
 

 

 

 أحوذ تاص هحوذ هتْلٖ/ الكاهل  االعن
 هذسط تقغن القاًْى التجاسٕ ّالثحشٕ /  الْظ٘فح

 
 

 الوعلْهاخ الشخص٘ح

 هصشٕالجٌغ٘ح | 

 82/8/4821 تاسٗخ الو٘الد |

 الوقشساخ العاهح القغن |

 abmetwally@uod.edu.saالثشٗذ الجاهعٖ الشعوٖ |

 الِاتف الخاص تالوكتة |

 الوِاساخ اللغْٗح 

 انهغح قراءج كراتح ذحذز
 العشت٘ح هوتاص هوتاص هوتاص

 االًجل٘ضٗح ج٘ذ ج٘ذ ج٘ذ
 أخشٓ   

 
لعلو٘ح ّالشِاداخ )تذءا هي األحذث(  الوؤُالخ ا

 انرارٌخ انشهادج األكادٌمٍح مكان انصذور انعىىان
اف٘ح تعٌْاى )االلتضام تالشف

ّاإلفصاح عي الوعلْهاخ فٖ 

تْسصح األّساق الوال٘ح( دساعح 

 هقاسًح.

جاهعح  -هي كل٘ح الحقْق

الوٌصْسج تتقذٗش ج٘ذ جًذا هع 

 هشتثح الششف

 8148عام  الذكتْساٍ فٖ القاًْى التجاسٕ 

جاهعح  –كل٘ح الحقْق  

 الوٌصْسج تتقذٗش ج٘ذ

دتلْم الذساعاخ العل٘ا فٖ القاًْى 

  الخاص
 

 8112عام 

جاهعح  –كل٘ح الحقْق  

 الوٌصْسج تتقذٗش ج٘ذ جذاً 
 دتلْم الذساعاخ العل٘ا فٖ القاًْى العام

 
 .8112عام 

جاهعح  -كل٘ح الحقْق  

الوٌصْسج تتقذٗش ج٘ذ جًذا هع 

 هشتثح الششف

 .8113عام  ل٘غاًظ الحقْق

 
 عٌْاى تحج كل هي الذكتْساج ّالواجغت٘ش ّالضهالح

 الذكتْساج فاف٘ح ّاإلفصاح عي الوعلْهاخ فٖ تْسصح األّساق الوال٘ح( دساعح هقاسًح.تعٌْاى )االلتضام تالش

 الواجتغ٘ش 

 الضهالح 



 

 

 
 الغجل الوٌِٖ )تذءا هي األحذث(

 رذثح انىظٍفح مكان وعىىان جهح انعمم انرارٌخ
ّحتٔ  8143-8-43هي اعتثاسا 

 .األى
ث٘ق٘ح ّخذهح الوجتوع طتكل٘ح الذساعاخ الت

 أعتار هغاعذ  لذهامتجاهعح ا

ٖ ّحت 8142-4-82ا هياعتثاسً 

 األى
٘ح الثشٗوٖ الجاهع٘ح تثشًاهج القاًْى تكل

 تغلطٌح عواى
 أعتار هغاعذ.

ّحتٔ  88/2/8148اعتثاًسا هي 

 تاسٗخَ.
 هذسط تقغن القاًْى التجاسٕ ّالثحشٕ كل٘ح الحقْق جاهعح الوٌصْسج

الثحشٕ، كل٘ح تقغن القاًْى التجاسٕ ّ 2/3/8118اعتثاًسا هي 

 الحقْق جاهعح الوٌصْسج

 هذسط هغاعذ

 هع٘ذ تقغن القاًْى التجاسٕ ّالثحشٕ كل٘ح الحقْق جاهعح الوٌصْسج 43/44/8113اعتثاًسا هي 

 

 الوٌاصة اإلداسٗح )تذءا هي األحذث(

 انمىصة اإلداري انمكرة  انرارٌخ
   

   

   

 
 اإلًجاصاخ العلو٘ح

 األتحاز انعهمٍح انمىشىرج
 تالتغلغل الضهٌٖ تذءا هي األحذث()

 
 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس جهح انىشر وذارٌخ انىشر

 –هْجْد توكتثح كل٘ةح الحقةْق 

 جاهعح الوٌصْسج.
 4  . 8112اعتجْاب الوتِن )فقًِا ّقضاًء(، 

 –هْجْد توكتثح كل٘ح الحقْق 

 جاهعح الوٌصْسج.

 8  8112ٖ، أحش الٌظام العام علٔ التحك٘ن التجاسٕ الذّل

، 8148هكتثح اإلعكٌذسٗح، 

ّداس الجاهعح الجذٗذج 

 .8141تاإلعكٌذسٗح 

االلتضام تالشفاف٘ح ّاإلفصاح عي الوعلْهاخ فٖ تْسصح 

 األّساق الوال٘ح )دساعح هقاسًح(، سعالح دكتْساٍ

 3 

 
 األتحاز انعهمٍح انمقثىنح نهىشر

 

 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس انمجهح ذارٌخ انقثىل
     

     

 
 األتحاز انعهمٍح انمقذمح نرحكٍم انمؤذمراخ انعهمٍح انمرخصصح

 

 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس انمؤذمر وذارٌخ انىشر



 

    

    

 
 انمشارٌع انثحثٍح انمىرهٍح

 

 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس ذارٌخ انثحس
ا) الجةةضء األّ) )األعوةةة -هثةةادا القةةاًْى التجةةةاسٕ م8148عام 

 التجاسٗح ّالتجاس(
 4 

القاًْى الجْٕ، ّفقاً ألحذث التعذٗالخ التششٗع٘ح  م8141عام 

 8141لغٌح  433الصادسج تالقاًْى سقن 

 8 

 

 
 األتحاز انحانٍح

 
 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس

   

   

 

 انمساهماخ فً انمؤذمراخ وانىذواخ انعهمٍح
 

 # انمؤذمرعىىان  انمكان وانرارٌخ مجال انمساهمح
جاهعح الوٌصْسج  –لكل٘ح الحقْق  

إلٔ  42/1الفتشج هي 

42/1/8148. 

الوشةةاسكح فةةٖ الوةةؤتوش الشاتةةع عشةةش تعٌةةْاى 

 )هغتقثل الٌظام الذعتْسٕ فٖ الثالد(  .
4 

جاهعةةح الوٌصةةْسج فةةٖ الفتةةشج هةةي  

 .8/1/8118إلٔ  4/1/8118
الوشاسكح فٖ الوؤتوش الخالج عشش لكل٘ح 

لجْاًة القاًًْ٘ح الحقْق تعٌْاى )ا

 ّاالقتصادٗح لألصهح الوال٘ح العالو٘ح(

8 

جاهعةةح الوٌصةةْسج فةةٖ الفتةةشج هةةي  

 .3/1/8112إلٔ  8/1/8118

الوشةةةاسكح فةةةٖ الوةةةؤتوش الخةةةاًٖ عشةةةش لكل٘ةةةح 

ُوةةْم  –تعٌةةْاى )الثتةةشّ) ّالطاقةةح –الحقةةْق 

 عالن ّاُتوام أهَ( 

3 

جاهعةةةةح الوٌصةةةةْسج فةةةةٖ الفتةةةةشج  

 .3/1/8112إلٔ  8/1هي

الوشةةةاسكح فةةةٖ الوةةةؤتوش الحةةةادٕ عشةةةش لكل٘ةةةح 

تعٌةةةْاى )اإلصةةةالحاخ الذعةةةتْسٗح –الحقةةةْق 

 ّأحشُا فٖ التٌو٘ح االقتصادٗح(

1 

 
 انعضىٌاخ وانهجان انمشارك فٍها

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
لتذسٗظ  أًشطح ا

 انجامعٍح
 

 # انمقرر رقم انمقرر مجال انمساهمح
الششكاخ التجاسٗةح ّ هْاد هثادٕء القاًْى التجاسٕ،  

، ّالقةةةاًْى الثحةةةشٕ ّالجةةةْٕ، ّقةةةاًْى الطفةةةّاإل

ول٘ةةةاخ الوصةةةشف٘ح، ّحواٗةةةح األّساق التجاسٗةةةح ّالع

 تكل٘ح الثشٗوٖ الجاهع٘ح تغلطٌح عواى.الوغتِلك، 

4 

تذسٗظ هادج األّساق التجاسٗح ّاإلفالط لطلثح   

جاهعح الوٌصْسج  –الفشقح الشاتعح تكل٘ح الحقْق 

 ّحتٔ اٙى 8118هٌز عام 

8 

ادج القةةاًْى الجةةْٕ لطلثةةح الفشقةةح الشاتعةةح تةةذسٗظ هةة  

 .8148جاهعح الوٌصْسج عام  –تكل٘ح الحقْق 
تذسٗظ هادج األعوا) التجاسٗح ّالتجاس لطلثح الفشقةح 

جاهعةةةح الوٌصةةةْسج عةةةام  –الخالخةةةح تكل٘ةةةح الحقةةةْق 

8148. 

3 

تذسٗظ هادج األعوا) التجاسٗح ّالتجاس لطلثح الفشقح   

عح الوٌصْسج عام جاه –الخالخح تكل٘ح الحقْق 

8148. 

1 

 -تةةةةذسٗظ هةةةةادج القةةةةاًْى التجاسٕ)أعوةةةةا) تجاسٗةةةةح  

 -ششكاخ تجاسٗح( لطلثح الفشقح الخاً٘ح تكل٘ةح التجةاسج

 .8143جاهعح ده٘اط 

2 

تةةذسٗظ هةةادج القةةاًْى الجةةْٓ لطلثةةح الفشقةةح الشاتعةةح   

 .8141جاهعح الوٌصْسج -كل٘ح الحقْق

3 

لكٌتةشّالخ هٌةز الوشاسكح فةٖ أعوةا) االهتحاًةاخ ّا  

 ّحتٔ اٙى. 8112عام 

2 

 
 رقم انمقرر: شرح انمقرر( -وصف مخرصر نمقرراخ انمرحهح انجامعٍح انرً ذم ذذرٌسها )عىىان انمقرر

 
 4 القاًْى التجاسٕ

 8 إداسج التفاّض ّحل الٌضاعاخ

 
 انذراساخ انعهٍا

 

 # انمقرر رقم انمقرر مجال انمساهمح
    

    

 
 

 

 

 



 

 

 

 رقم انمقرر: شرح انمقرر( -مقرراخ انمرحهح انجامعٍح انرً ذم ذذرٌسها )عىىان انمقرروصف مخرصر ن
 

 القاًْى التجاسٕ

ٌتناول هذا المقرر إلى تمكٌن الطالب من اإللمام بالمبادئ األساسٌة التً تحكم األعمال التجارٌة وأنواعها والتمٌٌز بٌنها 
ب توافرها فً األشخاص الذٌن ٌمارسون العمل التجاري والتزاماتهم، وبٌن األعمال غٌر التجارٌة وتحدٌد الشروط الواج

كذلك تمكٌن الطالب من اإللمام بالنظرٌة العامة فً الشركات والتعرف على القواعد القانونٌة التً تحكم الشركات التجارٌة، 
ندات، كذلك التعرٌف بعملٌات البنوك كذلك تمكٌن الطالب من اإللمام باألوراق التجارٌة والتعرٌف بالكمبٌالة والشٌكات والس

 والحسابات المصرفٌة وعملٌات اإلٌداع المصرفً وعملٌات االئتمان المصرفً والخدمات المصرفٌة

4 

 إداسج التفاّض ّحل الٌضاعاخ

وتنمٌة تناول هذا المقرر تعرٌف الطالب بالمفاهٌم العلمٌة والفنٌة والقانونٌة المتعلقة بإدارة عملٌات التفاوض الفعال، 
 .مهاراتهم فى مواجهة مشكالت التفاوض مع التركٌز على المهارات السلوكٌة الالزمة فى التعامل مع البشر

موجه إلى: العاملٌن فى أجهزة التسوٌق والمشترٌات والمبٌعات واالستٌراد والتصدٌر ومن ٌستلزم طبٌعة عملهم إجراء 
عملٌة التفاوض وأبعادها، والمدخل المتكامل فى عملٌة التفاوض ، عملٌات التفاوض، وٌشتمل المقرر على .مفهوم طبٌعة 

وتخطٌط عملٌة التفاوض، واالتصاالت التفاوضٌة، وسٌاسات واستراتٌجٌات التفاوض ، ومهارات االقناع ، ومهارات 
 .التفكٌر االبتكاري

8 

 
 اإلرشاد األكادٌمً نهطالب

 
 # انمرحهح عذد انطالب مه إنى

     

     

 
 راف عهى رسائم انماجسرٍر وانذكرىراجاإلش

 
 # انشهادج انعهمٍح انعىىان انجهح انرارٌخ

     

     

 
 اإلشراف عهى األتحاز انجارٌح

 
 # انشهادج انعهمٍح انعىىان انجهح انرارٌخ

     

     

 
 الوِواخ اإلداسٗح ّاللجٌاخ ّخذهح الوجتوع )تذاءا هي األحذث(

 
 انمهماخ اإلدارٌح

 
 # مه إنى انمىصة انجهح

     

     

 
 



 

 

 

 عضىٌح انهجىاخ
 

 # مه إنى انمىصة انجهح
     

     

 
 االسرشاراخ انعهمٍح

 
 # مه إنى انجهح وقد جزئً -وقد كامم 

     

     

 
 انعمم انرطىعً

 

 # مه إنى وىع انرطىع انجهح
     

     

 

لتقٌ٘ح .. الخ(الكفاءاخ ّالوِاساخ الشخص٘ح )الحاعة، تقٌ٘ح الوعلْ  هاخ، ا

 
 Overhead projectors and transparencies. 1استخدام جهاز العرض والشرائح الشفافة 

 Power Point. 2االستعانة بأجهزة الكمبٌوتر عن طرٌق برنامج 

 Data Show 3استخدام جهاز العرض 
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