
ىعنت جلية خدمة اجملتنع بهلية إدازة        
مَازة الهتابة ) األعنال ذلاضسة بعيواٌ 

ٍـ  يوو األحد ( االحرتافية 
ضعاد بيت عبد اهلل  / قدمتَا الدنتوزة 

.املػعل مً قطه التطويل 
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مَازة الهتابة االحرتافية 
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حنو تطوم إلهرتوىي آمً 

فعالية قطه التطويل بهلية إدازة األعنال  ىعه  
يوو اخلنيظ ( حنو تطوم إلهرتوىي آمً) 

زيه الػَسي / ٍـ قدمتَا األضتاذة 
حيح يَدف اللكاء إىل .مً قطه التطويل 

متهني املطتَلو يف اجملتنع وتعصيص املعازف 
واملعلومات واملَازات املتعلكة حبكوم املطتَلو 

.ومحايتُ 
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تطويس وحتديح العنل : يف العنل اإلحصائي يف املنلهة  التخول 
اإلحصائي 

ىعنت اجلنعية الطعودية للدزاضات الطهاىية بالتعاوٌ مع 

التخول يف ) قطه االقتصاد بهلية إدازة األعنال ذلاضسة 

  [العنل اإلحصائي يف املنلهة تطويس وحتديح العنل 
أـطيل امليصوز مديس عاو / قدمتَا الدنتوزة ( اإلحصائي 

االبتهاز والتطويس اإلحصائي يف اهليئة العامة لإلحصاء  

وذلو يوو الجالثاء .
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(  اضتجنس بيفطو ) ىعه ىادي االضتجناز بهلية إدازة األعنال فعالية 

بطسم درابة ومتيوعة االضتجناز والري يَدف إىل التوعية مبفَوو 

ناالضتجناز يف الوقت والرات واجملال الوظيفي وذلو يوو الجالثاء  

باإلضافة إىل احتوى الفعالية على بعض  . 

.األلعاب احلسنية بَدف الرتفيُ والرتويح عً الصواز 

(اضتجنس ىفطو )
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إعالىات ٍامة

 

اىطالقا مً نوٌ الهتاب البوابة األوىل لتخكيل التنيص البخجي والتعليني، وتصاميًا مع اليوو العاملي للهتاب  

.وحكوم املؤلف 
تسحب عنادة غؤوٌ املهتبات بعسض مؤلفات ميطوبات دامعة امللو ضعود مً أعطاء ٍيئة تدزيظ وموظفات  

.وطالبات بكطه خاص يف اإلىتاج الجكايف 
فعلى الساغبات يف املػازنة تطليه ىطخة واحدة مً املؤلف لكطه العالقات العامة بعنادة غؤوٌ املهتبات يف  

املهتبة املسنصية  
  علنًا بأٌ اليطخة ضوف يته إعادتَا وأخس يوو للنػازنة يوو األزبعاء 

واملكاو يف دامعة ( حبجي دلتنعي )يعتصو مسنص حبوخ الدزاضات اإلىطاىية املػازنة يف معسض 

األمري ضلطاٌ يوو األزبعاء 
مطاء ، فنً تسغب باملػازنة يف تكديه أفطل امليتذات  صباحًا إىل الطاعة  عيد الطاعة 

واملػازيع البخجية عً طسيل عسض ملصكات حبجية
عً أحباخ أعطاء ٍيئة التدزيظ ضواء امليػوزة ، أو املدعومة مً مسنص حبوخ الدزاضات  

اإلىطاىية ، باإلضافة إىل أحباخ طالبات الدزاضات العليا
امليػوزة املدعومة مً مسنص حبوخ الدزاضات اإلىطاىية على أٌ حيكل امللصل العلني الػسوط  

:التالية 

وبػهل عامودي  ( A0)أٌ يهوٌ مكاع امللصل 
يطاف غعاز دامعة امللو ضعود أعلى الينني ويهتب أضفل الػعاز عنادة البخح العلني وغعاز 

مسنص حبوخ الدزاضات اإلىطاىية أعلى اليطاز املودود باملوقع التالي 

htt://girksusa.ksu.edu.sa./ar/resrarchCenter/main
.أٌ يهوٌ تصنيه امللصل ضنً أخالقيات البخح العلني 

ogsrc@ksu.edu.saعلى الربيد اإللهرتوىي pdfإزضال ىطخة إلهرتوىية صيػة 
طباعة امللصل وتطلينُ ملسنص حبوخ الدزاضات اإلىطاىية يف مدة ال تتذاوش أضبوعني مً تازخيُ 

.

mailto:ogsrc@ksu.edu.sa


تَيئة 

تَيئ نلية إدازة األعنال 

/األضتاذ الدنتوز 

ىوزة بيت عبد السمحً  
اليوضف

لرتقيتَا لستبة أضتاذ 

متنييني هلا دواو التوفيل

تَيئة

تَيئ نلية إدازة األعنال 

/ األضتاذ الدنتوز 

وفاء بيت ىاصس املبرييو 

لرتقيتَا لستبة أضتاذ 

متنييني هلا دواو التوفيل 
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تَيئة 

تَيئ نلية إدازة األعنال

/ الدنتوزة 

بيت عبد اهلل   ضعاد 
املػعل 

لتهليفَا مطتػازة 
 لونيل اجلامعة

للتخطيط والتطويس 

متنييني هلا دواو التوفيل
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فعاليات األضبوع الكادو 

 

–


