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(  88)كلٔ٘ إدارٗ األعنال  حتتفل بالْٔو الْطين للننلك٘ العربٔ٘ الشعْدٓ٘ 

 

  

ٍــ ّللـ     1440/01/15شاركت كلٔ٘ إدارٗ األعنال ممجل٘ بالعالقات العام٘ باالحتفال بالْٔو الْطين للننلك٘ العربٔ٘ الشعْدٓ٘ ْٓو الجالثاء ّتارٓخ         
الـرنً  بـد  يف مقر بَْ مشرح املدٓي٘ اجلامعٔ٘ للطالبات حٔح متجلت املشارك٘ يف تيظٔه الكلٔات اإلىشاىٔ٘ للركً التعرٓفٕ باملل  عبد العزٓز بً ع

إضـاف٘ إ  تيظـٔه احتفالٔـ٘ مةـيفرٗ يف مقـر بَـْ كلٔـ٘ إدارٗ األعنـال متزاميـ٘ مـ  احتفالٔـ٘ املدٓيـ٘             . آل سعْد ّإعداد فقـرات عـرا الفٔـدْٓ للن سـص    

ّالـيٖ تَـدم مـً هاللـُ االحتفالٔـ٘ إ       ( اليادٖ الجقايف ّاالجتنـاعٕ   ىـادٖ االسـتجنار ّىـادٖ اةاسـب٘      ) اجلامعٔ٘ مبشارك٘ عدد مً أىدٓ٘ الكلٔ٘ 

.التعبري عً حب الْطً ّتأصٔل ّتعزٓز املنارسات ّاملبادرات اإلجيابٔ٘ حنْ الْطً

جامع٘ املل  سعْد 

املدٓي٘ اجلامعٔ٘ للطالبات 

 العالقات العام٘ بكلٔ٘ إدارٗ األعنال
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فعالٔ٘ عله أو فلشفُ  

جامع٘ املل  سعْد  

املدٓي٘ اجلامعٔ٘ للطالبات 

 العالقات العام٘ بكلٔ٘ إدارٗ األعنال
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Gain Smarter ٘ٔفعال

ىظه ىادٖ االستجنار بكلٔ٘ إدارٗ األعنال فعالٔ٘ تعلٔنٔ٘ تجقٔفٔ٘ ّلل  ْٓو الجالثاء 
ٍـ َٓدم إ  التعرٓف باالستجنار ّالتعرٓف باملخاطر املرتتب٘ علٙ  1440/ 01/ 22

.االستجنار ّأٓضا أمجل٘ تعرٓفٔ٘ باملشتجنرًٓ الياجحني 

جامع٘ املل  سعْد 

املدٓي٘ اجلامعٔ٘ للطالبات 

 العالقات العام٘ بكلٔ٘ إدارٗ األعنال

ىظه ىادٖ االستجنار بكلٔ٘ إدارٗ األعنال فعالٔ٘ التقئ٘ املالٔ٘  

ٍـ ّاليٖ َٓدم إ   1440/01/28 األثينيّالتنْٓل اجلناعٕ ْٓو 

 األستجنارالتنْٓل اجلناعٕ  التعرٓف بشرك٘ مياف   ّكٔفٔ٘ 

ذلند اخلنٔص مً / بشرك٘ مياف  حٔح مت استضاف٘ األستال 

.  شرك٘ مياف  إللقاء الدّرٗ

FinTech and Crowdfunding ٘ٔفعال
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جامع٘ املل  سعْد 

املدٓي٘ اجلامعٔ٘ للطالبات 

العالقات العام٘ بكلٔ٘ إدارٗ األعنال

العنل٘ اخلطرٗ ( بتكًْٓ ) فعالٔ٘ 

ٍـ فعالٔ٘ بتكًْٓ  1440/02/05ىظه ىادٖ ىظه املعلْمات اإلدارٓ٘  بكلٔ٘ إدارٗ األعنال ْٓو الجالثاء ّتارٓخ     

ّاليت تَدم إ  تجقٔف احلضْر مبفَْو العنل٘ اإللكرتّىٔ٘  التْعٔ٘ باجلاىب املظله للعنل٘ ّهطْرٗ تداّهلا ّهلق 

. جترب٘ ترفَٔٔ٘ ّتجقٔفٔ٘ مً هالل تطبٔق ّذلاكاٗ تداّل العنل٘ علٙ أرا الْاق 
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جامع٘ املل  سعْد 

املدٓي٘ اجلامعٔ٘ للطالبات 

 العالقات العام٘ بكلٔ٘ إدارٗ األعنال

( ّتيفٔري ىَج اإلدارٗ العام٘ يف الشعْدٓ٘  2030حْار يف اإلدارٗ العام٘ للرؤٓ٘ الْطئ٘ ) ذلاضرٗ 

 
ــ٘ إدارٗ           ــ٘ ســعادٗ الــدكتْر ســعد اليفــا  عنٔــد كلٔ ــ٘ إدارٗ األعنــال برعآ ىظــه قشــه اإلدارٗ العامــ٘ بكلٔ

ّتيفـٔري ىَـج اإلدارٗ    2030ٍـ ذلاضرٗ حْار يف اإلدارٗ العامـ٘ الرؤٓـ٘ الْطئـ٘     1440/01/28األعنال ْٓو االثيني 

العامــ٘ يف الشــعْدٓ٘ تيــاّل اللقــاء عــدٗ ذلــاّر حــْل التحــْالت يف اإلدارٗ العامــ٘ يف الشــعْدٓ٘ صــي  الشٔاســات     

.اليفٔعٕمزىُ / القائن٘ علٙ األدل٘ ّالتخطٔط االسرتاتٔجٕ ّإدارٗ األداء ألقت اةاضرٗ األستالٗ 

حٔات  أمجل بالكشف املبكر 

شاركت جلي٘ هدم٘ اجملتن  بكلٔ٘ إدارٗ األعنال يف احلنل٘ التْعٔ٘ التجقٔفٔ٘ لشرطاٌ الجدٖ ْٓو 

ٍـ يف بَْ املدٓي٘ اجلامعٔ٘ للطالبات ّاملتزامي٘ م  الْٔو العاملٕ لشرطاٌ الجدٖ 1440/01/28االثيني 

.  ّاليٖ َٓدم إ  أٍنٔ٘ الكشف املبكر



أهبار الكلٔ٘ 
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جامع٘ املل  سعْد 

املدٓي٘ اجلامعٔ٘ للطالبات 

العالقات العام٘ بكلٔ٘ إدارٗ األعنال 

تَيئ كلٔ٘ إدارٗ األعنال الدكتْرٗ ىْال بيت عبد اهلل الربأٍه مً قشه اةاسب٘ مبياسب٘ حةْهلا علٙ *  

. درج٘ الدكتْراِ يف اةاسب٘ املالٔ٘

تَيئ كلٔ٘ إدارٗ األعنال سعادٗ الدكتْرٗ ٍٔاو بيت عبد الرنً املْسٙ مً قشه التشْٓق  ملشاركتَا * 

يف الدّرٗ األّ  تعزٓز اليشر يف قاعدٗ بٔاىات شبك٘ العلْو بإشرام ّمشارك٘ الدكتْرٗ مسٔح٘ دلاٍد 

2018/05/14حتٙ  2018/02/18عضْ مبادرٗ املركز ّامليعقدٗ هالل الفرتٗ 

(.ىظاو دْٓاٌ)ىظنت ّكال٘ الكلٔ٘ للتطْٓر ّاجلْدٗ ّرش٘ عنل تطْٓرٓ٘ مليشْبات الكلٔ٘ بعيْاٌ *  


