
شارنت ن١ًٝ إدار٠ األعُاٍ ممثًة١ وٛناية١ ايهًٝة١        
ايًكا٤ ايتعرٜفةٞ وااياةا    ) يًصؤٕٚ األنادمي١ٝ فعاي١ٝ 

ايزا٥ةةةرا  يًُةٜٓةةة١ ادتاَعٝةةة١  ةةة ٍ  ( ايثاْٜٛةةة١ ايعاَةةة١ 
 ٖةةةةة َةةةةٔ اي ةةةةاع١ ايفةةةة ٠ 

ظٗرًا حٝث تضُٓت َصارن١ ايه١ًٝ تٛاجة األق ةاّ  
ٚاألْةٜةةة١ ايا وٝةةة١ يًةةةرد عًةةة٢ ااتف ةةةارا  ايااياةةةا   
ٚأاةةةة٦ًتٗٔ حةةةةٍٛ ايهًٝةةةة١ ٚأق ةةةةاَٗا ٚقةةةةة   تٛ ٜةةةة   
ورٚشةةةةرٚا  تعرٜفٝةةةة١ يًهًٝةةةة١ ٚأق ةةةةاَٗا ٚوةةةةارنٛد   
نتٝاةةةةا  ايصةةةةؤٕٚ األنادميٝةةةة١ ٚ اةةةة   األق ةةةةاّ     
ٚاذترنةةا  األنادميٝةة١ ا ٖةةمتا ٚقةةة  ايت ةةة  عةةٔ   
. اجنةةةةا ا  األْةٜةةةة١ ايا وٝةةةة١ ا ايهًٝةةةة١ ٚفعايٝتٗةةةةا    
. ٚحصةةٍٛ ايهًٝةة١ عًةة٢ ا عتُةةاد األنةةادميٞ ايةةةٚيٞ 
ٚتضةةةُٔ َصةةةارن١ ايًكةةةا٤ تكةةةةِٜ رعاٜةةة١  ةةةٝاف١ َةةةٔ   

.جٗا   ارج١ٝ يًااياا  ايزا٥را  
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ايًكا٤  ايتعرٜفٞ وااياا  ايثا١ْٜٛ ايعا١َ 

 



 ٌ ٚرش١ عُ  ٍ ُا ١ٝ إدار٠ ا ع ٟ اإلدار٠ وهً ْاد  ِ ّ ( إدار٠ ايضػٛط ) ْع ٜٛ ٚذيو 
ٛافل  ةف  األروعا٤ امل ٟ اإلدار٠ ت ٗت ٓاد ٛرش١ األٚىل ي ٚتعترب اي

ٝا٠  ٘ ا ح ٔ تفاٜد ٞٚ   ميه ٕ ايضػٛط جز٤ إجياو ةف إىل أداراى أ ٚٗت ايااياا  
ٚ  تػٝري  ٝا٠ ايصخص ا ٛاقف اييت ت اب ايضػٛط ا ح ٕ ا حتٝة امل ٌ ْإ ا ن
ٚايةراا١   ٌ عُ ٌ ًي ٚٚ    ا١ عُ ٔ ايضػٛط ا  ٚايتصرفا  اييت تزٜةَ  ٛاقف  امل

ٚإدار٠ ايضػٛط  ٍ ت اعة ع٢ً ختفٝف  ز ٚامٓل  ٘ .ٚاي فٝ
.
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ورشة نادي اإلدارة األولى ) إدارة الضغوط ( 



قةميو ْةميو يٛ ادتةٜة )ْعِ ْادٟ ا قتصاد وه١ًٝ إدار٠ ا عُاٍ فعاي١ٝ     
ةةةة حٝةةةث تٗةةةةف إىل تعرٜةةةف   ةةة ٍ ايفةةة ٠ ( أغٓةةةاى 

َٓ ٛوا  ادتاَع١ عٔ ا قتصاد اي عٛدٟ قةميا ا ٚامل ا١ُٖ ا رفة  تُٓٝة١   
رٚح ايٛ ٤ ٚايٛط١ٝٓ ية٣ ايااياا  وصإٔ ا قتصاد احملًٞ اي ةعٛدٟ ٚإعة ّ   
ايااياا  عٔ نٝف١ٝ تاٛر ا قتصةاد عًة٢ َةةار اي ةٓط ٚتاةٛرٙ حايٝةا ٚا       
امل ةةتكاٌ إعاةةا٤ َعًَٛةةا  يًااياةةا  عةةٔ َؤشةةرا  رفةة  ايُٓةةٛ ا قتصةةادٟ     

( املةةةةاٟٚ ) اي ةةةعٛدٟ ٚتضةةةُٓت ايفعايٝةةة١ أرنةةةإ عةةةة٠ نةةةرنٔ ايصةةة ١ 
ٚرنةةٔ ( ايةةةراِٖ َةةراِٖ ) ٚرنةةٔ ايترةةار٠ ( ايهتاتٝةةب ) ٚرنةةٔ ايتعًةةِٝ 

( .ايا ٚيّٝٛ ) ايٓف  
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قةميو ْةميو يٛ ادتةٜة أغٓاى 
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ْعِ ْادٟ ا اتثُار وه١ًٝ إدار٠ األعُاٍ ّٜٛ ايث ثا٤ 

ّ تٗةف إىل تعرٜف واي ٛم املايٞ ملٛافل 

اي عٛدٟ ٚايتعرف ع٢ً أْٛاع ا نتتاوا  ا اي ٛم 

اي عٛدٟ ٚايتعرف ع٢ً َصاً ا  جةٜة٠ ا اي ٛم 

.اي عٛدٟ 

 

.

(ايصػري امل تثُر ) فعاي١ٝ 



ْعِ ايٓادٟ ايثكاا ٚا جتُاعٞ وه١ًٝ إدار٠  
  ٍ ايف ٠ ( ااع١ ) األعُاٍ فعاي١ٝ 

ٖة تٗةف إىل تٛع١ٝ ايزا٥را   
وإٔ ادتُٝ  خمتًف ٚإٔ يًهٌ و٦ٝت٘ ٚثكافت٘ 

فًمتيو حيب إٔ ٜتعًِ ايصخص نٝف١ٝ  
ايتعاٌَ َ  ايٓاس ٚتتُ ٛر فهر٠ ايفعاي١ٝ 
حٍٛ قاع١ ااع١ مثا١ْٝ ألٕ ادتُٝ  خمتًفط  
ا أرا٥ِٗ ْٚعرتِٗ يًصٞ فهٌ شخص ي٘ 
ٚج١ٗ ْعر   تعين أْٓا  اط٦ط ٚأحةْا 

.ايص ٝح فك  
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( ااع١ ) فعاي١ٝ 



1 6

 

إع ْا  

تاةأ جم١ً إدار٠ األعُاٍ وااتكااٍ املصارنا  اٛا٤ نٓت طايا١ا عضٛ ١٦ٖٝ تةرٜس 

.أٚ َٛظف١ 
ترٜةٜٔ َصارن١ جتاروو ا رباتو اأرا٥و ٚأفهارى أٚ حت٢ َٛاٖاو ايف١ٝٓ ٚاألدو١ٝ 

جم١ً إدار٠ األعُاٍ ٖٞ َ احتو

تٛاصًٞ َ  فرٜل اجمل١ً عرب

Cba.mag.ksu@gmail.com
أٚ أرفعٞ َصارنتو َااشر٠ عٔ طرٜل ايراو 

http:// goo.gl/pa2i5E

mailto:Cba.mag.ksu@gmail.com
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فعاليات األسبوع القادم 

هـ 1438/ 02/07-27/06خالل الفترة 


