
 

 

 

 

 

  

 كلية إدارة األعمال
College of Business Administration 

 م2016/2017هـ الموافق 1437/1438التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال للعام الدراسي 

 " قسم الطالبات "



 

 م 2017هـ/1438عمال "قسم الطالبات" للعام الدراسي  التقرير السنوي لكلية إدارة األ 1

 

 

  



 

 م 2017هـ/1438عمال "قسم الطالبات" للعام الدراسي  التقرير السنوي لكلية إدارة األ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إشراف

 د/ عفاف بنت عبد هللا السالم 

 إعداد 

 ناهد بنت عبد هللا الفنتوخ

 التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال "قسم الطالبات"

 م 2016/2017هـ الموافق للعام 1437/1438للعام الدراسي 



 

 م 2017هـ/1438عمال "قسم الطالبات" للعام الدراسي  التقرير السنوي لكلية إدارة األ 3

 

 

 المحتويات 

 الصفحة   الموضوع

 4 مقدمة 

 5 الرؤية والرسالة واألهداف

 6 الهيكل التنظيمي لكلية إدارة األعمال "قسم الطالبات"

 7 الخطة الدراسية لألقسام 

 10 الشؤون األكاديمية )أعداد طالبات كلية إدارة األعمال " سعودية أو غير سعودية"(وحدة 

 11 وحدة الخرجين  

 12 هـ حسب كل قسم 1437/1438أعداد طالبات الكلية المتوقع تخرجهم للعام الدراسي 

 23 -14 وحدة التدريب التعاوني 

 25 -24 والتطوير الطالبي وحدة التدريب 

 31-26 وحدة شؤون الطالبات 

 33 -32 وحدة التوجيه واإلرشاد الطالبي 

 37 -34 وحدة العالقات العامة

 42 -38 الهيئة التعليمية

 51 -43 األنشطة المنهجية 

 52 اإلنجازات والمقترحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م 2017هـ/1438عمال "قسم الطالبات" للعام الدراسي  التقرير السنوي لكلية إدارة األ 4

 

 

 مقدمة 

 

هـــ 1437/1438في كلية إدارة األعمــال "قســم الطالبــات" عــالل العــام الدراســي انجازهمعرفه ما تم إلى يهدف تقريرنا السنوي  

 م.2016/2017الموافق 

الوحــدات، تســتخدامها كافة  بعد تجميعها من    المنقولةو التأكد من صحة المعلومات  ،  تحري الدقة والموضوعيةكما حرصنا على  

  كحالة مرجعية.

 هـ .1430هـ، وقد تم إلحاقها بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل عام   1428ُولدت كلية إدارة األعمال عام 
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 الرؤية

 اإلدارية والمالية.  مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في مجاتت العلوم

 الرسالة

عــالل التعلــيم المتميــس، واإلســهامات الرقي بمستوى طالب وطالبات الكلية، وإكســابهم المهــارات اإلداريــة والماليــة الالزمــة مــن  

 .البحثية ألعضاء هيئة التدريس، والممارسات المهنية، وتعظيم عدمة المجتمع

 األهداف

إلدارة األعمــال  تهدف كلية إدارة األعمال بجامعة الدمام إلى تسويد طالبها وطالباتها بالمعــارف األساســية فــي المجــاتت المختلفــة

 التالي:  الواقع العملي لبيئة األعمال السعودية، وتسعى إلى تحقيقواإلدارة المالية، وربطها ب

 التركيس على التخصصات اإلدارية والمالية ذات العالقة بمتطلبات سوق العمل وتحقيق أهداف عطط التنمية. •

 إعداد الخريجين وتأهيلهم لشغل الوظائف اإلدارية القيادية على مستوى منظمات القطاع العام والخاص. •

الطلبة بالمعارف والمهارات التطبيقية الالزمة، وتمكينهم من مواكبة التطورات العلميــة الحديثــةد لخدمــة أهــداف   تسويد •

 التنمية اتقتصادية واتجتماعية.

اإلسهام في توطين الكفاءات المحلية في الوظائف اإلدارية والقيادية، وتلبية حاجات المجتمع وسوق العمل من المــوارد  •

 لة.البشرية المؤه

اإلسهام في توفير فرص تعليمية جديدةد للمشــاركة فــي ســد الفجــوة بــين حجــم الطلــب والطاقــة اتســتيعابية لمؤسســات  •

 التعليم العالي بالمنطقة.

فتح قنوات شراكة وتعاون بين الكلية وقطاع األعمال، مما يتيح زيادة المواءمة بين نوعية مخرجات الكلية والمتطلبــات  •

 وظائف المختلفة.الفعلية والعملية لل

 

 األقسام الرئيسية 

 قسم المحاسبة •

 قسم العلوم المالية والمصرفية  •

 قسم نظم المعلومات اإلدارية •

 األقسام المساندة 

 قسم اتقتصاد  •

 قسم األساليب الكمية •

 أقسام تحت اإلنشاء 

 قسم إدارة األعمال •

 قسم التسويق  •

  قسم األنظمة اإلدارية •
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 الطالبات ( قسم ) الهيكل التنظيمي لكلية إدارة األعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتصال 

 اإلداري

وحدة الشؤون 

 اإلدارية

شؤون 

 ظفينوالم

التطوير 

 اإلداري

وحدة الشؤون 

 ةالمالي

 األمن والسالمة

 

الصيانة 

 والخدمات

 والدعم الفني

الشؤون  شعبة

 اإلدارية و المالية

 العميد

 وكيلة الكلية للطالبات

العالقات  

 العامة

 السكرتارية

 التدريب شعبة

وحد التدريب 

 التعاوني

الخرجين وحدة 

 والتنمية المهنية

وحدة الشؤون 

 األكاديمية

الشؤون  شعبة

 األكاديمية

شؤون  وحدة

 الطالبات

الجداول  وحدة

 واالختبارات

وحدة الجودة 

 )الخطة الدراسية(

اإلرشاد  وحدة

 الطالبي

 المكتبة

 منسقات األقسام
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College of Business Administration   

  STUDY PLAN:  DEPARTMENT OF MANAGEMENT INFORMAYION SYSTEMS (M.I.S.) 
FOUNDATION YEAR  

  Foundation Year Semester - 1    Foundation Year Semester - 2 

Code Course Title LT LB CR Pre-Req   Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

ENGL 101 English Language 15 5 5     
ENGL 

102 
English Language 15 5 5 ENGL 101 

MATH 111 Mathematics - 1 3 0 3     
MATH 

112 
Mathematics - 2 3 0 3 MATH 111 

COMP 121 Computer Skills 0 4 2     
COMP 

122 
Computer Applications 1 4 3 COMP 121 

LRSK 141 Learning & Searching Skills 2 0 2     
STAT 

132 
Statistics 3 0 3   

PHEDU 

162 
Health & Physical Education 0 2 1     

CMSK 

142 
Communication Skills 2 0 2   

TOTAL   20 11 13     TOTAL   24 9 16   

             

Bachelor of Science Degree Program, College of Business Administration 
                          

FIRST YEAR   Semester - 3   FIRST YEAR   Semester - 4 

Code Course Title LT LB CR Pre-Req   Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

ECON 201 Principles of Microeconomics 3   3     
ECON 

202 
Principles of Macroeconomics 3   3   

MGMT 205 Principles of Management 3   3     
MGMT 

301 
Business Communication I 3   3   

MATH 207 Principles of Business Mathematics 3   3     
MRKT 

209 
Principles of Marketing 3   3   

LAWP 208 Principles of Business Law 3   3     MIS 206 Principles of Management Info. Systems 3   3   

ACCT 203 Principles of Financial Accounting 3   3     FIN 210 Principles of Finance 3   3   

TOTAL   15   15     TOTAL   15   15   

             

SECOND YEAR   Semester - 5   SECOND YEAR   Semester - 6 

Code Course Title LT LB CR Pre-Req   Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

MATH 302 Business Statistics 3   3     
MATH 

308 
Quantitative Methods in Business 3   3 MATH207&302 

MGMT 305 Business Communication II 3   3 
MGMT 

301 
  

MGMT 

311 
Strategic Management 3   3 MGMT 205 

MGMT 304 Organizational Behavior 3   3 
MGMT 

205 
  

MGMT 

303 
Business Ethics & Social Responsibility 3   3 MGMT 205 

ACCT 204 Principles of Managerial Accounting 3   3     MIS 309 Database Management Systems - I 3 1 3 MIS 206 

  College Elective - 1 3   3       College Elective - 2 3   3   

ISLM 271 Islamic Creed 2   2     
ISLM 

272 
Social System in Islam 2   2   

TOTAL   17   17     TOTAL   17   17   

             

THIRD YEAR   Semester - 7   THIRD YEAR   Semester - 8 

Code Course Title LT LB CR Pre-Req   Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

MGMT401 Global Business 3   3 
MGMT 

205 
  

MGMT 

410 
Operations Management 3   3 MGMT 205 

MIS 402 Systems Analysis & Design 3   3 MIS 206   MIS 411 Network Management 3   3 MIS 402 

MIS 403 Database Management Systems - II 3 1 3 MIS 309   MIS 412 Programming for Business 3 1 3 MIS 206 

  Major Elective -1 3   3     MIS 413 Business Intelligence 3   3 MIS 402 

  College Elective - 3 3   3       College Elective - 4 3   3   

ISLM 273 Economic System in Islam 2   2     
ISLM 

274 
Political System in Islam 2   2   

TOTAL   17   17     TOTAL   17   17   

             

FOURTH YEAR   Semester - 9   FOURTH YEAR   Semester - 10 

Code Course Title LT LB CR Pre-Req   Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

MIS 501 MIS Project Management 3   3 MIS 402   MIS 503 Co-op (BSc 107/122 CrHrs completed) 0   9 107 CrHrs 

MIS 502 Decision Support Systems 3 1 3 MIS 402               

  Major Elective - 2 3   3                 

  Major Elective - 3 3   3                 

  College Elective - 5 3   3                 

TOTAL   15   15     TOTAL   0   9   

             

Total Number of Credit Hours at CBA Only = 122 

 

 الخطة الدراسية لألقسام 
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College of Business Administration  

  STUDY PLAN: DEPARTMENT OF BANKING & FINANCE 

FOUNDATION YEAR  

  Foundation Year Semester - 1     Foundation Year Semester - 2 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

ENGL 101 English Language 15 5 5     ENGL 102 English Language 15 5 5 ENGL 101 

MATH 

111 
Mathematics - 1 3 0 3     MATH 112 Mathematics - 2 3 0 3 MATH 111 

COMP 121 Computer Skills 0 4 2     COMP 122 Computer Applications 1 4 3 COMP 121 

LRSK 141 Learning & Searching Skills 2 0 2     STAT 132 Statistics 3 0 3   

PHEDU 

162 
Health & Physical Education 0 2 1     CMSK 142 Communication Skills 2 0 2   

TOTAL   20 11 13     TOTAL   24 9 16   

             

Bachelor of Science Degree Program, College of Business Administration 
                          

FIRST YEAR   Semester - 3   FIRST YEAR   Semester - 4 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

ECON 201 Principles of Microeconomics 3   3     ECON 202 Principles of Macroeconomics 3   3   

MGMT 

205 
Principles of Management 3   3     MGMT 301 Business Communication I 3   3   

MATH 

207 
Principles of Business Mathematics 3   3     MRKT 209 Principles of Marketing 3   3   

LAWP 208 Principles of Business Law 3   3     MIS 206 
Principles of Management Info. 

Systems 3   3   

ACCT 203 Principles of Financial Accounting 3   3     FIN 210 Principles of Finance 3   3   

TOTAL   15   15     TOTAL   15   15   

             

SECOND YEAR   Semester - 5   SECOND YEAR   Semester - 6 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

MATH 

302 
Business Statistics 3   3     MATH 308 Quantitative Methods in Business 3   3 

MATH207&3

02 

MGMT 

305 
Business Communication II 3   3 

MGMT 

301 
  MGMT 311 Strategic Management 3   3 MGMT 205 

MGMT 

304 
Organizational Behavior 3   3 

MGMT 

205 
  MGMT 303 Business Ethics & Social Responsibility 3   3 MGMT 205 

ACCT 204 
Principles of Managerial 

Accounting 
3   3     FIN 306 Financial Management 3   3 FIN 210 

  College Elective - 1 3   3       College Elective - 2 3   3   

ISLM 271 Islamic Creed 2   2     ISLM 272 Social System in Islam 2   2   

TOTAL   17   17     TOTAL   17   17   

                      

THIRD YEAR   Semester - 7   THIRD YEAR   Semester - 8 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title 

L

T 
LB CR Pre-Req 

MGMT401 Global Business 3   3 
MGMT 

205 
  MGMT 410 Operations Management 3   3 MGMT 205 

FIN 402 Financial Markets Institutions  3   3 
FIN 

306 
  FIN 411 Financial Statement Analysis 3   3 FIN 306 

FIN 403 Bank Management 3   3 
FIN 

306 
  FIN 412 International Finance 3   3 FIN 306 

  Major Elective - 1 3   3     FIN 413 Investment & Portfolio Management 3   3 FIN 306 

  College Elective - 3 3   3       College Elective - 4 3   3   

ISLM 273 Economic System in Islam 2   2    ISLM 274 Political System in Islam 2   2   

TOTAL   17   17     TOTAL   
1

7 
  17   

             

FOURTH YEAR   Semester - 9   FOURTH YEAR   Semester - 10 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title 

L

T 
LB CR Pre-Req 

FIN 501 
Financial Derivatives & Risk 

Management 3   3 
FIN 

306 
  FIN 503 Co-op (BSc 107/122 CrHrs completed) 0   9 107 CrHrs 

FIN 502 Computer Applications in Finance 3 1 3 
FIN 

306 
              

  Major Elective - 2 3   3                 

  Major Elective - 3 3   3                 

  College Elective - 5 3   3                 

TOTAL   15   15     TOTAL   0   9   

             

Total Number of Credit Hours at CBA Only = 122 
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College of Business Administration  

  STUDY PLAN: DEPARTMENT OF ACCOUNTING 
FOUNDATION YEAR  

  Foundation Year Semester - 1     Foundation Year Semester - 2 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

ENGL 101 English Language 15 5 5     
ENGL 

102 
English Language 15 5 5 ENGL 101 

MATH 

111 
Mathematics - 1 3 0 3     

MATH 

112 
Mathematics - 2 3 0 3 MATH 111 

COMP 121 Computer Skills 0 4 2     
COMP 

122 
Computer Applications 1 4 3 COMP 121 

LRSK 141 Learning & Searching Skills 2 0 2     
STAT 

132 
Statistics 3 0 3   

PHEDU 

162 
Health & Physical Education 0 2 1     

CMSK 

142 
Communication Skills 2 0 2   

TOTAL   20 11 13     TOTAL   24 9 16   

             

Bachelor of Science Degree Program, College of Business Administration 
                          

FIRST YEAR   Semester - 3   FIRST YEAR   Semester - 4 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

ECON 201 Principles of Microeconomics 3   3    
ECON 

202 
Principles of Macroeconomics 3   3  

MGMT 

205 
Principles of Management 3   3    

MGMT 

301 
Business Communication I 3   3  

MATH 

207 

Principles of Business 

Mathematics 
3   3    

MRKT 

209 
Principles of Marketing 3   3  

LAWP 208 Principles of Business Law 3   3    MIS 206 
Principles of Management Info. 

Systems 3   3  

ACCT 203 
Principles of Financial 

Accounting 
3   3    FIN 210 Principles of Finance 3   3  

TOTAL   15   15    TOTAL   15   15   

              

SECOND YEAR   Semester - 5   SECOND YEAR   Semester - 6 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

MATH 

302 
Business Statistics 3   3    

MATH 

308 

Quantitative Methods in 

Business 
3   3 MATH207&302 

MGMT 

305 
Business Communication II 3   3 

MGMT 

301 
  

MGMT 

311 
Strategic Management 3   3 MGMT 205 

MGMT 

304 
Organizational Behavior 3   3 

MGMT 

205  
  

MGMT 

303 

Business Ethics & Social 

Responsibility 3   3 MGMT 205 

ACCT 204 
Principles of Managerial 

Accounting 
3   3    

ACCT 

310 
Intermediate Accounting I 3   3 ACCT 203 

  College Elective - 1 3   3      College Elective - 2 3   3   

ISLM 271 Islamic Creed 2   2    
ISLM 

272 
Social System in Islam 2   2  

TOTAL   17   17     TOTAL   17   17   

             

THIRD YEAR   Semester -7   THIRD YEAR   Semester - 8 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

MGMT401 Global Business 3   3 
MGMT 

205 
  

MGMT 

410 
Operations Management 3   3 MGMT 205 

ACCT 402 Auditing I 3   3 
ACCT 

310 
  

ACCT 

411 
Computerized Accounting I 3   3 ACCT 310 

ACCT 403 Intermediate Accounting II 3   3 
ACCT 

310 
  

ACCT 

412 
Managerial Accounting II 3   3 ACCT 204 

ACCT 505 
Accounting Information 

System 
3   3 

ACCT 

203 
  

ACCT 

413 
Accounting for Zakat & Taxes 3   3 ACCT 403 

  College Elective - 3 3   3       College Elective - 4 3   3  

ISLM 273 Economic System in Islam 2   2    
ISLM 

274 
Political System in Islam 2   2  

TOTAL   17   17     TOTAL   17   17   

             

FOURTH YEAR   Semester - 9   FOURTH YEAR   Semester - 10 

Code Course Title LT LB CR 
Pre-

Req 
  Code Course Title LT LB CR Pre-Req 

ACCT 501 Advanced Accounting 3   3 
ACCT 

403 
  

ACCT 

503 
Co-op (BSc 107/122 CrHrs 

completed) 
0   9 107 CrHrs 

  Major Elective - 1 3   3                 

  Major Elective - 2 3   3                 

  Major Elective - 3 3   3                 

  College Elective - 5 3   3                 

TOTAL   15   15     TOTAL   0   9   

             

Total Number of Credit Hours at CBA Only = 122 
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 أعداد طالبات كلية إدارة األعمال
    

     

 التخصص 

 الجنسية 

 المجوع الكلي  المجموع 
 سعودية

غير  

 سعودية

Business Administration-Gen  "228 228 9 219 "عام" ادارة أعمال 

Accounting  206 206 18 188   محاسبة 

Finance  189 189 14 175    مالية 

Management Information System  130 130 8 122  نظم معلومات إدارية 

Grand Total 704 49 753 753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussiness 
Administration-Gen  

" "عام"ادارة أعمال 

Accounting    محاسبة
Finance     مالية

Management 
Information System  

نظم معلومات إدارية 

219

188
175

122

9 18
14

8

أعداد طالبات كلية إدارة األعمال

الجنسية سعودية الجنسية غير سعودية

Bussiness 
Administration-
Gen  " ادارة أعمال

"عام"

Accounting  
محاسبة  

Finance     ماليةManagement 
Information 
System   نظم

معلومات إدارية 

Grand Total

228206189
130

753
المجموع الكلي لطالبات كلية إدارة األعمال



 

 م 2017هـ/1438عمال "قسم الطالبات" للعام الدراسي  التقرير السنوي لكلية إدارة األ 11

 

 

 

 نبذة عن مركس الخرجين

 ةيفيظوت صرفال ىلإ هداشرإ يف ،ةيلمعال ةايحال تابلطتم عم لعافتي لكشب جيرعال دادعإ ىلع لمعي  زكرم وه نيجيرعال مركس

 فافش بولسأب هتامدخ ميدقت ىلع زكرمال صرحيو .هتعماج نيبو هنيب ميدتسمالو ميمحال لصاوتال زيسعت كلذكو ،ةبسانمال

 .زكرمال تامدخ يبالطل صرفال ؤفاكتو ،ةهازنالو ،ةيرسال ئدابمب كلذ يف اامستلم

 الرؤية       

 .اهيجيرعو مامدت ةعماج نيب ةميدتسم ةيلعافت ةيطابترا ةقالع يف زيمتالو ةدايرت تحقيق

 الرسالة

 تاقالعال ءاشنإو ،ةيلمعال مهتايح تابلطتم عم تعفال قفاوتال مهل حيتي لكشب مهتيمنتو ،ةعماجال يجيرخ دادعإ يف اإلسهام

 .اهتيمنتو ،اهيجيرخ و ةعماجال نيب ةمادتسمال

 األهداف 

 ،هدوهج ةداهش هميلستو ،هترزاؤمو ،هجرعت نيح بالطال ةئنهتب هئاـفتكا مدع ىلإ ةيفيظوت دراومالو نيجيرعال زكرم يتطلع

 :ةيالتال فادهأت لمشي لب ،هداهتجا ةرمثو

 .ةعماجالو جيرعال نيب ةلصال حور زرع •

 .جرعتال تاءارجإ إنهاء يف  جيرعال مساعدة •

 .جرعتال تالفح إقامة •

 .يفيظوت هلبقتسمل جيرعال تهيئة •

 .ةيفيظوت صرفال ىلع فرعتال يف جيرعال مساعدة •

 .ايلعال هتسارد تمكإ يف جيرعال مساعدة •

 .ةعماجالو نيجيرعال نيب كرتشمال لدابتلل ةصرفال إتاحة •

•  

 وحدة الخرجين 

تقوم وحدة الخرجين بكلية إدارة اتعمال على تقديم العديد من الخدمات المتاحة لخريجيها، وكذلك متابعتها لمخرجاتها فــي ســوق 

 العمل والفرص المتاحة.

 بخريجي الكلية.وقد تم إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عريجي وعريجات كلية إدارة األعمال وعن القطاعات ذات الصلة  

التواصل مع الخــريجين والخريجــات عبــر ، وتدعيم العالقة وتوثيق الصالت والروابط بين عريجي وعريجات الكليةكما تعمل على  

علــى دعــوة عريجــي وعريجــات الكليــة الــذين تقلــدوا ، وتحــرص الوحــدة  وسائل اتتصال المختلفة مما يعسز عالقة الخريج بكليته

 ة كمتحدثين في فعالياتها.مناصب قيادية، للمشارك
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 هـ 1438-1437 الدراسي للعام  تخرجهم المتوقع األعمال إدارة كلية طالبات أعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع الكلي التخصص

Accounting  54   محاسبة 

Finance  52    مالية 

Management Information System  32  نظم معلومات إدارية 

Grand Total 138 

Accounting  
محاسبة  

Finance     ماليةManagement 
Information 
System   نظم

معلومات إدارية 

Grand Total

5452

32

138

أعداد طالبات كلية إدارة األعمال المتوقع تخرجهم

هـ1438-1437للعام الدراسي 
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البعض بمقر   ي بعد التواصل مع األغلبية وإفادولقد حظي عدد كبير من عريجن كلية إدارة األعمال بفرص وظيفية العام الماض

 عمله.

 وظيفة مكان ال التخصص  اتسم

 شركة المهيدب   مالية  الجوهرة الشكر  

 معيدة في كلية الدراسات التطبيقية بجامعة الدمام  مالية  بدور الباحسين  

 شركة حمود السماح  محاسبة  سارة الربيع 

 شركة الحسم  محاسبة  سارة العبد هللا  

 شركة تكوين  محاسبة  ساره العجاجي  

 دبي (EY )شركة إرست إند يونغ مالية فاطمة القرين 

 (Bae  systemsشركة ) مالية  سحر السهراني  

 هلية  أمحاسبه في مدرسه  محاسبة  صالحة العماري  

 ( PWCشركة ) محاسبة حنان الشيخي

 ( PWC)شركة  محاسبة  فاطمة الباشا 

 شركة األفق المالية  مالية  لولوه البوبشيت  

 رامكو أمركس ريادة األعمال  نظم معلومات إدارية منال الغامدي  

  (EY )يونغشركة إرست إند  محاسبة  دانية الشبل 

 شركة المهيدب  مالية  سلمى النجراني  

 ( Indei labsaشركة ) نظم معلومات إدارية دانه العظلبي 

 كلية إدارة األعمال قسم الدراسات العليا مشرفة اتتصال المؤسسي  نظم معلومات إدارية هيا العماني 
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 وحدة التدريب التعاوني 

ا  الطالب، وذلك لتطوير مهاراتهم وقدراتهم. لذلكتدريب  تأهيل ويهدف برنامج التدريب التعاوني إلى   فإن كلية إدارة األعمال ووفقــا

تحرص على أن تــوف ر البيئــة المالئمــة للتــدريب التعــاوني  ،لرؤيتها التي تهدف إلى الريادة في مجال تعليم العلوم اإلدارية والمالية

الب من تطبيق المعارف والمهــارات المختلفــة التــي اكتســبوها عــالل فتــرة دراســتهم بالكليــة. ورغبــة فــي تعظــيم والذي يمك ن الط

مكاسب التدريب فقد تم تخصيص فصل دراسي كامل للتدريب التعاوني بما يتيح لطالب الكلية فرصة أكبــر فــي التعــرف علــى بيئــة 

 ل على زيادتها وتحديد نقاط الضعف والعمل على حل ها.  العمل واتندماج بشكل أعمق واكتشاف نقاط القوة والعم

 فوائد التدريب التعاوني 

  يوف ر التدريب التعاوني فرصة ذهبية للطالب في اكتشاف بيئة العمل الفعلية والتعرف على الظروف المحيطة بها. •

  يوف ر التدريب التعاوني للطالب فرصة تطبيق ما تعل مه في مجال تخصصه. •

  التدريب التعاوني للطالب فرصة اعتبار مهاراته وقدراته في المجاتت المختلفة.يوف ر  •

  يوف ر التدريب التعاوني للطالب فرصة تكتشاف أهم نقاط القوة والضعف ومجاتت التطوير. •

ره وبين الواقع الفعلي لبيئة  •   العمل.يوف ر التدريب التعاوني فرصة للطالب في تقليص فجوة التوقعات بين ما يتصو 

  يوف ر التدريب التعاوني فرصة للطالب في اعتيار المجاتت المختلفة لتخصصه واكتشاف ما يالئمه. •

  كما يوف ر التدريب التعاوني للطالب فرصة الحصول على وظيفة مناسبة في جهة التدريب. •

 التدريب  األطراف المرتبطة ببرنامج

 ي. وحدة التدريب التعاون .1

 ة. التدريبيالجهات  .2

 ي. المشرف األكاديم .3

 ب. الطال .4

   منسقة الوحدة.  .5
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 البرنامج التأهيلي للتدريب التعاوني: 

 عبر ورش عمل ومنها:   برنامج كامل معد بعناية لتأهيل الطالب من عدة نواحي للتدريب التعاوني

 

 

 

 

 

 

م ،  والذي  7/12/2016هـ الموافق 1438/ 7/3التعاوني في يوم األربعاء وقد أقيم لقاء تعريفي للبرنامج التأهيلي للتدريب 

 يقام عادةا في بداية كل سنة دراسية.
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 الكلية  لطلبةالجهات المقدمة للفرص التدريبية 

 

 التدريبية  الجهات

 Rexel Arabia مجموعة سامبا المالية  أرامكو السعودية  

 للبتروكيماويات شركة الفرابي  
محاسبون   -مكتب حسن الصيرفي وشفيق احمد 

 قانونيون 
 مجموعة المهيدب 

Amo & Partners Engineering  أرباح كابيتال  مجمع الربان الطبي 

 مدرار العقارية   المؤسسة العامة للتأمينات اتجتماعية  الشركة العربية للمنتجات الورقية 

 مصلحة السكاة والدعل   مجموعة الراشد  مستشفى الملك فهد التخصصي 

 .Indielabs Co سبكيم  اتتصاتت السعودية  

 محاسبون قانونيون -عبدهللا الحمدان  مجموعة حمود السماح  مجموعة الربيعة والنصار 

 جمعية وميض  Ernst & Young مستشفى الملك فهد التعليمي  

 فرع األحســاء   -بنك البالد  تمويل اتولى  مستشفى قوى اتمن بالدمام 

PwC   مستشفى القطيف المركسي   جمعية وئام 

 جمعية البر   مؤسسة النقد السعودي  روابي القابضة  

 مستشفى المدلوح   البنك السعودي للإستثمار   سابك  

 الكحيمي للصناعات المعدنية   مكتب عبدالعسيس الملحم محاسبون قانونيون  الشركة المتحدة للوقود  

 دار الرياض  
محاسبون   -شركة طالل ابو غساله وشركائه 

 قانونيون  
General Electric 

 شركة علي زيد القريشي وإعوانه  إدارة التخطيط والتطوير    شركة السامل لالستثمار الصناعي

  Initial Saudi Arabia Group Shade Corporation مكتب حسين يوسف للمحاسبة والمراجعة

 Yokogawa أمانتيت  غرفة الشرقية  

Future Soft    ميار المهيدب   مصرف اإلنماء 

 الشركة السعودية الكهرباء  
شركة الطريق اآلمن لتكنولوجيا المعلومات  

 المحدودة 

  -شركة المقاوتت الصناعية المحدودة  

 انكو 

 اليمامة لوساطة التأمين   Ernst & Young - Al Riyadh الجبيري للمحاماة 

 مكتب العوامي الهندسي اإلستشاري  شركة اكستشر  بنك الرياض 

GoodAt  المريكبات   -البنك العربي Deloitte  

شركة دار  وإعمار  للإستثمار  والتطوير   

 العقاري  
 Baker Tilly العربية للوازم الطبية 

 Saudi Drkov جمعية القطيف   جمعية سيهات 

Talent Center Schlumberger    

 200 المجموع 
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 وجهة التدريبحسب كل قسم أسماء الطالبات المتدربات  

 قسم المحاسبة 

 جهة التدريب  اسم الطالبة  م

 أرامكو السعودية    غيدا عالد الحوشاني  1

 PwC شهد عبدهللا التركي  2

 أرامكو السعودية   العجاجي مالك عبدالرحمن  3

 National Oil  well Varco إسراء عبد الرحمن العوض   4

 National Oil  well Varco زاهية سالم آل إبراهيم  5

 أرامكو السعودية    عائشة عالد العمودي  6

 أرامكو السعودية   وتيه علي العيثان  7

 أرامكو السعودية   أفراح علف الشمري  8

 مكتب حسين يوسف محمد للمحاسبة والمراجعة  فاضل الحمد أحالم  9

 أرامكو السعودية   غدير عبد هللا البقمي  10

 أرامكو السعودية   مها سمير باموسى  11

 Baker Tilly سوسن عبدهللا المدن  12

  Deloitte ليانا حسني بصري  13

 قانونيونمحاسبون  -عبدهللا الحمدان  رهام راضي الغريب  14

 إدارة التخطيط والتطوير   عائشة محمد هسازي  15

 ادارة التخطيط والتطوير   نورة حمد الهاجري 16

 PwC زينب إبراهيم العبداللطيف  17

 مجمع الربان الطبي  دعاء إبراهيم الصحاف  18

 مصلحة السكاة والدعل  روان عماش الشمري  19

 مجموعة حمود السماح   منيرة حمد الشمري  20

 مصلحة السكاة والدعل  فاطمة حسين آل عباس  21

 مستشفى القطيف المركسي  غفران صالح السبع  22

 اليمامة لوساطة التأمين  سكينه جعفر آل درويش  23

 مستشفى القطيف المركسي  حنان مهدي الجشي  24

 شركة علي زيد القريشي وإعوانه  ساره محمد الدجاني  25

 Ernst & Young شذى عبدالعسيس  تركستاني   26

 الشركة المتحدة للوقود   غدير عيسى عيسى  27

 مصلحة السكاة والدعل  أروى محمد الغامدي  28

 أرامكو السعودية   سديم عبدالرحمن الجري  29

 National Oil well Varco زهراء سعود ال زاهر  30

  Ernst & Young - Al Riyadh فاطمة محمد الحوري  31

 العربية للوازم الطبية  رغد عالد الشعيبي  32

 مجمع الربان الطبي  كوثر حمد العباد  33

 محاسبون قانونيون -عبدهللا الحمدان  فاطمة علي الهويشل  34

  Shade Corporation أتء عمر العمودي  35

 مجموعة المهيدب  أمنية عليفة الخالدي 36

 National Oil well Varco أحمد سعيد البناي هبة  37

  Deloitte غستن فهد الخالدي  38

 مجموعة الراشد  ردينا فالح القحطاني  39

 إدارة التخطيط والتطوير   رزان عيسى الغامدي  40

 National Oil well Varco زينب جمال آل طالب   41

 مركس مهاراتي  سارة عبدالكريم عفاجي  42

 General Electric عالد الحربي هتون  43

 الخبر   -جمعية البر    عولة نبيل الحمدان  44

 جمعية سيهات   زهراء عبدالمحسن  آل سواد  45

 Saudi Darkov السهراء إبراهيم المسلم  46
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 فرع األحســاء   -بنك البالد  سحر أمين العبدالمحسن  47

 

 مالية قسم ال

 جهة التدريب  اسم الطالبة  م

 أرامكو السعودية   موضي عبدالعسيس الشبيعان  1

 أرامكو السعودية   عهود عالد الرحيلي  2

  شركة السامل لالستثمار الصناعي نجود عبدهللا الغامدي  3

  شركة السامل لالستثمار الصناعي نجالء عبدهللا الغامدي  4

 أرامكو السعودية   روان يوسف الذكرهللا  5

 مجموعة المهيدب  سارة عبدالحميد المدني  6

 Worley Parsons هند عبدالعسيس  بودي  7

 أرباح كابيتال    أروى محمد الرباكي  8

 أرامكو السعودية   هديل وسمي الفراج   9

 Schlumberger فلوة إبراهيم الباحسين  10

 Amo & Partners Engineering مريم عبدالعسيس العريفي  11

 أرامكو السعودية   شيماء سعيد الغامدي 12

 مجموعة حمود السماح   مشاعل عبدهللا المويس  13

 ميار المهيدب   ساره عالد الصويغ  14

 مجموعة حمود السماح   فاطمة بدر الحكيم  15

 Schlumberger ندى علي القحطاني  16

 تمويل األولى   هاجر عيسى عسيري  17

 أرباح كابيتال   بشائر هاشم مليباري  18

  الصناعيشركة السامل لالستثمار  هند علي القحطاني  19

 مجموعة الراشد  بشائر سامي العبدالقادر  20

 الجبيري للمحاماة  حصة محمد المهناء  21

 مجموعة عبدهللا فؤاد   الجازي جمال عبدهللا المسين  22

 Schlumberger سمية عبدالرحمن الهاشم  23

 General Electric أروى طارق ملك  24

 الملك فهد التخصصي مستشفى  هند عبدالقادر  الدليجان  25

 روابي القابضة  نوره عالد الرميحي  26

 تمويل األولى   مريم محمد الشمراني   27

 أرامكو السعودية   روان عمر  العرفج  28

 مستشفى الملك فهد التخصصي  هاجر عبدهللا الهاشم  29

 بنك الرياض  شروق أحمد المالكي  30

 التخصصي مستشفى الملك فهد  إيمان محمد المسين  31

 2017الشركة العربية للمنتجات الورقية ، مارس  وجدان عبدالهادي القحطاني  32

 دار الرياض   سارة صالح الدوسري  33

 Talent Center هناء محمد المسعود  34

 General Electric عائشة نداء العتيبي  35

 اميانتيت  دينا ماجد الغصاب  36

 تمويل األولى   مها هشام العفالق  37

 جهة التدريب  اسم الطالبة  م

 المريكبات   -البنك العربي  العمران زهره علي   48
 جمعية سيهات   جنان صالح البوصالح 49
 اليمامة لوساطة التأمين  عديجة أحمد العبيد  50
 مستشفى القطيف المركسي  زهراء علي آل هاشم   51
 جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية األسرية   فاطمة محمد الحبيشي  52
 إدارة التخطيط والتطوير   سارة سامي العرفج 53
 تدريب في الفصل الصيفي  معصومة علي آل مغيص  54
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 شركة المؤهلون الفنيون   ندى عبدالمحسن الغريب  38

 نظم المعلومات اإلدارية  قسم

 جهة التدريب  اسم الطالبة  م

 أرامكو السعودية   ساره داهم العتيبي  1

 أرامكو السعودية   نوف عالد العبدالقادر  2

 أرامكو السعودية   أمل محمد القحطاني  3

 شركة اكستشر  ريم محمد الغامدي  4

 جمعية وميض  ساره عبدالحميد المقرن  5

 جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية األسرية   الحربي أفنان فضي  6

 مجموعة حمود السماح   عبير علي الحنفوش  7

 جمعية وميض  ندى البارودي 8

 مستشفى الملك فهد الجامعي   مريم عادل الرميحي   9

 أرامكو السعودية   سمر جمعان الغامدي  10

 التخصصي مستشفى الملك فهد  منيرة عالد العامر  11

 .Indielabs Co جواهر ناصر الشهراني  12

 مستشفى الملك فهد التخصصي  مسون سعد المدرع  13

  Future Soft فاطمة رضا السبع  14

 مستشفى الملك فهد التخصصي  دانية فهد الدامغ  15

 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية    أريج هشام القحطاني   16

 مستشفى الملك فهد التخصصي  جواهر عبدالكريم الجويسر  17

 مستشفى الملك فهد الجامعي   رغده عبدالمجيد بوعلي  18

 Yokogawa زينب أحمد السيد   19

 مستشفى المدلوح   علياء عبداللطيف الشبيب  20

 إدارة التخطيط والتطوير   سميرة محمد القحطاني  21

 جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية األسرية   الهنوف عبد هللا الضويان   22

 جمعية القطيف  فاطمة حسن الجميعان  23

 انكو  -شركة المقاوتت الصناعية المحدودة   زهراء عبدهللا الراشد  24

 إدارة التخطيط والتطوير   فـــيء فوزان الفوزان   25

 تدريب في الفصل الصيفي  لولوه عيسى الشدي   26

 مستشفى اإلمام عبدالرحمن بن فيصل   ميرال سعيد الشمراني  27

 Saudi Darkov مريم علي السيهاتي  28

 شركة منبر اتعمال للخدمات التجارجية فاطمة محمد الشافعي  29

 تدريب في الفصل الصيفي  المها عبدالعسيس الملحم   30

 مركس  مهاراتي  فاطمة عبدالرحمن الخميس  31

 جهة التدريب  اسم الطالبة  م

 اميانتيت  سارة محمد الغامدي  39

 شركة مدرار  العقارية   هدى محمد النمر  40

 الدمام  -جمعية البر    نورة عثمان المشاري  41

 ايس العربية للتأمين   مي سعد الغامدي   42

 مستشفى قوى اتمن بالدمام  نوره زعل جارهللا الشمري  43

 تمويل األولى   مرام هميم هميم  44

 شركة الطريق اآلمن لتكنولوجيا المعلومات المحدودة  ندى حمدان الشهري   45

 جمعية وميض  مها فهد العامر   46

 National Oil well Varco أسيل عبدالكريم الثواب  47

 مستشفى الملك فهد التخصصي  مريم عبدالمنعم القو  48

 مصرف اإلنماء   نوره محمد الحملي   49

 الدمام  -جمعية البر    حنين عالد الفوزان   50

 جمعية وميض  ساره محمد حسان  51

 تدريب في الفصل الصيفي  مريم حسن العليو  52
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 الكحيمي للصناعات المعدنية   اشواق إبراهيم السلمي   32

 إحصائية بأعداد الطالبات المتدربات حسب كل جهة تدريبية 

 أعدد الطالبات المتدربات حسب كل جهة تدريبة  جهة التدريب  م

 18 أرامكو السعودية    1

2 PwC 2 

3 National Oilwell Varco 6 

 1 مكتب حسين يوسف محمد للمحاسبة والمراجعة  4

5 Baker Tilly 1 

6 Deloitte  2 

 2 محاسبون قانونيون -عبدهللا الحمدان  7

 6 إدارة التخطيط والتطوير   8

 2 مجمع الربان الطبي  9

 3 مصلحة السكاة والدعل  10

 4 مجموعة حمود السماح   11

 3 مستشفى القطيف المركسي  12

 2 اليمامة لوساطة التأمين  13

 1 شركة علي زيد القريشي وإعوانه  14

15 Ernst & Young 1 

 1 الشركة المتحدة للوقود   16

17 Ernst & Young - Al Riyadh  1 
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 تدريبة أعدد الطالبات المتدربات حسب كل جهة  جهة التدريب  م

 1 العربية للوازم الطبية 18

19 Shade Corporation  1 

 2 مجموعة المهيدب  20

 2 مجموعة الراشد  21

 2 مركس مهاراتي 22

23 General Electric 3 

 1 الخبر   -جمعية البر   24

 2 جمعية سيهات  25

26 Saudi Darkov 2 

 1 فرع األحســاء    -بنك البالد  27

 1 المريكبات   -البنك العربي  28

 3 جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية األسرية   29

 3  شركة السامل لالستثمار الصناعي 30

 1 مجموعة المهيدب  31

32 Worley Parsons 1 

 2 أرباح كابيتال    33

34 Schlumberger 3 
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 أعدد الطالبات المتدربات حسب كل جهة تدريبة  التدريب جهة  م

35 Amo & Partners Engineering 1 

 1 ميار المهيدب  36

 4 تمويل األولى  37

 1 الجبيري للمحاماة  38

 1 مجموعة عبدهللا فؤاد  39

 8 مستشفى الملك فهد التخصصي  40

 1 روابي القابضة  41

 1 بنك الرياض  42

 1 الشركة العربية للمنتجات الورقية  43

 1 دار الرياض   44

45 Talent Center 1 

 2 اميانتيت  46

 1 شركة المؤهلون الفنيون   47

 1 شركة مدرار  العقارية   48

 2 الدمام  -جمعية البر    49

 1 ايس العربية للتأمين   50

 1 مستشفى قوى اتمن بالدمام  51
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 أعدد الطالبات المتدربات حسب كل جهة تدريبة  التدريب جهة  م

 1 شركة الطريق اآلمن لتكنولوجيا المعلومات المحدودة  52

 4 جمعية وميض 53

 1 مصرف اإلنماء   54

 1 شركة اكستشر  55

 2 مستشفى الملك فهد الجامعي  56

57 Indielabs Co. 1 

58 Future Soft  1 

 1 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية   59

60 Yokogawa 1 

 1 مستشفى المدلوح  61

 1 جمعية القطيف 62

 1 انكو  -شركة المقاوتت الصناعية المحدودة   63

 1 مستشفى اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  64

 1 شركة منبر اتعمال للخدمات التجارجية 65

 1 الكحيمي للصناعات المعدنية   66
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 وحدة التدريب والتطوير الطالبي 

 الرؤية 

الريادة في مجال تدريب طلبة كلية إدارة األعمال باإلضافة إلى التوعية بأهم المهارات األساسية لتلبية احتياجات السوق من  

 الموارد البشرية المؤهلة.

 الرسالة 

التدريب والتطوير من عالل تهيئة طلبة متميسة تمتلك المعارف والمهارات واألدوات األساسية التي  تعسيس رسالة الجامعة في 

 . يتطلبها سوق العمل

 األهداف 

 تأهيل الطلبة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.   ▪

 تسويد الطلبة بالمعارف الحديثة المرتبطة بالبيئة المحلية والعالمية وذلك من عالل األنشطة التي تقوم بها الوحدة.   ▪

ربط الطلبة مباشرة مع سوق العمل من عالل التدريب العملي على تطبيق المعارف والمهارات لتسريع دمجهم في سوق   ▪

 العمل. 

 ي الحياة.  تعسيس الممارسات الريادية لدى الطلبة ف  ▪

 .  تدريب الطلبة على التعامل الصحيح واإليجابي مع األعرين ومع المجتمع بمؤسساته المختلفة ▪
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 م2017/هـ8143التدريبية التي نفذت للطالبات للعام الدراسي   البرامج

 السعودية MITاللقاء التعريفي لمسابقة منتدى  

 هـ6/3/1438أقيم يوم األثنين الموافق 

 قاعة العثمانالمكان: 

 المدربة: أ. رؤى عبدالحليم حلواني

 الفئة المستهدفة: طالبات كلية إدارة األعمال

 طالبة  30عدد الحضور: 

 

 "حدد فكرة مشروعكورشة عمل "

 هـ1438/ 21/3أقيم يوم الثالثاء الموافق 

 المكان: كلية إدارة األعمال

 بالدمام المدربة: أ . هدى الصالح من معهد ريادة الوطني 

 الفئة المستهدفة: طالبات كلية إدارة األعمال

 طالبة  21عدد الحضور: 

 

 

 

 

 

 

   مهارات العرض والتقديم

 هـ9/6/1438أقيم يومي األربعاء الموافق 

 هـ10/6/1438الخميس الموافق 

 المكان: كلية إدارة األعمال

 المدربة: د. هدى أبو السمح

 إدارة األعمالالفئة المستهدفة: طالبات كلية 

 طالبة  50عدد الحضور: 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات التسويق والبيع من عالل وسائل التواصل اتجتماعي 

 هـ23/6/1438أقيم يوم األربعاء الموافق 

 المكان: كلية إدارة األعمال

 المدربة: أ . ياسمين الفوزان 

 الفئة المستهدفة: طالبات كلية إدارة األعمال

 طالبة  33عدد الحضور: 

 

 

 

 

 

 

 الهوية اتلكترونية

 هـ16/7/1438أقيم يوم الخميس الموافق 

 المكان: كلية إدارة األعمال

 المدربة: د. موضي الجامع

 الفئة المستهدفة: طالبات كلية إدارة األعمال

 طالبة  33عدد الحضور: 
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   وحدة شؤون الطالبات

 لرؤية ا

ُكبرى في جميع المنشآت التعليمية، حيٌث تمتثل في مضمونها للُمثل العليا التي تسعى إليهــا الخدمــة تشغل األنشطة الطالبية أهمية 

 الُمجتمعية، وهي أحد األركان التي يُرتكس عليها في مسيرة الرقي والتطوير.

 لتربية والتعليم.وكما أن  العلم غذاُء للعقل، فاألنشطة الُطالبية غذاٌء للروح والجسد لوتهُما ما اكتملت منظومة ا

ا لنا، حيُث نسعى في مسيرة تفعيل األنشــطة إلــى تغطيــة جوانــب  ونحن هُنا في ُكلية إدارة األعمال اتخذنا من التميس واإلتقان شعارا

 ومجاتت عديدة سواءا كانت إنسانية، توعوية، تثقيفية، ترفيهية وكذلك احتفالية.

وضــع األهــداف، ر، من عالل إشراكهن في عملية التنسيق والتنظيم، ابتكار األفكاكما نتطلع إلى  تنمية مهارات ومواهب الطالبات 

وتفعيل األنشطةد األمر الذي يعسز القيمة الذاتية لدى طالباتنا في كونهن عضوات فاعالت في محيطهن، ويــدفعهن إلــى مسيــد مــن 

 العطاء مما يُسهُم في رقي وتطور الُكلية.

 لرسالة ا

 الطالبية على الوجِه األفضل.تفعيل األنشطة 

 األهداف 

 ترغيب الطالبات باألنشطة الطالبية والُمجتمعية.  -

 توظيف الطاقات الشبابية في المسارات الصحيحة.  -

 ترسيخ المبادئ والقيم الُمثلى.  -

 اكتشاف مواهب الطالبات، وصقل مهاراتهن.  -

 تنمية روح العمل الجماعي والفريق الواحد.  -

 الخروج عن روتين الدراسة.الترويح عن الطالبات، و -

 تعسيس القيمة الذاتية والثقة بالنفس لدى الطالبات.  -

 اإلسهام في مسيرة رقي وتطوير الكلية. -
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 ـ ه 1438 -1437األنشطة الُطالبية التي أقيمت عالل العام 

 مملكتي الغالية

 ـه 24/12/1437أقيم يوم األحد 

 نوع النشاط: توعوي 

 الهدف منه:

 إحياء روح الوطنية في نفوس الطالبات.   •

 الصالح.  ئنشر ثقافة بناء الوطن وتربية النش •

 

 لقاء روافد اتفتتاحي 

 هـ1438/ 19/1أقيم يوم األثنين 

 نوع النشاط: ثقافي 

 الهدف منه:

 التعريف بالمشروع وأهدافه. •

 استعراض الُكتب المطروحة للمناقشة، واعتمادها.  •

 األعضاء، والمهام.استعراض اللجان،  •

 

 اليوم األعضر 

 ـه1438/  1/2الثالثاء الموافق أقيم يوم 

 نوع النشاط: توعوي 

 الهدف منه:

 نشر ثقافة إعادة التدوير، والحفاظ على البيئة. •

 توعية الطالبات بأهمية التغذية السليمة واللياقة البدنية. •

 توجيه الطالبات نحو التسوق الصحيح.  •

 

 حفل التفوق 

 ـه1438/ 13/3أقيم يوم األثنين الموافق 

 نوع النشاط: احتفالي 

 الهدف منه: 

ــات  • ــات فــي تكــريم الطالب ــة شــؤون الطالب مشــاركة وكال

المتفوقات دراسياا من عالل مراجعة معــدتت األكاديميــة 

وتوزيــع الشــهادات وبطاقــات الــدعوة و األوشــحة علــى 

 لحفل .الطالبات و تدريبهن على المسيرة والتنظيم يوم ا
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 تفعيل الركن التعريفي لمسابقة درة الجامعة 

 هـ1438/ 20/3أقيم يوم األثنين الموافق 

 تنافسينوع النشاط: 

 الهدف منه: 

إذكاء روح المنافسة بين الطالبات على الصعيد العلمي و  

 . اتجتماعي

 

 الجامعةبحرإلى رحلة

 ـه1438/ 29/3األربعاء الموافق أقيم يوم 

 النشاط: ترفيهينوع 

 الهدف منه:

 كسر روتين الدراسة. •

 الترفيه عن الطالبات في جو من النشاط والمتعة. •

 

 استقبال طالبات السنة التحضيرية ) المجموعة األولى ( 

 هـ1438/  5/4أقيم يوم الثالثاء الموافق 

 نوع النشاط: تعريفي

 الهدف منه:

 التعريف بكلية إدارة األعمال. •

 بالتخصصات األكاديمية.التعريف  •

 عمل جولة في مرافق الكلية.  •

 

 حفل اإلبداع

 ـه1438/ 20/4أقيم يوم األربعاء الموافق 

 نوع النشاط: احتفالي 

 الهدف منه: 

 توديع عريجات الدفعة الثانية. •

 اتحتفاء بالطالبات وعمل برنامج ترفيهي لهن.  •

 . تكريم طالبات األنشطة •
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 ( لثانيةالسنة التحضيرية ) المجموعة ااستقبال طالبات 

 هـ1438 / 17/5أقيم يوم الثالثاء الموافق 

 نوع النشاط: تعريفي

 الهدف منه:

 التعريف بكلية إدارة األعمال. •

 التعريف بالتخصصات األكاديمية. •

 عمل جولة في مرافق الكلية. 

 

تسليم ملفات الطالبات المرشحات لمسابقة درة الجامعة لوكالة 

 . شؤون الطالبات

 ـه1438/ 19/5الخميس الموافق أقيم يوم 
 تنافسينوع النشاط: 

 الهدف منه: 

إحصــاء درجــات الطالبــات ومشــاركاتهن فــي أنشــطة  •

 الجامعة، أنشطة الُكلية، واألنشطة التطوعية.

 تقييم المهارات والمواهب ومراجعة الوثائق واإلثباتات. •

 ثالثة منهن للترشح للمسابقة.المفاضلة بين الطالبات واعتيار  

 

زمة داون وعمل برنامج استضافة أطفال متال)  كلنا عطاء

 ( م ترفيهي له

 ـه1438/ 18/6أقيم يوم الثالثاء الموافق 

 اجتماعي نوع النشاط: 

 الهدف منه: 

 ترسيخ ثقافة العمل الخيري والتواصل اإلنساني. •

 محاولة إدعال الفرح والسرور على الغير.  •
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  الجامعة بحرإلى  رحلة 

 ـه1438/ 6/ 9األربعاء الموافق في يوم  أقيم

 ترفيهينوع النشاط: 

 الهدف منه: 

 كسر روتين الدراسة. •

 .الترفيه عن الطالبات في جو من النشاط والمتعة •

 

 المعرض اإلبداعي الخامس 

 في األيام التالية: أقيم 

 هـ13/6/1438يوم األحد الموافق 

 هـ14/6/1438األثنين الموافق يوم 

 هـ16/6/1438يوم األربعاء الموافق 

 هـ17/6/1438يوم الخميس الموافق 

 أكاديمي تنافسينوع النشاط: 

 الهدف منه:

 العمل على إعداد طالبات رائدات في مجال األعمال. •

علق الفرص الوظيفية من عالل إنشاء المشاريع  •

 الصغيرة. 

 الطالبات. بث روح الُمنافسة بين  •

 التعاون مع جهات عارجية تدعم المشاريع الصغيرة.  •

 

 

 يوم الصحة واللياقة البدنية

 ـه1438/ 15/6أقيم يوم الثالثاء الموافق 

 نوع النشاط: توعوي تنافسي 

 الهدف منه:

ُمشاركة وكالة شؤون الطالبات في توعية الطالبات  •

ــة البدنيــة ومــدى  بأهميــة الغــذاء الصــحي واللياق

ــان علــى الوجــه  ــر حيــاة اإلنس ــا فــي تغيي فاعليته

 األفضل.

بث روح المنافســة بــين الُكليــات مــن عــالل عــوض  •

 عدة ألعاب رياضية.
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 مقابلة الطالبات المرشحات لمسابقة درة الجامعة 

 هـ1438/ 16/6األربعاء الموافق في يوم  أقيم

 تنافسينوع النشاط: 

 الهدف منه: 

 الُكلية والمفاضلة بينهن.مقابلة درر  •

 

 الحفل الختامي لمسابقة لدرة الجامعة 

 هـ1438/ 16/6األربعاء الموافق في يوم  أقيم

 تنافسينوع النشاط: 

 الهدف منه: 

 تتويج درة الجامعة. 

 

 .م2017هـ الموافق للعام 1438للعام الدراسي   إنجاز كلية إدارة األعمال على مستوى الجامعة

 الطالبة/ منال الشيخ من كلية إدارة األعمال على لقب درة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.حصدت  .1

 حصدت الطالبة/ سارة الهارون على لقب"قارئة الجامعة" وذلك ضمن فعاليات نادي أوراق )ألهمني ألقرأ(. .2

 اقة البدنية السابع.المركس الثالث في يوم الصحة واللي حقق فريق كلية إدارة األعمال "قسم الطالبات" .3
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 وحدة التوجيه واإلرشاد

 الرؤية 

أن نقدم للمجتمع الجامعي عدمة شاملة رفيعة المستوى لتطوير القدرات وتنمية مهارات تعلم دائمة بكفــاءة عاليــة الجــودة تحقــق 

 التميس محليا وإقليميا وعالميا.

 الرسالة 

نفسية رفيعة المستوى تدعم اهتمامات الطــالب األكاديميــة والنمائيــة والنفســية يسعى مركس اإلرشاد الجامعي لتقديم عدمات صحة  

معي، واإلرشــاد األكــاديمي، اوالشخصية واتجتماعية. لتحقيق ذلــك يقــدم مركــس اإلرشــاد عــدمات اإلرشــاد الفــردي، واإلرشــاد الجــ 

يــيم النفســي، واتستشــارات النفســية. فريــق واإلرشاد المهني، وعدمات الطوارئ والتدعل وقت األزمات، وبــرامج التوعيــة، والتق

العمل على اطالع مستمر بأحدث طرق ممارسة اإلرشاد ونتائج البحوث في المجال اإلرشادي، ويقــدمون أعمــات بحثيــة تســهم فــي 

 تحسين البيئة الجامعية. 

 

 أهداف مركس اإلرشاد الجامعي 

والمجتمع المحيط عدمة شاملة رفيعة المســتوى مــن أجــل أن أن نقدم لجميع طلبة جامعة الدمام وكلياتها والعاملين بها،   •

 نطور قدراتهم وننمي لديهم مهارات تعلم دائمة. 

أن نؤدي دورا وقائيا في مساعدة الطالب على تحديد وتعلم المهارات التــي ستســاعدهم علــى تحقيــق أهــدافهم التعليميــة  •

 والحياتية بصورة فعالة.

 للطالب من عالل تقديم اتستشارات لهم، إلى جانب توعية المجتمع الجامعي. أن ندعم ونحسن النمو والتطور الصحي •

   .أمان البيئة الجامعيةتحقيق  ور يسهم في نقوم بدبيئة آمنة للطالب و  أن نوفر •
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 م 2017هـ/1438الورشات والمشاركات التي قدمتها وحدة التوجيه واإلرشاد عالل العام الدراسي 

 المكان  الورشةاسم  

 حملة تسويقية لمركس التوجية واإلرشاد

م وحتى الخميس   26/9/2016هـ الموافق 24/12/1437أقيم يوم األثنين 

 م 20/10/2016هـ الموافق 19/1/1438

 بهو كلية إدارة األعمال

 ركن تعريفي 

 م 29/9/2016هـ الموافق 28/12/1437أقيم يوم الخميس 

 : الهدف منه 

الطالبات على  عدمات المركس، تعريف الطالبات  بحقوق المسترشد، تعريف تعريف  

 الطالبات  بحقوقهن وواجباتهن،  توزيع مطويات على الطالبات و ضيافة. 

 بهو كلية إدارة األعمال

 المشاركة بيوم التهيئة الثاني للطالبات المستجدات  في كلية ادارة اتعمال. 

 م 6/10/2016هـ الموافق 5/1/1438أقيم يوم 
 قاعة األنشطة بكلية إدارة األعمال

 التعامل اإليجابي مع المشكالت 

 م 11/11/2016هـ الموافق 10/1/1438أقيم يوم الثالثاء 
 قاعة األنشطة بكلية إدارة األعمال

 إدارة الوقت   

 م 25/10/2016هـ الموافق 22/1/1438أقيم يوم األحد 
 مكتبة إدارة األعمال

 النفسية الجسديةتعسيس الصحة 

 م 6/11/2016هـ الموافق 6/2/1438أقيم يوم األحد 
 مكتبة إدارة األعمال

 المذاكرة الفعالة

 م 22/11/2016هـ الموافق 22/2/1438أقيم يوم الثالثاء 
 مكتبة إدارة األعمال

 المذاكرة الفعالة

 م 20/12/2016هـ الموافق 21/3/1438أقيم يوم الثالثاء 
 األعمالمكتبة إدارة 

 اتستعداد لالعتبارات 

 م 3/1/2017هـ الموافق 5/4/1438أقيم يوم الثالثاء 
 مكتبة إدارة األعمال

 قيمة اتحترام   

 م 19/2/2017هـ الموافق 22/5/1438أقيم يوم األحد 
 مكتبة إدارة األعمال

 العسو لطالبات المتعثرات 

 م 27/2/2017هـ الموافق 20/6/1438أقيم يوم األثنين 
 مكتبة إدارة األعمال

 اتخاذ القرار 

 م 13/4/2017هـ الموافق 16/7/1438أقيم يوم الخميس 
 مكتبة إدارة األعمال
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 وحدة العالقات العامة 

ا للجامعة وبوابتها الرئيسية وقلبها النابض الذي ت   ا مهما يهدأ طيلة الوقت، تعد اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم رافداا إداريا

ا في التعامل مع األفراد والجماعات داعل الجامعة وعارجها. وتتضح أهميتها من عــالل الــدور الــذي تلعبــه  فهي تلعب دوراا أساسيا

في إيجاد الروابط المتينة بين موظفي الجامعة والمجتمع المحلي، وذلك بقيامها بالتعريف بمكانــة الجامعــة العلميــة، واألكاديميــة، 

 .حثية، والدور الذي تؤديه تجاه المجتمع، وتحديد أهدافها، والمكانة التي وصلت إليها، ورغبتها بتحقيق ما هو أفضلوالب

 الرؤية 

ما  التميس واإلبداع في بناء جسور من التعاون والثقة بين الجامعة والمجتمع المحلي، واإلقليمي، والدولي، وإطالع منتسبي الجامعة على كل  

 عالم المعرفة. هو جديد في  

 الرسالة 

تعسيس دور اإلدارة في علق بيئة علمية وعملية بين جميع قطاعات الجامعة المختلفة، ونشر المعرفة بين جميع منتسبيها، من عالل ربط  

   أواصر التعاون الخارجي.
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 فعاليات وأنشطة العالقات العامة 

للهيئة التعليمية  على شرف وكيلة الكلية لقاء المعايدة

 واتدارية 

 

هـ الموافق  15/12/1437يوم األحد 

 م 18/9/2016

 
 

 

 يوم التهيئة للطالبات المستجدات 

 

 م 6/10/2016هـ الموافق 4/1/1438يوم الخميس 

 

 تهنئة الطالبات بالعام الجديد 

 

 م 6/10/2016هـ الموافق 4/1/1438يوم الخميس 

 

 اليوم الترفيهي لمنسوبات الكلية
 

هـ الموافق 18/3/1438يوم األحد أقيم في 

 م 18/12/2016
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 اللقاء اتول لمنسوبات الكلية 

 " الهيئة التعليميه واتدارية  " 

 

هـ الموافق 20/3/1438أقيم في يوم الثالثاء 

 م 20/12/2016

 
 

 

 توفيقك غايتنا 

  

هـ الموافق 19/4/1438أقيم في يوم األربعاء  

هـ 27/4/1438م وحتى يوم الخميس 18/1/2017

 م 26/1/2017الموافق 

 
 

 

 ورشة عمل في اتسعافات األولية

 

هـ الموافق 17/5/1438 ثالثاءيوم الأقيم في 

 م 14/2/2017

 

 Business)  ركات في تنظيماحفل تكريم المش

Bazaar ) 
 

هـ الموافق 17/6/1438يوم الخميس أقيم في  

 م 16/3/2017
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ورشة عمل الثلوث البيئي بالمناشط النسائية  

 بالتعاون مع امانة المنطقة الشرقية
  

هـ الموافق 23/6/1438 ربعاءيوم األأقيم في 

 م 22/3/2017
 
 
 
 

 

 ملتقى المهنة

 

هـ الموافق 18/7/1438أقيم في يوم السبت 

 م 15/4/2017

 

 

 توفيقك غايتنا 

  

هـ الموافق 18/8/1438أقيم في يوم األحد  

هـ 29/8/1438م وحتى يوم الخميس 14/5/2017

 م 25/5/2017الموافق 
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 الهيئة التعليمية 

 أعضاء هيئة التدريس "نساء" 

 التخصص  الدرجة العلمية  األسم  م

 اقتصاد  استاذ مساعد  هوازن زامل المقرن 1

 رياضيات  استاذ مساعد  سمينه بشير 2

 تسويق  محاضرة   لطيفة محمد المغيربي  3

 تسويق  معيدة نوره صالح الباحسين  4

 محاسبة محاضره  شغوفتا كاشف 5

 محاسبة محاضره  دتل زكي قبوري  6

 محاسبة معيدة )مبتعثة( مها تميم المعتوق 7

 محاسبة معيدة )مبتعثة( هنوف سفيان المبارك  8

 إدارة أعمال استاذ مساعد  هدى محمود أبو السمح  9

 إدارة أعمال استاذ مساعد  سامرينا نجيب   10

 إدارة أعمال استاذ مساعد  هنا عان    11

 إدارة أعمال محاضره  رزان عبدهللا العبدالقادر  12

 إدارة أعمال محاضره  نوف عبدالرحمن العثمان  13

 إدارة أعمال محاضره  ياسمين سمير الفوزان   14

 نظم إدارية محاضرة  أماني علي 15

 مالية محاضره   آتء سهيل السواوي 16

 مالية محاضر )مبتعثة(  دينا زكي قبوري   17

 مالية معيدة العنود عبد العسيسالصعب  18

 مالية   معيدة ) مبتعثة( اسيل عدنان الشيحة   19

 محاسبة استاذ مساعد  أسماء عاتون زامير حسين   20

 محاسبة محاضر  آمنة القليبي 21

 نظم المعلومات اتدارية استاذ مساعد  شاهيستا رشيد   22

 نظم المعلومات اتدارية استاذ مساعد  موضى بنت محمد الجامع 23

 نظم المعلومات اتدارية محاضره   ريم ياسين الحميدان  24

 نظم المعلومات اتدارية محاضره    الشهري ناهد سعد  25

 نظم المعلومات اتدارية محاضرة )مبتعثة(  بشاير فيصل الثاني 26

 نظم المعلومات اتدارية محاضرة )مبتعثة(  لطيفة عبدهللا المسفر  27

 

 



 

 م 2017هـ/1438عمال "قسم الطالبات" للعام الدراسي  التقرير السنوي لكلية إدارة األ 39

 

 

 التخصص  الدرجة العلمية األسم  م

 اتدارية نظم المعلومات  محاضره  حفصة يعقوب ال عبداللطيف  28

 نظم المعلومات اتدارية  محاضره    نجالء شايع القحطاني  29

 نظم المعلومات اتدارية  معيدة  وتء سلطان السلطان  30

 نظم المعلومات اتدارية  معيدة )مبتعثة(  منيرةعبدالحميد البوعليان  31

 نظم المعلومات اتدارية  معيدة  غادة عالد الراشيد  32

 نظم المعلومات اتدارية  محاضر)مبتعثة(  ابراهيم المفيس ساره  33

 

 أعداد هيئة التدريس حسب التخصص

 المجموع  التخصص 

 1 اقتصاد 

 1 رياضيات 

 2 تسويق 

 4 محاسبة

 6 إدارة أعمال

 1 نظم إدارية

 4 مالية

 12 نظم المعلومات اتدارية

 33 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
2

4

6

1

4

2

12
أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب التخصص
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 العمل للهيئة التعليمية الدورات التدريبية وورش  

 

 

 

 حضور ورشة عمل التخصص  اإلسم
حضوردورة 

 تدريبة 

حضور 

 مؤتمر
 تقديم دورة تدريبية 

تقديم ورشة  

 عمل

 أ. شاقوفتا كاشف  

 

ACCT محاسبة 

  

Research 

Workshop in 

Bahrain by 

ACCA 

 

   

  Exam workshop 

by ACCA 
  

   

  Train the Trainer 

Workshop by 

ACCA 

  

   

 

Motivation 

(Deanship of 

Education) 
    

 أ. أماني علي  

  

ADMINIST

RATIVE 

SYSTEMS 

  أنظمة إدارية

WRITING 

RESEARCH 

ARTICLE 

Deanship of 

Library Affairs  

 قاعدة معلومات"

العلوم اتسالمية  

 "والقانونية

Islamic info 

SDL-Saudi 

Digital 

Library 

   

البحث   عناصر"   

-SDL "العلمى

Saudi Digital 

Library 

   

 د. سمينا بشير  

  

  

  

رياضيات     

Quantitative 

Methods      

Program Portfolio SDL-Saudi 

Digital 

Library 
   

  Course Portfolio   
   

  Teaching 

Methodologies 

  

   

  Motivating 

Students and 

learning 
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 حضور ورشة عمل التخصص  اإلسم
حضوردورة 

 تدريبة 

حضور 

 مؤتمر
 تقديم دورة تدريبية 

تقديم ورشة  

 عمل

أ. رزان  

 العبدالقادر  

  

  

  

MGMT  إدارة  Program Portfolio 
حضوردورة 

 تدريبة 
  

كيفية إعداد السيرة  

 الذاتية 

  Course Portfolio  حضوردورة

 تدريبة 
   

  Teaching 

Methodologies 
حضوردورة 

 تدريبة 
   

  Motivating 

Students and 

learning 

حضوردورة 

 تدريبة 
   

 د. موضي الجامع  

  

MIS   نظم

  ادارية معلومات

 تحفيس نمو القطاع"

  بقيادة نماء "الخاص

  

إدارة حوار بعنوان  

"متاجر العالم  

اتفتراضي اتستثمار  

الجديد" لـ غرفة  

 الشرقية  

 

  “Managing Data 

in the Internet of 

Things” at 

Chatham House, 

London 

  

“Mobile 

Application 

Security”     في

مجتمع رقي رابطة  

  المبرمجات

 

    

ورشة عمل بعنوان "  

الهويه اتلكترونيه"  

لوحدة التدريب  

 والتطوير الطالبي  

 

    

تصميم البرنامج العلمي  

  2017لملتقى المهنة

 ورشة عمل(  40)
 

د. شاهيستا   

 رشيد 

MIS   نظم

  ادارية معلومات

"DR. Philline 

"Motivation     

أ. حفصة  

 العبداللطيف  

MIS   نظم

  ادارية معلومات

Motivating 

Students and 

learning 
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 التخصص  اإلسم
حضور ورشة 

 عمل

حضوردورة 

 تدريبة 
 حضور مؤتمر

تقديم دورة  

 تدريبية 
 تقديم ورشة عمل

 MRKT أ. نوف العثمان  

  تسويق

Program 

Portfolio 

 

International 

Exhibition & 

Conference 

on Higher 

Education 

الدولية  الرخصة 

 لريادة األعمال 
صناعة األفكار  

 الريادية 

Course 

Portfolio  
كيفية التعامل مع      

 بيئة العمل  

Teaching 

Methodologies     

Motivating 

Students and 

learning 
    

ياسمين  أ.

 الفوزان 
MGMT  إدارة  Motivating 

Students and 

learning 
   

Social Media 

Marketing 

 
 Motivation  إدارة  MGMT د. هنا خان  

Students and 

Learning 
    

Avoiding 

Common 

Teaching 

Mistake- A 

Discussion 

    

محاضرة التوجيه   إدارة   MGMT د. هدى أبو السمح 

 واإلرشاد 

Effective 

Teaching 

Career day at 

UOD 
Presentation 

Skills  



 

 م 2017هـ/1438عمال "قسم الطالبات" للعام الدراسي  التقرير السنوي لكلية إدارة األ 43

 

 

 األنشطة المنهجية 

 المعرض األكاديمي الثاني لريادة األعمال •

  . (الطالبات لمقرر )ريادة األعمال عرض مشاريع :فكرة المعرض 

 : أ. نوف العثمان أستاذة المقرر 

للتنافس في  دات األعمال لبدء و عرض أعمالهن و إثبات أنفسهن ئأهمية ريادة األعمال و تحفيس را نشر مفهوم والهدف منه: 

  .سوق العمل

 م 22/12/2016أقيم المعرض في صالة الفهد الرياضية في يوم الخميس الموافق  
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 ة: واعد ال  ةرياديال  اريعمشال

• HAPPY TAILS • EYE WAY 

• LAUNDRY LOCKER • CIVIL AFFAIRS CARD MACHINE 

• SNACK ROLLS • LILYAS SMART SALON 

• CHEF N DOOR • MINI PROJECTOR 

• EVA WORLD • SMOKE DETECTOR AND VENTILATION 

SYSTEM 

• MONEY EXCHANGE MACHINE (MEM) • SMART KIDS 

• EVA WORLD • FASHION VAN 

• MASHOURA • SUPER SHOPPING 

• TIME TO TUTOR • CEREAL LOVER’S CAFÉ 

• SMART SHOES • FLOWERS BICYCLE 

• GRANDMA’S BAG • HAYAT 

• FIX AND FLEX • CAPTURING A MOMENT 

• MANGA BOOKSTORE • SMART SPICES SHELF 

• ANAT • THE OLDER’S EYES 

• GATHERING • SMART MAKEUP MIRROR 

• HINDAZ DECORATING BUSINESS • ÉNERGIQUE CENTER 

• UMBRIEL • LITTLE CREATIONS CENTER 
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 ع اصة بتنظيم المعرض و عرض المشاريصور ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م 2017هـ/1438عمال "قسم الطالبات" للعام الدراسي  التقرير السنوي لكلية إدارة األ 46
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  معرض التسويق •

 سم المقرر: مبادئ التسويق ا

 : أ. نوف العثمان أستاذة المقرر 

يهدف هذا المعرض على التطبيق العملي وفق منهجية علمية لمقــرر مبــاديء التســويق حيــث يشــجع الطالبــات علــى الهدف منه:  

الفهم العميق لعناصر المسيج التسويقي ابتداء من اعتيار المنتج بما يتناســب مــع حاجــة الســوق ومــن ثــم القيــام بعمليــة التســعير 

 روح المنافسة التسويقية بطريقة إبداعية. واعتيار الموقع وصوتا الى الترويج وبالتالي علق  

 م. 4/5/2017م، و الخميس الموافق 3/5/2017أقيم المعرض في كلية إدارة األعمال "قسم الطالبات"  في يومي األربعاء 
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 جانب من صور المعرض 
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 المقدمة من قبل وحده الشؤون األدرية والمالية  إلحتياجاتنجازات وااإل

 مبنى كلية إدارة األعمال "قسم الطالبات" في المنجسةاألعمال   •

 الدور اترضي  

وحده التدريب والتطوير   ، وحده التدريب التعاوني ، ) وحده الخريجين  الوحدات اإلداريةلبعض  تركيب مكاتب جديده  .1

 الطالبي (. 

 صيانه وتعديل بعض مكاتب الشؤون األكاديمية.   .2

 صيانه المصلى وزيادة سعته ) تجديد السجاد وتركيب ابواب زجاجيه (.  .3

   .تجديد قاعه تداول .4

 .تهيئه قاعه الستراحة الطالبات .5

 .تهيئه قاعه خاصه لمذاكرة الطالبات .6

 األعمال "قسم الطالبات" مبنى كلية إدارة احتياجات  •

 الدور اترضي  

(، وتهيئتها بالكامل من )تغيير أرضية إلى باركيه، ستائر، طالء  6103( مع قاعة رقم )6101رقم )األنشطة دمج قاعة    .1

 الجدران(.

 (، وتركيب زجاج للمكاتب. 6111قاعة ) لمكاتب الشؤون األكاديمية فرش سجاد  .2

 فتحة جهاز البروجكتر، تعتيم الزجاج(.  إغالقبث )صيانة الزجاج العازل لجميع قاعات ال .3

في الدور  األبواب ، ووضع دفاش لكل باب حديد  تغيير أيديالفاتح مع   الرماديطالء جميع أبواب المبنى "الحديد" باللون  .4

 وكذلك صيانة نظام األبواب المؤدي إلى سطح المبنى. األرضي واألول، 

 لبات. إضافة جلسات خارجية مظللة ومكيفة للطا .5

 تهيئة مدخل الموظفات وتركيب حاجز الئق.  .6

 ( إلى باب  كهربائي. 100مبنى )لالمقابل  تغيير الباب .7

 هو مناسب. تهيئة المدخل الرئيسي للكلية من جهة الحرم الجامعي بما  .8

  له اسم كليه علوم الحاسبوإزامن الداخل والخارج  وضع اسم كلية إدارة األعمال باللغتين العربية واالنجليزية على المبنى .9

 وتقنية المعلومات. 

 للدور االرضي و االول.  للقاعات والمكاتب تعريفيهلوحات  .10

 .اكمال تجهيز قاعه تداول .11

 الدور اتول :  

تركيب مكاتب جديدة بأبواب خشبية   منوذلك ( 6303، 6202،  6201) مكاتب رقم  أعضاء هيئة التدريس تبتهيئة مكا  .1

 ، فرش األرضية، ستائر، طالء الجدران. 

 ( وتهيئته بالكامل. B6217( مع معمل )A6217دمج معمل ) .2
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