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 جبامعة اجملمعة داراتواإل بالكلياتاهلمم صحاب أختصيص وتلوين مواقف سيارات 
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 على مواف      
ً
معالي مدير الجامعة أ.د خالد بن سعد املقرن ، قة بناءا

وجه مدير عام وبمتابعة من سعادة وكيل الجامعة أ.د مسلم الدوسري ، 

املرافق واإلسكان األستاذ بداح بن عبدالرحمن البداح بتشكيل لجنة 

بالعمل على تمييز وتلوين املواقف املخصصة  ألصحاب الهمم باللون 

 الجامعة .ني ومرافق األزرق وذلك في جميع مبا

 

وقد تم التنسيق مع اإلدارات ذات العالقة والتواصل مع منسقي الكليات 

مرفق وتم بحمد هللا وتوفيقه اإلنتهاء من العمل وتلوين جميع املواقف و 

 -يوضح ذلك : جدول 

 

 

 



 

 يوم العمل / التاريخ عدد املواقف اإلدارة / الكلية املدينة / املحافظة م

 هـ 1439/  8/  24الخميس  موقفين (1إدارة الجامعة ) املجمعة 1

 هـ 1439/  8/  24الخميس  موقف كلية الحاسب املجمعة 2

 هـ 1439/  8/  24الخميس  موقف السنة التحضيرية املجمعة 3

 هـ 1439/  8/  25الجمعة    موقفين مجمع الطالبات املجمعة 4

 هـ 1439/  8/  25الجمعة    موقفين كلية التربية للبنات املجمعة 5

 هـ 1439/  8/  26السبت    مواقف 5 املدينة الجامعية املجمعة 6

 هـ 1439/  8/  26السبت    موقفين أقسام الطالبات املجمعة 7

 هـ 1439/  8/  26السبت    موقف كلية املجتمع املجمعة 8

 هـ 1439/  8/  27األحد       موقفين كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )طالب( حوطة سدير 9

 هـ 1439/  8/  27األحد       موقف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )طالبات( حوطة سدير 10

 هـ 1439/  8/  28اإلثنين     موقف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )طالب( رماح 11

 هـ 1439/  8/  28اإلثنين     موقف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )طالبات( رماح 12

 هـ 1439/  8/  29الثالثاء    موقفين كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )طالب( الغاط 13

 هـ 1439/  8/  29الثالثاء    موقف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )طالبات( الغاط 14

 



 

 يوم العمل / التاريخ عدد املواقف اإلدارة / الكلية املدينة / املحافظة م

 هـ 1439/  8/  30اإلربعاء    6 املدينة الجامعية الزلفي 15

 هـ 1439/  8/  30اإلربعاء    1 كلية طب األسنان الزلفي 16

 هـ 1439/  8/  30اإلربعاء    3 مبنى إدارة األعمال والسنة التحضيرية الزلفي 17

 هـ 1439/  8/  30   اإلربعاء 1 كلية التربية للبنات الزلفي 18

     

 

 



 -: خالل العمل قبل وبعدوتم مواكبة العمل وذلك بتنزيل أخبار بالبوابة ، باإلضافة الى التغريد بحساب اإلدارة على موقع التواصل ) تويتر ( 

               

       



 

 

 



 

 



 

            



            

             



      

       



        

     



  -نماذج من التفاعل مع الحملة :

              
 برفع الثقافة لدى الجميع ، وهللا املوفق . االستمرارواملالحظ وهلل الحمد تجاوب الجميع بإحترام هذه الفئة الغالية ويتطلب ذلك 

 

 
 إعداد وتنسيق / عبدالعزيز العامر

 إشراف / فهد الحمد


