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المقدمة:
يرجع انشاء قسم إدارة االعمال بكلية العلوم االدارية بجامعة نجران الى العام 1429هـ ويعتبر من أقدم االقسام بالكلية فالقسم
يوفر الكوادر البشرية المؤهلة للمؤسسات الحكومية بقطاعاتها المختلفة ويسهم كذلك بهذه الكوادر المؤهلة في القطاع الخاص
الذي نالحظ االقبال الشديد من جانب الطالب على هذا التخصص.
وفي إطار تمكين افراد المجتمع المحلي والمؤسسا ت والهيئات في القطاعين العام والخاص من تحقيق اقصى استفادة ممكنة من
الخدمات التي يقدمها القسم فقد قام القسم بتصميم هذه الخطة ايمانا ً منه بأهمية المشاركة وتبادل اآلراء والخبرات والتدريب
المستمر في كافة مجاالت االدارة العامة فهي الوسيلة الوحيدة للتوعية والنهوض بأفراد المجتمع في شتى المجاالت قال تعالى
(وامرهم شورى بينهم) لكل هذه االسباب يقدم القسم هذه الخطة في إطار رؤيته ورسالته لخدمة افراد المجتمع المحلي.
1

رؤية الربانمج:

التميز العلمي واألكادميي من خالل برانمج متميز يف ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويليب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة الربانمج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات يف ادارة األعمال من خالل برانمج متميز يليب احتياجات سوق العمل  ,وتقدمي حبوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع احمللي وفقا للقيم اإلسالمية.
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خطة اخلدمات اجملتمعية املتوقعة للفصل الدراسي األول 1439- 1438هـ
م

أسم ونوع املساهمة

الفئة املستهدفة

اجلهة املنفذة

الفرتة الزمنية

مكان التنفيذ املتوقع

عدد احلضور املتوقع

1

طرق التحليل االحصائي

طالب منطقة جنران

أ.د .منري البلومي

ساعتان

مسرح كلية اهلندسة

50

2

طرق االستذكار الفعال

طالب منطقة جنران

أ .رامي أسامة العلي

ساعتان

مسرح كلية اهلندسة

150

3

مبادئي التسويق االلكرتوني

جمتمع منطقة جنران

د .ميثاق أمحد عبد اجمليد

ساعتان

الغرفة التجارية

30

الغرفة التجارية

30

4

كيفية اعداد دراسة اجلدوى
للمشروعات االستثمارية

جمتمع منطقة جنران

د .عبد الفتاح محيدة عالوي

ساعتان

5

ادارة االجتماعات الفعالة

املوظفات مبدينة جنران

د .سناء علي حممد

ساعتان

كلية اجملتمع

20

6

االتصال الفعال

طالبات منطقة جنران

أ /نهلة عبد الفتاح

 10ساعات

كلية اجملتمع

20

مفهوم وانواع االستبيان وطرق

الباحثات مبدينة جنران

د .ليلي قائد قاسم

 3ساعات

كلية العلوم االدارية

مفتوح

7

تفريغه وحتليله

8

اسرتاتيجيات النجاح

املوظفات مبدينة جنران

د .أماني سليمان أمحد

 6ساعات

الغرفة التجارية

25

9

االئتمان املصريف

املوظفات مبدينة جنران

د .سارة األمني يوسف االمني

ساعات 6

البنوك التجارية

20

2

رؤية الربانمج:

التميز العلمي واألكادميي من خالل برانمج متميز يف ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويليب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة الربانمج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات يف ادارة األعمال من خالل برانمج متميز يليب احتياجات سوق العمل  ,وتقدمي حبوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع احمللي وفقا للقيم اإلسالمية.
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خطة اخلدمات اجملتمعية املتوقعة للفصل الدراسي الثاني 1439- 1438هـ
م

أسم ونوع املساهمة

الفئة املستهدفة

اجلهة املنفذة

الفرتة الزمنية

مكان التنفيذ املتوقع

عدد احلضور املتوقع

1

كيفية كتابة السرية الذاتية

طالب منطقة جنران

أعضاء هيئة التدريس

ساعتان

مسرح كلية اهلندسة

150

2

كيفية كتابة خطة البحث العلمي

طالب الدراسات العليا

د .أمحد ادريس عبده ادريس

 4ساعات

مسرح كلية اهلندسة

20

الغرفة التجارية

مفتوح

3
4
5

حماضرة توعية عن االستثمار يف
االسهم وتنوع االوراق املالية

جمتمع منطقة جنران

كيفية كتابة التقارير وعرض

الطالب اخلرجيني مبنطقة

البيانات

جنران

التحليل املالي للقوائم املالية

موظفات البنوك التجارية

د .بابكر مبارك الشيخ
أ.صاحل حممد ال شرمة
د .عبد الغفار عبد اهلل حامد
د .جناة على التوم

ساعتان
ساعتان

مسرح كلية اهلندسة
مصرف الراجحي

 3ساعات

50
25

واستخراج املشؤشرات املالية

6

طرق اعداد امليزانية االسرية

املعلمات مبنطقة جنران

أ .مين حسن السيد

 3ساعات

االبتدائية احلادية عشر

25

7

تهيئة الطالب لالختبارات

املعلمات مبدينة جنران

د .بثينة مجال الدين عبد اهلل

ساعات 6

املدارس

25

8

مبادئي التسويق االلكرتوني

جمتمع منطقة جنران

د .أماني سليمان أمحد

ساعتان

الغرفة التجارية

30

د .فهد على حممد ال قماش
3

رؤية الربانمج:

التميز العلمي واألكادميي من خالل برانمج متميز يف ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويليب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة الربانمج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات يف ادارة األعمال من خالل برانمج متميز يليب احتياجات سوق العمل  ,وتقدمي حبوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع احمللي وفقا للقيم اإلسالمية.
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رئيس قسم إدارة االعمال
جملس قسم إدارة األعمال رقم ( )2للعام الدراسي 1439-1438ه
وبعد:

الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده

فيييي ضيييوح يح رييية اسيييالج البانيييام انع يييد ماللييي لسيييم دااة االعميييا اليييدوا األو فيييي ريييوم االثنيييرن الموافييية  1439/2/10هيييي فيييي يميييام
الساعج الثانرج ظهاا ب اعج االيماعات الكلرج واوصى بال اااات اليالرج:

املوضوع الثامن
ناقش جملس القسم الطلب املقدم من أعضاء املعيار احلادي عشر خدمة اجملتمع باعتماد خطة اخلدمات اجملتمعية لربنامج ادارة االعمال للعام الدراسي
1439- 1438هـ

القرار رقم 1439-1438/8-2هـ
يوصي اجمللس :املوافقة على اعتماد خطة اخلدمات اجملتمعية لربنامج ادارة االعمال للعام الدراسي 1439- 1438هـ
4

رؤية الربانمج:

التميز العلمي واألكادميي من خالل برانمج متميز يف ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويليب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة الربانمج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات يف ادارة األعمال من خالل برانمج متميز يليب احتياجات سوق العمل  ,وتقدمي حبوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع احمللي وفقا للقيم اإلسالمية.
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واختتم اجمللس بشكر األعضاء على احلضور والصالة والسالم على رسول اهلل.

5

رؤية الربانمج:

التميز العلمي واألكادميي من خالل برانمج متميز يف ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويليب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رسالة الربانمج:

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات يف ادارة األعمال من خالل برانمج متميز يليب احتياجات سوق العمل  ,وتقدمي حبوث علمية واستشارات خدمة للمجتمع احمللي وفقا للقيم اإلسالمية.

