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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الكريم �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه و�سلم،،،
في �إطار ما ت�ستهدفه توجهات وخطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية للمملكة والآليات التي ت�ضعها لالرتقاء بالنظام التعليمي ،وات�ساقاً مع الر�ؤية
اال�ستراتيجية لجامعة الملك �سعود من �أجل تقديم تعليم مميز و�إنتاج بحوث �إبداعية تخدم المجتمع وت�سهم في بناء اقت�صاد المعرفة ،ت�سعى كلية �إدارة
الأعمال �إلى تطوير برامجها و�أن�شطتها لتقديم خدمات �أكاديمية متميزة تتفق ومعايير الجودة في التعليم الجامعي.
وتحقيقاً لهذا الهدف� ،سعت الكلية �إلى ح�صول مختلف �أق�سامها على االعتماد الأكاديمي الوطني للبرامج التي تقدمها ،وكذلك ح�صولها على االعتماد
الدولى .وحققت الكلية في هذا المجال تقدماً كبيراً ،فقد ح�صل ق�سم الإدارة بالفعل على االعتماد الأكاديمي الوطني .ويعمل ق�سم االقت�صاد وعدد �آخر
من �أق�سام الكلية في المراحل الأخيرة من الح�صول على االعتماد ،كذلك الأمر بالن�سبة لالعتماد الدولي ،والذي حققت فيه الكلية �أكثر من ثمانين
بالمائة من متطلباته ،حيث اجتازت الكلية المرحلة التا�سعة من متطلبات اعتماد .AACSB
�إ�ضافة �إلى جهود الكلية خالل عام التقرير في م�ساعيها للح�صول على االعتمادات الأكاديمية ،قامت الكلية بتنفيذ العديد من الأن�شطة ودعم الفعاليات
التي ت�ستهدف االرتقاء بالخدمة التعليمية والبحثة والم�ساهمة الفعالة في اقت�صاد المعرفة .ومن �أبرز هذه الأن�شطة انعقاد الم�ؤتمر الأول لكليات �إدارة
الأعمال بجامعات دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ،وتحديث الخطة الأكاديمية للكلية وموافقة مجل�س الجامعة عليها ،وم�شاركة �أع�ضاء هيئة
التدري�س في العديد من الم�ؤتمرات العلمية في الداخل والخارج ،وقيامهم بن�شر العديد من الأبحاث العلمية في كثير من الدوريات العلمية الم�صنفة
عالمياً� ،إ�ضافة �إلى م�شاركاتهم في الفعاليات التي ت�ستهدف تطوير مهاراتهم التدري�سية والبحثية ،وم�ساهماتهم في العديد من الأن�شطة المجتمعية.
وي�سعدني �أن �أقدم هذا التقرير عن العام الجامعي 1435/1434هـ للتوا�صل مع مختلف الأطراف ذات العالقة واالهتمام بالخدمات الأكاديمية التي تقدمها
الكلية ،متمنيا �أن يجد القارئ فيما يت�ضمنه من بيانات ومعلومات النفع والفائدة �إن �شاء اهلل.
واهلل ولي التوفيق.
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د .عبداهلل الحربي
وكيل كلية إدارة األعمال للتطوير والجودة

4

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء والمر�سلين نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين،،،
َحفِل العام الجامعي 1435/1434هـ بالعديد من الإنجازات حققتها الكلية في مختلف مجاالت العمل ،فقد بد�أ العام كما هو معتاد بلقاء مع �سعادة عميد
الكلية تحدث فيه عن توجهات الكلية وطموحاتها خالل المرحلة المقبلة ،و�أكد �سعادته على �ضرورة م�شاركة الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
في تحقيق التميز في العملية التعليمية.
تتابعت الفعاليات والأن�شطة خالل العام الجامعي ،وخا�صة ما يتعلق برفع م�ستويات الجودة في الأداء والح�صول على االعتماد الأكاديمي ،وتمثلت هذه
الأن�شطة في �إجراء العديد من المحا�ضرات وور�ش العمل حول متطلبات االعتماد� ،إ�ضافة �إلى زيارات مراجعي االعتماد الوطني التي ُكللت بح�صول ق�سم
الإدارة على االعتماد الوطني.
كذلك َحفِل العام بتنفيذ العديد من الأن�شطة الطالبية ،وتدريب عدد كبير من الطالب في بع�ض الجهات الحكومية والخا�صة في مختلف تخ�ص�صات
الكلية .و�إننا �إذ نقدم هذا التقرير ،ننتهز الفر�صة لنتقدم بال�شكر لجميع الجهات الحكومية والخا�صة التي ا�ستقبلت طالب الكلية وتولتهم بالتوجيه
والرعاية خالل فترة تدريبهم بها.
وختاماً ي�سعدني تقديم خال�ص ال�شكر والتقدير ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور عميد الكلية لدعمه المتوا�صل ،ولجميع الزمالء وكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وموظفي الكلية وكذلك الطالب لما قدموه من جهد لدعم عمليات التطوير بالكلية وتحقيق ما �شهدته من �إنجازات.
ن�س�أل اهلل تعالى �أن يكون هذا التقرير في م�ستوي الطموحات ،وال يفوتني في هذا المقام �أن �أعبر عن خال�ص امتناني لفريق العمل الذي قام بالم�شاركة
في �إعداد هذا التقرير.
واهلل ولي التوفيق
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

معلومات عن كلية إدارة األعمال
ُتعد كلية �إدارة الأعمال من �أوائل الكليات التي �أن�شئت في جامعة الملك �سعود منذ �أكثر من خم�سين عاماً ،وذلك في عام
1379هـ (1959م) تحت م�سمى كلية التجارة .وفي عام 1398هـ تم تعديل ا�سم الكلية �إلى كلية العلوم الإدارية ،وا�ستمرت
تحمل هذا اال�سم حتى عام 1427هـ (2006م) عندما تمت �إعادة هيكلتها با�سمها الحالي :كلية �إدارة الأعمال.
تتكون الكلية في الوقت الحالي من ت�سعة �أق�سام �أكاديمية هي :الإدارة ،واالقت�صاد ،والت�سويق ،والمالية ،والمحا�سبة،
ونظم المعلومات الإداري���ة ،والتحليل الكمي ،والإدارة العامة ،والإدارة ال�صحية .تقدم الكلية برنامجين في مرحلة
البكالوريو�س بعدة تخ�ص�صات وثالثة ع�شر برنامجاً في مرحلة الماج�ستير وثالثة برامج في مرحلة الدكتوراه.
ت�ضم الكلية  413ع�ضو هيئة تدري�س ومن في حكمهم ،ينتمون لـ  13بلداً .قدمت الكلية خدماتها التعليمية لعدد 7917
طالباً وطالبة عام 1435/1434هـ .كما يدعم �أع�ضاء هيئة التدري�س والكلية كادر �إداري م�ؤهل من الموظفين والموظفات
موزعين بين فرعي الكلية للطالب والطالبات.
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الرؤية:
الريادة في التعليم والبحث في �إدارة الأعمال للم�ساهمة في بناء
اقت�صاد المعرفة.

الرسالة:

توفير بيئة تعليمية ُم َميزة لإع��داد متخ�ص�صين وق��ادة �أعمال
بمنظور عالمي ،و�إجراء بحوث ت�سهم في االرتقاء بالمعرفة في
�إدارة الأع��م��ال والتنمية االقت�صادية ،وبناء �شراكات مجتمعية
فاعلة محلياً وعالمياً.
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جامعة الملك سعود

األهداف

� -2إجراء بحوث ت�ساهم في تطوير الجوانب المعرفية والتطبيقية في �إدارة الأعمال.
 -3ا�ستقطاب الكوادر المتميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س والموظفين ،وتنميتها ،والحفاظ عليها،
لتطوير م�ساهمات الكلية في المجاالت التعليمية والفكرية والخدمية.

   

 -4بناء وتعزيز ال�شراكات اال�ستراتيجية مع قطاعات الأعمال والمنظمات المهنية وغيرها من
الجهات ذات العالقة بالكلية محلياً وعالمياً.

 

 -5تو�سيع وتنويع موارد الكلية والحفاظ عليها بما ُيمكنها من تحقيق ر�سالتها.


           







      



   


   

 -1توفير بيئة ت�ضمن م�ستويات مرتفعة من التعليم.

 -6الح�صول على االعتماد الأكاديمي من هيئات االعتماد والمنظمات المهنية المعروفة على
الم�ستويين المحلي والعالمي.
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الهيكل التنظيمي لكلية إدارة األعمال

العميد
المجل�س اال�ست�شاري

المجل�س اال�ست�شاري
الطالبي

مركز البحوث

مجلة الكلية

مكتب العميد

�إدارة الكلية

وحدة تقنية
المعلومات

وحدة االت�صال
الخارجي

مجل�س برامج
الدرا�سات العليا في
�إدارة الأعمال
وحدة �ش�ؤون
الطالب
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ق�سم
الإدارة

ق�سم
االقت�صاد

كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

وكيل الكلية
للدرا�سات العليا
وحدة عالقات
الخريجين

ق�سم
المحا�سبة

وكيل الكلية
للتطوير والجودة

وكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأكاديمية
وحدة التدريب
التعاوني

ق�سم
الت�سويق

وحدة الجودة

ق�سم
المالية

ق�سم
الإدارة العامة

وحدة التطوير

وكيلة الكلية
وحدة االعتماد
الأكاديمي

ق�سم
التحليل الكمي

وحدة الوثائق
والمعلومات

ق�سم نظم
المعلومات الإدارية

ق�سم
الإدارة ال�صحية

مجلس الكلية
وكيل الكلية
للتطوير والجودة

وكيل الكلية
للدراسات العليا

د.عبداهلل بن معزي
الحربي

�أ.د .خالد بن محمد
العيبان
عميد الكلية

�أ.د .معدي بن محمد �آل مذهب
وكيل الكلية
للشؤون األكاديمية

وكيلة الكلية

�أ.د .محمد بن حمد عبد
الرحمن المغيولي
رئيس قسم
اإلدارة الصحية

�أ.د� .سعد بن عبد اهلل
الغانم

رئيس
قسم المحاسبة

د.يحيى بن على
الجبر

رئيس
قسم المالية

د.عبد اهلل بن عبد
الرحمن ال�شويعر

د .غزيل بنت
�سعد العي�سى

رئيس مجلس برامج
الدراسات العليا في إدارة
األعمال

�أ.د .عبدالرحمن بن يو�سف
العالي

رئيس
قسم االقتصاد

رئيس قسم
اإلدارة العامة

رئيس قسم
التحليل الكمي

د� .إبراهيم بن عبد اهلل
الجا�سر

رئيس قسم
نظم المعلومات
اإلدارية

د .وافي بن حماد
البلوي

رئيس
قسم اإلدارة

رئيس
قسم التسويق

�أ.د .محمد بن عبداهلل
الجراح

د.عبد اهلل بن محمد
�إبراهيم الدخيل

د .حزام بن ماطر
عوي�ض المطيري

د .محمد بن عبد
الرحمن المطيري
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المجلس االستشاري لكلية إدارة األعمال

عضو المجلس

معالي الدكتور توفيق
بن فوزان الربيعة  -وزير
التجارة وال�صناعة

عضو المجلس

رئيس المجلس

د .عبدالرحمن بن عبداهلل
الزامل  -رئي�س مجل�س �إدارة
�شركة الزامل القاب�ضة

�صاحب ال�سمو الملكي الأمير الدكتور من�صور بن متعب بن عبدالعزيز  -وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

م .محمد بن عبداهلل
العدوان  -رجل �أعمال

�أ .عبد المح�سن بن عبد العزيز
الفار�س  -الرئي�س التنفيذي
لم�صرف الإنماء
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م� .أ�سامة بن محمد
الكردي  -ع�ضو مجل�س
ال�شورى �سابقاً
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

المهند�س عبداهلل بن �أحمد
بق�شان  -رئي�س مجل�س �إدارة
مجموعة بق�شان التجارية

�أ .عبد العزيز بن عبد اهلل
ال�صقير  -رئي�س مجل�س الإدارة
ب�شركة االت�صاالت ال�سعودية

ال�شيخ عبداهلل بن �سالم
باحمدان  -رئي�س مجل�س
�إدارة البنك الأهلي التجاري

�أ� .إبراهيم بن محمد الجميح
مدير عام �شركة الجميح
القاب�ضة

م� .صالح بن نا�صر الجا�سر
الرئي�س التنفيذي لل�شركة
الوطنية ال�سعودية للنقل البحري

�أ.د .معدي بن محمد �آل
مذهب  -عميد كلية �إدارة
الأعمال -جامعة الملك �سعود

األقسام األكاديمية
القسم
األكاديمي

رسالة القسم

الإدارة

تعزيز ر�سالة الجامعة والكلية في التعليم ،والبحث ،وخدمة المجتمع من خالل تهيئة طالب متميز
يمتلك المعارف والمهارات والقدرات الأ�سا�سية في تخ�ص�ص الإدارة التي يتطلبها �سوق العمل ،وتطوير
�أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم لزيادة فاعليتهم في البحث والتعليم ،والم�ساهمة في �أن�شطة و�أعمال هادفة
لبناء مجتمع معرفي �سعودي.

االقت�صاد

تقديم تعليم اقت�صادي متميز لإع ��داد ال�ط�لاب للم�ساهمة ف��ي التنمية االقت�صادية واالجتماعية في
المملكة؛ و�إجراء البحوث الأ�صيلة الموجهة نحو التعامل مع الق�ضايا االقت�صادية؛ وخدمة المجتمع من
خالل �إقامة �شراكات فعالة على الم�ستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

المحا�سبة

االرتقاء بمهنة المحا�سبة وخلق بيئة علمية ترعى الأبحاث المحا�سبية ،وتزويد �سوق العمل بخريجين
تتوفر لديهم المعرفة المهنية والأكاديمية والقدرات والمهارات ،ويتمتعون بقيم �أخالقية تمكنهم من
مواجهة التحديات التي تفر�ضها بيئة الأعمال المتغيرة وذلك من خالل ابتكار البرامج المحا�سبية
و�إعداد البحوث وال�سعي نحو ت�أ�سي�س عالقة فاعلة مع بيئة الأعمال والمهنة المحا�سبية.

11
King Saud Univercity - College of Business Administration

2013 -2014 G

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال 1435-1434هـ
Annual Report of the College of Business Administration 2013 -2014 G

(تابع) األقسام األكاديمية
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القسم
األكاديمي

رسالة القسم

التحليل الكمي

دع��م البحث العلمي ،و�إع ��داد ك��وادر م�ؤهلة للعمل في قطاع الأع�م��ال ولديهم ال�ق��درة على التعامل مع
البيانات والمعلومات ب�أ�سلوب علمي وا�ستداللي ي�ساند متخذ القرار� ،إ�ضافة �إلى دعم البرامج والمنهجيات
المختلفة في كلية �إدارة الأعمال بمقررات التحليل الكمي والتي تحقق �أهداف البرامج الدرا�سية المختلفة
بالكلية.

الإدارة العامة

تلبية احتياجات القطاع العام من ال�ك��وادر المتخ�ص�صة و�إج ��راء البحوث العلمية والتطبيقية لخدمة
المجتمع العلمي والمدني.

المالية

�إعداد كوادر ذات ت�أهيل نظري وعملي عالٍ في المجاالت المالية المختلفة تكون قادرة على تنمية وتطوير
القطاع المالي محلياً وعالمياً ،والم�شاركة في تقدم العلوم المالية من خالل البحث العلمي ،وكذلك
الم�ساهمة في �أن�شطة تخدم المجتمع وتزيد وعيه المالي.

(تابع) األقسام األكاديمية
القسم
األكاديمي

رسالة القسم

الت�سويق

توفير بيئة ديناميكية ت�ساعد على �إع��داد متخ�ص�صين في مجال الت�سويق ،وت�سهم في تفاعل كل من
الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س في الأن�شطة التعليمية ،لتحقيق التقدم في المعارف الت�سويقية و�إقامة
�شراكات مجتمعية طويلة المدى.

نظم المعلومات
الإدارية

ت�أهيل و�إع��داد كوادر متميزة للم�شاركة في �سوق العمل ولديها القدرة على التعامل مع نظم المعلومات
الإدارية وتطبيقاتها المختلفة ،ودعم �أع�ضاء هيئة التدري�س لتقديم �أبحاث علمية متميزة.

االدارة ال�صحية

تلبية احتياجات �سوق العمل في كل من القطاع العام والقطاع الخا�ص من الكوادر المتخ�ص�صة في الإدارة
ال�صحية ال�ق��ادرة على حل الم�شكالت ال�صحية و�إج ��راء البحوث العلمية والتطبيقية في ه��ذا المجال
لخدمة المجتمع.
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الربامج األكادميية
البكالوريوس
مسمى الدرجة

14
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

المسارات

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص المحا�سبة

عام

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص نظم المعلومات الإدارية

عام

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص الت�سويق

عام

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص الإدارة

الإدارة

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص الإدارة

�إدارة الموارد الب�شرية

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص المالية

اال�ستثمار

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص المالية

البنوك

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص المالية

الت�أمين

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص المالية

المالية  -العام

بكالوريو�س العلوم في االقت�صاد

عام

بكالوريو�س العلوم في االقت�صاد

الم�صرفية الإ�سالمية

بكالوريو�س العلوم في االقت�صاد

التجارة والتمويل الدولي

(تابع) البرامج األكاديمية
الماجستير
المسارات

مسمى الدرجة

ماج�ستير العلوم في المالية

عام

ماج�ستير العلوم في االقت�صاد

عام

ماج�ستير العلوم في المحا�سبة

عام

ماج�ستير التجارة والتمويل

عام

ماج�ستير المحا�سبة المهنية

عام

ماج�ستير الإدارة العامة

عام

ماج�ستير �إدارة ال�صحة والم�ست�شفيات

عام

ماج�ستير �إدارة الأعمال

عام

ماج�ستير �إدارة الأعمال

الإدارة المالية

ماج�ستير �إدارة الأعمال

�إدارة الت�سويق

ماج�ستير �إدارة الأعمال

�إدارة العمليات

ماج�ستير العلوم في ادارة الموارد الب�شرية

عام

ماج�ستير الأعمال

عام

ماج�ستير العلوم في الأعمال الإلكترونية

عام

ماج�ستير �إدارة الأعمال في �إدارة التقنية

عام

ماج�ستير العلوم في علوم القرارات

التحليل الكمي

15
King Saud Univercity - College of Business Administration

2013 -2014 G

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال 1435-1434هـ
Annual Report of the College of Business Administration 2013 -2014 G

(تابع) البرامج األكاديمية
الدكتوراه
مسمى الدرجة

16
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

المسارات

دكتوراه الفل�سفة في الإدارة العامة

�إدارة الموارد الب�شرية في
القطاع العام

دكتوراه الفل�سفة في الإدارة العامة

الإدارة ال�صحية

دكتوراه الفل�سفة في الإدارة العامة

�إدارة المالية العامة

دكتوراه الفل�سفة في �إدارة الأعمال

الإدارة

دكتوراه الفل�سفة في �إدارة الأعمال

الت�سويق

دكتوراه الفل�سفة في �إدارة الأعمال

المالية

دكتوراه الفل�سفة في المحا�سبة

عام

أعضاء هيئة التدريس

حسب المرتبة العلمية خالل عام 1435/1434هـ

القسم

أستاذ

أستاذ
مشارك

أستاذ
مساعد

محاضر

معيد

باحث

اإلجمالي

الإدارة العامة
الإدارة
الإقت�صاد
المحا�سبة
التحليل الكمي
المالية
الت�سويق
نظم المعلومات
االدارية
الإدارة ال�صحية
الإجمالي

7
2
6
8
2
5
3

3
5
10
8
6
3
3

9
10
17
9
10
10
8

9
16
12
17
5
8
18

8
21
9
28
7
31
12

1
4
1
7
0
1
5

37
58
55
77
30
58
49

3

3

5

11

21

0

43

1
37

0
41

5
83

0
96

0
137

0
19

6
413
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أعضاء هيئة التدريس

حسب القسم األكاديمي والجنس خالل عام 1435/1434هـ

50

إﻧﺎث

42

ذﻛﻮر

40

37
35

35

32

31

30

27
24
22

24

23

21
18

20

17
13

10
6
4
2

ادارة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد
ادارﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

18
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

ادارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻜﻤﻲ

ادارة

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

0

أعضاء هيئة التدريس

حسب المرتبة العلمية والجنسية خالل عام 1435/1434هـ

الجنسية

ال�سعودية
الأردن
ال�سودان
الهند
اليمن
باك�ستان
تركيا
تون�س
�سوريا
كندا
�إندوني�سيا
م�صر
�أ�ستراليا
غانا
الإجمالي

أستاذ

أستاذ
مشارك

أستاذ
مساعد

محاضر

معيد

باحث

اإلجمالي

25
1
3
4
2
1
1
37

21
3
2
2
1
2
8
1
1
41

55
1
3
6
2
1
2
1
1
1
10
83

85
1
1
3
5
1
96

137
137

8
2
9
19

331
5
5
14
2
18
1
7
5
2
1
20
1
1
413
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أعضاء هيئة التدريس

حسب المرتبة العلمية والجنس خالل عام 1435/1434هـ

80
71

72

إﻧﺎث

67

66

70

ذﻛﻮر

60

50

35

34

40

30

24

20

16
12
7

10

6
3

ﺑﺎﺣﺚ
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ﻣﻌﻴﺪ

ﻣﺤﺎﺿﺮ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك

أﺳﺘﺎذ

0

أعضاء هيئة التدريس

الحاصلون على جوائز علمية خالل عام 1435/1434هـ
م

اسم الفائز بالجائزة

القسم

اسم الجائزة

الجهة المانحة للجائزة

1
2

الإدارة ال�صحية
الإدارة ال�صحية

جائزة التميز في التعلم والتعليم
جائزة الن�شر في دوريات ISI

وكالة الجامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكاديمية
كلية �إدارة الأعمال

�سعد بن عبد اهلل الغانم
�سعد بن عبد اهلل الغانم
عبد المح�سن عبد ال�سالم
النع�ساني
عبد الرحمن بن يو�سف العالي

الإدارة

جائزة الن�شر في دوريات

ISI

كلية �إدارة الأعمال

الت�سويق

جائزة الن�شر في دوريات

ISI

كلية �إدارة الأعمال

5

محمد نبيل المزوغي

الت�سويق

جائزة �أف�ضل بحث

6
7
8
9
10
11
12
13
14

عبداهلل بن عبدالرحمن ال�شويعر
حمدي حبيب بن ن�صر
علي ناجي بوالت
�شاكر محمد علوي
�سونيثا كوماران
�صقلين �ساتي
محمد بن �أحمد ال�سديري
تما�ضر الم�شعل
فهد بن محيا

المالية
المالية
المالية
المالية
المالية
المالية
نظم المعلومات الإدارية
نظم المعلومات الإدارية
نظم المعلومات الإدارية

جائزة الن�شر في دوريات
جائزة الن�شر في دوريات ISI
جائزة الن�شر في دوريات ISI
جائزة الن�شر في دوريات ISI
جائزة الن�شر في دوريات ISI
جائزة الن�شر في دوريات ISI
جائزة الن�شر في دوريات ISI

3
4

IBIMA (International Business Information
)Management Association
ISI

IRC best projet award

جائزة الن�شر في دوريات

ISI

كلية �إدارة الأعمال
كلية �إدارة الأعمال
كلية �إدارة الأعمال
كلية �إدارة الأعمال
كلية �إدارة الأعمال
كلية �إدارة الأعمال
كلية �إدارة الأعمال
Henley Business School-University of Reading

كلية �إدارة الأعمال
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أعضاء هيئة التدريس

الذين تم ترقيتهم خالل العام الجامعي 1435/1434هـ

22
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

م

االسـم

القسم

المرتبة العلمية
من

إلى

1

�صالح بن حمد ال�شنيفي

المحا�سبة

�أ�ستاذ م�ساعد

�أ�ستاذ م�شارك

2

محمود عبد الحميد �صالح

الت�سويق

ا�ستاذ م�ساعد

ا�ستاذ م�شارك

3

البخاري �سيال

االقت�صاد

�أ�ستاذ م�ساعد

�أ�ستاذ م�شارك

4

هناء علي المغام�س

المحا�سبة

معيد

محا�ضر

5

م�شاعل قا�سم عثمان الق�صبي

نظم المعلومات الإدارية

معيد

محا�ضر

6

نورة يو�سف عبد اهلل الخمي�س

نظم المعلومات الإدارية

معيد

محا�ضر

7

محمد ال�سديري

نظم المعلومات الإدارية

�أ�ستاذ م�شارك

�أ�ستاذ

8

�سليمان الح�ضيف

نظم المعلومات الإدارية

�أ�ستاذ م�شارك

�أ�ستاذ

9

نجوان ح�سن ال�سادات

التحليل الكمي

محا�ضر

�أ�ستاذ م�ساعد

أعضاء هيئة التدريس

المعارون لجهات خارج الكلية خالل عام 1435/1434هـ
عضو هيئة التدريس

القسم

الجهة المستفيدة

طبيعة العمل

�أ.د� .أحمد بن عبداهلل ال�شميمري
�أ.د .وفاء بنت نا�صر المبيريك
د .عمر بن محمد الري�س
�أ .د� .أ�سامة فهد الحيزان
�أ .د� .سعد �سالم الرويتع
�أ .د .محمد �سلطان ال�سهلي
د� .صالح بن حمد ال�شنيفي
�أ .د .عبد الرحمن الحميد
د .عبداهلل عبدالرحمن ال�شبل
د خالد بن عبد اهلل الخثالن

الت�سويق
الت�سويق
الت�سويق
المحا�سبة
المحا�سبة
المحا�سبة
المحا�سبة
المحا�سبة
االقت�صاد
االقت�صاد

منتدي الريا�ض االقت�صادي
جامعة الأميرة نورة
وزاره التعليم العالي
وزارة التربية والتعليم
جامعة الأمير �سلطان
بنك الإنماء
ديوان ولي العهد
م�ؤ�س�سة معايير المحا�سبة الدولية
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

�أمين عام منتدي الريا�ض االقت�صادي
عميدة كلية �إدراة الأعمال
م�ست�شـار متفرغ
م�ست�شار
وكيل الجامعة
م�ست�شار
م�ست�شار
ع�ضو مجل�س �أمناء مجل�س م�ؤ�س�سة معايير المحا�سبة الدولية
م�ست�شار غير متفرغ
م�ست�شار غير متفرغ
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(تابع) أعضاء هيئة التدريس المعارون لجهات خارج الكلية خالل عام 1435/1434هـ

عضو هيئة التدريس

د .امتثال بنت عبداهلل الثميري
د .محمد بن را�شد اليمني
د .نا�صر بن محمد الفوزان
د .نا�صر بن �إبراهيم التويم
د .طارق بن محمد ال�سلوم
د .عبد الرحمن عمر البراك
د� .صالح بن عبداهلل الحربي
د .خالد بن مو�سى الطا�سان
د .را�شد بن محمد الحمالي
د .محمد بن عبدالعزيز الأحمد

24
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

القسم

الجهة المستفيدة

طبيعة العمل

االقت�صاد
الإدارة ال�صحية
الإدارة العامة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
المالية
التحليل الكمي
التحليل الكمي
التحليل الكمي

وزارة المالية
وزاة ال�صحة
وزار التعليم العالي
حماية الم�ستهلك
وزارة التجارة وال�صناعة
وزارة التربية والتعليم
وزار التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
جامعة حائل
الهيئة العامة لل�سياحة و الآثار

م�ست�شار متفرغ
م�ست�شار متفرغ
وكيل الوزارة ل�شئون البعثات
رئي�س جميعية حماية الم�ستهلك
نائب رئي�س التجمعات ال�صناعية
تطوير التعليم
م�ست�شار متفرغ
م�ست�شار متفرغ
وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع
م�ست�شار متفرغ

الطلبة المسجلون والخريجون
الطالب والطالبات المسجلون في برامج الكلية خالل عام 1435/1434هـ

3976

4000

3500

2731

ﻃﺎﻟﺒﺎت

3000

ﻃﻼب

2500

2000

1500

1000
596

586

500
12

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

16

دﻛﺘﻮراه

0
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الطالب والطالبات المسجلون في برامج الكلية خالل عام 1435/1434هـ
البرنامج األكاديمي

طالب

طالبات

اإلجمالي

دكتوراه الفل�سفة في الإدارة العامة – م�سار الإدارة ال�صحية
دكتوراه الفل�سفة في الإدارة العامة – م�سار �إدارة الموارد الب�شرية في القطاع العام
دكتورراه الفل�سفة في �إدارة الأعمال  -م�سار الإدارة
دكتوراه الفل�سفة في �إدارة الأعمال – م�سار المالية
دكتوراه �إدارة الأعمال  -م�سار الت�سويق
دكتوراه الإدارة العامة
مجموع الم�سجلين والم�سجالت ببرامج الدكتوراه
ماج�ستير الإدارة العامة  -موازي
ماج�ستير �إدارة الأعمال  -عام
ماج�ستير العلوم في المالية  -عام

1
7
2
1
3
2
16
96
18
4

1
4
2
2
3
12
118
4
7

2
11
4
3
6
2
28
214
22
11

26
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

(تابع) الطالب والطالبات المسجلون في برامج الكلية خالل عام 1435/1434هـ
البرنامج األكاديمي

ماج�ستير الأعمال  -موازي
ماج�ستير العلوم في االقت�صاد  -موازي
ماج�ستير العلوم في المحا�سبة  -عام
ماج�ستير �إدارة ال�صحة والم�ست�شفيات  -عام
ماج�ستير التجارة والتمويل  -عام
ماج�ستير العلوم في االقت�صاد  -عام
ماج�ستير العلوم في المالية  -موازي
ماج�ستير �إدارة ال�صحة والم�ست�شفيات  -موازي
ماج�ستير الإدارة العامة  -عام
ماج�ستير المحا�سبة المهنية  -موازي
ماج�ستير العلوم في علوم القرارات – م�سار التحليل الكمي  -عام

طالب

طالبات

اإلجمالي

149
62
13
1
11
30
79
34
62
2

50
75
5
35
9
70
13
66
89
32
2

199
137
5
48
10
81
43
145
123
94
4
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(تابع) الطالب والطالبات المسجلون في برامج الكلية خالل عام 1435/1434هـ
البرنامج األكاديمي

ماج�ستير العلوم في الأعمال الإلكترونية  -عام
ماج�ستير �إدارة الأعمال  -م�سار الإدارة المالية  -عام
ماج�ستير �إدارة الأعمال  -م�سار �إدارة الت�سويق  -عام
ماج�ستير �إدارة الأعمال  -م�سار �إدارة العمليات  -عام
مجموع الم�سجلين والم�سجالت ببرامج الماج�ستير
بكالوريو�س العلوم في االقت�صاد – م�سار االقت�صاد العام
بكالوريو�س العلوم في االقت�صاد
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص المالية
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص المحا�سبة
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص نظم المعلومات الإدارية
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طالب

طالبات

اإلجمالي

9
12
8
6
596
158
8
469
290

11
586
172
24
66
626
300

20
12
8
6
1182
330
24
74
1095
590

(تابع) الطالب والطالبات المسجلون في برامج الكلية خالل عام 1435/1434هـ
البرنامج األكاديمي

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص الت�سويق
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص الإدارة – م�سار الإدارة
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص الإدارة – م�سار الموارد الب�شرية
بكالوريو�س العلوم في االقت�صاد  -م�سار الم�صرفية الإ�سالمية
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص المالية – م�سار اال�ستثمار
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص المالية – م�سار المالية العام
بكالوريو�س �إدارة الأعمال – المنهجية القديمة
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال (غير محدد – عام بعد ال�سنة التح�ضيرية)
مجموع الم�سجلين والم�سجالت ببرامج البكالوريو�س
الإجمالي العام

طالب

طالبات

اإلجمالي

250
1150
229
35
60
305
1022
3976
4588

132
159
206
145
109
189
62
541
2731
3329

382
1309
435
180
169
494
62
1563
6707
7917
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الخريجون والخريجات
في برامج الكلية خالل عام 1435/1434هـ
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ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

3

دﻛﺘﻮراه

0

الخريجون والخريجات في برامج الكلية خالل عام 1435/1434هـ
البرنامج األكاديمي

الخريجون

الخريجات

اإلجمالي

دكتوراه الفل�سفة في الإدارة العامة – م�سار �إدارة الموارد الب�شرية في القطاع العام
مجموع الخريجين والخريجات ببرامج الدكتوراه
ماج�ستير الإدارة العامة  -عام
ماج�ستير العلوم في االقت�صاد  -عام
ماج�ستير التجارة والتمويل  -عام
ماج�ستير العلوم في علوم القرارات  -عام
ماج�ستير �إدارة ال�صحة والم�ست�شفيات  -عام
ماج�ستير العلوم في المالية  -موازي
ماج�ستير العلوم في االقت�صاد  -موازي
ماج�ستير الإدارة العامة – موازي

3
3
9
1
4
7
9
35

11
10
2
2
12
11
37

3
3
20
11
2
2
16
7
20
72
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(تابع) الخريجون والخريجات في برامج الكلية خالل عام 1435/1434هـ
البرنامج األكاديمي

ماج�ستير المحا�سبة المهنية  -موازي
ماج�ستير الأعمال  -موازي
ماج�ستير �إدارة ال�صحة والم�ست�شفيات  -موازي
ماج�ستير �إدارة �أعمال  -م�سار الإدارة المالية  -عام
ماج�ستير �إدارة الأعمال  -م�سار �إدارة العمليات  -عام
مجموع الخريجين والخريجات ببرامج الماج�ستير
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص المحا�سبة
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص نظم المعلومات الإدارية
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص الت�سويق
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص الإدارة
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الخريجون

الخريجات

اإلجمالي

19
42
11
6
6
149
99
58
38
8

10
14
16
125
191
87
28
27

29
56
27
6
6
274
290
145
66
35

(تابع) الخريجون والخريجات في برامج الكلية خالل عام 1435/1434هـ
البرنامج األكاديمي

الخريجون

الخريجات

اإلجمالي

بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص الإدارة  -م�سار �إدارة الموارد الب�شرية
بكالوريو�س العلوم في االقت�صاد
بكالوريو�س العلوم في االقت�صاد – م�سار االقت�صاد العام
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص المالية – م�سار الم�صرفية الإ�سالمية
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص المالية – م�سار اال�ستثمار
بكالوريو�س العلوم في �إدارة الأعمال – تخ�ص�ص المالية – م�سار المالية العام
بكالوريو�س �إدارة الأعمال – منهجية قديمة
مجموع الخريجين والخريجات ببرامج البكالوريو�س
الإجمالي العام

44
18
8
51
11
335
487

74
12
25
57
101
6
49
657
782

118
12
43
65
152
17
49
992
1269
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التدريب التعاوني
قامت وحدة التدريب التعاوني خالل العام الدرا�سي 1435 – 1434هـ بالتن�سيق مع عدد كبير من المن�ش�آت الحكومية
والخا�صة لتدريب عدد من طالب الكلية في تخ�ص�صاتها المختلفة .وقد بلغ عدد الطالب الم�سجلين في برنامج
التدريب التعاوني في الف�صل الدرا�سي الأول  173طالبا وطالبة وفي الف�صل الدرا�سي الثاني  264طالبا وطالبة،
ب�إجمالي بلغ  437طالباً وطالبة خالل العام الدرا�سي .ويو�ضح الجدول في ال�صفحة المقابلة توزيع �أعداد ه�ؤالء
الطالب والطالبات على �أق�سام الكلية المختلفة.

34
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أعداد المسجلين بالتدريب التعاوني خالل عام 1435-1434هـ
القسم

الت�سويق
المالية
المحا�سبة
الإدارة
االقت�صاد
نظم المعلومات
الإدارية
الإجمالي

الفرع

طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات

أعداد المسجلين
الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الصيفي

اإلجمالي

1
1
4
25
5
31
8
38
1
15
12
32
31
142

8
2
41
36
17
38
9
27
3
35
24
24
102
162

-

9
3
45
61
22
69
17
65
4
50
36
56
133
304

-
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تعاونت وحدة التدريب التعاوني مع عدد من الجهات الحكومية والخا�صة من خالل التن�سيق لتوفير الفر�ص
التدريبية المنا�سبة .وبلغ عدد المنظمات الم�شاركة في البرناج خالل عام التقرير مايزيد على  76منظمة في
القطاعين الحكومي والخا�ص.
أهم الجهات المشاركة في التدريب التعاوني خالل عام 1435-1434هـ
الجهات المشاركة

 -1م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
 -2ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)
BAE Systems Saudi Arabia -3
 -4الهيئة العامة للغذاء والدواء
 -5مجموعة �سامبا المالية
 -6م�صرف الإنماء
� -7شركة االت�صاالت ال�سعودية
 -8هيئة ال�سوق المالية
 -9الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
 -10الهيئة العامة لال�ستثمار
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 -11وزارة المالية
� -12شركة المراعي
� -13صندوق التنمية ال�صناعية
 -14تداول
KPMG -15
Deloitte -16
 -17ال�شركة التعاونية للت�أمين
 -18م�صرف الراجحي
� -19شركة التعدين العربية ال�سعودية
 -20البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار

ولتفعيل عملية التدريب التعاوني للطالب قامت الوحدة خالل عام التقرير بعدد من الأن�شطة �أهمها ما يلي:
1-1تقديم العديد من المحا�ضرات الإر�شادية ح��ول برنامج التدريب التعاوني ت�ضمنت �شرحاً تف�صيلياً
لالئحة الداخلية للتدريب التعاوني وكذلك كيفية ا�ستفادة الطالب من البرنامج.
2-2التوا�صل مع العديد من المن�ش�آت بهدف تعزيز �سبل التعاون بين الكلية والم�ستفيدين من مخرجاتها
في �سوق العمل .ونتج عن ذلك توقيع الكلية لإتفاقية تفاهم مع �شركة المراعي يتم بموجبها �إتاحة
العديد من الفر�ص التدريبية لطالب الكلية في تخ�ص�صاتها المختلفة وكذلك �إتاحة الفر�ص الوظيفيه
لخريجيها.
3-3تنظيم العديد من المحا�ضرات العلمية والمهنية التي قدمها نخبة من الخبراء والتنفيذيين.
4-4التن�سيق مع وكالة الجامعة لل�شئون التعليمية والأكاديمية بمراجعة و�إعادة تنظيم بع�ض بنود الالئحة
الداخلية لبرنامج التدريب التعاوني بما يحقق الأهداف الرئي�سية للبرنامج ب�شكل �أف�ضل.
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فعاليات الكلية
خالل عام 1435-1434هـ
االجتماع الرابع للمجلس االستشاري لكلية إدارة األعمال
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عقد االجتماع الرابع للمجل�س اال�ست�شاري لكلية �إدارة الأع��م��ال ي��وم الأرب��ع��اء 1434/5/4ه���ـ الموافق 2014/3/5م برئا�سة
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير الدكتور /من�صور بن متعب بن عبد العزيز – وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية ورئي�س المجل�س
اال�ست�شاري للكلية .ا�ستهل �سمو رئي�س المجل�س االجتماع مرحباً ب�أع�ضاء المجل�س ،ثم قدم عميد الكلية �أ.د .معدي بن
محمد �آل مذهب عر�ضاً موجزاً عن واقع الكلية والإنجازات التي تحققت خالل عام التقرير ،و�أهم التحديات التي تواجه
الكلية ،والتوجهات الم�ستقبلية.
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طرح �أع�ضاء المجل�س اال�ست�شاري عدداً من المرئيات والمقترحات حول تطوير الكلية يمكن بلورتها في عدد من النقاط:
#تكريم الطالب المتميزين بالكلية
#تطوير مهارات الطالب قبل التخرج
#ا�ستخدام تدري�س (الحاالت الدرا�سية) في التدري�س
#ت�شجيع الطالب لدرا�سة ف�صل في جامعة �أخرى وخارج المملكة
#زيادة الن�شاط البحثي في الكلية وربط البحوث بالمجتمع
#زيادة التفاعل بين الكلية والقطاع الحكومي
#تطوير الأن�شطة الال�صفية للطالب
#االهتمام بمهارات اللغة العربية
#الربط بين ا�ستراتيجية الكلية وا�ستراتيجية الجامعة
�#إن�شاء وحدة بحث لبلورة تو�صيات المجل�س وومتابعة جوانبها التطبيقية في �سوق العمل
#تطوير وحدة التعليم وعالقة الإن�سان بالطالب

40
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المؤتمر األول لكليات إدارة األعمال
بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحت رعاية �صاحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز �آل �سعود النائب الثاني لرئي�س مجل�س ال��وزراء والم�ست�شار والمبعوث الخا�ص
لخادم الحرمين ال�شريفين ،نظمت كلية �إدارة الأعمال بجامعة الملك �سعود الم�ؤتمر الأول لكليات �إدارة الأعمال بجامعات دول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية خالل الفترة من  17-16ربيع الثاني 1435هـ الموافق  17-16فبراير 2014م في مدينة الريا�ض� .شارك في الم�ؤتمر نخبة من
الأكاديميين و�صناع القرار في مجال المال والأعمال من دول مجل�س التعاون الخليجي.
�سعى الم�ؤتمر �إلى تحقيق عدة �أهداف منها :توطيد �أوا�صر التعاون وال�شراكة بين كليات �إدارة الأعمال في دول مجل�س التعاون ،ومناق�شة �أهم
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التحديات التي تواجهها دول المجل�س في مجال المال والأعمال والتعرف على دور �صناعة القرار في مواجهتها ،وا�ستعرا�ض واق��ع العملية
التعليمية في كليات �إدارة الأعمال ومقارنتها ب�أف�ضل التجارب العالمية الناجحة ،وتبادل المعارف والخبرات والم�ستجدات العملية في مجال
المال والأعمال .وفي هذا ال�صدد ناق�ش الم�ؤتمر العديد من المو�ضوعات حول ت�شجيع وتنمية �إمكانية �إج��راء البحوث العلمية المتخ�ص�صة،
والإ�سهام في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم لكليات �إدارة الأعمال واحتياجات �سوق العمل ،ومواجهة التحديات المعا�صرة في مجال المال
والأعمال ،وتنمية الم�شروعات ال�صغيرة ،وتطوير العملية التعليمية في كليات �إدارة الأعمال ،و�إجراء بحوث علمية متخ�ص�صة في مجال المال
والأعمال في دول مجل�س التعاون ت�شمل ق�ضايا تتعلق بمو�ضوعات اقت�صادية ومالية ومحا�سبية و�إدارية وا�ستراتيجية.
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محاور المؤتمر

44

1-1محور تطوير العملية التعليمية والبحثية في كليات �إدارة الأعمال
2-2المحور االقت�صادي :تنويع االقت�صاد ال�سعودي ،والتنمية االق�صادية في المملكة العربية ال�سعودية وقدراتها التناف�سية ،وال�صناعات
البتروكيماوية في االقت�صاد الخليجي.
3-3المحور المالي :معوقات �سوق ال�صكوك بالمملكة العربية ال�سعودية ،الحوكمة وتحمل المخاطر في البنوك الإ�سالمية ،التنب�ؤ بقيمة
ومخاطر �سوق الأ�سهم الخليجية.
4-4المحور المحا�سبي :فاعلية المعايير المحا�سبية ،حوكمة ال�شركات الإ�سالمية والتقليدية ،معايير المحا�سبة ال�سعودية.
5-5المحور الت�سويقي :مع ّوقات ا�ستخدام الت�سويق الإلكتروني ،قرارات الم�ستهلك والت�سوق الإلكتروني ،اختيار الطالب للبنوك – منظور �إ�سالمي.
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

توصيات المؤتمر

1-1محور تطوير العملية التعليمية والبحثية في كليات �إدارة الأعمال:
#عقد الم�ؤتمر الثاني لكليات �إدارة الأعمال بجامعات دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية في رحاب جامعة الكويت بدولة
الكويت خالل العام 1437هـ الموافق 2016م.
#تعزيز التعاون بين كليات �إدارة الأعمال بجامعات دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية في عمل الأبحاث الم�شتركة ،وتبادل
الزيارات بين �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب ،واال�ستفادة من قواعد البيانات وتبادل الخبرات في كل ما من �ش�أنه النهو�ض بالتعاون
بين جامعات دول المجل�س الى �آفاق �أرحب .
#اال�ستفادة من تجارب كليات �إدارة الأعمال بجامعات دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية التي ح�صلت على االعتماد الأكاديمي.
#الم�شاركة الم�ستمرة للم�ستفيدين من كليات �إدارة الأعمال في تحديث البرامج والخطط اال�ستراتيجية للكليات.
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2-2المحور االقت�صادي:
#بذل المزيد من الجهد في زيادة م�صادر الدخل والإيرادات غير النفطية ،لتحقيق التنويع االقت�صادي المن�شود.
#العمل على اال�ستفادة من اتفاقيات التكامل االقت�صادي الخليجي ب�إ�صدار الت�شريعات والنظم وزي��ادة الحوافز الكفيلة بتعميق
التداخل بين ال�صناعات ،والترابط اال�ستثماري والتجاري الإقليمي.
#العمل على الو�صول للتنمية الإقليمية المتوازنة ،ودعم المناف�سة ،والتنمية الم�ستدامة ،وتقليل االعتماد على دور الدولة.
3-3المحور المالي:
#تعزيز ال�شفافية ومزيد من الإف�صاح عن الأداء المالي لل�شركات المتداولة �أ�سهمها في اال�سواق المالية في دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية.
 #بذل مزيد من العناية بال�صكوك اال�سالمية في دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية وتطوير المعايير المالية والقانونية
الخا�صة بها.
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

4-4المحور المحا�سبي:
�#إجراء المزيد من الدرا�سات التي تتناول توافق معايير المحا�سبة الدولية مع البيئة االقت�صادية واالجتماعية لدول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية.
5-5المحور الت�سويقي:
#تفعيل القواعد الت�شريعية والقانونية التي تنظم خدمات الإنترنت لدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية  ،بحيث توفر
للمتعاملين مزيداً من م�شاعر الثقة والأمان لدى قيامهم بعمليات الت�سوق الإلكتروني.
#العمل على �إن�شاء جهات م�ستقلة في دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية  ،يقع على عاتقها �ضمان حقوق العمالء وال�شركات
التجارية على حد �سواء ،لبث الثقة في مجال الت�سوق الإلكتروني ،والتجارة الإلكترونية.
وفي ختام الم�ؤتمر قام المنظمون والم�شاركون في الم�ؤتمر بعمل زيارة لمنطقة العاذرية التاريخية والتقاط بع�ض ال�صور التذكارية.
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الحفل السنوي لكلية إدارة األعمال

�أقامت الكلية حفلها ال�سنوي في  15رجب 1435هـ الموافق 2014/5/14م ،بد�أ الحفل بكلمة ل�سعادة عميد الكلية وجه فيها ال�شكر لأع�ضاء هيئة
التدري�س والعاملين بالكلية على ما بذلوه من جهد خالل العام المن�صرم ،و�شرح �سعادته كذلك توجهات الكلية لتطوير�أدائها الأكاديمي وما ي�أمله
من تعاون جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملين في هذا الخ�صو�ص.
ثم تم ا�ستكمال فعاليات الحفل على النحو التالي:
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جامعة الملك سعود

 عرض منجزات وكاالت الكلية واألقسام والوحدات اإلدارية-1
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 -2تكريم قسم اإلدارة بمناسبة حصول القسم على االعتماد األكاديمي الوطني

 -3تكريم الزمالء المتقاعدين
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كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

:ISI  تكريم الزمالء الذين تم ترقيتهم ونشروا بحوثًا في دوريات مصنفة ضمن-4
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 -5تكريم الطلبة في قائمة العميد
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 تكريم موظفي الكلية-6
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أنشطة التطوير والجودة
وكالة الكلية للتطوير والجودة
وكالة الكلية
للتطوير والجودة
وكيل الكلية للتطوير والجودة

لجان الجودة بالأق�سام

ق�سم االقت�صاد
ق�سم الت�سويق

مجل�س برامج
الدرا�سات العليا
في �إدارة الأعمال

ق�سم الإدارة العامة

ق�سم الإدارة ال�صحية

ق�سم الإدارة
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وحدات الوكالة

ق�سم المالية

وحدة الجودة

ق�سم المحا�سبة

وحدة االعتماد
الأكاديمي

ق�سم نظم
المعلومات الإدارية

وحدة تطوير
المهارات

ق�سم التحليل الكمي

وحدة الوثائق
والمعلومات

إنجازات التطوير والجودة خالل عام 1435 - 1434هـ
في �إطار الخطة اال�ستراتيجية لكل من جامعة الملك �سعود وكلية �إدارة الأعمال ،تعمل وكالة الكلية للتطوير والجودة على تحقيق الجودة ورفع
معدالت الأداء الأكاديمي بالكلية وذلك من خالل هيكلها التنظيمي المت�ضمن :وحدة الجودة ،وحدة الإعتماد الأكاديمي ،وحدة تطوير المهارات،
ووحدة الوثائق والمعلومات .وقد وا�صلت الوكالة �سعيها خالل العام الجامعي 1435 – 1434هـ ببذل الجهود في �سبيل تحقيق التميز في االداء
وتعزيز جوانب القوة التي اكت�سبتها الكلية خالل الفترات ال�سابقة من خالل تر�سيخ مفاهيم وا�ستراتيجيات �ضمان التعلم وكيفية تطبيقها
والتركيز علي �ضمان الجودة ب�أن�شطة الكلية المختلفة ال�ستكمال متطلبات االعتماد االكاديمي الوطني (الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
الأكاديمي  )NCAAAواالعتماد االمريكي ( .)AACSBوفيما يلي �إنجازات وكالة كلية �إدارة الأعمال للتطوير والجودة في مجاالت الجودة واالعتماد
الأكاديمي والتطوير خالل العام الجامعي 1435-1434هـ:

موقف الكلية من االعتماد الوطني

NCAAA

#تقدمت الكلية بطلبات االعتماد و�أدل��ت��ه��ا الثبوتية لهيئة االعتماد الوطنية ف��ي �شهر نوفمبر 2011م العتماد خم�سة ب��رام��ج بمرحلة
البكالوريو�س :المحا�سبة ،واالقت�صاد ،والمالية ،والإدارة ،والت�سويق .وقد تلقت الأق�سام المعنية بهذه البرامج عدة مالحظات وتو�صيات
من الهيئة في �شهر مار�س .2012
#نجح ق�سم الإدارة في الو�صول للم�ستوى المقبول من قبل فريق المحكمين الخارجيين التابع للهيئة والذي تمت زيارته للكلية في �شهر
مايو  .2013وبناء على هذه الزيارة ،ح�صل الق�سم على االعتماد الوطني في .2014/3/30
#ا�ستقبل ق�سم االقت�صاد زي��ارة مراجعي الهيئة في �شهر فبراير  .2014وكانت نتيجة هذه الزيارة وج��ود بع�ض المالحظات والتو�صيات
من قبل مراجعي الهيئة .وقد �أتم الق�سم �إجراء ما هو مطلوب وفقاً لهذه التو�صيات .والق�سم في انتظار قرار الهيئة بخ�صو�ص اعتماد
برنامجها.
#تعمل بقية �أق�سام الكلية على تجهيز متطلبات االعتماد الوطني طبقاً لتو�صيات هيئة االعتماد ،بما فيها ق�سم �إ�ضافي وهو ق�سم نظم
المعلومات الإدارية ،الذي يعمل جاهداً لتقديم طلب االعتماد.
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موقف الكلية من االعتماد الدولي

AACSB

#هناك ع�شر مراحل يجب اتمامها لح�صول الكلية على االعتماد الدولي ( .)AACSBوقد بد�أت الكلية عملية الح�صول على االعتماد عام
2010م ،وا�ستطاعت خالل عام ون�صف �إنجاز ال�سبع مراحل الأولى.
#بد�أت الكلية المرحلة الثامنة من االعتماد في �أكتوبر 2011م .منذ ذلك التاريخ ،وك�أحد متطلبات المرحلة الثامنة ،طلب من الكلية تقديم
تقارير تعك�س التقدم في تطبيق عمليات �ضمان التعلم .وقد قامت الكلية بتقديم تقرير �أول في �سبتمبر 2012م ،وتقرير ثاني في نوفمبر
2013م .قبلت هيئة االعتماد هذين التقريرين و�أ�شادت في نف�س الوقت بالتقدم الحا�صل في الكلية في �سبيل ح�صولها على االعتماد
الأكاديمي.
#تم تقديم التقرير الثالث �إلى لجنة االعتماد المبدئي ( )IACفي 2014/9/30م بهدف االنتقال �إلى المرحلة التا�سعة في االعتماد وهي زيارة
فريق المراجعين ( )PRTالمتوقع �إجرا�ؤها خالل عام 2015م بعدها تنتقل الكلية �إلى الخطوة العا�شرة والأخيرة وهي اال�ستجابة لتو�صيات
اللجنة .بعد �إتمام هذه المرحلة الأخيرة ،تكون الكلية م�ؤهلة للح�صول على االعتماد الدولي (.)AACSB

أنشطة تطويرية ذات عالقة باالعتماد األكاديمي

خالل الثالث �سنوات ال�سابقة قامت الكلية بتطبيق خطة ل�ضمان التعلم ( )AOLلمجموعة من برامجها .وقد تم قيا�س النتائج خالل العام
الجامعي 1435 - 1434ه��ـ الموافق 2014/2013م على مرحلتين بهدف تحديد �أه��داف البرامج .ويو�ضح المخطط البياني التالي ن�سب تنفيذ
المرحلتين بالبرامج المختلفة:
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نتائج قياسات ضمان التعلم ببرامج الكلية خالل عام 1435 - 1434هـ
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ورغبة في تحقيق التقدم في الح�صول على االعتماد الأكاديمي الوطني والدولي ،قامت وكالة التطوير والجودة بالكلية بعقد العديد من ور�ش
العمل واللقاءت واالجتماعات والدورات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س خالل عام  2014/2013كما يت�ضح من الجدول التالي:

فعاليات نشر ثقافة الجودة خالل عام 1435/1434هـ
الفصل الدراسي

الف�صل الدرا�سي الأول

الف�صل الدرا�سي الثاني
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الفاليات

المشاركون من أعضاء
هيئة التدريس

الكتابة الفعالة لو�صف المقرر
الربط بين نتائج التعلم بالبرنامج والأهداف التعليمية للمقرر
بناء خريطة المقرر الدرا�سي
كيفية كتابة دليل تقييم الطالب ()Rubrics
الكتابة الفعالة لتقرير المقرر
الكتابة الفعالية لتقرير المقرر

107
189
126
235
211
97

مجلة العلوم اإلدارية
#تم �إعداد م�شروع تطوير المجلة لتطوير الموقع الإلكتروني وو�ضع المجلة على قائمة . ISI
#تم االنتهاء من تطوير الموقع الجديد للمجلة ،بحيث يتم التعامل مع البحوث المر�سلة للمجلة �إلكترونياً من بداية اال�ستالم
ومن ثم التحكيم المبدئي ،و�إر�سال البحوث للتحكيم  ،وتزويد الباحث بمالحظات المحكمين ،والرد عليها ،كما هو الو�ضع
في المجالت العلمية العالمية .وقد تم البدء بتحميل بع�ض الملفات باللغتين العربية والإنجليزية ،و�سيتم ا�ستكمال ذلك
ومراجعته قبل تد�شين الموقع والذي يتوقع �أن يتم مع بداية بداية العام الدرا�سي 1436/1435هـ.
#عقدت هيئة التحرير عدة اجتماعات ،وناق�شت �أهمية العمل على �أن تكون المجلة �ضمن قائمة  ،ISIومتطلبات تحقيق ذلك.
وقد تم التوا�صل مع د� .سالم الغامدي من �إداراة المجالت العلمية ،ومراجعة متطلبات الن�شر في  .ISIوبعد ذلك تم تعديل
قواعد الن�شر في المجلة وفقاً لمتطلبات الن�شر في  ،ISIوتطبيق القواعد الجديدة على البحوث المقدمة للمجلة ،والعمل على
االنتهاء من ثالثة �أعداد متوالية محققة ل�شروط االن�ضمام للقائمة.
#تم �إعداد مجل�س ا�ست�شاري عالمي من مختلف الجامعات العالمية والتخ�ص�صات الأكاديمية ،وهذا �أحد متطلبات االن�ضمام لـ .ISI
 #اتبعت هيئة التحرير مبد�أ م�س�ؤولية �أع�ضاء هيئة التحرير المبا�شرة عن البحوث التي تتفق مع تخ�ص�صاتهم �أو قريبة منها،
بحيث يتحقق كل ع�ضو من ا�ستفياء الباحث لمالحظات المحكمين ،بدون الرجوع للمحكمين ،وعمل المراجعة النهائية قبل
عر�ضه على هيئة التحرير التخاذ القرار ب�ش�أنه.
#عملت هيئة التحرير على متابعة المحكمين ،وا�ستبدال بع�ضهم – في حال عدم اال�ستجابة ،وكان لم�ساعدة �سكرتارية المجلة
دور كبير في متابعة المحكمين والتوا�صل المبا�شر عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني .ونتيجة لذلك ،تم اخت�صار فترة
التحكيم ،وتحقيق ن�سبة جيدة من االنجاز.
#نظراً لأهمية االنتظام في �إ�صدار �أع��داد المجلة ،فقد تم االنتهاء من العدد  ،)2(25و�إر�ساله للمطابع وتجري متابعته ،وتم
التفاهم مع �سعادة وكيل عمادة الن�شر العلمي على �سرعة االنتهاء منه ،كذلك اكتمل العدد  ،)1(26والعمل ج��ار على على
ا�ستكماله ،ومن ثم �إقراره ،و�إر�ساله للمطابع .كما تم االنتهاء من ثالثة بحوث �ضمن العدد .)2(26
#تم تحديث قوائم المحكمين لجميع التخ�ص�صات بحيث يكون لها بعد عالمي.
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تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس
�إيماناً من الكلية بالدور الهام الذي يلعبه الن�شاط التدريبي في تطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،يوجد في وكالة التطوير
والجودة بالكلية وحدة التطوير التي من �ضمن مهامها القيام بالتن�سيق مع عمادة تطوير المهارات بالجامعة لح�ضور �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية �إدارة الأعمال ال��دورات التدريبية التي تعدها العمادة �ضمن برامجها ال�سنوية في الداخل والخارج ،وكذلك متابعة
الن�شاط التدريبي داخل الكلية فيما يتعلق بالفعاليات التي تقوم به الكلية من دورات �أو محا�ضرات �أو ور�ش عمل .وخالل عام 1434هـ
 1435ه��ـ  ،بلغت م�شاركات �أع�ضاء هيئة التدري�س في هذه الأن�شطة عدد ( )102م�شاركة ،تر ّكزت في تطوير مهاراتهم الأكاديميةوالقيادية ،ومتطلبات تحقيق الجودة في التعليم الجامعي.
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الفعاليات التدريبية التي نفذتها وكالة التطوير والجودة بالكلية
خالل عام 1435/1434هـ
م

اسم الفعابية

التاريخ

عدد الساعات

عدد الحضور

1

ور�شة عمل بعنوان تقنيات �صياغة �أهداف تعلم المقرر وكيفية
تقييمها
ور�شة عمل بعنوان تقنيات �صياغة �أهداف تعلم المقرر وكيفية
تقييمها
ور�شة عمل بعنوان تقنيات �صياغة �أهداف تعلم المقرر وكيفية
تقييمها
ور�شة عمل بعنوان تقنيات �صياغة �أهداف تعلم المقرر وكيفية
تقييمها
ور�شة عمل بعنوان تقنيات �صياغة �أهداف تعلم المقرر وكيفية
تقييمها
ور�شة عمل بعنوان تقنيات �صياغة �أهداف تعلم المقرر وكيفية
تقييمها
ور�شة عمل بعنوان تقنيات �صياغة �أهداف تعلم المقرر وكيفية
تقييمها
ور� �ش��ة بالتن�سيق م��ع ع �م��ادة ��ش�ئ��ون ال�م�ك�ت�ب��ات ب�ع�ن��وان كيفية
ا�ستخدام قواعد البيانات
ور�شة عمل بعنوان �ضمان التعلم  -الق�سم الن�سائي
ور�شة عمل بعنوان �ضمان التعلم (د� .سوندرام ناتا راجا)
الحفل ال�سنوي للكلية
ور�شة عمل بعنوان �ضمان التعلم – الق�سم الن�سائي (د� .سوندرام
ناتا راجا)
ور�شة عمل بعنوان �ضمان التعلم (د� .سوندرام ناتا راجا)

1434/10/20

2

6

1434/10/21

2

11

1434/10/22

2

5

1434/10/26

2

12

1434/10/27

2

6

1434/10/28

2

8

1434/10/29

2

3

1434/11/2

2

30

1434/11/18
1434/12/1
1434/12/2

2
2
2

32
6
103

1435/1/1

2

19

1435/1/2

2

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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(تابع) الفعاليات التدريبية التي نفذتها وكالة التطوير والجودة بالكلية
خالل عام 1435/1434هـ
م

اسم الفعابية

التاريخ

عدد الساعات

عدد الحضور

14

ور�شة عمل بعنوان �ضمان التعلم – الق�سم الن�سائي (د� .سوندرام
ناتا راجا)
ور�شة عمل بعنوان �ضمان التعلم (د� .سوندرام ناتا راجا)
محا�ضرة تعريفية لأع���ض��اء هيئة التدري�س ال�ج��دد – الق�سم
الن�سائي (د� .سوندرام ناتا راجا)
ور�شة عمل بعنوان تقرير المقرر الدرا�سي – الق�سم الن�سائي
(د�.سوندرام ناتا راجا)
ور��ش��ة عمل بعنوان مهام لجان ال�ج��ودة بالأق�سام الأكاديمية
(د�.سوندرام ناتا راجا)
ور��ش��ة عمل ع��ن كيفية تطبيق �ضمان ج ��ودة التعلم – الق�سم
الن�سائي (د� .سوندرام ناتا راجا)
ور��ش��ة عمل ع��ن كيفية تطبيق �ضمان ج ��ودة التعلم – الق�سم
الرجالي (د� .سوندرام ناتا راجا)
ور�شة عمل بعنوان تقرير المقرر الدرا�سي – الق�سم الن�سائي
(د�.سوندرام ناتا راجا)
اج �ت �م��اع م��ع خ�ب�ي��ر االع �ت �م��اد الأك ��ادي �م ��ي ال ��دول ��ي ()AACSB
البروفي�سور/يار عبادي – الق�سم الن�سائي
اج �ت �م��اع م��ع خ�ب�ي��ر االع �ت �م��اد الأك ��ادي �م ��ي ال ��دول ��ي ()AACSB
البروفي�سور /يار عبادي – الق�سم الن�سائي

1435/1/9

2

9

1435/1/17

2

2

1435/1/22

2

5

1435/4/3

2

68

1435/4/12

2

10

1435/5/30

2

22

1435/6/16

2

4

1435/7/6

2

43

1435/8/6

2

5

1435/8/10

2

13

46

170

15
16
17
18
19
20
21
22
23

الإجمالي
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أنشطة البحث العلمي بالكلية خالل عام 1435 - 1434هـ
المشاركات في النشاط البحثي على مستوى أقسام الكلية
30
26

25

20
17

13

12

15

10
6

5

5

4

5
2

ﻧﻈﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ادارﻳﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻜﻤﻲ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ادارة
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ادارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ادارة

0
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األبحاث الممولة من مركز بحوث الكلية
هـ1435-1434 خالل عام
منفذ النشر

القسم

عنوان البحث

الباحث

 جامعة الملك �سعود- مجلة العلوم الإدارية

الإدارة العامة

بحث دكتوراه

الإدارة العامة

 الو�ضع الراهن ونموذج مقترح:الإدارة المحلية في المملكة العربية ال�سعودية
 نموذج مقترح:تطوير ريادة الأعمال في المملكة العربية ال�سعودية
لل�سيا�سات الحكومية

Journal of Policy Modeling

االقت�صاد

Return and volatility interaction between oil prices and stock
markets in Saudi Arabia

Interdisciplinary Journal of
Research in Business

التحليل الكمي

Modelling the Impact of Oil Price Fluctuations on the Stock Returns
in an Emerging Market: The Case of Saudi Arabia

Interdisciplinary Journal of
Research in Business

التحليل الكمي

Customers' Satisfaction and Its Implications for Women-Only
Banks in Saudi Arabia

Applied Mathematics and
information Sciences

التحليل الكمي

Artificial Immune Algorithm for Solving Fixed Charge
Transportation Problem

خالد بن مو�سى الطا�سان

المجلة العربية للعلوم الإدارية
جامعة الكويت

التحليل الكمي
الت�سويق

Volatility Spillovers Between Stock Market Returns and Exchange Rate: Empirical
Evidence Form Saudi Arabia and Egypt

 �سليمان زكريا �سليمان الوليد �إدري�س-

The Journal of American Academy
of Business

الت�سويق

Impact of Customers' trust in E-Payment Channels on Their
Purchase Intentions

The Journal of American Academy
of Business

الت�سويق

Environmental Purchasing: From the Perspective of Claims,
Involvement, and Societal Structure

Economic Modeling

المالية

Coal consumption:An alternate energy resource to fuel economic
growth in Pakistan

Iktisat Isletme Finans

المالية

The Importance of Subjective Criteria in Credit Ratings Under
Informality

عدنان عبداهلل ال�شيحة
عبدالملك المخالفي
)(طالب دكتوراه
جمال الجويني
�سليمان زكريا
�إبراهيم الجا�سر

محمود عبدالحميد �صالح
كوكو راندير
�صقلين لطيف
علي بوالت
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األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس
هـ1435/1434 خالل عام
تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

2013

Journal of basic and applied
scientific research

Transfer of HR Practices across Different Cultures

بحث

الإدارة

�أر�شد �أحمد

2014

International journal of
business, humanities and
technology

Human resource management in change: a case of
international publishing takeover

بحث

الإدارة

�أر�شد �أحمد

2013

Life Scince Journal

The effect of capital structure on profitability

بحث

الإدارة

عبد المح�سن النع�ساني

2013

Life Scince Journal

Consumer environmental activism, suitable
consumption behabior and satisfaction

بحث

الإدارة

عبد المح�سن النع�ساني

2013

Life Scince Journal

Ecologecal consciousness and ecological buying
behavior: and Empirical study in Saudi Arabia

بحث

الإدارة

عبد المح�سن النع�ساني

2014

AFINIDAD
ISI

Signaling Effects of Dividend Announcements: A
Comparison Between Malaysian and Saudi Arabian
Firms

بحث

الإدارة

عبد المح�سن النع�ساني

2014

AFINIDAD
ISI

Role of Financial Accounting Practices in Sighting the
Existence Worth of Hypermarket Business

بحث

الإدارة

عبد المح�سن النع�ساني

65
King Saud Univercity - College of Business Administration

2013 -2014 G

االسم

هـ1435-1434 التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
Annual Report of the College of Business Administration 2013 -2014 G

هـ1435/1434 (تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام
تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

االسم

2014

Nakai Business Review
International

User satisfaction with mobile websites: the impact
of perceived usefulness (PU), perceived ease of use
(PEOU) and trust

بحث

الإدارة

م�سلم �أمين

2014

Journal of Global Business
Advancement

Servicescape that emotionally touches the customers:
effect of physical environment on customer’s
emotions, satisfaction and behabioural loyalty

بحث

الإدارة

م�سلم �أمين

2014

Journal of Technology
Management in China

Factors affecting online brand community: a
conceptual model and framework

بحث

الإدارة

م�سلم �أمين

2014

International journal of retail
distribution management

Examining repurchase intention of experienced online
shoppers: an empirical study and post adopted online

بحث

الإدارة

م�سلم �أمين

2014

The TQM Journal

The impact of human resources management
practices on performance: evidence from a public
university in Malaysia

بحث

الإدارة

م�سلم �أمين

2013

Journal of Hotel and
Tourism Management

An examinination of the relationships between physical
environment, perceived value, image and behabioural
intentions: a SEM approach towards Malaysian resort hotels

بحث

الإدارة

م�سلم �أمين
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هـ1435/1434 (تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام
تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

2014

BMC Cardiovascular
Disorders
ISI

Gender-Dependent Associations between
Socioeconomic Status and Metabolic Syndrome: A
cross-sectional study in the Adult Saudi Population

بحث

الإدارة ال�صحية

�سعد بن عبد اهلل الغانم

2014

Polish Maritime Research
ISI

Investigating the impact of the intranet resistance and
intranet withdrawal

بحث

الإدارة ال�صحية

�سعد بن عبد اهلل الغانم

2013

Quality of Life Journal

Quality of life in tertiary healthcare sevices: Lessons
from the Saudi Arabian Accreditation System

بحث

الإدارة ال�صحية

وادي بن براك العنزي

2013

Health Services

Quality of Care and Quality of life: convergence or
divergence?

بحث

الإدارة ال�صحية

وادي بن براك العنزي

2014

Life Science Journal

Applying change management in improving the
perception of the speed control system as viewed by
brivers in the kingdom of Saudi Arabia.

بحث

الإدارة العامة

وحيد الهندي

2014

Life Science Journal

Drivers attitudes towards redlight violations
monitoring system

بحث

الإدارة العامة

وحيد الهندي

2014

المجلة العلمية للإدارة

الإ�صالح الإداري في المملكة العربية ال�سعودية من
البيروقراطية �إلى تو�سيع �سلطات المجال�س المحلية

بحث

الإدارة العامة

عماد ال�شيحة
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(تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام 1435/1434هـ
القسم

نوع النشر

العنوان

اسم وعاء النشر

تاريخ النشر

االسم

خالد بن حمد القدير

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

The Effect of the Fluctuations in the Components of
Aggregate Demand on the non-oil GDP of the Kingdom
of Saudi Arabia: a Vector Auto-Regression analysis

ARGUMENTA
OECONOMICA
ISI

2014

ممدوح عو�ض الخطيب

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

التنويع والنمو في االقت�صاد ال�سعودي

�أحمد بن عبيد

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

Has Saudi Arabia Regional Economic Development
Led to Convergence and Competitiveness among the
?Regions

الم�ؤتمر الأول لكليات �إدارة
الأعمال بجامعات دول مجل�س
التعاون بدول الخليج العربية
الم�ؤتمر الأول لكليات �إدارة
الأعمال بجامعات دول مجل�س
التعاون بدول الخليج العربية

2014
2014

 �أح� � � � �م � � � ��د ع� � �ب � ��دال� � �ك � ��ري � ��معبدالرحمن المحيميد
� -أيمن محمد �أبراهيم هندي

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

قنوات انتقال الأزمة المالية العالمية �إلى اقت�صاد المملكة
العربية ال�سعودية

مجلة العلوم الإدارية
واالقت�صادية

2014

بخاري �سيال و�آخرون

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

The Performance of Saudi Banking Industry 2000 – 2011:
?Have the Banks distinguished themselves from one another

International Journal of
Financial Research,

2014

بخاري �سيال

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

An analysis of the impacts of rainfall and rainfall
variability on cash and food crop production in the
Gambia”,.

Global Journal of
Quantitative Science

2014
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(تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام 1435/1434هـ
القسم

نوع النشر

العنوان

اسم وعاء النشر

تاريخ النشر

االسم

بخاري �سيال

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

Human capital, foreign direct investment stock, trade and
the technology diffusion in Saudi Arabia 1974-2011”,

Journal of Economic
Studies

2014

بخاري �سيال

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

“An econometric analysis of agriculture-growth nexus
in the Gambia: 1966 to 2009, it is more people per acre
and fewer yields per acre, and the reverse should have
been the case.

African Journal of
Agricultural research

2014

نورة عبدالرحمن اليو�سف

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

Demand for oil products in OPEC countries: A panel
"Cointegration Analysis

International Journal of
Energy Economics and
Policy

2013

جاتلي ،اليو�سف ،ال�شيخ

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

The Rapid Growth of OPEC’s Domestic Oil
consumption, Energy Policy

Energy Policy

2014

نورة عبدالرحمن اليو�سف

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

ا�ستقرار الطلب على النقود في المملكة العربية

نورة عبدالرحمن اليو�سف

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

نورة عبدالرحمن اليو�سف

االقت�صاد

درا�سة تطبيقية

العالقات التجارية بين دول مجل�س التعاون الخليجي ودول
االتحاد الأوروبي  :تحليل التكامل الم�شترك لبيانات البانل
تحليل العالقة الديناميكية بين متغيرات االقت�صاد الكلي
في المملكة العربية ال�سعودية :الناتج الحقيقي والنقود
و�سعر الفائدة والت�ضخم و�سعر ال�صرف

كلية �إدارة الأعمال  ،جامعة
الملك �سعود
مجلة درا�سات الخليج
والجزيرة العربية

مر�سل للن�شر

مجلة درا�سات اقت�صادية

مر�سل للن�شر

2014
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هـ1435/1434 (تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام
تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

االسم

Accepted for
publication,
forthcoming,
May, 2014

ARGUMENTA
OECONOMICA(ISI)

The Effect of the Fluctuations in the Components of
Aggregate Demand on the non-oil GDP of the Kingdom
of Saudi Arabia: a Vector Auto-Regression analysis

بحث

االقت�صاد

خالد بن حمد القدير

2013

المجلة العربية للإدارة

ت�صنيف �أخطار ال�سيارات في �سوق الت�أمين ال�سعودي بتطبيق
تحليلي دالة التمايز

بحث

التحليل
الكمي

ماهر بدوي

2014

International Journal
of Business and Social
Science

Intertemporal Effects of Online Advertising Channels
on Customers

بحث

الت�سوق

محمد بن عبدالرحمن المطيري

2014

International Journal of
Managerial Studies and
Research

The Impact of Relationship Quality and Franchisee
Credibility on e-CRM Implementation and Brand Adoption
relationship:An empirical study in Franchising Industry

بحث

الت�سوق

محمد بن عبدالرحمن المطيري

2014

International journal of
Marketing Studies

Relationship between service quality and customer
satisfaction in hypermarkets of Saudi Arabia

بحث

الت�سويق

يا�سر محفوظ الرحمن

2014

Procedings of international
interdisciplinary Business
Economic Advertisement
Conference, Turkey

An empirical study of the relationship between retail
store location and customer satisfaction

بحث

الت�سويق

يا�سر محفوظ الرحمن
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هـ1435/1434 (تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام
تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

2014

International journal of
development in trade,
commerce and business

Determinants of retail service quality – An empirical
study on perception of ethnic groups

بحث

الت�سويق

يا�سر محفوظ الرحمن

2014

International journal of
business & social science

Optimization-Maximization of marketing information
systems in small and medium enterprises: A linear
programming approach

بحث

الت�سويق

كوكو راندير

2014

Global Journal of Health
Sciences

Anti-Smoking environment: A perspective from
Murrays Psychogenic needs theory

بحث

الت�سويق

كوكو راندير

قبل للن�شر
2015 في

International Journal of
Commerce & Management

Do the sub components of country of origin trigger
purchase intention

بحث

الت�سويق

كوكو راندير

2014

 جامعة- مجلة العلوم الإدارية
الملك �سعود

�أثر المحتوى الإعالني في مواقع ال�شبكات االجتماعية على
اتجاهات الم�ستهلكين نحو العالمة التجارية

بحث

الت�سويق

محمود عبدالحميد �صالح

2014

Competitiveness Review

Developing an Islamic Corporate Social Responsibility
Model (ICSR)

بحث

الت�سويق

عبدالرحمن بن يو�سف العالي

2014

Journal of Business Ethics
ISI

What Islamic Ethics Have Contributed and the
Challenges Ahead.

بحث

الت�سويق

عبدالرحمن بن يو�سف العالي
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هـ1435/1434 (تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام
تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

االسم

2014

The Journal of American
Academy of Business

Environmental Purchasing: From the Perspective of
Claims, Involvement, and Societal Structure

بحث

الت�سويق

عبدالرحمن بن يو�سف العالي

2014

Entrepreneurship Theory
and Practice Journal
ISI

International Entrepreneurship and the Theory of
the (Long-Lived) International Firm: A Capabilities
Perspective

بحث

الت�سويق

عبدالرحمن بن يو�سف العالي

2013

Life Science Journal
ISI

Awareness of Social Corporate Responsibility in the
Emerging Economy

بحث

الت�سويق

عبد الرحمن بن يو�سف العالي

2013

Universia Business Review
ISI

Knowledge, Entrepreneurship, and Capabilities:
Revising the theory of MNE

بحث

الت�سويق

عبد الرحمن بن يو�سف العالي

2014

Global Journal of Health
Sciences

Anti-Smoking environment: A perspective from
Murrays Psychogenic needs theory

بحث

الت�سويق

ح�سيب اهلل

2014

International journal of
Economics, Commerce and
Management

Description of Social Networking Sites and its Uses

بحث

الت�سويق

ح�سيب اهلل

2014

European Academic Research

Importance of Culture in success of international marketing

بحث

الت�سويق

�أفتاب علم

2014

Internatinal Journal
of Management and
Information Technology

Connected Facility Quaity and Customers
Consumation: A learning study report of the selected
Commercial Banks in Riyadh, (Saudi Arabia)

بحث

الت�سويق

�أفتاب علم
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هـ1435/1434 (تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام
تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

2014

Journal of Huminty
and Social Sciences of
Southeast Asia

E-branding developing process for entire organization

بحث

الت�سويق

�أفتاب علم

2014

IBIMA (Proceeding)

When Tunisians Intend to Give: Investigating the role
of Non-for-profit image organization

بحث

الت�سويق

محمد نبيل المزوغي

2014

IBRC (Proceeding)

Online late booking: The impact of perceived risk,
online hesitation and electronic word of mouth

بحث

الت�سويق

محمد نبيل المزوغي

2014

Entrepreneurship
Association

The role of entrepreneurs characteristics and personal
networks in the innovation adoption in Tunisian SMEs

بحث

الت�سويق

محمد نبيل المزوغي

2014

Finance and Strategy
ISI

How Innovation Can Affect Ownership Structure: The
Case of Transient and Dedicated Institutional Investors

بحث

المالية

عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شويعر

2014

Financial Engineering and
Banking Society (FEBS)
Conference

Cost of Capital and the Role of Institutional Ownership

بحث

المالية

عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شويعر

2013

Academy of Management

Institutional Ownership and the Role of Innovation

بحث

المالية

عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شويعر
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هـ1435/1434 (تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام
تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

االسم

2014

Journal of International
Management
ISI

Building and Leveraging International Trust Within
and Across MNE Subsidiaries: A Social Exchange
Perspective

بحث

المالية

عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شويعر

2014

Nourth American Journal of
Economics and Finance
ISI

Modeling and Forcasting Value at Risk and Expected
Shortfall for the GCC Stock Markets: Do Long Memory,
Asymmetry and Fat-Tails Matter?

بحث

المالية

�شاكر محمد علوي

2014

Applied Economics
ISI

On the detection of Extreme Movements and
Persistent Behaviour in Mediterranean Markets: A
Wavelet Analysis

بحث

المالية

�شاكر محمد علوي

2014

Economic Modeling
ISI

Co-Movement of Gcc emerging Stock Markets: New
Evidence from Wavelet Coherence Analysis

بحث

المالية

�شاكر محمد علوي

2014

Journal of Behavioral
Finance
ISI

Influence of Locus of Control, Heuristics, Trend
Length and Investment Experience on Investment
Decisions

بحث

المالية

�سنويثا كوماران

2014

Quality and Quantity
ISI

Revisiting Linkages between Financial Development,
Trade Openess and Economic Growth in South Africa:
Fresh Evidence from Combined Cointegration Test

بحث

المالية

 علي بوالت �صقلين لطيف �ساتي-
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هـ1435/1434 (تابع) األنشطة البحثية األخرى ألعضاء هيئة التدريس خالل عام
تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

2014

مجلة الإدارة العامة

بحث

المحا�سبة

نا�صر محمد ال�سعدون

2014

مجلة الإدارة العامة

�أثر المراجعة الم�شتركة على جودة الأرباح المحا�سبية
لل�شركات الم�سجلة في �سوق الأوراق المالية ال�سعودية
�أثر المراجعة الم�شتركة على جودة الأرباح المحا�سبية
لل�شركات الم�سجلة في �سوق الأوراق المالية ال�سعودية

بحث

المحا�سبة

يحيى بن على الجبر

2014

Applied Mathematics &
Information Sciences, 8,
No. 1L, 1-6

Chaos Based Secure Storage and Transmission of
Digital Medical Images

بحث

نظم المعلومات
الإدارية

فهيم �أخطر

2014

Information; An
International
Interdisciplinary Journal,
ISSN 1344-8994

Adoption and Analysis of Security Applications to
Secure Data Integrity

بحث

نظم المعلومات
الإدارية

فهيم �أخطر

2013

Publisher: HumanPub by
American & Asian Human
and Sciences Research
Center

From Social Web Services to Social Communities of
Web Services

بحث

نظم المعلومات
الإدارية

فهيم �أخطر

2013

Journal of Fineance and
lnvestment Scienpress Ltd

Styized facts of trading activity in the high frequency
FX market:an Empirical Study

بحث

نظم المعلومات
الإدارية

منيرة بنت عي�سى العود

2014

International
Multidisciplinary Research
journal Indian Streams
Golden Research Thoughts
Journal

Research Approaches
New in broject Management

بحث

نظم المعلومات
الإدارية

�سارتاج فاتيما

2014

International Multidisciplinary
Research journal Indian
Streams Research Journal

Cloud Computin multi Approach

بحث

نظم المعلومات
الإدارية

�سارتاج فاتيما
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مشاركات أعضاء هيئة التدريس
في المؤتمرات العلمية خالل عام 1435 - 1434هـ

٪٣٩

٪٦١

مشاركة أعضاء هيئة التدريس
في المؤتمرات العلمية (محليًا ودوليًا):

ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻣﺆﺗﻤﺮات
ﻣﺤﻠﻴﺔ
دوﻟﻴﺔ

ﻛﻨﺪا

٪٧

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

٪١١

ﻓﺮﻧﺴﺎ ٪٥
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

مشاركة أعضاء هيئة التدريس
في المؤتمرات العلمية الدولية

٪٢

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

٪٢

أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ ٪٥٠

ﺗﺮ
ﺟﻨﻮ

ﻛﻴﺎ ٪٥
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اﻟﺒﺤ

ﺮﻳﻦ ٪٢
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أﺳﺘﺮ

اﻟﻴﺎ ٪٥

ب أﻓﺮﻳ

ﻘﻴﺎ ٪٢

٪٩

مساهمات أعضاء هيئة التدريس
في خدمة المجتمع خالل عام 1435 - 1434هـ
المساهمة في خدمة المجتمع حسب األقسام خالل عام 1435/1434هـ
20

19
18

15
13

10
9

10

9

5

5
2

2

1

ﻧﻈﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ادارﻳﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻻﻗﺘﺼﺎد

ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ادارة اﻟﺼﺤﻴﺔ

ادارة

0
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األنشطة الطالبية خالل عام 1435 - 1434هـ
أنشطة نادي التسويق
 - 1اللقاء التعريفي ألنشطة وخدمات وحدة الخريجين

عقد اللقاء يوم الخمي�س  1435/7/9الموافق  2014/5/8بكلية �إدارة الأعمال بح�ضور عدد كبير من طلبة الكلية ،وكذلك كل من الأ�ستاذ/
عبداهلل ال�ضراب  -رئي�س الوحدة والدكتور /عبداهلل الحربي وكيل الكلية للتطوير والجودة كمتحدثين .ا�ستعر�ض ال�ضيفان عدة مو�ضوعات
منها :الهدف من وراء �إن�شاء وحدة الخريجين ،وكيفية اال�ستفادة من الوحدة ،وكيف يمكن للطالب الخريج �أن يتوا�صل مع الوحدة والو�سائل
المقدمة من قبلهم لخدمة الطالب .وفي نهاية الفعالية فتح المجال لأ�سئلة الح�ضور والرد عليها.

78
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 - 2محاضرة بعنوان

"سيرتك الذاتية مفتاحك الوظيفي"

�ألقيت هذه المحا�ضرة يوم الثالثاء  1435/2/14الموافق
 2013/12/17من قبل الطالب� /أحمد العروي – الطالب
بق�سم الت�سويق في الكلية وع�ضو ن��ادي الت�سويق بهدف
تعريف الطالب بال�سيرة الذاتية وطرق كتابتها والمعلومات
الواجب ذكرها �ضمن ال�سيرة الذاتية� .شهدت المحا�ضرة
�إقباال كبيرا من قبل الطالب الذين �أب��دوا �إعجابهم عن
مو�ضوعات المحا�ضرة وفائدتها بالن�سبة لهم.

 -3محاضرة بعنوان "الفرص الوظيفية"

�أق��ي��م��ت ال��م��ح��ا���ض��رة ي���وم الأح�����د  1435/1/17ال��م��واف��ق
 .2013/11/10تحدث في هذه الفعالية �سعادة الدكتور/
�سعد العبدلي – م�ست�شار نائب وزير التعليم العالي و�أ�ستاذ
م�ساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .وكان محور
المحا�ضرة ع��ن ال��ف��ر���ص الوظيفية ف��ي م��ج��ال الت�سويق
وجاذبيتها في ال�سوق ال�سعودية ،مو�ضحاً تعدد المجاالت
ال��م��ت��اح��ة ل��خ��ري��ج��ي ق�����س��م ال��ت�����س��وي��ق ف���ي م���ج���االت م��ث��ل:
المبيعات ،الإعالن ،بحوث الت�سويق ،التوزيع المادي.
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 -4دورة تدريبية بعنوان "فكر صح"

�أقيمت الدورة يوم الأربعاء  1435/7/8الموافق 2014/5/7
ق��ام فيها ال��م��درب �أن��م��ار الكندي ف��ي البداية با�ستعرا�ض
اه��داف ال��دورة المتمثلة في :التعرف على كيفية التعلم،
وتعزيز االف��ك��ار الإي��ج��اب��ي��ة ،والتحكم ب��الأف��ك��ار ال�سلبية.
�أو���ض��ح ال��م��درب خ�لال ال���دورة ال��ف��رق بين العقل ال��واع��ي
وال��ع��ق��ل ال��ل�اواع����ي ،ودوره���م���ا ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��ك��ي��ر ،مع
�ضرب بع�ض الأمثلة وا�ستخدام بع�ض التمارين على ذلك
بم�شاركة الطالب �أنف�سهم .وفي الختام �أجاب المدرب على
�أ�ستف�سارات بع�ض الح�ضور وتعليقاتهم.
 -5محاضرة عن نشاط التوزيع في شركة كارفور

80

ع��ق��دت ال��م��ح��ا���ض��رة ي���وم الخمي�س  1435/7/2ال��م��واف��ق
 2014/5/1وق���دم���ه���ا ال���م���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ك���ارف���ور في
ال�سعودية  ،Frederick Levy Perraultوح�ضور مدير الموارد
الب�شرية بكارفور .ا�ستعر�ض المحا�ضر ا�ستراتيجية كارفور
في بيع التجزئة في المملكة .ح�ضر المحا�ضرة عدد من
�أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب كلية �إدارة الأعمال بما يزيد
ع��ن نحو  80ط��ال��ب��اً .م��ن المعلومات الهامة التي ذكرها
المحا�ضر �أن كارفور المملكة قامت منذ �إن�شائها عام 2004
بتوظيف نحو  1000موظف �سعودي ،و�أن بخطتهم توظيف
المزيد من ال�شباب ال�سعودين و�أن �سيا�ستهم في تنمية
ال��م��وارد الب�شرية ه��ي االع��ت��م��اد على ال��ك��ف��اءات الوطنية
و�إك�سابها الخبرات والمهارات في مجال تجارة التجزئة.
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

 -6محاضرة التسويق اإللكتروني

�أقيمت المحا�ضرة يوم الثالثاء  1435/4/1الموافق  2014/2/11بمقر الكلية في تمام ال�ساعة  12ظهرا قام فيها
الأ�ستاذ م��ازن ال�ضراب – خبير التجارة الإلكترونية والت�سويق الإلكتروني ب�شرح الفرق بين مفهومي التجارة
الإلكترونية والت�سويق الإلكتروني والعالقة بينهما ،ثم قام بعر�ض مجموعة من الأمثلة لعدد من ال�شركات التي
طبقت في مجال عملها الت�سويق الإلكتروني .وفي ختام المحا�ضرة تم فتح المجال للنقا�ش وطرح الأ�سئلة والرد
عليها ،ثم قدم النادي درعاً تذكارياً للمحا�ضر ،بعدها تف�ضل �سعادته بزيارة مقر النادي.
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أنشطة اللجان الثقافية واالجتماعية
�أقامت اللجان الثقافية واالجتماعية �أن�شطتها الثقافية واالجتماعية والتي تت�ضمن رحلة الى مدينتي المدينة المنورة وينبع ،وزيارة الى
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،رحلة الى مزرعة الجامعة مع عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ورحلة برية الى قرية العاذرية التاريخية،
م�سابقة بين كليات الجامعة "م�سابقة فر�سان الجامعة" ،واللقاء ال�سنوي مع عميد كلية �إدارة االعمال �أ.د معدي ال مذهب  ،ومع وكيل الكلية
لل�ش�ؤون االكاديمية �أ.د محمد المغيولي ،و�إقامة معر�ض حياتك �أولى لمدة �أ�سبوع ،ورحلة الى �إحدى المخيمات القريبة من الريا�ض.
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األنشطة الالصفية للطالبات خالل عام 1435 - 1434هـ
نشاطات األندية الطالبية للطالبات

قدم نادي المحا�سبة للطالبات عدة برامج خالل العام على النحو التالي:

 -1برنامج فعالية تعريفية بنادي المحاسبة و مقابالت للعضوات الجدد للنادي
األسبوع

اليوم

التاريخ

مكان النشاط

الثاني

الأحد – الأثنين – الثالثاء – الخمي�س

 1434/11/6-4-3-2هـ

مقر الأندية

عدد المستفيدات من البرنامج

مسمى البرنامج

مقدم البرنامج

32

فعالية تعريفية بنادي المحا�سبة و مقابالت للع�ضوات الجدد للنادي

نادي المحا�سبة

أهداف البرنامج:

#فعالية تعريفية للم�ستجدات ومن يريد االلتحاق بنادي المحا�سبة
 #اجراء مقابالت القبول للع�ضوات الجدد
نبذة عامة عن البرنامج:

84

�أعد نادي المحا�سبة ركناً تعريفياً ي�شرح فيه �أه��داف ق�سم المحا�سبة في خطة الق�سم الجديدة ومافيها من اختالفات ,كذلك تم طرح
من�شورات تفيد الطالبات وتم تعريفهن ب�أن�شطة النادي ,من خالل الأيام الأربعة للبرنامج تم �إجراء مقابالت للطالبات الجدد الملتحقات
بالنادي.
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 -2لقاء مع معالي نائب وزير المالية

األسبوع

اليوم

التاريخ

مكان النشاط

الخام�س

الثالثاء

 ١٤٣5/١/2هـ

قاعة  44في مبنى
كلية الإدارة

عدد المستفيدات من البرنامج

مسمى البرنامج

مقدم البرنامج

 50طالبة

لقاء مع معالي نائب وزير المالية
د .حمد �سليمان البازعي

نادي المحا�سبة

أهداف اللقاء:

#التعرف على طبيعة عمل وزارة المالية.
#طرح الأ�سئلة على معالي نائب الوزير.
نبذة عامة عن اللقاء:

في يوم الثالثاء الموافق 1435/1/2هـ بح�ضور كل من وكيلة عمادة �ش�ؤون هيئة التدري�س والموظفين ل�ش�ؤون موظفات العمادة د .غزيل
العي�سى ووكيلة ق�سم المحا�سبة �أ .حنان محفوظ تم النقل المبا�شر عبر �شا�شات العر�ض من الم�سرح الخا�ص بالطالب في المدينة
الجامعية حيث افتتح معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد �سليمان البازعي اللقاء وذلك بح�ضور عميد كلية الإدارة �أ.د� .أحمد بن �سالم
العامري ورئي�س ق�سم المحا�سبة الدكتور �صالح حمد ال�شنيفي  .وتطرق في كلمته �إلى المبادرات العديدة التي تقوم بها وزارة المالية من
الم�شروعات ،وكيفية �ضبط الميزانية العامة للدولة ،واعتمادها بن�سبة كبيرة على البترول ،ثم �أجاب م�شكوراً على �أ�سئلة الطلبة والطالبات
التي دارت حول البحث عن �إيرادات جديدة غير نفطية.
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 -3حملة أرشدني
األسبوع

اليوم

التاريخ

مكان النشاط

13

الثالثاء

1435/1/23

بهو كلية �إدارة
الأعمال

عدد المستفيدات من البرنامج

مسمى البرنامج

مقدم البرنامج

جميع طالبات الإعداد العام عامة وطالبات
ق�سم المحا�سبة

حملة �أر�شدني

نادي المحا�سبة

أهداف الحملة:

	�إر�شاد الطالبات حول الخطة الجديدة والإجابة عن ا�ستف�ساراتهن حول ق�سم المحا�سبة. توزيع من�شورات و �إبداعات طالبات نادي المحا�سبة.نبذة عامة عن الحملة:

86

في يوم الأحد الموافق 1435/1/21هـ قام مجموعة من فريق النادي بالإعداد والتجهيز للحملة.
�صباحا قام �أع�ضاء نادي المحا�سبة باالنطالق لحملة �أر�شدني في بهو
في يوم الثالثاء الموافق 1435/1/23هـ وفي تمام ال�ساعة التا�سعة
ً
كلية �إدارة الأعمال  ,وق�سم الفريق نف�سه لثالث مجموعات  ,مجموعة ُتعرف الطالبات بالق�سم و ُت�صحح المفاهيم الخاطئة عن المحا�سبة,
ومجموعة ت�شرح نبذة مخت�صرة عن �أهم المقررات والطريقة ال�صحيحة للمذاكرة  ,والمجموعة الأخيرة قامت ب�شرح مجاالت التوظيف
والتدريب وتوزيع المن�شورات وغيرها للطالبات.
وكانت جميع المجموعات تجيب على �أي ا�ستف�سار ُيطرح من قبل الطالبات.
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

 -4ورشة عمل قواعد البيانات
األسبوع

اليوم

التاريخ

مكان النشاط

13

الخمي�س

1435/1/25

كلية �إدارة الأعمال

عدد الحضور

ُمعد الورشة

مسمى البرنامج

مقدم البرنامج

 70طالبة

 �أفنان الحمي�ضي -غالية العقيل

ور�شة عمل قواعد البيانات

المكتبة المركزية
بجامعة الملك �سعود

أهداف الورشة:

تثقيف وتعليم الطالبات بمكتبة الجامعة ومعرفة الخدمات والمزايا التي تقدمها لهن.
نبذة عامة عن الورشة:

في يوم الخمي�س الموافق 1435/1/25ه���ـ �أق��ام نادي المحا�سبة بالتعاون مع المكتبة المركزية بجامعة الملك �سعود ور�شة عمل بعنوان
(قواعد البيانات) ,تحت �إ�شراف �أ� .أفنان الحمي�ضي و �أ .غالية العقيل  ,و قام بتقديمها �أ� .أماني بن ح�سن و �أ� .آثار المقرن و �أ .نورة الفرحان
و �أ� .إيمان الحري�صي و �أ .غادة القميزي .تناولت الور�شة عدة محاور ابتد�أت ب�شرح �أق�سام المكتبة والخدمات التي تقدمها والفئات التي
تخدمها باللغة العربية ثم تبعه �شرح باللغة الإنجليزية ,وعرفت الطالبات بنظام اال�ستعارة و طريقة االطالع والبحث في المكتبة وطريقة
الح�صول على الدرا�سات ور�سائل الماج�ستير �أو الدكتوراه .بعد ذلك تم �شرح مفهوم قواعد البيانات و�أ�سباب ا�شتراك جامعة الملك �سعود
فيها ،وكيف �أنها تتيح خدمة البحث بجميع �أنحاء العالم ،وتتيح �أي�ضا االطالع والحفظ لجميع المراجع والر�سائل والكتب والدوريات من
خالل هذه القواعد �سواء عربية �أو �أجنبية .كل هذا ي�ستطيع الو�صول �إليه كل طالب وطالبة من الجامعة من خالل جهاز الكمبيوتر دون
الحاجة �إلى الذهاب للمكتبة .بعد ذلك �أُجيب على ت�سا�ؤالت الطالبات الالتي تفاعلهن ب�شكل كبير و�أبدين مدى �سرورهن بهذه الخدمات
وكيف �أنها �سهلت عليهن مهمة االطالع والبحث.
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 -5حفل تدشين األندية الطالبية
األسبوع

اليوم

التاريخ

مكان النشاط

15

الخمي�س

1435/2/9

مقر الأندية
الطالبية

عدد الحضور

مسمى البرنامج

عام

حفل تد�شين الأندية الطالبية

أهداف الحفل:

افتتاح مقر الأندية الطالبية  ,وتعريف الطالبات ب�أن�شطة الأندية الطالبية.

نبذة عامة عن الحفل:

88

في يوم الخمي�س الموافق 1435/2/9هـ تم �إقامة حفل تد�شين الأندية الطالبية على م�ستوى الجامعة بح�ضور الدكتورة /فاطمة جمجوم
والدكتورة  /ريم العبيكان .
ابتد�أ الحفل بم�سيرة من نادي كلية التمري�ض مروراً ب�أندية الكليات الأخرى و انتها ًء ب�أندية كلية �إدارة الأعمال  ,وكان نادي المحا�سبة من
الأندية الم�شاركة بحما�س في تلك الم�سيرة .
انتهت الم�سيرة بدخول كل نادي �إلى مقره في مبنى الأندية الطالبية ,ومرور الدكتورتان على كل نادي لر�ؤية �إنجازاته ,وعند و�صولهما �إلى
ركن نادي المحا�سبة كان في ا�ستقبالهما مديرة المقر�/سارة الرا�شد قامت ب�إمرارهما في الأق�سام الثالثة التي �أعدها النادي وهي -1:ق�سم يمثل
محل مالب�س -2 ,ق�سم المراجعة -3 ,ق�سم الزكاة وال�ضريبة ,وفي كل ق�سم تم ال�شرح والتعريف به من قبل طالبات النادي ,وفي نهاية الحفل تم
ال�سحب على هدية من النادي.
كلية إدارة األعمال
جامعة الملك سعود

 -6ورشة عمل أدوات البحث العلمي
األسبوع

الزمن

اليوم

التاريخ

مكان النشاط

16

�ساعتان

الأحد

1435/2/12

المكتبة المركزية
بجامعة الملك �سعود

عدد الحضور

 21طالبة

ُمعد الورشة

#افنان الحمي�ضي
#غالية العقيل

مسمى البرنامج

مقدم البرنامج

ور�شة �أدوات البحث العلمي

المكتبة المركزية
بجامعة الملك �سعود

أهداف الورشة:

تعريف الطالبات ب�أهم �أدوات البحث العلمي و كيفية �إعداد �أبحاثهن الم�ستقبلية بنجاح .
نبذة عامة عن الورشة:

في يوم الخمي�س الموافق 1435/2/12ه��ـ �أقام نادي المحا�سبة بالتعاون مع المكتبة المركزية بجامعة الملك �سعود ور�شة بعنوان (�أدوات
البحث العلمي) من تقديم الدكتورة  /غادة عبد الغفار ,و كانت الم�سو�ؤالت ب�إعدادها طالبتان من نادي المحا�سبة وهما � :أ� .أفنان الحمي�ضي
و�أ .غالية العقيل� .أما التنظيم فكان من �إعداد المكتبة  ,تناولت الور�شة تعريف الطالبات ب�أدوات البحث العلمي ونبذة مب�سطة عن كل �أداة
ثم قامت الدكتورة ب�س�ؤال الطالبات عن الأدوات التي يردن التزود بها ،ثم تم اختيار �أداة المالحظة واال�ستبانة .مرت �ساعتا الور�شة بين �شرح
ونقا�ش وتبادل �أراء بين الطالبات والدكتورة ,بعد ذلك تم تكريم الدكتورة وتقديم �شهادة �شكر با�سم نادي المحا�سبة.
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 -7دورة الذاكرة العميقة
األسبوع

اليوم

التاريخ

16

الإثنين

1435/2/13

عدد الحضور

ُمعد الورشة

مسمى البرنامج

مقدم البرنامج

الذاكرة العميقة

�أ.يحيى القبي�سي

عدد من ع�ضوات النادي

�#سحر الفات�ش

مكان النشاط

كلية �إدارة الأعمال

أهداف الدورة:

تثقيف الطالبات حول تركيب العقل وتقا�سيمه وكيفية اال�ستفادة منه في مجاالت كثيرة.
نبذة عامة عن الدورة:

في يوم الإثنين الموافق 1435/2/13هـ �أقام نادي المحا�سبة دورة تدريبية بعنوان (الذاكرة العميقة) قدمها الأ�ستاذ يحيى القبي�سي,
تناولت الدورة عدة مفاهيم عن العقل الواعي والالواعي ،وعن تق�سيم العقل الأيمن و الأي�سر،حيث �شملت مقارنة بين العقل الواعي
و الالواعي ،ثم تكلم عن الطرق التي ت�ؤدي �إلى تعميق العالقة بين الإن�سان و عقله الالواعي �أو ذاكرته العميقة ،وما لذلك من �آثار
�إيجابية على حياة الفرد.
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 -8ورشة المصطلحات المحاسبية باللغة اإلنجليزية
األسبوع

الزمن

اليوم

التاريخ

مكان النشاط

16

�ساعتان

الثالثاء

1435/2/14

كلية �إدارة الأعمال

عدد الحضور

 30طالبة

ُمعد الورشة

�#سحر الفات�ش
#حنين الربيع

مسمى البرنامج

مقدم البرنامج

م�صطلحات محا�سبية باللغة الإنجليزية

د.هدية الح�شا�ش

أهداف الورشة:

تثقيف الطالبات وتزويدهن بالم�صطلحات المحا�سبية المهمة باللغة الإنجليزية.
نبذة عامة عن الورشة:

في يوم الثالثاء الموافق 1435/2/14هـ �أقام نادي المحا�سبة بالتعاون مع د.هدية الح�شا�ش ور�شة بعنوان ( الم�صطلحات المحا�سبية باللغة
الإنجليزية) ,وكانت الم�سئوالت عن �إعدادها �أ�.سحر الفات�ش ونائبتها �أ .حنين الربيع  ,تناولت الور�شة عدة م�صطلحات محا�سبية ومالية
مهمة باللغتين العربية والإنجليزية ،كما وزع النادي على الطالبات الحا�ضرات من�شورات بهذه الم�صطلحات .بعد ذلك �أُجيب على ت�سا�ؤالت
الطالبات الالتي تفاعلن ب�شكل كبير و�أبدين �سرورهن بهذه الفعالية وكيف �أنها �ستخدمهن في نطاقات كثيرة .في النهاية قامت الطالبات
بتكريم الدكتورة معبرات لها عن �شكرهن وامتنانهن.
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 -9زيارة تعريفية لهيئة سوق المال
األسبوع

اليوم

التاريخ

16

الأربعاء

1435/2/15

عدد الحضور

ُمعد الورشة

مسمى البرنامج

مقدم البرنامج

زيارة تعريفية لـ هيئة ال�سوق المالية

هيئة ال�سوق المالية

 10طالبات

�#سهيلة الخطيب

مكان النشاط

هيئة ال�سوق المالية

أهداف الزيارة:

التعرف على هيئة ال�سوق المالية.
نبذة عن الزيارة:

في يوم الأربعاء الموافق  1435-2-15هـ  ,قامت نائبة مديرة نادي المحا�سبة �أ� .سهيلة الخطيب باالتفاق على زيارة هيئة ال�سوق المالية
وذل��ك لمدة �ساعتين تم فيها االجتماع في �إح��دى قاعات الهيئة وم�شاهدة عر�ض تم فيه التعرف على هيكلة الهيئة من �أق�سام رئي�سية
وفرعية ،وكذلك وظيفة الهئية و�أمثلة لما يدور في ال�سوق ،ثم تم طرح �أ�سئلة الطالبات والإجابة عليها.
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