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 الزمالء األعزاء منسوبو وأعضاء هيئة التدريس وطالب كلية إدارة األعمال

 ورحمة هللا وبركاته.السالم عليكم 

هـ بهذه الكلمات، فإنني 1439-1438إنني إذ استفتح التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 

 على إنجازه، بسواعد محبة لزمالء وزميالت سعوا  ما عملناأضع على عاتقي مسؤولية تقديم 
ً
جميعا

 ولرفعة ،ص، التي انتموا لها بإخال كلية إدارة األعمال  لتحقيق أهداف
ً
 الوطن الذي لم يبخل علينا يوما

 بالعطاء واملحبة.

 ملا تم إنجازه في  في هذا التقرير  وستجدون 
ً
 مفصال

ً
طالبها و وأعضاء هيئة التدريس الكلية على يد رصدا

. مستنيرين بسياسة متزنة ومستقبلية للجامعة تنبثق من إدارتها وتتحول هناعرضه  ال يسعناوطالباتها مما 

والتي تضع نصب عينيها "2030"طموحة الرؤية الب مسترشدةإلى خطط ورؤى في مختلف وكاالتها وعماداتها 

 والواثق بمستقبلة. وطنه املؤمن بأهداف علو شأن الفرد

العتمادات األكاديمية التي حصلت عليها من خالل الحفاظ على افقد عملت الكلية خالل هذا العام على 

العمل مع األقسام على تطوير الخطط الدراسية ورفع مستوى أساليب وطرق التدريس بما يحقق أفضل 

 املخرجات التعليمية والتي تتوائم مع متطلبات سوق العمل.

لية ورؤساء األقسام وأعضاء أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير  لكافة الزمالء وكالء الك، وفي الختام

هيئة التدريس وموظفي الكلية وكذلك الطالب على كل ما قدموه من جهد لتحقيق كل هذه اإلنجازات 

 ن ذلك إال مساهمة في بناء وطن عظيم وتحقيق أهداف نبيلة.اوماك

 

 أ.د. سعد بن عبداهلل الغامن

 عميد كلية إدارة األعمال 

                                                                                                                                                          

 كلمة عميد كلية إدارة األعمال
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 إدارة األعمالاألعزاء منسوبو وأعضاء هيئة التدريس وطالب كلية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

تطبيق السياسات و  نشر ثقافة الجودةفي وكالة كلية إدارة األعمال للتطوير والجودة نضع على عاتقنا 

من خالل التنسيق والخطط التطويرية وتوجيهها بصورة تكفل تحقيق األهداف التي تسعى إليها الجامعة 

  ومن خالل خطة استراتيجية يساهم الجميع في تحقيق أهدافها.بين وحدات واقسام الكلية 

ولقد عملنا على تحقيق رؤى جامعة امللك سعود ممثلة في وكالتها للتخطيط والتطوير  كخطط االعتماد 

األكاديمي والجودة اإلدارية والتي تساهم في تحقيق رؤية كلية إدارة األعمال، لتصبح الكلية رائدة في مجالها 

 منا بأن الفرد هو اللبنة األولى وسباقة 
ً
في املعرفة التي تقدمها، فينعكس ذلك على مخرجاتها، وذلك إيمانا

 لبناء وطن يمض ي في خطة تحول طموحة متسارعة تستهدف املستقبل بخطط واضحة.

-1438وكم أتمنى أن تجدوا في هذا التقرير صورة واضحة ومشرقة ملا تم عمله وإنجازه خالل العام املاض ي 

 ملسيرة التقدم والنجاح لهذا الصرح العظيم. وهذاهـ. 1439
ً
 امتدادا

 

 

 

 

 وادي بن براك العنزيد.                                                                                                                                                

 وكيل كلية إدارة األعمال للتطوير واجلودة                                                                                                                                 

 

  

 للتطوير والجودة كلية إدارة األعمالوكيل كلمة 
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 ملخص التقرير
       Summary of the Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن إنجازات وفعاليات ونشاطات كلية إدارة األعمال 
ً
يقدم هذا التقرير تفصيال

 :يويتضمن التقرير ما يل هـ1438/1439ومنسوبيها خالل العام الجامعي 

 .نبذة عن الكلية والهيكل التنظيمي الخا،ص بها 

  االستشاري لها.أعضاء مجلس الكلية واملجلس 

 .أنشطة وإنجازات الكلية 

 .األقسام والبرامج األكاديمية 

 .معلومات احصائية عن منسوبي الكلية وطالبها 

 .أنشطة أعضاء هيئة التدريس البحثية وخدمة املجتمع 

 .التدريب التعاوني لطالب وطالبات الكلية 

 .األنشطة الطالبية 

العلمية، فبعد أن حصلت الكلية على  حققت الكلية لهذا العام العديد من اإلنجازات

االعتماد األكاديمي الوطني من املركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي التابع لهيئة 

لكافة برامج البكالوريوس و على االعتماد األكاديمي الدولي -NCAAA EEC تقويم التعليم

AACSB  على الحفاظ على لكافة برامجها األكاديمية عملت الكلية خالل هذا العام

االعتمادات األكاديمية التي حصلت عليها من خالل العمل مع األقسام على تطوير 

الخطط الدراسية ورفع مستوى أساليب وطرق التدريس بما يحقق أفضل املخرجات 

التعليمية والتي تتوائم مع متطلبات سوق العمل. وخالل هذا العام ازدادت أنشطة 

ققت األندية الطالبية مراكز متقدمة على مستوى وح% 24بنسبة البحث العلمي 

الجامعة، وقد بلغ عدد منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لهذا 

، كما بلغ مجمل عدد الطالب في مراحل البكالوريوس واملاجستير  411العام )
ً
( عضوا

، فيما بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوري 5729والدكتوراه )
ً
،  643وس) ( طالبا

ً
( طالبا

 ملرحلة املاجستير،  195و)
ً
 خريجين ملرحلة الدكتوراه. 4و(خريجا

This report represents the achievements and activities of the College of Business Administration and its employees during the academic 

year 2017-2018. 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 has accomplished many achievements during this year. After receiving the national academic accreditation from the EEC- 

NCAAA  for all undergraduate programs and the international academic accreditation (AACSB) for all its academic programs, the College has on maintained the 

academic accreditations  by working with the departments on developing  the study plans and the teaching methods to achieve the best educational outputs that 

meets the needs  of the labor market. During this year, research activities of the college faculty members  have increased 24%. 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 this year is (57729) . However, the number of the graduate students last year is (842); (643) undergraduates ,  (195)master students , and( 4) PhD 

graduates . 
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:نشأة الكلية  

جامعة كلية إدارة األعمال بأنشئت  

املوافق هـ 1379امللك سعود في عام 

 ، وكان مسماها في ذلك الحينم1959

عام ، ثم تم تغيير االسم في كلية التجارة

 ،هـ إلى كلية العلوم اإلدارية1398

واستمرت تحمل هذا االسم حتى عام 

م عندما تم 2006املوافق هـ 1427

كلية  الي:الح بمسماهاإعادة هيكلتها 

 إدارة األعمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقسام  تسعةالكلية  تضم 

: اإلدارة، أقسام هي أكاديمية

واالقتصاد، والتسويق، واملالية، 

واملحاسبة، ونظم املعلومات 

اإلدارية، والتحليل الكمي، 

. واإلدارة الصحية اإلدارة العامةو 

تقدم من خالل هذه األقسام 

الكلية برنامجين في مرحلة 

ت، االبكالوريوس بعدة تخصص

  خمسة عشرو 
 
في مرحلة  برنامجا

في مرحلة  وبرنامجيناملاجستير، 

  .الدكتوراه

 

 

 عدد املنسوبين

عمل  هـ1439-1438وخالل عام التقرير 

تدريس هيئة ( عضو 411)بالكلية عدد 

ومن في حكمهم من السعوديين وغير 

وقدمت خدماتها التعليمية ، السعوديين

 وطالبة في برامج 5729لعدد )
 
( طالبا

واملاجستير والدكتوراه. البكالوريوس 

كما يدعم الكلية كادر إداري مؤهل من 

املوظفين واملوظفات، موزعين بين 

إذ ، شطري الكلية للطالب والطالبات

موظف،  (60يبلغ عدد املوظفين )

 ( موظفة.144وعدد املوظفات )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن الكلية..
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توفير بيئة تضمن مستويات مرتفعة من  -1

 التعليم.

إجراء بحوث تساهم في تطوير الجوانب  -2

 األعمال.  املعرفية والتطبيقية في إدارة 

استقطاب الكوادر املتميزة من أعضاء  -3

 هيئة التدريس واملوظفين وتنميتها، 

الكلية في والحفاظ عليها، لتطوير مساهمات 

 والخدمية. املجاالت التعليمية والفكرية

 

مع  واالستراتيجيةبناء وتعزيز الشراكات  -4

قطاعات األعمال واملنظمات املهنية وغيرها 

 
 
من الجهات ذات العالقة بالكلية محليا

.
 
 وعامليا

توسيع وتنويع موارد الكلية والحفاظ  -5

 تحقيق رسالتها.عليها بما يمكنها من 

األكاديمي من  االعتمادالحصول على -6

واملنظمات املهنية املعروفة  االعتمادهيئات 

 على املستويين املحلي والعاملي

 

 ةــالشفافية            االستجاب

 فريقــروح ال        اءلةــســز          املــيـــــتمــال

 

 القيم

 

 األهداف

 

األعمال على املستويين املحلي والدولي الريادة في التعليم والبحث في إدارة 

 للمساهمة في بناء اقتصاد املعرفة

 

الرؤية

: 

 

توفير بيئة تعليمية مميزة إلعداد متخصصين وقادة أعمال بمنظور  عاملي، 

وإجراء بحوث   تسهم في االرتقاء باملعرفة في إدارة األعمال والتنمية 

 االقتصادية وإرساء شراكات مجتمعية 
 
 وعامليا

 
 فاعلة محليا

 

 الرسالة
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 القيم

 

 

ملجلس االستشاري لكلية إدارة األعمالا
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 مجلس الكلية

 عمادة  الكلية

 وحدة العالقات العامة واالعالم

 كلية إدارة األعمالمجلس برامج الدراسات العليا في 

 مركز تنمية القيادات التنفيذية واإلدارية

 املجلس االستشاري للكلية

 املجلس االستشاري الطالبي

وكالة الكلية 

للدراسات العليا 

 والبحث العلمي

وكالة الكلية 

للشؤون 

 األكاديمية

وكالة الكلية 

 والجودةللتطوير 

وكالة الكلية 

لشؤون 

 الطالبات

 إدارة الكلية

وحدة شؤون 

 الطالب

وحدة اإلرشاد 

 األكاديمي

وحدة التدريب 

 التعاوني

وحدة األنشطة 

 الطالبية

وحدة مصادر 

 التعلم

 مركز البحوث

مجلس تحرير مجلة 

 الكلية

وحدة الدراسات 

 العليا

 وحدة التطوير والجودة

وحدة الوثائق 

 واملعلومات

 وحدة الخريجين

 وحدة تقنية املعلومات

مكتب مساعدة وكيلة 

الكلية للشؤون 

 األكاديمية

مكتب مساعدة وكيلة 

الكلية للتطوير 

 والجودة

إدارة الكلية لشؤون 

 الطالبات

وحدة العهد 

 واملستودع

وحدة الشؤون 

 اإلدارية واملالية

وحدة االتصاالت 

 اإلدارية

وحدة خدمات 

 املتعاقدين

وحدة الصيانة 

والخدمات 

 املساندة

قسم 

 اإلدارة

قسم 

 االقتصاد

قسم 

 املحاسبة

قسم 

اإلدارة 

 العامة

قسم 

التحليل 

 الكمي

قسم 

 املالية

قسم 

 التسويق

قسم نظم 

املعلومات 

 اإلدارية

قسم 

اإلدارة 

 الصحية
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 إنجازات وفعاليات الكلية

 هـ1438-1439
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 إنجازات كلية إدارة األعمال:أهم 

حيث يوفر القسم ( NASPAA) األكاديمي متطلبات االعتماد معظماستوفى قسم اإلدارة العامة في كلية إدارة األعمال  -

 ويسعى إلى اعتماد كافة هذه البرامج. -ماجستير ودكتوراه -في الكلية برامج دراسات عليا 

 (EEC-NCAAA)الوطني  االعتماد األكاديمي كافة املتطلبات الالزمة لتجديد في كلية إدارة األعمالاستوفى قسم اإلدارة  -

 والرفع بها لهيئة التقويم واالعتماد األكاديمي.

 للعام( اإللكتروني الجودة إدارة نظام) QMS-إتقان نظام تفعيلورش عمل بهدف كلية إدارة األعمال  نظمت -

 إتقان منظومة من الثانية املرحلة مشروع على العمل دعم في تسهم والرفع بمقترحات قد هـ،1439-1438 الجامعي

 .اإللكترونية

للمشاركة في تحقيق رؤية اململكة ديثة في البحوث العلمية دعم برامج التمويل وإثراء املكتبة العربية باألساليب الح -

(2030). 

ومن املتوقع أن تحصل الكلية على ( (ISO9001:2015 اإلداريةاستوفت الكلية معظم متطلبات نظام إدارة الجودة  -

 األيزو خالل العام القادم.

في املسابقة التي طرحتها مبادرة  املركز األول من قسم اإلدارة في كلية إدارة األعمال الطالبة غيداء القحطاني حققت  -

دراسات حاله د من خالل اعدا(، وتعد مبادرة بيرل مبادرة اقليمية و تهدف إلى النهوض بمستوى االقتصاد بيرل )

 تقوم بقياس مدى اتباع الشركات ملعايير الحوكمة الواجب اتباعها

مؤتمر )الرؤية املستقبلية لتخصصات الدراسات الحكومية بجامعة امللك سعود ملواكبة الرؤية الوطنية عقد  -

 في كلية إدارة األعمال بتنظيم من قبل قسم اإلدارة العامة في الكلية. ((2030)

كلية البكالوريوس في  كافة برامجتطوير الخطط الدراسية لتنفيذ خطة املسار اإلداري للطلبة املقبولين بالكلية و  -

لتشمل مهارات تطبيقية أكثر  في عدد من أقسام الكلية صيف املقرراتاالتعديل على بعض تو و إدارة األعمال

 وجاهزيتهم لسوق العمل. الطالبتنعكس على قدرات 
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 لتطوير والجودة: الكلية لأنشطة وكالة 

، شارك في إلقاء الكلية منسوبيلدى  ناء ثقافة الجودةلبأقامت وكالة الكلية للتطوير والجودة عدد من ورش العمل  -

 .الورش نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 في املطبقة التدريس وسائلتطوير و  التعليمية العملية بمستوى  الرفع على  التدريس هيئة أعضاء وتشجيع تحفيز -

-1438 الجامعي العام خالل األعمال إدارة كلية في تدريس هيئة عضو ألفضل التميز جائزة تفعيل خالل من الكلية

 .هـ1439

 كمنظومة التعليمية للعملية ورؤيتها سعود امللك جامعة سياسة عن تعبر والتي - طلبةال تعلم تقييم وثيقة نشر -

 .األعمال إدارة كلية في التدريس هيئة أعضاء جميع على - والتقييم والتعليم التعلم تتضمن شمولية

 هـ.1439-1438نظمت وكالة الكلية للتطوير والجودة بكلية إدارة األعمال اللقاء السنوي للكلية للعام الجامعي  -
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 :الكلية لشؤون الطالباتأنشطة وكالة 

ة الدراسات العليا والبحث العلمي حيث باحث من قبل وكيلة كلية إدارة األعمال و وحدانطالق مبادرة برنامج  -

تهدف هذه املبادرة إلى الرفع بمستوى البحث العلمي في الكلية من خالل إنشاء مجموعات بحثية على مستوى 

لبحثية ألعضاء األقسام في الكلية ومن خالل عقد عدد من ورش العمل التي تساهم في رفع مستوى املهارات ا

 هيئة التدريس في الكلية

( العلمي البحث اعداد) قافلة بتنظيم  املهارات تطوير عمادة مع التنسيقبقامت وحدة تطوير املهارات في الكلية  -

  .يةلمية والعمبما يتوافق مع احتياجاتهم العل الكليةتقديم الدورات لكافة منسوبي  الكلية و لطالبات

استحداث لجنة النقل في الكلية برئاسة وكيلة الكلية وتتولى اللجنة تيسير عملية نقل املوظفات من داخل الكلية  -

 .أفضل الكفاءات من املوظفات اإلدارياتوخارجها وتهدف الستقطاب 

 إصدار نشرة إلكترونية أسبوعية/فصلية تحتوي على أخبار وفعاليات كلية إدارة األعمال. -

ة الكلية لشؤون الطالبات بكلية إدارة األعمال فعالية )يوم امللصق العلمي لطالبات كلية إدارة األعمال( نظمت وكال -

بجامعة امللك سعود، وقد عكس هذا الحدث التوجه  -األقسام النسائية-بالتعاون مع وكالة عمادة البحث العلمي

حثين من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا الواضح نحو األبحاث واملخرجات البحثية املعروضة، كما قدم للبا

 البيئة املالئمة لتبادل االهتمامات واآلراء حول األفكار واملفاهيم الجديدة لألبحاث املتقدمة واملبتكرة.

لتوعية في التوتير  cba-academic-advice# الوسم  أطلقت وكالة الشؤون األكاديمية بكلية إدارة األعمال  -

 ، واالجابة عن كافة االستفسارات األكاديمية وتيسير عملية التسجيلبإجراءات التسجيلالطالبات 

والذي يهدف ملتابعة انضباط املوظفات من  (Gamification) الطرق التحفيزية في أداء املوظفين برنامج تطبيق  -

مل تعريفية نظيم ورشة عتخالل برنامج الحضور واالنصراف، وتعريف كافة موظفات الكلية بالبرنامج من خالل 

 .برنامجاللشرح آلية عمل 
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 التدريب ببرنامج وتعريفهم الطالب لتأهيل التعريفية اللقاءات من عدد األكاديمية للشؤون الكلية وكالة عقدت -

 في الدراسية خططها فاعلية ومدى خريجيها مستوى  حول  بمعلومات الكلية لتزويد متابعتهم على والعمل التعاوني

 الكلية صورة تحسين على ينعكس ما وهو مناهجها وتطوير تحديث في يساهم مما العمل سوق  متطلبات تلبية

 . املجتمع لدى

قامت كلية إدارة األعمال متمثلة في وكالتي التطوير والجودة والشؤون األكاديمية لعقد عدد من ورش العمل  -

 موظفات الكلية ورفع مستوى األداء.التطويرية والتي تساهم في رفع مستوى األداء بين 

 :هـ1439-1438للعام الجامعي حصدتها الكلية الجوائز التي 

م واملركز 2018حصول الطالبة/ مريم باعثمان من كلية إدارة األعمال على لقب موهوبة جامعة امللك سعود لعام  -

 األول لفرع التالوات القرآنية على مستوى املدينة الجامعية للطالبات

حصلت الطالبة غيداء القحطاني من قسم االدارة على الطالبة املثالية على مستوى كلية إدارة األعمال للعام  -

 هـ.، وعلى املركز الرابع على مستوى الطالبات املثاليات في املدينة الجامعية للطالبات.1439-1438الجامعي 

على مستوى األندية التخصصية في املدينة الجامعية  بكلية إدارة األعمال على املركز األول  ي االستثمار حصول ناد -

 . فعالية مؤتمر االستثمار عن للطالبات

على مستوى األندية الثقافية باملدينة  االجتماعي بكلية إدارة األعمال على املركز األول  نادي الثقافي والحصول  -

  إنه لعالم صغير. فعالية عن الجامعية للطالبات

 .في مبادرة "كتابي علم ينتفع به على مستوى الجامعة املركز الثانيحصول مكتبة كلية إدارة األعمال على  -

حصول الطالبة أمجاد آل حاتم على املركز األول بمحور العلوم اإلنسانية واالجتماعية في اللقاء العلمي التاسع  -

 لطالب وطالبات جامعة امللك سعود.
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 األقسام والبرامج

 األكاديمية 

 ه1438/1439للعام الجامعي 
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  االقتصاد. 2

تقديم تعليم اقتصادي متميز إلعداد الطالب رسالة القسم: 

للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في اململكة، 

وإجراء البحوث األصيلة املوجهة نحو التعامل مع القضايا 

االقتصادية، وخدمة املجتمع من خالل إقامة شراكات فعالة 

 على املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية.

 املحاسبة. 3

بمهنة املحاسبة وخلق بيئة علمية  االرتقاءرسالة القسم: 

ترعى األبحاث املحاسبية، وتزويد سوق العمل بخريجين 

تتوفر لديهم املعرفة املهنية واألكاديمية والقدرات 

واملهارات، ويتمتعون بقيم أخالقية تمكنهم من مواجهة 

التحديات التي تفرضها بيئة األعمال املتغيرة، وذلك من 

اسبية، وإعداد البحوث، والسعي خالل ابتكار البرامج املح

نحو تأسيس عالقة فاعلة مع بيئة األعمال واملهنة 

 التحليل الكمي. 4 املحاسبية.

دعم البحث العلمي، وإعداد كوادر مؤهلة رسالة القسم: 

للعمل في قطاع األعمال ولديهم القدرة على التعامل مع 

واستداللي يساند متخذ البيانات واملعلومات بأسلوب علمي 

القرار، إضافة إلى دعم البرامج واملنهجيات املختلفة في 

كلية إدارة األعمال بمقررات التحليل الكمي والتي تحقق 

 أهداف البرامج الدراسية املختلفة بالكلية.

 اإلدارة. 1

تعزيز رسالة الجامعة والكلية في التعليم، رسالة القسم: 

والبحث، وخدمة املجتمع من خالل تهيئة طالب متميز يمتلك 

اسية في تخصص اإلدارة التي املعارف واملهارات والقدرات األس

ا سوق العمل، وتطوير أعضاء هيئة التدريس بالقسم هيتطلب

لزيادة فاعليتهم في البحث والتعليم، واملساهمة في أنشطة 

 وأعمال هادفة لبناء مجتمع معرفي سعودي.
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 اإلدارة العامة. 5

تلبية احتياجات القطاع العام واملنظمات رسالة القسم: 

الحكومية من الكوادر املتخصصة، وإجراء البحوث غير 

 العلمية والتطبيقية لخدمة املجتمع العلمي واملدني.

 ملاليةإلدارة اا. 6

إعداد كوادر ذات تأهيل نظري وعملي عاٍل في املجاالت رسالة القسم: 

 
ً
املالية املختلفة تكون قادرة على تنمية وتطوير القطاع املالي محليا

، واملشاركة في تقدم العلوم املالية من خالل البحث العلمي، 
ً
وعامليا

 وكذلك املساهمة في أنشطة تخدم املجتمع وتزيد وعيه املالي.

 نظم املعلومات اإلدارية. 7

تأهيل وإعداد كوادر متميزة للمشاركة في سوق العمل رسالة القسم: 

املعلومات اإلدارية وتطبيقاتها ولديهم القدرة على التعامل مع نظم 

 املختلفة، ودعم أعضاء هيئة التدريس لتقديم أبحاث علمية متميزة.

 اإلدارة الصحية. 8
 والقطاع العام القطاع من كل في العمل سوق  احتياجات تلبيةرسالة القسم: 

 املشكالت حل على القادرة الصحية اإلدارة املتخصصة في الكوادر من الخا،ص

 املجتمع. لخدمة املجال هذا والتطبيقية في العلمية البحوث وإجراء الصحية

 التسويق. 9

توفير بيئة ديناميكية تساعد على إعداد رسالة القسم: 

متخصصين في مجال التسويق، وتسهم في تفاعل كل من 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس في األنشطة التعليمية، لتحقيق 

املعارف التسويقية وإقامة شراكات مجتمعية طويلة التقدم في 

 املدى.
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 املاجستير البكالوريوس

 الدكتوراه

 :البرامج االكاديمية

 

 البرنامج التخصص

 املحاسبة

بكالوريوس العلوم 

 في إدارة األعمال

 نظم املعلومات اإلدارية

 التسويق

 مسار إدارة -ةاإلدار 

 مسار موارد بشرية -اإلدارة

 مسار االستثمار -املالية

 مسار البنوك -املالية

 مسار التأمين -املالية

 عام
بكالوريوس العلوم 

 في االقتصاد
 املصرفية اإلسالمية

 التجارة والتمويل الدولي
 

 البرنامج التخصص

 ماجستير العلوم في االقتصاد عام

 ماجستير العلوم في املحاسبة عام

 ماجستير املحاسبة املهنية عام

 عام

 ماجستير إدارة األعمال
 اإلدارة املالية

 إدارة التسويق

 إدارة العمليات

 ادارة املوارد البشرية

 ماجستير اإلدارة العامة

 القيادة واإلدارة االستراتيجية

 املنظمات الغير ربحية

 اإلدارة املحلية

 السياسات العامة واملوازنة

 ماجستير األعمال عام

 عام
ماجستير العلوم في علوم 

 القرارات

 عام
ماجستير العلوم في األعمال 

 اإللكترونية

 ماجستير العلوم في املالية عام

 مسار جودة الرعاية الصحية
ماجستير إدارة الصحة 

 واملستشفيات
 مسار التأمين الصحي

 مسار السياسات الصحية

 عام
ادارة ماجستير العلوم في 

 املوارد البشرية
 

 البرنامج التخصص

دكتوراه  اإلدارة

الفلسفة في 

إدارة 

 األعمال

 التسويق

 املالية

 محاسبة

إدارة املوارد البشرية في القطاع 

 العام
دكتوراه 

الفلسفة في 

اإلدارة 

 العامة

 اإلدارة الصحية

 مالية عامةإدارة 
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عام  حسب الرتبة العلمية خاللفي الكلية أعضاء هيئة التدريس 

 ه1438/1439

 

 أستاذ القسم
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 اإلجمالي باحث معيد محاضر

 40 1 10 8  13 3 5 اإلدارة العامة

 56 3 16 22 6 6 3 اإلدارة

 62 1 22 10 11 9 9 االقتصاد

 80 - 31 26 11 6 6 املحاسبة

 29 1 6 7 7 6 2 التحليل الكمي

 39 1 7 19 8 1 3 املالية

 43 2 10 16 11 1 3 التسويق

 49 1 23 12 7 2 4 نظم املعلومات اإلدارية

 13 -  4 1 7 - 1 دارة الصحيةإل ا

 411 10 129 121 81 34 36 اإلجمالي
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خالل عام  حسب الرتبة العلمية والجنسيةأعضاء هيئة التدريس 

 ه1438/1439

 أستاذ الجنسية
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 اإلجمالي باحث معيد محاضر

 341 0 129 114   56 21 21 السعودية

 2 0 0 0 0 0 2 االردن

 3 0 0 0 2 0 1 السودان

 12 1 0 3 5 2 1 الهند

 3 2 0 0 1 0 0 اليمن

 15 7 0 4 1 2 1 باكستان

 7 0 0 0 3 0 4 تونس

 3 0 0 0 1 1 1 سوريا

 1 0 0 0 0 1 0 روسيا

 1 0 0 0 1 0 0 صيني

 1 0 0 0 0 0 1 استراليا

 1 0 0 0 1 0 0 بنجالدش

 21 0 0 0 10 7 4 مصر

 411 10 129 121 81 34 36 اإلجمالي
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 هـ1439-1438الكلية خالل العام 



  23 
  

 

 

 

 

 

 

 

رسم توضيحي يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس في األقسام األكاديمية في 

 هـ1439-1438خالل العام حسب الرتبة العلمية الكلية 

0

20

40

60

80

100

120

140

 باحث معيد محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

س
ي در

الت
ة 

يئ
 ه

اء
ض

أع
د 

عد
 

 الرتبة العلمية



  24 
  

 

 عامالخالل الذين تم ترقيتهم أعضاء هيئة التدريس 

 هـ1438/1439

 القسم االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 املرتبة العلمية

 إلى من

 ستاذأ ستاذ مشاركأ االقتصاد اليوسفبنت عبدالرحمن نورة أ.د. 1

 ستاذأ ستاذ مشاركأ التسويق املبيريكبنت ناصر د. وفاء  2

 أستاذ أستاذ مشارك التسويق د. صالح بن سعد القحطاني 3

 ستاذ مشاركأ ستاذ مساعدأ االقتصاد الثميري بنت عبدهللا امتثال د.  4

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد اإلدارية نظم املعلومات البلوي حماد بن د. وافي  5

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد اإلدارية نظم املعلومات العودبنت عيس ى د. منيرة  6

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد اإلدارة العتيبي بن مرزوق  د. سعد 7
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عام الخالل املعارون لجهات خارج الجامعة أعضاء هيئة التدريس 

 ه1438/1439

 

 

 م
 العمل طبيعة املستفيدة الجهة القسم التدريس هيئة عضو

 عضو الشورى مجلس دارةاإل  اليامي عبدهللا ناصر جوهرةأ.  1

 عضو الشورى مجلس حاسبةامل أبونيان  عبدهللابنت  رائدةأ.  2

 مستشار بنك اإلنماء حاسبةامل سلطان السهليبن د. محمد  3

 التسويق د. سلطان بن سالم الخزام 4
املركز العالمي ملكافحة 

 التطرف
 مستشار

 د. وافي بن حماد البلوي  5
نظم املعلومات 

 االدارية

وزارة االقتصاد 

 والتخطيط
 مستشار متفرغ

 العود عيس ىبنت  منيرةد.  6
نظم املعلومات 

 االدارية

جامعة األميرة نورة 

 بنت عبد الرحمن

 إدارة كلية عميدة

 األعمال

 أ. د. محمد بن أحمد السديري  7
نظم املعلومات 

 االدارية

صندوق تنمية املوارد 

 البشرية
 متفرغ مستشار 
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عام الخالل املعارون لجهات خارج الجامعة أعضاء هيئة التدريس 

 ه1438/1439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل طبيعة املستفيدة الجهة القسم التدريس هيئة عضو م

 مستشار أشمور شركة  اإلدارة املالية د. عبدهللا بن عبدالرحمن الشويعر 8

 اإلدارة املالية د. صالح بن عبدهللا الحربي 9
صندوق االستثمار بوزارة 

 التعليم
 مستشار

 مستشار الديوان امللكي اإلدارة املالية د. تركي بن سليمان الزميع 10

 اإلدارة د. عبد هللا بن محمد الدخيل 11
صندوق التعليم العالي 

 وزارة التعليم-الجامعي 
 األمين العام
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 الجهة املانحة للجائزة اسم الجائزة اسم الفائز بالجائزة م

 الحدبان حمدبنت أ ةنور د.  1

The best paper award in the 

12th annual London Business 

Research Conference, 2017 

Annual London Business 

Research Conference 

 د. امتثال بنت عبدهللا الثميري  2
التميز العلمي ألفضل كتاب مؤلف 

 جامعة امللك سعود

عمادة البحث العلمي 

 بجامعة امللك سعود

 أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على جوائز علمية خالل عام              

 هـ1438/1439        
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 هـ1438/1439البحوث الواردة للمجلة وقرار هيئة التحرير للعام الجامعي              

 

       

 هـ1438/1439 حسب التخصص للعام الجامعيالبحوث الواردة للمجلة توزيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 وضع البحوث
 املجموع مصدر البحوث

 النسبة العدد خارج اململكة خارج الجامعة داخل الجامعة

 مقبول من الهيئة
8 3 5 16 45% 

 مرفوض من الهيئة
4 6 10 20 55% 

 املجموع
12 9 15 36 100% 

 "مجلة العلوم اإلدارية" البحث العلمي

 املجموع الوضع العام للبحوث التخصص

 النسبة العدد مرفوض مقبول  تحت التعديل تحت التحكيم

 مالية

 

1 - 1 1 3 8% 

 %39 14 8 2 2 2 إدارة

 اقتصاد

 

- - - - - - 

 %16 6 3 1 1 1 محاسبة

 %25 9 4 1 2 2 إدارة عامة

 %6 2 1 - - 1 تسويق

 - - - - - - اساليب كمية

 نظم املعلومات

 اإلدارية

- - - 2 2 6% 

 %100 36 19 5 5 7 املجموع
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 اسم وعاء النشر العنوان نوع النشر القسم االسم م
تاريخ 

 النشر

 بحث تسويقال د. سعاد املشعل 1

The Impact of Social Media Usability 

and Knowledge Collecting on the 

Quality of Knowledge Transfer: An 

Empirical Study among Saudi 

Context 

Global Journal of 

Management and Business 

Research: E Marketing 

2017 

 بحث التسويق د. محمد املطيري  2
CRM Implementation in Saudi 

Banking Sector Journal 

International Business 

Research 
2017 

3 
 د. عبد هللا الحيدري 

 د. سعاد املشعل
 بحث التسويق

Determinants of Purchase Intention 

in Saudi Arabia  :  Moderating Role 

of Gender 

British Journal of Economics, 

management and trade 
2017 

4 
 د. عبد هللا الحيدري 

 د. سعاد املشعل
 بحث التسويق

Changing Familial food 

consumption ritual and practice: An 

Empirical Study among Saudi Arabia 

International Journal of 

Research in Management, 

Economics and Commerce 

2018 

5 
 د. نور الهدى بن عمر 

 وآخرون
 بحث التسويق

Impact of Health Service 

Quality on Patient Loyalty at King 

Khalid University 

Hospital in Riyadh, Saudi Arabia 

Asian Journal of Economics, 

Business and Accounting 
2018 

 بحث التسويق نورة الحدبانأ.  6
Impact of Web-Quality on Customer 

Loyalty in E-Commerce 
WBI Journal 2017 

7 
د. مجاهد  د. سميحة

 هيام املوس ى 
 بحث التسويق

"Exploring the Acceptance of 

Community-based sustainable 

Programs: Evidences from 

renewable energy project ",   

Business Strategy and the 

Environment. 

(Indexée par l’ISI Thomson 

Reuters Q1) 

(Second round) 

2018 

8 
 سميحة مجاهد د.

 واخرون
 بحث التسويق 

"Service Recovery as an 

Organizational Capability",  

Qualitative Market Research-An 

International Journal 

(Emerging Sources Citation 

Index: ESCI)  (under press).  
2018 

 أ. د. فهد بن محيا 9
نظم املعلومات 

 االدارية
 بحث

Comprehensive Guide to 5G 

Security (Book Chapter) 
Wiley 2018 

 ه"1439-1438البحث العلمي "أنشطة البحث العلمي في الكلية للعام 



  30 
  

 

 تاريخ النشر اسم وعاء النشر العنوان نوع النشر القسم االسم م

 د. فهيم أختر 10

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Virtual learning environment: How 

well designed multimedia lowers the 

learners’ cognitive load 

Journal of International 

Business Research 
2017 

 د. فهيم أختر 11

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث
Unlocking digital entrepreneurship 

through technical business process 

International Journal of 

Entrepreneurship and 

Sustainability Issues 

2017 

 د. فهيم أختر 12

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Innovation and Social Technologies are 

Revolutionizing Saudi Consumer 

Attitude Towards E-Commerce 

International Journal of 

Security, Privacy and Trust 

Management 

2017 

 د. فهيم أختر 13

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Strategic imperatives and core 

competencies to empower small and 

medium enterprise 

International Journal of 

Advanced and Applied 

Sciences 

2017 

 أ. نجالء باحميد 14

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Implementation of Extemporaneous 

Preparation Using Bar Coding 

Technology  

International journal of 

computers & technology  
2017 

 أ. عذاري الواصل 15

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Outsourcing to Cloud-based 

Computing Services in Higher 

Education in Saudi Arabia 

IGI Global 2017 

 أ. شارتاج فاطمة 16

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

A Systematic   Review   of   the   Benefits 

  and   Challenges   Associated   with   

the   Hybrid   Collaboration   of   Cloud   

with  Specific Reference to Small and 

Medium Businesses (SMB’S   ) 

Global Journals Inc. (USA) 2017 

 أ. شارتاج فاطمة 17

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 Project Fairs - Learning and Fun بحث
CBA Magazine، King Saud 

University 
2017 

 د. ياسر صبري  18

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

“The Accreditation Dilemma: A Case 

Study of Adoption of Structured Web-

Based Accreditation Systems in Saudi 

Arabian Higher Education 

Environment.”  

Journal of Administrative 

Sciences  Vol. 27, No. 1. 
2016 

 د. ياسر صبري  19

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

A Revolutionary Crowd Model: 

Implemented to Contrast Oscillating to 

Consistent Media Influence on Crowd 

Behavior 

Simulation: Transactions of 

the Society for Modeling and 

Simulation International 
2017 
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 د. محمد شكيب  20

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Social media adoption by academic 

community: Theoretical insights and 

empirical evidence from developing 

countries 

The International Review of 

Research in Open and 

Distributed Learning 

(ISI Indexed) 

2018 

 د. محمد شكيب  21

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Drivers and Barriers to Online 

Shopping in a Newly Digitalized 

Society 

TEM JOURNAL - Technology, 

Education, Management, 

Informatics 

(ISI Indexed) 

2018 

 د. محمد شكيب  22

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Do luxury brands successfully entice 

consumers? The role of bandwagon 

effect 

International Marketing 

Review 

(ISI Indexed) 

2017 

 د. محمد شكيب  23

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Exploring the Impact of Electronic 

Word of Mouth and Property 

Characteristics on Customers’ Online 

Booking Decision 

TEM JOURNAL - Technology, 

Education, Management, 

Informatics (ISI Indexed, 

Accepted) 

2018 

24 
أ. إمداد هللا هداية 

 الرحمن

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Outsourcing to Cloud-based 

Computing Services in Higher 

Education in Saudi Arabia 

IGI Global 2017 

25 
أ. إمداد هللا هداية 

 الرحمن

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

MOBILE BANKING ADOPTION: THE 

IMPACTS OF SOCIAL INFLUENCE, 

UBIQUITOUS FINANCE CONTROL 

AND PERCEIVED TRUST ON 

CUSTOMERS’ LOYALTY 

Science International-Lahore 

(ISI Indexed) 
2017 

 السكرانحسن . د.أ 26

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Cache Optimization in IPTV Network 

Using Big Data Analytics and Mobile 

Agent Technology 

IEEE Xplore 2017 

 أ.نورا املزيني 27

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث
Task Scheduling in Cloud Computing 

using Lion Optimization Algorithm 

International Journal of 

Advanced Computer Science 

and Applications 

2017 

 أ.نورا املزيني 28

نظم 

املعلومات 

 االدارية

 بحث
Review on Scheduling in Cloud 

Computing 

International Journal of 

Computer Science and 

Network Security 

2018 

 د. ما كيانغ 29

 نظم

املعلومات 

 االدارية

 بحث

Misty clouds—A layered cloud 

platform for online user anonymity in 

Social Internet of Things 

Future Generation Computer 

Systems (ISI Indexed) 

 

2018 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0167739X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0167739X
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A Critical Analysis of Mobility 

Management Related Issues of Wireless 

Sensor Networks in Cyber Physical 

Systems 

IEEE Access 

(ISI Indexed) 
2018 

 د. وادي العنزي  31
االدارة 

 الصحية
 بحث 

Health promoting life style of university 

students in Saudi Arabia BMC Public Health 2018 

 اليمني د. أسماء 32
اإلدارة 

 الصحية
 بحث

Knowledge, Attitudes and Practices 

Related To Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus 

AMHG 2018 

 بحث حاسبةامل عبير السلومد.  33

Women’s Desire for Change in the 

Accounting Workplace: insights from 

Saudi Arabia. Change We Can Believe 

in? 

 تحت النشر ـــــــــ

 بحث حاسبةامل عبير السلومد.  34

Blockchain and Cryptocurrency and the 

implications for the accountancy 

profession 

 تحت النشر ـــــــــ

 بحث املحاسبة د. ناصر السعدون  35
Joint audit and cost of equity capital: 

evidence from Saudi Arabia, 

Journal of King Abdel Aziz 

University –Economics and 

Administration 

2018 

 بحث املحاسبة د. يحيى الجبر 36

Joint audit and cost of equity capital: 

evidence from Saudi Arabia, 

Journal of King Abdel Aziz 

University –Economics and 

Administration 

2018 

 بحث املحاسبة مد. خالد العدي 37

Role of Doctoral Education in Shaping 

Thinking and Minds: Reflection on My 

Doctoral Education at Case Western 

Reserve University. 

International Journal of 

Critical Accounting. 9 (5/6): 
2018 

 بحث املحاسبة د. خالد العديم 38

 

Empirically Investigating Saudi Arabian 

Accountants` 

Readiness to Implement IAS 

2. Financial Markets, 

Institutions and Risks, 1(3): 

2018 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6287639
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6287639
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مساهمة تجربة هيئة املحاسبة واملراجعة 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

لتأطير وتوحيد املمارسات املحاسبية في إثراء 

 الفكر املحاسبي: دراسة تحليلية نقدية

العدد  مجلة الفكر املحاسبي.

 األول/ الجزء الثاني
2018 

 بحث  املحاسبة د. خالد العديم 40

أهمية اإلعالن عن تغيير املراجع الخارجي 

للشركات املساهمة في اململكة العربية 

السعودية: دراسة تحليلية للمتطلبات 

 النظامية واملهنية،

السنة  مجلة الفكر املحاسبي.

 الحادية والعشرين
2018 

41 

Ibrahim A. 

Aljasser and 

Bokkasam 

Sasidhar 

التحليل 

 الكمي
 ورقة بحث علمي

Scheduling in a single-stage, multi-item 

compatible process using Multiple Arc 

Network Model and Excel Solver. 

International Review of 

Management and Business 

Research 

 2018 

42 
 د. خالد الطاسان

 وآخرون

التحليل 

 الكمي
 ورقة بحث علمي

A Heuristic Approach for Solving the 

Fixed Charge Transportation Problems. 

International Review of 

Management and Business 

Research 

2018 

 راشد الحماليد.  43
التحليل 

 الكمي
 2018 كتاب مع آخرون مقدمة في ريادة األعمال كتاب

 راشد الحماليد.  44
التحليل 

 الكمي
 بحث

THE IMPACT OF MARKET 

ORIENTATION ON CUSTOMER 

SATISFACTION OF CELLULAR 

COMMUNICATION COMPANIES IN 

SAUDI ARABIA 

 

International Journal of  

Management Resarch  

 

2018 

 د. مناهل الطيب 45
التحليل 

 الكمي
 بحث

تعيين محددات صادرات الخدمات في اململكة 

العربية السعودية باستخدام التحليل 

 العاملي

املجلة األردنية للعلوم 

 االقتصادية
 تحت النشر

46 
 د. فؤاد العواد

 اسماعيلد. عماد 

التحليل 

 الكمي
 بحث

Evaluation of the degree of 

policyholder’s risk for the individual’s 

health insurance coverage 

Cogent Business & 

Management, part of Taylor & 

Francis 

https://doi.org/10.1080/233

11975.2018.1477499 

2018 

47 
 أ.د محمد عثمان 

 د. عماد اسماعيل

التحليل 

 الكمي
 بحث

A Quantitative Model to Identify Key 

Determinants for Health Insurance 

Claims in the Kingdom of Saudi Arabia 

 مجلة جامعة امللك سعود 

 العلوم اإلدارية()
2018 

https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1477499
https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1477499
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 مشاعل الشهري أ.  48
التحليل 

 الكمي
 علمي ورقة بحث

A Mixture of Inverse Weibull and 

Inverse Burr Distributions: Properties, 

Estimation, and Fitting 

Mathematical Problems in 

Engineering 
2018 

49 
 داغستاني نهى .أ

 وآخرون
 بحث املاليةاإلدارة 

ANALYSIS OF SAUDI STOCK 

PERFORMANCE BEFORE AND 

AFTER THE SAUDI VISION OF 2030 

.ea journals 2018 

 مجلة علمية املاليةاإلدارة  الحميض ي د. عاصم 50

The impact of religious certification 

on market segmentation and investor 

recognition 

Journal of Corporate Finance 2018 

 مجلة علمية املاليةاإلدارة  الحميض ي د. عاصم 51

Does an Islamic label cause stock 

price comovements and 

commonality in liquidity 

Applied Economics 2018 

 مجلة علمية املاليةاإلدارة  عبد املولٰی  عثمان.د 52

A Quantitative Model to Identify Key 

Determinants for Health Insurance 

Claims in the Kingdom of Saudi 

Arabia 

Journal ,CBA,KSU 2017 

53 
 عبدالرحمن د.

 الحسن
 مجلة علمية املاليةاإلدارة 

Oil subsidies and the risk exposure of 

oil-user stocks: Evidence from net oil 

producers 

Resources Policy 2018 

54 
عبدالرحمن  د.

 الحسن
 مجلة علمية املاليةاإلدارة 

Oil Price Volatility and Corporate 

Decisions: Evidence from the GCC 

Region 

Emerging Markets Finance 

and Trade 
2018 

55 
عبدالرحمن  د.

 الحسن
 مجلة علمية املاليةاإلدارة 

Does an Islamic label cause stock 

price comovements and 

commonality in liquidity 

Applied Economics 2018 

 مجلة علمية املاليةاإلدارة  دورقا سامانتاري  د. 56

Gender wise Saudi Investors' 

Awareness of Corporate Governance 

Mechanism and its Importance in 

their Investment Decision making – 

An Empirical Study, 

International Business 

Research 
2018 

57 
محمد ضياء  د.

 الرحمن
 مجلة علمية املاليةاإلدارة 

Foreign Direct Investment, Financial 

Development and Economic Growth 

Evidence from Saudi Arabia 

International Journal of 

Financial Research 
2017 
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58 
محمد ضياء  د.

 الرحمن
 مجلة علمية املاليةاإلدارة 

Banking Sector Development, Stock 

Market Development and Economic 

Growth Evidence From Saudi Arabia. 

Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal.  
2018 

59 
محمد نعمان  د.

 خان
 مجلة علمية املاليةاإلدارة 

Impact Assessment of Islamic Micro-

finance on the Religious, Ethical and 

Social Well-being of Participants: A 

Case Study of Pakistan 

AL-SHAJARAH: Journal of 

Islamic Thought and 

Civilization, Special Issue: 

Islamic Banking and Finance. 

2017 

60 
محمد نعمان  د.

 خان
 مجلة علمية املاليةاإلدارة 

Measuring the Performance of 

Islamic Banks in Saudi Arabia 

International Journal of 

Economics and Management 
2018 

61 
محمد نعمان  د.

 خان
 مجلة علمية املاليةاإلدارة 

Efficiency Measurement of Islamic 

and Conventional Banks of Saudi 

Arabia: An Empirical and 

Comparative Analysis 

AL-SHAJARAH: Journal of 

Islamic Thought and 

Civilization, Special Issue: 

Islamic Banking and Finance. 

2018 

 مجلة علمية املاليةاإلدارة  نجيب ناصر .أ 62

 Foreign Direct Investment, Financial 

Development and Economic Growth 

Evidence from Saudi Arabia 

International Journal of 

Financial Research 
2017 

 مجلة علمية املاليةاإلدارة  ناصر ضياء الدين .أ 63

 Foreign Direct Investment, Financial 

Development and Economic Growth 

Evidence from Saudi Arabia 

International Journal of 

Financial Research 
2017 

 اإلدارة أحمد بشير د. نديم 64
Peer Review 

Leadership Connection to Emotional 

Intelligence and Stress at Work 

Journal of Management 

Research 
2017 

65 
د. عبداملحسن 

 نعساني
 اإلدارة

 

 بحث

 

Environmental Kuznets curve among 

BRICS countries: Spot lightening 

,finance, transport, energy and 

growth factors 

 

Journal of Cleaner 

Production ISI 

 

2017 

 

 Scopus اإلدارة د. عدنان خورشيد 66

Total Quality and Socially 

Responsible Management (TQSR-

M): Integrated conceptual framework 

Benchmarking: An 

international Journal 
2017 

67 
عبداملحسن  د.

 نعساني
 بحث اإلدارة

Community-based ecotourism 

management for sustainable 

development of marine protected 

areas in Malaysia 

Ocean & Coastal 

Management (ISI) 
2017 



  36 
  

 

 تاريخ النشر اسم وعاء النشر العنوان نوع النشر القسم االسم م

68 
د. عبداملحسن 

 نعساني
 بحث اإلدارة

Effective International Tourism 

Management: 

A Strategic Approach 

 

Social Indicators Researches 

 (ISI) 

 

2017 

69 
Dr. Khawaja 

Jehanzeb 
 Scopus اإلدارة

Exploring the impact of training and 

career development on employee 

retention: the moderating effect of 

person-organization fit 

Journal for Global Business 

Advancement 
2017 

70 
Dr. Muhammad 

Moinuddin Qazi  
 Peer Review اإلدارة

Identification of key issues for 

technical Education Downfall in 

Sindh 

New Horizons Greenwich 

University, 
2017 

71 
Dr. Muhammad 

Moinuddin Qazi  
 بحث اإلدارة

Effective International Tourism 

Management: A Strategic Approach 

Social Indicators Research 

(ISI)  2017 

72 
Dr. Muhammad 

Moinuddin Qazi  
 اإلدارة

 بحث

Environmental Kuznets curve among 

BRICS countries: Spot lightening 

finance, transport, energy and 

growth factors 

Journal of Cleaner 

Production  ISI 2017 

73 
Dr. Muhammad 

Moinuddin Qazi  
 اإلدارة

Peer Review 

Antecedents of Enterprise Resource 

Planning and its Impact on Firm 

Performance with Supply Chain 

Integration as Mediating Factor 

Mehran University Research 

Journal of Engineering and 

Technology 

2017 

74 
Dr. Nisar Ahmad 

Nalband 
 اإلدارة

Peer Review 
Employer Brand Building Practices in 

Saudi Arabian Banking Sector 
Journal of Management 

Research 
2017 

 دراسة تطبيقية االقتصاد الجويني أ.د جمال 75

Measuring the macroeconomic 

impacts of fiscal policy shocks 

in the Saudi economy: A 

Markov switching approach, 

Romanian Journal of 

Economic Forecasting,  

 
2018 

 دراسة تطبيقية االقتصاد أ.د جمال الجويني 76

Estimating the impact of R&D 

spending on total factor 

productivity for OECD 

countries: Pooled mean group 

approach, 

The Journal of Developing 

Areas. 2018 

77 
Mehboob ul 

Hassan, and 

others 

 دراسة تطبيقية االقتصاد
“Measuring the Performance of 

Islamic Banks in Saudi Arabia 
Int Journal of Economics and 2018 
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78 
Muhammad 

Nauman K.,and 

others 

 دراسة تطبيقية االقتصاد

“Efficiency Measurement of Islamic 

and Conventional Banks in Saudi 

Arabia”, Al-Shajarah: 

Journal of The International 

Institute of Islamic Thought 

and Civilization (ISTAC) 
2018 

79 
Md. Fouad Bin 

Amin, Shah Jalal 

Uddin, 

 دراسة تطبيقية االقتصاد

“MICROFINANCE-ECONOMIC 

GROWTH NEXUS: A CASE STUDY 

ON GRAMEEN BANK IN 

BANGLADESH”, 

International Journal of 

Islamic Economics and 

Finance (IJIEF) 

2018 

80 
Muhammad 

Nauman Khan, 

and others 

 دراسة تطبيقية االقتصاد

“Efficiency Measurement of Saudi 

Banking Industry: An Empirical 

Comparative Analysis”, 

Accepted in Al-Shajarah: 

Journal of the International 

Institute of Islamic Thought 

and Civilization (ISTAC), 

2018 

81 
Md Fouad Bin 

Amin 
 دراسة تطبيقية االقتصاد

Humanitarian Crisis in OIC 

Countries: Current State and Need 

for an Innovative Financing 

Mechanism”- 

Accepted in Asia Pacific 

Business Review 
2018 

82 
Mohd Thas 

Thaker, and 

others 

 دراسة تطبيقية االقتصاد
“WHAT KEEPS ISLAMIC MOBILE 

BANKING CUSTOMERS LOYAL?” 

Accepted in Journal of 

Islamic Marketing 
2018 

83 
Mohd Thas 

Thaker,  and 

others  

 دراسة تطبيقية االقتصاد

“A Re-Evaluation of The Relationship 

Between Electricity Consumption 

and Economic Growth in Developing 

Country: The Case of Malaysia” 

Accepted in Journal of 

Etikanomi, ETK-7455. 
2018 

84 
Mohd Thas 

Thaker,  and 

others 

 دراسة تطبيقية االقتصاد

“FACTORS INFLUENCING 

CONSUMERS’ ADOPTION OF 

ISLAMIC MOBILE BANKING 

SERVICES IN MALAYSIA: AN 

APPROACH OF PARTIAL LEAST 

SQUARES (PLS)” 

Accepted in Journal of Islamic 

Marketing 
2018 

 بحث االقتصاد د. عواطف املقبل 85

دور الحكومة اإللكترونية في تحقيق 

اململكة العربية  –التنمية الشاملة 

 
ً
 السعودية نموذجا

 2018 املعلوماتاملجلة املصرية لعلوم 

 دراسة تطبيقية االقتصاد هندي يمند. أ 86

تحليل آثر انضمام اململكة إلى منظمة 

على هيكل تجارتها  التجارة العاملية

 الخارجية

 تحت النشر -

 بحث االقتصاد د .نشوى مصطفى  87

 االقتصاديةواملتغيرات األجور قة بين الالع

خالل الكلية في اململكة العربية السعودية 

 (2015-1991)الفترة 

 تحت النشر ـــــــــ

 بحث االقتصاد د. كريمة كمال وآخرون 88
Short and long run effects of currency 

devaluation policy on Egypt-Saudi bilateral 

مجلة دراسات اقتصادية السلسلة 

 العلمية لجمعية االقتصاد السعودي
 تحت النشر
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العلمي في كلية إدارة األعمال للعام الجامعي  احصائيات البحث

 هـ1438-1439

 القسم
عدد األعضاء املشاركين في 

 أنشطة البحث العلمي

عدد أنشطة البحث 

 العلمي في القسم

 0 0 اإلدارة العامة

 11 6 اإلدارة

 14 11 االقتصاد

 8 4 املحاسبة

 8 9 التحليل الكمي

 15 10 املالية

 8 7 التسويق

 22 11 نظم املعلومات اإلدارية

 2 2 اإلدارة الصحية
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نظم املعلومات  التسويق املالية التحليل الكمي املحاسبة االقتصاد اإلدارة اإلدارة العامة

 اإلدارية

 اإلدارة الصحية

 عدد أنشطة البحث العلمي في القسم عدد األعضاء املشاركين في أنشطة البحث العلمي
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 تاريخ املؤتمر نوع املشاركة مكان املؤتمر عنوان املؤتمر القسم االسم

 نظم املعلومات اإلدارية أ. نوره الخميس

2017 IEEE 

International 

Conference on Big 

Data (Big Data) 

Boston/USA 2017 ورقة بحث علمي 

 نظم املعلومات اإلدارية أ. نوره الخميس

2017 International 

Conference on the 

Frontiers and 

Advances in Data 

Science (FADS) 

Xi’an/China 2017 ورقة بحث علمي 

 نظم املعلومات اإلدارية أ. نوره الخميس

2017 IEEE 

International 

Conference on Data 

Science and 

Advanced Analytics 

(DSAA) 

Tokyo/Japan 2017 ورقة بحث علمي 

 نظم املعلومات اإلدارية أ. عمار أحمد عابد

International 

Conference on 

System Sciences 

Hawaii 2018 ورقة بحث علمي 

 نظم املعلومات اإلدارية د. محمد شكيب أكرم

Fourth Conference on 

Economics, Business 

& Management 

Studies 

KAU, Jeddah, KSA 2018 ورقة بحث علمي 

 نظم املعلومات اإلدارية أ. شارتاج فاطمة

The Regional 

Standardization 

Forum, Internet of 

Things and Artificial 

Intelligence 

 الرياض

IoT Platforms: 

Building a 

Foundation For the 

Future 

2017 

 نظم املعلومات اإلدارية أ. شارتاج فاطمة

FOURTH 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

BUSINESS 

MANAGEMENT AND 

ECONOMICS 

 الهند

Business 

Management and 

Economic 

Development 

2017 

 هـ1439-1438املؤتمرات العلمية خالل عام مشاركات أعضاء هيئة التدريس في 
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 تاريخ املؤتمر نوع املشاركة مكان املؤتمر عنوان املؤتمر القسم االسم

 نظم املعلومات اإلدارية أ . نورا املزيني

1st International 

Conference on 

Computer 

Applications & 

Information Security 

 2018 ورقة بحث علمي الرياض

 نظم املعلومات اإلدارية عذاري الواصل أ.

مؤتمر التعاون الدولي في 

البحث والتطوير املقام 

 في وزارة التعليم

 2018 حضور  الرياض

 التسويق د. هيام املوس ى
 التسويق مؤتمر

 السعودي
 2018 حضور  الرياض

 التسويق العجالن منىأ. 
 التسويق مؤتمر

 السعودي
 2018 حضور  الرياض

 التسويق أ. نوف الريس
 التسويق مؤتمر

 السعودي
 2018 حضور  الرياض

 التسويق السبيعي نورهأ. 
 :التنمية في املرأة مؤتمر

 مزدهر اقتصاد نحو
 2018 حضور  الرياض

 التسويق الحدبان نوره

12 ANNUAL 

LONDON BUSINESS 

RESEARCH 

ONFERENCE 

 2018 علمي بحث ورقة لندن

 د. سميحة مجاهد

 د. هيام املوس ى
 التسويق

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-  

 2018 بحث أمريكا
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 تاريخ املؤتمر نوع املشاركة مكان املؤتمر عنوان املؤتمر القسم االسم

 املحاسبة السلوم عبيرأ. 
 :التنمية في املرأة مؤتمر

 مزدهر اقتصاد نحو
 2018 حضور  الرياض

 املحاسبة السلوم عبيرد. 
Women Economic 

Forum KSA 
 2018 علمي بحث ورقة الرياض

 التحليل الكمي د. نادية سرحان

: الثانوي  بعد ما التعليم

 ومتطلبات الهوية

 التنمية

 2018 حضور  الرياض

 التحليل الكمي الطيبمناهل 

املؤتمر الدولي للتعليم 

املدمج الطريق الي 

 اقتصاد املعرفة

 2018  حضور  الرياض

 االقتصاد السلمي مروةأ. 
منتدى الرياض 

 االقتصادي
 2017 حضور  الرياض

 االقتصاد عبدالواحد أالءأ. 
منتدى الرياض 

 االقتصادي
 2017 حضور  الرياض

 د. علياء خضير

 د. كريمة كمال

 أ. بدور الحميد

 االقتصاد

3rd international 

conference on 

banking and finance 

perspectives 

 2018 بحث قبر،ص الشمالية

 2018 علمي بحث ورقة الرياض والصحة البدني النشاط اإلدارة الصحية اليمني أسماءد. 

 اإلدارة الصحية د. وادي العنزي 

Understanding 

Global Health care 

delivery 

 2018 ورشة عمل أمريكا
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 تاريخ املؤتمر نوع املشاركة مكان املؤتمر عنوان املؤتمر القسم االسم

 اإلدارة العامة الرتيق حصةأ. 
 رؤية ظل في املرأة تمكين

 2030 اململكة
 2017 حضور  الرياض

 اإلدارة العامة الخلف نجالءأ. 
 :التنمية في املرأة مؤتمر

 مزدهر اقتصاد نحو
 2018 حضور  الرياض

 اإلدارة العامة الشنيفي نجالءأ. 
 :التنمية في املرأة مؤتمر

 مزدهر اقتصاد نحو
 2018 حضور  الرياض

 اإلدارة العامة سعيد بن لولوهأ. 

 التاريخ إرث بين النفط

 الحادي القرن  وتحديات

 والعشرين

 2018 حضور  الرياض
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 ألعضاء هيئة التدريس في الكلية املؤتمرات العلميةاحصائيات 

 هـ1439-1438للعام الجامعي 

 القسم
عدد املشاركين في 

 املؤتمرات الدولية

عدد املشاركين في 

 املؤتمرات املحلية

عدد البحوث املقدمة 

 في املؤتمرات

 0 4 0 اإلدارة العامة

 0 0 0 اإلدارة

 1 0 3 االقتصاد

 1 1 0 املحاسبة

 0 2 0 التحليل الكمي

 0 0 0 املالية

 2 3 4 التسويق

 8 4 3 نظم املعلومات اإلدارية

 1 1 1 اإلدارة الصحية
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نظم المعلومات  التسويق المالية التحليل الكمي المحاسبة االقتصاد اإلدارة اإلدارة العامة
 اإلدارية

 اإلدارة الصحية

  

 عدد المشاركين في المؤتمرات المحلية عدد المشاركين في المؤتمرات الدولية

 مشاركات أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات الدولية واملحلية

 هـ1439-1438للعام الجامعي 
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 املستفيدة الجهة وصف الخدمة القسم التدريس هيئة عضو

 طالبات ومنسوبات كلية االعمال اعداد وتقديم دورة  بعنوان "العالمة التجارية " التسويق الريسأ. نوف 

 د. محمد املطيري 

 د. .هيام املوس ى

 أ. خلود السعيد

 أ. منى العجالن

 التسويق
املشاركة في فعالية بيئات تعليمية نقية بجامعة 

 االمام محمد بن سعود
 جميع فئات املجتمع

 املوس ىد. هيام 

 أ. منى العجالن
 طالبات جامعة امللك سعود املشاركة في فعالية اصنع وظيفتك في بهو الجامعة التسويق

 عضو التسويق د. سلطان الخزام

 مؤسسة امللك خالد الخيرية -

 مجلس أمناء جائزة رواد التسويق -

 جمعية التسويق السعودية - 

 التجارية الصناعية بالرياضالغرفة  عضو التسويق أ. عبد هللا الضراب

 د. هيام املوس ى

 أ .ريم الشهري 
 التسويق ملؤتمر "املرصد" ملدة ثالث أيام التسويق

 

 جميع فئات املجتمع

 

 جامعة امللك سعود مشروعك فكرة اخلقي محاضرة اإلدارة سعيد بن ريما. د

 جمعية الوفاء الخيرية اقتصاديةاستشارات  االقتصاد قطان هبه .أ

 نظم املعلومات اإلدارية أ. نجالء باحميد

Redeveloped a new investigational and non-

formulary electronic system to the 

Pharmaceutical Care Division at KFSH&RC 

between 4/6/2017 to 5/10/2017. The 

system includes a detailed workflow, stock 

management and dispensing system for all 

medications that are handled as non-

formulary or investigational drugs at 

KFSH&RC 

و  مستشفى امللك فيصل التخصص ي

 مركز األبحاث

 هـ1439-1438مساهمات أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع 
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 املستفيدة الجهة وصف الخدمة القسم التدريس هيئة عضو

منى الحمادد.   نظم املعلومات اإلدارية 

إقامة ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ومن في 

حكمهم في كيفية استخدام برنامج الفهرسة 

Endnote 

 كلية إدارة األعمال

 نظم املعلومات د. منى الحماد

املساهمة في برنامج باحث عن طريق إلقاء ملخص 

تجربتي البحثية لتشجيع الباحثين الجدد في 

 هذه التجربة خوض

 كلية إدارة األعمال

 التحليل الكمي د. فؤاد العواد
 دورة تدريبة في استخدام برنامج  

SPSS 
 جمعية تاج الخيرية

 التحليل الكمي د. فؤاد العواد
تحليل بيانات اختبارات التحصيلي لطالب الثانوي 

 هـ1438
 املركز الوطني للقياس

 املحاسبة د. يحيى خليل

تطوير وتحديث اسئلة الزمالة املساهمة في 

 لتتوافق مع  املعايير الدولية للتقرير املالي

املشاركة في الدورات التدريبية في املحاسبة 

 واملراجعة واملشاركة في تصحيح اختبارات الزمالة

الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين

 املحاسبة د. محمد محمود
إعداد اسئلة الشهادات املهنية فى  املساهمة فى

 املستوى الثانى –املعايير الدولية للتقرير املالى 

الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين

 الجمعية السعودية للمحاسبة املشاركة في تحرير مجلة املحاسبة  اإلخبارية املحاسبة د. أحمد محمود

 عيد د. صالح
 املحاسبة

استعداد الهيئة السعودية املشاركة في مدى 

للمحاسبين القانونيين لتطبيق معايير املحاسبة 

 واملراجعة الدولية في اململكة

 للمحاسبينالهيئة السعودية 

 القانونيين

 عيد د. صالح
متطلبات االفصاح ألغراض الزكاة في معيار  املحاسبة

 العرض واالفصاح العام

 للمحاسبينالهيئة السعودية 

 القانونيين

الجراح محمد. د.أ االستشارية الهيئة في عضو االقتصاد  األعلى االقتصادي املجلس   

أحمد الراجحي. د االستشارية الهيئة في عضو االقتصاد  األعلى االقتصادي املجلس   
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 املستفيدة الجهة وصف الخدمة القسم التدريس هيئة عضو

 منتدى الرياض االقتصادي عضو االقتصاد أ.د. خالد القدير

 وزارة العمل والشئون االجتماعية مستشار غير متفرغ االقتصاد د. حمد الغنام

 الشئون البلدية والقروية مستشار غير متفرغ االقتصاد د. محمد الهذلول 

الشبلد. عبدهللا   املجلس االقتصادي األعلى مستشار غير متفرغ االقتصاد 

 متحدث االقتصاد د. زايد الحصان
التليفزيونية العديد من اللقاءات 

 والصحفية

 االقتصاد هنديد. أيمن 
تقويم البرامج االكاديمية ذات الصلة  مشروع

 بأنشطة هيئة السوق املالية والجهات الخاضعة
 هيئة السوق املالية
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 االجمالي طالبات طالب البرنامج األكاديمي

 8 3 5 مسار اإلدارة الصحية –دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة 

 9 9 0 مسار املوارد البشرية في القطاع العام –دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة 

 6 5 1 اإلدارة -دكتوراه إدارة األعمال 

 2 2 0 املالية  –دكتوراه إدارة األعمال 

 5 4 1 التسويق -دكتوراه إدارة األعمال 

 7 2 5 دكتوراه اإلدارة العامة

 37 25 12 مجموع املسجلين ببرامج الدكتوراه

 68 66 2 ماجستير اإلدارة العامة

 39 17 22 ماجستير إدارة األعمال 

 5 5 0 ماجستير إدارة أعمال )عام(

 9 6 3 ماجستير العلوم في املالية 

 92 82 10 ماجستير العلوم في االقتصاد 

 15 12 3 ماجستير املحاسبة

 3 1 2 ماجستير التجارة والتمويل

 67 22 45 ماجستير إدارة الصحة واملستشفيات

 0 0 0 التحليل الكميمسار  –ماجستير العلوم في علوم القرارات املالية 

 27 27 0 ماجستير األعمال اإللكترونية

 32 17 15 ماجستير العلوم في إدارة املوارد البشرية

 28 21 7 مسار إدارة املوارد البشرية 

 26 21 5 مسار القيادة واإلدارة االستراتيجية

 9 9 0 مسار جودة الرعاية الصحية –اإلدارة الصحية 

 0 0 0 مسار السياسات الصحية –اإلدارة الصحية 

 420 306 114 مجموع املسجلين ببرامج املاجستير

 596 409 187 مسار االقتصاد العام –بكالوريوس العلوم في االقتصاد 

 280 177 103   اإلسالمية املصرفية مسار ‒بكالوريوس االقتصاد 

 667 200 467 تخصص املحاسبة ‒بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال 

 629 300 329 تخصص نظم املعلومات اإلدارية‒بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال 

 559 215 344 تخصص التسويق –بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال 

 276 155 121 إدارةبكالوريوس 

 198 141 57 مسار اإلدارة -بكالوريوس إدارة

 393 200 193 مسار املوارد البشرية –بكالوريوس إدارة 

 0 0 0 االستثمارمسار  –بكالوريوس املالية 

 734 310 424 مسار املالية العام  –بكالوريوس املالية 

 940 510 430 عام بعد السنة التحضيرية( –بكالوريوس إدارة األعمال )غير محدد 

 5272 2617 2655 مجموع املسجلين ببرامج البكالوريوس

 5729 2948 2781 االجمالي العام

  



  51 
  

 

  

 

 

 

 االجمالي طالبات طالب البرنامج األكاديمي

 1 0 1  املوارد البشرية في القطاع العاممسار  –دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة 

 1 0 1 اإلدارة-دكتوراه إدارة األعمال

 1 1 0 دكتوراه إدارة األعمال )املالية(

 1 0 1 دكتوراه اإلدارة العامة

 4 1 3 ببرامج الدكتوراه الخريجينمجموع 

 38 18 20 ماجستير اإلدارة العامة

 0 0 0 )تسويق( ماجستير إدارة األعمال 

 5 5 0 ماجستير إدارة أعمال )عام(

 14 9 5 ماجستير العلوم في املالية 

 5 0 5 ماجستير األعمال

 28 18 10 ماجستير العلوم في االقتصاد 

 21 6 15 ماجستير املحاسبة

 16 1 15 ماجستير إدارة الصحة واملستشفيات

 18 4 14 ماجستير األعمال اإللكترونية

 5 3 2 ماجستير العلوم في إدارة املوارد البشرية

 20 18 2 مسار إدارة املوارد البشرية 

 3 0 3 مسار السياسات العامة واملوازنة

 16 15 1 مسار القيادة واإلدارة االستراتيجية

 5 5 0 مسار جودة الرعاية الصحية –اإلدارة الصحية 

 1 1 0 مسار السياسات الصحية –اإلدارة الصحية 

 195 103 92 ببرامج املاجستير خريجينمجموع ال

 66 48 18 مسار االقتصاد العام –بكالوريوس العلوم في االقتصاد 

 18 14 4   اإلسالمية املصرفية مسار ‒بكالوريوس االقتصاد 

 176 154 22 تخصص املحاسبة ‒بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال 

 70 42 28 تخصص نظم املعلومات اإلدارية‒بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال 

 48 30 18 تخصص التسويق –بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال 

 53 28 25 اإلدارةمسار  –بكالوريوس إدارة 

 101 101 0 مسار املوارد البشرية –بكالوريوس إدارة 

 111 71 40 مسار املالية العام  –بكالوريوس املالية 

 643 488 155 ببرامج البكالوريوس الخريجينمجموع 

 842 592 250 االجمالي العام
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 طالبات طالب

عدد الطلبة املسجلين في كلية إدارة األعمال خالل 

 هـ1439-1438عام ال
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في كلية إدارة األعمال خالل  الخريجينعدد الطلبة 
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 طالبات طالب
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 مــــــع رســــــالة الكليــــــة التــــــي تســــــتهدف إعــــــداد كــــــوادر عاليــــــة التأهيــــــ
ً
ل فــــــي مختلــــــف تماشــــــيا

مهـارات خريجيهـا ومتطلبـات  ، حرصت الكلية علـى تحقيـق التوافـق بـينتخصصات إدارة األعمال

 لهــذا الغــرض ،ية الوطنيــةســوق العمــل مــن املــوارد البشــر 
ً
اعتمــدت الكليــة فــي منهجيتهــا  وتحقيقــا

 للتدريب التعاونيالجديدة املطبقة من
ً
، يهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بـين ذ سنوات مقررا

 املمارسـات الواقعيـة فـي سـوق العمـلاملعلومات النظرية التي اكتسبها الطالب في الكلية و 
ً
، فضـال

قــــــاط ضــــــعفه مــــــن خــــــالل عــــــن دوره فــــــي مســــــاعدة الطالــــــب علــــــى اكتشــــــاف قدراتــــــه وإمكاناتــــــه ون

؛ األمــر الــذي يمكنــه مــن تطــوير ذاتــه والحصــول علــى وظيفــة مارســته للعمــل فــي البيئــة الواقعيــةم

الئقــة بعــد التخــرج. وال تقتصــر أهميــة هــذا املقــرر علــى تحقيــق املنفعــة للطالــب فحســب ، وإنمــا 

فاعليــة  ، ومــدىها باملعلومــات حــول مســتوى خريجيهــاديعــود بــالنفع علــى الكليــة مــن خــالل تزويــ

ممــــــا يســــــاعدها علــــــى تحــــــديث وتطــــــوير  ســــــية فــــــي تلبيــــــة احتياجــــــات ســــــوق العمــــــل،خططهــــــا الدرا

 مناهجها بشكل مستمر.

 

 

 التدريب التعاوني

COOP 
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   اللقاءات التدريبية لوحدة التدريب التعاوني:

قامــــــت وحــــــدة التــــــدريب التعــــــاوني بعقــــــد عــــــدد مــــــن اللقــــــاءات التعريفيــــــة بالبرنــــــامج التــــــدري ي 

 املقرر وذلك على النحو التالي:وآليات تطبيقه لطالب وأساتذة 

o :اللقاء التعريفي لطالب الكلية  

قامت الوحدة بتنظيم أربعة لقاءات تعريفية بالبرنامج تم خاللها مناقشة كافة جوانب 

وواجبات األطراف املختلفة. وقد  تطبيقيةالبرنامج التدريبي من حيث أهدافه وآليات 

 حظيت االجتماعات بحضور جيد ومشاركة فعالة من طالب الكلية.

o :اللقاء التأهيلي لطالب املقرر 

تأهيلين لطالب املقرر وذلك في األسبوع األول من الفصل  لقاءينقامت الوحدة بعقد 

يبي، وتم خالله من البرنامج التدر  لالستفادةالدراس ي بهدف تأهيل الطالب والطالبات 

شرح أهداف البرنامج ودور وواجبات كل من الطالب واملشرف األكاديمي وجهة 

التدريب.  كما تم شرح اإلجراءات والقواعد املنظمة للبرنامج من حيث اإلشراف 

%( و بمشاركة فعالة 88والتواصل والتقييم. وقد حظي البرنامج بحضور جيد )تجاوز 

 شاركين. من جميع الطالب والطالبات امل

o :اللقاء التنسيقي ألعضاء هيئة التدريس 

لتعريف أساتذة املقرر بالبرنامج.   تم خاللها مناقشة  لقاءينقامت الوحدة بتنظيم 

كافة جوانب البرنامج التدريبي من حيث أهدافه وآليات تطبيقه وواجبات األطراف 

املختلفة. تم عقد اللقاءات التعريفي في األسبوعين األول والثاني من الفصل الدراس ي   

املقرر في القسمين  بحضور ومشاركة أغلب  أساتذة االجتماعاتوقد حظيت تلك 

 الرجالي والنسائي.  
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هـ بالتنسيق مع عدد 1439-1438قامت وحدة التدريب التعاوني بالكلية خالل عام التقرير 

كبير من املنشآت الحكومية والخاصة لتدريب عدد من الطالب في تخصصاتها املختلفة. 

التالي يوضح أعداد الطالب الذين تم تدريبهم موزعين على أقسام الكلية والجدول 

املختلفة:

 

 القسم
 املجموع الفصل الثاني الفصل األول 

 طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

 182 140 62 60 120 80 املحاسبة

 75 92 22 51 53 41 املالية

 59 84 30 52 29 32 التسويق 

 86 121 40 64 46 57 اإلدارة

 70 70 38 40 32 30 االقتصاد

 61 70 28 26 33 44 نظم املعلومات اإلدارية

 533 577 220 293 313 284 املجموع
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                                                                                    األنشطة الطالبية

 هـ1439-1438خالل عام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعي

 تخصص ي

 ترفيهي

 ثقافي

 معارض

 توعوي 

 احتفاالت
 رحالت
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ملا للنشاط الطالبي من أهمية كبيرة وأثر بالغ على املستفيدين، فقد أولت جامعة امللك سعود 

، وخصصت في عمادة شؤون الطالب إدارة  هذا املجال من األنشطة الالصفية
ً
 بالغا

ً
اهتماما

دؤوبة تعمل على تطوير النشاطات و الفعاليات الطالبية وتقديم الدعم املادي لها. ومن هذا 

املنطلق تحظى األندية الطالبية في كلية إدارة األعمال باهتمام كبير  من قبل الكلية، وتضم 

 كل من شطر الطالب والطالبات( كالتالي:الكلية عدد من األندية الطالبية )في 

 أخرى  األندية التخصصية األندية العامة األندية الطالبية

 شطر الطالب
النادي الثقافي 

 االجتماعي

 نادي التسويق، نادي املحاسبة

 نادي االقتصاد، نادي نظم املعلومات اإلدارية

 نادي االستثمار

لجنة 

النشاط 

 الرياض ي

 شطر الطالبات
الثقافي النادي 

 االجتماعي

نادي اإلدارة، نادي التسويق نادي املحاسبة، 

نادي االقتصاد نادي نظم املعلومات اإلدارية، 

 نادي االستثمار

- 

 

فعالية آلالف املستفيدين من داخل الكلية  90وقد قامت األندية الطالبية بشطريها بأكثر من 

تلك النشاطات ما بين فعاليات ه، وقد تنوعت 1438/1439وخارجها خالل العام الجامعي 

 تخصصية و فعاليات غير تخصصية ، وفيما يلي أمثلة لبعض األنشطة.
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 األنشطة الثقافية:

 :املعارض -1

 

  

 معرض أي محاسب سأكون؟

 "نادي املحاسبة"

 معرض التعليم االلكتروني

 "النادي الثقافي االجتماعي"

 السعودي للتسويقاملؤتمر 
 "تسويق"نادي ال

 

 دورات ومحاضرات: -2

   

 (CAPMدورة )

 "النادي الثقافي االجتماعي"

دورة التسويق االلكتروني 
 "نادي التسويق"

 الحوسبة السحابة
 "نظم املعلومات اإلدارية"نادي 

 

 

 

 

 قسم الطالب–أنشطة األندية 
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محاضرة بعنوان إدارة 

  االصول 
 "نادي االستثمار"

 
 
 ناجحا

 
 كيف تصبح مراجعا

 "املحاسبة"نادي 

 االقتصادية اإلصالحاتندوة 

 في املتوقعة اإليجابية وآثارها

  2030 رؤية إطار
 "االقتصاد"نادي 

 

 أنشطة ثقافية متنوعة: -3

  

 مبادرة وزارة اإلسكان 

 "الفر،ص التطوعية"

 "النادي الثقافي واالجتماعي"

 مسابقة التداول االفتراض ي
 ي االستثمار""ناد
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 رحالت : -4

 

 (CMA) زيارة هيئة السوق املالية

 "نادي االستثمار"
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 : املعارض -1

  

 معرض ألوان
 " نادي املحاسبة"

 معرض التكنولوجيا والصحة
How information system can be healthy 

اإلدارية""نادي نظم املعلومات   
 

 دورات ومحاضرات: -2

 

  

 2030دورة أين أنا من رؤية 

 "نادي االقتصاد"

 "االحترافية في إدارة فريق العمل"

 "نادي نظم املعلومات اإلدارية"

 دورة تمكين املرأة في مجال االستثمار

 "نادي االستثمار"

  
 

 الشهادات املهنية طريق املحاسب للتميز

 "نادي املحاسبة"

 ورشة عمل بناء الوالء

 "نادي التسويق"

 دورة إدارة املشاريع الصغيرة

 "النادي الثقافي واالجتماعي"

 قسم الطالبات–أنشطة األندية 
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 أنشطة تخصصية: -3

    

 مؤتمر االستثمار
 "االستثمار"نادي 

"Taxes" 
 "نادي االقتصاد"

 فن وعلم اإلدارة
 "نادي اإلدارة"

 صوت التسويق
 "نادي التسويق"

 

 متنوعة:أنشطة ثقافية  -4

    

 إدارة التغيير
 "الدارة"نادي ا

كيف تبدأ مشروعك 

 الخا،ص
 "ستثمار"نادي اال 

What else? 
 "نادي اإلدارة"

 هايبر ميديا
نظم املعلومات "نادي ا

 "اإلدارية
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 رحالت: -5

 
 

 زيارة هيئة سوق املال
 "نادي االستثمار"

 رحلة إلى مؤسسة النقد
 "املحاسبة"

 

   

The Runner 
 "النادي الثقافي واالجتماعي"

 ذا أركيد
 "النادي الثقافي واالجتماعي"

 movie dayيوم الفلم 
 "النادي الثقافي واالجتماعي"
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 احتفاالت: -6

   

 احتفال اليوم الوطني
 "كافة األندية الطالبية"
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 انتهى


