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نبذة عن كلية إدارة األعمال:

 

تعد كلية إدارة األعمال من أوائل الكلكلكيكات الكشكي أن ك ك   كي 

جامعة الملك سعود منذ أكثر من خمسين عاماً وذلك  كي عكا  

 ( تح  مسمى ككلكيكة الكشكجكارةس و كي سكنكة 9191هـ )9361

هـ تحول  إلى مسمى كلية العلو  اإلدارية واسكشكمكرت  9311

 ( عندما تمك  4007هـ ) 9246تحمل هذا المسمى حشى عا  

  إعادة هيللشها لششحول إلى مسمى كلية إدارة األعمالس

 

College of Business Administration over-

view: 

 

The College of Business Administration 

(CBA) is one of the pioneer colleges of KSU, 

which was established in 9191. During the 

five decades of its prominence, the CBA has 

educated many business professionals, 

managers, entrepreneurs, leaders and polit-

ical figures; and has seen its graduates' pro-

gress to prestigious appointments in Saudi 

Arabia and other countries. The CBA is 

imparting knowledge and skills to students 

that are required and preferred by the po-

tential employers. The CBA offers bachelor, 

master and doctoral programs to students 

who are of top caliber with excellent aca-

demic preparations in their school educa-

tion.  

177992713220                 

177992713229  



Alumni Unit Overview: 

The unit aspires to benefit our CBA 

alumni's by providing a variety of 

services within the college and university 

facilities, such as central & college 

libraries, computer labs and others. The 

unit also provides networking 

opportunities between our graduates and 

their college, academics and current 

students. 

 Our Vision: 

The unit aims to be an effective link 

between the college and graduates.  

Our Mission: 

To provide our graduates with excellence 

services that are in line with the overall 

college mission. 

Our Goals: 
To support the relationship between the 

graduates and college. 

To establishing a database that records 

all CBA graduates and their majors. 

To use social media as a mean to connect 

with our alumni. 

To provide data on our alumni's, to the 

different departments within CBA, when 

and if needed. 

To support graduate relationship with 

each other and CBA. 

To organize an introductory meeting for 

the unit to support and expand college’s 

loyalty awareness.  

To invite leaders from our graduate 

program to share their experiences.  

 برامج الللية:

تشلون الللية  ي الوق  الحالي من تسعة أقسا  أكاديمية، 

هي: قسم اإلدارة، وقسم االقشصاد، وقسم الشسويق، وقسم 

المالية، وقسم المحاسبة، وقسم نظم المعلومات اإلدارية، 

وقسم الشحليل اللمي، وقسم اإلدارة العامة ، وقسم اإلدارة 

الصحية س كما تضم عدداً من برامج الماجسشير: ماجسشير 

إدارة األعمال، وماجسشير األعمال، وماجسشير اإلدارة العامة، 

وماجسشير إدارة الصحة والمسش فيات، وماجسشير 

المحاسبة، وماجسشير االقشصادس إضا ة إلى عدد من برامج 

الدكشوراه مثل : برنامج دكشوراه الفلسفة  ي اإلدارة العامة، 

وبرنامج دكشوراه الفلسفة  ي إدارة األعمال  ي تخصصات 

الشسويق، والمالية، واإلدارة، وبرنامج دكشوراه الفلسفة  ي 

 . المحاسبة

Academics & admissions: 

 The CBA offers bachelor, master and 

doctoral programs to students who are of 

top caliber with excellent academic 

preparations in their school education. The 

CBA has nine departments namely 

Accounting, Economics, Finance, Health 

Administration, Management; Management 

Information Systems; Marketing; Public 

Administration, and Quantitative Analysis.  

 نبذه عن الوحدة:

تهدف الوحدة إلى تقديم العديد من الخدمات لخريجي كلية 

إدارة االعمال، ومن بينها اسشخد  الشسهيالت الموجودة 

بالللية والجامعة كالملشبات ومعمل الحاسب اآللي وغيرهاس 

مع كليشهم وأساتذتهم  كما تعشبر الوحدة رابطة للخريجين

 وزمالئهمس

 رؤية الوحدة:

أن تلون الوحدة حلقة وصل  عالة بين الللية والخريجين 

 والخريجات س

 :رسالة الوحدة 

تقديم كا ة الخدمات المملنة للخريجين والخريجات بجودة 

 عالية تم ياً مع رسالة الللية س 

 أهداف الوحدة :

تدعيم العالقة وتوثيق الصالت والروابط بين خريجي  

 وخريجات الللية س

إن اء قاعدة بيانات ومعلومات عن خريجي وخريجات كلية  

 إدارة األعمال وعن القطاعات ذات الصلة بخريجي الللية س

الشواصل مع الخريجين والخريجات عبر وسائل االتصال  

 المخشلفة مما يعزز عالقة الخريج بلليشهس

تو ير معلومات تشعلق بأعداد  وبيانات  الخريجين 

 والخريجات  وغيرها والر ع بها لألقسا  عند الطلب س

الحفاظ على الشواصل بين الللية وخريجيها، وإتاحة الفرصة  

 للخريجين للشواصل  يما بينهم لدعم روح الشعاون س

 تنظيم لقاء تعريفي بالوحدة  لدعم ون ر ثقا ة الوالء للللية س 

دعوة خريجي وخريجات الللية الذين تقلدوا مناصب قيادية، 

 للم اركة كمشحدثين  ي  عاليات الللية س


