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فعالية التعسيف بالتدصصات يف نلية إدازة األعنال 

 

للشؤوٌ األنادميية بهلية إدازة األعنال فعالية التعسيف بالتدصصات  ىظنت ونالة الهلية
ـ وذلو مبشازنة األنادميية وذلو يومي األحد واالثيني مً الفرتة 

. أىدية الهلية للتعسيف بأقطامَا األنادميية مً حيح زؤية وزضالة نل قطه وأٍدافُ

     



 ٌ يوو الجالثاء ( املسح يف العنل)ىظه ىادي اإلدازة بهلية إدازة األعنال فعالية بعيوا
دف إىل تعسيف املوافل  َو نلية إدازة األعنال حيت َت ٍـ يف ب

، تشجيع إضفاء الطالبات بهيفية  نيُت ٍيئة  والطالبات  املسح يف العنل وٍأ أعطاء 
نيفية دمج املسح مع . التدزيظ على حتويل البيئة الغري ذلفصة إىل بيئة عنل مسحة

.العنل وشيادة اإلىتاجية
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( المرح في العمل ) فعالية 
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ىظه ىادي احملاضبة بهلية إدازة  
أٍنية العنل  )األعنال فعالية بعيواٌ 

وذلو يوو الجالثاء املوافل  ( التطوعي
حيح تَدف إىل  

تفعيل مفَوو العنل التطوعي لدى  
 والطالبات، معسفة املتطوع حلكوقُ 
واجباتُ،  ونيفية اختياز الفسص  

.التطوعية املياضبة

( أهمية العمل التطوعي) فعالية 



ىظه ىادي احملاضبة بهلية إدازة األعنال فعالية 
وذلو يوو  ( احملاضبة اإللهرتوىية)بعيواٌ 

حيح  ٍـ األحد املوافل 
تَدف إىل وصف احملاضبة الهرتوىيا عً 

طسيل ذنس الربامج، وبياٌ الفسم عً 
احملاضبة اليدوية، وبياٌ أٍنية التهيولوجيا 

وتأثريٍا على احملاضبة وتوضيح اجلاىب 
اخلطس مً احملاضبة االلهرتوىية وطسم 

ٍرا وقدمت زضه لوح لألزناٌ .  تفاديَا
توشيع ميشوزات  . لتكسيب املفَوو لرًٍ الصائس

.مبتهسة على الصواز
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( المحاسبة اإللكترونية) فعالية 
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وحدة االبتهاز بهلية  ىظنت 

مطاز )بعيواٌ إدازة األعنال دوزة 

يوو االثيني املوافل ( االبتهاز

مشلت  

الدوزة ذلاوز عدة عً التعسيف 

باالبتهاز، قياع جدوى  

االبتهاز وامللهية الفهسية،  

وحفظ حكوم االبتهاز 

نطسيكة حتويل االبتهازات 

.واألفهاز إىل مشازيع
ٍدفت الدوزة إىل أٌ يصبح 

املتدزب على قدزة عالية يف متيص 

مطاز مشسوعُ يف دلال 

االبتهاز ابتداًء مً الفهسة 

.واىتَاء بتخويلَا إىل مشسوع
حطس الدوزة عدد مً الطالبات 

وأعطاء ٍيئة التدزيظ مً داخل 

.وخازج نلية ادازة األعنال

( مسار االبتكار) فعالية 
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فعاليات األسبوع القادم 

هـ 01/08/1438هـ إلى 26/07/1438خالل الفترة 


