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كلمة عميد كلية إدارة ألاعمال

الزمالء ألاعزاء منسوبو وأعضاء هيئة التدريس وطالب كلية إدارة ألاعمال
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
يسعدني ويشرفني تقديم التقرير السنوي لكلية إدارة ألاعمال للعام الجامعي 0441/0434هـ،
ً
والذي يعد حصيلة جهود مباركة ونشاطات متنوعة حامال بين طياته مسيرة عام دراس ي حافل باإلنجازات
والعطاءات شارك فيها كافة منسوبي كلية إدارة ألاعمال بجامعة امللك سعود من أعضاء هيئة تدريس
ً
وطالب وموظفين ،ليكون شاهدا على ما حققته الكلية خالل العام املنصرم ،حيث حرصت الكلية على
تقديم العديد من ألانشطة والفعاليات على مستوى الكلية والجامعة وحتى على مستوى املجتمع املحلي
لتجسيد رؤية ورسالة الكلية في توفير بيئة تعليمية متميزة إلعداد متخصصين وقادة أعمال بمنظور عالمي،
ً
ً
وبناء شراكات مجتمعية فاعلة محليا وعامليا ،مستنيرين بسياسة متزنة ومستقبلية للجامعة تنبثق من
إدارتها وتتحول إلى خطط ورؤى في مختلف وكاالتها وعماداتها ،مسترشدة بالرؤية الطموحة  2131والتي
تضع نصب عينيها علو شأن الفرد املؤمن بأهداف وطنه والواثق بمستقبله.
لقد عملت الكلية خالل هذا العام على الحفاظ على الاعتمادات ألاكاديمية التي حصلت عليها من خالل
العمل مع ألاقسام على تطوير الخطط الدراسية ورفع مستوى أساليب وطرق التدريس بما يحقق أفضل
املخرجات التعليمية والتي تتواءم مع متطلبات سوق العمل.
وفي الختام ،أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوكالء ووكيلة الكلية؛ ورؤساء و وكيالت ألاقسام
ألاكاديمية؛ والزمالء والزميالت من أعضاء هيئة التدريس وكافة منسوبي الكلية؛ وكذلك الطلبة على كل
ما قدموه من جهد لتحقيق كل هذه إلانجازات ،وما كان ذلك إال مساهمة في بناء وطن عظيم وتحقيق
أهداف نبيلة.

أ.د .سعد بن عبداهلل الغامن
عميد كلية إدارة األعمال
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كلمة وكيل كلية إدارة ألاعمال للتطوير والجودة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعمل في وكالة الكلية للتطوير والجودة على تحقيق رؤى جامعة امللك سعود متمثلة في الريادة
العاملية والتي تساهم في تحقيق رؤية كلية إدارة ألاعمال .ومن هذا املنطلق ،تهتم وكالة الكلية للتطوير
والجودة بكل ما من شأنه الارتقاء بجودة البرامج ألاكاديمية واملقررات الدراسية وألانشطة واملمارسات
ً
التعليمية بهدف تحقيق ألاهداف الاستراتيجية للكلية والتي ضمنيا تساهم في استيفاء متطلبات الاعتماد
ألاكاديمي على املستويين الوطني والعالمي ،لتصبح الكلية رائدة في مجالها وسباقة في املعرفة التي تقدمها،
ً
فينعكس ذلك على مخرجاتها ،وذلك إيمانا منا بأن الفرد هو اللبنة ألاولى لبناء وطن يمض ي في خطة تحول
طموحة متسارعة تستهدف املستقبل بخطط واضحة.
ً
وما كان هذا التقرير إال امتدادا ملسيرة التقدم والنجاح التي حققتها الكلية خالل ألاعوام السابقة،

ً
آمال أن يعكس التقرير الصورة الواضحة واملشرقة ملا تم عمله وإنجازه خالل العام املاض ي 0441/0434هـ..

ً
ً
ختاما ،أتوجه بالشكر لكل من عمل جاهدا لتحقيق هذه إلانجازات واستمرارية مسيرة النجاح
ً
بالكلية ،ولكل من بذل الجهد ،ولو كان بسيطا ،نحو التطوير واملشاركة املجتمعية الفاعلة.

د .عامر بن حممد اجلار اهلل
وكيل كلية إدارة األعمال للتطوير واجلودة
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ً
يقدم هذا التقرير تفصيال عن إنجازات وفعاليات ونشاطات كلية إدارة ألاعمال
:ه ويتضمن التقرير ما يلي0441-0434 ومنسوبيها خالل العام الجامعي
.نبذة عن الكلية والهيكل التنظيمي الخاص بها
.أعضاء مجلس الكلية واملجلس الاستشاري لها



.أنشطة وإنجازات الكلية



.ألاقسام والبرامج ألاكاديمية



.معلومات إحصائية عن منسوبي الكلية وطالبها



.أنشطة أعضاء هيئة التدريس البحثية وخدمة املجتمع



.التدريب التعاوني لطالب وطالبات الكلية



ملخص التقرير
Summary of the Report



. ألانشطة الطالبية
 فبعد أن حصلت الكلية على،حققت الكلية لهذا العام العديد من إلانجازات العلمية
الاعتماد ألاكاديمي الوطني من املركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي التابع لهيئة
 لكافة برامج البكالوريوس و على الاعتماد ألاكاديمي الدوليNCAAA EEC-تقويم التعليم
 لكافة برامجها ألاكاديمية عملت الكلية خالل هذا العام على الحفاظ علىAACSB
الاعتمادات ألاكاديمية التي حصلت عليها من خالل العمل مع ألاقسام على تطوير
الخطط الدراسية ورفع مستوى أساليب وطرق التدريس بما يحقق أفضل املخرجات
 وخالل هذا العام ازدادت أنشطة.التعليمية والتي تتواءم مع متطلبات سوق العمل
 وحققت ألاندية الطالبية مراكز متقدمة على مستوى%0 البحث العلمي بنسبة
 وقد بلغ عدد منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لهذا،الجامعة
ً
 كما بلغ مجمل عدد الطالب في مراحل البكالوريوس واملاجستير، ) عضوا400( العام
ً
ً
،) طالبا0252 ( فيما بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريوس، ) طالبا5650( والدكتوراه
ً
. و خريج واحد ملرحلة الدكتوراه، )خريجا ملرحلة املاجستير065(و

This report represents the achievements and activities of the College of Business Administration and its employees during the academic
year 2018-2019. The report covers the following:


A brief about the College and its Organizational Structure.



Members of the College Council and the Advisory Board.



The College Activities and Achievements.



The Academic Departments and Programs.



Statistical Information of Faculty Members and Students.



The Faculty members' research activities and community service.



Cooperative training.



Student's activities.

The College of Business Administration(CBA) accomplished many achievements during this year. After receiving the national academic accreditation from the EECNCAAA for all undergraduate programs and the international academic accreditation (AACSB) for all its academic programs, the college exerted efforts to maintain
the academic accreditations by working with the departments on developing the academic plans and teaching methods to achieve the best educational outputs that
achieve its goals and meets the needs of the labor market. During last year, research activities of the faculty members have increased 1%. The student clubs at the
college achieved advanced positions on the university level. The total number of faculty members is( 411)The total number of the students enrolled in the bachelor,
master, and PhD programs last year is (5651). However, the number of the degrees conferred for last year was (1252) for undergraduate students, (165)for master,
and(1) PhD graduates .
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نشأة الكلية:
أنشئت كلية إدارة ألاعمال بجامعة
امللك سعود في عام 3139هـ املوافق
3969م ،وكان مسماها في ذلك الحين
كلية التجارة ،ثم تم تغيير الاسم في عام
3191هـ إلى كلية العلوم إلادارية،
واستمرت تحمل هذا الاسم حتى عام
3443هـ املوافق 4445م عندما تم
إعادة هيكلتها بمسماها الحالي :كلية
إدارة ألاعمال.

عن الكلية..
منسوبو الكلية:
تضم الكلية تسعة أقسام
أكاديمية هي أقسام :إلادارة،
والاقتصاد ،والتسويق ،واملالية،
واملحاسبة ،ونظم املعلومات
إلادارية ،والتحليل الكمي،
وإلادارة العامة وإلادارة الصحية.
من خالل هذه ألاقسام تقدم
الكلية برنامجين في مرحلة
البكالوريوس بعدة تخصصات،
ً
وخمسة عشر برنامجا في مرحلة
املاجستير ،وبرنامجين في مرحلة
الدكتوراه بمسارات متعددة.
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وخالل عام التقرير 3444-3419هـ عمل
بالكلية عدد ( )433عضو هيئة تدريس
ومن في حكمهم من السعوديين وغير
السعوديين ،وقدمت خدماتها التعليمية
ً
لعدد ( )6563طالبا وطالبة في برامج
البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه.
كما يدعم الكلية كادر إداري مؤهل من
املوظفين واملوظفات ،موزعين بين
شطري الكلية للطالب والطالبات ،إذ
يبلغ عدد املوظفين ( )54موظف،
وعدد املوظفات ( )344موظفة

الرؤية

األهداف
الرسالة
كلية إدارة ألاعمال  -بجامعة امللك سعود

القيم
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صاحب السمو امللكي األمري

معايل الدكتور /توفيق بن فوزان الربيعة

الدكتور :منصور بن متعب بن عبد العزيز

وزير الصحة

مستشار خادم احلرمني الشريفني

عضوا
ً

رئيسًاجمللس

سعادة الشيخ /عبد اهلل بن سامل بامحدان

سعادة املنهند  /حممد بن عبداهلل العدوان
رجل أعمال

رئيس جملس إدارة البنك األهلي التجاري سابقاً

عضواً

عضواً

سعادة املنهند  /عبدالعزيز بن عبداهلل الصقري

سعادة الدكتور /عبد الرمحن بن عبد اهلل الزامل

رئيس جملس اإلدارة بشركة االتصاالت السعودية سابقاً

رئيس إدارة شركة جمموعة الزامل القابضة

عضواً

عضواً

سعادة األستاذ /عبداحملسن بن عبدالعزيز الفار

سعادة املنهند  /صاحل بن ناصر اجلاسر

الرئيس التنفيذي ملصرف اإلمناء

مدير عام املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية

عضواً

عضواً

سعادة املنهند  /عبد اهلل بن أمحد بقشان

سعادة املنهند  /أسامه بن حممد كردي

رئيس جملس إدارة جمموعة بقشان التجارية

عضو جملس الشورى

سعادة األستاذ /إبراهيم بن حممد اجلميح

سعادة األستاذ الدكتور /سعد عبداهلل الغامن

مدير عام شركة اجلميح القابضة

عميد كلية إدارة األعمال

عضواً

عضواً
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عضواً

عضواً

مجلس الكلية
عمادة الكلية
وحدة العالقات العامة والاعالم

املجلس الاستشاري للكلية

مركز البحوث

املجلس الاستشاري الطالبي

مركز تنمية القيادات التنفيذية وإلادارية

وحدة ألانشطة الطالبية

وكالة الكلية

وكالة الكلية

للشؤون التعليمية

للدراسات العليا

وألاكاديمية

والبحث العلمي

وكالة الكلية
للتطوير والجودة

وكالة الكلية بفرع
الطالبات

إدارة الكلية

وحدة شؤون

وحدة الدراسات

وحدة التطوير

مكتب مساعدة

وحدة الشؤون

الطالب

العليا

والجودة

الوكيلة للشؤون

إلادارية

وحدة الشؤون

وحدة البحث العلمي

وحدة شؤون

التعليمية

التعليميةو ألاكاديمية

مكتب مساعدة وكيلة

الخريجين

وحدة الشؤون املالية

الكلية للدراسات
وحدة الاختبارات

وحدة شؤون
املعيدين واملبتعثين

العليا والبحث العلمي

وحدة الاحصاء
واملعلومات

مكتب مساعدة وكيلة
وحدة إلارشاد

وحدة املعامل واملختبرات

الكلية للتطوير

ألاكاديمي

وإدارة املخاطر

والجودة

وحدة التدريب

وحدة تطوير املهارات

إدارة الكلية بفرع
الطالبات

امليداني
وحدة مصادر التعلم

وحدة العالقات
املجتمعية

قسم
إلادارة

قسم
الاقتصاد

قسم
املحاسبة

قسم

قسم

إلادارة

التحليل

العامة

الكمي
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قسم
املالية

قسم
التسويق

قسم نظم

قسم

املعلومات

إلادارة

إلادارية

الصحية

مجلس كلية إدارة ألاعمال
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إنجازات وفعاليات الكلية
3444-3419هـ

11

أهم إنجازات كلية إدارة ألاعمال:
 نظمت كلية إدارة ألاعمال ورش عمل بهدف تفعيل نظام إتقان( QMS-نظام إدارة الجودة إلالكتروني) للعامالجامعي  ،0441-0434والرفع بمقترحات قد تسهم في دعم العمل على مشروع املرحلة الثانية من منظومة إتقان
إلالكترونية.
 دعم برامج التمويل وإثراء املكتبة العربية باألساليب الحديثة في البحوث العلمية للمشاركة في تحقيق رؤية اململكة(.)2030
 تنفيذ خطة املسار إلاداري للطلبة املقبولين بالكلية و تطوير الخطط الدراسية لكافة برامج البكالوريوس في كليةإدارة ألاعمال والتعديل على بعض تواصيف املقررات في عدد من أقسام الكلية لتشمل مهارات تطبيقية أكثر
تنعكس على قدرات الطالب وجاهزيتهم لسوق العمل.
 أطلقت وكالة كلية إدارة ألاعمال لفرع الطالبات مبادرة برنامج باحث والتي تهدف للرفع بمستوى البحث العلمي فيالكلية ،وذلك من خالل إنشاء مجموعات بحثية على مستوى ألاقسام وعقد عدد من ورش العمل التي تساهم في
رفع مستوى املهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس.
 أقامت وكالة الكلية للتطوير والجودة عدد من ورش العمل لبناء ثقافة الجودة لدى منسوبي الكلية ،شارك في إلقاءالورش نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 تحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على الرفع بمستوى العملية التعليمية وتطوير وسائل التدريس املطبقة فيالكلية من خالل تفعيل جائزة التميز ألفضل عضو هيئة تدريس في كلية إدارة ألاعمال خالل العام الجامعي -0434
0441ه
ً
 نظمت وكالة الكلية للتطوير والجودة ورشة عمل تدريبية لبرنامج آلية التقييم الذاتي ( )Scoreاستعدادا للمراجعةالداخلية لقسمي املحاسبة ونظم املعلومات إلادارية ،وقد عقدت الورشة بتاريخ 0441-6-7هـ املوافق02فبراير
2104م.
 -نظمت وكالة الكلية للتطوير والجودة بكلية إدارة ألاعمال اللقاء السنوي للكلية للعام الجامعي 0441-0434ه
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ألاقسام والبرامج

ألاكاديمية
للعام الجامعي 0441-0434ه
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 .3إلادارة
رسالة القسم :تعزيز رسالة الجامعة والكلية في التعليم،
والبحث ،وخدمة املجتمع من خالل تهيئة طالب متميز يمتلك
املعارف واملهارات والقدرات ألاساسية في تخصص إلادارة التي
يتطلبها سوق العمل ،وتطوير أعضاء هيئة التدريس بالقسم
لزيادة فاعليتهم في البحث والتعليم ،واملساهمة في أنشطة
وأعمال هادفة لبناء مجتمع معرفي سعودي.

 .4الاقتصاد
رسالة القسم :تقديم تعليم اقتصادي متميز إلعداد الطالب
للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اململكة،
وإجراء البحوث ألاصيلة املوجهة نحو التعامل مع القضايا
الاقتصادية ،وخدمة املجتمع من خالل إقامة شراكات فعالة
على املستويات املحلية وإلاقليمية والعاملية.

 .1املحاسبة
رسالة القسم :الارتقاء بمهنة املحاسبة وخلق بيئة علمية
ترعى ألابحاث املحاسبية ،وتزويد سوق العمل بخريجين
تتوفر لديهم املعرفة املهنية وألاكاديمية والقدرات
واملهارات ،ويتمتعون بقيم أخالقية تمكنهم من مواجهة
التحديات التي تفرضها بيئة ألاعمال املتغيرة ،وذلك من
خالل ابتكار البرامج املحاسبية ،وإعداد البحوث ،والسعي
نحو تأسيس عالقة فاعلة مع بيئة ألاعمال واملهنة
املحاسبية.

 .4التحليل الكمي
رسالة القسم :دعم البحث العلمي ،وإعداد كوادر مؤهلة
للعمل في قطاع ألاعمال ولديهم القدرة على التعامل مع
البيانات واملعلومات بأسلوب علمي واستداللي يساند متخذ
القرار ،إضافة إلى دعم البرامج واملنهجيات املختلفة في
كلية إدارة ألاعمال بمقررات التحليل الكمي والتي تحقق
أهداف البرامج الدراسية املختلفة بالكلية.
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 .6إلادارة العامة
رسالة القسم :تلبية احتياجات القطاع العام واملنظمات
غير الحكومية من الكوادر املتخصصة ،وإجراء البحوث
العلمية والتطبيقية لخدمة املجتمع العلمي واملدني.

 .5املالية
عال في املجاالت
رسالة القسم :إعداد كوادر ذات تأهيل نظري وعملي ٍ
ً
املالية املختلفة تكون قادرة على تنمية وتطوير القطاع املالي محليا
ً
وعامليا ،واملشاركة في تقدم العلوم املالية من خالل البحث العلمي،
وكذلك املساهمة في أنشطة تخدم املجتمع وتزيد وعيه املالي.

 .3نظم املعلومات إلادارية
رسالة القسم :تأهيل وإعداد كوادر متميزة للمشاركة في سوق العمل
ولديهم القدرة على التعامل مع نظم املعلومات إلادارية وتطبيقاتها
املختلفة ،ودعم أعضاء هيئة التدريس لتقديم أبحاث علمية متميزة.

 .1إلادارة الصحية
رسالة القسم :تلبية احتياجات سوق العمل في كل من القطاع العام والقطاع
الخاص من الكوادر املتخصصة في إلادارة الصحية القادرة على حل املشكالت
الصحية وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية في هذا املجال لخدمة املجتمع.

 .9التسويق
رسالة القسم :توفير بيئة ديناميكية تساعد على إعداد
متخصصين في مجال التسويق ،وتسهم في تفاعل كل من
الطالب وأعضاء هيئة التدريس في ألانشطة التعليمية ،لتحقيق
التقدم في املعارف التسويقية وإقامة شراكات مجتمعية طويلة
املدى.
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البرامج ألاكاديمية:
املاجستير

البكالوريوس
البرنامج

بكالوريوس العلوم
في إدارة ألاعمال

بكالوريوس العلوم
في الاقتصاد

التخصص
املحاسبة
نظم املعلومات إلادارية
التسويق
إلادارة -مسار إدارة
إلادارة -مسار موارد بشرية
املالية -مسار الاستثمار
املالية -مسار البنوك
املالية -مسار التأمين
عام
املصرفية إلاسالمية
التجارة والتمويل الدولي

الدكتوراه
البرنامج

التخصص

إلادارة
دكتوراه
التسويق
الفلسفة في
املالية
إدارة ألاعمال
محاسبة
إدارة املوارد البشرية في القطاع
دكتوراه
الفلسفة في العام
إلادارة الصحية
إلادارة
العامة
إدارة مالية عامة

البرنامج
ماجستير العلوم في الاقتصاد
ماجستير العلوم في املحاسبة
ماجستير املحاسبة املهنية
ماجستير إدارة ألاعمال

ماجستير إلادارة العامة

ماجستير العلوم في علوم
القرارات
ماجستير العلوم في ألاعمال
إلالكترونية
ماجستير العلوم في املالية
ماجستير إدارة الصحة
واملستشفيات
ماجستير العلوم في ادارة
املوارد البشرية
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التخصص
عام
عام
عام
عام
إلادارة املالية
إدارة التسويق
إدارة العمليات
ادارة املوارد البشرية
القيادة وإلادارة الاستراتيجية
املنظمات الغير ربحية
إلادارة املحلية
السياسات العامة واملوازنة
عام
عام
عام
مسار جودة الرعاية الصحية
مسار التأمين الصحي
مسار السياسات الصحية
عام

أعضاء هيئة التدريس في الكلية
للعام الجامعي 3444-3419ه
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أعضاء هيئة التدريس في الكلية حسب الرتبة العلمية خالل
عام 3444-3419ه
القسم

أستاذ

أستاذ
مشارك

أستاذ
مساعد

محاضر

معيد

باحث

إلاجمالي

إلادارة العامة

5

3

02

8

01

0

34

إلادارة

3

6

8

25

04

3

54

الاقتصاد

4

4

01

00

20

0

60

املحاسبة

5

5

00

24

28

-

73

التحليل الكمي

2

6

7

7

7

0

31

املالية

2

0

8

00

27

0

51

التسويق

4

0

01

05

8

0

34

نظم املعلومات إلادارية

5

3

6

05

04

-

48

إلادارة الصحية

0

0

4

0

5

-

02

إلاجمالي

36

35

76

007

034

8

400
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أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة العلمية والجنسية
للعام الجامعي 3444-3419ه
الجنسية

أستاذ

أستاذ
مشارك

أستاذ
مساعد

محاضر

معيد

باحث

إلاجمالي

السعودية

20

24

53

018

034

-

345

ألاردن

2

-

-

-

-

-

2

السودان

0

-

2

0

-

-

4

الهند

0

2

5

3

-

0

02

اليمن

-

-

0

-

-

-

0

باكستان

2

2

0

5

-

7

07

تونس

2

-

3

-

-

-

5

سوريا

0

0

0

-

-

-

3

روسيا

-

0

-

-

-

-

0

الصين

-

-

0

-

-

-

0

أستراليا

0

-

-

-

-

-

0

بنجالدش

-

-

0

-

-

-

0

مصر

5

5

8

-

-

-

08

إلاجمالي

36

35

76

007

034

8

400
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رسم توضيحي يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس في ألاقسام ألاكاديمية في
الكلية خالل العام 0441-0434ه

80
70
60
50

عدد أعضاء هيئة التدريس

40
30
20
10
0
إلادارة
العامة

إلادارة

الاقتصاد

املحاسبة

املالية

التحليل
الكمي

19

التسويق

نظم
املعلومات
إلادارية

إلادارة
الصحية

رسم توضيحي يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية حسب الرتبة
العلمية خالل العام 0441-0434هـ

160
140
120

أعضاء هيئة التدريس

100
80
60
40
20

0
أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

الرتبة العلمية

21

محاضر

معيد

باحث

أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم خالل العام
3444-3419ه
م

الاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

القسم

املرتبة العلمية
من

إلى

0

د .صالح بن سعد القحطاني

التسويق

أستاذ مشارك

أستاذ

2

د .محمود بن عبد الحميد صالح

التسويق

أستاذ مشارك

أستاذ

3

د .فهيم اختر

نظم املعلومات إلادارية

أستاذ مشارك

أستاذ

5

د .منيرة بنت عيس ى العود

نظم املعلومات إلادارية

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

6

د .وادي بن براك العنزي

إلادارة الصحية

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

4

د .ياسر محفوظ الرحمن

التسويق

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

7

د .خالد بن راشد العديم

املحاسبة

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

21

أعضاء هيئة التدريس املعارون لجهات خارج الجامعة خالل
العام 3444-3419ه
م

عضو هيئة التدريس

القسم

الجهة املستفيدة

طبيعة العمل

3

د .عبدهللا بن محمد الدخيل

إلادارة

صندوق التعليم العالي
الجامعي /وزارة التعليم

ألامين العام

4

د .محمد بن سلطان السهلي

املحاسبة

بنك إلانماء

مستشار

1

أ.د .محمد بن أحمد السديري

نظم املعلومات
إلادارية

صندوق تنمية املوارد
البشرية

مدير عام
الصندوق

4

د .منيرة بنت عيس ى العود

نظم املعلومات
إلادارية

جامعة ألاميرة نورة

عميدة كلية إدارة
ألاعمال بالجامعة

التحليل الكمي

أمانة مجلس الوزراء

مستشار

6

د .عبدهللا بن معزي الحربي

5

د .سلطان بن سالم ّ
الخزام

التسويق

3

د .صالح بن مبروك العديني

الاقتصاد

22

املركز العالمي ملكافحة مدير إدارة التعاون
الدولي باملركز
التطرف
الديوان امللكي

مستشار

أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على جوائز علمية خالل
عام 3444-3419هـ
م

اسم الفائز بالجائزة

اسم الجائزة

الجهة املانحة للجائزة

3

أ .لبنى رضوي

بيرل للبحوث

pearl initiative

4

د .إلهام الشافعي محمد

جائزة إلاشراف على البحث العلمي
الحاصل على املركز الثالث في
مسابقة اللقاء العلمي للبحوث
بعنوان
understanding the influence of
E-leader on the virtual team
performance empirical study

عمادة البحث العلمي
بجامعة امللك سعود

1

سميحة مجاهد
هيام املوس ى

جائزة تعزيز النشر في قاعدة بيانات
شبكة العلوم

مركز بحوث الدراسات
إلانسانية بجامعة امللك
سعود

23

البحث العلمي "مجلة العلوم إلادارية"
البحوث الواردة للمجلة وقرار هيئة التحرير للعام الجامعي 3444ه
مصدر البحوث

وضع البحوث

املجموع

داخل الجامعة

خارج الجامعة

خارج اململكة

العدد

النسبة

مقبول من الهيئة

1

4

9

43

%63

مرفوض من الهيئة

5

3

3

44

%49

املجموع

34

33

35

43

%344

توزيع البحوث الواردة للمجلة حسب التخصص للعام الجامعي 3444ه
التخصص

املجموع

الوضع العام للبحوث
مقبول

مرفوض

العدد

النسبة

مالية

-

-

-

-

-

-

إدارة

5

-

4

9

33

%44

إدارة صحية

-

-

4

3

1

%7

اقتصاد

-

-

-

-

-

-

محاسبة

-

1

3

4

1

%21

إدارة عامة

3

4

4

1

1

%44

تسويق

-

3

-

4

1

%7

تحليل كمي

-

-

-

-

-

-

نظم املعلومات

-

-

-

4

4

%4

املجموع

3

5

3

43

43

%344

تحت التحكيم

تحت التعديل

24

إحصائيات البحث العلمي في كلية إدارة ألاعمال للعام الجامعي
3444-3419هـ

القسم

إلادارة
الاقتصاد
املحاسبة
التحليل الكمي
املالية
التسويق
نظم املعلومات إلادارية
إلادارة الصحية
املجموع

عدد ألاعضاء املشاركين في
أنشطة البحث العلمي

عدد أنشطة البحث
العلمي في القسم

05

07

00

03

6

00

6

7

8

8

01

04

03
6

00
3

75

84
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البحث العلمي "أنشطة البحث العلمي في الكلية للعام 3444-3419ه"
م

الاسم

القسم

نوع النشر

العنوان

اسم وعاء النشر

تاريخ
النشر

3

د .أحمد زكريا زكي عصيمي

املحاسبة

بحث

دراسة تحليلية لتوزيع فائض التأمين
التعاوني بشركات التأمين مع إلاشارة
للملكة العربية السعودية

املجلة العلمية للبحوث
والدراسات التجارية ،كلية
التجارة وإدارة ألاعمال ،جامعة
حلوان ،مصر ،العدد الثاني

2018

4

د .يحي بن علي الجبر
د .ناصر بن محمد السعدون

املحاسبة

بحث

Joint Audit and Cost of Equity
Capital: Evidence from Saudi Arabia

مجلة جامعة امللك عبد العزيز-
الاقتصاد وإلادارة ،املجلد ()33
العدد الاول

2019

1

د .ناصر بن محمد السعدون

املحاسبة

بحث

Provided Tax Non-Audit Services
and the Implied Cost of Equity
Capital. Auditing

A Journal of Practice and
Theory 37 (3): 1-24.

2018

املحاسبة

بحث

ضريبة القيمة املضافة وآثارها املختلفة :
دراسة استطالعية في بيئة ألاعمال
السعودية

مجلة البحوث املحاسبية ،كلية
التجارة ،جامعة طنطا ،مصر
العدد ألاول

2019

6

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

كتاب

نظم املعلومات املحاسبية( :ألاهمية،
ألاهداف ،املفاهيم ،والتطبيقات)
( ،)2104دار املتنبئ ،اململكة العربية
السعودية.

-

2019

5

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

كتاب

تعميق الفهم في إلاطار املفاهيمي
(النظري/الفكري) للمحاسبة املالية

تحت النشر

2019

3

د .خالد بن رشيد العديم
د .إبراهيم الصقير

املحاسبة

بحث

Effectiveness of the board of
directors in monitoring executive
management: Preliminary evidence
from Saudi Arabia.

4

د .أميرة حامد السيد
أ .سجى عبدالعزيز السليمان

26

& Journal of Governance
)Regulation, 8(3

2019

م

الاسم

القسم

نوع النشر

العنوان

اسم وعاء النشر

تاريخ
النشر

1

DR.Chester H Brearey

املحاسبة

بحث

Thinking beyond the black box:
Sterling shows accountants the way
toward relevance

Journal of Finance and
Accountancy. 25: 1-20

2019

بحث

Auditors’ Perceptions of and
Competencies in Big Data and Data
Analytics: An Empirical Investigation.

International Journal of
Computer Auditing.
(An Official Journal for
International Computer
Auditing Education
Association) 1(1): 92-113.

د .خالد بن رشيد العديم

9

Omitogun , Abdullateef

املحاسبة

د .خالد بن رشيد العديم

2019

Editorial: Role of Quantitative

34

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

بحث

33

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

بحث

34

31

د .رندة بنت صالح الشبيب
د .خالد بن رشيد العديم

د .خالد بن رشيد العديم

"Methods in Quantifying "Reality
Objectively.

Journal of Quantitative
Methods 2(2), 1-6.

2018

تأثير تقديم الخدمات الاستشارية ألاخرى
على قرار مكتب املراجعة في تقديم
خدمات املراجعة لعميل املراجعة :دراسة
استطالعية

مجلة املحاسبة واملراجعة التحاد
الجامعات العربية (.)AUJAA

2019

املحاسبة

بحث

مدى أخالقية إدارة ألارباح :دراسة
استطالعية.

املجلة العاملية لالقتصاد وألاعمال
Global Journal of Economics
)( and Business(GJEBمصنفة
في  EBSCOواملنظومة واملنهل)،
العدد .81-62 :)0(6

2019

املحاسبة

مقال

حاجة أي تجمع بشري إلى مهنتي
املحاسبة واملراجعة وإلى توطينهما

املحاسبة واملراجعة في الخليج،
نشرة نصف سنوية تصدر عن
هيئة املحاسبة واملراجعة لدول
مجلس تعاون الخليج العربية
07-06

2018

التسويق

ورقة بحث

A Holistic Approach to Understanding

34

د .سميحة مجاهد
د .هيام املوس ى

the Acceptance of Community Based
Renewable Energy Project: A Pathway to
Sustainability for Tunisia's Rural Region

27

Business Strategy and The
Environment, First
published: 6

2018

تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

2018

American Marketing
Association (AMA) Marketing
Public Policy Conference,
hosted by the Fisher College of
Business on the campus of The
Ohio State University, June 7-9
Columbus, OH

Exploring the Acceptance of
Community-based Green Innovation
Programs

ورقة بحث

التسويق

2018

« Systems' Aliment
Aires/Food
Systems N°3. ( FNEGE,
CNRS et HCERES).

Exploring the drivers of Tunisian
farmers' Pro-environmental
behaviors"- "Explorer les
déterminants des
comportements Proenvironnementaux des agriculteurs
tunisiens",

بحث

التسويق

 سميحة مجاهد.د

35

2018

Qualitative Market
Research-An International
Journal, Vol. 21, No. 3, pp.
316-336. (ISI Q3).

Service Recovery as an
Organizational Capability

بحث

التسويق

 سميحة مجاهد.د

33

2018

Journal of Food Products
Marketing

Consumers’ value perception and
value construction: the case of
bottled water in the Middle East.

بحث

التسويق

 عبدهللا الحيدري.د
 سعاد املشعل.د

31

Marketing Studies

Is Bottled Water Commodity in
Saudi Arabia

بحث

التسويق

 عبدهللا الحيدري.د
 سعاد املشعل.د

39

International Journal of
Research in Management,
Economics and Commerce

Changing Familial Food
Consumption Ritual and Practice: An
Empirical Study among Saudi Arabia.

بحث

التسويق

 عبدهللا الحيدري.د
 سعاد املشعل.د

21

2018

2018

International Journal of

28

الاسم

 سميحة مجاهد.د
 هيام املوس ى.د

م
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العنوان
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القسم

الاسم

م

2018

British Journal of Marketing
Studies

The Impact of Perceived Value,
Quality, and Loyalty On Purchase
Decision In The Accessories
Department: Study On Saudi
Females.

بحث

التسويق

 سعاد املشعل.د
نجود الهويشل

43

2018

. Asian Journal of Economics,
Business and Accounting 6(2):
1-11, 2018; Article
no.AJEBA.39993 ISSN: 2456639X, Published 9th March
2018

Impact of Health Service Quality on
Patient Loyalty at King Khalid
University Hospital in Riyadh, Saudi
Arabia

بحث

التسويق

 نور الهدى بن عمر.د

44

بحث

التسويق

 سارة الشيحة.أ

41

بحث

التسويق

 محمود عبد الحميد.د
صالح

44

46

MARKETING AND
2018

British Journal of Marketing
Studies (BJMS)

ADVERTISING ETHICAL
STANCE TOWARD
CUSTOMERS
Brand Co-creation in the Saudi
Telecommunication Sector:
Antecedents and
Consequences from Customer
Perspective.

2018

Journal of Economics,
Management and Trade

2018

Expert Journal of Marketing.
Vol. 6, No. (1), (2018

Health Awareness and Price
Sensitivity as Predictors of
Consumers’ Purchase Attitude
towards Soft Drinks

بحث

التسويق

 محمود عبد الحميد.د
صالح
 عبد هللا الحيدري.د

2019

Archives of Business
Research

End of Ban on Women Driving in
Saudi Arabia-Implications for
Automobile Brands

بحث

التسويق

 ياسر محفوظ.د

45

2018

Journal of Economics and
Business

The Effect of Advertising
Information on Materialism and
Buying Behavior- An Empirical
Study

بحث

التسويق

 ياسر محفوظ.د

43

29
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نوع النشر

القسم

الاسم

م

2019

Journal of
Economics, Management
and Trade

Culture Effect on
Repurchasing Intention of
Counterfeits Products

بحث

التسويق

 عبد هللا الحيدري.د

41

2019

International Journal of
Marketing Studies

Applying a Scale for Measuring
Store Equity in the Kingdom of
Saudi Arabia

بحث

التسويق

 عبد هللا الحيدري.د

49

2018

Expert Journal of Marketing

Keep Them in: How to Drive Dental
Consumers Loyalty in Modern Era

بحث

التسويق

 عبد هللا الحيدري.د

14

2019

The International Review of
Retail, Distribution and
Consumer Research.

Store Equity: Reformulation of Store
Equity Dimensions

بحث

التسويق

 عبد هللا الحيدري.د

13

2018

International Journal of
Economics, Commerce and
Management

Comparative study of service
performance in Saudi hospitals: the
government versus the private
healthcare system

بحث

التسويق

تنوير فاروق خان

14

2018

International Review of
Management and Business
Research

Scheduling in a single-stage, multiitem compatible process using
Multiple Arc Network Model and
Excel Solver.

التحليل الكمي

 إبراهيم الجاسر.د
DR.Bokkasam
Sasidhar

11

التحليل الكمي

 خالد الطاسان.د
Mahmoud M. ElSherbiny, Aly M.
Ragab and Bokkasam
Sasidhar

14

2018

International Review of
Management and Business
Research

A Heuristic Approach for Solving the
Fixed Charge Transportation
Problems.

31

بحث

بحث
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العنوان

نوع النشر

القسم

الاسم

م

2019

African Journal of Business
Management

Critical Success Factors for Green
Supply Chain Management
Practices: An Empirical Study on
Data Collected From Food
Processing Companies in Saudi
Arabia

بحث

التحليل الكمي

 راشد محمد الحمالي.د

16

2019

Global Journal of
Management and Business
Research

Impact of Conflict Management
Styles on Team Performance on
Supervisors of Teams in Universities

بحث

التحليل الكمي

 راشد محمد الحمالي.د

15

2018

-املجلة إلاحصائية املصرية
 العدد ألاول-62 املجلد

طريقة تتابع ألاسابيع لجدولة الدوري
باستخدام برمجة ألاعداد الصحيحة
الخطية والتطبيق على الدوري السعودي
للمحترفين

بحث

التحليل الكمي

خالد الطاسان

13

2018

INTERNATIONAL JOURNAL
OF BUSINESS &
MANAGEMENT

An Introduction to Takaful: How
Does Takaful Differ from
Conventional Insurance" (BM1811011) has been accepted for
publication.

بحث

املالية

 منيرة بن عرب.د.أ

11

2019

Int. J. Computational
Economics and
Econometrics, Vol. 9, No. 3,
2019 .

Insurance risk capital and risk
aggregation: bivariate copula
approach:

بحث

املالية

 منيرة بن عرب.د.أ

19

2018

The journal accepted the
article at the end of

How Debt Maturity Reacts to the
Interactions of Internal Corporate
Governance Mechanisms", in the
Afro-Asian J. of Finance and
Accounting.

بحث

املالية

 حنان محمد.د
الحصين

44

2018

Journal of Islamic Thought
and Civilization, Special
Issue: Islamic Banking and
Finance. Vol. 23 No.2 ISSN
1394-6870 December,
2018

Efficiency Measurement of Islamic
and Conventional Banks of Saudi
Arabia: An Empirical and
Comparative Analysis”. ALSHAJARAH

بحث

املالية

Dr. Muhammad
Naumann Khan

43
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2018

International Journal of
Economics and
Management Volume 12
No. 1 March 2018 pp. 99115 (Scopus Indexed
Journal).

Measuring the Performance of
Islamic Banks in Saudi Arabia

بحث

املالية

Dr. Muhammad
Naumann Khan

44

2019

Al-Shajarah: Journal of
Islamic Thought and
Civilization, Special Issue:
Islamic Banking and
Finance.

Impact Assessment of Islamic Microfinance on the Religious, Ethical and
Social Well-being of Participants: A
Case Study of Pakistan

بحث

املالية

Dr. Muhammad
Naumann Khan

41

2018

International Business
Research Journal

Gender Wise Saudi Investors
Awareness of Corporate Governance
Mechanism and Its Importance in
Their Investment Decision Making –
An Empirical. Study.

بحث

املالية

 ريما بنت محمد آل.أ
صقر

44

2018

European Journal of
Accounting, Auditing and
Finance Research Vol.6,
No.2, pp.43-50,

بحث

املالية

 غادة املنجم.أ
 نهى داغستاني.أ
بسامة البسام.أ
 نوف العبدالكريم.أ

46

Analysis Of Saudi Stock
Performance Before And After The
Saudi Vision Of 2030

م

2018

Arab Economic and
Business Journal, Elsevier,
Vol.13, Issue 2, 2018, pp.
209-219.

The Development role of GCC
Foreign Trade under Resources
Curse, Openness and Institutional
Quality

بحث

الاقتصاد

 نشوى مصطفى على.د
محمد

45

2018

 مجلد،مجلة رؤى اقتصادية
2108 ، العدد الثاني،8

:أثر ألاجور على سعر الصرف الاسمي
الدروس املستفادة من التطبيق على
الاقتصاد املصري

بحث

الاقتصاد

 نشوى مصطفى.د
 أسماء العتيبي.أ

43
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2019

املجلة الاردنية للعلوم
،2  عدد،6 مجلد،الاقتصادية
2104 يوليو

تعيين محددات صادرات الخدمات في
اململكة العربية السعودية باستخدام
التحليل العاملي

بحث

الاقتصاد

 نشوى مصطفى.د
 مناهل كمال الطيب.د

41

2019

كتاب

كتاب (التخطيط التنموي والنماذج
) الاقتصادية

كتاب

الاقتصاد

 امتثال الثميري.د

49

2018

Romanian Journal of
Economic Forecasting,
2018

Measuring the macroeconomic
impacts of fiscal policy shocks in the
Saudi economy: A Markov switching
approach

بحث

الاقتصاد

 جمال الجويني.د.أ

64

Estimating the impact of R&D
spending on total factor
productivity for OECD
countries: Pooled mean group
approach,

بحث

الاقتصاد

 جمال الجويني.د.أ

63

2018

2018

The Journal of Developing
Areas, 52, 159-169, 2018

Int. Journal of Economics
and
12 (1): 99-115. (2018)

Measuring the Performance of
Islamic Banks in Saudi Arabia

بحث

الاقتصاد

Dr. Mehboob ul
Hassan
Dr.Muhammad
Nauman Khan,
Dr.MD FOUAD BIN
AMIN & Imran

64

Khokhar

2018

Al-Shajarah : Journal of The
International Institute of
Islamic Thought and
Civilization (ISTAC)
(2018), ISSN: 1394-6870

Efficiency Measurement of Islamic
and Conventional Banks in Saudi
Arabia

33

Dr.Muhammad
Nauman Khan

بحث

الاقتصاد

Dr. Md Fouad Bin
Amin, Imran
Khokhar, Mehboobul Hassan,

61
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م

2018

International Journal of
Islamic Economics and
Finance (IJIEF) Volume 1
Number 1

Microfinance-Economic Growth
Nexus: A Case Study On Grameen
Bank In Bangladesh

بحث

الاقتصاد

Dr. Md. Fouad Bin
Amin, Shah Jalal
Uddin

64

2019

Accepted in Asia Pacific
Business
Review (ISSN2075-2733).

Humanitarian Crisis in OIC
Countries: Current State and Need
for an Innovative Financing
Mechanism

بحث

الاقتصاد

Dr. Md Fouad Bin
Amin

66

2018

2019

2019

Journal of Islamic
Marketing

Journal of Etikanomi, ETK7455.

Journal of Islamic Marketing

WHAT KEEPS ISLAMIC MOBILE
BANKING CUSTOMERS LOYAL?

A Re-Evaluation of the Relationship
Between Electricity Consumption
and Economic Growth in
Developing Country: The Case of
Malaysia

FACTORS INFLUENCING
CONSUMERS’ ADOPTION OF
ISLAMIC MOBILE BANKING
SERVICES IN MALAYSIA: AN
APPROACH OF PARTIAL LEAST
SQUARES (PLS)

34

بحث

بحث

الاقتصاد

الاقتصاد

Bin Mohd Thas
Thaker,Mohame
d Asmy Bin;
Amin, Md Fouad
Thaker,Mohame
d Asmy. Bin;
Amin, Md Fouad
Pitchay, Anwar
Bin,Allah
Dr. Hassanudin Moh
d Thas Thaker

65

63

Mohd Thas
Thaker,Mohame

بحث

الاقتصاد

d Asmy
Bin; Amin, Md
Fouad Bin;
Mohd Thas
Thaker,Hassanu
di Pitchay,
Anwar Bin; Allah

61
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م

2018

Journal of Theoretical and
Applied Information
Technology, Vol. 96, No. 15,
pp. 5015-5030. (Scopus
Indexed). ISSN: 1992-8645.

Factors Influencing the Citizen Trust
to Adopt E-Government Services in
Saudi Arabia

بحث

نظم املعلومات
إلادارية

 ياسر صبري.د
 هند العود.أ

69

2018

Simulation :Transactions of
the Society for Modeling and
Simulation International, Vol.
93, No. 11, pp.951-971. ISSN:
00375497. (ISI indexed.)

A Revolutionary Crowd Model:
Implemented to Contrast Oscillating
to Consistent Media Influence on
Crowd Behaviour.

بحث

نظم املعلومات
إلادارية

 ياسر صبري.د
 رشا حسان.أ

54

-

Exploring the Interrelationships
between Technological Predictors
and Behavioral Mediators in Online
Tax Filing: The Moderating Role of
Perceived Risk, Government
Information Quarterly

ورقة بحث

نظم املعلومات
إلادارية

Dr. Muhammad
Shakaib Akram
Malik, A. and Goraya

53

2018

Management Capabilities,
Sustainability, 10(10)

Organizational Performance and
Sustainability: Exploring the Roles of
IT Capabilities and Knowledge

ورقة بحث

نظم املعلومات
إلادارية

Dr. Muhammad
Shakaib Akram
Goraya M.A.S., Malik
A. and Aljarallah
A.M.

54

2018

The International Review of
Research in Open and
Distributed Learning, 19(3),
243-262

Social Media Adoption by Academic
Community: Theoretical Insights and
Empirical Evidence from Developing
Countries,

ورقة بحث

نظم املعلومات
إلادارية

Dr. Muhammad
Shakaib Akram
Arshad, M.

51

2018

TEM Journal-Technology,
Education, Management,
Informatics, 7 (2), 411-420,

Exploring the Impact of Electronic
Word of Mouth and Property
Characteristics on Customers’
Online Booking,

ورقة بحث

نظم املعلومات
إلادارية

Dr. Muhammad
Shakaib Akram
Alabdullatif. A

54

2019
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الاسم

م

2018

TEM Journal-Technology,
Education, Management,
Informatics, 7 (1), 118-127,

Drivers and Barriers to Online
Shopping in a Newly Digitalized
Society

ورقة بحث

نظم املعلومات
إلادارية

Dr. Muhammad
Shakaib Akram

56

2018

4th Annual Conference on
Economic, Business &
Management Studies, 17-19
April, King Abdul-Aziz
University, Jeddah, KSA,
Conference paper

Exploring the Impact of Information
Systems’ Capabilities on
Organizational Performance: The
Mediating Role of Knowledge
Management

ورقة بحث

نظم املعلومات
إلادارية

Dr. Muhammad
Shakaib Akram

55

2018

Tem Journal-Technology
Education Management
Informatics, 7(3), 513-525 (Isi
Indexed)

Instructors’ Behavioural Intention to
Use Learning Management System:
An Integrated TAM Perspective.

بحث

نظم املعلومات
إلادارية

Imdadullah Hidayatur-Rehman
Mokhtar, S. A.,
Katan, H

53

2018

Journal of Advance Research,
Ideas and , 3(11)Innovations
in Technology

Impact on learning : International
teaching with cloud computing

بحث

نظم املعلومات
إلادارية

Fatima Shartaj

51

بحث

نظم املعلومات
إلادارية

عبير بنت صالح بن.أ
حميد

59

The Examination of Factors
2019

International Journal of

Influencing Saudi Small Businesses’

Business Administration.

Social Media Adoption, by Using
UTAUT Model.

KM Almutairi, WB

Health Promoting lifestyle of
2019

BMC public health 18(1),
1093

university students in Saudi Arabia:
a cross-sectional assessment

Alonazi, JM Vinluan,
بحث

إلادارة ححية

TH Almigbal, AM

34

Batais

Responsiveness of the Private
2018

 العلوم-مجلة جامعة امللك سعود
إلادارية

Health Sector: Experience and
views of Insured ‘Responsiveness
Versus Uninsured Patients

36

بحث

إلادارة ححية

 سامي محمد.د
الحبيب
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العنوان

نوع النشر

القسم

الاسم

م

تحت النشر

-

Relationships Between Dental
Satisfaction and Socio-‘Patients
Demographic Factors in Saudi
Arabia

بحث

إلادارة ححية

 سامي محمد.د
الحبيب

34

2018

 ع،4  مج،مجلة الاقتصاد واملالية
2108 ،2

املسؤولية الاجتماعية للمنظمات
الصناعية في اململكة العربية السعودية

بحث

إلادارة

 رندة سالمة اليافي.د

31

2019

International Journal of
Knowledge Management
Studies , Forthcoming article
2019

Knowledge Management : an
integrative approach Literature
Review

بحث

إلادارة

 الهام الشافعي.د
محمد

34

2019

International Journal of
Economics, Commerce and
Management

The Emergence and development of
audit committee in USA&CANADAA review of the literature

بحث

إلادارة

 ندى الحمد.أ

36

2019

Hindawi journal . scientific
programming volume 2019
article D 7193726 ,9 pages

Minimum cost multi objective
programming model for target
efficiency in sample selection

بحث

إلادارة

 سداف سويجار.د

35

2019

2019

Journal of policy modeling
(ISI)

The Impact of Tourism and Finance
on Women Empowerment

بحث

إلادارة

-

Resource Management for Green
Growth: Ensure Environment
Sustainability Agenda for Mutual
Exclusive Global Gain
Environmental Progress &
Sustainable Energy

بحث

إلادارة

37

Abdel Mohsen A.
Nassani and
Muhammad
Moinuddin Qazi
Abro and Abdullah
M. Aldakhil
Abdel Mohsen A.
Nassani and
Muhammad
Moinuddin Qazi
Abro and Abdullah
M. Aldakhil

33

31

تاريخ
النشر

2018

2018

2018

2018

2018

2018

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

Journal of Cleaner Production

Determinants of green logistics in
BRICS countries: An integrated
supply chain model for green
business

بحث

القسم

الاسم

م

إلادارة

Abdel Mohsen A.
Nassani and
Muhammad
Moinuddin Qazi
Abro Abdullah M.
Aldakhil

39

14

Journal of Cleaner Production

Pro-poor growth and sustainable
development framework: Evidence
from two step GMM estimator

بحث

إلادارة

Abdel Mohsen A.
Nassani and
Muhammad
Moinuddin Qazi
Abro and Abdullah
M. Aldakhil

International Journal of
Training and Development

Impact of employee development on
job satisfaction and organizational
commitment: person–organization
fit as moderator

بحث

إلادارة

Khawaja Jehanzeb
and Jagannath
Mohanty

13

Benchmarking-An
International Journal

Total Quality and Socially
Responsible Management (TQSRM): An Integrated Conceptual
Framework

إلادارة

Muhammad Adnan
Khurshid, Muslim
Amin, Wan
Khairuzzaman

14

International Journal of
Management and Applied
Science (IJMAS)

A Conceptual Framework of the
Impact of Total Quality
Management and Corporate Social
Responsibility on Business
Performance in the Context of
Developing Economy

Peer Review

إلادارة

Muhammad Adnan
Khurshid
Muslim Amin

11

Environmental Science and
Pollution Research

Nesux between financial
development and CO2 emissions in
Saudi Arabia: analyzing the role of
globalization

ISI

إلادارة

Zahid Mahmood

14

38

ISI
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النشر
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العنوان

نوع النشر

القسم

الاسم

م

2018

British Food Journal

Exploring inside the box: a cross
cultural examination of stimuli
affecting fast food addiction

ISI

إلادارة

Zahid Mahmood

16

2018

Administrative and economic
sciences, Qassim University

The impact of climate on
psychological empowerment among
private service companies
employees in Riyadh

Peer Review

إلادارة

Alotaibi, Saad, M

15

2018

Arab Journal of Management
(Cairo: Arab Organization for
Administrative Development

Psychological empowerment and its
relationship with organizational
commitment and work engagement
among private insurance employees
in Riyadh

Peer review

إلادارة

Alotaibi, Saad, M

13

2018

Arab Journal of Management
(Cairo: Arab Organization for
Administrative Development

The Moderating Role of Trust
Leader on the Relationship between
Transformational Leadership and
Work Engagement

Peer review

إلادارة

Alotaibi, Saad, M

11

2019

Journal of Business Venturing
Insights

Further exploring international
entrepreneurial cognitions: The case
of the Middle-East

Scopus

إلادارة

Abdullah M. Al-Assaf
and others

19

39

إحصائيات املؤتمرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس في الكلية
للعام الجامعي 3444-3419ه

القسم

إلادارة
الاقتصاد
املحاسبة
التحليل الكمي
املالية
التسويق
نظم املعلومات إلادارية
إلادارة الصحية

عدد املشاركين في
املؤتمرات الدولية

عدد املشاركين في
املؤتمرات املحلية

0

-

عدد البحوث املقدمة
في املؤتمرات
0

-

0

-

4

0

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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مشاركات أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات العلمية خالل عام 3444هـ
مكان املؤتمر

الاسم

القسم

عنوان املؤتمر

د .حنان بنت محمد الحصين

املالية

املؤتمر الدولي لتقويم التعليم

د .حنان بنت محمد الحصين

املالية

سياسات تحفيز الاستدامة في
القطاع الخاص

مؤسسة امللك خالد
الخيرية

أ .لولوة بنت سليم بن سعيد

الاقتصاد

النفط بين إرث التاريخ
وتحديات القرن الواحد
والعشرين

جمعية الاقتصاد
السعودية و مركز امللك
عبدهللا للدراسات
والبحوث البترولية

د .نصار بن أحمد نالبند

إلادارة

Impact of globalization on
MSMES-prospects,
challenges and policy
implications growth

أ .هناء علي املغامس

املحاسبة

مواءمة مخرجات التعلم
الجامعي مع متطلبات سوق
العمل

أ .هناء علي املغامس

املحاسبة

ملتقى دور مهنة املحاسبة
واملراجعة في تعزيز النزاهة

أ .نورة عبدهللا املاض ي

املحاسبة

ملتقى دور مهنة املحاسبة
واملراجعة في تعزيز النزاهة

أ .حنان ريس بن محفوظ

املحاسبة

ملتقى دور مهنة املحاسبة
واملراجعة في تعزيز النزاهة

41

هيئة تقويم التعليم

نوع املشاركة

حضور

حضور

حضور

الهند

ورقة بحث

الهيئة السعودية
للمحاسبين

حضور

تاريخ املؤتمر

4-12-2018

21-12-2018

6-12-2018

29-3-2019

13-11-2018

الرياض
الهيئة السعودية
للمحاسبين

حضور

22-2-2019

الرياض
الهيئة السعودية
للمحاسبين

حضور

23-1-2019

الرياض
الهيئة السعودية
للمحاسبين
الرياض

حضور

23-1-2019

مشاركات أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات العلمية خالل عام 3444هـ
الاسم

القسم

عنوان املؤتمر

أ .حنان ريس بن محفوظ

املحاسبة

مواءمة مخرجات التعلم الجامعي
مع متطلبات سوق العمل

أ .وفاء بنت حمد ال الشيخ

املحاسبة

ملتقى دور مهنة املحاسبة
واملراجعة في تعزيز النزاهة

أ .وفاء بنت حمد ال الشيخ

املحاسبة

مواءمة مخرجات التعلم الجامعي
مع متطلبات سوق العمل

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

مكان املؤتمر

نوع املشاركة

الهيئة السعودية
للمحاسبين

حضور

تاريخ املؤتمر

13-11-2018

الرياض
الهيئة السعودية
للمحاسبين

حضور

23-1-2019

الرياض

امللتقى الخليجي الرابع للمحاسبين
واملدققين (أفضل املمارسات في
مكافحة الفساد والاحتيال)

ندوة بعض أبعاد التحول إلى
املعايير الدولية للتقرير املالي
)(IFRSعلى دول مجلس التعاون"

الهيئة السعودية
للمحاسبين

حضور

الرياض

املنامة ،البحرين

املنامة ،البحرين

مشارك

مشارك

ندوة ماهية الشركات متعددة
الجنسيات وبعض ما يجب
معرفته عن آثارها على
الاقتصاديات وعند طرحها في
أسواق املال دول مجلس التعاون

املنامة ،البحرين

مشارك

جمعية املحاسبة ألامريكية
) )AAAاللقاء السنوي لعام
2108

واشنطن ،الواليات
املتحدة ألامريكية.

مشارك
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13-11-2018

14-11-2018

13-11-2018

26-12-2018

(4-8)-8-2018

مساهمات أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع 3444-3419هـ
عضو هيئة التدريس

القسم

وصف الخدمة

الجهة املستفيدة

د .أسماء بنت عبدهللا اليمني

الادارة الصحية

استشارات /ابداء رأي

مركز امللك سلمان الاجتماعي

د .سعاد بنت عبدهللا املشعل

التسويق

تدريب

طالبات كلية إدارة الاعمال

أ.د .وفاء بنت املبيريك

التسويق

استشارات /ابداء رأي

مؤسسة امللك خالد الخيرية

أ.د .وفاء بنت ناصر املبيريك

التسويق

استشارات /ابداء رأي

اللجنة النسائية للتنمية الاجتماعية
بالرياض

أ.د .وفاء بنت ناصر املبيريك

التسويق

محاضرات

منتدى الرياض الاجتماعي الرابع والذي
تنظمه جمعيه واعي

أ .منى بنت عبدالعزيز العجالن

التسويق

استشارات /ابداء رأي

منسوبات كلية إدارة ألاعمال

أ .سارة بنت أحمد الشيحة

التسويق

ورش عمل

طالبات كلية إدارة ألاعمال

أ .خلود بنت ناصر السعيد

التسويق

ورش عمل

منسوبات كلية إدارة ألاعمال

أ .خلود بنت ناصر السعيد

التسويق

دورات تدريبية

جمعية ريادة الاعمال

د .سلطان بن سالم الخزام

التسويق

عضوية

مجلس أمناء جائزة رواد التسويق

د .سلطان بن سالم الخزام

التسويق

عضو مؤسس

جمعية التسويق السعودية

أ .عبد هللا بن محمد الضراب

التسويق

عضوية لجنة التسويق بالغرفة التجارية
الصناعية بالرياض

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

د .سلطان بن سالم الخزام

التسويق

عضو لجنة مؤسسة امللك خالد الخيرية

مؤسسة امللك خالد الخيرية
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مساهمات أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع 3444-3419هـ
عضو هيئة التدريس

القسم

وصف الخدمة

الجهة املستفيدة

أ .نوف بنت أحمد التويجري

الاقتصاد

ورش عمل

لجنة التنمية املجتمعية في الرياض

أ .لولوة بنت سليم بن سعيد

الاقتصاد

استشارات /ابداء رأي

لجنة التثقيف الاقتصادي

أ .هبه بنت فؤاد قطان

الاقتصاد

دورات تدريبية

طالبات كلية إدارة ألاعمال

د .حمد بن محمد الحوشان

الاقتصاد

دورة في الاقتصاد باملعهد املالي

مؤسسة النقد

د .أحمد بن عبدالكريم املحيميد

الاقتصاد

دورة في الاقتصاد باملعهد املالي

مؤسسة النقد

د .عبدهللا بن عبدالرحمن الشبل

الاقتصاد

دورة في الاقتصاد باملعهد املالي

مؤسسة النقد

د .عمران كهوكر سلمان محمد

الاقتصاد

دورة في الاقتصاد باملعهد املالي

مؤسسة النقد

د .حمد بن عبدالعزيز التويجري

الاقتصاد

التدريس

الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

د .بشير بن أحمد العبدالرازق

الاقتصاد

التدريس

الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

د .أيمن بن محمد هندي

الاقتصاد

التدريس

الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

د .نيزار حسناوي حراثي

الاقتصاد

التدريس

الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

د .طلحت املحمد الحيو

إلادارة

محاضرة بعنوان (إدارة الوقت)

كلية ألامير سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة -جامعة
امللك سعود

د .ناصر محمد السعدون

املحاسبة

رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للمحاسبة
التابعة لجامعة امللك سعود

الجمعية السعودية للمحاسبة
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مساهمات أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع 3444-3419هـ
عضو هيئة التدريس

القسم

وصف الخدمة

الجهة املستفيدة

د .يحـيى بن علي الجــبر

املحاسبة

عضوية مجلس ادارة الجمعية السعودية
للمحاسبة التابعة لجامعة امللك سعود و نائب
رئيس تحرير مجلة البحوث املحاسبية

الجمعية السعودية للمحاسبة

د .أحمد بن عبدهللا املنيف

املحاسبة

نائب رئيس لجنة معايير املراجعة

الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين

د .أحمد زكريا زكي عصيمي

املحاسبة

مشرف على تحرير مجلة املحاسبة إلاخبارية

الجمعية السعودية للمحاسبة

د .أحمد زكريا زكي عصيمي

املحاسبة

املشاركة في وورش عمل و معرض الجمعيات
العلمية

الجمعية السعودية للمحاسبة

د .محمد احمد حنفى محمود

املحاسبة

املساهمة في إعداد اسئلة الشهادات املهنية في
املعايير الدولية للتقرير املالي – املستوى الثاني

الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين

د .يحيى محمد عبدالغني خليل

املحاسبة

املساهمة في تطوير وتحديث اسئلة الزمالة
لتتوافق مع املعايير الدولية للتقرير املالي

الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين

د .يحيى محمد عبدالغني خليل

املحاسبة

املشاركة في الدورات التدريبية في املحاسبة
واملراجعة واملشاركة في تصحيح اختبارات الزمالة

الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين

د .أحمد يوسف محمود

املحاسبة

مشرف على مجلة البحوث املحاسبية

الجمعية السعودية للمحاسبة

أ .سارة بنت عبدالعزيز املعيذر

املحاسبة

استشارات /ابداء رأي

جمعية الاطفال املعوقين

د .عبير بنت يوسف السلوم

املحاسبة

تقديم بحوث ومؤلفات علمية

مجلة جامعة امللك سعود(العلوم
الادارية)

د .عبير بنت يوسف السلوم

املحاسبة

تقديم بحوث ومؤلفات علمية

مجلة البحوث املحاسبية

أ .هناء بنت علي املغامس

املحاسبة

إلقاء دورة ضريبة القيمة املضافة

طالبات كلية إدارة الاعمال

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

محكم

AAA 2019 Ethics Symposium, the
103rd Annual Meeting of the
American Accounting Association
)(AAA
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مساهمات أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع 3444-3419هـ
عضو هيئة التدريس

القسم

وصف الخدمة

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

محكم

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

محكم

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

محكم

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

محكم

مجلة إلادارة العامة ،معهد إلادارة

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

محكم في الجمعية العلمية القضائية السعودية
(قضاء)

جامعة إلامام محمد بن سعود
إلاسالمية

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

د .خالد بن رشيد العديم

املحاسبة

كتابة مقال بعنوان "حاجة أي تجمع بشري إلى
مهنتي املحاسبة واملراجعة وإلى توطينهما" ،في مجلة
املحاسبة واملراجعة في الخليج.
املشاركة بناء على دعوة من وترشيح من رئيس
قسم املحاسبة بجامعة امللك سعود في ورشة
حول "مؤامة مخرجات التعلم الجامعي ملتطلبات
سوق العمل" الهية السعودية للمحاسبين
القانونيين  (SOCPA) 12ديسمبر 2108م .الرياض.

الجهة املستفيدة
The 2018 AAA AIS (American
Accounting Association
International Accounting Sectio
The 2018 AAA AIS (American
Accounting Association
International Accounting Section
2018 Ethics Symposium, 2018
American Accounting Association
Annual Meeting

هيئة املحاسبة واملراجعة لدول مجلس
تعاون الخليج العربية

الهية السعودية للمحاسبين القانونيين
()SOCPA

اململكة العربية السعودية.
املشاركة جلسة استماع:
AAOIFI public hearing on “Sukuk
Governance” and “Internal Shari'ah Audit”,
hosted by Capital Market Authority (CMA),
Riyadh, Saudi Arabia
حضور جلسة مع أعضاء  ICAEWمن اململكة
املتحدة لعمل مقابلة حيال زيادة اعداد الحاصلين
على شهادة الهيئة ملمارسة املراجعة على الشركات
املساهمة املطروحة لالكتتاب العام
تقديم لقاءين نضمهما نادي املحاسبة بجامعة
امللك سعود ضمن فعاليات اسبوع محاضرات
لطالب وطالبات املحاسبة 24 :و 2104-2- 26م
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هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية إلاسالمية (ايوفي)

الاختيار من الهيئة السعودية
للحاسبين القانونيين )(SOCPA
طالب وطالبات قسم املحاسبة
بجامعة امللك سعود

مساهمات أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع 3444-3419هـ
عضو هيئة التدريس

القسم

وصف الخدمة

الجهة املستفيدة

د .مناهل كمال الدين الطيب

التحليل الكمي

ورشة عن الخطوات إلاحصائية للبحث العلمي

طالب وطالبات برنامج دكتوراه
الفلسفة في إدارة ألاعمال

د .مناهل كمال الدين الطيب

التحليل الكمي

دورة تدريبية بعنوان (برنامج  SPSSللمبتدئين )

د .محمد عبدالعزيز ألاحمد

التحليل الكمي

إلاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية
إلاحصائية

الهيئة العامة لإلحصاء

أ .محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ

التحليل الكمي

إلاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية
إلاحصائية

الهيئة العامة لإلحصاء

د .فؤاد بن عبدهللا العواد

التحليل الكمي

دورة ملوظفي املركز في تحليل البيانات باستخدام
برنامج SPSS

املركز الوطني للقياس

47

مركز بحوث الدراسات إلانسانية
جامعة امللك سعود

الطالب والخريجون
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طالب

طالبات

الاجمالي

البرنامج ألاكاديمي
دكتوراه الفلسفة في إلادارة العامة – مسار إلادارة الصحية
دكتوراه الفلسفة في إلادارة العامة – مسار املوارد البشرية في القطاع العام
دكتوراه إدارة ألاعمال  -إلادارة
دكتوراه إدارة ألاعمال – املالية
دكتوراه إدارة ألاعمال  -التسويق
دكتوراه إلادارة العامة
مجموع املسجلين ببرامج الدكتوراه
ماجستير إلادارة العامة
ماجستير إدارة ألاعمال
ماجستير إدارة أعمال (عام)
ماجستير العلوم في املالية
ماجستير العلوم في الاقتصاد
ماجستير املحاسبة
ماجستير التجارة والتمويل
ماجستير إدارة الصحة واملستشفيات
ماجستير العلوم في علوم القرارات املالية – مسار التحليل الكمي
ماجستير ألاعمال إلالكترونية
ماجستير العلوم في إدارة املوارد البشرية
مسار إدارة املوارد البشرية
مسار القيادة وإلادارة الاستراتيجية
إلادارة الصحية – مسار جودة الرعاية الصحية
إلادارة الصحية – مسار السياسات الصحية
مجموع املسجلين ببرامج املاجستير
بكالوريوس العلوم في الاقتصاد – مسار الاقتصاد العام

4
1
3
4
3
34
43
39
44
34
34
33
4
4
39
4
36
4
3
6
3
5
341
361

1
1
6
4
4
4
45
53
35
9
44
61
33
3
31
36
13
33
31
45
6
6
143
314

6
33
5
4
6
35
43
14
44
39
14
59
36
3
14
39
45
33
44
13
34
33
444
411

بكالوريوس الاقتصاد ‒ مسار املصرفية إلاسالمية

95

49

346

بكالوريوس العلوم في إدارة ألاعمال ‒ تخصص املحاسبة

443

441

136

بكالوريوس العلوم في إدارة ألاعمال ‒تخصص نظم املعلومات إلادارية
بكالوريوس العلوم في إدارة ألاعمال – تخصص التسويق
بكالوريوس إدارة
بكالوريوس إدارة -مسار إلادارة
بكالوريوس إدارة – مسار املوارد البشرية
بكالوريوس املالية – مسار الاستثمار
بكالوريوس املالية – مسار املالية العام
بكالوريوس إدارة ألاعمال (غير محدد – عام بعد السنة التحضيرية)
مجموع املسجلين ببرامج البكالوريوس

143

444

145
63
65
449
4
434
151
4944

446
44
66
419
4
464
645
4411

641
693
31
333
491
4
554
3434
6354

1415

4656

6563

الاجمالي العام لطالب وطالبات الكلية
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طالب

طالبات

الاجمالي

البرنامج ألاكاديمي
دكتوراه الفلسفة في إلادارة العامة – مسار املوارد البشرية في القطاع العام
دكتوراه إدارة ألاعمال-إلادارة

3
-

-

3

دكتوراه إدارة ألاعمال (املالية)

-

-

دكتوراه إلادارة العامة

-

-

مجموع الخريجين ببرامج الدكتوراه
ماجستير إلادارة العامة
ماجستير إدارة ألاعمال (تسويق)

3
-

3

3

ماجستير إدارة أعمال (عام)
ماجستير العلوم في املالية
ماجستير ألاعمال
ماجستير العلوم في الاقتصاد
ماجستير املحاسبة
ماجستير العلوم في علوم القرارات
ماجستير ألاعمال إلالكترونية
ماجستير العلوم في إدارة املوارد البشرية
مسار إدارة املوارد البشرية
مسار السياسات العامة واملوازنة
مسار القيادة وإلادارة الاستراتيجية
إلادارة الصحية – مسار جودة الرعاية الصحية
إلادارة الصحية – مسار السياسات الصحية
إلادارة الصحية – مسار التأمين الصحي
مجموع الخريجين ببرامج املاجستير

44
36
4
4
3
4
3
3
6
4
4

6
3
44
6
4
33
34
33
43
1
4

46
35
4
44
3
6
31
34
44
3
43
1
4
1

53

344

356

بكالوريوس العلوم في الاقتصاد – مسار الاقتصاد العام
بكالوريوس الاقتصاد ‒ مسار املصرفية إلاسالمية
بكالوريوس العلوم في إدارة ألاعمال ‒ تخصص املحاسبة
بكالوريوس العلوم في إدارة ألاعمال ‒تخصص نظم املعلومات إلادارية
بكالوريوس العلوم في إدارة ألاعمال – تخصص التسويق
بكالوريوس إدارة – مسار إلادارة
بكالوريوس إدارة – مسار املوارد البشرية
بكالوريوس املالية – مسار املالية العام
مجموع الخريجين ببرامج البكالوريوس
الاجمالي العام لخريجي وخريجات الكلية
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344
334
343
41
94
334
533
319
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44
365
63
94
31
31
99
636
539

331
64
491
353
433
15
351
431
3464
3431
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4
4
4
3
4

طالبات

طالب

2922

2238

21

26

املسجلين ببرامج الدكتوراه

301

143

املسجلين ببرامج املاجستير
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املسجلين ببرامج البكالوريوس
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مجموع الخريجين ببرامج الدكتوراه

مجموع الخريجين ببرامج املاجستير
طالبات

طالب
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مجموع الخريجين ببرامج البكالوريوس

Training program

ً
تماشـ ــيا مـ ــع رسـ ــالة الكلي ـ ــة الت ـ ــي تسـ ــتهدف إعـ ــداد ك ـ ــوادر عاليـ ــة التأهي ـ ـل فـ ــي مختل ـ ــف
تخصصات إدارة ألاعمال ،حرصت الكليـة علـى تحقيـق التوافـق بـين مهـارات خريجيهـا ومتطلبـات
ً
ســوق العمــل مــن املــوارد البشــرية الوطنيــة ،وتحقيقــا لهــذا الغــرض اعتمــدت الكليــة فــي منهجيتهــا
ً
الجديدة املطبقة منذ سنوات مقررا للتدريب التعاوني ،يهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بـين
ً
املعلومات النظرية التي اكتسبها الطالب في الكلية واملمارسـات الواقعيـة فـي سـوق العمـل ،فضـال
عـ ــن دوره فـ ــي مس ـ ــاعدة الطالـ ــب علـ ــى اكتش ـ ــاف قدراتـ ــه وإمكاناتـ ــه ونق ـ ــا ضـ ــعفه مـ ــن خ ـ ــالل
ممارســته للعمــل فــي البيئــة الواقعيــة؛ ألامــر الــذي يمكنــه مــن تطــوير ذاتــه والحصــول علــى وظيفــة
الئقــة بعــد التخــرج .وال تقتصــر أهميــة هــذا املقــرر علــى تحقيــق املنفعــة للطالــب فحســب  ،وإنمــا
يعــود بــالنفع علــى الكليــة مــن خــالل تزوي ـدها باملعلومــات حــول مســتوى خريجيهــا ،ومــدى فاعليــة
خططهـ ــا الدراسـ ــية فـ ــي تلبيـ ــة احتياجـ ــات سـ ــوق العمـ ــل ،ممـ ــا يسـ ــاعدها علـ ــى تحـ ــديث وتطـ ــوير
مناهجها بشكل مستمر.

53

اللقاءات التدريبية لوحدة التدريب:
قامت وحدة التدريب بعقد عـدد مـن اللقـاءات التعريفيـة بالبرنـامج التـدريلي و ليـات تطبيقـه
لطالب وأساتذة املقرر وذلك على النحو التالي:
 oاللقاء التعريفي لطالب الكلية:
قامت الوحدة بتنظيم أربعة لقاءات تعريفية بالبرنامج تم خاللها مناقشة كافة جوانب
البرنامج التدريبي من حيث أهدافه؛ وآليات تطبيقية؛ وواجبات ألاطراف املختلفة،
وقد حظيت الاجتماعات بحضور جيد ومشاركة ّ
فعالة من طالب الكلية.
 oاللقاء التأهيلي لطالب املقرر:
قامت الوحدة بعقد لقاءين تأهيلين لطالب املقرر وذلك في ألاسبوع ألاول من الفصل
الدراس ي بهدف تأهيل الطالب والطالبات لالستفادة من البرنامج التدريبي ،وتم خالله
شرح أهداف البرنامج ودور وواجبات كل من الطالب واملشرف ألاكاديمي وجهة
التدريب ،كما تم شرح إلاجراءات والقواعد املنظمة للبرنامج من حيث إلاشراف
والتواصل والتقييم ،وقد حظي البرنامج بحضور جيد (تجاوز  )%88و بمشاركة ّ
فعالة
من جميع الطالب والطالبات املشاركين.
 oاللقاء التنسيقي ألعضاء هيئة التدريس:
قامت الوحدة بتنظيم لقاءين لتعريف أساتذة املقرر بالبرنامج ،تم خاللها مناقشة
كافة جوانب البرنامج التدريبي من حيث أهدافه وآليات تطبيقه وواجبات ألاطراف
املختلفة ،تم عقد اللقاءات التعريفي في ألاسبوعين ألاول والثاني من الفصل
الدراس ي ،وقد حظيت تلك الاجتماعات بحضور ومشاركة أغلب أساتذة املقرر في
القسمين الرجالي والنسائي.

54

قامت وحدة التدريب بالكلية خالل عام التقرير 3444-3419هـ بالتنسيق مع عدد كبير من املنشآت
الحكومية والخاصة لتدريب عدد من الطالب في تخصصاتها املختلفة .والجدول التالي يوضح أعداد
الطالب الذين تم تدريبهم موزعين على أقسام الكلية املختلفة:

القسم
املحاسبة
املالية
التسويق
إلادارة
الاقتصاد
نظم املعلومات إلادارية
املجموع

الفصل ألاول
طالب
83
51
55
55
36
54
338

الفصل الثاني
طالب
54
65
67
56
40
54
342

طالبات
015
64
47
51
37
24
337
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طالبات
50
30
43
42
50
22
241

املجموع الكلي
طالب
042
005
022
000
77
003
681

طالبات
056
011
41
42
88
50
577

أبرز جهات التدريب يف برنامج التدريب امليداني
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أبرز جهات التدريب يف برنامج التدريب امليداني
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ألانشطة الطالبية
خالل عام 0441-0434ه

اجتماعي

ترفيهي
توعوي

تخصص ي

ثقافي

رحالت

احتفاالت

58

معارض

 حصلت الطالبتان دالل العقيل وغادة املسيند من قسم التسويق في كلية إدارة ألاعمال على املركز ألاول في املسابقةالتسويقية الخيرية التي نظمتها شركة تسامي لريادة ألاعمال الاجتماعية مع شركة الاتصاالت السعودية "كرياثون
الخير".
 حصلت الطالبة لبنى الفهيد من قسم إلادارة في كلية إدارة ألاعمال على املركز الثالث في مسابقة العروض التقديميةعن بحث ""understanding the influence of E-leaders on the performance of virtual team empirical study
في اللقاء العلمي الثاني للبحوث 0441ه ،وقد منحت الجائزة من عمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود.
 شاركت طالبات الكلية ريم الجديع وندى العتيبي واسراء العوبثاني وبيان مفتي ضمن فريق جامعة امللك سعود فياملسابقة العاملية لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديكاثون الطاقة الشمسية لعام  "2108حيث حقق الفريق املركز العاشر
ضمن  05مشارك من  28جامعة من  00دولة ،كما حقق الفريق املركز الثالث بجائزة الحلول املبتكرة املستخدمة
في املنزل ،باإلضافة لحصول الفريق على املركز الرابع في جائزة التواصل وذلك ضمن ديكاثون الطاقة الشمسية لعام
2108م.
 حصول الطالبة هتون بنت نواف العتيبي من قسم املالية بكلية إدارة ألاعمال على جائزة سيدة العام في مجالالتمويل املؤسس ي من  Ernst & Youngالسعودية .
 حصول طالبة الدراسات العليا بسمة بنت سلمان الجردان على جائزة قياس للتميز للعام 2108م . حقق نادي الاستثمار في كلية إدارة ألاعمال -شطر الطالب -املركز الثاني في مسابقة التحليل املالي والفني  CFAعلىمستوى اململكة.

59

ملا للنشا الطالبي من أهمية كبيرة وأثر بالغ على املستفيدين ،فقد أولت جامعة امللك سعود
ً
ً
هذا املجال من ألانشطة الالصفية اهتماما بالغا ،وخصصت في عمادة شؤون الطالب إدارة
دؤوبة تعمل على تطوير النشاطات و الفعاليات الطالبية وتقديم الدعم املادي لها .ومن هذا
املنطلق تحظى ألاندية الطالبية في كلية إدارة ألاعمال باهتمام كبير من قبل الكلية ،وتضم
الكلية عدد من ألاندية الطالبية (في كل من شطر الطالب والطالبات) كالتالي:
ألاندية الطالبية

ألاندية العامة

ألاندية التخصصية

أخرى

شطر الطالب

النادي الثقافي
الاجتماعي

نادي التسويق ،نادي املحاسبة
نادي الاقتصاد ،نادي نظم املعلومات إلادارية
نادي الاستثمار

لجنة
النشا
الرياض ي

شطر الطالبات

النادي الثقافي
الاجتماعي

نادي إلادارة ،نادي التسويق نادي املحاسبة،
نادي الاقتصاد نادي نظم املعلومات إلادارية،
نادي الاستثمار

-

وقد قامت ألاندية الطالبية بشطريها بالعديد من الفعاليات حيث بلغ العدد الاجمالي
للفعاليات( )214فعالية آلالف املستفيدين من داخل الكلية وخارجها خالل العام الجامعي
0441-0434هـ وقد تنوعت تلك النشاطات ما بين فعاليات تخصصية و فعاليات غير
تخصصية  ،وفيما يلي أمثلة لبعض ألانشطة.
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النادي

عدد
ألاعضاء

الدورات وورش
العمل

املعارض

الزيارات
الخارجية

أخرى

مجموع
ألانشطة

نادي نظم املعلومات إلادارية
نادي املحاسبة
نادي الاقتصاد
نادي الاستثمار
نادي التسويق
النادي الثقافي الاجتماعي

44
71
28
61
65
41

4
02
4
01
46
05

3
5
3
5
2

2
3
0
2
8
3

0
3
0
0
01

04
20
00
03
61
31

النادي

عدد
ألاعضاء

الدورات وورش
العمل

املعارض

الزيارات
الخارجية

أخرى

مجموع
ألانشطة

نادي نظم املعلومات إلادارية
نادي املحاسبة
نادي الاقتصاد
نادي الاستثمار
نادي التسويق
نادي إلادارة
النادي الثقافي الاجتماعي

211
061
014
248
028
246
037

2
7
6
5
4
0
0

0
-

7
0
2
0
-

2
4
5
5
2
2
2

4
08
02
03
7
3
3
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من أنشطة ألاندية –قسم الطالب

ألانشطة الثقافية:
 -0دورات ومحاضرات:

ورشة اتحاد املالك
"نادي التسويق"

التعريف بالشهادات املهنية
في إلادارة املالية
"نادي الاستثمار"

digital Transformation
"نادي نظم املعلومات إلادارية"

 -2أنشطة ثقافية متنوعة:

التدفقات النقدية

مبادرة "وفر وخذ كتابي"

"جلسة نقاش"
"نادي املحاسبة"

"النادي الثقافي الاجتماعي"
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 -3رحالت :

زيارة وزارة التجارة والاستثمار
"نادي الاقتصاد"
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من أنشطة ألاندية –قسم الطالبات
 -0دورات ومحاضرات:

تحليل املنافسة واتخاذ املكانة
الاستراتيجية
"نادي الاقتصاد"

"التحول الرقمي"
"نادي نظم املعلومات إلادارية"

حوكمة الشركات
"نادي الاستثمار"

انطالقة مراجع
"نادي املحاسبة"

التسويق العقاري
"نادي التسويق"

"النادي الثقافي والاجتماعي"

 -2أنشطة تخصصية:

مؤتمر الاستثمار

"انترنت ألاشياء"

فن التسويق

"نادي الاستثمار"

"نادي نظم املعلومات إلادارية"

"نادي التسويق"
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 -3أنشطة ثقافية متنوعة:

التعبير عن الضغوطات

تمكين املرأة

نفذ الوقت

"نادي الادارة"

"نادي الاقتصاد"

"نادي املحاسبة"

كشته
"نادي الثقافي الاجتماعي"

 -4رحالت:

رحلة إلى الجمعية السعودية
للمراجعين الداخليين

رحلة إلى شركة اكس أوشن
"نادي التسويق"

"املحاسبة"
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 -6احتفاالت:

احتفال اليوم الوطني
"كافة ألاندية الطالبية"
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انتهىً ...
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