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جامعة امللك سعود 

املديية اجلامعية للطالبات 

 العالقات العامة بكلية إدارة األعنال

وحدة اجلودة والتطوير : كتب 
هدد وضودور سدعادة وك لدة اجلامعدة 19/3/1440رعى معايل مدير جامعة ادللك سعود الددكتور دددران ددب ع ددا لدرعب العادر مثداا الملاضداا ادلاقد  ادلوا د  

وذلددك ا ادلديلددة "إصلدداٌز دددودة"ووكدداا اجلامعددة وادلدددير التلل ددزي للاركددت الددوالٍت للت ددوا وا عتادداد اككدداددي  وعاددداا النل ددات والعاددادات ادلثددا دة ا ت تدداح ل دداا
.اجلامع ة للطال ات، واليت تلظاه كاً مب وكالة اجلامعة لشؤون الطال ات وعاادة التطوير واجلودة

ف اخلطة هداددورته الرادعة هو  تاج م ادرة أالل تها ادلديلة اجلامع ة للطال ات لتثل ط الووا على أهم اإلصلازات اليت حت   أهدا ها وتتااشى مع أ"إصلاٌز دودة"
ح ث ع رض   ه أدرز ما ح    مب إصلازات ي لخر هبا مب دراسات وأضاث علا ة وحصد جوائت عادل ة . 2030اإلسًتات ج ة جلامعة ادللك سعود ورؤية ادلالنة

وإديا اً دالدور الزي ت دمه هزه الل ااات واك شطة اجملتاع ة ا تعتيت . ودرااات اخًتاع وم ادرات إدداع ة واعتااد أكاددي  وتطوير إداري داعم وإ تاج علا  
الزي حي   أحد درامج الرؤية الطاوحة للوالب ( جودة احل اة)أ الل  معرقاً مصاح اً شعاره . الو ا وا  تااا جتاه الوالب دُت ملثودات ادلديلة اجلامع ة للطال ات

 How)، ح ث شاركت كل ة إدارة اكعاال ا ركب صحة دودة دلعال ة 2020 جودة احل اة" لتحثُت جودة احل اة ا ادلالنة وهو در امج
information system can be healthy )ومب أهم أهدا ها:

.زيادة الوع  دأمه ة التنلولوج ا ومثامهتها اللعالة ا ال طاع الصح *
.التعريف د عض ا دتنارات اليت ساعدت ا رلال الطب والصحة*
.التعريف د عض تط   ات اذلواتف الزك ة اليت ساعدت وسهلت احل اة الصح ة*
.تشج ع ادلثتل دات على ددا ح اة جديدة دلظام صح *

إنجاٌز بجودة"معالي مدير جامعة الملك سعود يفتتح فعالية  "
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كلية إدارة األعمال تشارك في ملتقى التخصصات الثامن في مدارس التربية النموذجية

 

 ة شاركت كل ة إدارة اكعاال شلمللة دالعاقات العامة ا النل ة ودالتعاون مع اللري  التطوع  مب الطال ات ادل  ات على التخرج ا النل
.هد ا ادلدارس ا ح  اللتهة6/03/1440-5التادع دلدارس الًتد ة اللاوذج ة  خال اللًتة (  2018اخت ار التخصص اجلامع  الملامب ) ا ملت ى 

ح ث دتمللت مشاركة كل ة إدارة اكعاال دركب تعريل  للنل ة وعب ختصصاهتا ومتطل ات الدراسة   ها قدم الطال ات مب خاله للتائرات
.رؤية وأهداف النل ة والتخصصات وآل ة ال  ول ا النل ة 
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التحديات والواقع  Blockchain ومهنة المحاسبة 

 

 
د ثم احملاس ة زلاقرة – ادلع زرسارة ع د العتيت : كت ت 

 
 ه  دتملل، داللث ة للنملَتيب، أ شطة م هاة . اكعاال اليت مت التحدث علها ا الثلوات اكخَتة دل تناد تنون أكملرها ادتنارا  ودينب ال ول جدً ، أن العاات الرقا ة ه  آخر ما مت التوصل إل ه ا رلال ادلال 

اككملر تطوراً،  ه  قادلة للتحول  وأما داللث ة لآلخريب،  العاات الرقا ة ه  اكحدث . إذا كان ذلا وجود ح     يل غ  أن تنون على هامش اك شطة ا قتصادية ول س ا مركتها ووسرية ذات سلاالر عال ة 
.دطري ة ينون   ها ادلال أو العالة متوا  اً مع عصر ا الرقا  احلايل

ض ا تها ؟ وآل تها  وم دار المل ة ا اللنرة  ماهوعلى أي أساس د ل ت؟ و  وما ه  العاات الرقا ة : هلا يربز الثؤال 
 

دعد  صف ع د مب ذلك الوقت أص حت ما يثاى دأدوات  ورأس ادلال ا ستملااري ا مج ع أضلاا العامل،  دوتنوممل تنب هزه اكسئلة الواقحة مطروحة إىل حد ك َت حىت أواخر التثع لات علدما أ رغت ظاهرة 
!قل ت ت ري ا اللظام ادلايل العادل  2008مدمرة تارخي ا ا حُت أن اكزمة ادلصر  ة ا عام  2000اليت ا لجرت ا عام  دوتنومكا ت   اعة . الديب غاموة على ضلو متتايد ا اكسواق ادلال ة

 
الرقادة والتلظ م ذات الصلة اليت تلط   على العاات الرقا ة تأيت مب ال طاع اخلاص دد  مب . تداوذلا دُت اكالراف وأوذلا ال  تنويب تثتخدم التشلَت لتأمُت إصدار اكموال اإللنًتو  ة  وأشهرها  والعاات الرقا ة 
 وأو النتلة ادلتثلثلة ، وهزا اللظام ا جوهره، هو سلثلة مب الثجات الرقا ة كل ملها ي وم دتثج ل الوقت block chainهزه العالة يتم احملا ظة   ها على  ظام تثج ل يثاى  . اكالراف احلنوم ة

.هزا هو  ظام التثج ل للاعامات دُت اكالراف. التأكد مب صحة تاريخ ادلعامات ذات الصلة والنا ة 
 

ومع ذلك،  إن ا رتلاع اكخَت ادللاجئ ا ق اة هزه العاات اجتزدت  وعا مب ادلثتملاريب الزيب . ذك ة مال ا ووداللظر إىل ما س  ،  إن آل ة العاات الرقا ة توعها أدعد مب  ظَتاهتا ما عدا ادلختصة رقا ا 
.يرغ ون داحلصول على هزه اكرداح  وهزا جيعل استملااراهتم عال ة ادلخاالر ويلت رون إىل هزا ا ختصاص 

 
أدى إىل جزب اهتاامات إجرام ة و أيوا  ايواً تعاملة هزا ادل ولنب، وعاوة على ذلك،  إن واحدة مب عوامل اجلزب والصلات اليت الال ا تظارها ا هزا اللوع مب العالة، هو عدم النشف عب هوية اكالراف

اكصل ادللًتض  اىلداإلقا ة إىل ذلك  إن عدم وجود أي شنل مب أشنال الدعم ادلصرا ادلركتي حيرمها مب الوصول !(. وكزلك ا الظل مب اخل ال العام)وقع العاات الرقا ة ا الظل مب ادلعامات ادلال ة 
.  احت اال ات الزهب، أو غَتها مب الثلع و  ا قتصاد الوالٍت .. وهزا يعٍت،   يوجد ش ا آخر غَت المل ة لدعم العالة . كي عالة 

 
.مب احلااية اكساس ة علد التعامل مع الوكاا وادلؤسثات ادلال ة الت ل دية هباأخَتا، إن عدم وجود تلظ م حنوم  تط    على عامل العاات ادلشلرة أو ادلعااة حيرم ادلثتملاريب وغَتهم مب ادلتعاملُت 

 
ا اكوىل هلاك اعتااد على ادلغامرة، وادلخاالرة، عدم الوقوح، والمل ة، . الروح ا العاات الرقا ة دتملل كل ش ا أما احملاس ة ل ثت كزلك. وداللث ة دلهلة احملاس ة،  إن هزا ديملل حتديات أكملر مب أ ه يت ح اللرص

.ا حُت أن احملاس ة ترتنت على احملا ظة، والت ل ل مب ادلخاالر، وإمنا  ة الوصول، ومثارات التدق  
 

 .اآلل ات اكخرى ادلتعل ة دالعاات الرقا ة م ار ًة مع اللظم احملاس  ة الثائدة ال وم وومع ذلك،  احظ اطللاض ك َت ا دور العلصر ال شري ا عال ة حلظ الثجات 
أيواً قادل ة التطوير وقلة التنللة ا توس ع  طاق هزه التنلولوج ات ا هزه العالة العادل ة تعٍت . ودينب أن يؤدي ذلك إىل تغ َت حلظ الثجات، دطري ة ت لل الورر مب احتاال ة اخلطأ ال شري أو سوا الثلوك

.وزن التخط ط والتلظ م ادلًتا   معها واختلاا سلاالر صرف العاات اكجل  ة 
 
و هزا يعٍت أن مهلة احملاس ة لب ينون أمامها خ ار سوى التعامل مع  نرهتا، ودالتايل يل غ  أن تنون .  وا على ما ذكر ، على الرغم مب أ لا  رى الثل  ات ا العاات الرقا ة  إ ه جيب أن    لغ  مثت  لها 

اجلهات  وردطها داجلاع ات  ووا وقت ما قد ي وم صا ع  ال رار أصحاب الصلة مب إدعاد العاات الرقا ة مب ظلاتها   .صور المل ا ة والعامات التجارية تتغَت. إجياد ة جتاهها دد  مب الًتك ت   ط على الثل  ة
 .مب مث جل ها حتت جلاح اللوائح و -مبا ا ذلك اذل ئات احملاس  ة  -الدول ة  اوالتلظ ا ة الوالل ة 

 
وقد كان لتخصص احملاس ة دور ال  ادة . أكملر ا دماجاً مع الت ل ات الرقا ة مع مرور الوقت، وأن المل ة تتتايد دثرعة ا اللواا اإللنًتوين وومب الواقح أيوا أن اك راد وادللظاات أص حت أكملر دراية دالتنلولوج ا 

الرق الد ع غَت الورق ة ، الد ع  الامتصل أقحت أقل تنللة مب أي وقت . و دالرغم مب ذلك، قد يلشل ال  ول اجملتاع  ل س دثب قو ه المل ة، ولنب دث ب ا دتنارات اكخرى. ا ذلك ا الع ود اكخَتة
ادلتايا آ له الزكر ه  ادلتايا التلا ث ة للعاات الورق ة اليت تعوض عب وقوح ادلخاالر . خال ضوان وما إىل ذلك وادلتعددة دإرسال اكموال إىل مج ع أضلاا العامل  وأيواً ت وم ملصات الد ع احلديملة  وموى 

!والصلات اجملهولة
 

.احملاس ة لديهاا النملَت ل  دما ه ل عوهم ال عض وعادل  العاات الرقا ة 
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التسويق   كرنفال

 

هد والزي يهدف 1440/02/14ا هبو كل ة إدارة اكعاال يوم الملاضاا ( كر لال التثوي ) ظم  ادي التثوي  دنل ة إدارة اكعاال  عال ة         
.إىل  شر ملهوم التثوي  دطري ة شلتعة ومتجددة ومت ردطه دالثَتك لعلصر اجلزب وا هتاام 
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التع َت عب الوغوالات 
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املديية اجلامعية للطالبات 
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هد ا هبو النل ة واليت هتدف إىل تمل  ف 1440/02/07 ظم  ادي اإلدارة دنل ة إدارة اكعاال  عال ة التع َت عب الوغوالات يوم الملاضاا دتاريخ 
.  الطال ات حول ك ل ة التع َت عب الوغوالات وك ل ة التع َت علها دشنل إجيايب، ومثاعدة الطال ات على  هم معٌت الوغوط ومصادرها

. ا مدرج النل ة مصاح ة لللعال ة
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رحلة ه ئة الثوق ادلال ة 

 ظم  ادي ا ستملاار دنل ة إدارة اكعاال رحله إىل ه ئة الثوق ادلال ة يوم اكحد دتاريخ 
هد وذلك للتعريف على الشهادات ادلهل ة، والت ل ة ادلال ة وكزلك سوق العال 1440/02/05

.ومتطل اته
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 ظم  ادي التثوي  دنل ة إدارة اكعاال رحلة إىل شركة ذل ب يوم ا ضلُت دتاريخ 
هد واليت هتدف إىل أخز الطال ات إىل ارض العال وإعطائهب  نرة 1440/02/20

 احت اجات سوق العال  وماه و رصه لرؤية منان العال 

رحلة اذل ئة الثعودية للاحاس ُت ال ا و  ُت 

 ظم  ادي احملاس ة دنل ة إدارة اكعاال رحلة إىل اذل ئة الثعودية للاحاس ُت  
هد واليت هتدف إىل إضراا 1440/02/08ال ا و  ُت وذلك يوم اكردعاا دتاريخ 

الطال ات حول اذل ئة والتعريف مبتطل ات   والدورات التدري  ة اليت ترحها اذل ئة  
.لته ئة الطال ات لألخت ارت وسوق العال SOCPA

رحلة شركة ذل ب 
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انتهاء المرحلة األولى من مبادرة التطوير ونقل المعرفة بين منسوبات الكلية خالل العام الجامعي 
هـ1439-1440

وحدة  امتداداً للا ادرات التطويرية ا كل ة إدارة اكعاال واليت ت وم هبا وكالة كل ة إدارة اكعاال للتطوير واجلودة، أالل ت
وت ادل اخلربات دُت ملثودات النل ة، ح ث أقامت وحدة التطوير  هتدف إىل التطوير و  ل ادلعر ة التطوير واجلودة م ادرة 

هد، قدمها عدد مب 1440-1439اللصل الدراس  اكول مب العام اجلامع   عدد مب ورش العال التطويرية خال  واجلودة 
موظلات النل ة مب أصحاب اخلربة، ودلغ العدد اإلمجايل لورش العال اليت ع دت خال اللصل الدراس  اكول مب العام 

مخس ورش عال دتحورت حول عدد مب ادلواق ع اليت تعٌت دتطوير وحتثُت آل ة العال داخل  هد 1440-1439اجلامع  
.النل ة
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العامة التجارية والًتويج التجاري 
ه والديت هتددف إىل معر دة  1440رد دع أول  05 ظم  ادي التثدوي  دنل دة إدارة اكعادال ا هبدو كل دة إدارة اكعادال يدوم الملاضداا    

ك ف تثاهم العامة التجارية ا ت دا رسالة العال دشنل واقح، ومعر ة الرق التثوي  والًتويج للالتج،وك ل ة حتل دت ادلشدًتي علدى 
.شراا ادللتج



علاويب 
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شاركت كلية إدارة األعنال يف تيظيه ركيوا اخلاص يف فعالية اليوو العاملي للسكر يف املديية* 

.هـ 1440/03/11اجلامعية للطالبات يوو االثيني 

ىظه قسه االقتصاد بالتعاون مع معود ريادة األعنال فعالية دراسة اجلدوى  وتقييه املشاريع االقتصادية * 

.هـ 1440/03/21وذلك يوو اخلنيس 

ىظنت وكالة الكلية للتطوير واجلودة ورشة عنل تطويرية للنوظفات*  

.ليلى اهلاشه مبياسبة تكليفوا بالعنل وكيلة لقسه التحليل الكني/ تويئ كلية إدارة األعنال األستاذة * 


