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انثقبفٍ االجخًبعٍ بكهُت إداسة األعًبل أقبو انُبدٌ 
ورنك َىو األسبعبء انًىافق ( سىسُه)فعبنُت بعُىاٌ 

هـ فٍ بهى انكهُت دُث حهذف انفعبنُت 9/2/1438
إنً يذبونت حجبوص انؼغىؽبث فٍ انذُبة عٍ ؽشَق 

، إبشاص انًىاهب فٍ عذد يٍ انًجبالث انهىاَبث 
  حطىَشانهىاَبثانُذوَت،كبنشسى وانطبخ واألعًبل 

شًم انُشبؽ ، كًب واحخبرهب كًهُت نضَبدة انذخم
دُث قبو انشكٍ بعشع : عهً عذة أسكبٌ سكٍ انشسى

حهىٍَ نىدت كبُشة عهً  وسسىيبث يٍ يىهىببث 
انذبئؾ يٍ قبم انطبنببث كًب قبيج فبؽًت انقشٍَ 

:  انًكُبجسكٍ . انجهىس بعًم عشع سسى يببشش أيبو
  انخجًُهُت حى عًههب عٍ ؽشَقت انفُبَت يكُبجدوسة 

سكٍ .  عهً عبسػت انًكُبجأثُش انظبئغ بىػع 
حى اسخعشاع عالقت انطبخ فٍ حخفُف : انًطبخ

انؼغىؽ انذُبحُت وعشع أشخبص َجذىا فٍ هزا 
. انًجبل وحىصَع وطفبث سههت

هـ24/2/1438اإلطذاس انخبيس نُىو انخًُس 

األعمالإدارةكليةفيسوسنةفعـالية

 



انتفكير اإلبذاعي وحياتنا انعمهيت  

عقذ َبدٌ اإلداسة بكهُت إداسة األعًبل    

( انخفكُش إلبذاعٍ)فعبنُت حذج عُىاٌ 

فٍ بهى انكهُت دُث َهذف انُشبؽ إنً  

حعشَف انطبنببث ببنخفكُش اإلبذاعٍ،و 

أهًُخه فٍ دُبحُب انعًهُت بًخخهف 

جىاَبهب، وإنهبو انطبنببث وحشجُعهٍ 

بقظض َجبح شخظُبث يههًت وبقظت 

يشبسَع يبخكشة ال َسخغٍُ عُهب، 

يهبساث انخفكُش نذي  ووحىظُف ؽبقبث 

انطبنببث إلَجبد دهىل يبخكشة نبعغ 

.انًشبكم

 أقبو َبدٌ َظى انًعهىيبث اإلداسَت فٍ 

كهُت إداسة األعًبل فعبنُت حىعىَت بعُىاٌ 

ورنك َىو (أَظًت انخشغُم دىل انعبنى)

هـ فٍ بهى 21/2/1438-20األدذ انًىافق 

دُث حهذف انفعبنُت .كهُت إداسة األعًبل

إنً انخعشَف بُظى انخشغُم 

واسخخذايبحهب،وانخعشَف بأشهش ششكبث 

َظى انخشغُم،و انخظىَج نُظبو 

وحىػُخ خؾ صيٍُ .انخشغُم انًفؼم

.نخبسَخ أَظًت انخشغُم َشأحهب وحطىسهب 

نظم انتشغيم حول انعانم 
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َىعهب اسى انفعبنُت وانُىو   

انجهت انًُفزة 

انىقج 

انًكبٌ 

يالدظبث يذحهب

انقبعت انذوسانًبًُ اسى انُبدٌانكهُت 

االدذ 

األدذ األثٍُُ  انثالثبء أَبو  3انبهىاالسػ13ٍ-9                                  االداسةاالعًبل اداسةحثقُفٍ وحعهًٍُ االخخالف انثقبفٍ فٍ بُئبث انعًم 1

انثالثبء االسبعبء انخًُس أَبو  3انبهىاالسػ13ٍ-9  َظى انًعهىيبث االداسَت اداسة االعًبلحثقُفٍ وحعهًٍُ يعشع انًشبسَع 2

االثٍُُ  

انخًُس  االسبعبءانثالثبء أَبو  3انبهىاالسػ13ٍ-9انًذبسبت االعًبل اداسةحثقُفٍ وحعهًٍُ انًذبسبت -هٍ  -وش # 3

االثٍُُ انثالثبء َىيٍُ انبهىاالسػ13ٍ-9انُبدٌ انثقبفٍ واالجخًبعٍ اداسة االعًبلحثقُفٍ وحعهًٍُ دًهت يًخُىٌ 4

انثالثبء

انخًُس َىويذسجاالسػٍ  انخسىَق اداسة االعًبلدوسة  وسشت عًم يببدئ انعاليت انخجبسَت 5
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