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كلمة عميد الكلية
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
يسرني أن أقدم لجميع المهتمين بمجال األعماال ياي المملكال الترريار السانوي لكليال ادارة األعماال بجامكال الملاع ساكود للكاام
الجامكي 1437-1436هـ .يتضمن التررير الكديد من البيانات والمكلومات حول رؤيل الكليال ورساالتها وأقساامها األكاديميال،
وكااكلع بيانااات عاان أعضااال هيياال التاادريا ونماااواتهم الكلمياال والبحعياال ،اضااايل الااى أعااداد الوااال والوالبااات المسااجلين
والخريجين ،وغيرها من الفكاليات التي أقامتها الكليل يي اوار رسالتها التكليميال .وساكيا لتنفياك الخوال اإساتراتيجيل لجامكال
الملع سكود التي تهدف الى ترديم تكليم متميز وانتاج بحوث ابداعيال تخادم المجتماع وتساهم ياي بناال اقتصااد المكريال ،تبنات
الكليل يي رسالتها تويير بييل تكليميل متميزة إعداد متخصصاين وقاادة أعماال بمنظاور عاالمي ،اضاايل الاى اارتراال بننماول
البحث الكلمي ،واقامل مراكات مجتمكيل ياعلل.
اسااتمرت الكلياال خااالل عااام التررياار يااي تنفيااك خوتهااا ااسااتراتيجيل ماان أجاال اارترااال بمسااتوي األدال يااي أنمااوتها التكليمياال
والكلميل بما يتوايق مع مكايير جودة التكليم الجامكي بمستوييها الاووني والادولي .وياي هاكا الخصاوح ،حصال قسامان مان
أقسام الكليل على ااعتماد األكاديمي الووني هما :قسام التساويق وقسام اإدارة الماليال .وساتكون هنااع زياارة نهاييال لرسامي
نظم المكلومات اإداريل والمحاسبل من قبل مراجكي هييل ترويم التكليم ،وتنتظر الكليل الترارير النهاييل الخاصل باعتماد هكين
الرسمين خالل الفصل الرادم بإكن هللا .أما عن ااعتماد الدولي من هييل  ، AACSBيرد أنهت الكليل اإعتماد وهلل الحمد.
ككلع حفل عام التررير بالكديد من الفكاليات علاى مساتوي الكليال ووكااتهاا وأقساامها  ،حياث نظمات وكالال التواوير والجاودة
بالكليل الكديد من ورش الكمل واللرالت التي تستهدف ريع مستوي الجودة بالكمليل التكليميال ورياع كفاالة أدال أعضاال هييال
التدريا وتحريق التدريا الفكال .ومن هكه األنمول قامت الكليل خالل عام الترريار بتراديم جاوايز التادريا الفكاال وممااركل
الوال على مستوي الكليل وأقسامها األكاديميل.
واك أقدم هكا التررير ،يسرني ترديم واير المكر لجميع أعضال هييل التدريا والموظفين بالكليل على ما قدموه من جهد خالل
عام التررير ،يرد كان لما بكلوه من جهد األعر الكبير يي توور األدال بالكليل ،وريع مستوي خريجيها .كما أتوجه بجزيل المكر
والتردير لمسيولي الجامكل على دعمهم الدايم للكليل الكي لواه ما استواعات الكليل تحريق انجازاتها خاالل عاام الترريار .وهللا
أسنل أن يويرنا لما ييه الخير لوالبنا وقواع األعمال والمجتمع بنسره.
أ.د .مكدي بن محمد آل مكه
6341هـ
ادارة األعمال
-6341كليل
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كلمة وكيل الكلية للتطوير واجلودة
بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل ر الكالمين والصالة والسالم على أمرف األنبيال والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمكين،،،
خوت الكليل خالل عام التررير خووات واسكل يي سبيل تووير الجودة واإعتماد األكاديمي وكلع من خالل حصولها على
ااعتماد األكاديمي الووني ألقسام الكليل المختلفل ،تكللت هكه الخوى بحصول قسمي الماليل والتسويق على اإعتماد
الووني .وعلى مستوي الكليل  ،أكملت الكليل متولبات ااعتماد الدولي  AACSBوحصلت عليه ،وتنتهز الكليل هكه
الفرصل لمكر كل من وقف وساند الكليل أعنال اإعتماد.
ككلع تضمن عام التررير اقامل الكديد من الفكاليات التدريبيل ألعضال هييل التدريا لتحريق الجودة يي الكمليل التكليميل
وتووير األدال الجامكي بمكل عام .وتم بالتنسيق مع عمادة تووير المهارات انجاز الكديد من الدورات التدريبيل على
مستوي جميع الكاملين يي الكليل والوال .
ييما يتكلق بالتدري التكاوني كجزل من المررر الدراسي للوال  ،قامت الكليل بتدري عدد كبير من الوال يي بكض
الجهات الحكوميل والخاصل يي مختلف التخصصات .وانني اك أقدم هكا التررير ،أنتهز هكه الفرصل لترديم واير المكر
لجميع الجهات الحكوميل والخاصل التي استضايت وال الكليل وتولتهم بالتوجيه والرعايل خالل يترة تواجدهم بها .ككلع
قامت الكليل بإنجاز الكديد من األنمول الالصفيل من خالل النوادي العراييل وااجتماعيل  ،والنوادي المهنيل المتخصصل
يي مختلف مجاات الكليل.
ويي الختام يسكدني ترديم خالح المكر والتردير لسكادة األستاك الدكتور عميد الكليل لدعمه المتواصل ،ولجميع الزمالل
وكالل الكليل ورؤسال األقسام وأعضال هييل التدريا وموظفي الكليل وككلع الوال لما قدموه من جهد لدعم عمليات
التووير بالكليل وتحريق ما مهدته من انجازات.
نسنل هللا تكالى أن يكون هكا التررير يي مستوي وموحاتكم ،وا يفوتني يي هكا المرام أن أعبر عن خالح امتناني لفريق
الكمل الكي قام بالمماركل يي اعداد هكا التررير.
وهللا ولى التوييق

د .وادي بن براع الكنزي
وكيل كليل ادارة ااعمال للتووير والجودة
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نبذة عن كلية إدارة األعمال
أنشئت كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سعود في عام 1379هـ الموافق 1959م  ،وكان مسماها
في ذلك الحين كلية التجارة ،ثم تم تغيير االسم عام 1398هـ إلى كلية العلوم اإلدارية ،واستمرت
تحمل هذا االسم حتى عام 1427هـ الموافق 2006م عندما تمت إعادة هيكلتها بمسماها الحالي:
كلية إدارة األعمال.
تضم الكلية تسعة أقسام أكاديمية هي أقسام :اإلدارة ،واالقتصاد ،والتسويق ،والمالية،
والمحاسبة ،ونظم المعلومات اإلدارية ،والتحليل الكمي ،واإلدارة العامة ،واإلدارة الصحية .من خالل
هذه األقسام ،تقدم الكلية برنامجين في مرحلة البكالوريوس بعدة تخصصات ،وعشرة برامج في
مرحلة الماجستير ،وثالثة برامج في مرحلة الدكتوراه.
وخالل عام التقرير  ،1437-1436عمل بالكلية عدد ( )416عضو تدريس ومن في حكمهم من
السعوديين وغير السعوديين  ،وقدمت خدماتها التعليمية لعدد ( )5037طالبا وطالبة في برامج
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .كما يدعم الكلية كادر إداري مؤهل من الموظفين والموظفات،
موزعين بين شطري الكلية للطالب والطالبات.
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الرؤيل
الريادة في التعليم والبحث في إدارة األعمال للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة.
الرسالل
توفير بيئة تعليمية مميزة إلعداد متخصصين وقادة أعمال بمنظور عالمي ،وإجراء بحوث تسهم في اإلرتقاء بالمعرفة في إدارة األعمال والتنمية اإلقتصادية
وإرساء شراكات مجتمعية فاعلة محليا وعالميا.
األهداف
 .1توفير بيئة تضمن مستويات مرتفعة من التعليم.
 .2إجراء بحوث تساهم في تطوير الجوانب المعرفية والتطبيقية في إدارة األعمال.
 .3إستقطاب الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وتنميتها ،والحفاظ عليها ،لتطوير مساهمات الكلية في المجاالت التعليمية والفكرية
والخدمية.
 .4بناء وتعزيز الشراكات واإلستراتيجية مع قطاعات األعمال والمنظمات المهنية وغيرها من الجهات ذات العالقة بالكلية محليا وعالميا.
 .5توسيع وتنويع موارد الكلية والحفاظ عليها بما يمكنها من تحقيق رسالتها.
 .6الحصول على اإلعتماد األكاديمي من هيئات اإلعتماد والمنظمات المهنية المعروفة على المستويين المحلي والعالمي.
الريم
 .1الشفافية
 .2التميز
 .3اإلستجابة
 .4المساءلة
 .5روح الفريق
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اجمللس االستشاري لكلية إدارة األعمال
رئيس المجلس
صاحب السمو الملكي األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين
عضو المجلس
معالي الدكتور توفيق بن فوزان
الربيعة
وزير الصحة

عضو المجلس

عضو المجلس

المهندس عبدهللا بن

الدكتور عبدالرحمن بن

أحمد بقشان

عبدهللا الزامل

رئيس مجلس إدارة

رئيس مجلس إدارة شركة

مجموعة بقشان التجارية

الزامل القابضة

عضو المجلس

عضو المجلس

المهندس محمد بن عبدهللا العدوان

إبراهيم بن محمد الجميح

رئيس مجلس إدارة شركة عدوان

مدير عام شركة الجميح

للتنمية

القابضة

عضو المجلس
عبد العزيز بن عبد هللا الصقير
رئيس مجلس اإلدارة بشركة
االتصاالت السعودية

عضو المجلس
األستاذ عبد المحسن بن
عبد العزيز الفارس
الرئيس التنفيذ لمصرف
اإلنماء

عضو المجلس

عضو المجلس

المهندس صالح بن ناصر

المهندس أسامة بن محمد

الجاسر

الكردي

المدير العام لمؤسسة

رئيس مجلس إدارة شركة

الخطوط الجوية السعودية

عالقات

عضو المجلس

عضو المجلس

الشيخ عبدهللا بن سالم باحمدان

أ.د .معدي بن محمد آل مذهب

رئيس مجلس إدارة مجموعة

عميد كلية إدارة األعمال

باحمدان

جامعة الملك سعود
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اهليكل التنظيمي لكلية إدارة األعمال
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جملس الكلية

عميد الكلية
أ.د .معدي بن محمد آل مذهب

وكيل الكلية للدراسات العليا
ورئيس قسم اإلدارة الصحية

وكيل الكلية للتطوير
والجودة

أ.د .سعد بن عبد هللا الغانم

د .وادي بن براك العنزي

وكيل الكلية للشؤون
األكاديمية

وكيلة الكلية

د .أحمد بن عبدهللا المني

رئيس مجلس برامج
الدراسات العليا في إدارة
األعمال
أ.د .عبدالرحمن بن يوس
العالي

د .منيرة بنت عيسى
العود

عضوة مجلس الكلية
د .غزيل سعد العيسى
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رئيس قسم االقتصاد

رئيس قسم اإلدارة العامة

أ.د .محمد بن عبدهللا الجراح

د .عبد الرحمن بن عبد
هللا الشمري

رئيس قسم المحاسبة

رئيس قسم التحليل
الكمي

د .ناصر بن محمد السعدون

رئيس قسم نظم المعلومات
اإلدارية
د .وافي بن حماد البلوي

د .علي محمد الجمعة

رئيس قسم التسويق
د .سلطان سالم الخزام

رئيس قسم المالية

رئيس قسم اإلدارة

د .محمد بن عبدالرحمن
الجبرين

د .عبد هللا بن محمد
ابراهيم الدخيل
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األقسام األكادميية
رسالة القسم

القسم األكاديمي

تعزيز رسالة الجامعة والكلية في التعليم ،والبحث ،وخدمة المجتمع من خالل تهيئة طالب متميز يمتلك المعارف
اإلدارة

والمهارات والقدرات األساسية في تخصص اإلدارة التي يتطلبها سوق العمل ،وتطوير أعضاء هيئة التدريس بالقسم
لزيادة فاعليتهم في البحث والتعليم ،والمساهمة في أنشطة وأعمال هادفة لبناء مجتمع معرفي سعودي.
تقديم تعليم اقتصادي متميز إلعداد الطالب للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة ،وإجراء

االقتصاد

البحوث األصيلة الموجهة نحو التعامل مع القضايا االقتصادية ،وخدمة المجتمع من خالل إقامة شراكات فعالة على
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.
اإلرتقاء بمهنة المحاسبة وخلق بيئة علمية ترعى األبحاث المحاسبية ،وتزويد سوق العمل بخريجين تتوفر لديهم

المحاسبة

المعرفة المهنية واألكاديمية والقدرات والمهارات ،ويتمتعون بقيم أخالقية تمكنهم من مواجهة التحديات التي
تفرضها بيئة األعمال المتغيرة ،وذلك من خالل ابتكار البرامج المحاسبية ،وإعداد البحوث ،والسعي نحو تأسيس
عالقة فاعلة مع بيئة األعمال والمهنة المحاسبية.
دعم البحث العلمي ،وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاع األعمال ولديهم القدرة على التعامل مع البيانات

التحليل الكمي

والمعلومات بأسلوب علمي واستداللي يساند متخذ القرار ،إضافة إلى دعم البرامج والمنهجيات المختلفة في كلية
إدارة األعمال بمقررات التحليل الكمي والتي تحقق أهداف البرامج الدراسية المختلفة بالكلية.

اإلدارة العامة

تلبية احتياجات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية من الكوادر المتخصصة ،وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية
لخدمة المجتمع العلمي والمدني.

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 6341-6341هـ
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رسالة القسم

القسم األكاديمي

عال في المجاالت المالية المختلفة تكون قادرة على تنمية وتطوير القطاع
إعداد كوادر ذات تأهيل نظري وعملي
ٍ
المالية

المالي محليا وعالميا ،والمشاركة في تقدم العلوم المالية من خالل البحث العلمي ،وكذلك المساهمة في
أنشطة تخدم المجتمع وتزيد وعيه المالي.

توفير بيئة ديناميكية تساعد على إعداد متخصصين في مجال التسويق ،وتسهم في تفاعل كل من الطالب وأعضاء
التسويق

هيئة التدريس في األنشطة التعليمية ،لتحقيق التقدم في المعارف التسويقية وإقامة شراكات مجتمعية طويلة
المدى.

نظم المعلومات
اإلدارية

االدارة الصحية

تأهيل وإعداد كوادر متميزة للمشاركة في سوق العمل ولديهم القدرة على التعامل مع نظم المعلومات اإلدارية
وتطبيقاتها المختلفة ،ودعم أعضاء هيئة التدريس لتقديم أبحاث علمية متميزة.

تلبية احتياجات سوق العمل في كل من القطاع العام والقطاع الخاص من الكوادر المتخصصة في اإلدارة الصحية
القادرة على حل المشكالت الصحية وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية في هذا المجال لخدمة المجتمع.
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الربامج االكادميية
الماجستير

البكالوريوس
مسمى الدرجة

المسارات

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص
المحاسبة
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص نظم
المعلومات اإلدارية
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص التسويق
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص اإلدارة
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص اإلدارة
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص المالية
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص المالية
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص المالية
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص المالية
بكالوريوس العلوم في االقتصاد
بكالوريوس العلوم في االقتصاد
بكالوريوس العلوم في االقتصاد

عام
عام
عام
اإلدارة
إدارة الموارد البشرية
االستثمار
البنوك
التأمين
المالية  -العام
عام
المصرفية اإلسالمية
التجارة والتمويل
الدولي

الدكتوراه
مسمى الدرجة
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

الفلسفة
الفلسفة
الفلسفة
الفلسفة
الفلسفة
الفلسفة
الفلسفة

في اإلدارة العامة
في اإلدارة العامة
في اإلدارة العامة
في إدارة األعمال
في إدارة األعمال
في إدارة األعمال
في المحاسبة

مسمى الدرجة

المسارات

ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

العلوم في المالية
العلوم في االقتصاد
العلوم في المحاسبة
التجارة والتمويل
المحاسبة المهنية
اإلدارة العامة
إدارة الصحة والمستشفيات
إدارة األعمال
إدارة األعمال
إدارة األعمال
إدارة األعمال
العلوم في ادارة الموارد البشرية
العلوم في القيادة واإلدارة االستراتيجية
األعمال
العلوم في األعمال اإللكترونية
إدارة األعمال في إدارة التقنية
العلوم في علوم القرارات
العلوم في المالية
اإلدارة الصحية
اإلدارة الصحية

المسارات
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
عام
اإلدارة المالية
إدارة التسويق
إدارة العمليات
عام
عام
عام
عام
عام
التحليل الكمي
عام
مسار جودة الرعاية الصحية
مسار التأمين الصحي

إدارة الموارد البشرية في القطاع العام
اإلدارة الصحية
إدارة المالية العامة
اإلدارة
التسويق
المالية
عام
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أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة العلمية خالل عام 1437/1436
القسم

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ

محاضر

معيد

باحث

اإلجمالي

مساعد
اإلدارة العامة

7

3

01

9

8

1

37

اإلدارة

4

6

7

23

14

4

88

اإلقتصاد

9

9

16

01

9

0

56

المحاسبة

6

8

12

17

31

-

85

التحليل الكمي

1

6

8

8

6

1

30

المالية

2

4

8

18

23

-

55

التسويق

1

4

01

08

00

1

44

نظم المعلومات
االدارية

5

1

4

04

20

-

44

االدارة الصحية

0

-

5

-

1

-

7

37

40

81

016

014

8

406

اإلجمالي
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أعضاء هيئة التدريس حسب القسم األكادميي والنوع خالل عام 1437/1436
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ذكور
إناث

التحليل الكمي

المحاسبة

التسويق

21
9

48
36

23
21

نظم المعلومات
اإلدارية
22
22

المالية

اإلقتصاد

اإلدارة الصحية

اإلدارة

اإلدارة العامة

35
20

39
18

5
2

28
30

24
13
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ذكور
إناث
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أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة العلمية واجلنسية خالل عام 1437/1436
أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

باحث

االجمالي

الجنسية

16

22

83

119

124

1

348

االردن

1

1

-

-

-

-

4

السودان

0

-

0

-

-

-

1

الهند

1

3

3

0

-

-

8

اليمن

-

-

1

-

-

1

1

باكستان

-

2

4

6

-

6

18

تونس

2

1

4

-

-

-

7

سوريا

1

0

0

-

-

-

4

أمريكا

-

-

0

-

-

-

0

ماليزيا

-

0

-

-

-

-

0

مصر

0

8

01

-

-

-

09

استراليا

1

1

2

-

-

-

8

37

40

80

016

014

8

406

السعودية

اجمالي
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أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة العلمية والنوع خالل عام 1437/1436

100
80
60
40
ذكور

20

إناث

0

إناث
ذكور
معيد

باحث

باحث
7
1

محاضر

معيد
75
49

محاضر
31
95

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
61
19

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك
36
5
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أستاذ

أستاذ
35
2

ذكور
إناث
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أعضاء هيئة التدريس الذين مت ترقيتهم للعام اجلامعي 1437/1436
م

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

القسم

المرتبة العلمية
من

إلى

.1

أ.د .أحمد المحيميد

االقتصاد

أستاذ مشارك

أستاذ

.2

د .حمد بن محمد الحوشان

االقتصاد

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

.3

د .أيمن بن محمد إبراهيم هندي

االقتصاد

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

.4

د .أحمد عبد الرحمن المطوع

التسويق

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

.5

د .سعيد حوفان القرني

التحليل الكمي

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

.6

د .مسلم أمين

اإلدارة

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

.7

أ.د .حسن عمر السكران

نظم المعلومات اإلدارية

أستاذ مشارك

أستاذ
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أعضاء هيئة التدريس املعارون جلهات خارج الكلية خالل عام 1437/1436
عضو هيئة التدريس

القسم

الجهة المستفيدة

طبيعة العمل

أ.د .أحمد بن عبدهللا الشميمري

التسويق

جامعة دار العلوم

نائب مدير الجامعة

المحاسبة
المحاسبة

وزارة التربية والتعليم

مستشار

جامعة األمير سلطان

وكيل الجامعة

أ .د .محمد سلطان السهلي

المحاسبة

د خالد بن عبد هللا الخثالن

االقتصاد

بنك اإلنماء
وزارة التعليم

مستشار
مستشار غير متفرغ

د .امتثال بنت عبدهللا الثميري

االقتصاد

وزارة المالية

مستشار متفرغ

أ.د .أحمد بن سليمان بن عبيد

االقتصاد

جامعة شقراء

مستشار متفرغ

د .عبدهللا بن عبدالرحمن الشبل

االقتصاد

وزارة التعليم

مستشار غير متفرغ

د.وحيد بن أحمد الهندي

اإلدارة العامة

الديوان الملكي

إداري

د.عبدالرحمن بن عمر البراك

اإلدارة العامة

وزارة التعليم

وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات

د .محمد بن عبرهللا الهران

اإلدارة العامة

وزارة التعليم

وكيل الوزارة للشئون المدرسية

د .ناصر بن محمد الفوزان

اإلدارة العامة

وزارة التعليم

وكيل الوزراة للبعثات

د .عبدهللا بن محمد الدخيل

اإلدارة

صندوق التعليم العالي الجامعي – وزراة التعليم

نائب األمين العام

د .خالد بن موسى الطاسان
عماد عبدالجليل على اسماعيل

التحليل الكمي
التحليل الكمي

وزارة التعليم العالي
تحكيم العديد من المشاريع البحثية

مستشار غير متفرغ
جامعة الطائف

د .عبدهللا عبدالرحمن الشويعر

المالية

وزارة التعليم

أ .د .أسامة فهد الحيزان
أ .د .سعد سالم الرويتع
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الطلبة املسجلون واخلرجيون

ً
أوال :املسجلون يف برامج الكلية خالل عام 1437-1436هـ
(طالب وطالبات)

2500
2000
1500
1000
طالب
طالبات

500
طالبات
0
بكالوريوس

طالب
ماجستير
دكتوراة

دكتوراة
17
40

ماجستير
325
455
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بكالوريوس
2401
1816

طالب
طالبات

20

املسجلون يف برامج الكلية خالل عام 1437-1436
(طالب وطالبات)

طالب

طالبات

االجمالي

البرنامج األكاديمي
دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة – مسار اإلدارة الصحية

5

3

8

دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة – مسار الموارد البشرية في القطاع العام

4

4

8

دكتورراه إدارة األعمال  -اإلدارة

2

4

6

دكتوراه إدارة األعمال – المالية

-

3

3

دكتوراه إدارة األعمال  -التسويق

1

4

5

دكتوراه اإلدارة العامة

4

5

9

دكتوراه اإلدارة المالية العامة

1

-

1

07

13

41

ماجستير اإلدارة العامة

55

96

146

ماجستير إدارة األعمال

55

15

05

ماجستير إدارة أعمال (عام)

9

6

15

ماجستير العلوم في المالية

21

23

44

ماجستير األعمال

54

22

06

ماجستير العلوم في االقتصاد

44

126

105

ماجستير المحاسبة

3

14

10

ماجستير التجارة والتمويل

-

2

2

ماجستير إدارة الصحة والمستشفيات

12

10

29

ماجستير المحاسبة المهنية

12

10

29

ماجستير العلوم في علوم القرارات المالية – مسار التحليل الكمي

1

4

5

ماجستير األعمال اإللكترونية

4

21

25

ماجستير إدارة األعمال (مالية)

6

-

6

ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية

2

15

12

مسار إدارة الموارد البشرية

4

33

30

مسار السياسات العامة والموازنة

2

-

2

مجموع المسجلين ببرامج الدكتوراه
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طالب

طالبات

االجمالي

البرنامج األكاديمي
مسار القيادة واإلدارة االستراتيجية

9

29

38

اإلدارة الصحية – مسار جودة الرعاية الصحية

18

13

31

اإلدارة الصحية – مسار السياسات الصحية

18

0

25

اإلدارة الصحية – مسار التأمين الصحي

1

-

1

318

488

781

بكالوريوس العلوم في االقتصاد – مسار االقتصاد العام

163

155

313

بكالوريوس االقتصاد ‒ مسار المصرفية اإلسالمية

64

61

125

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال ‒ تخصص المحاسبة

335

432

060

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال ‒تخصص نظم المعلومات اإلدارية

183

133

316

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال – تخصص التسويق

250

150

364

بكالوريوس إدارة – مسار الموارد البشرية

244

182

426

1

1

2

بكالوريوس المالية – مسار المالية العام

262

106

438

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

892

504

1466

مجموع المسجلين ببرامج البكالوريوس

1410

0806

4107

ااجمالي الكام

3472

3327

7324

مجموع المسجلين ببرامج الماجستير

بكالوريوس المالية – مسار اإلستثمار
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ثانيا :اخلرجيون واخلرجيات

يف برامج الكلية خالل عام 1437-1436هـ

500

طالب
طالبات

400

طالبات

300
200
طالب

100
دكتوراة
3
0

ماجستير
153
176
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بكالورويس
484
482

0
طالب
طالبات

23

اخلرجيون واخلرجيات

يف برامج الكلية خالل عام 1437-1436هـ
طالب

طالبات

االجمالي

البرنامج األكاديمي
دكتوراة في اإلدارة العامة – مسار الموراد البشررية في القطاع العام

1

-

1

دكتوراة إدارة أعمال – التسويق

2

-

2

3

-

3

ماجستير اإلدارة العامة

8

15

23

ماجستير اإلدارة العامة – مسار إدارة الموارد البشرية

4

10

21

18

36

54

ماجستير إدارة األعمال

-

2

2

ماجستير االقتصاد

9

33

42

ماجستير إدارة الصحة والمستشفيات

6

6

12

ماجستير إدارة الصحة والمستشفيات – مسار التأمين الصحي

4

-

4

ماجستير إدارة الصحة والمستشفيات – مسار جودة الرعاية الصحية

22

22

44

ماجستير إدارة الصحة والمستشفيات – مسار السياسات الصحية

2

1

3

ماجستير العلوم في المالية

9

8

10

ماجستير المحاسبة المهنية

12

13

25

ماجستير األعمال

42

14

56

ماجستير إدارة أعمال (مالية)

0

-

0

ماجستير إدارة أعمال (تسويق)

4

-

4

ماجستير األعمال اإللكترونية

5

0

12

ماجستير علوم القرارات

1

2

3

مجموع الخريجين ببرامج الدكتوراه

ماجستير اإلدارة العامة – مسار القيادة واإلدارة اإلستراتيجية
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البرنامج األكاديمي

طالب

طالبات

االجمالي

مجموع الخريجين ببرامج الماجستير

083

076

319

120

153

285

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص نظم المعلومات اإلدارية

05

85

155

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص التسويق

60

32

99

8

13

21

86

59

145

-

1

1

38

43

81

4

21

25

09

09

158

-

1

1

484

481

966

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -تخصص المحاسبة

بكالوريوس العلوم في اإلدارة – مسار اإلدارة
بكالوريوس العلوم في اإلدارة – مسار الموارد البشرية
بكالوريوس العلوم في االقتصاد
بكالوريوس العلوم في االقتصاد – مسار االقتصاد العام
بكالوريوس االقتصاد – مسار المصرفية اإلسالمية
بكالوريوس المالية – مسار المالية العامة
بكالوريوس المالية – مسار اإلستثمار
مجموع الخريجين ببرامج البكالوريوس

ااجمالي الكام
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التدريب التعاوني
تمشيا ً مع رسالة الكلية التي تستهدف إعداد كوادر عالية التأهيل في مختلف تخصصات إدارة األعمال  ،حرصت الكلية على تحقيق التوافق بين
مهارات خريجيها ومتطلبات سوق العمل من الموارد البشرية الوطنية .وتحقيقا ً لهذا الغرض  ،اعتمدت الكلية في منهجيتها الجديدة المطبقة منذ
سنوات مقرراً للتدريب التعاوني  ،يهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المعلومات النظرية التي اكتسبها الطالب في الكلية والممارسات الواقعية
في سوق العمل  ،فضالً عن دوره في مساعدة الطالب على اكتشاف قدراته وإمكاناته ونقاط ضعفه من خالل ممارسته للعمل في البيئة الواقعية ؛
األمر الذي يمكنه من تطوير ذاته والحصول على وظيفة الئقة بعد التخرج .وال تقتصر أهمية هذا المقرر على تحقيق المنفعة للطالب فحسب  ،وإنما
يعود بالنفع على الكلية من خالل تزويها بالمعلومات المرتعدة حول مستوى خريجيها  ،ومدى فاعلية خططها الدراسية في تلبية احتياجات سوق
العمل  ،مما يساعدها على تحديث وتطوير مناهجها بشكل مستمر.
أعداد الطالب امللتحقني بالدريب التعاوني
قامت وحدة التدريب التعاوني بالكلية خالل عام التقرير  6347-6341هـ بالتنسيق مع عدد كبير من المنشآت الحكومية والخاصة لتدريب عدد من
الطالب في تخصصاتها المختلفة .والجدول التالي يوضح أعداد الطالب الذين تم تدريبهم موزعين على أقسام الكلية المختلفة:
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أعداد الطالب والطالبات امللتحقني بربنامج التدريب التعاوني للعام الدراسي
1437/1436
القسم

الفصل األول

المجموع

الفصل الثاني

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

المحاسبة

19

19

94

04

131

959

المالية

95

50

83

38

03

91

التسويق

89

39

81

99

98

88

اإلدارة

80

83

53

85

19

98

االقتصاد

95

30

30

80

99

03

نظم المعلومات اإلدارية

90

50

88

31

91

35

المجموع

309

319

389

919

549

935

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 6341-6341هـ

27

أعداد الطالب المسجلين:

أعداد الوال والوالبات الملتحرين ببرنامج التدري التكاوني
للكام الدراسي 1437/1436
طالبات

طالب

154

131

94

85
79

79

73

73

62

68
41
33

المالية

التسويق

اإلدارة

االقتصاد

نظم المعلومات
اإلدارية

المحاسبة

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 6341-6341هـ

28

اجلهات املشاركة يف التدريب التعاوني
ضمن تنفيذ الوحدة لبرنامج التدريب التعاوني  ،تم التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة كما هو موضح بالجدول التالي:
KPMG

بنك البالد

ارامكو السعودية

الخطوط الجوية

مصلحة الزكاة

الشئون الصحية

واالثار

الغرفة التجارية

الهيئة السعودية

للعلوم والتقنية

الصناعية بالرياض

للمقاييس والجودة

البنك السعودي

البنك السعودي

وزارة االقتصاد

بنك ساب

وزارة الثقافة واالعالم

الفرنس ي

لالستثمار

والتخطيط

املؤسسة العامة

شركة الراجحي

وزارة الصحة

والدخل

البنك السعودي

التخصص ي

ديلويت آند تويش مدينة امللك عبدالعزيز

السعودية
ارنست ويونغ

مستشفى امللك فيصل رئاسة الحرس الوطني  -الهيئة العامة للسياحة شركة الخليج للتموين

شركة السالم للطيران

PWC

اراسكو

العامليه
الفرنس ي كابيتال
هيئة الهالل االحمر
BAE Systems

مصرف اإلنماء
شركة بيسكو
Microsoft

للتسليف واإلدخار للتأمينات االجتماعية للخدمات اإلدارية
شركة االتصاالت مجموعة سامبا املالية صندوق التنمية
السعودية
شركة املراعي
شركة سابك

هيئة الدواء والغذاء

شركة عبداللطيف

هيئة املدن الصناعية شركة التعليم النوعي

الزراعي

جميل املحدودة

ومناطق التقنية

قياس

الشركة السعودية

مركز الدكتور عاصم

النظم العربيه

للكهرباء

عرب

املتطوره

شركة التعاونية

االستخبارات العامة

شركة التعدين العربية برايس وتر هاوس الهيئة العامة لإلستثمار
السعودية

شركة علم

بنك الرياض

البريد السعودي

شركة اصدار للتامين

شركة تكامل القابضة
خدمات تقنية املعلومات

شركة سابتكو

مؤسسة النقد

الراجحي املالية

تداول

صندوق تنمية املوارد

شركة التصنيع

الهيئة امللكية للجبيل

البشرية

وخدمات الطاقة

وينبع

وزارة املالية

شركة سار

صندوق التنمية الشركة العربية للخزف شركة اإلبانة املالية

شركة الثروة
العقارية

شركة املياه الوطنية

مصرف الراجحي

املؤسسة العامة للصوامع

شركة االتصاالت

والغالل ومطاحن الدقيق املنتقلة السعودية (زين)

الصناعية

وزارة الدفاع

البنك العربي الوطني جامعة امللك سعود

للتأمين
سمينس

هيئة السوق املالية

شركة بارسونز

وزارة التجارة
والصناعة

الفنار

البنك االهلي

تداول

والطيران
القابضة

العربي السعودي

شركة عافية

شركة موبايلي

شركة العيس ى

شركة اإللكترونيات
املتقدمة
شركة املسارات
الدولية

مدينة امللك فهد

شركة طالل ابوغزالة

الطبية

وشركاه

شركة الخريف التجارية مجموعة بخيت
املالية

شركة وادي الرياض
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اللقاءات التعريفية لوحدة التدريب التعاوني
قامت وحدة التدريب التعاوني بعقد عدد من اللقاءات التعريفية بالبرنامج التدريبي وآليات تطبيقه لطالب وأساتذة المقرر وذلك على النحو
التالي:
اللقاء التعريفي لطالب الكلية:
قامت الوحدة بتنظيم أربعة لقاءات تعريفية بالبرنامج تم خاللها مناقشة كافة جوانب البرنامج التدريبي من حيث أهدافه وآليات تطبيقة وواجبات
األطراف المختلفة .وقد حظيت االجتماعات بحضور جيد ومشاركة فعالة من طالب الكلية.
اللقاء التعريفي ألعضاء هيئة التدريس:
قامت الوحدة بعقد لقائين تأهيلين لطالب المقرر وذلك في األسبوع األول من الفصل الدراسي وكذلك لطالبات المقرر بهدف تأهيل الطالب
والطالبات لإلستفادة من البرنامج التدريبي ،وتم خالله شرح أهداف البرنامج ودور وواجبات كل من الطالب والمشرف األكاديمي وجهة التدريب.
كما تم شرع اإلجراءات والقواعد المنظمة للبرنامج من حيث اإلشراف والتواصل والتقييم .وقد حضي البرنامج بحضور جيد (تجاوز )%58
بمشاركة فعالة من جميع الطالب والطالبات المشاركين.
مراجعة وتطوير الربنامج:
قامت الوحدة بتنظيم أربعة لقاءات في قسم الطالب (لقائين كل فصل دراسي) ولقائين في قسم الطالبات (لقاء لكل فصل) لتعريف أساتذة وأستاذات
المقرر بالبرنامج .تم خاللها مناقشة كافة جوانب البرنامج التدريبي من حيث أهدافه وآليات تطبيقة وواجبات األطراف المختلفة .تم عقد اللقاءات
التعريفية في األسبوعين األول والثاني من الفصل الدراسي .وقد حظيت تلك اإلجتماعات بحضور ومشاركة أغلب أساتذة المقرر في القسمين
الرجالي والنسائي .وقد الحظت الوحدة غياب عدد من أساتذة المقرر ألسباب مختلفة منها حضور األستاذ للقاءات السابقة في فصول دراسية مضت
أو إلرتباطات مسبقة أو لتأخر القسم في توزيع الشعب.
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فعاليات الكلية خالل عام 1437-1436هـ
اللقاء السنوي لكلية إدارة األعمال
أقامت الكلية لقاءها السنوي في  17رجب 0437هـ املوافق  .2016/5/04بدأ اللقاء بكلمة لسعادة عميد الكلية وجه في الشكر ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على ما بذلوه من
جهد خالل العام املنصرم ،وأوضح أهمية هذا اللقاء في مناقشة بعض األمور الخاصة بالكلية ،وتباحث إنجازات الكلية ،والعقبات التي واجهتها وكيف يمكن التغلب عليها.
 تكريم وكالء الكلية السابقين
ً
تكريم د .فهد البادي وكيل الكلية للشئون األكاديمية (سابقا) وتكريم د .غزيل سعد العيس ى  -وكيلة كلية إدارة األعمال

ً
 تكريم رؤساء األقسام سابقا:
د .محمد بن عبد الرحمن املطيري

التسويق

د .عبدهللا بن عبد الرحمن الشويعر

املالية

د .إبراهيم بن عبدهللا الجاسر

التحليل الكمي
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د .عبدالرحمن بن عبدهللا الشمري

اإلدارة العامة

 تكريم أفضل رئيس قسم مثالي وذلك بعد تقييم عميد الكلية ووكالء الكلية وحسب معايير املفاضلة فلقد تميز جميع رؤساء االقسام بالتعاون واالنجاز واملثابرة وحصل
األستاذ الدكتور محمد بن عبدهللا الجراح كأفضل رئيس قسم للعام 0437-0436هـ:

االقتصاد

أ.د .محمد عبدهللا الجراح

 تكريم مدير إدارة الكلية السبق:

أ.محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ

مدير إدارة الكلية
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 تكريم الزمالء املتقاعدين:

أ.د .أحمد درويش عابد

التحليل الكمي

د .راشد بن علي الدوسري

االقتصاد

د .صنهات بدر العتيبي

اإلدارة

ً
ً
ً
 خامسا :تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا بالكلية  ،وذلك إيمانا بدورهم املشهود تكريما لهم خالل فترة عملهم وهم :

أ.د .محمد نبيل املزوغي

أ.د .ممدوح حمزة أحمد

التسويق

املالية
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د .بخاري محمد سياله

 تكريم الزمالء املترقين:
أ.د .حسن عمر السكران

االقتصاد

نظم املعلومات اإلدارية

د .أحمد بن عبدهللا املطوع

التسويق

د .حمد بن محمد الحوشان

االقتصاد

د .مسلم محمد أمين

اإلدارة

 تكريم الزمالء الحاصلين على جائزة التدريس الفعال ومشاركة الطالب على مستويي الكلية واألقسام:

د .مسلم محمد أمين

اإلدارة

 جائزة املوظف املثالي:
إدارة الكلية

أ .عبدالعزيز الزوبع
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 تكريم الطالب املتفوقين وذلك حسب البيانات الصادرة من عمادة القبول والتسجيل:
محمد بن عبدهللا الراشد

املالية

محمد بن عبدهللا املقحم

املحاسبة

ريان بن عبدهللا السدراني

املالية

عبدالعزيز بن عبداملجيد املقرن

املحاسبة

منصور بن فهد املقيطيب

املحاسبة

 تكريم الطالب في قسم املالية الحاصلين على شهادة :CFA
أنس الرشود

املالية

ريان العامر

املالية

طارق العطر

املالية

مساعد الشريم

املالية

 تكريم الطالب الحاصلين على املركز الثالث بمسابقة فرسان الجامعة الثقافية:
عبدهللا عبدالرحمن العمودي

التسويق

سالم ناصر الحضرمي

األعداد العام

سامر مطيع بن دهري

اإلدارة

ً
 شكر وتكريم خاص للدكتور أحمد بن ناصر الراجحي تقديرا لجهوده في إكمال كتاب "اإلقتصاد في ظل العوملة وإقتصاد املعرفة والتنمية املستدامة" والذي بدأ به زميله
الدكتور محمد بن حامد عبدهللا رحمه هللا.
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أنشطة التطوير واجلودة

إجنازات التطوير واجلودة
في إطار الخطة االستراتيجية لكل من جامعة الملك سعود وكلية إدارة األعمال ،تعمل وكالة الكلية للتطوير والجودة على تحقيق الجودة ورفع معدالت األداء
األكاديمي بالكلية .وقد قامت وكالة التطوير والجودة بأنشطة عديدة في هذا السياق.
 اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي NCAAA تسعى الكلية للحصول على االعتماد المحلي لجميع برامجها واستكماالً لما قامت به الكلية خالل السنوات الماضية لتحقيق ذلك قامت بما يلي: -9قام قسما المالية والتسويق في أكتوبر  3499بإعادة إرسال مستنداتهم بعد تعديلها إلى هيئة االعتماد الوطني فقبلت الهيئة المستندات وقدمت للقسمين
جدول زيارة المراجعين الخارجيين.
 -3زار الكلية فريقان من المراجعين الخارجيين في أبريل  ،3495وذلك لمراجعة برنامجي البكالوريوس في كل من قسمي المالية والتسويق .وكانت عملية
المراجعة للبرنامجين ناجحة والقسمين بانتظار القرار النهائي لهيئة االعتماد الوطني.
 -8قام قسما المحاسبة ونظم المعلومات اإلدارية في يونيو  ،3495بإعادة إرسال مستنداتهم بعد تعديلها إلى هيئة االعتماد الوطني .والقسمان بانتظار قرار
الهيئة بعد مراجعة المستندات.
 -9نال برنامج البكالوريوس في قسم االقتصاد االعتماد الوطني من الهيئة الوطنية في يوليو .3495
 -5وبهذا تكون جميع ب ارمج البكالوريوس في الكلية قد أرسلت مستنداتها إلى

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،NCAAA

وقد تم منح االعتماد إلى برنامجي

البكالوريوس في قسمي اإلدارة واالقتصاد وباقي البرامج في األقسام األخرى بانتظار ما ستقوم به الهيئة من اتخاذ القرار النهائي بخصوص منح االعتماد
لكل من برنامجي المالية والتسويق وكذلك بانتظار قرار الهيئة حول استيفاء مستندات برنامجي المحاسبة ونظم المعلومات اإلدارية للمعايير والشروط.
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 -0نال برنامج البكالوريوس في كل من قسم المالية وقسم التسويق االعتماد الوطني من الهيئة الوطنية في  9مايو .3490
 -9حددت هيئة االعتماد الوطني الفترة من  30نوفمبر  3490إلى  9ديسمبر لكي يقوم فريق المراجعة المعين من قبل الهيئة المذكورة بزيارة ميدانية لكل من
قسم نظم المعلومات اإلدارية وقسم المحاسبة .والمتوقع أن ينال البرنامجين االعتماد األكاديمي نتيجة لهذه الزيارة.
 هيئة االعتماد الدويل ( )AACSBاخلاص بكليات إدارة األعمال: -9كانت كلية إدارة األعمال قد بدأت عملية الحصول على االعتماد من  AACSBفي مارس  .3494وبعد أن اجتازت الكلية الخطوات السبع األولى الالزمة
للحصول على االعتماد الدولي ووصلت إلى الخطوة الثامنة في أكتوبر  3499وقامت بتقديم تقارير مرحلية سنوية حول تنفيذ عملية ضمان التعلم ( )AOLتم
قبول تلك التقارير من قبل هيئة االعتماد  .AACSBوبعد قبول التقرير المرحلي الثالث في نوفمبر تشرين الثاني عام  ،3499دعت لجان االعتماد األولية في
 AACSBالكلية لالنتقال إلى المستوى التالي من االعتماد الدولي .في غضون ذلك ،تم عقد ورشات عمل في الكلية وبإشراف هيئة االعتماد AACSB
بعنوان "فعالية التدريس ومشاركة الطالب" وقد شارك في هذه الورشات  393من أعضاء هيئة التدريس في كلية إدارة األعمال وذلك في ديسمبر 3499.
 -3قدمت الكلية طلباً للحصول على االعتماد األولي و لتشكيل فريق مراجعة وذلك في يناير  .،3495فطلبت هيئة االعتماد  AACSBمن الكلية أن تعمل
على إنجاز تقرير التقييم الذاتي ( )SERلتقديمه قبل أربعة أشهر على األقل من الزيارة.
 -8شكلت الهيئة  AACSBفريق المراجعة المؤلف من أربعة عمداء في مارس  ،3495وهم الدكتور روبرت شيرر من جامعة داالس ،وهو رئيس فريق
المراجعة .واالعضاء االخرون هم :الدكتور أتامر ( - )Atamerعميد كلية من فرنسا ،الدكتور ماياسامي ( )Mayasamyمن جامعة ميسيسيبي ،الدكتورة
سلوى عمار من كلية مانهاتن ،نيويورك .وقد حددت هيئة االعتماد ( )AACSBاأليام  3-0مارس 3490 ،وهي األيام التي سيقوم فرق المراجعة بزيارة كليتنا.
 -9قدمت الكلية إلى هيئة االعتماد ( )AACSBتقرير التقييم الذاتي  SERفي  31يونيو من عام .3495
 -5زار الكلية الدكتور روبرت شيرر رئيس فريق المراجعة من  9إلى  8سبتمبر 3495م واجتمع بالعميد ووكالء الكلية والقائمين على الجودة واالعتماد
األكاديمي وبحث معهم قضايا متنوعة وذلك كتمهيد لزيارة الكلية من قبل فريق المراجعة الذي سيرأسه الدكتور روبرت شيرر في مارس المقبل .3490
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وفي إطار نشر ثقافة الجودة أعلنت الكلية عن مسابقة تنافس فيها اثنان وعشرون من أعضاء هيئة التدريس ونال فيها أعضاء هيئة التدريس المتميزون جوائز
قيمة .كما قامت الكلية بعقد ورش عمل حول التدريس الفعال شارك فيها جميع أعضاء هيئة التدريس وقام باإلشراف عليها البروفيسور سايمون دينجر من
جامعة تامبا في الواليات المتحدة .وعقدت الكلية ورش عمل متعددة ومتنوعة بلغ عددها ( .)84أربع ورش حول رؤية ورسالة وأهداف الكلية ،سبعة عشرة ورشة
حول االعتماد األكاديمي وضمان التعلم ،ورشتين حول إشراك الطالب في عملية التعلم وثالث ورشات حول طرق التدريس الفعالة وورشات عمل متنوعة أخرى.
 -0زار الكلية فريق المراجعين الخارجيين المعين من قبل  AACSBفي مارس  ،3490وذلك لمراجعة جميع برامج الكلية.
 -7حصلت الكلية على االعتماد الدولي من  AACSBفي  3أغسطس .3490
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الفعاليات التدريبية التي أنشأتها وكالة التطوير واجلودة بالكلية خالل عام  0437-0436هـ
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001

د .راندير كوكو
CBA Curriculum workshopورشة عمل
9

AACSBللتحضير لالعتماد الدولي
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يوم

--
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ورشة عمل
00
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يوم
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04
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األربعاء
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يوم
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مصدر البحوث
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مريوض
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-

-

-

0

0

%01
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-
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0

0
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-

-
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0

0

%01
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-

-

4

4

%41

تخصص إدارة عامة

-

-

-

0

0

%01

تخصص تسويق

-

-

-

2

2

%21
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-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-

-
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أنشطة البحث العلمي بالكلية لعام  0437-0436هـ
االسم

القسم

نوع النشر

أ.د .سالم القحطاني اإلدارة العامة مجلة علمية
د.عبدالرحمن بن
عبدهللا الشمري
د.عبدالرحمن بن
عبدهللا الشمري

العنوان

اسم وعاء النشر

تاريخ النشر

القيادة الريادية في الجامعات السعودية

مجلة اإلدارة العامة

7341هـ

املجلة العلمية للإلدارة

العدد التاسع
مارس 6172

املجلة االردنية في ادارة األعمال

املجلد  76العدد
6172 6

Health Scince Journal

Vol. 10 no.
2:15 / 2016
Vol.5, No 03,
June 2016

اإلدارة العامة مجلة علمية امكانية تطبيق نظام الدوام للمرأة من وجهة نظر املوظفات االدرايات باألجهةة
الحكومية في اململكة العربية السعودية ( مشترك مع منال الحضيف)
اإلدارة العامة مجلة علمية مدى إمكانية تطبيق نظام العمل عن ُبعد للمرأة السعودية في مكاتب بيع
التذاكر والحجوزات بالخطوط الجوية العربية السعودية

(مشترك مع رنا أبو حسان)

د.عبدالرحمن بن
عبدهللا الشمري

اإلدارة العامة مجلة علمية

د.عبدالرحمن بن
عبدهللا الشمري

اإلدارة العامة مجلة علمية The non-linear relationship between employees' performance and
work stressor in Saudi banks

European Journal of Business and Spcial Sciences

د.عبدالرحمن بن
عبدهللا الشمري

اإلدارة العامة مجلة علمية Parents' Perceptions towards the Role of School Health Units at
Early Detection of Ocular Disorders among Students in Qassim
بحث مشترك مع حمد القصيرSaudi Arabia Province,

Mediterranean Journal of Social Sciences

Vol 7 No 4
July 2016

Drug Supply Shortages at King Khalid Pharmacies in Riyadh
مشترك مع شاكر الشهري

International Business management Journal

10(12) 2016

د.وحيد بن أحمد
الهندي

اإلدارة العامة

بحث

املرأة والتحرش الجنس ي في بيئة العمل
دراسة استطالعية على القطاع املصرفي في اململكة العربية السعودية

املجلة العربية للعلوم اإلدارية
جامعة الكويت

6172

د.وحيد بن أحمد
الهندي

اإلدارة العامة

بحث

مستوى جودة الخدمات التي تقدمها األحوال املدنية والجوازات بالعاصمة
األردنية عمان من وجهة نظر متلقي الخدمة

املجلة العربية لإلدارة
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

6172

وادي براك العنزي
(وآخرون)

اإلدارة
الصحية

وادي براك العنزي
(مفرد)

اإلدارة
الصحية

بحث علمي

د.عبدالرحمن بن
عبدهللا الشمري

اإلدارة العامة مجلة علمية

An Evaluation of Primary Healthcare Centers
 (PHC) Services: The Views of Usersمشترك مع طارق علي الةايد

بحث علمي The Southeast Asian Jjournal of Tropical Medicine and Public Health awareness among female undergraduate medical students
)Health (ISI Journal
in Saudi Arabia
The impact of chronic disease on orphans’ quality of life living in
extended social care services: a cross sectional analysis

6172

)Health Quality Life Outcomes (ISI Journal

6172

وادي براك العنزي
(مشترك)

اإلدارة
الصحية

بحث علمي Patients’ assessment of quality of care in public tertiary hospitals
with and without accreditation: comparative cross‐sectional study

)Journal of Advanced Nursing (ISI Journal

6172

وادي براك العنزي
(مشترك)

اإلدارة
الصحية

بحث علمي Assessment of Health-Related Quality of Life Among Caregivers of
Patients with Cancer Diagnosis: A Cross-Sectional Study in Saudi

)Journal of Religion and Health (ISI Journal

6172
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تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

االسم

Arabia

44

6172

Journal of Religion and Health (ISI Journal)

Barriers to Cancer Clinical Trial Participation Among Saudi
Nationals: A Cross-Sectional Study

بحث علمي

اإلدارة
الصحية

وادي براك العنزي
)(مشترك

6172

Quality and Quantity
(ISI Index)

War economy and pleasure: assessing the effects of military
expenditure on tourism growth

بحث

اإلدارة

عبد املحسن نعساني

6172

املجلة العربية لإلدارة

نموذج مقترح للعوامل املؤثرة في االلتزام التنظيمي العاطفي

بحث

اإلدارة

عبد املحسن نعساني

2016

Nankai Business Review International

3G post adoption users experience with telecommunication
services: A partial least squares (PLS) path modeling approach

بحث

اإلدارة

Muslim Amin

2016

International Journal of Bank Marketing

Internet banking service quality and its implication on e-customer
satisfaction and e-customer loyalty

بحث

اإلدارة

Muslim Amin

2016

Nankai Business Review International

Market orientation as mediating variable in the relationship
between entrepreneurial orientation and SMEs performance

بحث

اإلدارة

Muslim Amin

6172

Asia Pacific Educ. Review

International students’ course satisfaction and continuance
behavioral intention in higher education setting: an empirical
assessment in Malaysia

بحث

اإلدارة

Muslim Amin

2016

Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism

The role of physical environment, price perceptions and customer
emotions in developing customer satisfaction in Chinese resort
hotels.

بحث

اإلدارة

Muslim Amin

2016

International Journal of Academic Research

Manipulating College Students’ Leadership in Academic
Developmental Capability Building in Awaran District and Makran
Division of Baluchistan Pakistan

بحث

اإلدارة

Muslim Amin

2016

International Journal of Academic Research

Manipulating College Students’ Leadership in Academic
Developmental Capability Building in Awaran District and Makran
Division of Baluchistan Pakistan

بحث

اإلدارة

Nadeem A. Bashir

2016

International Journal of Business and Management

Effects of the Realistic Job Previews on Employees Job Satisfaction
and Met Expectations

بحث

اإلدارة

Nadeem A. Bashir

2016

Scientific journal for management

Emotional intelligence and transformational leadership behaviors
of managers in private companies in Saudi Arabia

بحث

اإلدارة

Saad Alotaibi
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تاريخ النشر

اسم وعاء النشر

العنوان

نوع النشر

القسم

االسم

2016

Journal of Arabic Management

The impact of transformational leadership on empowerment among
employees in private companies in Riyadh

بحث

اإلدارة

Saad Alotaibi

2016

Scientific Journal of Research and Business Studies

Emotional intelligence and its transformational leadership
behaviors of managers in government agencies in the city of Riyadh

بحث

اإلدارة

Saad Alotaibi

2016

International Knowledge Sharing Platform

Prominence of Strategic Staffing In E-Recruitment: A Case Study of
Glowork Phenomenal Success

بحث

اإلدارة

Randa Alyafi

2016

Research on Humanities and Social Sciences. Vol, 6, No 2

Prominence of Strategic Staffing in E-Recruitment: A Case Study of
Glowork Phenomenal Success

بحث

اإلدارة

لبنا رضوى سيد
عاطف

2016

Journal of Economics and Sustainable Development

Comparing Islamic Credo on Sustainable Development with
Modern World Doctrines

بحث

اإلدارة

تاج سيدا

2016

article published in International Research Journal in
Management and Commerce

"Job Satisfaction of Female Managers in Saudi Arabia"

بحث

اإلدارة

فيجايا رودراراجو

2016

Open Journal of Statistics

A Class of Lindley and Weibull Distributions

بحث علمي

التحليل
الكمي

عيد حوفان القرني

2016

Journal of Data Science

Generalized extended Weibull power series family of distributions بحث علمي

التحليل
الكمي

سعيد حوفان القرني

2015

Asian Journal of Mathematics and Computer Research

بحث علمي

التحليل
الكمي

سعيد حوفان القرني

2015

springer plus

Extended inverse Lindley distribution: properties and application بحث علمي

التحليل
الكمي

سعيد حوفان القرني

2015

European Journal of Statistics and Probability

EXTENDED POWER LINDLEY DISTRIBUTION: A NEW STATISTICAL بحث علمي
MODEL

التحليل
الكمي

سعيد حوفان القرني

6172

املجله العلميه (التجاره والتمويل) – جامعة طنطا

Supports The Decision Of Insurance Company While Underwriting
Individual Health Risks.

مقبول
للنشر

التحليل
الكمي

عماد عبدالجليل على
اسماعيل

2016

British Journal of Economics, Management & Trade

Bayesian Approach for Bonus-Malus Systems with Gamma
Distributed Claim Severities in Vehicles Insurance.

منشور

التحليل
الكمي

عماد عبدالجليل على
اسماعيل

2016

British Journal of Economics, Management & Trade

The Complementary Compound Truncated Poisson-Weibull
Distribution for Pricing Catastrophic Bonds for Extreme
Earthquakes.

منشور

التحليل
الكمي

عماد عبدالجليل على
اسماعيل

POWER QUASI LINDLEY DISTRIBUTION: PROPERTIES AND
APPLICATION
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2015

.مجلة التأمين والعلوم االكتوارية املصرية

استخدام تحويلة الويفلت لتقدير نماذج كمية للتنبؤ بالخسائر املادية ألخطار
.الكوارث الطبيعية

مقبول
للنشر

التحليل
الكمي

عماد عبدالجليل على
اسماعيل

Vol. 5 Issue.3 International Review of Management and Business Research
6172

Remittances and Financial Development in a Host Economy: The
case of the Kingdom of Saudi Arabia

دراسة
تطبيقية

االقتصاد

Abdel-Mahmoud
M. Abdel-Rahman

23, 478-495.
2016

Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics,

Economic growth and savings in Saudi Arabia: empirical evidence
.,from cointegration and causality analysis

دراسة
تطبيقية

االقتصاد

 جمال الجويني.د.أ

37, 436457.2016

The North American Journal of Economics and Finance,

..Market integration between conventional and Islamic stock prices

دراسة
تطبيقية

االقتصاد

 جمال الجويني.د.أ

61, 1428.2016

Quarterly Review of Economics and Finance,

Financial contagion between the US and selected developed and
,emerging countries: The case of the subprime crisis

دراسة
تطبيقية

االقتصاد

 جمال الجويني.د.أ

2015, 5(4),
1001-1010

International Journal of Economics and Financial Issues

Migration remittances inflows and macroeconomic shocks: The
case of Egypt,

دراسة
تطبيقية

االقتصاد

 علياء نبيل.د

2016, 11(1), in
press..

Arab Economics and Business Journal

The Relationship between the Generation of Electricity from
Renewable Resources and Unemployment: An Empirical Study on
the Egyptian Economy,

دراسة
تطبيقية

االقتصاد

 علياء نبيل.د

2016, 9 (2), 86
– 101.

Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies,

-The Impact of Chinese Direct Investments on Employment, in
Africa

دراسة
تطبيقية

االقتصاد

 علياء نبيل.د
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مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية

التداعيات البيئية لتحرير التجارة في اململكة العربية السعودية

بحث

االقتصاد

 علياء نبيل.د

2016

Austrilian Economic Papers, Fourthcoming ISI

Fundamentals and Recent Oil Price Behaviour. New Evidence from
Cointegration and Structural Change and Granger Casuallity Tests

بحث

االقتصاد

 نورة اليوسف.د

م6172 يناير

مجلة جمعية االقتصاد السعودية

محددات الطلب على االحتياطات األجنبية الخليجية

دراسة
تطبيقية

االقتصاد

 أيمن محمد هندي.د

2015

Journal of Business Finance and Accounting, 42, 665-704.
ISI مجلة علمية

Government Ownership and Dividend Policy: Evidence from Newly
Privatized Firms

بحث

املالية

 حمدي حبيب بن.د
نصر

2015

 مجلةJournal of Accounting and Public Policy, 34, 392-416.
ISI علمية

Earnings Quality in Privatized Firms: The Role of State and Foreign
Owners

بحث

املالية

 حمدي حبيب بن.د
نصر

2015

Economic Modelling, In Press, Corrected Proof, Available
online 20 October 2015  مجلة علميةISI

Labor Protection and Government Control: Evidence from
Privatization

بحث

املالية

 حمدي حبيب بن.د
نصر
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نوع النشر
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2015

Journal of Corporate Finance, 35, 265-285.
ISI مجلة علمية

Ownership structure, control contestability and corporate debt
maturity

بحث

املالية

 حمدي حبيب بن.د
نصر

6172

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume
436, 15 October 2015, Pages 110-125  مجلة علميةISI

Environment degradation, economic growth and energy
consumption nexus: A wavelet-windowed cross correlation
approach

بحث

املالية

 شاكر علوي.د

6172

The North American Journal of Economics and Finance,
Volume 29, July 2014, Pages 349-380
ISI مجلة علمية

Global factors driving structural changes in the co-movement
between sharia stocks and sukuk in the Gulf Cooperation Council
countries

بحث

املالية

 شاكر علوي.د

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume Dependence and risk assessment for oil prices and exchange rate
436, ومجلة علمية،ISI
portfolios: A wavelet based approach

بحث

املالية

 شاكر علوي.د

بحث

املالية

 شاكر علوي.د

بحث

املالية

 شاكر علوي.د
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6172

Journal of International Financial Markets, Institutions and
Money, Volume 34, 2015, Pages 69-79  مجلة علميةISI

Co-movement between sharia stocks and sukuk in the GCC
markets: A time-frequency analysis

2015

Pacific-Basin Finance Journal, Volume 34,
September
Price discovery and regime shift behavior in the relationship
2015, Pages 121-135  مجلة علميةISI
between sharia stocks and sukuk: A two-state Markov switching
analysis

2015

Economic Modelling, In Press, Corrected Proof, Available
online 20 October 2015
ISI مجلة علمية

Real growth co-movements and business cycle synchronization in
the GCC countries: Evidence from time-frequency analysis

بحث

املالية

 شاكر علوي.د

2015

Applied Economics, pages 2611-2622
ISI مجلة علمية

On the detection of extreme movements and persistent behaviour
in Mediterranean stock markets: a wavelet-based approach

بحث

املالية

 شاكر علوي.د

2015

Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 51,
November 2015, Pages 1737-1751
ISI مجلة علمية

On the interplay between energy consumption, economic growth
and CO2 emission nexus in the GCC countries: A comparative
analysis through wavelet approaches

بحث

املالية

 شاكر علوي.د

6172

International Journal of Commerce and Management

Do the Subcomponents of Country of Origin Trigger Purchase
Intentions?

بحث

التسويق

 كوكو رانديل.د

6172

International Journal of Marketing Studies

Utilitarian and Hedonic Values Affect Brand Switching: Consumer
Satisfaction as Moderator

بحث

التسويق

 كوكو رانديل.د

6172

Journal of Competitiveness Review

What, Who, How, and Where: Retailing Industry in Saudi Arabia

بحث

التسويق

 كوكو رانديل.د
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العنوان

نوع النشر

القسم

االسم

6172

journal of customer behavour

Personal level antecedents of eWOM and purchase intention, on
social networking

بحث

التسويق

عبدهللا الحيدري.د

6172

International Journal of Marketing Studies. Vol. 8, No. (1),
January 2016

- Website Design, Technological Expertise, Demographics, and
Consumerâ€™s E-purchase Transactions

بحث

التسويق

 محمود عبدالحميد.د
صالح

6172

International Journal of Business Administration. Vol. 7, No. - Themes and Topics of Research in Marketing: A Content Analysis
(1), January, 2016.
of the Articles Published in Three Marketing Journals

بحث

التسويق

 محمود عبدالحميد.د
صالح

6172

The Journal of American Academy of Business, Cambridge,
Vol. 21, No. (2), March 2016

- Investigating the Satisfaction of e-store Content and its
Association with the Amounts of Online Purchasing

بحث

التسويق

 محمود عبدالحميد.د
صالح

6172

International Journal of Marketing Studies. Vol. 8, No. (4),
June 2016.

- Social Networks and Customer Relationship Development at the
Saudi Telecommunication Service Providers

بحث

التسويق

 محمود عبدالحميد.د
صالح

6172

International Journal of Marketing Studies

The Perceived Quality of Store Brands: The Effect of Price
Promotion and Quality Guarantees

بحث

التسويق

 محمد املطيري.د

6172

Journal of Competitiveness Studies

SAUDI TELECOM COMPANY: CUSTOMER FOCUS

بحث

التسويق

 محمد املطيري.د

6172

Journal of Competitiveness Studies

DALEEL ALKHIBRAH: INTEGRATED FABRIC SOLUTIONS

بحث

التسويق

 محمد املطيري.د

6172

International Journal of Bank Marketing,

The roles of employee job satisfaction and organizational
commitment in the internal marketing- employee bank
identification relationship.

بحث

التسويق

 سعاد املشعل.د

6172

Journal of Competitiveness Studies

Daleel Alkhibrah: Integrated Fabric Solutions.

بحث

التسويق

 سعاد املشعل.د

بحث

التسويق

 سعاد املشعل.د

بحث

التسويق

 سعاد املشعل.د

بحث

التسويق

 وفاء املبيريك.د

بحث

التسويق

 سميحة مجاهد.د

2016
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International Journal of Trend in Research and Development, The impact of Advertisement by Accountants on Perceived Value
among Accountant Consumers: An Empirical Study in Saudi Arabia
Context
Journal of Competitiveness Studies

Saudi Telecom Company: Customer Focus.

International Journal of Trend in Research and Development, The impact of Advertisement by Accountants on Perceived Value
among Accountant Consumers: An Empirical Study in Saudi Arabia
Context
the Renewable & sustainable Energy Reviews

Identifying the determinants of community acceptance of
renewable energy technologies: The case study of a wind energy
project from Tunisia
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العنوان

نوع النشر
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االسم

2016

Chapter in an Upcoming Book

State of the Art Public Private Partnership and Proposition of a
Research Agenda for Tranitioning Tunisia

بحث

التسويق

 سميحة مجاهد.د

6172

Journal of Competitive Studies

The perfect Saudi retail recipe? Food for thought

بحث

التسويق

 ياسر محفوظ.د

6172

The journal of American Academy of Business

Service perceptions of social networking sites: A comparison of
Saudi and Indian users

بحث

التسويق

 ياسر محفوظ.د

6172

IOSR journal of Business and Management

students approach towards social network sites

بحث

التسويق

 عبدهللا محمد.ا
الضراب

6172

Journal of Global Marketing
Vol. 29, No. (2)

Gender Moderating Effect on e-Shopping Loyalty Behavior: A CrossCultural Study of the United States and Saudi Arabia

بحث

التسويق

عبدالرحمن العالي.د.ا

6172

Journal of Competitiveness Studies
Vol. 24, No. 1&2

Etihad Etisalat (Mobily) – “A”.

بحث

التسويق

 عبدالرحمن العالي.د.ا

6172

Journal of Competitiveness Studies
Vol. 24, No. 1&2

The Perfect Saudi Retail Recipe? Food For Thought

بحث

التسويق

 عبدالرحمن العالي.د.ا

بحث

التسويق

 عبدالرحمن العالي.د.ا

6172
7342

 املجلد، جامعة اإلسكندرية،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
.6172  يوليو،)6(  العدد،)26(

دراسة ميدانية ألثر االلتزام بمتطلبات اإلفصاح اإللةامي ملعايير املحاسبة
املصرية على مالءمة األرباح والقيمة الدفترية للمتعاملين في البورصة املصرية

بحث
منشور

املحاسبة

أيمن أحمد شتيوي.د

 هـ7341/2/62

نبراس مركة البحوث

العدد األول لنشرة نبراس مركة البحوث في كلية إدارة االعمال

نشرة

املحاسبة

كيان البلوي

6172

International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1),
55-64

Time Series Analysis Indicators under Directional Changes: The
Case of Saudi Stock Market

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 منيرة العود.د

6172

International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1), Profitability of Directional Change Based Trading Strategies: The
87-95
Case of Saudi Stock Market

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 منيرة العود.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 منيرة العود.د

6172

49

International Journal of Business and Management, Vol. 11, The Trojan Horse of International Markets: Manipulating Websites
No. 7
in Access Economy

Computational intelligence, Wiley. 10.1111/coin0 12085

Exploring Trading Strategies and their Effects in the FX Market
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العنوان

International Conference on Electrical,Electronics,Computer
Science, Management and Mechanical Engineering

Cloud with Web Intelligence and Big Data

2016

International Journal Of Management & Information
Technology

Linking Social Media with E-Government Services (Saudi Arabia
case study)

6172

International Journal of Computer Networks and
Communications Security

6172
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اسم وعاء النشر

نوع النشر

القسم

نظم
املعلومات ورقة علمية
اإلدارية

االسم
فاطمة سارتاج

سجا الدرع

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

نورا املةيني

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

نظم
n Proceedings of the 6th International Conference on Cloud
An Enhanced Workflow Scheduling Algorithm in Cloud Computing املعلومات ورقة علمية
Computing and Services
اإلدارية

نورا املةيني

Potential Applications of Linear Wireless Sensor Networks: A Survey

Designing Information Technology Framework of Enriching ELearning Pedagogies

6172

TEM Journal, 5(3), 379-384. 2

6172

International Journal of Advanced Research in Artificial
Intelligence, 5 (3)

Implement Fuzzy Logic to Optimize Electronic Business Success

6172

International Journal of Advanced Computer Science and
Applications, 7 (1)

Intelligent Accreditation System: A Survey f the Issues, Challenges,
and Solution

6172

International Journal of Theoretical and Applied Information
Online Trust and Young Entrepreneurs: A case Study of Saudi Arabia
Technology, E-ISSN 1817-3195

2015

Journal of Information and Knowledge Management, 5(3)

Development of Business Analytics Curricula to Close Skills Gap for
Job Demand in Big Data

2016

International Journal of Advanced Computer Science and
Applications, 6 (2).

Intelligent Traffic Information System Based On Integration Of
Internet Of Things And Agent Technology,

هـ6341-6341 التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 فهيم اكتر.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 فهيم اكتر.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 فهيم اكتر.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 فهيم اكتر.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 حسن السكران.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 حسن السكران.د
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العنوان

International Journal of Business and Management, 11(2).

Youths’ Social Media Adoption: Theoretical Model and Empirical
Evidence

International Journal of Business and Management, 11 (2)

An Empirical Investigation of Social Media Adoption by Youth: The
case of Saudi Arabia

International Journal of Theoretical and Applied Information
Online Trust and Young Entrepreneurs: A case Study of Saudi Arabia
Technology, E-ISSN 1817-3195
The Impacts of M-Commerce on Saudi Banks

6172

Journal of Management and Strategy

6172

Journal of Theoretical and Applied Information Technology,
86 (2)

Social Media and CRM Technology in e-Recruitment”

International Journal of Business and Management, 11 (2)

An Empirical Investigation of Social Media Adoption by Youth: The
case of Saudi Arabia

6172

Journal of Management and Strategy 6 (4)

Proposed Framework for Measuring Enterprise Gamification Impact
on Employees’ Performance

6172

Scientific Journal of Research and Business Studies (SJRS);
Helwan University, Egypt, 3 (1)

Saudi Students’ Satisfaction about SAFEER Portal: Case study of
Saudi students studying at USA

6172

International Journal of Advanced Computer Science and
Applications (IJACSA), 7 (1)

Intelligent Accreditation System: A Survey of the Issues, Challenges,
and Solution

Journal of Administrative Sciences, 27 (1)

The Accreditation Dilemma: A Case Study of Adoption of Structured
Web-Based Accreditation Systems in Saudi Arabian Higher
Education Environment

6172

6172
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بحث

نظم
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 محمد شكيب.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 محمد شكيب.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 وافي البلوي.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 وافي البلوي.د
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نظم
املعلومات
اإلدارية

 وافي البلوي.د
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نظم
املعلومات
اإلدارية

 وافي البلوي.د
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نظم
املعلومات
اإلدارية

 وافي البلوي.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 وافي البلوي.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 ياسر صبري.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 ياسر صبري.د
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العنوان

6172

LAP LAMBERT Academic Publishing

Human Crowd Behavior: An Artificial Society Model-Building
Approach

6172

International Journal of Management and Decision Making,
14 (2) pp.154–179. (Scopus Elsevier Indexed.)

Sharing Planned Factory Shutdown Information in Supply Chain
Systems: An Agent-Based Modelling Approach

6172

JOURNAL OF COMPETITIVENESS STUDIES (JCS), 23 (3)

6172

International Journal of New Developments in Circuits,
Systems, Signal Processing, Communications and ISBN: 9781-61804-285-9

A Comprehensive analysis of XML and JSON web technologies

Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(5), 95-104

An Empirical Analysis of Consumers’ Continuance Intention
Towards Online Shopping

6172
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Vision and Mission Analysis of Selected Saudi Organizations

The Impacts of M-Commerce on Saudi Banks

6172

Journal of Management and Strategy

6172

Winter Conference on Business Intelligence, 2015 (WCBI
2015)

Price Dispersion in Online Retail Markets: Data Driven Approach
Examining Multiple Measures
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بحث

نظم
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 ياسر صبري.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

 ياسر صبري.د

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

Mr. Zia Ul Haq
Paracha

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

Mr. Zia Ul Haq
Paracha

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

Mr. Hidayat-urRehman

بحث

نظم
املعلومات
اإلدارية

Mr. Hidayat-urRehman

مؤتمر

نظم
املعلومات
اإلدارية

 عامر الجار هللا.د
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مساهمات أعضاء هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع 1437/1436هـ
عضو هيئة التدريس

القسم

وصف الخدمة

الجهة املستفيدة

أ.د .عبدالرحمن يوسف العالي

التسويق

تقييم أبحاث أكاديمية

مجلة جامعة امللك سعود (العلوم اإلدارية) ،املجلة الدولية للتجارة واإلدارة
(دار نشر إيميرالد ،الواليات املتحدة)

أ.د .عبدالرحمن يوسف العالي

التسويق

عضو هيئة التحرير((Editorial Review Board Member

Journal of Competiveness Studies, 2014-to present.

أ.د .سالم بن سعيد القحطاني

اإلدارة العامة

عضو املجلس العلمي

معهد اإلدارة العامة

أ.د .أحمد بن سالم العامري

اإلدارة العامة

مستشار غير متفرغ

وزارة الشؤون البلدية والقروية

أ.د .أحمد بن سالم العامري

اإلدارة العامة

عضو لجنة املؤسسات

وزارة التعليم

أ.د .أحمد بن سالم العامري

اإلدارة العامة

عضو الفريق العلمي بهيكلة وزارة التعليم

وزارة التعليم

أ.د .أحمد بن سالم العامري

اإلدارة العامة

عضو مجلس أمناء

جامعة دار العلوم

أ.د .أحمد بن سالم العامري

اإلدارة العامة

عضو مجلس أمناء

جامعة األعمال والتكنولوجيا

أ.د .أحمد بن سالم العامري

اإلدارة العامة

عضو مجلس أمناء

كليات الشرق العربي

أ.د .معدي بن محمد آل مذهب

اإلدارة العامة

عضو املجلس العلمي

معهد اإلدارة العامة

د .وحيد بن أحمد الهندي

اإلدارة العامة

مستشار غير متفرغ

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات  -وزارة الداخلية

د .طارق بن محمد السلوم

اإلدارة العامة

مستشار غير متفرغ

وزارة التعليم

أ.د .خالد بن حمد القدير

االقتصاد

عضو هيئة جائةة حريمالء للتفوق العلمي 7343هـ  -تاريخه

هيئة جائةة حريمالء للتفوق العلمي-اللجنة األهلية بحريمالء

د .أحمد الراجحي

االقتصاد

عضو في الهيئة االستشارية

املجلس االقتصادي األعلى

أ.د .خالد القدير

االقتصاد

عضو

منتدى الرياض االقتصادي

د .حمد بن عبدهللا الغنام

االقتصاد

مستشار غير متفرغ

وزارة العمل والشئون االجتماعية

د .محمد هذلول الهذلول

االقتصاد

مستشار غير متفرغ

الشئون البلدية والقروية

د .عبدهللا عبدالرحمن الشبل

االقتصاد

مستشار غير متفرغ

املجلس االقتصادي األعلى

د .امتثال بنت عبدهللا الثميري

االقتصاد

مستشار غير متفرغ

وزارة املالية
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عضو هيئة التدريس

القسم

وصف الخدمة

د.مسفر الدوسري

االقتصاد

استشارات

د .أيمن محمد إبراهيم هندي

االقتصاد

وضع االختبارات والتصحيح

د.أيمن أحمد أحمد شتيوي

املحاسبة

د .يحـيى بن علي الجــبر

املحاسبة

د .يحيى خليل

املحاسبة

د .مصطفى راشد العبادي

املحاسبة

الجهة املستفيدة
" اصالح صحي شامل " يخفض فاتورة السكري الباهضة  -مقاله -
جريدة اليوم العدد  - 72211ص+71ص _ 77األحد  61ربيع اآلخر
47 ،7341يناير 6172م  -جريده يومية  -دار اليوم لإلعالم الدمام -
اململكة العربية السعودية.
 مستشار اللجنة العلمية للقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية
باملنطقة الشرقية " العالقات العامة واالعالم في العمل الخيري ""
العالقات العامة واالعالم في العمل الخيري " 7341/ 2/ 63 – 64هـ
املوافق 6171 /4 / 64-66م
 التأمين الصحي رؤيه شرعية .لقاءحواري في برنامج قضايا معاصرة
في قناة املجد العلمية الفضائية ،شبكة املجد 7341/1/71هـاملوافق
6172/2/62م.
املعهد الدبلوماس ي

املساهمة في ترجمة املعايير الدولية للتقرير املالي والتي سيتم
البدء في تطبيقها في 6171
عضوية مجلس ادارة الجمعية السعودية للمحاسبة التابعة
لجامعة امللك سعود
املشاركة في الدورات التدريبية في املحاسبة واملراجعة واملشاركة
في تصحيح اختبارات الةمالة
املشاركة في الدورات التدريبية في املحاسبة واملراجعة واملشاركة
في تصحيح اختبارات الةمالة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
الجمعية السعودية للمحاسبة
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

د .أحمد زكريا عصيمي

املحاسبة

املشاركة في الدورات التدريبية في املحاسبة واملراجعة

الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

د .أحمد زكريا عصيمي

املحاسبة

املشاركة في تحرير مجلة املحاسبة

الجمعية السعودية للمحاسبة

د .أحمد زكريا عصيمي

املحاسبة

تحكيم أبحاث علمية

معهد اإلدارة العامة

د .صالح عيد

املحاسبة

ترجمة معايير املراجعة الدولية ( 31معيار)

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

د .صالح عيد

املحاسبة

املشاركة في الدورات التدريبية في املحاسبة واملراجعة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

د .صالح عيد

املحاسبة

تحكيم أبحاث علمية

معهد اإلدارة العامة

د .صالح عيد

املحاسبة

تحكيم ومناقشة رسالة ماجستير في املحاسبة

كلية اإلقتصاد واإلدارة  -جامعة امللك عبد العةية

د .صالح عيد

املحاسبة

تحكيم كتاب :معايير املحاسبة للمنشآت املتوسطة والصغيرة

كلية اإلقتصاد واإلدارة  -جامعة القصيم
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عضو هيئة التدريس

القسم

وصف الخدمة

الجهة املستفيدة

د .أحمد يوسف عبد الرحمن

املحاسبة

املشاركة في تحرير مجلة املحاسبة

الجمعية السعودية للمحاسبة

د .حاتم رشاد عبد الفتاح

املحاسبة

املشاركة في تحرير مجلة البحوث املحاسبية

الجمعية السعودية للمحاسبة

د .حاتم رشاد عبد الفتاح

املحاسبة

املشاركة في تصحيح اختبارات الةمالة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

د .محمد احمد حنفى

املحاسبة

تدريس دورات6172-Modern Accounting

جامعة االسكندرية

أ .رائده عبدهللا أبونيان

املحاسبة

التطوع في جمعية رعاية الطفولة من  3سنوات وحتى االن
كأمينة صندوق وعضوة في مجلس االدارة

جمعية رعاية الطفولة

أ .وفاء أل الشيخ

املحاسبة

إعطاء دورة الطريق الى السوق (برنامج فن الدكوباج )

وزارة الشؤون االجتماعية

أ.وفاء ال الشيخ

املحاسبة

التدقيق املالي الحكومي

موظفات اإلدارة املالية

أ.وفاء ال الشيخ

املحاسبة

دراسة وتنمية وتطوير منظومة التدقيق الداخلي

موظفات اإلدارة املالية

د .خالد الطاسان
عماد عبدالجليل علي اسماعيل

التحليل الكمي
التحليل الكمي

مستشار غير متفرغ
تحكيم العديد من املشاريع البحثية

وزارة التعليم العالي
جامعة الطائف
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مساهمات أعضاء هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع 1437/1436هـ

مجموع المساهمات
25

مجموع المساهمات22 ,

20
15
10
5
0
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مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات العلمية خالل عام 0437-0436هـ
عنوان املؤتمر

مكان املؤتمر

نوع املشاركة

تاريخ املؤتمر

االسم

القسم

ندوة بناء املواهب في املنظمات الصحية املتعلمة

الرياض

متحدث

1106

أ.د .سعد الغانم

اإلدارة الصحية

أخالقيات البحث العلمي

الرياض/جامعة امللك سعود

متحدث

1106

أ.د .معدي آل مذهب

اإلدارة العامة

املؤتمر الثاني لكليات إدارة األعمال بدول مجلس التعاون

الكويت

أمين عام لجنة عمداء كليات إدارة األعمال بدول
الخليج ،ورئيس جلسة.

جمادى
الثانية0437،هـ

أ.د .أحمد العامري

اإلدارة العامة

ملتقى أبحاث الخليج

جامعة كمبردج -بريطانيا

مشاركة في قضايا التعليم العالي

1105-8-17

د .البخاري سيال

االقتصاد

حضور

من 07 –06مارس
1106م

د .وادي براك العنزي اإلدارة الصحية

مؤتمر  CFA Institute Conference: Wealth Management 2016بالواليات املتحدة Minnesota,
األمريكية
Strategies for Private Clients

د .حمدي نصر

املالية

World Finance & Banking Symposium,

Singapore

تقديم بحث
December, 2014 Does Stock Price Informativeness affect Labor
Investment Efficiency

د.ممدوح حمزة أحمد

املالية

ندوة التأمين السعودي الثالثة

فندق رافال تمبنسكس ي -
الرياض

مناقش

 31-19أبريل 1105

د .ممدوح حمزة

املالية

املؤتمر األول لكليات إدارة األعمال بدول مجلس التعاون الخليجي

قاعة الجاسر بجامعة امللك
سعود بالرياض

مناقش

 06فبراير 1104

د .عبدهللا الحيدري

التسويق

Does B2B Mobile Application Drive Employee
?Productivity

Atlanta, USA

presentation

1106

د .عبدهللا الحيدري

التسويق

Purchase Intention in Gamified System

Atlanta, USA

presentation

1106

د .عبدهللا الحيدري

التسويق

The Impact of Electronic Word Of Mouth Valence on Value
Co-Creation and Purchase Intentions

Atlanta, USA

presentation

1106

د .سعاد املشعل

التسويق

Administration follow-up

King Saud University

Attendee

2016

د .سعاد املشعل

التسويق

Peer Review

King Saud University

Attendee

2016
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االسم

القسم

عنوان املؤتمر

مكان املؤتمر

نوع املشاركة

تاريخ املؤتمر

د .ياسر محفوظ

التسويق

Smart PLS Workshop

Al Faisal University

Attendee

1106

كيان البلوي

املحاسبة

مؤتمر االحتيال

دبي

حضور

 05-04فبراير 1106

د .أحمد عصيمي

املحاسبة

 FATCAنظام االمتثال الضريبي األمريكي

الرياض

حضور

مارس 1106

د .محمد احمد حنفى

املحاسبة

تكنولوجيا املعلومات واالتصال في حياتنا

جامعة االسكندرية

االتنظيم والحضور

ديسمبر 1105

نورا أحمد المزيني

نظم المعلومات
االدارية

CLOSER16 – 6TH International Conference on
Cloud Computing and Services Science

روما  -ايطاليا

ورقة علمية

2102

د .عامر الجارهللا

نظم المعلومات
االدارية

Winter Conference on Business Intelligence,
)2015 (WCBI 2015

امريكا

ورقة علمية

2102
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مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات اعلمية خالل عام 0437-0436هـ

58%

42%

المؤتمرا المحلية
المؤتمرات الدولية
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األنشطة الطالبية خالل العام اجلامعي 1437-1436هـ
النادي

اسم الفعالية

التاريخ

إسبوع اإلرشاد األكاديمي

- 0436/ 00/8
0436/00/01هـ

إسبوع التعريف بالنادي
الثقافي واإلجتماعي

- 0436 / 00/05
 0436/00/09هـ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

-

الطالب املستجدين

0011

أعضاء النادي -
طالب الكلية

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 6341-6341هـ

تقريرالفعالية
قام النادي الثقافي واالجتماعي بكلية إدارة األعمال بتفعيل
دور الطالب املرشد وذلك من خالل توجيه وإرشاد الطالب
املستجدين وامللتحقين بكلية إدارة األعمال ,كما قام أعضاء
النادي بتوزيع بعض النشرات التي تفيد الطالب في
مسيرتهم األكاديمية ,و ساهموا في تقليل العبء على وحدة
شؤون الطالب عن طريق تنظيم عملية دخول الطالب الى
وحدة الشؤون الطالبية  ,واإلجابة على تساؤالتهم وتوجيهم
داخل مرافق الكلية و قام أعضاء النادي باملساعدة على
توزيع النماذج الرسمية املطلوبة من قبل الطالب .

قام أعضاء النادي الثقافي واالجتماعي بكلية إدارة االعمال
بالتعريف عن النادي وما يقوم به من أعمال و فعاليات
وأنشطة ودورات تفيد الطالب خالل الفصل الدراس ي
الجامعي  ،وذلك لتحفيز روح املبادرة و العمل لدى الطالب

61

النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

محاضرة /خفايا غسل
األموال

0437/0/05هـ

أكثر من 811

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية
و ذلك عن طريق توعيتهم بأهمية األندية الطالبية التي
ترعى الجانب الالصفي والتطويري مما ينمي لدى الطالب
الكثير من املهارات التي تساعدهم خالل دراستهم الجامعية
 ،وقد فتح النادي فرصة التسجيل في عضويته ليتنس ى
للجميع املشاركة في أنشطته .

قام النادي الثقافي االجتماعي بكلية إدارة األعمال بالتعاون
مع النادي الثقافي و االجتماعي بكلية إدارة األعمال قسم
الطالبات بإقامة محاضرة بعنوان " خفايا غسل األموال " ،
والتي قدمها األستاذ  /دحمان بن علي األسمري نائب رئيس
اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال باململكة  ،ومدير
إدارة التنفيذ البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي،
أعضاء هيئة
وممثل اململكة في مجموعة العمل املالي لدول الشرق
التدريس وطالب كلية
)  ،وقد قام عميد كلية FATFاألوسط وشمال أفريقيا (
إدارة األعمال
إدارة األعمال األستاذ الدكتور  /معدي آل مذهب
باستقبال املتحدث و تبادل معه بعض املواضيع املهمة في
كيفية تطوير الطالب و تثقيفهم ,و بعد بدء الفعالية قدم
فيها نائب رئيس اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال نبذة
سريعة عن كل ما يتعلق بمفهوم غسل األموال املحلية
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

محاضرة /ريادة األعمال:
التحديات والحلول

 1105 / 00 / 07م

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

311

أعضاء هيئة
التدريس وطالب كلية
إدارة األعمال

تقريرالفعالية
وضرب ألمثلة دولية ،
تقريب للفكرة ،
والدولية  ،من
ٍ
ٍ
لبعض من تاريخ غسل األموال  ،ووقت سن
وتطرق كذلك
ٍ
تلك القوانين التي تحذر وتردع هذه العملية التي انتشرت في
ً
اآلونة األخيرة بشكل واسع عامليا  ،والدول املشاركة بشكل
ً
كبير في هذا املجال  ،وقد ذكر سيئا عن مفهوم تمويل
ً
اإلرهاب  ،و قد َ
وجه الطالب تفاعال مع املحاضر أسئلتهم
املتعلقة باملوضوع ّ
الشيق  ،و قد حضر الفعالية عدد من
موظفي البنوك و عدد من املحللين املالين و مدير املشروع
ً
الطالبي و بعض وكالء الكلية و رؤساء األقسام وختاما
ً
ً
ً
ً
قدم النادي درعا تذكاريا فخريا لألستاذ  /دحمان تقديرا
لجهوده واستجابة لدعوة النادي له
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نظم النادي الثقافي واالجتماعي بكلية إدارة األعمال
محاضرة بعنوان ريادة األعمال التحديات والحلول ،
والتي ألقاها األستاذ  /طلعت زكي حافظ  ،مستشار
وكاتب اقتصادي ،أمين عام لجنة اإلعالم والتوعية
املصرفية بالبنوك في السعودية ،وعضو لجنة
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية
االستثمار واألوراق املالية ،في الغرفة التجارية
ً
الصناعية بالرياض .وقد تحدث مبتدأ عن ريادة
ُ
األعمال تعريفها ومضمونها مستعرضا التحديات التي
تواجهها والحلول املقترحة لتأمينها وفق السياسات
املالية املقترحة واملعروفة لديهم ،كما تطرق لـنقاط
أخرى كاألثر االقتصادي واالجتماعي على األعمال
الرائدة ،وصفات املشاريع الرائدة  ،وصفات رائد
األعمال كالتخطيط والتصميم  ،وأهداف رائد األعمال
التي قسمها إلى أهداف عائلية ومالية واجتماعية
وتحقيق الذات .
.
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية

املقابالت الشخصية للنادي

- 0436 / 00/11
 0436/00/13هـ

-

-

قامت إدارة النادي الثقافي و االجتماعي بكلية إدارة األعمال
 ,بعمل املقابالت الشخصية للمتقدمين لألنضمام للنادي ،
وذلك ألختيار الكفاءات التي يريدها النادي لدعم عجلة
التطوير التي يقوم بها .أيضا قامت إدارة النادي بتدريب
بعض أعضاء النادي على كيفية القيام باملقابالت
ُ
الشخصية و ذلك حرصا منها على فائدة اعضائه و ضمان
حصولهم على القدر الكافي من الخبرات التي ستساعدهم
ً
مستقبال في سوق العمل.

زيارة هيئة سوق العمل

0436/6/07ه

-

أعضاء نادي
االقتصاد

قام نادي االقتصاد بكلية إدارة األعمال زيارة الى هيئة
السوق املالية والتي كانت ضمن انشطة النادي ،وذلك
يوم االثنين 0436/6/07هـ املوافق 1105/4/6م ،حيث
تضمنت الزيارة سلسلة من املحاضرات وهي؛ االعالم
وتوعية املستثمر ،حيث تطرقت الى تواجدهم في وسائل
التواصل االجتماعي واملنشورات املصدرة من قبلهم،

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 6341-6341هـ

65

النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

زيارة مؤسسة النقد العربيى
السعودي

0436/6/14هـ

-

أعضاء نادي
االقتصاد
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تقريرالفعالية
ً
وايضا انواع االطروحات واالكتتابات ،حيث تم توضيح دور
الهيئة فيها ،وأنواع االطروحات من طرح عام وخاص
ً
وايضا تم االلتقاء بمدير املوارد البشرية .والفرق بينهم
والتحدث عن برامج الهيئة لتوظيف وبيئة العمل حيث
حصلت في السابق على أفضل بيئة عمل باململكة ،وبالنهاية
تم اخذ صورة تذكارية.

قام نادي االقتصاد بتنظيم زيارة الى مؤسسة النقد العربي
السعودي ،وذلك يوم االثنين 0436/6/14هـ املوافق
1104/4/03م .حيث في بداية الزيارة تم اخذ جولة في
متحف العملة تعرفنا من خاللها على مراحل تطور العملة
السعودية والتعرف على العمالت األجنبية ،وبعدها تم
اقامة محاضرة في مقر املؤسسة وتحدث فيها االستاذ فادي
العجاجي عن االقتصاد السعودي ودور املؤسسة فيه
ً
وتطرق ايضا إلى القطاع املصرفي ودور املؤسسة فيه..
وبالنهاية تم اخذ صورة تذكارية مع االستاذ فادي
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

محاضرة /وزارة العمل

-

-

هيئة أعضاء
التدريس وطالب كلية
إدارة األعمال

تقريرالفعالية
العجاجيل والطالب.

القاها نائب وزير العمل االستاذ احمد بن صالح الحميدان
عن (سوق العمل والتوظيف في اململكة العربية السعودية)
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نظم نادي االقتصاد بكلية إدارة االعمال محاضرة عن
األهداف االستراتيجية لوزارة العمل قدمها وكيل الوزارة
أثناء استضافته بالكلية ،حيث قدم ً
عرضا تمحور حول
استراتيجية الوزارة وعما يخص القادم من حلول البطالة
والتي أوضح عن أسبابها واالقتراحات التي تسعى لها
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

محاضرة /مستقبل سوق
العمل (صندوق تنمية
املوارد البشرية "هدف")

-

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية
الوزارة ،وتحدث كذلك عن برنامج نطاقات املختص بتحفيز
املنشأة لتطوير الوظائف ،وأضاف أن نسبة التوطين في
العام املاض ي ٤١٧٢م قد وصل إلى  ،٪ ٧٦.٥١وفي نهاية
عمل مستقر
.حديثه وضح ماهية الوصول لسوق ٍ

-

هيئة أعضاء
التدريس وطالب كلية
إدارة األعمال
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ألقى مدير عام صندوق تنمية املوارد البشرية “هدف”
إبراهيم بن فهد آل معيقل ،محاضرة بعنوان “مستقبل
سوق العمل”.
والمس آل معيقل هموم الشباب والشابات ،عندما ترك
ً
الحوار مفتوحا معهم؛ كي يعطيهم املزيد من الخبرات ويمهد
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية
أمامهم الطريق تجاه سوق العمل السعودي.
وقال مدير هدف“ :إن االلتزام والجدية هما من يفتحان
سوق العمل أمام الشباب والشاباتُ ”.
تفاعل الشباب حول
قضيتهم وهاجسهم األكبر املتعلق بمستقبلهم الوظيفي املنهي
كان السمة األبرز خالل املحاضرة.
وأكد األستاذ إبراهيم آل معيقل ،أن نسبة التسرب
ً
الوظيفي في القطاع الخاص تنخفض بشكل كبير جدا
وذلك بعد مرور عام إلى عامين من التحاق املوظف ،وهذا
مؤشر إيجابي على أن القطاع الخاص بيئة حاضنة ومحفزة
ومناسبة لعمل الشباب والشابات السعوديين لاللتحاق
ً
فيه ،عالوة على أنه يعد مقياسا على تغير مفاهيم االستقرار
الوظيفي والتي يسعى لها طالبو العمل.
وأوضح مدير عام “هدف” ،أن جيل الشباب في اململكة
ً
يمثلون ثلثي املجتمع ،وهذا هرم طبيعي ويعطي حافزا
ً
ً
ومحركا فعليا للنماء االقتصادي والنهوض به بسواعد
ً
أبنائه وبناته من جيل الشباب ،وهذا خالفا للدول األوروبية
التي تستورد املورد البشري من فئة الشباب للقيام بالكثير
من املهن واألعمال.
ً
وأكد أهمية جميع الوظائف واملهن دون استثناء ،موضحا
أن الحياة ال تستقيم إال بوجود جميع نوعيات الوظائف
ً
بما فيها التي يراها املجتمع ال تليق به ،مشددا ،على أهمية
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية
ً
ً
الشباب السعودي في بناء املستقبل ،مخاطبا الطالب قائال:
“البد أن يضع كل شاب في ذهنه أنه هو َمن سيبني
املستقبل ،ومهما كان هذا العمل أو طبيعته أو حجمه أو
أهميته للمجتمع إال أنه يظل عمل يهم شريحة من
مجتمعنا”.
وفيما يتعلق بإجراء املقابالت الشخصية ،أبان مدير عام
“هدف” أن املظهر الخارجي مطلب عند إجراء املقابلة،
إضافة إلى ضرورة حسن اإلنصات والحديث باحترافية
ولباقة إذ أنها تأخذ في مضامينها كيفية تسويق الباحث عن
العمل لنفسه أمام املعنيين عن املقابلة.
وفي سؤال حول برنامج صيفي ،أكد آل معيقل أن
ً
“الصندوق” يعمل حاليا على استحداث نظام إلى جديدة
ً
ملكوناته ،إذ ستكون النسخة القادمة منه مختلفة وذلك
ً
ً
خالفا للنسخ السابقة ،الفتا إلى برنامج صيفي سيكون
ً ً
ً
ً
متطلبا أساسيا ورئيسيا وفقا لالتفاقية املوقعة بين
صندوق تنمية املوارد البشرية “هدف” ووزارة التعليم.
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

تطور قطاع التعدين
كركيزة ثالثة لالقتصاد
السعودي (شركة معادن)

0437/0/04

عدد املستفيدين
من الفعالية

-

نوع املستفيدين من
الفعالية

-

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 6341-6341هـ

تقريرالفعالية

نظم نادي االقتصاد بكلية ادارة االعمال محاضرة بعنوان "
تطور قطاع التعدين كركيزة ثالثة لالقتصاد السعودي
"قدمها املهندس خالد بن سليمان العوهلي /نائب الرئيس
لالستراتيجية والتخطيط والتطوير خالل استضافته
بالكلية يوم الثالثاء املوافق  , 0437/0/04بدا حديثه
بمقدمة عن االقتصاد السعودي وكيفية النشاء
والتحديات في ثالثينيات القرن املاض ي ,ثم عرج على ركائز
الصناعة السعودية فيما يخص النفط بواسطة الشركات
الثالث ارامكو  /سابك  /معادن . /ثم بدا الحديث بإسهاب
عن شركة معادن منذ نشاءتها الى هذا اليوم وعن ادورها
في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والتنموية ,وتحدث
ً
ايضا بشكل محدد عن طبيعة العمل فيما يخص استخراج
املعادن ومراحل االنتاج في املناجم ,وعن االسواق العاملية
وكيفية بناء الشراكات مع بعض الشركات بما يخدم معادن
في تسويق منتجاتها وخدماتها واالستفادة من التقنية
العاملية من الشركات الرائدة بهذا املجال وقبل الختام قام
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

زيارة سوق املالية
السعودي(تداول)

0437/1/4هـ

-

أعضاء النادي

تقريرالفعالية
بعرض بعض االرقام حول شركة معادن فيما يخص النمو
والتوسع واالنتشار والتوظيف وتحدث عن املستقبل
وطموحات الشركة في عام  1111وفي الختام عرج عن
الفرص الوظيفية لطالب كلية ادارة االعمال في شركة
معادن.

قام نادي االقتصاد بتنظيم زيارة الى السوق املالية
السعودية (تداول)
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وذلك يوم الثالثاء بتاريخ 0437/1/4هـ املوافق
 1105/00/06م
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

إفتتاح مركز املصرفية
اإلسالمية

0437/4/15هـ

-

-

تقريرالفعالية

تحت رعاية معالي مدير الجامعة أ.د .بدران العمر وسعادة
الشيخ صالح كامل
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يوم الخميس بتاريخ 0437/4/15هـ املوافق 1106/1/4
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

محاضرة /دور هيئة السوق
املالية في رفق كفاءة
االقتصاد الوطني (هيئة
السوق املالية)

0437/5/18هـ

عدد املستفيدين
من الفعالية

-

نوع املستفيدين من
الفعالية

أعضاء هيئة
التدريس وطالب كلية
إدارة األعمال

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 6341-6341هـ

تقريرالفعالية

نظم نادي االقتصاد بكلية ادارة االعمال محاضرة بعنوان
(دور هيئة السوق املالية في رفع كفاءة االقتصاد الوطني)
قدمها معالي رئيس هيئة السوق املالية السعودية االستاذ
محمد بن عبد هللا الجدعان يوم الثالثاء بتاريخ
0437/5/18هـ املوافق  1106/3/8م.
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

زيارة ملطار امللك خالد
الصالة الخامسة (هيئة
الطيران املدني)

0437/7/4هـ

عدد املستفيدين
من الفعالية

-

نوع املستفيدين من
الفعالية

أعضاء النادي
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تقريرالفعالية

يوم االثنين بتاريخ 0437/7/4هـ املوافق 1106/4/00م.
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

محاضرة /توجيهات عملية
لإلستثمار الواعي (هيئة
السوق املالية "تداول")

0437/7/10هـ

عدد املستفيدين
من الفعالية

-

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية

نظم نادي االقتصاد بكلية ادارة االعمال محاضرة بـ عنوان
(توجيهات عملية لالستثمار الواعي) يقدمها أ .بندر محمد
أعضاء هيئة
الدويس يوم الخميس بتاريخ 0437/7/10هـ املوافق
التدريس وطالب كلية
 1106/4/18م
إدارة األعمال
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

محاضرة /التقارير املالية

-

-

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية

عد عدة أسابيع من التنسيق والتسجيل األعضاء وجدولة
األعمال للفصل الدراس ي الثاني ،أقام نادي املحاسبة في
كلية إدارة األعمال أولى فعالياته بعنوان "التقارير املالية
"وذلك باستضافة سعادة األستاذ سامي الصالح ,حيث
تحدث سعادته عن التقارير املالية وبيان أهميتها وأنواعها
وهي أوال قائمة املركز املالي والتي تمثل كل الحسابات في دفتر
األستاذ العام والتي ما زالت لها أرصدة مدينة أو دائنة بعد
عمل التسويات وإقفال الدفاتر وحيث يمكن وصفها على
أعضاء هيئة
التدريس وطالب كلية أنها قائمة االستثمار ،ثانيا قائمة الدخل وهي قائمة يتم
فيها مقابلة اإليرادات باملصروفات وإظهار صافي الربح أو
إدارة األعمال
صافي الخسارة الناتج عن عمليات مشروع معين في فترة
محاسبية محددة ،ثالثا قائمة التدفقات النقدية وهي
قائمة أساسية وذات أهمية للمساهمين  ،ثم تناول سعادته
أسئلة الحضور لإلجابة عنها  ،وفي نهاية الفعالية قام نادي
املحاسبة بتقديم درعا تذكاريا لسعادة األستاذ سامي
الصالح شاكرا له قبول دعوة النادي كما تمنى سعادته
للحضور التوفيق والنجاح في الحياة العلمية والعملية

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الجامعي 6341-6341هـ

77

النادي

اسم الفعالية

التاريخ

محاضرة /املستقبل املنهي
للمحاسبة.

-

عدد املستفيدين
من الفعالية

-

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية

أقام نادي املحاسبة في جامعة امللك سعود وبالتعاون مع
إدارة األنشطة الطالبية فعالية بعنوان " املستقبل املنهي
للمحاسبة" وذلك باستضافة سعادة األستاذ عبدهللا الجبر
حيث تحدث عن املستقبل املنهي للمحاسبة في السوق
السعودي وكذلك مناقشة عدة أمور مثل املراجعة
الداخلية حيث قال أن السوق بحاجة إلى مراجعين
داخليين حيث أنه ال يشترط أن يكون املراجع الداخلي
صاحب تخصص محاسبة حيث يمكن أن يكون املراجع
الداخلي مهندس أو طبيب أو غيره حيث أنه يكون مراجع
لألنظمة الداخلية للشركة والسياسات واإلجراءات وإدارة
املخاطر ،بعد ذلك تطرق إلى الحديث عن شهادة الزمالة
السعودية وأهميتها حيث أنه يتطلب الحصول عليها اجتياز
أعضاء هيئة
التدريس وطالب كلية اختبار الزمالة املكون من خمس مواد وكذلك تحدث عن
بعض االستراتيجيات التي تمكن لرغب في الحصول على
إدارة األعمال
الزمالة من تجاوز االختبار مثل التدرب املستمر على حل
املسائل وتخصيص وقت للمراجعة حيث أن االختبار
يتطلب جهد كبير ،ثم تطرق إلى الحديث عن املعايير
الدولية حيث أن اململكة سوف تتوجه إلى تطبيق املعايير
الدولية كما نصح الطالب على االطالع على املعايير الجديدة
والتنبيه إلى التغييرات والفروق بينها وبين املعايير السعودية
واالطالع على بعض األنظمة في ظل املعايير الجديدة كما
تطرق أيضا إلى الحديث عن أهمية كتابة السيرة الذاتية
بشكل احترافي وكذلك الجاهزية إلجراء املقابالت
الشخصية ،وفي نهاية الفعالية قدم سعادته بعض
النصائح للطالب مثل أهمية اكتساب الخبرة والشهادات
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

-

-

الطالب

تقريرالفعالية
املهنية وفي الختام شكر الحضور وأعضاء النادي على
حسن االستضافة متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح .

برنامج تجربتي.
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قام نادي املحاسبة في كلية إدارة األعمال في جامعة امللك
سعود وبالتعاون مع إدارة األنشطة الطالبية فعالية ملتقى
بعنوان "امللتقى التجريبي " وذلك ضمن سلسلة من
الفعاليات التي يقيمها النادي بالتعاون مع شركة علم والتي
تهدف إلى نشر وتطوير املعرفة واإلجابة على االستفسارات
والتساؤالت التي تدور في أذهان الطالب من جميع الكليات
وعلى جميع املستويات حيث أقامت فعالية استمرت ليومي
األربعاء والخميس خصص اليوم األول للطالب اإلعداد
العام حيث استمر التأكيد على أهمية إتباع اآلليات
والطرق املناسبة في اختيار التخصص والقدرة على اإلبداع
فيه اختيار التخصص على الرغبة الشخصية فيه وليس
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية
على رغبة اآلخرين وعدم اإلنصات إلى املعلومات السلبية
من قبل البعض بشأن تخصص ما ،كما خصص اليوم
الثاني من امللتقى للمقبلين على التخرج وكذلك حضره عدد
من حديثي التخرج حيث شمل اليوم الثاني الحديث عن
سوق العمل وعن كيفية الدخول إليه واالنسجام معه
وكيفية تطوير النفس والتعلم اكتساب الخبرة من الزمالء
في بيئة العمل والحرص على الكفاءة في أداء الوظيفة
والنزاهة والشفافية والتحلي بأخالقيات املهنة والحرص على
تطوير النفس باستمرار للوصول إلى أعلى املراتب وكذا
الحرص على الرقي باملجتمع وفي ختام امللتقى تقدم نادي
املحاسبة بالشكر الجزيل للضيوف الكرام على كل ما
قدموا من نصائح ومعلومات وإجابة على االستفسارات
والتساؤالت وكذلك الشكر الجزيل لشركة علم على حسن
التعاون متطلعا للمزيد من الفعاليات املشترك مع النادي.
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النادي

اسم الفعالية

زيارة شركة علم.

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية

-

-

أعضاء نادي
املحاسبة

بعد سلسلة من الفعاليات التعريفية التي أقامتها شركة
علم وبالتعاون مع نادي املحاسبة قام النادي بزيارة إلى مقر
شركة علم للتعرف على مهام الشركة ونشاطها حيث قام
باستقبال الطالب عدد من مسؤولي الشركة ثم إقامة
جلسة تعريفية بالشركة وعن أهم اهتماماتها وطموحاتها
وعن أهم إنجازات ثم إلقاء محاضرات قصيرة من قبل
مدراء املحاسبة واملالية بالشركة تم فيها شرح للجوانب
املالية واملحاسبة للشركة وبعض السياسية التي تقوم عليها
الشركة ثم قام الطالب بجولة داخل مقر الشركة لالطالع
عن قرب عن نشاطات الشركة وعن أهم األقسام فيها مثل
قسم املوارد البشرية وقسم اإلدارة املحاسبية واإلدارة
املالية وفي نهاية الزيارة أخذ الطالب صورا تذكارية مع
مدراء الشركة كما عبر املسؤولون فيها عن سعادتهم بمثل
هذه الزيارات وترحيبهم فيها كما تمنى ممثلي الشركة تكرار
مثل هذه الزيارات للتعرف عن قرب عن
الشركة ونشاطاتها وإدارتها وعن سير العمل فيه.
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

محاضرة /تحديد
التخصص.

-

عدد املستفيدين
من الفعالية

-

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية

أقام نادي املحاسبة في كلية إدارة األعمال في جامعة امللك
سعود فعالية بعنوان " تحديد التخصص " إذ ألقاها
سعادة األستاذ عبد هللا بن صالح الغميز مدير التطوير في
سمة العربية ومدير التسويق في قناة سين حيث تحث فيها
عن أهمية معرفة قدرات الطالب حتى يتمكن من تحديد
تخصصه واإلبداع فيه حيث قال أن هناك أغلبية من
الطالب في حيرة من أمرهم وأنهم بحاجة إلى بعض اآلليات
والطرق التي تساعدهم في اختيار تخصصاتهم حتى يتمكنوا
من اإلبداع فيه حيث يجب على الطالب إن ينظر إلى بعض
األمور كالرغبة في التخصص والقدرة على اإلبداع فيه حيث
أعضاء هيئة
يجب عليه أن يختار ما يحب وليس ما يحبه اآلخرين
التدريس وطالب كلية
وكذلك جمع املعلومات عن التخصص املرغوب حتى يرسم
إدارة األعمال
صورة واضحة على ما هو مقبل عليه وعدم االهتمام بكالم
اآلخرين الذين يحاولون رسم صورة غير جيدة عن بعض
التخصصات مثل قلة الفرص الوظيفية أو صعوبة
التخصص وغيرها حيث أن التوفيق أوال وأخيرا هو من هللا
سبحانه وتعالى والكن يجب علينا األخذ باألسباب وأن كل
شخص رزقه مكتوب ومعلوم عند هللا وانه سوف يأتيه من
غير زيادة أو نقصان وفي نهاية الفعالية شكر سعادة
الحضور وأعضاء النادي على حسن االستضافة وإتاحة
الفرصة لاللتقاء بالطالب متمنيا للجميع دوام التوفيق
والنجاح.
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

محاضرة /دور املراجع
الخارجي.

-

عدد املستفيدين
من الفعالية

-

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية

أقام نادي املحاسبة في كلية إدارة األعمال في جامعة امللك
سعود وبالتعاون مع إدارة األنشطة الطالبية وبالتعاون مع
نادي املحاسبة للطالبات محاضرة بعنوان " دور املراجع
الخارجي " والتي أستضاف فيها سعادة األستاذ باتل الباتل
والتي بثت عبر دائرة البث املباشر في
الجامعة للطالبات حيث تحدث سعادته عن دور املراجع
الخارجي الذي يتمثل في إبداء الرأي الفني املحايد عن
مدي عدالة القوائم املالية وإنها توضح بعدالة عن نتيجة
جميع الطالب بالكلية
نشاط املنشاة في فتره معينه و مركزها املالي في نهاية هذه
الفترة حيث يكون ذلك الرأي مهم للمستفيدين الخارجيين
كما وصح الفرق بين املراجع الداخلي واملراجع الخارجي
حيث يتمثل عمل املراجع الخارجي في تقدم تقرير(
للمساهمين او املالك) يفيد ان القوائم املالية موضوع
املراجعة والتدقيق تظهر بعدالة قائمة املركز املالي في تاريخ
معين ،وذلك من خالل دراسة الضبط الداخلي وداوت
الرقابة املوجودة (ان وجدت) ومن خالل تدقيق عينات من
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية
املعامالت املالية تمكنه من ابدا رايه في الحسابات املعدة
بواسطة إدارة الشركة.
فيما يهتم املراجع الداخلي بإظهار مواطن الضعف ويقدم
تقريره لإلدارة املؤسسة او املنشأة بقية تجويد عملية
الضبط الداخلي التي تمنع من عميلة االختالس والغش
وخالفه كما أوضح أن املراجع الخارجي أكثر استقاللية من
املراجع الداخلي كما أن املراجع الداخلي يعتبر موظف في
الشركة بعد ذلك أجاب سعادته على اسئلة الطالب
والطالبات وفي نهاية املحاضرة تسلم سعادته درعا تذكاريا
من مدير نادي املحاسبة شاكرا له تلبية دعوة النادي
ومتمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

تقريرالفعالية

صور الفعاليات
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النادي

نادي نظم املعلومات
اإلدارية

نادي نظم املعلومات
اإلدارية

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

االجتماع االول ألعضاء
النادي

-

-

أعضاء النادي

 املشاركة في ملتقىالتخصصات.

/00-9فبراير1106/

111
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تقريرالفعالية
أقام النادي اجتماعه األول لهذا الفصل في املقر الخاص
بالنادي ،بعد دعوة عامة لجميع طالب الجامعة ممن يريد
املشاركة في إدارة وتنظيم فعاليات النادي املختلفة.
وفي بداية االجتماع قام رئيس النادي فائز املالكي بالترحيب
ً
باألعضاء الجدد والذي بلغ عددهم  33طالبا وتحيتهم على
استجابتهم لدعوة النادي ولحماستهم الظاهرة على محيا
وجوههم ،ومن ثم قام بتعريفهم بأنشطة النادي املختلفة
واملهمات التي تقع على عاتق أعضائه .بعد ذلك تم توزيع
الطالب إلى ثالثة مجموعات هي :العالقات العامة ،إدارة
األنشطة والفعاليات ،اللجنة اإلعالمية .وتم تحديد رؤساء
كل مجموعة واملهام التي يقومون بها وتم تحديد طرق
التواصل بين أعضاء النادي ككل وبين أعضاء كل مجموعة
على حدة .وفي ختام االجتماع عبر رئيس النادي عن تمنيه
من طالب الجامعة متابعة أنشطة النادي وفعالياته عبر
حساباته في شبكات التواصل االجتماعي وحضورها حال
إقامتها.
من منطلق استشعاره ألهمية التخصص واإلدارة ونشر
ثقافتها ،فقد شارك النادي في ملتقى التخصصات في
مدارس اإلرشاد النموذجية خالل الفترة من  00 – 9فبراير
 1106وقد تخللت مشاركته مجموعة من الفعاليات كان
أبرزها توزيع بروشورات النادي والتعريف به وبتخصص
نظم املعلومات اإلدارية .وقد حصل النادي على شهادة
شكر وتقدير باإلضافة لدرع نظير مشاركته.
عدد املنظمون 6 :طالب وعدد املستفيدون من الفعالية:
 111شخص.
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النادي

نادي نظم املعلومات
اإلدارية

نادي نظم املعلومات
اإلدارية

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية

إدارة املشاريع والشهادات
االحترافية.

1106/11/08

91

طالب كلية إدارة
األعمال  +وأعضاء
هيئة التدريس

العمل الحر عن بعد
Freelancing

1106/13/11

61

طالب الكلية

Microsoft Azure
نادي نظم املعلومات
اإلدارية

1106/13/14

71

طالب الكلية
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تقريرالفعالية
استضاف نادي نظم املعلومات اإلدارية األستاذ عمر الذيب
مستشار ومدرب إدارة املشاريع ،يوم الخميس املوافق 08
فبراير  ..1106للحديث عن إدارة املشاريع والشهادات
االحترافية التي يطلبها سوق العمل .بدأ الذيب محاضرته
بتعريف إدارة املشاريع وملاذا نحتاجه؟ وما هي تطبيقاته في
مجتمعنا ..وتحدث عن الشهادات التي يحتاجها الطالب،
وفي نهاية املحاضرة تلقى األسئلة من الحضور والذي تجاوز
َ
عددهم  91طالبا ..وفي نهاية اللقاء قام الدكتور وافي البلوي
رئيس قسم نظم املعلومات اإلدارية بتكريمه ،ومن ثم أخذ
صورة تذكارية مع أعضاء النادي.
أقام نادي نظم املعلومات اإلدارية يوم الثالثاء املوافق 11
مارس  1106محاضرة بعنوان " العمل الحر عن بعد "
استضاف خاللها األستاذ وليد الرشود ،تحدث فيها عن
العمل عن بعد واحتياجات التي يطلبها العمل ..وتحدث عن
نماذج للنجاح وأخرى للفشل في مثل هذه املشاريع ..قبل
أن يختم حديثه باألخطاء الشائعة في العمل مع
 ..Freelancingوفي نهاية اللقاء قام رئيس النادي األستاذ
فائز املالكي بتكريمه..
استضاف النادي يوم الخميس املوافق  14مارس 1106
املهندس صالح الزبد ،للحديث عن منصة مايكروسوفت
أجور ..تحدث خاللها عن السيرفرات ومنصات صناعة
التطبيقات داخل مايكروسفت .وفي نهاية اللقاء قام بوضع
حسابات التواصل لبرنامج للمطورين السعوديين و
وفي الختام قام .أكاديمية مايكروسوفت االفتراضية
الدكتور عثمان السلوم بتقديم درع تذكاري للمهندس.
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النادي

اسم الفعالية

البرمجيات املفتوحة
املصدر.
نادي نظم املعلومات
اإلدارية

نادي نظم املعلومات
اإلدارية

هل يضر الهاتف الجوال
بصحتك؟

عدد املستفيدين
من الفعالية

التاريخ

نوع املستفيدين من
الفعالية

1106/14/14

81

طالب الكلية

1106/14/17

151

طالب الكلية

تقريرالفعالية
استضاف نادي نظم املعلومات اإلدارية املهندس سامي
الحصين ،املؤسس املشارك في منصة رواق التعليمية ..يوم
الثالثاء املوافق  4أبريل  1106للحديث عن البرمجيات
املفتوحة املصدر ،والتي يمكن االطالع والتعديل عليها ..كما
تحدث عن البرمجيات الحرة ،ودراسة وتعديل البرامج..
وفي نهاية اللقاء قام رئيس النادي األستاذ فائز املالكي
بتكريمه بدرع تذكاري..
من مندوب مبيعات إلى نائل رئيس .استضاف نادي نظم
املعلومات اإلدارية يوم الخميس املوافق  7أبريل 1106
نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل األستاذ عبدالرحمن
الذهيبان ..للحديث عن تجربته في العمل وعن شركة
أوراكل ..وعن قصص ونجاح الشركات في سوق العمل
وتحدث عن مسيرته املهنية في الشركة ،ومجاالت الريادة
والتدريب ..وفي نهاية اللقاء استقبل األسئلة الخاصة
بالطالب ،وقام الدكتور عثمان السلوم بتكريمه بدرع
تذكاري للنادي..

صور فعاليات نادي نظم املعلومات اإلدارية:
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النادي

اسم الفعالية

التاريخ

عدد املستفيدين
من الفعالية

نوع املستفيدين من
الفعالية
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تقريرالفعالية

89

أنشطة وإجنازات القسم النسائي يف الكلية لعام  0437-0436هـ
أ .نشر املعرفة:
م

العدد

نوع اإلنجاز
قسم اإلدارة

7

تنظيم محاضرة

1

0

املوضوع

التاريخ

اإلرشاد األكاديمي

صفر0437هـ

Mobile Marketing Seminar

ذو الحجة 0436هـ

صناع األعمال

صفر0437هـ

التسويق قسم
1
0

قسم التسويق

0

0
 6تنظيم الدورات التدريبية

قسم

0

تطبيقات أدوات جوجل في التعليم

دعم تعلم الطالب

فن التسويق والتميز في خدمة العمالء

ذو القعدة 0436هـ

محرم 0437هـ

املحاسبة في املنشآت التجارية

املحاسبة
ربيع االول 0437هـ

0
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م

العدد

نوع اإلنجاز

التاريخ

املوضوع
املحاسبة في املشاريع الصغيرة

0
4

لقاء علمي

Female Sensuality and Visual Mental Imagery: Impact on Emotional, Attitudinal and Behavioral Responses

قسم التسويق
0

Proposing and validating a knowledge-based model of service recovery impact on employee and customer behavior

ربيع الثاني
0437هـ

ب .أنشطة أخرى:
م
0
1
3
4
5
6
7
8
9

القائم بالنشاط

أسم النشاط

الجهة

الهدف

التعريف باألندية

جميع األندية في الكلية

تعريفي/تطوعي

) the first stepالخطوة األولى (

قسم نظم املعلومات االدارية

توعوي

وحدة األنشطة والخدمات

بداية تحفيزية

النادي الثقافي

تثقيفي

الطالبية

حفل معايدة

نادي املحاسبة بالتعاون مع القسم

احتفالي

حفل تخريج الدفعة ()50
احتفالي

وحدة العالقات العامة

وحدة العالقات العامة

حفل تكريم لسعادة عميدة أقسام العلوم اإلنسانية
لقاء ترحيبي

النادي الثقافي

لقاء

االيجابية في حياتنا

نادي اإلدارة

تثقيفي توعوي

دورة عن برنامج بوتون

نادي النظم

تعليمي تثقيفي
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00
01
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05
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11
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13
14
15

أسم النشاط

الجهة

الهدف

االستثمار البيئي

نادي االستثمار

تثقيفي توعوي

اليوم العالمي لتنظيف الحواسيب

نادي النظم

تثقيفي

ثقافة العمل

جميع األندية في الكلية

تثقيفي توعوي

دورة سوقي لنفسك

القائم بالنشاط

تطوعي
نادي التسويق

مكتبة التسويق

تثقيفي

فأتبعوني

تثقيفي ديني
تثقيفي

دورة خبايا غسيل األموال
النادي الثقافي
دورة ادارة الفعاليات الكبرى (مشاركة)

تعليمي تثقيفي

دورة أديري حياتك بالتطوع

تطوير الذات

دورة املراجعة الداخلية ومستقبل املهنة

نادي املحاسبة

تعليمي تثقيفي

لقاء العميد السنوي

وحدة العالقات العامة

تثقيفي

العميد مع الطالبات

تقديم استشارات بحثية لطالب الدراسات العليا

قسم اإلدارة الصحية

استشارات ومساندة تقنية

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

لقاء وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات مع الطالبات

وحدة العالقات العامة

تثقيفي

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

ادارة الشركات واملنظمات

نادي اإلدارة

الوعي املالي

نادي االستثمار

الطاقة

نادي االقتصاد

توعوي تثقيفي
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40

أسم النشاط

الهدف

الجهة

القائم بالنشاط

دورة االحتيال املحاسبي
نادي املحاسبة

ً
ً
كن محاسبا متميزا
بث محاضرة تأسيس املشروع

نادي التسويق
بث محاضرة التسويق الشخص ي
بث محاضرة التخطيط املالي

نادي االستثمار

أسبوع التسويق السعودي

نادي التسويق

تعليمي تثقيفي

دورة أساسيات ادارة حسابات مواقع التواصل االجتماعي
وحدة األنشطة والخدمات الطالبية
دورة التخطيط للمشاريع
مهارات التأثير واالقناع

النادي الثقافي

املال واالعمال
يوم املرأة
يوم التخصص

نادي املحاسبة

تعريفي

قصة نجاح 1

 +قسم املحاسبة

توعوي تعليمي

النشرة االسبوعية

نادي االستثمار

تثقيفي

دورة النظام املحاسبي

نادي املحاسبة

تعليمي تثقيفي

مهرجان الجودة

وحدة الجودة والتطوير

تعليمي تثقيفي
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أسم النشاط

الهدف

الجهة

القائم بالنشاط

نادي املحاسبة
41

43
44
45

أسبوع الترحيب
 +نادي اإلدارة
الركن التعريفي لتجهيز افتتاح مكتبة كلية إدارة االعمال
األسبوع التعريفي

جميع األندية في الكلية

تثقيفي

وحدة األنشطة والخدمات الطالبية

تثقيفي

لجنة املكتبة

توجيهي
تثقيفي

نظافتنا رمز حضارتنا
قسم التسويق

46

47
48
49
51
50
51
53
54
55

تثقيفي

دورة ريادة األعمال
 +نادي االستثمار
الهمني

وحدة األنشطة والخدمات الطالبية

النادي الثقافي
تثقيفي

العالمة التجارية
نادي التسويق
تصوير املنتجات
بناء الوالء واستراتيجية التسعير

نادي التسويق
تعليمي تثقيفي

دورة املستقبل املنهي للمحاسبة
نادي املحاسبة
تحديد التخصص
لقاء التسويق

نادي التسويق

املرأة السعودية ودورها في االقتصاد

جميع األندية في الكلية

فعالية أسبوع املحاسبة

نادي املحاسبة

تثقيفي
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56
57
58
59
61

60

أسم النشاط

الجهة

الهدف

القائم بالنشاط

خريطة العمالت حول العالم

نادي االستثمار

تعليمي تثقيفي

وحدة األنشطة والخدمات الطالبية

دورة العالقات العامة

النادي الثقافي

دورة مهارات االتصال في الحوار
دورة تنظيم الفعاليات التطوعية

النادي الثقافي

تعليمي تثقيفي

ما هو التسويق

نادي التسويق

تعريفي

دور هيئة سوق املال في رفع كفاءة االقتصاد الوطني

نادي االقتصاد

تعليمي تثقيفي

يوم التخصص

جميع األندية في الكلية

تعريفي توجيهي
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61
63

تثقيفي

قالوا
النادي الثقافي

64

65
66

ترفيهي

ورشة التلوين باالكليريلك

رحلة مؤسسة النقد

نادي املحاسبة

رحلة هيئة سوق املال

نادي االستثمار

وحدة النشطة والخدمات الطالبية

تعليمي تثقيفي
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67
68
69
71
70
71

أسم النشاط

الهدف

الجهة

القائم بالنشاط

اتكيت العمل
نادي االدارة
تثقيفي

فعالية ريادة االعمال
وال هللة

نادي االقتصاد

تثقيفي

مؤتمر االدارة

نادي االدارة

تعليمي تثقيفي

التعريف بالتخصصات

قسم االدارة املالية

تعريفي توجيهي

االحتفال باليوم الوطني

جميع األندية في الكلية

ترفيهي
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