
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keeldaw@uod.edu.sa 

 

 َجٕٖ إبراْٛى انسٛذ ػهٗ انبذانٗ /االسى انكبيم 
 أستبر يسبػذ/ انٕظٛفت 

 
 

 انًؼهٕيبث انشخصٛت

 يصرٚت| انجُسٛت 

 20/1/1970| تبرٚخ انًٛالد 

 انًمرراث انؼبيت| انمسى 

 nelsayed@uod.edu.sa|انبرٚذ انجبيؼٙ انرسًٙ 

 32206 |انٓبتف انخبص ببنًكتب 

 

 انًٓبراث انهغٕٚت 

 انهغح لراءج كراتح ذحذز
 انؼربٛت √ √ √
 االَجهٛسٚت √  √

 أخرٖ   

 
 (بذءا يٍ األحذث)انًؤْالث انؼهًٛت ٔانشٓبداث 

 انرارَخ انشهادج األكادًَُح يكاٌ انصذور انؼُىاٌ
 و9/8/2003 دكتٕراِ  جبيؼت انًُصٕرة–كهٛت انحمٕق  ػمذ اإلٚجبر انتًٕٚهٗ

 و19/5/1994 يبجستٛر فٙ انمبٌَٕ  جبيؼت انًُصٕرة–كهٛت انحمٕق  

    

 
 ػُٕاٌ بحج كم يٍ انذكتٕراة ٔانًبجستٛر ٔانسيبنت
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 انذكتٕراة ػمذ انرأجُر انرًىَهً
 انًبجتسٛر  دتهىيه فٍ انماَىٌ انخاص وانشرَؼح اإلصاليُح2ػثارج ػٍ 

 انسيبنت 

 
 (بذءا يٍ األحذث)انسجم انًُٓٙ 

 رذثح انىظُفح يكاٌ وػُىاٌ جهح انؼًم انرارَخ
15/9/2014 

 
كهٛت انذراسبث انتطبٛمٛت 

 ٔخذيت انًجتًغ
 

 

 

 أستبر يسبػذ

 أستبر يسبػذ كهٛت انؼهٕو اإلدارٚت ٔانتخطٛط ْـ15/9/1425
 أستبر يسبػذ كهٛت انحمٕق جبيؼت انًُصٕرة و2002
 أستبر يسبػذ كهٛت انحمٕق جبيؼت انًُٕفٛت و2003

 

 (بذءا يٍ األحذث)انًُبصب اإلدارٚت 

 انًُصة اإلدارٌ انًكرة  انرارَخ

 حتٗ اٌٜ  هـ16/1/1437
 ْـ1438

D 32  يسبػذة ٔكٛهت كهٛت
انذراسبث انتطبٛمٛت 

ٔخذيت انًجتًغ نهجٕدة 

 ٔانتطٕٚر ٔاالػتًبد
يُسمت انًؤتًر انؼهًٙ   ْـ1438ْـ حتٗ اٌٜ 1433يٍ 

 نهطبنببث
يُسمت لسى انًمرراث   و20012 حتٗ 2005يٍ 

 انؼبيت
رئٛست ٔحذة اإلرشبد   ْـ1434ْـ حتٗ  1425

األكبدًٚٙ نهطبنببث 

 انًتؼثراث

 
 اإلَجبزاث انؼهًٛت

 األتحاز انؼهًُح انًُشىرج
 (ببنتسهسم انسيُٙ بذءا يٍ األحذث)

 
جهح انُشر وذارَخ 

 انُشر
 # أصًاء انثاحثٍُ ػُىاٌ انثحس

انًُتذٖ األٔل نكهٛت 

انذراسبث انتطبٛمٛت 

ٔخذيت انًجتًغ بؼُٕاٌ 
انًسئٕنٛت االجتًبػٛت )

 (ببنًُظًبث انسؼٕدٚت

ْـ 5/5/1435-4بتبرٚخ 
 و6/3/2014-5انًٕافك 

انًسئٕنٛت االجتًبػٛت نشركبث انمطبع انخبص ببنًًهكت 

انؼربٛت انسؼٕدٚت ٔدٔرْب فٙ يٕاجٓت انًشكالث 

 االجتًبػٛت ٔااللتصبدٚت

  َجٕٖ إبراْٛى انسٛذ ػهٗ انبذانٙ. د

    

 
 األتحاز انؼهًُح انًمثىنح نهُشر



 

 
 # أصًاء انثاحثٍُ ػُىاٌ انثحس انًجهح ذارَخ انمثىل

     

     

 
 األتحاز انؼهًُح انًمذيح نرحكُى انًؤذًراخ انؼهًُح انًرخصصح

 

 # أصًاء انثاحثٍُ ػُىاٌ انثحس انًؤذًر وذارَخ انُشر
    

    

 
 انًشارَغ انثحثُح انًُرهُح

 

 # أصًاء انثاحثٍُ ػُىاٌ انثحس ذارَخ انثحس
    

    

 
 األتحاز انحانُح

 
 # أصًاء انثاحثٍُ ػُىاٌ انثحس

   

   

 

 

 

 
 

 انًضاهًاخ فٍ انًؤذًراخ وانُذواخ انؼهًُح
 

 # ػُىاٌ انًؤذًر انًكاٌ وانرارَخ يجال انًضاهًح
انؼهًٍ انثانس  حرً انضاتغ نهطانثاخ انًؤتًر  جذِ- يكّ -   انًذُٚت –جبيؼت انذيبو  تحكٛى ٔتُسٛك

تانًًهكح انؼرتُح انضؼىدَح ترارَخ 

 و2016 حتٗ و16/2/2011

1 

    

 
 :انؼضىَاخ وانهجاٌ انًشارن فُها

  هـ6/1/1437ػضى نجُح انجىدج ترارَخ 

  هـ22/4/1437ػضى نجُح اإلشراف واإلرشاد نهًؤذًر انطالتٍ انضاتغ تانًًهكح انؼرتُح انضؼىدَح ترارَخ 

  ٍ9ػضى نجُح صفراء انجايؼح كئحذي انهجاٌ انًُظًح نًهرمٍ انًهُح نجايؼح انذياو انًُؼمذ فٍ انفررج ي-

 .و12/3/2015

  هـ1438 وحرً ا1427ٌِػضى فٍ نجُح ذُظُى صُر االخرثاراخ انُهائُح نهفصم انذراصٍ األول  

 ٍَػضى َماتح انًحايٍُ انًصر. 



 

  و2013ػضى نجُح حمىق انطالب تكهُح انذراصاخ انرطثُمُح وخذيح انًجرًغ ، جايؼح انذياو حرً ػاو. 

  و2014رئُش نجُح ذُضُك يشاركاخ انطانثاخ تانًؤذًر انؼهًٍ انخايش تكهُح انذراصاخ انرطثُمُح وخذيح انًجرًغ. 

  و2012/2013ػضى نجُح ذحكُى يضاتمح درج انكهُح نجايؼح انذياو ػاو. 

 

 

 أَشطح انرذرَش انجايؼُح

 

 # انًمرر رلى انًمرر يجال انًضاهًح
 1 انمبٌَٕ انتجبر٘ LAWP 201 تؼهٛى

 2 أخاللٛبث انؼًم MGMT 103 تؼهٛى

 3 إدارة انتفبٔض ٔحم انُساػبث MGMT 383 تؼهٛى

 4 يٓبراث االتصبل MGMT 205 تؼهٛى

 5 يٓبراث تؼهى LRSK 152 تؼهٛى

 6 يٓبراث كتببت إدارٚت FIN 105 تؼهٛى

 7 طرق بحج FIN 115 تؼهٛى

 
 (شرح انًمرر: رلى انًمرر- ػُىاٌ انًمرر)وصف يخرصر نًمرراخ انًرحهح انجايؼُح انرٍ ذى ذذرَضها 

 

 LAWP 201 :  انماَىٌ انرجارٌ
 :وصف انًمرر

يتناول هذا المقرر إلى تمكين الطالب من اإللمام بالمبادئ األساسية التي تحكم األعمال التجارية وأنواعها والتمييز بينها وبين 
األعمال غير التجارية وتحديد الشروط الواجب توافرها في األشخاص الذين يمارسون العمل التجاري والتزاماتهم، كذلك تمكين 

الطالب من اإللمام بالنظرية العامة في الشركات والتعرف عمى القواعد القانونية التي تحكم الشركات التجارية، كذلك تمكين الطالب 
من اإللمام باألوراق التجارية والتعريف بالكمبيالة والشيكات والسندات، كذلك التعريف بعمميات البنوك والحسابات المصرفية 

 وعمميات اإليداع المصرفي وعمميات االئتمان المصرفي والخدمات المصرفية

1 

 MGMT 103: أخاللُاخ انؼًم
  :وصف انًمرر

يتناول هذا المقرر بيئة العمل في المممكة العربية السعودية، والتي تتضمن التعرف عمى نظام العمل وأهميته وخصائصه والفئات 
 التوظيف والتعيين إجراءاتالخاضعة له وأحكام عقد العمل وبيان الكيفية التي تتم بها تسوية المنازعات العمالية و التعرف عمى 

في الخدمة المدنية وحقوق وواجبات الموظفين وكذلك التعرف عمى المفاهيم األساسية ألخالقيات العمل وتوضيح السموك األخالقي 
 .في الوظيفة العامة و في منظمات األعمال

 

2 

 MGMT 383:  إدارج انرفاوض وحم انُزاػاخ
:وصف انًمرر  

 التفاوض، الشخصية  والسموك تعريفكيفية إدارة التفاوض وحل النزاعات ، والتي تشتمل عمى  إلى دراسة مقرر الاهدف هذي

3 



 

التفاوضي، مبادئ ومناهج التفاوض، استخدام الفريق التفاوضي ، مهارات حل الصراع،  خطوات اإلعداد لممفاوضات ، 
 .استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته ، التكتيكات التفاوضية المضادة ، أساليب التعامل مع األزمات وكيفية إدارتها

 

 MGMT 205: يهاراخ االذصال
 وصف انًمرر

يتكون مقرر مهارات االتصال من ثمان وحدات أساسية، يتناول فيه التعريف بمهارات االتصال وأشكالها، ومهاراتها، ومعوقاتها 
عداد العروض التقديمية وكيفية بناء الثقة بالنفس خالل مرحمة  واستراتيجيات التغمب عمى تمك المعوقات، ومهارات اإللقاء والتقديم وا 
اإللقاء، تنمية مهارات االتصال باآلخرين، االتصال اإللكتروني، مهارات تنمية الذات، مهارات الذكاء االجتماعي، مهارات المقابمة 

 . مهارات التطوع والخدمة االجتماعية وتكوين الفرقإلىالشخصية إضافة 
 

4 

 LRSK 152: يهاراخ ذؼهى
 وصف انًمرر

 نظري وجانب تطبيقي، تستند الوحدة األولى عمى مجموعة إطار تشتمل كل منهما عمى أساسيتانيتضمن هذا المقرر وحدتان 
محاور حول التعمم والتعميم، لمتعرف عمى المفاهيم األساسية لمتعمم والتعميم كالتعمم النشط والتعمم التعاوني والتعمم االلكتروني، 
مقارنة نظام معالجة البيانات بالعقل البشري، نماذج القراءة والقراءة السريعة، مهارات التمخيص والتدوين، مهارة الخرائط الذهنية 

 مهارات التفكير، وتنمية مهارات إلىوكيفية بنائها واستخدامها، بينما تستند الوحدة الثانية عمى مفهوم التفكير ومستوياته كمدخل 
 . الذكاءات المتعددةإلى، إضافة اإلبداعيالتفكير الناقد، وتنمية مهارات التفكير 

5 

 FIN 105: يهاراخ كراتح إدارَح
 وصف انًمرر

يصف هذا المقرر المهارات والمعمومات واألساليب المستخدمة في كتابة التقارير بشكل عام، والتقارير المالية بشكل خاص وذلك 
عمى اختالف أشكالها بهدف تعميق قدرات الطالب عمى الكتابة الوظيفية واإلبداعية الصحيحة، والتغمب عمى مشكالت الكتابة من 
خالل التعمم الذاتي والتعاوني في بيئة تنمي اإلبداع والحوار والمناقشات والتفكير الناقد، وتعزز طرق التعبير الكتابي، بما يساعد 

 الثقافي، وسيتم تقييم الطالب من خالل أدوات متنوعة تركز عمى إظهار مهارات الكتابة لدى يفي اكتساب المعرفة وبناء الوع
 .الطالب
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 FIN 115: طرق تحس
 وصف انًمرر

الطالبة المعرفة الالزمة باألسس العامة لطرق البحث العممي والتي يجب أتباعها عند /  الطالبإكسابالهدف من هذا المقرر هو 
 بخصائص البحث اإللمامالقيام بعمل بحث عممي، وأهم الجوانب التي يجب مراعاتها، كما يهدف المقرر لتمكين الطالب من 

 البحث، مناهج البحث العممي، العينات وأدوات جمع المعمومات، تحميل البيانات باستخدام حزمة من إعدادوالباحث الجيد، خطوات 
، كتابة الشكل النهائي لمبحث، توثيق مصادر المعمومات، والتعرف عمى مصادر المعمومات التقميدية اإلحصائية األدوات

 .وااللكترونية واستخدامها في البحث العممي

7 

 
 انذراصاخ انؼهُا



 

 
 # انًمرر رلى انًمرر يجال انًضاهًح

    

    

 
 (شرح انًمرر: رلى انًمرر- ػُىاٌ انًمرر)وصف يخرصر نًمرراخ انًرحهح انجايؼُح انرٍ ذى ذذرَضها 

 
 1 

 2 

 
 اإلرشاد األكادًٍَ نهطالب

 
 # انًرحهح ػذد انطالب يٍ إنً

  انذتهىو وانثكانىرَىس 200 و2004 و20012

     

 
 

 
 

 

 اإلشراف ػهً رصائم انًاجضرُر وانذكرىراج
 

 # انشهادج انؼهًُح انؼُىاٌ انجهح انرارَخ
     

     

 
 اإلشراف ػهً األتحاز انجارَح

 
 # انشهادج انؼهًُح انؼُىاٌ انجهح انرارَخ

     

     

 
 (بذاءا يٍ األحذث)انًًٓبث اإلدارٚت ٔانهجُبث ٔخذيت انًجتًغ 

 
 انًهًاخ اإلدارَح

 
 # يٍ إنً انًُصة انجهح

     

     

 
 ػضىَح انهجُاخ

 

 # يٍ إنً انًُصة انجهح
 كهُح انذراصاخ انرطثُمُح وخذيح انًجرًغ

 
حرً اٌِ  ػضى نجُح انجىدج 

 هـ1438
6/1/1437

 هـ

1 



 

 
 كهُح انذراصاخ انرطثُمُح وخذيح انًجرًغ

 
ػضى فٍ نجُح ذُظُى صُر االخرثاراخ 

 انُهائُح 

حرً اٌِ 

 هـ1438
 2  هـ1427

رئُش نجُح ذُضُك يشاركاخ انطانثاخ  كهُح انذراصاخ انرطثُمُح وخذيح انًجرًغ

 تانًؤذًر انؼهًٍ انخايش 

 3 و2014 و2015

 4 و2009 .و2013   ػضى نجُح حمىق انطالب كهُح انذراصاخ انرطثُمُح وخذيح انًجرًغ

 جايؼح انذياو

 
ػضى نجُح صفراء انجايؼح 

كئحذي انهجاٌ انًُظًح نًهرمٍ 

 انًهُح نجايؼح انذياو

12/3/2015

 و

12/3/

 و2015
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 جايؼح انذياو

 
 6 و1012 و2013 ػضى نجُح ذحكُى يضاتمح درج انكهُح 

 
 االصرشاراخ انؼهًُح

 
 # يٍ إنً انجهح ولد جزئٍ- ولد كايم 

     

     

 
 انؼًم انرطىػٍ

 
 # يٍ إنً َىع انرطىع انجهح

     

     

 

 
 

 

 

 
 (انخ.. انتمُٛت , تمُٛت انًؼهٕيبث, انحبسب)انكفبءاث ٔانًٓبراث انشخصٛت 

 
 1 انحاصة اِنً تًخرهف ترايجه

 2 اإلرشاد األكادًٍَ
 3 ذمذَى االصرشاراخ انماَىَُح ويضاػذج انًشارَغ انصغُرج

 
 

 آخر تحذٚج



 

17/11/2016 


