن لسالمتك في حال هطول األمطار أبتعد عن املحوالت والعدادات والتوصيالت الكهربائية ، 

أعمدة اإلنارة في الشوارع وتجنب تشغيل أو إطفاء األجهزة واملفاتيح الكهربائية اذا كانت تجنب مالمسة 

 0164045755مبللة ، وفي حال الحاجة التواصل مع طوارئ اإلسكان على الرقم 

افق واإلسكان  3 الزلفي ه 1440/  3/  15 ه1440/  2/  27 اإلدارة العامة للمر

 
 
اقبة باإلسكان نشكر الجميع على التعاون وحرصا افق واإلسكان على سالمتكم تم تشغيل نظام كاميرات املر  6 املجمعة / الزلفي ه 1440/  3/  18 ه 1440/  3/  15 اإلدارة العامة للمر

 6 املجمعة / الزلفي ه 1440/  4/  2 ه 1440/  3/  18 اإلدارة العامة للتخطيط اإلستراتيجي . بناء خطة تشغيلية واستراتيجية لكل جهة من جهات الجامعة يعد مطلب أساس ي 

Preparing Strategic and operational plans for all university units  is  a basic requirement. 6 املجمعة / الزلفي ه 1440/  4/  2 ه 1440/  3/  18 اإلدارة العامة للتخطيط اإلستراتيجي 

 6 املجمعة / الزلفي ه 1440/  4/  2 ه 1440/  3/  18 اإلدارة العامة للتخطيط اإلستراتيجي االستراتيجية على تعزيز املسؤولية والشراكة املجتمعية.تركز جامعة املجمعة في خطتها 

Majmaah university focwes  in  its  strategic plan on enhancing social responsibility and 

partnership. 

 6 املجمعة / الزلفي ه 1440/  4/  2 ه 1440/  3/  18 اإلدارة العامة للتخطيط اإلستراتيجي

يسعى املوظف العام الى كسب ثقة الجمهور من خالل نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم ) اليوم الدولي 

 ملكافحة الفساد ( .

 6 الزلفي /املجمعة  ه 1440/  4/  5 ه1440/  4/  2 اإلدارة العامة للمتابعة

افق واإلسكان على طريق الخير والنماء نجدد لكم العهد والوالء ، بمناسبة ذكرى البيعة  6 املجمعة / الزلفي ه 1440/  4/  11 هـ 1440/ 4/  6 اإلدارة العامة للمر

مركز التدريب املجتمعي النسوي بالزلفي يرحب بكم ويقدم لكم برامج تدريبية متنوعة لجميع فئات 

 0547148582املجتمع النسائي في الفترة الصباحية واملسائية للتواصل جوال املركز 

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر 

 مركز التدريب املجتمعي النسوي بالزلفي

 3 الزلفي ه 1440/  4/  19 ه 1440/  4/  11

 3 املجمعة ه1440/  5/  3 ه 1440/  4/  19 عمادة شؤون املكتبات ) املكتبة املركزية( م( 8الى الساعة ص 8)املكتبة املركزية بعمادة شؤون املكتبات ترحب بزوارها من الساعة 

The Central Library of the Deanship of Library Affairs welcomes its visitors from 8am to 8pm )3 املجمعة ه1440/  5/  3 ه 1440/  4/  19 عمادة شؤون املكتبات ) املكتبة املركزية 

 إفتتاح الصـالة الرياضيـة في إسكان جامعة املجمعة
 
افق واإلسكان قريبـا  6 املجمعة / الزلفي حتى تاريخه ه1440/  5/  3 اإلدارة العامة للمر

Soon the opening of the gym in the housing افق واإلسكان  6 املجمعة / الزلفي حتى تاريخه ه1440/  5/  3 اإلدارة العامة للمر

 

 



 -: إحصائية 

 هـ . 1440/  2/  27في تاريخ تم بدء العمل   -

 .هـ  1440/  5/  27 حتى تاريخ أشهر 3 خاللالعربية واالنجليزية  :  باللغتين  ( عبارة  69  : )تم نشر عدد  - 

 لجميع الشاشات .لكل عام عبارة (  250 ) ستكون والخطة القادمة    
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