الرؤية  :تسعى اإلدارة العامة للمرافق واإلسكان إىل تقديم خدمات
مناسبة راقية تنال اعجاب ورضا املستفيدين .

الرسالة  :تقديم خدمات عالية اجلودة للمستفيدين وتطوير األداء مع
االهتمام جبميع املرافق ومتابعتها و تعزيز التواصل بني جهات اجلامعة
ذات العالقة مبا يتناسب مع طبيعتهم وفق خطط وأهداف اجلامعة.

اهلدف  :توفري سكن مالئم و أجواء اجتماعية آمنة ملساعدة أعااء هيةة
التدريس على التفرغ لتأدية رسالتهم واالهتمام مبرافق اجلامعة
وملتابعة أمال اجلامعة وااحمافةة عليها من التعدي

املقدمة
تسعى اإلدارة العامة للمرافق واإلسكان من خالل دورها املناط بها  ،يف
جمال إسكان أعااء هيةة التدريس وإدارة املرافق وااحمافةة على أمال
اجلامعة والرفع من جودة األداء وفق أفال املعايري اليت تامن سالمة
عملية اإلجراءات وأبعادها عن التعقيد والتعارض مبا حيقق اكتمال
الشروط واملتطلبات .ومن هذا املنطلق قامت اإلدارة العامة للمرافق
واإلسكان  ،بإصدار هذا الدليل الذي خيتص باإلجراءات التنفيذية
لكافة اإلدارات واألقسام املرتبطة بها  ،ليكون مبثابة النواة اليت
يتحقق من خالهلا مفهوم اجلودة الشاملة و يُعنى الدليل بتحديد
املسةوليات واإلجراءات املطلوبة لكافة املهام واألعمال الرئيسية اليت
تقوم بها كل إدارة من اإلدارات  ،سعياً منها لتحقيق أفال املعايري
واملمارسات.

اهليكل التنةيمي

إدارة اإلسكان

إدارة اإلسكان

اإلرتباط التنةيمي  :ترتبط مبدير عام املرافق واإلسكان .

اهلدف العام :

توفري السكن واجلو املالئم ملنسوبي اجلامعة ملساعدتهم على

أداء أعماهلم يف بيئة صحية واجتماعية مناسبة حتكمها قواعد السلوك االجتماعي
العام والذي يلتزم به مجيع الساكنني املقيمني يف إطار األنظمة والتعليمات.

اإلجراءات الرئيسية :
 1توزيع املساكن على مستحقيها يف ضوء القواعد املعمول بها.
 2متابعة خدمات الصيانة والتشغيل يف املساكن مع اجلهات املختصة .
 3استالم الوحدات من املنقولني أو املغادرين وحترير حماضر اإلخالء .
 4خماطبة اإلدارات ذات العالقة الستكمال اإلجراءات النظامية حلاالت اإلسكان
واإلخالء.
 5تفعيل الدور االجتماعي باإلسكان .
 6احملافظة على النواحي األمنية يف مساكن اجلامعة بالتنسيق مع إدارة األمن باجلامعة
 7قراءة عدادات الكهرباء للوحدات السكنية
 8متطلبات بدل السكن .

اخلطوات التنفيذية :
 - 1توزيع املساكن على مستحقيها يف ضوء القواعد املعمول بها.
تفاصيل اإلجراء :
- 1يقوم املوظف بالدخول على نظام أعضاء هيئة التدريس واملوظفني .
- 2الدخول عرب بوابة اإلسكان أيقونة السجالت واختيار اسم املتقدم .
- 3حتديد موعد مطابقة بيانات عرب رسالة نصية .
- 4التأكد من مطابقة مجيع األوراق املقدمة .
- 5املوافقة على الطلب .
- 6حتال إىل اللجنة لتحديد الفئة السكنية .
- 7الدخول على أيقونة املالية ومطابقة التأمني والتأكد من املبلغ ورقم احلساب .
- 8املوافقه على الطلب .
- 9الدخول على النظام وتسجيل مجيع العهد املوجودة داخل الشقة.
- 10طباعة العقد .
- 11توقيع العقد من قبل املستفيد ورفعه للجهات املختصة حلسم االجيار عن السعوديني.
 - 12تسليم الساكن مفتاح الشقة .
- 13ايقاف بدل السكن عن املتعاقدين .
- 14حسم رسوم املاء عن السعوديني واملتعاقدين

 - 2متابعة خدمات الصيانة والتشغيل يف املساكن مع اجلهات املختصة.
تفاصيل اإلجراء :
- 1يقوم املراقب بعمل جوالت داخل االبراج السكنية أو بتلقي البالغ من الساكن .
- 2يقوم املراقب برفع بالغ عرب البوابة لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة .
- 3يقوم املراقب مبتابعة الطلب حتى يتم حل املشكلة .

 - 3استالم الوحدات من املنقولني أو املغادرين وحترير حماضر اإلخالء .
تفاصيل اإلجراء :
 - 1رفع طلب اخالء طرف من قبل الساكن عن طريق بوابة اإلسكان.
 - 2حتديد موعد للمعاينة عن طريق رسالة نصية و يتم توجه اللجنة الفنية املشرتكة
 - 3تقدير التلفيات أن وجدت ويتم خصم القيمة من التأمني و اسرتداد باقي املبلغ
بشيك.
 - 4استالم الشقة واملفاتيح.

 - 4خماطبة اإلدارات ذات العالقة الستكمال اإلجراءات النةامية حلاالت
اإلسكان واإلخالء.
تفاصيل اإلجراء :
 - 1يقوم املوظف بعمل معاينة للشقة املستلمة وحصر مجيع التلفيات
 - 2رفع طلب صيانة للشقة بنظام بالغات الصيانة
 - 3تسليم مفتاح الشقة للصيانة
 - 4جتهيز الشقة لساكن جديد

 - 5تفعيل الدور االجتماعي باإلسكان .
تفاصيل اإلجراء :
- 1يف بداية العام الدراسي يتم وضع روزنامة ترفيهية وثقافية ورياضية
 - 2قبل املناسبة بأسبوع يقوم فريق العمل باملهام املطلوبة للمناسبة
 - 3يتم التجهيز للمناسبة وتوفري كافة وسائل إجناحها
- 4االعالن عن املناسبة عرب الشاشات النقطية ووسائل التواصل االجتماعي
- 5استقبال ضيوف املناسبة
- 6التنظيم والتنسيق واالشراف املباشر للفعالية املقامة
- 7توثيق املناسبة
 - 8قياس مدى رضا احلضور عن الفعالية

 - 9اضافة خرب بالبوابة والتغريد حبساب االدارة يف تويرت

 - 6ااحمافةة على النواحي األمنية يف مساكن اجلامعة بالتنسيق مع إدارة
األمن باجلامعة .
تفاصيل اإلجراء :
- 1التنسيق مع إدارة اآلمن يف حال احلاجة للعودة لكامريات املراقبة وحتديد اليوم
والتاريخ والوقت
- 2منح تصاريح دخول الساكنني وتسليمها يف حال اخالء السكن
- 3التنسيق املستمر مع اجلهات ذات العالقة

 - 7قراءة عدادات الكهرباء للوحدات السكنية
تفاصيل اإلجراء :
- 1يف يوم  20من كل شهر يقوم املوظف بقراءة العدادات وتوثيقها
 - 2ترسل الوثائق إىل املوظف املختص ليقوم برصدها بنظام الفواتري عرب البوابة
 - 3رفع البيانات إىل اجلهة املختصة الستقطاع املبلغ املالي
- 4تصدر فواتري الكهرباء واملاء بتاريخ  21من كل شهر
- 5تصل رسالة إىل املستهلك عرب رسالة نصية ببيان تفصيلي عن الفاتورة املستحقة

 - 8متطلبات بدل السكن .
تفاصيل اإلجراء :
- 1يقوم عضو هيئة التدريس املتعاقد برفع طلب بدل عرب بوابة اخلدمات اإللكرتونية
 - 2بعد املوافقة من كلية املتعاقد
- 3بعد االنتهاء من اإلجراءات من عمادة املوارد البشرية
- 4تدقيق ومراجعة طلب السكن
- 5بعد االستحقاق يتم الرفع اىل الرواتب لصرف بدل السكن
- 6يف حالة عدم االستحقاق يتم صرف شقة اإلسكان اجلامعي

إدارة املرافق

إدارة املرافق

االرتباط التنةيمي  :ترتبط مبدير عام املرافق واإلسكان .

اهلدف العام :

املتابعة واإلشراف على مرافق اجلامعة من مباني وقاعات ومالعب

وحدائق ومسطحات خضراء وطرق وأرصفة ومواقف سيارات والعمل على اظهار
اجلامعة باملظهر الالئق.

اإلجراءات الرئيسية :
- 1رفع احتياج مقرات للكليات واألقسام اإلدارية.
 - 2تسليم املقرات إلدارة املرافق يف حالة االستغناء.
- 3اإلشراف على توزيع القاعات واملكاتب حسب االحتياج الفعلي.
- 4تفقد املباني بشكل دوري من قبل فريق اإلدارة.
- 5القيام بأي أعمال أو مهام أخرى تكلف اإلدارة فيها وفق االختصاص

اخلطوات التنفيذية :
 - 1رفع احتياج مقرات للكليات واإلقسام اإلدارية.
تفاصيل اإلجراء :
 - 1الدخول على نظام االتصاالت اإلدارية.
 - 2رفع طلب إىل إدارة املرافق واإلسكان.
 - 3حتديد موقع املقر من اجلهة الراغبة فيه.
 - 4يتم دراسة الطلب وفق االحتياج.
 - 5يتم تسليم منوذج استالم مقر واستكمال البيانات والتواقيع الالزمة .

 - 2تسليم مقرات إلدارة املرافق يف حالة االستغناء.
تفاصيل اإلجراء :
 - 1الرفع اىل إدارة املرافق يف حالة االستغناء عن املقر.
 - 2تعبئة منوذج تسليم املقر من اجلهة املسلمة إىل إدارة املرافق.
 - 3يتم توقيع منوذج تسليم مقر من اجلهة اىل إدارة املرافق واستالم املفاتيح.

- 3اإلشراف على توزيع القاعات واملكاتب حسب االحتياج الفعلي.
تفاصيل اإلجراء :
- 1دراسة الطلب املقدم من اجلهة املستفيدة .
- 2يتم منح اجلهة حسب االحتياج مبوجب حمضر .
- 3حيدد يف احملضر اجلهة املسلمة واجلهة املستلمة .
- 4يف حال مضي  30يوم من عدم االستفادة حيق لإلدارة سحب املقر .

- 4تفقد املباني بشكل دوري من قبل فريق اإلدارة.
تفاصيل اإلجراء :
 - 1القيام جبوالت أسبوعية على املقرات واملباني التابعة للجامعة.
 - 2تقييد املالحظات يف منوذج خاص باجلوالت
- 3يقوم املوظف بإدخال األعمال واملهام املناطة به عرب النظام
 - 4املتابعة مع اجلهات املعنية لتفادي وإصالح ومعاجلة املالحظات
 - 5رفع تقرير عرب النظام اإللكرتوني بشكل أسبوعي باملالحظات وما مت حياهلا

إدارة اخلدمات املساندة

إدارة اخلدمات املساندة
االرتباط التنةيمي  :ترتبط مبدير عام املرافق واإلسكان .

اهلدف العام :

ضمان توفري كافة اخلدمات اإلدارية والفنية لإلدارات واألقسام

ومساعدتها على حتقيق أهدافها بالتنسيق مع اجلهات املختصة داخل اجلامعة وكذلك
التعريف بنشاطات اإلدارة ومد جسور التواصل وتعزيز العالقات مع املستفيدين
والتوثيق االعالمي

اإلجراءات الرئيسية :
 - 1إجازات املوظفني
 - 2ترقية املوظفني.
 - 3انتقال املوظفني.
- 4االنتداب والعمل االضايف.
- 5تسجيل دورات معهد االدارة .
 –6متابعة نظام البصمة للموظفني وحصر الغياب والتواصل مع جهات ذات العالقة.
 – 7متابعة اخلطة التشغيلية واالسرتاتيجية والتقرير السنوي.
- 8تقرير أداء اإلدارات .
- 9التقرير السنوي
–10تقديم الدعم لإلدارات من حصر االحتياج من أثاث وأجهزة وسلف ومتابعة تأمينه
وتسجيل العهد وإنهاء مجيع االجراءات الالزمة .
 –11االشراف على بوابة اإلدارة مبوقع اجلامعة ومتابعة األخبار وحتديثه باستمرار
 –12العمل على تطوير البوابة
–13القيام بالتغطية والتوثيق الفين لألعمال ونشاطات اإلدارة.
- 14استمارة حصر معلومات

اخلطوات التنفيذية :
 - 1إجازات املوظفني
تفاصيل اإلجراء :
 - 1الدخول على بوابة نظام احملتوى الشامل.
 - 2الدخول إىل قسم اخلدمات اإللكرتونية
 - 3الضغط على ملف طلب إجازة عادية
 - 4اختيار منوذج طلب إجازة عادية
 - 5تعبئة عدد األيام واختيار تاريخ بداية اإلجازة
 - 6إرسال البيانات إىل الرئيس املباشر
 - 7موافقة الرئيس املباشر
 - 8موافقة املوارد البشرية
 - 9صدور قرار اإلجازة

 - 2ترقية املوظفني .
تفاصيل اإلجراء :
 - 1بعد التعميم من املوارد البشرية
 - 2يتم تعبئة النماذج والبيانات للمستحقني
 - 3تتم املطابقة
 - 4يتم الرفع للمستحقني إىل العمادة

 - 3انتقال املوظفني.
تفاصيل اإلجراء :
 - 1كتابة طلب وتوقيعه موضح فيه وسائل االتصال
 - 2إحالة الطلب إىل اللجنة
 - 3العرض على اللجنة لدراسة الطلب
 - 4يف حال املوافقة يتم خماطبة اجلهة اليت يعمل لديها املوظف
- 5يف حال موافقة اجلهة التابع هلا املوظف يتم الرفع للموارد البشرية
- 6بعد صدور القرار يتم رفع املباشرة للموارد البشرية الستكمال اجراءات النقل
وحتديث البيانات

 - 4االنتداب والعمل االضايف.
تفاصيل اإلجراء :
- 1رفع طلب االنتداب جلهة اإلختصاص
- 2بعد املوافقة يكلف املوظف باملهمة
- 3بعد إنهاء املهمة يتم رفع طلب صرف املستحقات

- 5تسجيل دورات معهد االدارة .
تفاصيل اإلجراء :
- 1يتم اإلعالن من قبل اإلدارة العامة للتطوير
- 2الدخول على بوابة معهد اإلدارة للتسجيل
- 3إرسال النماذج ملدخل الدورات يف نظام املعهد

 –6متابعة نةام البصمة للموظفني وحصر الغياب والتواصل مع اجلهات ذات العالقة

تفاصيل اإلجراء :
- 1يقوم املوظف املختص بالدخول على نظام احلضور
- 2فرز بيانات احلضور
- 3التواصل مع املوظفني يف مدة حمددة
- 4اإلحالة اىل جهة االختصاص

- 7متابعة اخلطة التشغيلية واالسرتاتيجية والتقرير السنوي .
تفاصيل اإلجراء :
- 1التواصل مع منسقي االدارات
- 2متابعة حتقيق األهداف

- 8تقرير أداء اإلدارات
تفاصيل اإلجراء :
- 1مجع املادة وإنشائها
- 2التواصل مع االدارات ومجع ما لديهم من جديد
- 3إخراج العمل بشكل نهائي
- 4تقديم التقويم النهائي .
 - 5النتائج

 - 9التقرير السنوي.
تفاصيل اإلجراء :
- 1مجع املادة وإنشائها
- 2التواصل مع اإلدارات ومجع ما لديهم من جديد
- 3إخراج العمل بشكل نهائي
- 4تقديم التقرير النهائي
- 5النتيجة

- 10تقدددديم الددددعم لدددردارات مدددن حصدددر االحتيددداج مدددن أثدددا وأجهدددزة
وسدددددل ومتابعدددددة تأميندددد وتسدددددجيل العهدددددد وإنهددددداء مجيدددددع االجدددددراءات
الالزمة .
تفاصيل اإلجراء :
 - 1خماطبة االدارة وحصر االحتياج.
 - 2جتهيز بيان باملتطلبات اخلاصة باإلدارة
 - 3الرفع للجهات ذات االختصاص
 - 4تنظيم و توزيع احتياج اإلدارة
- 5يوضح بشريط االخبار "هام "

- 11االشددددراف علددددى بوابددددة اإلدارة مبوقددددع اجلامعددددة ومتابعددددة األخبددددار
وحتديث باستمرار
تفاصيل اإلجراء :
- 1يرفع اخلرب عن طريق منوذج خمصص لذلك بطلب نشر خرب على البوابة
- 2يتم تدقيق اخلرب
- 3يتم نشر اخلرب على البوابة
- 4يوضح بشريط االخبار "هام "

- 12العمل على تطوير البوابة
تفاصيل اإلجراء :
 - 1يتم متابعة البوابة بشكل مستمر
- 2يتم إضافة التعديالت والتحديثات
- 3يتم االعتماد من قبل املدير العام

- 13القيام بالتغطية والتوثيق الفين لألعمال ونشاطات اإلدارة
تفاصيل اإلجراء :
 - 1يتم طلب توثيق الفعالية
- 2يتم حجز موعد لذلك
 - 3يتم رفع خرب عنها

- 14استمارة حصر معلومات
تفاصيل اإلجراء :
- 1التعميم على الكليات
- 2استقبال النماذج
- 3الفرز والتدقيق
- 4إعداد تقرير بذلك

إدارة أمال اجلامعة

إدارة أمال اجلامعة
االرتباط التنةيمي  :ترتبط مبدير عام املرافق واإلسكان .

اهلدف العام :
احملافظة على امالك اجلامعة واستثمارها مبا يعود بالنفع والفائدة ملصلحة اجلامعة
ومنسوبيها .

اإلجراءات الرئيسية :
 - 1حفظ و تأمني الصكوك واملخططات التابعة ألراضي اجلامعة .
 - 2حتديث الصكوك يف كتابات العدل وإصدارها.
- 3حفظ سجالت أمالك اجلامعة و أصوهلا .
 -4حفظ اإلحداثيات ألمالك اجلامعة والتحقق منها لدى البلديات
- 5حفظ رخص البناء
- 6استخراج العنوان الوطين ألمالك اجلامعة
- 7توثيق األراضي واملباني اليت ختص اجلامعة عرب التصوير الفتوغرايف

اخلطوات التنفيذية :
 - 1حفظ و تأمني الصكو واملخططات التابعة ألراضي اجلامعة ..
تفاصيل اإلجراء :
- 1يتم فرز و إنشاء تصنيفات ورقية لكل من الصكوك واملخططات.
- 2يتم أخذ نسخة من كل صك
- 3يتم احلفظ لكل من الصكوك واملخططات بالتصنيف املناسب
- 4يتم حفظها بامللفات االفرجنية مبكان مناسب

 - 2حتديث الصكو يف كتابات العدل وإصدارها.
تفاصيل اإلجراء :
 - 1فرز الصكوك اليت حتتاج اىل حتديث
- 2خماطبة فرع وزارة العدل الواقعة داخل النطاق االداري للعقار
 - 3متابعة املعاملة حلني صدور التحديث
- 4أخذ نسخة طبق األصل من الصك وحفظها واألصل يرسل ملصلحة أمالك الدولة

 - 3حفظ سجالت أمال اجلامعة و أصوهلا.
تفاصيل اإلجراء :
- 1يتم فرز الصكوك والكروكيات واملخططات و اخلطابات
- 2إنشاء تصنيفات يف احلاسب اآللي
 - 3يتم إدخال املستندات باحلاسب اآللي عرب املاسح الضوئي للمستندات

- 4حفظ اإلحداثيات ألمال اجلامعة والتحقق منها لدى البلديات.
تفاصيل اإلجراء :
- 1يتم خماطبة البلدية اليت تتبعها األرض داخل نطاقها االداري
- 2احلصول على اإلحداثيات من البلدية
 - 3يتم انشاء تصنيفات ورقية وإلكرتونية
 - 4ختزينها وحفظها عن ما يعرضها للتلف

 - 5حفظ رخص البناء.
تفاصيل اإلجراء :
- 1استالم رخص البناء من ادارة املشروعات و الشؤون الفنية باجلامعة
 - 2إنشاء تصنيفات ورقية وإلكرتونية
 - 3حفظها بالتصنيف املناسب هلا

 - 6استخراج العنوان الوطين ألمال اجلامعة.
تفاصيل اإلجراء :
- 1خماطبة الربيد السعودي لتحديد العنوان الوطين لكل ارض
 - 2انشاء تصنيفات ورقية وإلكرتونية
 - 3حفظها بالتصنيف املناسب هلا

 - 7توثيق األراضي واملباني اليت ختص اجلامعة عرب التصوير الفتوغرايف.
تفاصيل اإلجراء :
- 1تصوير األرض
 - 2إنشاء تصنيفات إلكرتونية لكل ارض
 - 3حفظ التصوير بالتصنيف املناسب هلا

اإلدارة النسائية

اإلدارة النسائية
االرتباط التنةيمي  :ترتبط مبدير عام املرافق واإلسكان .

اهلدف العام :
املتابعة واإلشراف على مرافق اجلامعة النسائية من مباني وقاعات ومسطحات خضراء
والعمل على اظهار اإلقسام النسائية باملظهر الالئق وتسهيل اجراءات املستفيدات من
االسكان .

اإلجراءات الرئيسية :
 - 1املتابعة واالشراف على مباني الطالبات مع مجيع الكليات وأقسام اجلامعة
النسائية واملرافق ذات اخلصوصية باإلسكان والعمل على اظهار مرافق اجلامعة
باملظهر الالئق .
 - 2االشراف على توزيع القاعات واملكاتب حسب االحتياج الفعلي باملباني االدارية
ألقسام الطالبات
 - 3العمل على إجياد قاعدة بيانات لكل مبنى تشمل تفاصيل املبنى من حيث
املساحة عدد القاعات وطاقة االستيعابية وحنو ذلك .
 - 4اعداد التقارير الدورية .
 - 5املتابعة واالشراف على األنشطة والربامج والفعاليات النسائية باملرافق واإلسكان
.

 - 1املتابعة واالشراف على مباني الطالبات مع مجيع الكليات وأقسام
اجلامعة النسائية واملرافق ذات اخلصوصية باإلسكان والعمل على اظهار
مرافق اجلامعة باملةهر الالئق .
تفاصيل اإلجراء :
 - 1القيام جبوالت أسبوعية على املقرات واملباني التابعة للجامعة.
 - 2تقييد املالحظات يف منوذج خاص باجلوالت
- 3تقوم املوظفة بإدخال األعمال واملهام املناطة بها عرب النظام
 - 4املتابعة مع اجلهات املعنية لتفادي وإصالح ومعاجلة املالحظات
 - 5رفع تقرير عرب النظام اإللكرتوني بشكل أسبوعي باملالحظات وما مت حياهلا

 - 2االشراف على توزيع القاعات واملكاتب حسب االحتياج الفعلي باملباني
االدارية ألقسام الطالبات .
تفاصيل اإلجراء :
- 1دراسة الطلب املقدم من اجلهة املستفيدة .
- 2يتم منح اجلهة حسب االحتياج مبوجب حمضر .
- 3حيدد يف احملضر اجلهة املسلمة واجلهة املستلمة .
- 4يف حال مضي  30يوم من عدم االستفادة حيق لإلدارة سحب املقر .

 - 3العمل على إجياد قاعدة بيانات لكل مبنى تشمل تفاصيل املبنى من
حيث املساحة عدد القاعات وطاقة االستيعابية وحنو ذلك .
- 1الدخول على النظام االلكرتوني (حصر )
- 2إرساله للكلية ويتم تعبئة من قبلهم
- 3يتم مطابقة البيانات على ارض الواقع

 - 4اعداد التقارير الدورية .
تفاصيل اإلجراء :
- 1الدخول على بوابة اخلدمات االلكرتونية .
- 2الدخول اىل قسم التقارير واجلوالت
- 3اضافة جوله اسبوعية

 - 5املتابعة واالشراف على األنشطة والربامج والفعاليات النسائية باملرافق
واإلسكان .
تفاصيل اإلجراء :
- 1يف بداية العام الدراسي يتم وضع روزنامة ترفيهية وثقافية ورياضية
 - 2قبل املناسبة تباشر جلنة االنشطة عملها
 - 3يتم التجهيز للمناسبة وتوفري كل وسائل اجناحها
- 4االعالن عن املناسبة عرب الشاشات النقطية ووسائل التواصل االجتماعي
- 5استقبال ضيوف املناسبة
- 6التنظيم والتنسيق واالشراف املباشر للفعالية املقامة
- 7توثيق املناسبة
- 9

قياس مدى رضى احلضور عن الفعالية

 - 10اضافة خرب بالبوابة والتغريد حبساب االدارة يف تويرت

