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رغعٝ و١ٍخ اٌعٍَٛ ٚاٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ إٌٝ رؾقمق١قك رقٕقّق١قخ 

ِغزذاِخ ٌٍّغزّع اٌّؾٍٟ، ِٓ خالي ِغّٛعخ ِٓ اٌقجقشاِقظ 

إٌٛع١خ اٌّزٕٛعخ، ٚلذ ؽشصذ اٌى١ٍخ عٍٝ رقسعق١قظ ٚؽقذح 

خذِخ اٌّغزّع ِٓ ٔخجخ ِٓ أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِشرجطقخ 

ثٛو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجقؾقش اٌقعقٍقّقٟ إ٠قّقبٔقب  ِقٕقب 

ثس١ّ٘خ رسص١ً اٌعًّ اٌّغزّعٟ ٚرط٠ٛشٖ ٚرٛظ١ف إِقىقبٔقبد 

اٌى١ٍخ فٟ رمذ٠ُ خذِبد ِقغقزقّقعق١قخ ِقزقٕقٛعقخ ٌقىقبفقخ فقئقبد 

 اٌّغزّع.

إْ دعُ ِعبٌٟ ِذ٠ش اٌغبِعخ ٌٍى١ٍخ ِٚزبثعزٗ ٌقىقً وقهٚٔقٙقب 

ععً ِٓ أ٠ٌٛٚبرٙب رمذ٠ُ خذِخ ِغزّع١خ ِز١ّضح عقجقش خقطقخ 

 ر٠ّٕٛخ طّٛؽخ.

ٌٚعً اٌعذد األٚي ِقٓ ٘قزٖ اٌقّقغقٍقخ ٠قٛصقك ثقعق  أٔ قطقخ 

ٚثشاِظ اٌى١ٍخ فقٟ خقذِقخ اٌقّقغقزقّقع، ٚ٘قٟ ثقبوقٛسح عقّقً 

ِزىبِقً ٠قطقٍقع ِقٓ خقالٌقٙقب اٌقّقغقهٌٚقْٛ داخقً اٌقغقبِقعقخ 

 ٚخبسعٙب عٍٝ ِب رمذِٗ اٌى١ٍخ ِٓ ثشاِظ ِغزّع١خ ِزٕٛعخ.

عبئال  اٌٌّٛٝ أْ ٠ٛفك فش٠ك اٌعّقً ٚأعضقبء ٚؽقذح خقذِقخ 

 اٌّغزّع ثبٌى١ٍخ ٌّض٠ذ ِٓ إٌغبػ ٚاٌز١ّض.

 
 

 عميد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية    
 د. بندر بن عبدالعزيز اليحيى                                 

 

 وٍّخ ع١ّذ اٌى١ٍخ 
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 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا  أما بعد:

 
فإْ و١ٍخ اٌعٍَٛ ٚاٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ ثشِبػ ِّقضقٍقخ فقٟ ٚوقبٌقخ  

 -ٚؽذح خذِقخ اٌقّقغقزقّقع–اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ 

ثبٌ شاوخ ِع وبفخ اٌمطبعبد راد اٌعاللخ رغعٝ إٌٝ رمذ٠ُ أٔ طقخ 

خذ١ِخ ٌٍّغزّع اٌّؾٍٟ ٚرقٛظق١قف إِقىقبٔقبد اٌقىقٍق١قخ ِٚقٛاسد٘قب 

اٌج ش٠خ ٚاٌّبد٠خ فٟ رمذ٠ُ خذِبد ِغزّع١خ ِزٕٛعخ ٌىبفخ فقئقبد 

اٌّؾٍٟ ِٓ خالي رض٠ٚذُ٘ ثجع  اٌقّقٙقبساد ٚاٌقّقٙقٓ،  اٌّغزّع

فٟ ر١ّٕخ ِغزّعبرُٙ   –ثفعب١ٌخ   –ٚر١ّٕزُٙ فىش٠ ب ٚرس١ٍُ٘ٙ ٌٍعًّ 

 ٚرؾم١ك طّٛؽبرُٙ.  
 
 

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحث العلمً   
 د. عبد الرحمن بن محمد الدارقً   

وٍّخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب 

 ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ
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رعزجش خذِخ اٌّغزّع ٚاٌّ بسوخ اٌقّقغقزقّقعق١قخ صقبٌقش أ٘قُ دٚس 

ٌٍغبِعخ ثعذ اٌزع١ٍُ ٚاٌجؾش اٌعقٍقّقٟ. ٌٚقّقب ٌقٙقزا اٌقغقبٔقت ِقٓ 

أ١ّ٘خ وجشٜ، ا٘زّذ ٚؽذح خذِخ اٌّغزّع ثزفع١قً دٚس اٌقىقٍق١قخ 

فٟ ٘ز اٌغبٔت . ٚثزٛع١ٗ ِٓ ٚو١ً اٌقىقٍق١قخ ٌقٍقذساعقبد اٌقعقٍق١قب 

ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ رُ ٚضع خطخ ر غ١ٍ١خ ٚرُ اٌعًّ عٍٝ رٕفق١قز٘قب 

خقققالي اٌقققفقققيقققً اٌقققذساعقققٟ األٚي ِقققٓ اٌقققعقققبَ اٌقققغقققبِقققعقققٟ 

 ٘ـ ٚهلل اٌؾّذ. 7341/7341

٠ٚسرٟ ٘زا اإلصذاس ٌشصذ عٙٛد فش٠ك اٌعًّ اٌز٠ٓ ثزٌٛا عقٙقذا 

وج١شا فٟ عج١ً إٔغبػ ٚرؾم١ك أ٘ذاف اٌٛؽقذح ٚاٌقزقٟ وقبْ ِقٓ 

أثشص٘ب اٌّ بسوقخ اٌقّقغقزقّقعق١قخ ِقٓ خقالي عقذد ِقٓ اٌقجقشاِقظ 

ٚاألٔ طخ اإلعزّبع١خ اٌزٟ ٔقمقّقزقٙقب ٚوقبٌقخ اٌقذساعقبد اٌقعقٍق١قب 

 ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ فٟ اٌى١ٍخ.

ٚخزبِب أوىش ع١ّع ِٓ عبُ٘ ِعٕب ِٓ أعضبء ١٘ئقخ اٌقزقذس٠قظ 

ٚاٌطالة ٚاٌطبٌجبد إلٔغبػ ٘زٖ اٌخطخ. عبئٍخ اٌٌّٛٝ عض ٚعقً 

 اْ ٠غعٍٙب فٟ ١ِضاْ ؽغٕبرُٙ.

 

 نسبعدة الّكيل للدراسبث العليب ِالبذث العلهي    

 أ. أنل بًج عبدهللا الهشيد     

وٍّخ ِغبعذح ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد 

 اٌع١ٍب ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ
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فً إطار انفتاح كلٌة العلوم والدراسات اإلنسانٌة برماح على محٌطها 

ووفق التوجٌهات الكرٌمة من سعادة العمٌد ووكٌل الكلٌة  -المحلً

تمت خالل الفصل الدراسً األول للعام  -للدراسات العلٌا والبحث العلمً

هـ العدٌد من األنشطة التفاعلٌة مع المجتمع المحلً 7341ـ7341

بهدف إحداث حراك ٌؤدي إلى تعظٌم دور الكلٌة ومنفعتها للبٌئة 

 المحٌطة.

واشتملت الفعالٌات على العدٌد من األنشطة والبرامج المتنوعة  والتً 

 سنعرضها فً هذا العدد ان شاء هللا .

 المقدمة
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   اٌّؾبٚس إٌبعؼاٌّؾبٚس إٌبعؼاٌّؾبٚس إٌبعؼ

ألبِقذ ٚؽقذح خقذِقخ اٌقّقغقزقّقع ثقٛوقبٌقخ اٌقىقٍق١قخ 

ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾش اٌعٍّقٟ   ثقبٌقزقعقبْٚ ِقع  

ِشوض اٌٍّه عجذاٌعض٠ض ٌقٍقؾقٛاس  اٌقٛطقٕقٟ  دٚسح  

ثعٕٛاْ " اٌّؾبٚس  اٌقٕقبعقؼ"  أٌقمقب٘قب  أ/ صقبِقش 

اٌيبٌؼ  فٟ لغُ  اٌطالة  ٚرُ  ٔمٍقٙقب  ثقبٌ قجقىقخ  

ٌمغُ  اٌطبٌجبد ، ٚوبْ رٌه فٟ اٌمبعخ  اٌزذس٠قجق١قخ 

٘ـق ، ٚلقذ  ٠7341/7/71َٛ األسثقعقبء ثقزقبس٠ق  

ؽضش  اٌذٚسح عذد ِقٓ اعضقبء ٘ق١قئقخ اٌقزقذس٠قظ  

ٚعذد اٌّٛظف١ٓ ِٓ اٌقمقغقّق١قٓ ٚ اٌقطقبٌقجقبد ِقٓ  

 ( . 11ع١ّع األلغبَ  ، ٚثٍغ عذد اٌؾضٛس )  

ِٚٓ أُ٘ ِؾبٚس اٌذٚسح : ِقفقٙقَٛ اٌقؾقٛاس ،أ٘قُ 

ِعٛلبد اٌؾقٛاس، اٌقزقعقشف عقٍقٝ ِقٕقبفقع اٌقؾقٛاس 

ٚأ٘ققّقق١ققزققٗ، اٌققؾققٛاس األعققشٞ ٚرققمققجققً اٌققٕققمققذ ِققٓ 

 االخش٠ٓ.

ٚ اعزغشلذ اٌذٚسح عبعز١ٓ رمش٠جب ، وقبٔقذ ثقٛعقٗ 

عبَ ِف١ذح ٌٍغ١ّع، ٚرُ رغ١ٍُ اٌؾبضشاد وٙبداد 

 ؽضٛس.
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   اٌفشد ٚدٚسٖ فٟ خذِخ اٌّغزّعاٌفشد ٚدٚسٖ فٟ خذِخ اٌّغزّعاٌفشد ٚدٚسٖ فٟ خذِخ اٌّغزّع

ألبِذ ٚؽذح اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ثمغُ اٌطبٌجبد ٚسوخ عقّقً 

ثعٕٛاْ " اٌفشد ٚدٚسٖ فٟ خذِخ اٌّغزّع  " أٌمزٙب  د/ ٔٙٝ عجقذاٌقغقٍق١قً 

ٚ أ/ عققٛعققٓ ثققٍققمققبعققُ فققٟ اٌققمققبعققخ اٌققزققذس٠ققجقق١ققخ ٠ققَٛ األصققٕقق١ققٓ  

 ِزذسثخ.72٘ـ ، ٚثٍغ عذد اٌؾضٛس  7341/7/77ثزبس٠ 
 

 ٚاوزٍّذ عٍٝ اٌّؾبٚس اٌزب١ٌخ :

 . رمذ٠ُ ٚؽذح خذِخ اٌّغزّع 

 . خذِخ اٌّغزّع ِٓ إٌبؽ١خ اٌ شع١خ 

 : ٌٝث١بْ دٚس اٌفشد فٟ خذِخ اٌّغزّع ؽ١ش رُ اٌزطشق ا 

 عٍٛن اٌفشد ٚعاللزٗ ثبٌّغزّع . - 

 اٌّغه١ٌٚبد اٌفشد٠خ ٚاالعزّبع١خ ٌٍفشد . - 

 .ٚلذ اعزغشلذ ِذح اٌذٚسح عبعز١ٓ ،اعزفبد ِٕٙب ع١ّع اٌؾضٛس 
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   وجبة ثذْٚ ِخذسادوجبة ثذْٚ ِخذسادوجبة ثذْٚ ِخذساد

اعزضبفذ و١ٍخ اٌعٍَٛ ٚاٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ ثشِبػ 

اٌؾٍّخ اٌزٛع٠ٛخ عٓ أضشاس اٌّخذساد ٚرقسصق١قش٘قب 

عٍٝ اٌّغزّع ثعٕٛاْ )وجبة ثذْٚ ِخذساد (.٠قَٛ 

٘ـ ثشعقب٠قخ اٌقٍقغقٕقخ 71/7/7341اإلص١ٕٓ اٌّٛافك 

اٌٛط١ٕخ ٌّىبفؾخ اٌّخذساد ٚثبٌزعبْٚ ِع ِقذ٠قش٠قخ 

ِىبفؾخ اٌّخذساد ثّٕطمخ اٌش٠بض ٚعّبدح خقذِقخ 

 اٌّغزّع ٚاٌزع١ٍُ اٌّغزّش فٟ اٌغبِعخ.

أٚساق عقّقً ِقٓ اٌقٍقغقٕقخ  3ٚاوزًّ اٌٍمقبء عقٍقٝ

 3اٌٛط١ٕخ ٌّىبفؾخ اٌّخذساد . لقبِقذ ثقزقٕقفق١قز٘قب 

ِٛظفبد ِٓ اٌٍغٕخ. ٚرُ إلبِقخ ِقعقشض ِيقبؽقت 

 ٌٍغٕخ .

( صائققشح ِققٓ ثققعقق  72ٚوققبْ عققذد اٌققؾققضققٛس ) 

 اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ .

ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌفعب١ٌخ رُ رمذ٠ُ دسع وقىقش ِقٓ إداسح 

اٌى١ٍخ ٌٍغٕخ اٌٛط١ٕخ ٌّىبفؾخ اٌقّقخقذساد ، لقبِقذ 

 ثزمذ٠ّٗ  ٚو١ٍخ اٌى١ٍخ اٌّىٍفخ ٚرُ وىشُ٘ ثىٍّٗ .

صققُ رققٛعققٗ اٌققؾققضققٛس ٌققضطققالع عققٍققٝ اٌققّققعققشض 

 اٌّيبؽت  ٚرُ رمذ٠ُ اٌض١بفخ ٌُٙ .
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   ٌٚأل٠زبَ ٔي١ت ِٓ اٌزع١ٌٍُٚأل٠زبَ ٔي١ت ِٓ اٌزع١ٌٍُٚأل٠زبَ ٔي١ت ِٓ اٌزع١ٍُ

لبِذ ٚوبٌخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ثمغُ اٌطبٌجبد ثبٌزعبْٚ ِع لغُ 

إداسح األعّبي ثعًّ دسٚط رم٠ٛخ ٚاٌزٟ أل١ّذ فٟ ِمش عّع١خ إٔغبْ ثشِبػ، 

٘ـ  ٚرٌه ٌضعزطالع ٚاٌغهاي عٓ 7341/7/7ؽ١ش رّذ أٚي ص٠بسح ثزبس٠  

ِٛاد اٌضعف.وبْ رٌه ثؾضٛس ع شح ِٓ ِغزف١ذاد اٌغّع١خ، ٚرّذ اإلفبدح 

ثسْ ِٛاد اٌضعف ٟ٘ ) ِبدح اٌش٠بض١بد ٚاٌٍغخ اٌعشث١خ  ٚاٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ( 

 ٌٍّشؽٍز١ٓ اٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ .

 

ٚلذ لبِذ وال ِٓ األعزبرح عٛعٓ ثبٌمبعُ ، د/ ٔٙٝ عجذاٌغ١ًٍ ، د/ ثض١ٕخ 

عجذاٌجبعظ ثزمذ٠ُ اٌذعُ اٌالصَ ٌٍطبٌجبد فٟ وشػ ثع  اٌّٛاد اٌغبثك روش٘ب. 

ٚع١غزّش رمذ٠ُ دسٚط اٌزم٠ٛخ وً ٠َٛ صالصبء ؽزٝ ٔٙب٠خ اإلخزجبساد إٌٙبئ١خ 

 ٌٍفيً اٌذساعٟ األٚي .
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   ١ٌغذ إعبلخ ثً إٔطاللخ١ٌغذ إعبلخ ثً إٔطاللخ١ٌغذ إعبلخ ثً إٔطاللخ

اعزضبفذ و١ٍخ اٌعٍَٛ ٚاٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ ثشِبػ) لغُ اٌطبٌجبد ( ثّٕبعجخ 

ٚرٌه ٠َٛ األؽذ اٌّٛافك  ١ٌغذ إعبلخ ثً أطاللخ ا١ٌَٛ اٌعبٌّٟ ٌضعبلخ فعب١ٌخ 

٘ـ ، فٟ رّبَ اٌغبعخ اٌؾبد٠ٗ ع شح صجبؽب  ٚلذِزٙب  أ/ غذ٠ش   7/4/7341

 ٚأوزٍّذ اٌفعب١ٌخ عٍٝ عذد ِٓ اٌّؾبٚس :

 . اٌزعش٠ف ثسٔٛاع اإلعبلخ 

 . ٚلذ اإلصبثخ ثبإلعبلخ 

 و١ف١خ رعبًِ اٌّغزّع ِع رٚٞ االؽز١بع١بد اٌخبصخ 

 . ؽمٛق رٚٞ اإلعبلخ 

 . طشق رمجً اٌّغزّع ٌٍطفً اٌّعبق 

وزٌه رُ عشض ثع  اٌشعِٛبد  اٌزعج١ش٠خ ) وشر١ٔٛخ ( عٓ اإلؽز١بعبد ´

اٌخبصخ، ٚرُ طٍت اٌزع١ٍك ع١ٍٙب ِٓ لجً اٌؾضٛس. ٚصبؽت ٘زٖ اٌفعب١ٌخ 

عذد ِٓ األسوبْ ِضً : سوٓ اإلعبلخ اٌجيش٠خ ،سوٓ اإلعبلخ اٌغّع١خ ، 

سوٓ اٌزٛؽذ ،سوٓ عٍّبء ِٚ ب١٘ش لٙشٚا اإلعبلخ ،سوٓ اٌزذخً اٌّجىش ، 

 سوٓ اإلعز بساد .
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   رب١ً٘ اٌّمجالد عٍٝ اٌضٚاطرب١ً٘ اٌّمجالد عٍٝ اٌضٚاطرب١ً٘ اٌّمجالد عٍٝ اٌضٚاط

 

ألبِذ ٚؽذح خذِخ اٌّغزّع ثٛوبٌخ اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ 

ثشِبػ لغُ اٌطبٌجبد دٚسح ثعٕٛاْ ) رس١ً٘ اٌّمجالد عٍٝ اٌضٚاط ( 

ثبٌزعبْٚ ِع ِشوض إوشاق رؾذ إوشاف ٚصاسح اٌ هْٚ االعزّبع١خ .ٚلذ 

٘ـ 7341/4/4 - 4/7أل١ّذ اٌذٚسح ٠ِٟٛ األؽذ ٚاإلص١ٕٓ 

، لبِذ ثإٌمبئٙب وال  ِٓ أ / فبطّخ اٌذ٘بِٟ ) ا١ٌَٛ األٚي ( 

 ٚاٌذوزٛسح سؽّخ اٌغبِذٞ ) ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ ( .

 ٚاوزٍّذ اٌذٚسح عٍٝ خّغخ عٛأت :

 اٌغبٔت اٌ شعٟ . .7

 اٌغبٔت إٌفغٟ . .7

 اٌغبٔت اٌيؾٟ . .4

 اٌغبٔت االلزيبدٞ . .3

 اٌغبٔت االعزّبعٟ . .1

 

 ٚلذ رُ رمغ١ُ ٘زٖ اٌغٛأت عٍٝ ١ِٛ٠ٓ .

صجبؽب  ٚؽزٝ  2:42عبعبد ١ِٛ٠ب  ِٓ اٌغبعخ  3وبٔذ اٌذٚسح ثّعذي 

ظٙشا  رخٍٍٙب فزشح اعزشاؽخ ٌّذح ٔيف عبعخ . رُ ف١ٙب رمذ٠ُ 77:42

 اٌض١بفخ ٌٍغ١ّع . ٚرُ رٛص٠ع وٙبداد ِعزّذح ِٓ ِشوض إوشاق ثعذ إٔزٙبء
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   اٌٍّزمٝ اٌ زٛٞ األٚي ٌألطفبياٌٍّزمٝ اٌ زٛٞ األٚي ٌألطفبياٌٍّزمٝ اٌ زٛٞ األٚي ٌألطفبي

ألبِذ ٚؽذح خذِخ اٌّغزّع ثٛوبٌخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾش اٌعقٍقّقٟ ثقىقٍق١قخ 

, والذي   اٌعٍَٛ ٚاٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ ثشِبػ اٌّزٍمٝ اٌ زٛٞ األٚي ٌألطفقبي 
٘ـ ٌّٚذح صالصخ أ٠بَ ِٓ اٌغبعخ اٌزبععخ 7341/4/42أل١ُ ٠َٛ األؽذ ثزبس٠  

صجبؽب ٚؽزٝ اٌضب١ٔخ ع ش ظٙشا فٟ ِمش و١ٍخ اٌعٍَٛ ٚاٌذساعقبد اإلٔغقبٔق١قخ 

عقٕقٛاد ٚؽقزقٝ 1ٚوبْ اٌٍّزمٝ ٠غزٙذف األطفبي ِٓ عّقش  ثمغُ اٌطبٌجبد. 

 عٕخ. 77

ٚلذ اؽزٜٛ اٌٍّزمٝ عٍٝ أسوبْ ِزعذدح ِٕٙب : سوقٓ اٌقشعقُ ، سوقٓ وقزقبثقخ 

اٌميخ األدث١خ ، سوقٓ ِغقشػ اٌقذِقٝ، سوقٓ اٌقمقيقبصقبد اٌقٛسلق١قخ ، سوقٓ 

اٌجشٚعىزش )ٌعشض اٌميص اٌذ١ٕ٠خ(، سوقٓ صقٕقبعقخ اٌغقبٔقذ٠ٚ قبد، سوقٓ 

األٌعبة ٚاألٔ طخ اٌز١ٕ٘خ ٚسوٓ اٌّغبثمقبد.وقبْ عقذد اٌقؾقضقٛس ِقب٠قمقبسة 

طفً خالي اٌضالصخ أ٠بَ. ٚلذ ٌمٟ اٌّقٍقزقمقٝ األٚي إعقغقبة اٌقىقضق١قش ِقٓ  742

األِٙبد ٚاألطفبي ؽ١ش لضٝ األطفبي ٚلزب ع١ّال خالي إعبصح اٌشث١ع رخٍقٍقٙقب 

 اٌىض١شِٓ اٌفبئذح ٚاٌّزعخ.

ِ ىٛس٠ٓ إلٔغبػ ٘زا اٌقّقٍقزقمقٝ  ٚلذ وبسوذ ثع  عضٛاد ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ٚ٘ٓ: أ. أًِ اٌّض٠ذ ِغبعذح اٌٛو١ً ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ، د. ِٙب 

عٍٟ ؽبط، أ. عٛعٓ ثٍمبعُ، أ. ؽ١بء ِٛعبٚٞ، أ. ٔٛسح اٌغقيقٓ، أ. ساثقعقخ 

اٌجخ١ذ، د. إعزّبد أؽّذ، د. ثض١ٕخ عجذاٌجبعظ، د. ر١غ١ش األ١ِٓ. ٚأ٠ضب رّقذ 

ِ بسوخ ثع  اٌطبٌجبد ٚلذ رُ رمذ٠ُ وٙبداد وىش ٌٍغ١ّع عٍٝ ِ بسوزٙقٓ 

 اٌزطٛع١خ.
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اعذاد ٚرٛص٠ع ٚرغ١ّع اعزجبٔخ ؽبعبد اعذاد ٚرٛص٠ع ٚرغ١ّع اعزجبٔخ ؽبعبد اعذاد ٚرٛص٠ع ٚرغ١ّع اعزجبٔخ ؽبعبد 

   اٌّغزّع اٌزذس٠ج١خاٌّغزّع اٌزذس٠ج١خاٌّغزّع اٌزذس٠ج١خ

رٙذف ٘زٖ اٌفعب١ٌخ ٌغعً اٌّغزّع اٌّؾٍٟ ِٚهعغقبرقٗ اٌقفقبعقٍقخ وقش٠قه 

 أعبعٟ فٟ رؾذ٠ذ األٔ طخ ٚاٌفعب١ٌبد.

 

 اٌّ بسوْٛ فٟ ٘زٖ اٌفعب١ٌخ

 لبئّخ اٌ شف:

 .إداسح ِذسعخ اثزذائ١خ سِبػ األٌٚٝ ٌٍطالة 

 .اٌغشفخ اٌزغبس٠خ ٚاٌيٕبع١خ ثّؾبفمخ سِبػ 

 .ِٞهعغخ اٌجش٠ذ اٌغعٛد 

 .وشوخ ع١ش 

 .وعجخ عٛاصاد ِؾبفمخ سِبػ 

 .وشوخ االريبالد اٌغعٛد٠خ فشع سِبػ 

 .اٌّهعغخ اٌعبِخ ٌٍزمبعذ فشع سِبػ 

 .ِهعغخ ثٕذح فشع سِبػ 

 .ِيشف اٌشاعؾٟ فشع سِبػ 
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َدفج َذٌ الدراست  إلٓ حعهيق نفهفُفّل الكفزاكفت ِالفخفعفبِو بفيفى كفلفيفت الفعفلفّل 

ِالدراسبث االيسبييت بزنبح ِنجخفهفعفُفب الفهفذفلفي   ِحفعفشيفش صلفيفبث الفخفّا فل 

ِالخزابط بيى الكليت ِشزكبئُب في الخًهيت  ِبلفّرة رىْ نكفخفزكفت دفّي حفذفديفد 

أِلّيبث الخعبِو الهثهز  ِحببدي الطزح دّي حكبنل األدِار لفخفًفهفيفت الفهفجفخفهف  

. حهج َذٌ الهببدرة نى قسم إدارة األعهبي ببلكليت ببلخعبِو ن   الهذلي بكبفت فئبحٍ

 ِكبلت الدراسب العليب ِالبذث العلهي.

في إطبر خدنت الهجخه  حم حّسي  اسخبفبيفت عفلفٓ نفافخفلفت الداراث الفذفكفّنفيفت 

ِالهؤسسبث القخصبديت بهذبفظت رنبح  حُدف إلٓ فخخ صفبق جديدة نفى الفذفّار 

ن  الهجخه  الهذلي ِاسخًبرة بهكّرحت  دّي حذديد ادخيبجبث الجُبث الهذكفّرة 

 نى الدِراث الخدريبيت ِالخظبَزاث العلهيت ِالثقبفيت.

 

 : شهلج نّاضي  السخببيت خهست نذبِر أسبسيت علٓ الًذّ الخبلي

  بيبيبث عبنت حخعلق ببلهؤسست الهكبركت في االسخبيبو. :الجشء االِي 

  حقييم الهجخه  الهذلي لدِر الكليت في خدنت الهجخه . :الجشء الثبيي 

  اقخزادبث الهجخه  الهذلي لخطّيز عالقت الكزاكت بيى الفكفلفيفت   :الجشء الثبلث

 ِالهجخه  الهذلي.

   حذديد الدِراث الخدريبيت الخي حزْ الهؤسسفبث أو نفّيفهفيفُفب   :الجشء الزاب

 بذبجت إليُب لخطّيز أدائُم الّييهي.
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 ٔزبئظ رٛص٠ع اإلعزجبٔخ :

 

 أٚال:

اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رشٜ اٌّهعغبد أْ ِٛظف١ٙب ثؾبعخ إ١ٌٙب ٌزط٠ٛش   

 أدائُٙ اٌٛظ١فٟ

 عدد الراغبٌن الدورات التدرٌبٌة المطلوبة

 1 تخطٌط واستثمار الوقت

 3 الدافعٌة والحوافز

 71 تطوٌر األداء الوظٌفً

 7 التعامل مع بٌئة العمل الحر

 3 أسس ونظام العمل فً ظل قانون الخدمة المدنٌة

 2 أساسٌات اإلستثمار فً األوراق المالٌة

 5 خطوات تأسٌس مشروع ناجح

 3 لغة انجلٌزٌة

 1 الحاسب االلً

 7 تقنٌات التواصل الفعال

 2 تأهٌل القٌادات اإلدارٌة

 7 تطوٌر الذات



 

28 

 صب١ٔب:

اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رشٜ اٌّهعغبد أْ ِٛظف١ٙب ثؾبعخ إ١ٌٙب ٚأّ٘ٙب   

 دٚسح رط٠ٛش األداء اٌٛظ١فٟ.
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ِٚٓ خالي ٘زٖ اٌذساعخ ٔالؽع  اْ ٔغبػ اٌ شاوخ ٘ٛ ٔز١غخ ٌزٛاصً اٌغٙٛد 

اٌّجزٌٚــخ ِٓ اٌطشف١ٓ، ٚثبٌزبٌٟ فبْ اٌّغزّع اٌّؾٍٟ ِذعٛ أ٠ضب إٌٝ ِض٠ذ  

ِٓ اٌعًّ ٚاٌزٛاصً ِع اٌى١ٍخ ،ألْ اٌ شاوخ رغزذعٟ ٔٛعب ِٓ اٌزغبٚٞ فٟ 

 اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٚرجبدي إٌّبفع ٚاٌّضا٠ب ٚاٌخذِبد.



 

41 

   اٌذٚسح اٌش٠بض١خاٌذٚسح اٌش٠بض١خاٌذٚسح اٌش٠بض١خ

ألبِذ و١ٍخ اٌعٍَٛ ٚاٌذساعبد اإلٔغب٠خ ثشِبػ ِّضٍخ ثٛوقبٌقخ اٌقذساعقبد اٌقعقٍق١قب   

ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ )ٚؽذح خذِخ اٌّغزّع ( ثزٕغ١ك دٚسح س٠بض١خ ،ٚرُ اٌزغ١ٙض ٌقٙقب 

ثإعذاد خطبة ٌّذ٠ش ِذسعخ اثزذائ١خ سِبػ األٌٚٝ ثغشض رٛف١ش اٌٍّعت، ٚثقؾقّقذ 

هللا رّذ ِمبثٍخ اٌّذ٠ش ِٓ لجً ِّضٍٟ اٌٛؽذح د. أعبِخ اٌؾغٓ ،د. ِؾّذ اٌعشالقٟ 

٘ـ  ٚأثذٜ ِقذ٠قش اٌقّقذسعقخ ِ قىقٛسا اعقزقعقذادٖ اٌقزقبَ 7341ِؾشَ  77ثزبس٠  

 ٌٍّ بسوخ فٟ أٔ طخ خذِخ اٌّغزّع.

ِٚٓ صُ رُ اإلريبي ِٓ لجً ِٕغك إٌ بط ثعذد  ِٓ وجبة إٌّطمخ ٌٍّ بسوخ   

 فٝ اٌذٚسح ٚاٌزٝ رٕبفغذ ف١ٙب اٌفشق اٌزب١ٌخ:

 .)فش٠ك وجبة سِبػ )أ 

 .)فش٠ك وجبة سِبػ )ة 

 .فش٠ك ِّضً ٌجٍذ٠خ سِبػ 

 .فش٠ك ِّضً ٌٍى١ٍخ 
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رٕبفظ فٟ اٌّجبساح األٌٚٝ فش٠مٟ وجبة سِبػ أ ، ة ٚأزٙذ ثزسً٘ فش٠ك سِبػ ة 

 ٌٍّجبساح إٌٙبئ١خ.

رٕبفظ فش٠ك اٌى١ٍخ ِع فش٠ك اٌجٍذ٠خ ٚأزٙذ اٌّجبساح ثفٛص فش٠ك اٌى١ٍخ ٚرسً٘ 

 ٌٍّجبساح إٌٙبئ١خ.

ٖ ثٍمبء فش٠ك 7341ِؾشَ  73رُ اإلعذاد إللبِخ اٌّجبساح إٌٙبئ١خ ثزبس٠   االؽذ 

وجبة سِبػ )ة( ِع فش٠ك اٌى١ٍخ ٚأزٙذ ثفٛص فش٠ك وجبة سِبػ )ة( ثجطٌٛخ 

 اٌذٚسح اٌش٠بض١خ.



 

42 



 

44 

   ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌج ش٠خر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌج ش٠خر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌج ش٠خ

فٟ إطبس أفزبػ اٌى١ٍخ عٍٝ ِؾ١طٙب اٌّغزّعٟ رّذ إلبِخ دٚسح )ص١بٔخاٌّٛظف ´

٘ـ ، ِٓ  1/7/7341ٚاٌّؾبفمخ ع١ٍٗ(،ٚلذ أل١ّذ ٠َٛ األسثعبء اٌّٛافك 

اٌغبعخ اٌخبِغخ ٚؽزٝ اٌزبععخ ِغبء فٟ ِمش اٌى١ٍخ. ٚلذ لذَ اٌذٚسح د. 

 ِؾّذ اٌعشالٟ ِٓ لغُ إداسح األعّبي.

 

 ِٚٓ أُ٘ ِؾبٚس اٌذٚسح :

 

 اٌعٛائذ اٌّب١ٌخ اإلضبف١خ

 

 ثشاِظ اٌشعب٠خ اٌيؾ١خ

 

 ثشاِظ األِٓ ٚاٌغالِخ

 

ٚاعزٙذفذ ٘زٖ اٌذٚسح ِٛظفٟ اٌذٌٚخ ِٓ اٌّغزّع اٌّؾٍٟ ِضً ) اٌجش٠ذ، اٌغشفخ 

اٌزغبس٠خ ، اٌجٍذ٠خ (. ٚرُ رمذ٠ُ اٌض١بفخ ٌُٙ ٚوبٔذ اٌذٚسح ِف١ذح ٚٔبعؾخ ثؾغت 

 اعزطالع اٌّغزف١ذ٠ٓ .
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   ٚسوخ عًّٚسوخ عًّٚسوخ عًّ

 

ألعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  رُ رمذ٠ّٙب ضّٓ و١ف١خ خذِخ اٌّغزّع ٚسوخ عًّ 

فعب١ٌبد ٚؽذح خذِخ اٌّغزّع ثبٌزعبْٚ ِع لغُ إداسح األعّبي. رُ عمذ اٌذٚسح 

ٚاٌخشٚط ثشؤ٠خ ِٛؽذح ِٓ لجً أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزمذ٠ُ أٔ طخ خذِخ 

اٌّغزّع ثّب ٠زٛافك ِع رؾ١ًٍ اعزجبٔخ ؽبعبد اٌّغزّع اٌزذس٠ج١خ اٌغبثك 

ٔ ش٘ب. ٚلذ رُ اإلرفبق ف١ٙب عٍٝ خشٚط عًّ اٌٛؽذح ِٓ داخً ؽشَ اٌى١ٍخ   

 ٌٍّغزّع اٌّؾٍٟ .
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   اٌ شاوخ ِع ِعٙذ س٠بدح االعّبياٌ شاوخ ِع ِعٙذ س٠بدح االعّبياٌ شاوخ ِع ِعٙذ س٠بدح االعّبي

لبِذ ٚؽذح خذِخ اٌّغزّع ثمغُ إداسح األعّبي رؾذ إوشاف ٚرٛع١ٗ د. ِ شف 

عجذ هللا اٌّ شف سئ١ظ اٌمغُ ثّجبدسح ٔٛع١خ رّضٍذ فٟ الزشاػ ٠زعٍك ثإِىب١ٔخ 

إؽذاس وشاوخ ث١ٓ اٌى١ٍخ ِٚعٙذ س٠بدح األعّبي ثبٌش٠بض ٚثعذ اٌزٛاصً ٚاٌزٕغ١ك 

ِع اٌغٙبد اٌّع١ٕخ، اعزمجً ععبدح ع١ّذ اٌى١ٍخ ٚفذ ِٓ فشع ِعٙذ س٠بدح األعّبي 

 ثبٌش٠بض ِىْٛ ِٓ اٌغ١ذ عجذ اٌؾ١ّذ اٌذس٠ٚش ِذ٠ش اٌفشع ٚاٌغ١ذ عجذ

 اٌشؽّٓ اٌّمجً ِذ٠ش اٌّ بس٠ع ٚرٌه ثؾضٛس وبفخ ٚوالء اٌى١ٍخ ٚ سؤعبء األلغبَ.

ٚرّضً اٌّٛضٛع اٌشئ١غٟ ٌضعزّبع فٟ ٚضع ؽغش األعبط ٌجٕبء وشاوخ فبعٍخ 

ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚفشع ِعٙذ س٠بدح األعّبي ثبٌش٠بض. ؽ١ش رٙذف ٘زٖ اٌ شاوخ فٟ 

ِشؽٍزٙب األٌٚٝ إٌٝ ٔ ش صمبفخ اٌعًّ اٌؾش ٚرٛع١خ اٌطٍجخ ٚاٌّغزّع اٌّؾٍٟ 

ثس١ّ٘خ س٠بدح األعّبي ٚر غ١ع ٚرجٕٟ اٌّجبدساد اٌشا١ِخ اٌٝ إٔ بء اٌّ بس٠ع 

 اٌخبصخ
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 : ٚلذ أعفش اٌٍمبء عٍٝ ٚضع خطخ ِجذئ١خ ٌ شاوخ رشرىض عٍٝ أسثعخ ِؾبٚس

رؾذ٠ذ اٌخذِبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠مذِٙب ِعٙذ س٠بدح األعّبي ثبٌش٠بض ٌقفقبئقذح  .7

 خش٠غٟ اٌى١ٍخ

رؾذ٠ذ اٌخذِبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠مذِٙب ِعٙذ س٠بدح األعقّقبي ٌقطقٍقجقخ اٌقىقٍق١قخ  .7

 ٚخبصخ طٍجخ األلغبَ إٌٙبئ١خ

رؾذ٠ذ اٌخذِبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠مذِٙب ِعٙذ س٠بدح األعّبي ثبٌش٠بض ٌقفقبئقذح  .4

 اٌّغزّع اٌّؾٍٟ

اِىب١ٔخ اعزفبدح اٌّعٙذ ِٓ خجشاد أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ فٟ ِغبي  .3

 س٠بدح األعّبي

 

ٚفٟ ٔٙب٠خ اإلعزّبع وىش ععبدح اٌع١ّذ وبفخ اٌؾضٛس عٍٝ عٙٛدُ٘ اٌّضّشح 

 ٚؽشصُٙ عٍٝ خذِخ اٌّيٍؾخ اٌعبِخ اٌزٟ ٠غعٝ اٌغ١ّع إٌٝ رؾم١مٙب.
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تم هذ العمل بإشراف وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا 
 والبحث العلمً

 د/عبدالرحمن بن محمد الدارقً

 

 

 اعداد وتنسٌق واخراج

 مساعدة الوكٌل للدراسات العلٌا والبحث العلمً

 أمل بنت عبدهللا المزٌد /االستاذة 

 

 


