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الزمالء األعزاء منسوبو كلية إدارة األعمال
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
تستمر كلية إدارة األعمال في عملها الدؤوب لتحقيق خططها االستراتيجية وترسيخ
أهدافها وتطلعاتها لتحقيق التميز األكاديمي في جميع برامجها األكاديمية ،واملساهمة في
رفع مستوى العمل وتحسين جودة األداء ملنسوبيها كافة.
أ.د .بسام بن عبداهلل البسام
عميد الكلية

وكم يسعدني تقديم التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 1442ه ،والذي
يعد حصيلة لجهود مباركة ونشاطات متنوعة شارك فيها منسوبي الكلية من أعضاء هيئة
تدريس وطلبة وموظفين بكل اخالص وتفاني.
وقد حققت الكلية العديد من اإلنجازات خالل هذا العام ،كان من أبرزها حصول برامج
التسويق واملالية واملحاسبة ونظم املعلومات اإلدارية على االعتماد البرامجي الكامل من
هيئة تقويم التعليم والتدريب ،كما عملت الكلية على استحداث عدد من البرامج
األكاديمية والتنفيذية التي تساهم في إثراء سوق العمل بالكفاءات املتميزة.
وقد تض من التقرير كافة املنجزات التي حققتها الكلية خالل هذا العام وما كان ذلك إال
ش يء يسير من الجهود املبذولة واملتابعة املستمرة التي قام بها الزمالء في كافة األقسام.
وإنني هنا أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الزمالء وكالء الكلية ورؤساء
األقسام وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الكلية وكذلك الطالب والطالبات على كل ما
قدموه من عمل ساهم في تحقيق أهداف نبيلة وبناء وطن عظيم يتفق مع توجيهات
القيادة الرشيدة ورؤية اململكة .2030
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الزمالء األعزاء منسوبو كلية إدارة األعمال
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
نعمل في وكالة الكلية للتطوير والجودة على تحقيق رؤية ورسالة كلية إدارة األعمال ،ومن
هذا املنطلق تهتم وكالة الكلية للتطوير والجودة بكل ما من شأنه االرتقاء بجودة البرامج
األكاديمية واملقررات الدراسية واألنشطة واملمارسات التعليمية بهدف استيفاء متطلبات
د .عامر بن حممد اجلاراهلل
وكيل الكلية للتطوير واجلودة

االعتماد األكاديمي على املستويين الوطني والدولي لتصبح الكلية رائدة في مجالها وسباقة في
ً
املعرفة التي تقدمها  ،فينعكس ذلك على مخرجاتها  ،يأتي ذلك إيمانا منا بأن الفرد هو
اللبنة األولى لبناء وطن يمض ي في خطة تحول طموحة متسارعة تستهدف املستقبل ب ً
خطى
ثابتة.
وكما تفخر الكلية بما تم إنجازه خالل هذا العام من حصول كل من قسم التسويق واملالية
واملحاسبة ونظم املعلومات اإلدارية على االعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم
والتدريب ،باإلضافة إلى أن الكلية تستعد للزيارة املرتقبة من هيئة االعتماد الدولي ملنظمة
 AACSBخالل عام 2022م وذلك لتجديد االعتماد الدولي للكلية .وما كانت هذه املنجزات
إال امتداد ملسيرة التقدم والنجاح التي حققتها الكلية خالل األعوام السابقة ،ونأمل أن
يعكس هذا التقرير الصورة الواضحة واملشرفة ملا تم عمله وإنجازه خالل هذا العام.
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نشأة الكلية:
أنشئت كلية إدارة األعمال بجامعة
امللك سعود في عام 1379هـ املو افق
1959م ،وكان مسماها في ذلك الحين
كلية التجارة ،ثم تم تغيير االسم في عام
1398هـ إلى كلية العلوم اإلدارية،

عن الكلية..

واستمرت تحمل هذا االسم حتى عام
1427هـ املو افق 2006م عندما تم
إعادة هيكلتها بمسماها الحالي :كلية
إدارة األعمال.
منسوبو الكلية:
تضم الكلية تسعة أقسام
أكاديمية هي أقسام :اإلدارة،

وخالل عام التقرير  1442هـ عمل
بالكلية عدد ( )403عضو هيئة تدريس

واالقتصاد ،والتسويق ،واملالية،

ومن في حكمهم من السعوديين وغير

الكمي،

السعوديين ،وقدمت خدماتها التعليمية
ً
لعدد ( )7390طالبا وطالبة في برامج

واملحاسبة ،ونظم املعلومات
اإلدارية،

والتحليل

واإلدارة العامة واإلدارة الصحية.
من خالل هذه األقسام تقدم
الكلية برنامجين في مرحلة
البكالوريوس بعدة تخصصات،
ً
اثنان وعشرون برنامجا في مرحلة
املاجستير منها خمسة برامج في
ماجستير التعليم املستمر وسبعة

البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه .كما
يدعم الكلية كادر إداري مؤهل من
املوظفين واملوظفات ،موزعين بين
شطري الكلية للطالب والطالبات ،إذ
يبلغ عدد املوظفين ( )62موظف ،وعدد
املوظفات ( )140موظفة

برامج في التنفيذي ،وثالثة برامج
في مرحلة الدكتوراه بمسارات
متعددة.

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال 1442هـ

8

م
ل
ل
ا
خص تق يرر
ً
يقدم هذا التقرير تفصيال عن إنجازات وفعاليات ونشاطات كلية إدارة األعمال ومنسوبيها خالل العام الجامعي
1442ه ،ويتضمن التقرير ما يلي:
 نبذة عن الكلية والهيكل التنظيمي الخاص بها.
 أعضاء مجلس الكلية.
 األقسام والبرامج األكاديمية.
 معلومات إحصائية عن منسوبي الكلية وطالبها.
 أنشطة أعضاء هيئة التدريس البحثية.
 التدريب التعاوني لطالب وطالبات الكلية.
 تقرير ختام األنشطة الطالبية.
وقد حققت الكلية لهذا العام العديد من اإلنجازات العلمية ،فبعد أن حصلت الكلية على االعتماد األكاديمي
الوطني من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم  NCAAA-EECلكافة برامج
البكالوريوس ،وعلى االعتماد األكاديمي الدولي AACSBلكافة برامجها األكاديمية ،وقد علمت الكلية خالل هذا
العام على الحفاظ على االعتمادات األكاديمية التي حصلت عليها ،حيث حصل كل من برنامج املحاسبة ،
والتسويق ،واملالية ،ونظم املعلومات اإلدارية على االعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب-
املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ،باإلضافة إلى ذلك فإن الكلية تقوم باإلعداد للزيارة املرتقبة من
هيئة االعتماد الدولي ملنظمة AACSBخالل عام 2022م ،وذلك لتجديد االعتماد الدولي للكلية ،كما عملت
الكلية على تحقيق الكثير من املنجزات في عدد من املجاالت املختلفة.
وخالل هذا العام أستمرت أندية الكلية في تقديم نشاطات متنوعة وحققت منجزات قيمة بالرغم من
استمرارية جائحة كورونا ،من خالل تسخير كافة وسائل التواصل االجتماعي لطرح نشاطاتهم ومبادراتهم.
ً
وقد بلغ منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لهذا العام ()403عضوا ،كما بلغ مجمل عدد
ً
ً
الطالب في كافة املراحل الدراسية ( )7390طالبا وطالبة ،فيما بلغ عدد الخريجين()1671طالبا وطالبة.
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الرؤية والرسالة

الرسالة
الرؤية
الريادة ف التعليم والبحث
ف اإلدارة واألعمال للمساهمة
ف بناء اقتصاد المعرفة.

ممية إلعداد
توفي بيئة تعليمية
ر
ر
متخصصي وقادة أعمال بمنظور عالم
ر
وإجراء بحوث تساهم ف االرتقاء بالمعرفة
ف اإلدارة واألعمال والتنمية االقتصادية،
ً
وبناء رشاكات مجتمعية فاعلة محليا
ً
وعالميا.

القي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الشفافية االستجاب ـة الــتم ـ ـيــز
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أهداف الكلية

توفي بيئة تضمن مستويات مرتفعة من التعليم.

ر

 توسيع وتنوي ــع موارد الكلية والحفاظ عليها بما
يمكنها من تحقيق رسالتها.
المتمية من أعضاء هيئة
 استقطاب الكوادر
ر
والموظفي وتنميتها ،والحفاظ عليها،
التدريس
ر
لتطوير مساهمات الكلية ف المجاالت التعليمية
والفكرية والخدمية.
 الحصول عىل االعتماد األكاديم من هيئات
االعتماد والمنظمات المهنية المعروفة عىل
المستويي المحىل والعالم.
ر
 إجراء بحوث ودراسات تساهم ف تطوير
الجوانب المعرفية والتطبيقية ف اإلدارة
واألعمال.
ر
 بناء وتعزيز ر
االسياتيجية مع قطاعات
الشاكات
وغيها من الجهات
األعمال والمنظمات المهنية
رً
ً
ذات العالقة بالكلية محليا وعالميا.
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الهيكل التنظيمي
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الهيكل التنظيمي
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مجلس الكلية

أ.د .بسام بن عبد هللا البسام
عميد الكلية

د .عامربن محمد الجارهللا
وكيل الكلية للتطويرو الجودة

د .عبد الرحمن عبد هللا الشمري
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية

د .وادي بن براك العنزي
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

د .ريما حسن بن سعيد
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات

أ.د .محمد بن عبد هللا الجراح
عضو مجلس الكلية

د .غزيل بنت سعد العيس ى
عضو مجلس الكلية

د .محمد بن مسفرالجعيد
رئيس قسم اإلدارة الصحية

د .غادة بنت عبد الرحمن العنقري
رئيس قسم اإلدارة العامة

د .رائد بن منيرالعتيبي
رئيس قسم اإلدارة املكلف

د .عبد هللا بن محمد املالكي
رئيس قسم االقتصاد

د .محمد بيت املال
رئيس قسم التحليل الكمي

د .محمد بن عبد الرحمن املطيري
رئيس قسم التسويق
ورئيس مجلس برامج الدراسات العليا في الكلية

د .عبيربنت إبراهيم السلوم
رئيس قسم املحاسبة

د .سلطان بن خالد الشويعر
رئيس قسم املالية

د .إبراهيم بن محمد املطرودي
رئيس قسم نظم املعلومات اإلدارية
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األعمال المنجزة:
 حصلت برامج بكالوريوس العلوم في إدارة
األعمال تخصص املالية ،التسويق ،املحاسبة
ونظم املعلومات اإلدارية في الكلية على االعتماد
البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم
والتدريب حتى عام 2023م ،وقد تلقى عميد
الكلية الدكتور بسام البسام شهادة الهيئة في
اللقاء الذي أقيم بوكالة الجامعة للتخطيط
والتطوير وبرعاية معالي رئيس الجامعة لتكريم
البرامج الحاصلة على شهادات االعتماد
األكاديمي الوطني للعام الجامعي 1442هـ.
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 نظمت كلية إدارة األعمال وبالتعاون مع
عمادة تطوير املهارات  15برنامج تدريبي في
مختلف املجاالت والتخصصات ،وذلك
لتمكين الطالب والطالبات من املهارات التي
يحتاجون إليها في حياتهم العلمية واملهنية،
وقد بلغ عدد املستفيدين من البرامج
التدريبية خالل هذا العام ما يقارب 700
طالب وطالبة من مختلف التخصصات في
الكلية.

 االنتهاء من إعداد وتنفيذ املسودة األولى
للخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال
( ،)2026-2022من خالل فريق من أعضاء
هيئة التدريس ومنسوبي الكلية من ذوي
الخبرة واالختصاص ،وسيتم العمل بها
ً
انطالقا من العام القادم وفق ما هو محدد.

 اعتمدت الكلية عدد من املقررات
اإللكترونية في مختلف التخصصات
األكاديمية ضمن استعداداتها للعام
الجامعي القادم وتهدف الكلية إلى رفع
مستوى الطلبة العلمي وإتاحة التفاعلية
بين أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 من منطلق الخدمة املجتمعية واملساهمة
في تحقيق رؤية  2030تطوع عدد ()15
ْ
من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين في
كلية إدارة األعمال بمراكز اللقاحات
الخاصة ( )COVID19التابعة لجامعة
امللك سعود ،من خالل التنظيم
واالشراف لتيسير العمل داخل املراكز.

 االنتهاء من األرشفة اإللكترونية لجميع أعداد
مجلة العلوم اإلدارية منذ إنشائها قبل أكثر من
 33سنة ،ليسهل على الباحث واألكاديمي
الحصول على األعداد واملوضوعات بكل يسر
وسهولة من خالل زيارته لصفحة املجلة
اإللكترونية.
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 حقق فريق من طالبات قسم املالية بكلية إدارة األعمال املركز
الثاني في تحدي بلومبرغ لألبحاث االقتصادية والذي نظمته
أكاديمية مسك وبلومبرغ للعام 2020/2021م ،متقدمين على
ً
ً
ً
 64فريقا بحثيا مشاركا من  13جامعة من اململكة العربية
السعودية .
وتكون الفريق من الطالبات رغد العتيبي ومنيرة العجمي وترف
العليان وبإشراف ومساندة من الدكتورة غادة املنجم حيث
ً
قدموا تقريرا عن "آثار فيروس كورونا على االقتصاد
السعودي"

 تخريج عدد من طلبة كلية إدارة األعمال من برنامج الطلبة
املتفوقين واملوهوبين بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ
وقد تم تكريم ( )7من طلبة الكلية امللتحقين بالبرنامج
برعاية من معالي رئيس الجامعة في الحفل الختامي الذي
عقد بتاريخ  14شوال 1442هـ .وهم سارة الشبيلي ،راشد
الحمد ،نورة املفدى ،حنين الزكري ،جارهللا العريني ،نوف
الدوسري ولمى املري.

ً
 حقق فريق جامعة امللك سعود متمثال بقسم املالية في كلية إدارة
األعمال املركز الثاني في مسابقة CFA Research Challengeوالتي
نظمتها الجمعية السعودية للمحللين املعتمدين  CFAبمشاركة
عدد كبير من طالب الجامعات السعودية وحصل فريق الجامعة
على املركز الثاني وبذلك يتأهل إلى املنافسة القادمة على مستوى
جامعات الشرق األوسط.

 استحداث عدد من البرامج األكاديمية والتنفيذية والتي تساهم في
إثراء سوق العمل بالكفاءات املتميزة ،كان من أبرزها استحداث
مسار نظم املعلومات اإلدارية وبرنامج االقتصاد ضمن برامج
دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال وبرنامج الدكتوراه في االقتصاد
باإلضافة لستة برامج ماجستير تنفيذية في اإلدارة الصحية،
الحوكة والسياسات العامة ،اإلدارة العدلية ،التأمين املشترك،
وإدارة األعمال.

 تفعيل مركز القيادات اإلدارية والتنفيذية وفق تنظيم املركز
الصادر من مجلس الجامعة  ،وذلك باعتماد اللوائح اإلدارية
واملالية والهيكل التنظيمي للمركز ،والعمل على عقد شراكات مع
الجهات التي يستهدفها املركز.

 اإلشراف والتنسيق واملتابعة ألمانة مجلس كليات إدارة األعمال
في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث أن الكلية تحتضن األمانة
العامة .وعقد خالل العام اللقاء السنوي في جامعة تبوك بإشراف
ومتابعة وتنسيق من أمانة املجلس في الكلية.
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األقسام والبرامج األكاديمية
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اإلدارة
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املوارد البشرية
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رسالة األقسام األكاديمية:
 .1اإلدارة

 .4التحليل الكمي

تعزيز رسالة الجامعة والكلية في التعليم ،والبحث ،وخدمة املجتمع من

دعم البحث العلمي ،وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاع األعمال
ولديهم القدرة على التعامل مع البيانات واملعلومات بأسلوب علمي

خالل تهيئة طالب متميز يمتلك املعارف واملهارات والقدرات األساسية في
تخصص اإلدارة التي يتطلبها سوق العمل ،وتطوير أعضاء هيئة
التدريس بالقسم لزيادة فاعليتهم في البحث والتعليم ،واملساهمة في
أنشطة وأعمال هادفة لبناء مجتمع معرفي سعودي.

 .2االقتصاد
تقديم تعليم اقتصادي متميز إلعداد الطالب 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.

واستداللي يساند متخذ القرار ،إضافة إلى دعم البرامج واملنهجيات
املختلفة في كلية إدارة األعمال بمقررات التحليل الكمي والتي تحقق
أهداف البرامج الدراسية املختلفة بالكلية.

 .5اإلدارة العامة
تلبية احتياجات القطاع العام واملنظمات غير الحكومية من الكوادر
املتخصصة ،وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية لخدمة املجتمع
العلمي واملدني.

 .3املحاسبة

 .6املالية

االرتقاء بمهنة املحاسبة وخلق بيئة علمية ترعى األبحاث املحاسبية،
وتزويد سوق العمل بخريجين تتوفر لديهم املعرفة املهنية واألكاديمية

عال في املجاالت املالية
إعداد كوادر ذات تأهيل نظري وعملي ٍ
ً
ً
املختلفة تكون قادرة على تنمية وتطوير القطاع املالي محليا وعامليا،

والقدرات واملهارات ،ويتمتعون بقيم أخالقية تمكنهم من مواجهة
التحديات التي تفرضها بيئة األعمال املتغيرة ،وذلك من خالل ابتكار

واملشاركة في تقدم العلوم املالية من خالل البحث العلمي ،وكذلك
املساهمة في أنشطة تخدم املجتمع وتزيد وعيه املالي.

البرامج املحاسبية ،وإعداد البحوث ،والسعي نحو تأسيس عالقة
فاعلة مع بيئة األعمال واملهنة املحاسبية.
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 .7نظم املعلومات اإلدارية
تأهيل وإعداد كوادر متميزة للمشاركة في سوق العمل ولديهم القدرة
على التعامل مع نظم املعلومات اإلدارية وتطبيقاتها املختلفة ،ودعم
أعضاء هيئة التدريس لتقديم أبحاث علمية متميزة.

 .8اإلدارة الصحية
تلبية احتياجات سوق العمل في كل من القطاع العام والقطاع
الخاص من الكوادر املتخصصة في اإلدارة الصحية القادرة على حل
املشكالت الصحية وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية في هذا املجال
لخدمة املجتمع.

 .9التسويق
توفير بيئة ديناميكية تساعد على إعداد متخصصين في مجال
التسويق ،وتسهم في تفاعل كل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس في
األنشطة التعليمية ،لتحقيق التقدم في املعارف التسويقية وإقامة
شراكات مجتمعية طويلة املدى.

 .10مجلس يرامج الدراسات العليا
املساهمة بفعالية في تأهيل قادة املستقبل من خالل التعلم التجريبي،
وتنمية املهارات القيادية العاملية ،وإجراء البحوث العلمية األصيلة من
أجل تطوير النظريات واملمارسات واالرتقاء بالتعليم.
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أعضاء هيئة التدريس في الكلية
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أعـضـاء هـيئـة الـتدريـس
حــســب الـرتـبـة الـعـلـمـيـة

الرتبة العلمية
أستاذ

أستاذ

مشارك

مساعد
16

4

1

5

15

1

1

61

32

القسم

أستاذ

اإلدارة العامة

4

6

اإلدارة الصحية

1

2

6

اإلدارة

3

6

6

22

االقتصاد

7

9

12

14

18

التحليل الكمي

5

5

8

4

9

1

التسويق

3

3

10

13

9

1

39

المالية

2

1

10

9

26

1

49

المحاسبة

4

4

10

22

27

-

67

4

2

9

13

19

-

47

33

38

87

102

136

7

403

نظم المعلومات
اإلدارية
اإلجمالي
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محاضر

معيد

باحث/مدرس

االجمالي

8

1

39

1

16

53

22

أعـضـاء هـيئـة الـتدريـس
حــســب الـرتـبـة الـعـلـمـيـة والجنسية
الرتبة العلمية
أستاذ

أستاذ

مشارك

مساعد
68

95
-

-

-

10
1

الجنسية

أستاذ

السعودية

21

29

األردن

2

-

-

السودان

-

-

1

1

الهند

2

2

4

2

-

اليمن

-

-

1

-

-

-

باكستان

2

1

-

4

-

6

13

تونس

-

-

3

-

-

-

3

سوريا

1

1

1

-

-

-

3

روسيا

-

1

-

-

-

-

1

الصين

-

-

1

-

-

-

1

أستراليا

1

-

-

-

-

-

1

بنجالدش

-

-

1

-

-

-

1

مصر

4

4

7

-

-

-
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محاضر

معيد

باحث/مدرس

االجمالي

136

1

350

-

2
2
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نسبة أعضاء هيئة التد ريس في أقسام الكلية
18%
16%
14%
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املحاسبة

املالية

االقتصاد

اإلدارة

التسويق

نظم املعلومات
اإلدارية

اإلدارة الصحية

اإلدارةالعامة

التحليل الكمي

أعضاء هيئة التد ريس في الكلية حسب الرتبة العلمية
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أستاذ مشارك

أستاذ
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أستاذ مساعد
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معيد

احصائية املبتعثين في األقسام األكاديمية في الكلية
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املحاسبة

املالية

االقتصاد
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اإلدارة

التسويق

نظم املعلومات
اإلدارية

اإلدارة العامة

اإلدارة الصحية

التحليل الكمي
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أعضاء هيئة التدريس المعارون لجهات خارج الجامعة خالل العام 1442هـ
االسم

القسم

الجهة المستفيدة

طبيعة العمل

محمد بن سلطان السهلي

املحاسبة

بنك اإلنماء

مستشار

سلطان بن سالم الخزام

التسويق

املركزالعالمي ملكافحة التطرف

مستشار

عبدهللا بن محمد الدخيل

اإلدارة

صندوق التعليم العالي

مستشار

عبدهللا بن محمد العساف

اإلدارة

وزارة التعليم

مستشار

عبدهللا بن معزي الحربي

تحليل الكمي

أمانة مجلس الزوراء

مستشار

نجوان بنت حسن السادات

تحليل الكمي

الهيئة العامة لإلحصاء

مستشار

خالد بن ابراهيم الدخيل

االقتصاد

إدارة الهيئة السعودية للفضاء

مستشار

خالد بن عبدهللا الختالن

االقتصاد

كليات الشرق العربي

مستشارمتفرغ

صالح بن مبروك العديني

االقتصاد

وزارة التعليم

مستشار

فهد بن خلف البادي

االقتصاد

الديوان امللكي

مستشار

تركي بن سليمان الزميع

املالية

صندوق التعليم العالي

مستشار

متعب بن عايد املطيري

نظم املعلومات اإلدارية

مجلس الشورى

عضو

مشبب بن سعد العيبان

اإلدارة الصحية

رابطة العالم اإلسالمي في استراليا

عضو

عبدالرحمن بن البراك

اإلدارة العامة

وزارة التعليم

مستشار

عبدالعزيزبن العتيبي

اإلدارة العامة

مركزاألمن الوطني

مستشار

أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم خالل العام 1442ه
االسم

القسم

المرتبة العلمية

سعاد بنت عبدهللا املشعل

التسويق

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

راشد بن محمد القحطاني

التحليل الكمي

أستاذ مشارك

أستاذ
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أنشطة البحث العلمي
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مجلة العلوم اإلدارية

البحوث الواردة للمجلة وقرار هيئة التحرير للعام الجامعي 1442ه
وضع الحوث

المجموع

مصدر البحوث
داخل الجامعة

خارج الجامعة

خارج المملكة

العدد

النسبة

مقبول من الهيئة

4

3

3

10

%19

مرفوض من الهيئة

4

27

12

43

%81

المجموع

8

30

15

53

%100

توزيع البحوث الواردة للمجلة حسب التخصص للعام الجامعي 1442ه
التخصص

المجموع

الوضع العام للبحوث
تحت التحكيم

تحت التعديل

مقبول

مرفوض

العدد

النسبة

مالية

-

-

-

-

-

-

إدارة

-

1

4

13

18

%31

إدارة صحية

-

-

-

-

-

-

اقتصاد

-

1

-

11

12

%20

محاسبة

1

1

1

8

11

%19

إدارة عامة

1

-

4

8

13

%22

تسويق

-

1

1

1

3

%5

تحليل كمي

-

-

-

-

-

-

نظم المعلومات

-

-

-

2

2

%3

المجموع

2

4

10

43

59

%100
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احصائية البحوث المنشورة في الكلية 1442هـ

عدد البحوث املنشورة في أقسام الكلية األكاديمية للعام الجامعي 1442هـ
20
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16
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2
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اإلدارة العامة

اإلدارة الصحية

اإلدارة

االقتصاد

القسم
اإلدارة العامة
اإلدارة الصحية
اإلدارة
االقتصاد
التحليل الكمي
التسويق
املالية
املحاسبة
نظم املعلومات اإلدارية
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التحليل الكمي

التسويق

املالية

املحاسبة

نظم املعلومات
اإلدارية

نسبة األعضاء الناشرين على مستوى القسم
11%
31%
8%
10%
9%
23%
11%
5%
13%
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هـ1442 البحوث المنشورة خالل العام
 اإلدارة العامة:القسم
سنة اإلصدار

وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

Scientific Journal
of Management

Responding to COVID-19 in Saudi
Arabia: Policy reflection

Dr. Najla Ibrahim Alshenaifi

2020

The international
journal of human
resource
management.

The Effects of Subordinates’ Use of
Upward Influence Tactics on their
Supervisors’ Job Performance
Evaluations in Saudi Arabia: The
Significance of Loyalty

Dr. Najla Ibrahim Alshenaifi

2021

املجلة العربية
لإلدارة

أثر التمكين اإلداري على مستوى رأس املال
 دراسة حالة شركة الخطوط الجوية:الفكري
العربية السعودية

Dr. Saad A. Alkhurayyif

2021

International
Journal of
Religious Tourism
and Pilgrimage

Hajj Pilgrims Perceptions of Trust and
Internet Use for Emergency Information

Dr. Saad A. Alkhurayyif

2021

املجلة العربية
لإلدارة

2021

رؤى اقتصادية

2021

مجلة جامعة امللك
سعود للعلوم
االدارية

التنمر اإلداري في األجهزة الحكومية في اململكة
. دراسة استطالعية:العربية السعودية

Dr .Abdulmalik Al-Mekhlafi

Resources Policy

Building an effective knowledge
management system in Saudi Arabia
using the principles of good governance

DR. Bassam albassam

2020
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 أثر جودة الحياة الوظيفية على:)بحث (مشترك
 دراسة ميدانية عل عينة..االحتراق الوظيفي
من املوظفات اإلداريات في اإلدارة العامة
 املجلة العربية.للتعليم بمنطقة الرياض
.)م2020( ،)40(  املجلد،)3(  العدد،لإلدارة
ممارسة سلوكيات القيادة الخادمة في قطاع
 دراسة:التعليم باململكة العربية السعودية
 منشور في مجلة رؤى،ميدانية على املوظفات
.)2020(  جامعة الوادي بالجزائر،اقتصادية

Dr .Abdulmalik Al-Mekhlafi

Dr .Abdulmalik Al-Mekhlafi
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 اإلدارة الصحية:القسم
سنة اإلصدار

وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

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

Patients’ experience of health care
providers inoutpatient and day surgery in
hospitals Riyadh City, Saudi Arabia

Dr. Asma Alyaemni

2021

The handbook of
healthcare in the Arab
world. Springer
publication (under
production

An author of a chapter ; Saudi health care
reform,An author of a chapter ; Saudi
health care reform, The handbook of
healthcare in the Arab world. Springer
publication (under production )
publication (under production )

Dr. Asma Alyaemni

2020

international Journal of
Business Administration.

The Impact of Emotional Intelligence on
Job Performance During COVID-19 Crisis:
A Cross-Sectional Analysis

Dr. Wadi B. Alonazi& others

2020

Wiley

Recommendation of Aspirin-Guide App
and Physicians Clinical Decision of
Aspirin Use to Prevent CVD Among
Diabetic Patients, Is there any
Differences?

Dr. Wadi B. Alonazi& others

2020

Journal of International
Business Research

Fraud and Abuse in the Saudi Healthcare
System: A Triangulation Analysis. (2020)
INQUIRY

Dr. Wadi B. Alonazi& others

2021
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وعاء النشر

2021

BMC Medical Informatics
and Decision Making

2021

Sustinability

2021

BMC Medical Informatics
and Decision Making

2021

Primary Care Diabetes

Towards Sustainable Food Services in
Hospitals: Expanding the Concept of
‘Plate Waste’to ‘Tray Waste
Perceptions of health care
professionals towards clinical
practice guidelines: The case of
Diabetes Mellitus in Saudi Arabia
Towards Sustainable Food Services in
Hospitals: Expanding the Concept of
‘Plate Waste’to ‘Tray Waste
Translation into Arabic and
validation of the Patient Assessment
of Care for Chronic Conditions
questionnaire for diabetes.

اسم العضو
Dr. Nouf Sahal Alharbi

Dr. Nouf Sahal Alharbi

Dr. Nouf Sahal Alharbi

Dr. Nouf Sahal Alharbi

Sustinability

Toward Sustainable Environmental
Management of Healthcare Waste: A
Holistic Perspective

Dr. Nouf Sahal Alharbi

2021

International Journal of
Environmental Research
and Public Health

Translation and Validation of the
Arabic Version of the Capability
Assessment for Diet and Activity
(CADA) Questionnaire in Saudi
University Employed Women

Dr. Nouf Sahal Alharbi

2021

International Journal of
Data and Network
Science

Adoption of e-payment system to
support health social security agency

Dr. Nouf Sahal Alharbi

2021
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 اإلدارة:القسم
سنة اإلصدار

وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

International Journal of
Humanities and Social Science
Invention, Volume 9, Issue 3,
Ser. I ||Mar, 2020 || PP52-71

The Role of Financial Organizations in the
Modern Economy of the Kingdom of
Saudi Arabia

Dr.Randa Alyafi&others

2021

IUG Journal of Economics and
Business

The role of psychological capital as a
mediating variable in the relationship
between the impact of authentic
leadership on work engagement among
private sector employees in Saudi Arabia

Dr.Saad M. Alotaibi

2021

IUG Journal of Economics and
Business

Authentic leadership and creativity: The
Mediating Role of thriving at work

Dr.Saad M. Alotaibi

2020

Leadership & Organization
Development Journal

Does emotional intelligence and
empowering leadership affect
psychological empowerment and
work engagement?

Dr.Saad M. Alotaibi

2020

املجلة الدولية للعلوم التربوية
IJEPS والنفسية

دور القياوة التحويلية في إدارة التغيير

Dr.Saad M. Alotaibi

2020

املجلة الدولية للعلوم التربوية
IJEPS والنفسية

 إطار مفاهيمي:جوهر تمكين العاملين

Dr.Saad M. Alotaibi
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وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2021

Business Process Management
Journal

Shared-leadership, project team processes
and performance,
commitment, Saudi Arabia

Dr.Saad M. Alotaibi
&others

2020

Asia Pacific Journal of Emerging
Markets

Assessing the Impact of Black Swan and
linked Supply Chain Disruptions on
Supply Chain Design

Dr.Abdulaziz Alazzaz

2020

mantech publications : Journal
of human resource and
customer relationship
management volume 4 lssue 1

To Train or Drain : Is the Training only
solution for organizational performance?

Dr. Nisar Ahamad
Nalban d&others
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 االقتصاد:القسم
سنة اإلصدار

وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

،مجلة االقتصاد والشباب
م2020 عدد شهر نوفمبر

دراسة استشرافية لألثار التنموية لرفع
الطاقة االستيعابية لسوق العمل في
( نموذج مقترح:اململكة العربية السعودية
)لبناء خطة وطنية ملعالجة مشكلة البطالة

Dr.watif almokbe

2020

Middle East Economics
and Finance, Vol. 16 No.
1, pp: 1-18

Validity of the Expectations
Hypothesis of the Term Structure of
Interest Rates: the case of Saudi
Arabia

Dr .Nizar Harrathi

2021

Economic Studies- The
Saudi Economic
Association

Do Recent Declining Money Growth
Rates Affect the Stability of Money
Demand for the Saudi Economy?

Dr .Nizar Harrathi

2020

Entrepreneurship and
Sustainability Issue

Concentration of oil Sector or
Diversification in Saudi Economy:
Consequences on Growth
Sustainability

Dr. Khalid Alkhathlan

2020

International Journal of
Energy Economics and
Policy

Determinants of Diversification from
Oil Sector in Saudi Arabia,

Dr. Khalid Alkhathlan

2020

دار جامعة امللك سعود
للنشر

االقتصاد القياس ي التمهيدي للمالية
ترجمة كتاب

Dr. Abdullah Almalki

International Journal of
Financial Research

Investigating the Efficiency of GCC
Banking Sector: An Empirical
Comparison of Islamic and
Conventional Banks

Dr. Md Fouad Bin Amin

2020

34

هـ1442 التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال

هـ1442 البحوث المنشورة خالل العام

سنة اإلصدار

وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

Journal of Islamic Banking
and Finance

Examining the Comparative
Efficiency of GCC Islamic Banking”

Dr. Md Fouad Bin Amin

2020

ISRA International Journal
of Islamic Finance

CASH WAQF MODEL FOR MICRO
ENTERPRISES’ HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT

Dr. Md Fouad Bin Amin

Asian Development Bank
Institute

Leveraging Islamic Banking and
Finance for Small Businesses:
Exploring The Conceptual and
Practical Dimensions

Dr. Md Fouad Bin Amin

Review of Middle East
Economics and Finance

Validity of the Expectations
Hypothesis of the Term Structure of
Interest Rates: The Case of Saudi
Arabia.

Dr.Hamed M.H. Alhoshan

2020

2020
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وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

Complexity

The Extended Inverse Weibull
Distribution: Properties and
Applications

Dr. Said Hofan Alkarni

2020

Advances and
Applications in Statistics

Power Lindley geometric
distribution: a new model for failure
analysis in business

Dr. Said Hofan Alkarni

2020

International Journal of
Humanities and Social
Science Invention

The Role of Financial Organizations
in the Modern Economy of the
Kingdom of Saudi Arabia

Dr. Emad A. A. Ismail

Plos one

Estimating COVID-19 cases in
Makkah region of Saudi Arabia:
Space-time ARIMA modelling.

Dr. Fuad Alawwad

2021
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 التسويق:القسم
سنة اإلصدار

وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

International Journal of Business
and Social Science Vol. 11 • No.
3 • March 2020
doi:10.30845/ijbss.v11n3p11

Attitude towards Online Advergame: An
Empirical Study among Saudi Consumers"

Dr.Soad Al-Meshal

2020

The Impact of Quality Service on
International Journal of Business
Customer Satisfaction and Customer
and Social Science, 11(5), 1-9.
Loyalty among Middle-Aged Customers in
doi: 10.30845 /ijbss. v11n3p1
Restaurants

Dr.Soad Al-Meshal

2020

International Journal of
Management & Information
Technology, 15, 43-53. DOI:

The Influence of Value-Co-Creation on
Brand Equity: An Empirical Study in Saudi
Arabia.

Dr.Soad Al-Meshal

2020

IOSR Journal of Business and
Management (IOSR-JBM) eISSN: 2278-487X, p-ISSN: 23197668. Volume 22, Issue 1. Ser. III
(January. 2020), PP 32-38

A New Marketing Paradigm Shift for "
Online Shopping Experience."

MS. Khaloud Alsaid &Dr.
Soad Almeshal

2020

International Review of
Management and Marketing,
2020, 10(3), 29-34

Experiential Marketing Impact on
Experiential Value and Customer
Satisfaction - Case of Winter Wonderland
Amusement Park in Saudi Arabia

Ms.Nora Al-Hadban
&Dr.Mohammed
Almotairi

2020

JOURNAL OF MARKETING
THEORY AND PRACTICE

Knowledge-based resources in explaining
service recovery performance: A
multilevel investigation

Dr. samiha Majhed
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وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2021

TEM Journal vol.10 iss.1 pages
69-77, publisher: (UIKTEN)

Mobile Applications to Fight against
COVID-19 Pandemic: The Case of
Saudi Arabia

Dr.Imdadullah Hidayat UrRehamn

2021

International Journal of
Advanced and Applied science
vol.8 issue.4 pages 117-129 ,
publisher: (science gate)

COVID-19 crisis and the continuous
use of virtual classes

Dr.Imdadullah Hidayat UrRehamn

2021

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MANAGEMENT &
INFORMATION
TECHNOLOGY

The Mediation effect of Value-CoCreation on Customer Engagement
and Positive E-WOM

Dr.Mahmoud Abdulhamee

2021

SOCIAL RESPONSIBILITY
JOURNAL

2021

Journal of Economics
Management and Trade

2021

Journal of Economics and
Management Trade

38

Scale development and validation of
total quality and socially responsible
management (TQSR-M) framework:
dual competitive strategy for
management
How Corporate Social Responsibility
Can Buffer the Unfavorable
Outcomes of the Brand in Crisis: A
Mediation Role of Corporate
Hypocrisy and Gratitude in Saudi
Arabia
How Corporate Social Responsibility
can Buffer the Unfavorable
Outcomes of the Brand in Crisis: A
Mediation Role of Corporate
Hypocrisy and Gratitude in Saudi
Arabia

Dr. abdullah alhidari

Dr. abdullah alhidari

Ms. Nouf Al Rayes
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 المالية:القسم
سنة اإلصدار

وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

PONTE

Foreign institutional investors and
the stock market: Evidence from
ARDL bound testing approach in the
context of Saudi Arabia

Dr.Hanan AlHussayen

2020

International Journal of
Business Innovation and
Research

Corporate Governance in Saudi
Arabia: What Happens to Firm Value
When the Board of Directors and
Ownership Structure Interact?

Dr.Hanan AlHussayen &
Durga Prasad Samontaray
others

2021

Borsa Istanbul Review

Directional predictability in foreign
exchange rates of emerging markets:
New evidence using a crossquantilogram approach. .

Dr.MOHD. ZIAUR
REHMAN

2021

International Journal of
Financial Research Vol.
12, No. 4; 2021.

Efficiency Measurement of Indian
Banking Industry: An Empirical
Comparative Analysis

Dr. muhammad Nauman
Khan

2021

-

Constructing a house price index for
Saudi Arabia

Dr. Saeed Nassir Algahtani

Emerging Markets
Review

Are Government-Owned Stocks Less
Volatile? Investigating the Behavior
of Idiosyncratic Volatility and Market
Frictions

Dr. Saeed Nassir
Algahtani

2021

39

هـ1442 التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال

هـ1442 البحوث المنشورة خالل العام

 المحاسبة:القسم
سنة اإلصدار

وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

Accounting,
Organizations and
Society,84, p.101103.

Negotiating constraints in
international audit firms in Saudi
Arabia: Exploring the interaction of
gender, politics and religion.

Dr.Abeer_alsalloom

2020

مجلة جامعة امللك عبد
)العزيز (االقتصاد واإلدارة

The Impact of Using Qawaem
Program –Based on eXtensible
Business Reporting Language
(XBRL)- on the Financial Reporting
Process in the Saudi Business
Environment

Dr.Ahmed Zakaria Osemy

2020

مكتبة املتنبي

املدخل إلى املحاسبة اإلدارية

Dr.Ahmed Zakaria Osemy

2020

مكتبة املتنبي

املدخل إلى محاسبة التكاليف

Dr.Ahmed Zakaria Osemy

2020

Global Journal of
Economics and Business
 العدد،8  املجلد،(GJEB),
 صفحات،2020 ،األول
.179 :166

أثر حوكمة الشركات على جودة اإلفصاح
 مع التطبيق على- عن التقارير املالية
)البنوك السعودية (باللغة اإلنجليزية

Dr.Ahmed Zakaria Osemy

2021

International Journal of
Business and Applied
Social Science (IJBASS)

The Role of Accounting Information
in Risk Management in the Saudi
Banks under digital Services:
Exploratory Study

Dr.Ahmed Zakaria Osemy

2020

ُ
َّ . - كتاب
مؤسسة ُعلوم األ َّمة
َّ
.الثقافية
لالستثمارات

تبيان ونقد املنهج التجريبي في العلوم
-)السلوكية/االجتماعية (اإلنسانية
.)(كتاب

Dr. Khalid Aladeem
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وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

-

فصل في كتاب
HUMAN ACCOUNTABILITY &
DIVINE GRACE IN THE QUR’AN
PERCEIVED THROUGH AN
ACCOUNTING PERSPECTIVE. In
Eileen Z. Taylor and Paul F. Williams
(eds.). The Routledge Handbook of
Accounting Ethics

Dr. Khalid Aladeem
&others

2020

International Journal of
Auditing and Accounting
Studies. 2(2): 175-192.

Do Corporations’ Annual Reports
Address Shareholders as Proprietors?
Evidence from Saudi Arabia.

Dr. Khalid Aladeem
&others

2020

African J. Accounting,
Auditing and Finance,
Vol. 7, No. 1, pp.66–86.
(Caltivate Analytics)

2020

Publisher Sumy State
University

2020

عمادة البحث العلمي (تمويل
 جامعة امللك،)وناشر
 اململكة العربية،سعود
 تحت النشر،السعودية

Cultural challenges for countries
implementing International
Financial Reporting Standards
without contributing to their
creation’,
Corporate Governance and Financial
Reporting Quality: Preliminary
Evidence from Saudi Arabia.
Financial Markets, Institutions and
Risks, 4(1), 109-116.
http://doi.org/10.21272/fmir.
4(1).109-116.2020.
تعميق الفهم في اإلطار املفاهيمي
النظري) للمحاسبة املالية/(الفكري

Dr. Khalid Aladeem
&others

Dr. Khalid Aladeem
&others

Dr. Khalid Aladeem
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 نظم المعلومات اإلدارية:القسم
سنة اإلصدار

وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2020

Aisel Elibrary

The impact of calories labeling policy in
Saudi Arabia: Physical and online channel.

Dr.Amer Al-Jarallah and
others

2020

Transactions on Sustainable
Computing, submitted, May
2020.

A Lightweight Cyber Security Framework “
with Context Awareness for Pervasive
Computing Environments

Dr.Ma Qiang

Int.J. Business Information
Systems

Organizational politics and enterprise
resources planning implementation: an
examination of the influence of political
skills

Dr.Ibrahim Almatrodi

2021

under publication

Organizational routines and ERP
implementation: a study of its influence,
(In progress).

Dr.Ibrahim Almatrodi

2020

Int. J. Comput. Sci. Netw. Secur.,
vol. 20, no. 10, pp. 137–140,
2020

Review on Blockchain-based Cloud Task
Schedulin

Dr.Noura Almezeini

Applied Sciences

Impact of Dataset Size on Classification
Performance: An Empirical Evaluation in
the Medical Domain

Dr. Amani K Samha

2020

2021
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وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2021

IJCSNS International Journal of
Computer Science and Network
Security

AraProdMatch: A Machine Learning
Approach for Product Matching in ECommerce

Dr. Monira Aloud
&OTHERS

2021

IJCSNS International Journal of
Computer Science and Network
Security

Factors influencing the adoption of
mHealth services in Saudi Arabia: A
patient-centered study

Dr. Monira Aloud&
OTHERS

2021

IJCSNS International Journal of
Computer Science and Network
Security

Mobile Payments from Merchants’
Perspective: An Empirical Study Using the
TAM Model in Saudi Arabia

Dr. Monira Aloud
&OTHERS

2021

IEEE Access

Intelligent Algorithmic Trading Strategy
using Reinforcement Learning and
Directional Change

Dr. Monira Aloud
&OTHERS

2021

International Journal of
Advanced Computer Science
and Applications (IJACSA)

DCRL: Approach for Pattern Recognition
in Price Time Series Using Directional
Change and Reinforcement Learning

Dr. Monira Aloud
&OTHERS

2021

Journal of Theoretical and
Applied Information Technology

A REAL-TIME ADAPTIVE BITCOIN
TRADING SYSTEM USING GENETIC
PROGRAMMING

Dr. Monira Aloud
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وعاء النشر

عنوان البحث

اسم العضو

2021

International Journal of
Advanced Computer Science
and Applications (IJACSA)

Designing Strategies for Autonomous
Stock Trading Agents Using a Random
Forest Approach

Dr. Monira Aloud

2021

IJCSNS International Journal of
Computer Science and Network
Security

Factors Affecting User Adoption of EPayment Services Available in Mobile
Wallets in Saudi Arabia

Dr. Monira Aloud&
OTHERS

2021

International Journal of
Business and Systems Research

Trust Factors Influencing the Intention of
Saudi Consumers to Purchase Online

Dr. Monira Aloud
&OTHERS

2020

International Journal of Decision
Support System Technology
(IJDSST)

An Intelligent Stock Trading Decision
Support System using the Genetic
Algorithm

Dr. Monira Aloud

2020

Intelligent Systems in
Accounting, Finance and
Management

The Role of Attribute Selection in Deep
ANNs Learning Framework for HighFrequency Financial Trading

Dr. Monira Aloud

2020

NBER Working Paper No.
w26693

Information and Social Norms:
Experimental Evidence on the Labor
Market Aspirations of Saudi Women

Dr. Monira Aloud
&OTHERS
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هـ1442 املؤتمرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس لعام
نوع المشاركة التاريخ

عنوان المؤتمر

القسم

اسم العضو

Attendance

First virtual Global Research
Conference on Marketing and
Entrepreneurship,USA.

Managment

Dr.Talhat Alhaiou

2021

participant

مؤتمر الكونجرس الدولي السابع
والعشرين للمعهد الدولي للعلوم
اإلدارية

Economics

Dr. Fahad Al badi

2021

Attendance

لقاء البنك املركزي السعودي وعمداء
االقتصاد والعلوم االدارية في اململكة

Economics

Dr. Abdullah M. Al-Malki

2021

participant

Role of Business school in
realizing vision 2030

Economics

Ms. Shaimaa Al , Ghannam

2020

participant

Using data mining techniques to
predict students at risk of poor
performance

MIS

Dr.Zahyah Hamed Alharbi

2020

participant

Applied Internet of Things in
Saudi Arabia Airports

MIS

Dr. Amani K Samha

2021

Attendance

Marketing

Ms.Sarah Alsheeha

2020

Participant

Marketing

Dr. Yasser Mahfooz

2021

Attendance

The 7th ANNUAL DOCTORAL
STUDENT CONSORTIUM

Marketing

Ms. Nouf Al-rayes

2021

Attendance

Case Writing Competition &
Conference

Quantitative
Statistics

Dr Bokkasam Sasidhar

2021

Attendance

Saudi Arabia: Response to Covid19, the FSDP & Vision 2030

Finance

Ms. Yara Al , Wahabi

2021

Attendance

RIYADH GLOBAL SUMMIT FOR
MEDICAL BIOTECHNOLOGY

Health
Administration

Dr. Asmaa Alyaemni

2021

Attendance

Leadership and Transformation in
Health
Health Sector Conference"
Administration

Dr. Asmaa Alyaemni

2020
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مؤتمر هيئة الخبراء ودورها في العملية
التشريعية
Strategies to successfully manage
and grow a remote marketing
team

هـ1442 التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال

إحصائيات الطلبة في الكلية

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال 1442هـ

47

احصائية الطلبة املسجلون والخريجون في الكلية للعام الجامعي 1442هـ
برامج البكالوريوس
املسجلون
البرنامج األكاديمي
بكالوريوس العلوم في االقتصاد – مساراالقتصاد العام
بكالوريوس االقتصاد ‒ مساراملصرفية اإلسالمية
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال ‒ تخصص املحاسبة
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال ‒تخصص نظم املعلومات اإلدارية
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال – تخصص التسويق
بكالوريوس إدارة
بكالوريوس إدارة -مساراإلدارة
بكالوريوس إدارة – مساراملوارد البشرية
بكالوريوس املالية
بكالوريوس املالية – مساراملالية العام
بكالوريوس إدارة األعمال (غيرمحدد – عام بعد السنة التحضيرية)
مجموع املسجلين ببرامج البكالوريوس

طالب

طالبات

املجموع

158
67
528
373
357
89
80
197

99
54
518
292
236
92
35
124
106
276
636
2468

257
121
1046
665
593
181
115
321
106
777
1726
5908

501
1090
3440

الخريجون
طالب

طالبات

املجموع

البرنامج األكاديمي
بكالوريوس العلوم في االقتصاد – مساراالقتصاد العام
بكالوريوس االقتصاد ‒ مساراملصرفية اإلسالمية
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال ‒ تخصص املحاسبة
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال ‒تخصص نظم املعلومات اإلدارية
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال – تخصص التسويق
بكالوريوس إدارة – مساراإلدارة
بكالوريوس إدارة – مساراملوارد البشرية
بكالوريوس املالية – مساراملالية العام

37
15
178
109

33
9
186
96

96
16
87
158

82
28
74
125

70
24
364
205
178
44
161
283

مجموع الخريجين ببرامج البكالوريوس
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احصائية الطلبة املسجلون والخريجون في الكلية للعام الجامعي 1442هـ
برامج املاجستير
املسجلون
طالب

طالبات

املجموع

ماجستيراإلدارة العامة
ماجستيرإدارة األعمال
ماجستيرإدارة أعمال (عام)
ماجستيرإدارة أعمال (املالية)
ماجستيرالعلوم في املالية
ماجستيرالعلوم في االقتصاد
ماجستيراملحاسبة
ماجستيرإدارة الصحة واملستشفيات
ماجستيرالعلوم في علوم القرارات املالية – مسارالتحليل الكمي
ماجستيراألعمال اإللكترونية
ماجستيرالعلوم في إدارة املوارد البشرية
مسارإدارة املوارد البشرية
مسارالقيادة واإلدارة االستراتيجية
مسارالسياسات العامة واملوازنة
اإلدارة الصحية – مسارالتأمين الصحي
اإلدارة الصحية – مسارجودة الرعاية الصحية
اإلدارة الصحية – مسارالسياسات الصحية
التنفيذي في اإلدارة الصحية
التنفيذي في الحوكمة والسياسات العامة
التنفيذي في التأمين

21
32
29
7
54
6
7
9
15
20
22
12
10
1
11
1
9
54
29
29

49
4
9
67
33
36
13
22
59
33
17
24
5
6
7
42
29
24

70
36
38
7
121
39
43
22
37
79
55
29
34
6
11
7
16
96
58
53

البرنامج األكاديمي

مجموع املسجلين ببرامج املاجستير

396

373

769

الخريجون
طالب

طالبات

املجموع

البرنامج األكاديمي
ماجستيراإلدارة العامة التنفيذي
املاجستيرالتنفيذي في اإلدارة العدلية
ماجستيراإلدارة العامة
ماجستير علوم القررات
ماجستيرإدارة األعمال (املالية)
ماجستيرإدارة أعمال (عام)
ماجستيرالعلوم في املالية
ماجستيرالعلوم في االقتصاد
ماجستيراملحاسبة
ماجستيراألعمال اإللكترونية
ماجستيرالعلوم في إدارة املوارد البشرية
مسارإدارة املوارد البشرية
مسارالسياسات العامة واملوازنة
مسارالقيادة واإلدارة االستراتيجية
اإلدارة الصحية – مسارجودة الرعاية الصحية
اإلدارة الصحية – مسارالسياسات الصحية
اإلدارة الصحية – مسارالتأمين الصحي

48
10
1
7
16
11
6
2
5
6
8
1
6
10
11

34
7
1
2
10
10
19
12
20
17
13
3
26
4
8
-

82
17
1
3
7
26
21
25
14
25
23
21
4
32
4
18
11

مجموع الخريجين ببرامج املاجستير

148

186

334
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احصائية الطلبة املسجلون والخريجون في الكلية للعام الجامعي 1442هـ
برامج الدكتوراه
املسجلون
طالب

طالبات

املجموع

البرنامج األكاديمي
دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة – مساراإلدارة الصحية
دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة – مساراملوارد البشرية في القطاع العام
مساراإلدارة املالية العامة
دكتوراه إدارة األعمال  -اإلدارة
دكتوراه إدارة األعمال – املالية
دكتوراه إدارة األعمال  -التسويق
دكتوراه اإلدارة العامة
دكتوراه اإلدارة
دكتوراه التسويق
دكتوراه املالية
دكتوراه املحاسبة

2
4
7
1
1
11
1
-

1
6
2
4
9
10
1
4
3

3
10
7
3
4
1
20
10
2
4
3

مجموع املسجلين ببرامج الدكتوراه

27

40

67

الخريجون
طالب

طالبات

املجموع

البرنامج األكاديمي
دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة – مساراملوارد البشرية في القطاع العام
مساراالدارة املالية العامة
مساراالدارة الصحية
دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال -التسويق
دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال -اإلدارة

1
1
1
1

1
1
2
-

1
2
1
3
1

مجموع الخريجين ببرامج الدكتوراه

4

4

8
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املسجلون في برامج كلية إدارة األعمال للعام الجامعي 1442هـ
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0
برنامج الدكتوراه

برامج املاجستير

البرامج املستمرة والتنفيذية
طالبات

برامج البكالوريوس

طالب

الخريجون من برامج كلية إدارة األعمال للعام الجامعي 1442هـ
طالبات

طالب

800
700
600
500
400
300
200
100
0
برنامج الدكتوراه
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برامج املاجستير

برامج البكالوريوس
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التدريب التعاوني
1442هـ

إحصائية اعداد المتدربين والمتدربات خالل الفصل الدراسي األول
القسم

طالب

طالبات

المحاسبة

72

129

اإلدارة

30

68

االقتصاد

12

27

التسويق

31

49

نظم المعلومات

23

55

المالية

52

92

المجموع

220

420

إحصائية اعداد المتدربين والمتدربات خالل الفصل الدراسي الثاني
القسم

طالب

طالبات

المحاسبة

57

57

اإلدارة

52

33

االقتصاد

38

14

التسويق

52

32

نظم المعلومات

51

42

المالية

59

35

المجموع

309

213
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األندية الطالبية

طـالب

النادي الثقافي واالجتماعي
 30عضو

نادي املحاسبة

نادي التسويق
 75عضو

نادي االقتصاد

 87عضو

 40عضو

نادي نظم املعلومات اإلدارية

نادي االستثمار
 40عضو

 8عضو

لجنة النشاط الرياض ي

طالبات

النادي الثقافي واالجتماعي

 109عضو
نادي املحاسبة
 160عضو
نادي نظم املعلومات اإلدارية
 170عضو
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نادي التسويق
 188عضو
نادي االقتصاد
 100عضو
نادي االستثمار
 175عضو
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