
 

     ًعمممل ومممعا ةممكعلة الجىممت لوؤعٌكممت و مم اَ تمم

لوطعوبعث اةكعلة عٍجلة ألسعي لوكىوي لإلِسمعِجت  

ٌع أعضعا هجئت لوتلريس اٌُ فم  كمٍنمُ فم  

لىجمممت رللرة لاعٍمممعن يممموي لواٍمممجس لوٍولفمممك 

. 2-12هم اتً لالجتٍعع عّل لوسععت 9/3/1438

 

هم9/3/1438لإلصللر  لوسعلس وجوي لواٍجس 



 

EEC-HES

لسممً لوتسممويك ةمىجممت رللرة لاعٍممعن كتفممه ل
ةحصممووع عىممع لالعتٍممعل لالممعليٍ  لوممو ّ  

(EEC-HES ) يمممممموي لواٍممممممجس لوٍولفممممممك
ف  ٌملر  رلمً  11هم عّل لوسععت 9/3/1438

.رللرة اٌّسوةعث لومىجتلالكتفعن اكضر .2
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Art of  Marketing

 

    

      َعمل ِعلي لوتسويك ةمىجت رللرة لاعٍعن فكعوجت ةكّول(Art 

of  Marketing  ) وٍلة ثالثت أيعي لةتللا ٌُ يوي لالثّمجُ لوٍولفمك

هممم  كجممد ينمملا لوّ ممع  روممع ررتبع جممت لوتسممويك 6/3/1438

ةعوكىً الوفُ ارظنعر للرة لوطعوبمعث ارٌمعِجمعتنُ اتٍجم هُ فم  

.لوٍكرض

 



لممعي لوّممعلي لويمممعف  الالجتٍممعع  ةمىجممت رللرة     

فمم  ( رللرة لوٍ معريع لوصمرجرة ) لاعٍمعن فكعوجمت 

ةنو لىجت رللرة لاعٍعن اذوك يوي لارةكمعا لوٍولفمك 

هممم الوممهي ينمملا روممع لوتكممرا عىممع 08/3/1438

ٌفنممموي لوٍ مممعريع لوصمممرجرة اٌكرفمممت  ريممممت 

لوتسممويك وىٍ ممعريع لوصممرجرةف اٌكرفممت ٌصممعلر 

.لوتٍويه لوٍّعةبت الجفجت تٍّجت لوٍ راع 



    

ألعي لوّمعلي لويممعف  لالجتٍمعع  ِ مع عب  الةجمعب     

فم  ةنمو لومىجمت كجمد ( للتصعل لوٍكرفمت ) ةكّولَ 

إمداد الطالباا  معؼومماا  ينلا لوّ ع  روع 

ػاااال اصاد ااااد العؼسااااوع ش ااااد   ػاااو 

إداز    الطالبااا  ػااال الد اااز  انلةدس   اا  

احدااام  . العؼساااا   اصاد ااااد رصمدةااااز 

–الاسكال الدؼس فاو ) رزكاا   5الفؼال   ػوى 

زكال إداز  العؼسا  –زكال الد از  انلةدس     

 اصمدةااز زكال اصاد ااد –2030زكال زؤ   –

كعاااا نتاااع   ػواااى  لمحااا  لع اااازك  ( 

نتعال السكال الدؼس فاو . الطالبا   نفاػوهال

ػوى خازط  ذه    نمضح مفهام  اصاد ااد 

العؼساااو  الفااسن ماا ال اصاد اااد العؼساااو 

 الدقو ااد  كعااا نااع نمش ااغ خازطاا  الفؼال اا  

احدمى زكال الد از  انلةدس     ػوى نمض ح 

لود ااااز  انلةدس   ااا   ػبادهاااا ماصاد ااااد 

العؼساو  رهاع إ  ام انهاا  باوب انها ع  ناع 

نمش غ كممم ا  خ ع لعداجس إلةدس      اقاا 

احدامى ف) ازماح احاصز)لوؼب  نتاع ها الاسكال 

زكااال إداز  العؼسااا  ػوااى نمضاا ح لعفهاام  

إداز  العؼسا   ػبادها ماصاد اد العؼسااو 

ع نع نفؼ ل اةس  ضغ م عدك محبس متوء ع 

.  نمش غ اماصل كدب م قط  مالحبس العتوء

احدمى زكال اصاد اد رصمدةااز  ػاال نؼس ا  

شااامل لباد اااد رصمدةاااز   ماادى رهع داا  

عكعا نع نمش غ راب   مركسا   مطاااا  ذكاس 

اشادعل زكاال . ا ها اائد  مدؼوق  مالعمضمع

ػال نؼس   شامل لسؤ   مغ ذكاس  2030زؤ   

مدؼوق  مالعمضمع  مس شسا رهدااها  نمش غ 

 اشدعو  الفؼال   ػوى لمحا  الع اازك  . 

الدو نتع   ػوى مسامق  لوع ازك  ااو 

العؼساااااو   اااادع _اصاد اااااد# هاشاااادان

.السحب ػوى جمائص ا ع 
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 مػها ابع الفؼال    ال م    

ال ه  الع فر  

الما  

العةا  

مبحظا  مدنها

القاػ  الد زالعب ى ابع ال اد الةو   

 يويلوبنو لالرض 13-9لالللرة لللرة لالعٍعن تكىجٍجت اتيمجفجت       (HELLO)جىست كولر لةه 1لالكل 

لويالثعا

  لالعٍعن لللرةتكىجٍجت اترفجن  خعر  لوصّلاق 5
لوّعلي لويمعف  
الالجتٍعع   

أيعي 3لوبنو لالرض 9-13
لويالثعا 
لالرةكعا 
لواٍجس 

6
عٍه ٌبعلئ لوكالٌت لوتؤعريت 

Branding لويالثعا يوي9لالان 3  2-1لوتسويكلللرة لالعٍعن تكىجٍ  اتيمجف


