خادم الحرمين الشريفين:

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله ورعاه

ً
ً
ً
هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة
األصعدة ،وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

إن التعليم في السعودية هو الركيزة األساسية التي نحقق بها تطلعات
شعبنا نحو التقدم والرقي في العلوم والمعارف.

إن رؤية المملكة  2030هي خارطة طريق لمستقبل أفضل وأسهمت خالل
مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من اإلنجازات على عدة أصعدة.
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صاحب السمو الملكي:

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد حفظه الله ورعاه

ّ
نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في األداء الحكومي الفعال
ً
ً
لخدمة المواطنين ،ومعا سنكمل بناء بالدنا لتكون كما نتمناها جميعا
ً
ً
مزدهرة قوية تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها،
دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية.

ً
ً
َ
طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه،
ً
فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إال أن نجعله في مقدمة
دول العالم.

ّ
رؤية  2030هي خطة جريئة قابلة للتحقيق ألمة طموحة ،إنها تعبر عن
أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد ،وتستند إلى مكامن القوة والقدرات
الفريدة لوطننا .وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة.
التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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صاحب المعالي

أ.د .حمد بن محمد آل الشيخ
وزير التعليم

زمالئي وزميالتي منسوبي التعليم  ..لقد منحنا جميعا ثقة
قيادتنا لحمل رسالة التعليم في وطننا ،ونحظى بدعم كبير
يحملنا المسؤولية ليكون تعليمنا في المملكة متقدما يبني
مجتمعا حيويا واقتصادا مزدهرا ووطنا طموحا  ..وبكم تتحقق
التطلعات واآلمال.

نحن سعداء ألننا في وطن نحبه ويحبنا ،وقيادته منا وفينا ،ونعمل
من أجله وألجياله القادمة.
ً
أنا في كل يوم سعيد جدا؛ ألن زمالئي وزميالتي في وزارة
التعليم يعملون من أجل الوطن وطموحاته بكل شغف وأمانة،
ً
وسنحقق معا األهداف ونتجاوز التحديات ،وسنبقي سعداء.
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أ.د .معدي بن محمد آل مذهب
رئيس جامعة أم القرى

إن من األدوار الرئيسة للجامعات تحصين الفكر ،وبناء الوعي
وحماية العقول ،وغرس ثقافة االنتماء والوطنية والوالء،
ً
كما يجب علينا أن نكون جنودا للوطن بأفكارنا وبأقالمنا
لمواجهة كل منهج متطرف أو دعوة مضللة

من مقوالت ولي العهد األمير محمد بن سلمان حفظه الله
«دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية ،وأنجح الرؤى هي تلك التي
ُ
تبنى على مكامن القوة”.
“ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت :شعب
طموح ،معظمه من الشباب ،هو فخر بالدنا وضمان
مستقبلها بعون الله”.

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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قائمة المحتويات
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كلمة

عميد كلية إدارة األعمال

يعد التعليم ضرورة أساسية وإنسانية في جميع األمم المتقدمة،
وتسعى جميع الدول لتحقيق ذلك بإنفاق المليارات ناهيك عن تسخير
الجهود واإلمكانيات البشرية والمادية لجعل شعوبها متعلمة راقية
متحضرة ومزدهرة.
والذي ينظر في تاريخ المملكة العربية السعودية وتعاملها مع تعليم
أبنائها وبناتها ليصاب بالدهشة مما قامت به بالدنا المباركة منذ عهد
المؤسس الملك عبد العزيز طيب اهلل ثراه ،ومن بعده أبناؤه البررة
من جهود عظيمة وجليلة أسفرت نهضة تعليمية شاملة على كافة
المستويات ،وجعلت المواطن السعودي في أعلى المستويات
التعليمية والثقافية مقارنة بجميع بلدان العالم المتقدم.
وفي عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل وسمو
ولي عهده األمير محمد بن سلمان حفظه اهلل سارت المملكة على
نفس الوتيرة ،بل أشد في االهتمام بهذا الجانب المهم والحيوي في
ً
كبيرا من ميزانيتها وثروتها في
حياة األمم والشعوب ،فخصصت جزءا
سبيل نهضة البالد وتقدمها ،وحصول شعبها على أعلى المستويات
العلمية والتقنية .وقد تجلى ذلك بوضوح في الدعم السخي الذي
تناله الجامعات السعودية لتكون في مصاف الجامعات المتقدمة على
مستوى العالم .ومن تلك الجامعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة
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ً
ً
ملموسا في
تطورا
سليلة التاريخ العريق والحضارة المعاصرة حيث تشهد
كافة المجاالت العلمية.
ً
ً
محدودا من صاحب
دعما ال
وتنال جامعة أم القرى كغيرها من الجامعات
المعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ يساهم ويعزز من الجهود
الكبيرة المبذولة من سعادة رئيس جامعة أم القرى األستاذ الدكتور
معدي آل مذهب والتي آتت أكلها في تقدم الجامعة في التصنيفات
ّ
العالمية ،وتفوقها في جودة التعليم عن بعد إلى غير ذلك من المجاالت
التي ترفع فيها راية التفوق والنجاح.
وكلية إدارة األعمال إحدى الكليات الشابة والتي تنال حظها من الرعاية
واالهتمام من والة األمر ،ومن قادة التعليم في بالدنا .وتضم الكلية
تقدم برامج البكالوريوس ،والعديد من برامج الماجستير،
 5أقسام علمية ّ
وتضم نخبة من األساتذة من الجنسين ممن ّ
تعلموا ونالوا شهاداتهم من
أفضل الجامعات المتقدمة في العالم.
واألمل منعقد عليهم بعد اهلل في استمرار هذا التوهج للمحافظة على ما
وصلت له الكلية وزيادة تألقها وإخراج أجيال واعية مدركة تتسلح بالعلم
النافع المفيد ،والوالء للوطن وحبه ،وهذا هو مدار عملنا وطموحنا.
ونحن إذ نقدم لكم هذا التقرير عن كلية إدارة األعمال خالل عام 1442هـ
لنرجو أن يكون فيه الفائدة المرجوة ،وطموحنا أن يتطور األداء خالل
األعوام القادمة وهو ما نسعى إليه ونأمله.
عميد كلية إدارة األعمال

أ.د .احسان صالح المعتاز

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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النشأة

تأسســـت الكليـــة فـــي عـــام 1429هـــ
وجـــاءت نشـــأة كليـــة إدارة األعمـــال
اســتجابة للتطــورات والتغيــرات التــي يمــر
بهــا المجتمــع المحلــي ،وتلبيــة لمتطلبــات
التنمي ــة الش ــاملة ف ــي المملك ــة العربي ــة
الســـعودية ،واحتياجاتهـــا مـــن الكـــوادر
البشـــرية المؤهلـــة والمعـــارف العلميـــة
والمهنيـــة فـــي مجـــاالت علـــوم اإلدارة
والمحاســـبة والتســـويق وأعمـــال الحـــج
والعمـــرة والســـياحة والفندقـــة.
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الرؤية
أن تكون مؤسسة تعليمية جديرة بشرف
خدمة مكة المكرمة وأن تكون كلية إدارة
ً
.اقليميا
األعمال الرائدة
Be THE educational institution worthy
of the Honour of Makkah by becoming
the leading Business School in the
region

الرسالة
أن نتشرف بخدمة مكة المكرمة و أصحاب
المصلحة من خالل بيئة متميزة في دراسات
.األعمال وتطوير قادة جديرين بالثقة
Honourably Serve Makkah and its
stakeholders through in environment
of excellence In business studies
scholarship to develop Capable &
Trustworthy
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األهداف:

 .1تقديم تخصصات علمية تخدم قطاعات  :الحج والعمرة -
التسويق  -إدارة االعمال  -المحاسبة  -السياحة المستدامة
في المملكة العربية السعودية .
 .2تأهيــل الخريجيــن لخدمــة قطــاع الحــج والعمــرة
والســياحة واإلســهام فــي تطويــر الخدمــات المقدمــة
للحجــاج والمعتمريــن والــزوار .

 .3سد حاجة القطاع الخاص والعام من الكوادر البشرية
الوطنية المؤهلة في هذه المجاالت .

 .4تطوير مناهج دراسية في إدارة االعمال وإدارة الحج
والعمرة لتوثيق التجارب الميدانية في هذا المجال وفق
رؤية علمية وتربوية متخصصة .
 .5تقديم دورات تخصصية ذات جودة عالية بمستويات
مختلفة لتطوير قدرات العاملين في المجاالت التي تخدم
أهداف التنمية والمجتمع.

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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المهام:
 .1ستكمال تهيئة المناخ التعليمي على أسس من التميز للقاعات
والمباني العملية واإلدارية.
 .2نشر ثقافة االلتزام بين الكوادر اإلدارية والتعليمية والطالب.
 .3بناء هيكل متكامل لمعايير قياس األداء التعليمي واإلداري
لتعظيم القيمة التعليمية المقدمة للطالب.
 .4تطبيق معايير الجودة الشاملة على العملية التعليمية للحصول
على االعتماد األكاديمي .

القيم الحاكمة:

الخدمة

القدرة

SERVICE

CAPABILITY

القيادة بالقيم

الجدارة بالثقة

LEADERSHIP IN

TRUSTWORTHINESS

VALUE
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الهيكل التنظيمي ولجان الكلية:

عميد الكلية
مكتب العميد

مجلس الكلية

وكالة الكلية
للجودة
والتطوير
وحدة الجودة
وحدة اإلعتماد
األكاديمي
وحدة ريادة
األعمال

وكالة الكلية
بشطر الطالبات

وكالة الكلية
للشؤون
األكاديمية

األقسام
األكاديمية

الشؤون

أمانة مجلس

قسم إدارة

التعليمية

الكلية

األعمال

وحدة

وحدة الدراسات العليا

قسم المحاسبة

التــدريــب

والبحث العلمي

وحدة الدعم

لجنة شؤون

الحج والعمرة

الطالبي

المعيدين

قسم السياحة

وحدة الخدمات

لجنة حقوق

والفندقة

التعليمية

الطالب

قسم التسويق

إدارة

لجنة سير

الكلــــــية

االختبارات

قسم إدارة أعمال

إدارة الكلية

الشؤون اإلدارية
العالقات العامة
الدعم الفني
المستودع

لجنة المناهج
الدراسية

الدعم الفني

المستودع

العالقات العامة

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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لجان الكلية:
وهي الجزء المكمل لهيكلة المنظومة التعليمية وتقوم وكالة الكلية بمتابعة
كيفية تفعيلها وهي كالتالي:

لجنة السنة التحضيرية
لجنة الدراسات العليا
لجنة سير االختبارات
لجنة التعليم اإللكتروني
لجنة التسويق
لجنة التطوع
لجنة األنشطة
لجنة المجلس الطالبي
لجنة األنشطة الرياضية
لجنة نادي البحث العلمي واالبتكار
لجنة الجودة والتطوير
لجنة الخريجين
لجنة التنسيق األكاديمي
لجنة التدريب الميداني
لجنة حقوق الطالب
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نبذة عن األقسام والبرامج األكاديمية:
البرامج المقدمة من كلية إدارة األعمال:

قسم المحاسبة
Department of Accounting

 .1برنامج البكالوريوس في المحاسبة.
 .2برامج الماجستير
• برنامج الماجستير في المحاسبة (برسالة).
• برنامج الماجستير في المراجعة الداخلية .
• برنامج الماجستير في المحاسبة الحكومية.
• برنامج الماجستير في المحاسبة.

قسم إدارة األعمال
Business Administration Department

 .1برنامج البكالوريوس في إدارة األعمال.
 .2برامج الماجستير
• برنامج الماجستير في إدارة األعمال (.)MBA
• برنامج الماجستير في اإلبداع وريادة األعمال.

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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قسم إدارة أعمال الحج والعمرة
Department of Business Administration of Hajj and Umra

 .1برنامج البكالوريوس في إدارة أعمال الحج والعمرة.
 .2برامج الماجستير
• برنامج الماجستير في إدارة أعمال الحج والعمرة.
• برنامج الماجستير في إدارة الحشود.

قسم التسويق
Department of Marketing

 .1برنامج البكالوريوس في التسويق.
قسم السياحة والفندقة
Tourism and Hospitality Management Department

 .1برنامج البكالوريوس في السياحة والفندقة.
 .2برنامج الماجستير في إدارة السياحة والفنادق.

إجمالي البرامج األكاديمية بكلية إدارة األعمال:
 5برامج بكالوريوس
 9برامج ماجستير
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تطور أعداد الطالب والطالبات المقبولين في البكالوريوس:

العام الجامعي  1440/1439هـ

اإلجمالي = 1602

العام الجامعي 1442/1441هــ

اإلجمالي = 2785
التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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األعداد المدرجة بالنماذج السابقة تعكس الطلب الكبير على التخصصات
العلمية المطروحة تحت مظلة كلية إدارة االعمال بمختلف تخصصاتها.
يالحظ ان هناك زيادة سنوية كبيرة في اعداد القبول من عام 1440/1439
الى عام .1442/1441
ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع التحاق  1,003طالب وطالبة من الذين
يدرسون االن بالمسار (االداراي) بالسنة االولى المشتركة في بداية العام
الدراسي المقبل .هذا باالضافة الى القبول المباشر في قسم المحاسبة
ومن المتوقع أن يكون في حدود  800طالب وطالبة.

إحصائية بعدد أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية باستثناء المعيدين والمحاضرين:

اإلجمالي = 41

20

إحصائية بعدد المعيدين والمحاضرين الذين هم على رأس العمل:

اإلجمالي = 27
إحصائية بعدد المحاضرين والمحاضرات المبتعثين والمبتعثات:

اإلجمالي = 9

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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إحصائية بعدد المعيدين والمعيدات المبتعثين والمبتعثات:

اإلجمالي = 23

22

إحصائية مختصرة بعدد الطالب والطالبات والخريجين
والخريجات للعام الجامعي  1442هـ
إحصائية بعدد الطالبات للعام الجامعي  1442هـ:

الماجستير = 213

اإلجمالي = 1964

البكالوريوس = 1751

إحصائية بعدد الخريجات للعام الجامعي  1442هـ:

الماجستير = 85

البكالوريوس = 473

اإلجمالي = 558
التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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إحصائية بعدد الطالب للعام الجامعي  1442هـ:

الماجستير = 307

البكالوريوس = 1467

اإلجمالي = 1774

إحصائية بعدد الخريجين للعام الجامعي  1442هـ:

75

الماجستير = 119

24

البكالوريوس = 330

اإلجمالي = 449

أمانة مجلس الكلية:

يعتبــر مجلــس الكليــة أعلــى ســلطة فــي
الكليــة ،ويمــارس الصالحيــات واالختصاصــات
المبينــة فــي نظــام مجلــس التعليــم العالــي
والجامعــات.
ويتكــون المجلــس مــن عميــد الكليــة،
ّ
ووكالئــه ،ورؤســاء األقســام العلميــة ،ومــن
يعينــه مجلــس الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة
ّ
بنــاء علــى
مــدة عضويتــه
التدريــس ،ويحــدد
ّ
ً
ترشــيح مــن مجلــس الكليــة .وعنــد الحاجــة
ً
عــددا مــن
يشــكل المجلــس مــن بيــن أعضائــه
ســواء الدائمــة أو المؤقتــة ،لمناقشــة
اللجــان،
ً
قضايــا محــددة ،والرفــع بهــا لمجلــس الكليــة.
وأمانــة المجلــس وحــدة إداريــة مرتبطــة
بعميــد الكليــة ،وتنحصــر اختصاصاتهــا فــي
رســم سياســة الكليــة بمــا يتفــق مــع السياســة
ً
فضــا عــن إيجــاد الحلــول
العامــة للجامعــة،
للمشــكالت الطالبيــة ،ومعالجــة بعــض القضايــا
األكاديميــة ،وذلــك مــن خــال االجتماعــات
التــي تعقــد بشــكل دوري أو عنــد الحاجــة
التخــاذ القــرارات المناســبة فــي األمــور التــي
تدخــل ضمــن صالحيــات المجلــس.
التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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أعضاء مجلس الكلية:

م

اإلسم

1

أ.د /احسان بن صالح المعتاز

عميد الكلية

ً
رئيسا

2

د /فيصل بن عايض الروقي

وكيل الكلية للشؤون
األكاديمية

ً
أمينا /
ً
عضوا

3

د /سعد بن عزيز العتيبي

وكيل الكلية للتطوير
والجودة

ً
عضوا

4

د/هوازن بنت عبدالحفيظ الزبيدي

وكيلة الكلية لشطر
الطالبات

ً
عضوا

5

د /مشاري بن حمدان العصيمي

رئيس قسم المحاسبة

ً
عضوا

6

د /نعيم بن علي البيحاني

رئيس قسم إدارة األعمال

ً
عضوا

7

د /باسم بن مسعود الحازمي

رئيس قسم التسويق

ً
عضوا

8

د /محمد أبوبكر باقادر العامودي

رئيس قسم السياحة
والفندقة

ً
عضوا

9

د /طارق بن محمد العقال

رئيس قسم إدارة أعمال
الحج والعمرة

ً
عضوا

عضو هيئة التدريس
بكلية العلوم االجتماعية

ً
عضوا

 10د /مطلق بن طلق العتيبي

26

الصفة

العمل

مجلس الكلية (إضاءات وإحصائيات):
⃣ ⃣عدد الجلسات ( )20جلسة ( )17اعتيادية ( )3تفويضية:
⃣ ⃣عدد المواضيع التي تم مناقشتها ()127
⃣ ⃣عدد التوصيات ()127
تغيير دولة

انهاء بعثة

إقرار خطة

إعادة قيد

2

2

12

1

قبول (ماجستير

تعيين على درجة

ندب وإعارة

االبتعاث

6
مكافأة تميز

)مدفوع

8

أستاذ مساعد

إجازة تفرغ

تعديل وضع
وظيفي

5

3

2

9

قبول (ماجستير

نقل عضو تدريس

تمديد خدمة

تكوين لجنة

1

1

2

6

تمديد بعثة

نقل خدمات

منح فرصة

8

2

15

إعادة قيد

طي قيد

1

1

1

ترشيح لعضوية مجلس الكلية
والمجالس االخرى

إضافة متطلبات
دراسية لمقررات

آلية خطة
االختبارات خالل
ازمة كورونا

برنامج تدريبي

3

2

2

2

تحديث خطة
قسم

موافقة مبدئية

تشكيل لجنة في
الكلية

تقرير تفرغ
علمي

تحويل طالب

1

1

1

1

2

إعادة توزيع
طالب
مشرف سابق

ابتعاث

تفويض
صالحيات

اإلحاطة
بالجلسات
السابقة

اعتذار وحذف
مقررات

1

6

1

2

3

تأجيل قبول

)غير مدفوع

1

ترقية عضو

إعادة اختبار

تدريس

3

3

قبول طالب
منح

تغيير مسميات
مقررات

1

2

للكلية

متعاقد

مناقشة

استثناء اشراف
رسائل

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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اإلنجازات  -شواهد وأرقام:
األنشطة والغعاليات:
⃣⃣ ً
أوال :إقامـة برنامـج خطـوات نحو اإلعتماد األكاديمـي من خالل تنظيم ورش

عمـل لمنسـوبي الكليـة تحتـوي علـى مواضيـع اإلعتمـاد األكاديمـي والبرامجي
للتطبيـق العملـي للمعايير ورفع الوعي لعمليات وخطوات اإلعتماد المؤسسـي
والبرامجـي من خالل عـدة محاور:

28

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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ثانيـا :تنظيـم برنامـج تهيئـة علـى مرحلتيـن والـذي يهتـم بتوعيـة المعيديـن
⃣⃣ ً
والمعيـدات والمحاضريـن والمحاضرات على مسـتوى الجامعة مـن أجل توعيتهم
وتهيئتهـم لرحلـة اإلبتعـاث الخارجـي بـكل ُيسـر وسـهولة
وكان ذلك من خالل المحاور التالية:

تهيئة ()1

30

وفــي برنامــج تهيئــة ( )2ضمــن مرحلتــه الثانيــة تــم تســليط الضــوء مــن خــال
المحــاور التاليــة:

تهيئة ()2

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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32
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⃣⃣ ً
ثالثا :تنظيم برنامج الترقيات العلمية القواعد واألسس:

وكان ذلــك علــى مســتوى الجامعــة مــن أجــل توضيح عمليات النشــر ووســائله
المعتمــدة وكذلــك الترقيــات ومتطلباتهــا وكيفيــة إحتســاب النقــاط وذلــك مــن
خــال المحــاور التاليــة:

34
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رابعـا :إقامـة برنامج مهـارات ( ) SKILLSوالذي يتضمن مهـارات في التدريب
⃣⃣ ً
علـى كتابـة الخطـط البحثيـة والتسـويق الرقمـي ومهـارات عامـة حياتيـة تخـص
الطلاب والطالبـات في مرحلتي البكالوريوس والماجسـتير وكذلـك أعضاء هيئة
التدريـس وكان ذلـك من خلال المهـارات التالية:

آلية البحث في قواعد المعلومات

36

إحصائيات مختصرة لعدد الحضور والشهادات المقدمة:

شهادات

شهادات

مهارات كتابة الخطة
البحثية

د .محمد بن عبدالقادر الخادم

90

1

مهارات بناء المشاريع
الريادية

أ .فادية حمدان الجهني

78

1

مهارات إستراتيجيات
التسويق الرقمي
وإحترافية الجرافيك

أ .مها عباس األزوري

42

1

مهارات صياغة السيرة
الذاتية

د .سميه سيد عوض

43

1

مقدم/ة الدورة

اسم الدورة /الفعالية

الحضور

الشكر

أ.د.احسان بن صالح المعتاز
أ.د.هيفاء عثمان فداء
لقاء الترقيات العلمية

101

أ.د .محمد فوزي رمضان

4

أ.د .تركي بن محمد حبيب
اهلل
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آلية البحث في قواعد المعلومات

38

ً
تزامنا مع اليوم العالمي للجودة (World Quality Day )2020
خامسا:
⃣⃣
ً
أطلقــت كليــة إدارة األعمــال حزمــة مــن الفعاليــات وذلــك لترســيخ ونشــر
ثقافــة الجــودة تحــت شــعار
( تحقيق القيمة للعميل ) Creating Value for Customer

الخميس  12نوفمبر  2020م / .الفصل الدراسي األول  1442هـ
وذلــك للمســاهمة فــي نشــر ثقافــة الجــودة فــي أروقــة الجامعــة وكذلــك
علــى المســتوى الخارجــي مــن خــال نشــر مضاميــن الجــودة واإلحتفــال بيــوم
الجــودة العالمــي بإصــدار فيديوهــات وعبــارات عــن الجــودة والتميــز المؤسســي
وذلك من خالل ثالثة محاور رئيسية:

⃣ ⃣الجودة سمة العصر .
⃣ ⃣الجودة أسلوب حياة.
⃣ ⃣مضامين الجودة.

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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سادسـا :اإلحتفـال باليـوم الوطنـي المجيـد فـي عامـه التسـعين للمملكـة
⃣⃣
ً
العربيـة السـعودية وذلـك مـن خلال تغريـدات فـي حسـاب الكليـة عـن اليـوم
الوطنـي وتوحيـد هـذة البلاد وبروشـورات علـى صفحـة الكليـة وفيديوهـات
هادفـة حـول اليـوم الوطنـي المجيـد وذلـك بمشـاركة جميـع األقسـام بالكليـة:

44

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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سـابعا :جمـع وإسـتيفاء جميـع متطلبـات ووثائـق اإلعتمـاد األكاديمـي
⃣⃣
ً
والبرامجـي المطلوبـة من قبل عمـادة التطوير الجامعي والجـودة النوعية بعمل
جـدول يسـاعد علـى ذلـك بـكل ُيسـر وسـهولة مـع توضيـح المتطلـب والوثيقـة
ومـكان وجودهـا فـي األقسـام ومـن ثـم تسـليمها في الموعـد المحـدد ورفعها
علـى ملفـات ( )one driveلـكل قسـم حتـى يسـهل الوصـول له من خلال أعضاء
هيئـة التدريـس بالكليـة.
وكذلــك اســتيفاء متطلبــات نمــوذج نســبة اكتمــال التقــدم والتأهــل للبرامــج
لإلعتمــاد البرامجــي للكليــة مــع عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة
بالتنســيق مــع هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب.

46

⃣ ⃣ثامنً ـا :إقامـة دورات تدريبيـة تخصصيـة لدعـم الطلاب والطالبـات فـي مجال
دراسـتهم وفـي مواضيـع مختـارة وشـارك فيهـا جميـع األقسـام بالكليـة لرفـع
درجـة اإلثـراء المعرفـي وتقويـة الجوانـب العلميـة وصقـل المهـارات الشـخصية
وأشتملت على عدة عناوين من أهمها وأبرزها:

1 .1دورة بعنوان (السياحة بين التسويق والترويج )
من تقديم أ .عقيل بن فيصل كدسه
وقدمت من قسم السياحة والفندقة
ُ
2 .2دورة بعنوان (الرسم الجرافيتي)
من تقديم الطالبة من قسم إدارة األعمال  :سارة العلوني
وقدمت من قسم إدارة األعمال
ُ
3 .3لقاء تفاعلي بعنوان ( رحلة محاسبية)
تقديم أ .سمر الحجوري
ُقدمت من قسم المحاسبة
4 .4لقاء تفاعلي بعنوان ( مستقبل خريجي كلية إدارة األعمال في
مهنة المراجعة)
تقديم
أ .د احسان بن صالح المعتاز
عميد كلية إدارة األعمال
ُقدمت من قسم المحاسبة

التقرير السنوي لكلية إدارة األعمال
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5.5إقامة سلسلة دورات بالتعاون مع فريق ( ) student togetherبإشراف
وكالة الكلية بشطر الطالبات وتضمنت عدة عناوين على النحو التالي:
1 .1دورة فن إدارة الضغوط النفسية:
تقديم أ .روان بركي المسعودي
2 .2دورة تعليم رسم الجرافيتي
تقديم أ .سارة العلوني
3 .3دورة مقدمة برامج ()Adobe
تقديم أ .أبرار مرزوق البجالي
4 .4دورة برنامج ( )Trelloإلدارة المشاريع
تقديم د مها حسن القحماني
5 .5دورة أساسيات تصوير المنتجات
تقديم أ .أسماء حسن يوسف عريشي
إحصائيات مختصرة لعدد الحضور والشهادات المقدمة:
شهادات

شهادات

دورة فن إدارة الضغوط
النفسية

أ .روان بركي المسعودي

42

5

دورة تعليم رسم الجرافيتي

سارة العلواني

22

1

مقدمة برامج Adobe

أبرار مرزوق البجالي

50

1

إلدارة  Trelloدورة برنامج
المشاريع

د .مها حسن القحماني

66

5

32

1

اسم الدورة /الفعالية

مقدم/ة الدورة

دورة أساسيات تصوير المنتجات أسماء حسن يوسف عريشي

48

الحضور

الشكر
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تاسـعا :المشـاركة الفاعلـة فـي ترشـيح ودعـم طلاب وطالبـات الكليـة فـي
⃣⃣
ً
مسـابقة قـدوة الجامعـة فـي موسـمها الخامـس للعـام الجامعـي  1442هــ.
وتكللت بفوز الطالب :فايز عرفان سليم
والطالبة :رهام رجاء اهلل الصاعدي
من قسم إدارة األعمال بقدوة الكلية للعام الجامعي 1442

50

عاشـرا :مشـاركة كليـة إدارة األعمـال بالتعـاون مـع عمـادة السـنة األولـى
⃣⃣
ً
المشـتركة وعمـادة التعلـم اإللكترونـي فـي الملتقـى اإلفتراضـي إلختيـار
التخصـص الجامعـي لطلاب وطالبـات المسـار اإلداري مـن خلال تسـليط الضـوء
علـى برامـج وتخصصـات كليـة إدارة األعمـال بأقسـامها األكاديميـة الخمسـة.
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⃣ ⃣الحـادي عشـر :مشـاركة كليـة إدارة األعمـال فـي منتـدى المحاسـبة األول
بجنـاح وركـن خـاص بجامعـة أم القـرى وتقديـم مشـاركات علميـة وورش عمـل
ولقـاءات تعليميـة .
ً
إمتــدادا للمســاهمة مــع الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــن
وذلــك
فــي دعــم مســيرة مهنــة المحاســبة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وكانــت
بحضــور معالــي مديــر جامعــة أم القــرى.
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⃣ ⃣الثانـي عشـر :تنظيـم لقـاءات وورش علميـة متخصصـة فـي األبحـاث العلمية
علـى مسـتوى الجامعـة وكانت الفئة المسـتهدفة أعضاء هيئـة التدريس وطالب
وطالبـات الدراسـات العليا .
وكانــت مــن تقديــم خبيــر منهجيــات وطــرق األبحــاث العلميــة واألســتاذ
بجامعــة بورتســموث األســتاذ الدكتــور  :خالــد الحســيني.
وأتسمت تلك اللقاءات بحضور وكالء الجامعة
وكانت اللقاءات على ثالثة محاور:

1.1األسس العلمية لكتابة الخطة البحثية الناجحة.
2.2النشر الدولي واألسس العلمية لكتابة الورقة العلمية.
3.3التقديم للدراسة بالخارج واإلعداد الجيد لها.
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⃣ ⃣الثالـث عشـر :مشـاركة عميـد الكليـة
كأحـد اعضاء لجنة تحكيـم وتقييم «جائزة
مكـة للتميـز» المقامة من أمـارة منطقة
مكـة المكرمـة فـي دورتهـا الثانيـة عشـر
لفرع التميـز اإلداري.

⃣ ⃣الرابــع عشــر :مشــاركة عميــد الكليــة
متحدثـ ًـا رئيسـ ً
ـيا فــي «نــدوة المــال العــام
أمانــة» علــى مســتوى الجامعــة والــذي
ُأقيــم بجامعــة أم القــرى بالتعــاون مــع
الديــوان العــام للمحاســبة( .المركــز
الســعودي للمراجعــة الماليــة والمراقبــة
علــى األداء).
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⃣ ⃣الخامس عشر :مشاركة عميد الكلية في حلقة نقاش بعنوان «األمن الفكري
وجوانب الوسطية واإلعتدال ضمن العالم الرقمي وتطبيقاته» .والمقدمة من
قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

⃣ ⃣السـادس عشـر :المشـاركة بمشـاريع بحثيـة وابتـكارات علميـة لطلاب
الدراسـات العليـا فـي قسـم إدارة أعمـال الحج والعمرة فـي برنامج «إثـراء تجربة
الحـج» وذلـك مـن خلال المشـاريع البحثية التـي قدموها خالل دراسـتهم لبرنامج
ماجسـتير إدارة أعمـال الحـج والعمـرة بالتعـاون مـع وزارة األعلام ضمـن برامـج
اإلتصـال المؤسسـي بالجامعـة.
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⃣ ⃣السابع عشر :المشاركة بمشاريع ابتكارية طالبية وريادية تخدم المشاريع
الريادية المجتمعية بالتنسيق مع معهد اإلبداع وريادة االعمال بالجامعة وحصول
ً
تزامنا مع
الكلية على مراكز متقدمة في اإلبتكارات لجامعة أم القرى وذلك
اليوم العالمي لريادة األعمال .2020

⃣ ⃣الثامن عشر :المساهمة والمشاركة لمنسوبي ومنسوبات الكلية لتقديم
عدد عشر دورات تدريبية على مستوى الجامعة للطالب والطالبات بالتعاون مع
عمادة شؤون الطالب وذلك ضمن برامج وحدة التدريب الطالبي للعام القادم
 1443وحيث تضمنت المسميات للدورات التدريبية على النحو التالي:
1 .1إدارة الجودة الشاملة الفرص والتحديات (طالب)
د .سعد بن عزيز العتيبي
2 .2مفهوم صناعة السياحة والضيافة (طالب وطالبات)
أ.د .هاني حسني عبدالحميد
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3 .3أبجديات التسويق اإللكتروني للمبتدئين (طالب)
د .يسري نبيل محمد السيد
4 .4التحول للعمل السياحي والفندقي  -ريادة أعمال وآفاق وظيفية
(طالب وطالبات)
د .يسري نبيل محمد السيد
5 .5التخطيط اإلستراتيجي ..مفتاح النجاح (طالب وطالبات)
د .يسري نبيل محمد السيد
6 .6إدارة التغيير (طالب)
د .سعد بن عزيز العتيبي
7 .7االستثمار في المشاريع الربحية وغير الربحية (طالبات)
د .أسماء المنصف الرايس
8 .8أساسيات التحليل المالي ومفهومه وأهدافه وادواته (.طالبات)
د .عواطف عبداللطيف اللومي
9 .9مهارات إستراتيجيات التسويق الرقمي وإحترافية الجرافيك( طالبات)
أ .مها عباس األزوري
1010مهارات بناء المشاريع الريادية (طالبات)
أ .فاديه حمدان الجهني
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اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﺎدة
ﺷﺆون اﻟﻄﻼب وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ وﺣﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻘﺪم
ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم)(١٤٤٣

1

إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
)ﻃﻼب(

د .ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
)ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت(

أ.د .ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ

3

أﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ
)ﻃﻼب(

د .ﻳﺴﺮي ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ

اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻔﻨﺪﻗﻲ..رﻳﺎدة أﻋﻤﺎل وآﻓﺎق وﻇﻴﻔﻴﺔ
)ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت(

د .ﻳﺴﺮي ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ

5

)ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت(

د .ﻳﺴﺮي ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
)ﻃﻼب(

6

اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
)ﻃﺎﻟﺒﺎت(

د .أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﺮاﻳﺲ

أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ وادواﺗﻪ
)ﻃﺎﻟﺒﺎت(

د .ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻠﻮﻣﻲ

9

4

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ..ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻨﺠﺎح

د .ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

7

2

8

ﻣﻬﺎرات إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ وإﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻚ
) ﻃﺎﻟﺒﺎت (

أ .ﻣﻬﺎ ﻋﺒﺎس اﻷزوري

ﻣﻬﺎرات ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ
)ﻃﺎﻟﺒﺎت(

أ .ﻓﺎدﻳﻪ ﺣﻤﺪان اﻟﺠﻬﻨﻲ

10

ﻣﻊ ﺗﻤﻨﻴﺎت ﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد
@UQUCob
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⃣ ⃣التاسع عشر :مشاركة عميد الكلية ومنسوبي الكلية من أعضاء وعضوات
هيئة التدريس ووكالء الكلية ورؤساء األقسام ووكيالت رؤساء األقسام في
برنامج (إضاءات تحفيزية) لدعم وتحفيز طالب وطالبات الكلية من أجل تحقيق
السامية والغايات النبيلة.
الجد واإلجتهاد للحصول على األهداف
ّ
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⃣ ⃣العشــرون :نظمــت كليــة إدارة األعمــال مبــادرة توظيــف الخريجيــن بقســم
إدارة األعمــال وقســم المحاســبة بالتعــاون مــع شــريك النجــاح عبدالصمــد
القرشــي.
ونتــج عــن ذلــك توظيــف إثنــي عشــر خريجـ ًـا لإلنضمــام إلــى برنامــج التوظيــف
حيــثتهــدف مثــل هــذه المبــادرات التوظيفيــة الناجحــة إلــى تيســير توظيــف
ً
وإســتثمارا للكــوادر
الخريجيــن فــي جهــات التوظيــف المعتمــدة المرموقــة
الوطنيــة فــي ســوق العمــل.

62

⃣ ⃣الحادي والعشرون :حصول كلية إدارة األعمال على المركز السادس .وكذلك
حصول قسم إدارة األعمال على المركز الرابع للتميز في اإلستخدام األمثل
ألنظمة التعلم اإللكتروني ضمن جائزة جامعة أم القرى للتعلم اإللكتروني.
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⃣ ⃣الثانــي والعشــرون :أقامــت كليــة إدارة األعمــال برعايــة ســعادة عميــد
ً
لقــاءا مــع المعيديــن والمعيــدات والمحاضريــن والمحاضــرات بالكليــة
الكليــة
بعنــوان (تواصــل) لتهيئتهــم لإلبتعــاث الخارجــي ،وتنــاول اللقــاء عــدة محــاور
منهــا إســتعراض الفــرص والتحديــات الحاليــة والمســتقبلية التــي تواجــه المعيدين
والمحاضريــن ومناقشــتها ،وحثهــم علــى إكمــال دراســاتهم العليــا بالجامعــات
المعتمــدة ،وتــم تســليط الضــوء علــى اللوائــح والتعليمــات الهامــة المتعلقــة
بضوابــط االبتعــاث وعــرض أبــرز الصعوبــات ومحاولــة إيجــاد الحلــول لهــا.
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ً
تزامنــا مــعاألســبوع العالمــي لريــادة األعمــال 2020
⃣ ⃣الثالــث والعشــرون:
ممثلــة فــي قســم التســويق
وبرعايــة كليــة إدارة األعمــال نظمــت الكليــة
ً
بالتعــاون مــع شــركة وادي مكــة زيــارة ميدانيــة لطالبــات كليــة إدارة األعمــال
إلــى شــركة وادي مكــة للتعــرف علــى أنشــطة الشــركة الرياديــة وتضمنــت
الزيــارة حضــور الطالبــات لورشــة عمــل تفاعليــة بعنــوان «مفهــوم ريــادة األعمــال
وكيفيــة تحويــل الفكــرة لمشــروع».
تالهــا قصــة نجــاح لشــركة ناشــئة ،ثــم ُختــم اللقــاء بتقديــم عــدد مــن النصائــح
واإلستشــارات لتحفيــز التفكيــر اإلبداعــي والريــادي للطالبــات الراغبــات فــي
اســتحداث أو تطويــر مشــاريعهن الرياديــة.
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⃣ ⃣الرابــع والعشــرون :مشــاركة الكليــة فــي مبــادرة إثــراء التجربــة الدينيــة
إفتراضيـ ًـا فــي منظومــة الحــج والعمــرة بإســتخدام التقنيــات الحديثــة والمنظمــة
مــن قبــل معهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة وحصــول
الكليــة علــى المركــز الثانــي مــن خــال طالبــة الماجســتير فــي إدارة أعمــال
الحــج والعمــرة :حنيــن مشــهور البركاتــي والتــي شــاركت بمبــادرة تحمــل
عنــوان (تطويــر وإعــادة المواقيــت المكانيــة علــى أرض الواقــع ومحاكاتهــا عبــر
تطبيقــات الواقــع المعــزز لنقــل التجربــة للحــاج).
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⃣ ⃣الخامــس والعشــرون :حصــول جامعــة أم القــرى علــى االعتمــاد الدولــي.
(ختــم جــودة المقــررات اإللكترونية) مــن المنظمــة العالميــة(.)Quality Masters
وذلــك لمــادة مبــادئ التســويق فــي قســم التســويق بكليــة إدارة األعمــال
إلكترونيــا.
ضمــن مشــروع تطويــر المقــررات الدراســية
ً
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⃣ ⃣الســادس والعشــرون :قامــت كليــة إدارة األعمــال بحصــر البرامــج األكاديميــة
للكليــة وذلــك بترميزهــا مــن حيــث التخصــص والدرجــة العلميــة وعــدد الســاعات
والمــواد الدراســية وعــدد الســنوات والمرحلــة األكاديميــة ووصــف مختصــر
للتخصــص ومطابقتهــا مــع التصنيــف الســعودي وحالــة التخصــص فــي التصنيــف
قبــل وبعــد وذلــك لتصنيفهــا ضمــن مشــروع التصنيــف الســعودي الموحــد
للمســتويات والتخصصــات التعليميــة.
وتــم رفعهــا لوكالــة الجامعــة للتطويــر وخدمــة المجتمــع فــي ملــف متكامــل
متطابــق مــع التصنيــف الســعودي الموحــد.
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⃣ ⃣الســابع والعشــرون :تطبيــق تفعيــل خطــة اإلرشــاد األكاديمــي علــى
األقســام األكاديميــة حيــث أصبحــت الكليــة مــن أفضــل األمثلــة فــي تفعيــل دور
خطــة اإلرشــاد األكاديمــي علــى مســتوى الجامعــة للعــام الجامعــي  1442هـــ.

⃣ ⃣الثامــن والعشــرون :نظــم قســم إدارة أعمــال الحــج والعمــرة بكليــة إدارة
األعمــال جولــة ميدانيــة لطلبــة ماجســتير إدارة الحشــود بالمســجد الحــرام
وســاحاته ،فــي إطــار التعــاون المســتمر مــا بيــن الرئاســة العامة لشــؤون المســجد
الحــرام والمســجد النبــوي وجامعــة أم القــرى.
وتأتي الزيارة ليتمكن الطلبة من التطبيق العملي لما تعلموه في نظريات علم
الحشود ويوظفون المنطق الرياضي والمعايير الدولية في حساب مستويات
الخدمة والطاقة االستيعابية ،وفي التعامل مع التدفقات والنقاط الحرجة
وكتابة التقارير الميدانية االحترافية لدعم اتخاذ القرار وتجويد خدمة إدارة الحشود
المقدمة لقاصدي الحرم المكي عن طريق االستثمار في المعرفة؛ وفق رؤية
 2030وتطلعات القيادة الرشيدة يحفظها اهلل.
وقد أشرف على الجولة الدكتور محمد بن عبدالقادر الخادم رئيس قسم إدارة
أعمال الحج والعمرة السابق والدكتور بدر بن سعود آل سعود المتخصص في
دراسات الحشود.
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⃣ ⃣التاســع والعشــرون :مشــاركة وكيلــة كليــة إدارة األعمــال بشــطر الطالبــات
الدكتــورة َهــوازن الزبيــدي فــي برنامــج «علــى طاولــة اإلبتــكار».
بعنوان «سوق العمل والتخصصات المستقبلية»
المقدم من معهد اإلبداع وريادة األعمال

⃣ ⃣الثالثــون :مشــاركة وكيلــة رئيــس قســم المحاســبة د.آالء مهــدى منشــي
فــي اللقــاء الــذي أقامنــه عمــادة شــؤون المكتبــات تزامنـ ًـا مــع اليــوم العالمــي
للمــرأة بعنــوان (ملهمــات).
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⃣ ⃣الحــادي والثالثــون :االشــراف علــى لجنــة المجلــس الطالبــي فــي تنفيــذ
خططهــم لتحفيــز الطالبــات ،عمــل شــهادات شــكر لطالبــات المجلــس الطالبــي
وعمــل شــهادات عضويــة واضافــة الســاعات التطوعيــة لــكل طالبــة بأشــراف:
⃣ ⃣األستاذة مالك أحمد بالعبيد
⃣ ⃣األستاذة بيان محمد العميري
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المشاركات والمساهمات اإلعالمية في القنوات الفضائية:

دأبــت الكليــة بمشــاركاتها اإلعالميــة فــي القنــوات الســعودية الرســمية فــي
مواضيــع مهمــة لتســليط الضــوء والمشــاركة بفعاليــه حــول المواضيــع اإلداريــة
والمحاســبية ومســتجدات الســياحة وأعمــال الحــج والعمــرة والمواضيــع الخاصــة
بالمجتمــع وذلــك مــن خــال:
1 .1مشــاركة عميــد الكليــة بعنــوان ( دحــض زيــف وترويــج البعــض مــن أن
المملكــة العربيــة الســعودية لهــا مكاســب ماديــة مــن موســم الحــج)
2 .2مشــاركة عميــد الكليــة ووكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة فــي
تســليط الضــوء حــول موضــوع ( حجــم اإلنفــاق الحكومــي علــى مشــاريع
المشــاعر المقدســة والبنيــة التحتيــة للمشــاعر مــن أجــل تقديــم خدمــة
عاليــة الجــودة للحجــاج والمعتمريــن والــزوار).
3 .3مشــاركة عميــد الكليــة فــي التعليــق علــى( قــرار مجلــس الــوزراء علــى
النظــام الجديــد لمهنــة المحاســبة والمراجعــة والــذي يضبــط ســوق
مكاتــب وشــركات المحاســبة والمراجعــة).
4 .4مشــاركة عميــد الكليــة فــي التعليــق علــى الموازنــة العامــة للدولــة
 2021فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد  19ومســاهمتها للحفــاظ علــى
صحــة المواطــن.
5 .5مشــاركة عميــد الكليــة فــي التعليــق علــى تصريــح ولــي العهــد حــول
موازنــة الدولــة لعــام  2021وتســليط الضــوء علــى محاربــة الفســاد
والتصــدي لــه .
6 .6مشــاركة عميــد الكليــة فــي لقــاء بعنــوان (هــل فشــل المراجعــون فــي
إكتشــاف الغــش واإلحتيــال المحاســبي) .
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واســتعرض اللقــاء عـ ً
ـددا مــن المالحظــات التــي قــد يســهم تعديلهــا فــي رفــع
مســتوى التطبيــق الســليم للحوكمــة؛ والتــي قــد يكــون لهــا دور فاعــل فــي
حمايــة المنشــأة وأصحــاب المصالــح مــن أي حــاالت احتيــال جوهــري أو تعثــر قــد
يهــدد اســتمرارية المنشــأة .ومــن هــذه المالحظــات مــا يتعلــق ب:
	•الصياغــة الفضفاضــه لبعــض المتطلبــات الهامــة فــي الئحــة الحوكمــة
الصــادرة عــن الهيئــة.
	•آلية حماية المراجع الخارجي من الضغوط وتعزيز استقالليته.
	•متطلبات استقاللية عضو مجلس اإلدارة.
	•عدد العضويات.
	•مثلث عدم اكتشاف اإلحتيال.
	•لجنة المكافآت والترشيحات.
وكان ذلك من تنظيم كلية إدارة األعمال بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل .

74

7 .7مشــاركة عميــد الكليــة حــول موضــوع اإلســتثمار الوحيد في المشــاريع
التــي تقــوم بــه المملكــة العربيــة الســعودية فــي المشــاعر المقدســة
هــو شــرف خدمــة الحــاج.
8 .8مشــاركة عميــد الكليــة حــول رســالة ومضاميــن كلمــة ولــي العهــد
واتســامها بالوضــوح والشــفافية للشــعب بــأن األمــور تســير بشــكل
صحيــح نحــو اإلســتثمار األمثــل.
9 .9مشــاركة عميــد الكليــة بكلمــة ضافيــة حــول إســتضافة المملكــة
العربيــة الســعودية لقمــة العشــرين والتطــرق إلــى جهــود المملكــة
ــدرس للعالــم.
العربيــة الســعودية أثنــاء جائحــة كورونــا بأنهــا تُ ّ
1010مشــاركة عميــد الكليــة بالتعليــق لمحــور كلنــا فــي مفتــرق طــرق
بيــن اإلقتصــاد والصحــة وإختيــار جانــب الصحــة ســيكون علــى حســاب
اإلقتصــاد.
1111مشــاركة عميــد الكليــة حــول لقــاح كورونــا وصــورة أخــذ اللقــاح
علــى وجــه الســرعة للحــد مــن انتشــار الفايــروس والحمايــة مــن اإلصابــة
والحــرص علــى الســامة.
1212مشــاركة عضــو هيئــة التدريــس بقســم الســياحة والفندقــة األســتاذ
محمــد عبدالرحمــن باســندوه حــول إرتفــاع ســعر المنتــج الســعودي
الســياحي.
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International Journal
of Management
Excellence, Vol. 14, No.3
April 2020

■■Impact of Strategic
Planning and
Innovation on
Organisational
Performance of the
Saudi Red Crescent
Authority.

ورقة بحثية علمية

IUG Journal of
Economics and Business
Studies journal

■■The Impact of
Strategic Planning on
Innovation in Saudi
SMEs.

ورقة بحثية علمية

اإلسم

■■Strategies for
Innovation in the
Saudi Glass Industry.

د هناء جزاء العتيبي.أ

International Journal
of Recent Research in
Commerce Economics
and Management, Vol.
7, Issue 2, Month: April June 2020

القسم

■■Innovation Strategies
in the Hotels Sector of
Makkah.

إدارة االعمال

The International
Journal of Business &
Management, Vol. 8,
Issue. 7, July 2020

ورقة بحثية علمية

ورقة بحثية علمية

ورقة بحثية علمية

2020

IOSR Journal of Business
and Management,Vol.
22, Issue 8, August,
2020

■■Development of
Strategic Planning
Capability by Saudi
Technology Firms
and their Knowledge
Management
Activities.

2020

تاريخ النشر

نوع
النشر

2020

العنوان

2020

اسم وعاء النشر

2021

دار النشر

:أنشطة البحث واإلنتاج العلمي
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77

■■Laying off versus
training workers: how
can entrepreneurs
manage the
Coronavirus crisis.

ورقة بحثية علمية

Academic Journal of
Interdisciplinary Studies

■■Islamic versus
Conventional Fiscal
policy: The Effect of
Zakat on Education
and Employment.

ورقة بحثية علمية
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ورقة بحثية علمية

نجم الهدى نور الهدى.د

Journal of Asian
Finance, Economics and
Business

أسماء المنصف الرايس.د

■■Developing a CloudBased Mobile Learning
Adoption Model to
Promote Sustainable
Education,

إدارة االعمال

2020

Sustainability, 12 (8),
3126. (Web of Science
and Scopus Indexed)

إدارة االعمال

■■An Empirical Testing
of a House Pricing
Model in the Indian
Market,

2021

ورقة بحثية علمية

2020

Journal of Asian
Finance Economics and
Business, Vol. 7 (8).
(Web of Science and
Scopus Indexed)

ورقة بحثية علمية

2020

■■Validating the
Entrepreneurial
Intention Model on the
University Students in
Saudi Arabia,

2020

Journal of Asian
Finance Economics and
Business, Vol. 7 (11).
(Web of Science and
Scopus Indexed)

-

محمود إبراهيم فالته.د

Journal of Knowledge
Management, 25 (5):
1387-1405.

■■Networks, knowledge,
and knowledge
workers’ mobility:
evidence from the
National Basketball
Association.

إدارة االعمال

ورقة بحثية علمية

International Journal of
Computer Science and
Network Security, 21
(6): 35- 46

ورقة بحثية علمية

Developing Countries.
■■Selecting the Right
ERP System for SMEs:
An Intelligent Ranking
Engine of Cloud SaaS
Service Providers
based on Fuzziness
Quality Attribute.

-

2021

■■Innovating in the
Desert A Network
Perspective on
Knowledge Creation in

ورقة بحثية علمية

2021
2021

Journal of the
Knowledge Economy,
12 (3): 1--19
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 الطاهر األزهر عياد.د

-

 محمد نقيب الرحمن رحمن.د

■■Dynamics of Foreign
Direct Investment
in Saudi Arabian
Economy.

التسويق

ورقة بحثية علمية

Academy of
Entrepreneurship
Journal (Print ISSN:
10879595-; Online
ISSN: 1528-2686)

Global Business and
Economics Review.
(Scopus/Ranking B)

التسويق

ورقة بحثية علمية

international journal of
research and studies

■■The Role of
Entrepreneurial
Marketing in
Developing Economic
Countries (Saudi
Arabia Case Study for
SME).

2020

■■The Effect of
Religiosity and
Demographic Variables
on Arab Women
Consumers’ SelfExpression through
Luxury Brands: A
Mixed Methods Study.

ورقة بحثية علمية

ورقة بحثية علمية

2020
2020

Education + Training
(Scopus/ISI/Q1)

■■Extending the debate
over entrepreneurial
education
effectiveness: the
case of a Saudi
university.

2020

■■The international
entrepreneurial
mindset of Tunisian
SMEs operating in
African context.

2020

EuroMed Press
Emerald
Elsevier
international journal of research
and studies publishing, Online
Academy of
Entrepreneurship (Scopus)
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EuroMed Academy
of Business Book of
Proceedings (Scopus/
ISI/Q1)

ورقة بحثية علمية

 نورا زوا بنت مات صالح.د
هاني حسني سيد عبدالحميد..د..ا

ورقة بحثية علمية

-

حاتم رضوان إبراهيم رضوان.د

■■Leadership Styles
in the Hotel Sector
and Its Effect on
Employees’ Creativity
and Organizational
Commitment.

التسويق

ورقة بحثية علمية

ICHLRT 2020:
14. International
Conference on
Hospitality, Leisure,
Recreation and Tourism,
MARCH 26- 2 ,2020,
Madrid, Spain

سياحة وفندقة

■■Leadership Styles
in the Hotel Sector
and Its Effect on
Employees’ Creativity
and Organizational
Commitment.

سياحة وفندقة

World Academy of
Science,
Engineering and
Technology
International Journal of
Social and
Business Sciences
Vol:14, No:3, 2020

ورقة بحثية علمية

2020

International Journal of
Tourism
Research

■■The Moderating
Role of Leisure
Participation in WorkLeisure Conflict for the
Reduction of Burnout
in Hotels and Travel
Agencies.

2020

31 Mac- 2 April 2020

■■Leadership Styles
and Managerial
Effectiveness in Saudi
Arabia.

2020

Wiley
World Academy of Science, Engineering and Technology
International Journal of Social and Business Sciences

Conference
Proceedings5th
Scientific Conference on
Research and Studies
of Economics and
Administration Sciences,
Jeddah

80

International Journal of
Culture, Tourism and
Hospitality Research,
Vol. ahead-of-print,
Issue No. aheadof- print. https://
doi.org/10.1108/
IJCTHR-01- 2021-0023
-
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■■Residents’ Attitudes
toward Tourism
Development at AlJuhfa, Saudi Arabia.

علي أحمد القاسم.د

ورقة بحثية علمية

■■التنمية السياحية
المستدامة لتطوير قرية
الجحفة التاريخية بالمملكة
.العربية السعودية

سياحة وفندقة

مجلة اتحاد الجامعات
،العربية للسياحة والضيافة
 العدد،اإلصدار العشرون
2021 الثالث لعام

ورقة بحثية علمية

Conference: Leadership
in Hospitality Industry,
May 2020 in Sydney.

■■Examining the
Relationship between
Cultural Value
Orientations and
Employee Preferences
for HRM Practices
in Multinational
Corporation Hotels in
Saudi Arabia.

ورقة بحثية علمية

■■The Effect of COVID19 on potential
tourist›s consumption
Behavior: Evidence
from GCC Countries.

ورقة بحثية علمية

2021
2020
2021
2021

Journal of Association
of Arab Universities for
Tourism and Hospitality,
Vol. 20, Issue No. 1,
.2021

■■ Restaurants Health
Measures and
Customers’ Dining
Preferences during the
COVID-19 Pandemic:
Evidence from Egypt
and Jordan.

2021

Journal of Association
of Arab Universities for
Tourism and Hospitality,
Vol. 20, Issue
No.3, 2021

■■Investigating Chain
and Independent
Restaurants’ Facebook
Presence: A Step
Forward Towards
Measuring their Online
Image.

2021

Journal of Association
of Arab Universities for
Tourism and Hospitality
(JAAUTH), Vol.
20, Issue No. 2, 2021

■■The Effect of
COVID-19 on the
Domestic Tourists›
Attitudes: A
Comparative Study
between Egypt and
Jordan.

2021

International Academic
Journal of the Faculty
of Tourism and Hotel
Management – Helwan
University (IAJFTH),
Vol.7, Issue No. 1, 2021.
(In Press).

■■Post COVID-19
Crisis: Muslim Holy
Places› Hoteliers Are
You Ready to Fully
Reopen?.

ورقة بحثية علمية

2021

The International
Conference on Impact
of Pandemic of
COVID-19 on Tourism
and Hospitality Sectors
December, 9th 2020,
Faculty of Tourism &
Hotel Management,
Yarmouk University,
Online Conference,
Jordan, in Cooperation
with Fayoum University,
Egypt and Prince
Mugrin University,
Saudi Arabia. (Peer
Reviewed Abstract and
Presentation).

■■The Reflection of
COVID-19 Health
Precautions on the
online Presence of
Egyptian and Saudi
Restaurants.

ورقة بحثية علمية

يسري نبيل محمد السيد.د

سياحة وفندقة

ورقة بحثية علمية

ورقة بحثية علمية

ورقة بحثية علمية

2021

Journal of Association
of Arab Universities for
Tourism and Hospitality
(JAAUTH),
Vol. 20, Issue No.3,
2021
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 محمد عبدالرحمن باسندوه.آ

ورقة بحثية علمية

Cogent Business &
Management

■■Determinants of
industry expertise
outsourced IAF: Do.
company and auditor
attributes affect the
selection?.

المحاسبة

 إحسان صالح المعتاز.د.أ

International Journal of
Emerging Markets.

■■Culture and financial
reporting quality in
GCC countries: what do
we know about tribal
culture?.

ورقة بحثية علمية

■■A Review on The
Importance of Tourist
Satisfaction and
Destination Image
In Kingdom of Saudi
Arabia.

ورقة بحثية علمية

2021
2021
2021

83

Palarch’s Journal of
Archaeology of Egypt/
Egyptology, Vol. 18,
Issue No. 1, 2021.

محمد مجدي محمد حريري.د

ورقة بحثية علمية

2020

مجلة العلوم االقتصادية
واإلدارية والقانونية

■■أثر تطبيق ضريبة القيمة
المضافة على إيرادات
الهيئة العامة للزكاة
 دراسة ميدانية:والدخل
على منطقة مكة
.المكرمة

إبراهيم محمد القليطي.د

■■Revisiting the
Halal screening in
investments: the case
of GCC stock markets.

المحاسبة

Bait Al Mashura Journal,
(14), (2020).

المحاسبة

ورقة بحثية علمية

2020

ورقة بحثية علمية

2020

Journal of Development
and Economic

■■How does
Globalization Affect
the Role of ShariahCompliant Investment
Funds in Promoting
Social Justice?
Evidence from Saudi
Arabia.

ورقة بحثية علمية

■■Content Analysis of
Shariah-Compliant
Investment Equity
Funds in KSA: Does
Social Justice Matter?.

2020

International Journal
of Business and
Management, 15 (6)

84

■■Family ownership
and corporate
social responsibility
disclosure.

ورقة بحثية علمية

2021

Journal of Business
Ethics, 169(2), pp.333354.

■■Can Inclusion in
Religious Index
Membership
Mitigate Earnings
Management?.

ورقة بحثية علمية

Empirical investigation.
Accounting, 7(4), 893898

■■Audit efficiency and
board activity in Saudi
Arabia.

ورقة بحثية علمية

المحاسبة

سلطان عبداهلل العبد اللطيف.د

■■العالقة المحاسبية بين
الزكاة والضرائب في ضل
الفكر المالي اإلسالمي
 شواهد:والفكر الضريبي
.من التجربة السودانية

ورقة بحثية علمية

المحاسبة

فتح الرحمن الحسن منصور الحسن.د

2020

-
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.بسلطنة عمان
)159( العدد،دورية اإلداري
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عبداهلل منصور الصاعدي.د

2021

Spanish Journal
of Finance and
Accounting/
Revista Española
de Financiación y
Contabilidad, pp.1-23

المحاسبة

■■Financial-tax
reporting conformity,
tax avoidance and
corporate social
responsibility.

2021

ورقة بحثية علمية

2020

Journal of Financial
Reporting and
Accounting.

■■كوفيد ( )19ومهنة
المحاسبة المراجعة
(اإلسهامات العالمية مع
التركيز على دور اإلتحاد
الدولي للمحاسبين).
أ.د.أحمد حلمي جمعة

المحاسبة

د فيصل بن عايض الروقي

كتاب

■■محاسبة األنشطة الزراعية.

دار صفاء /األردن

■■المراجعة المتخصصة
البنوك -األدوات
والمشتقات المالية.

2021

المحاسبة

■■طرق البحث العلمي في
المحاسبة.

■■تطور نظرية المحاسبة
المالية :النموذج الدولي.
■■دراسات معاصرة في
خدمات المراجعة.
ورقة بحثية علمية
ورقة بحثية علمية
ورقة بحثية علمية

2020

■■بطاقة األداء المتوازن
بين العوامل الموقفية
وإستخدام تقنيات
المحاسبة اإلستراتيجية.

مجلة الدراسات التجارية
المعاصرة بكلية التجارة
بجامعة كفر الشيخ
بجمهورية مصر العربية.

2020

ورقة بحثية علمية

2020

■■أثر تطبيق نظام تخطيط
موارد المنشأة على
األداء المالي والسوقي
للشركات الصناعية
المدرجة في السوق
المالية السعودية.

مجلة البحوث المحاسبية
بقسم المحاسبة بكلية
التجارة بجامعة طنطا
بجمهورية مصر العربية.

مجلة اإلسكندرية للبحوث
المحاسبية بقسم المحاسبة
بكلية التجارة بجامعة
األسكندرية بجمهورية مصر
العربية.

2020

86

■■أثر ممارسات المحاسبة
اإلدارية على األداء المالي
في الشركات المساهمة
الصناعية السعودية -
دراسة ميدانية.

مجلة كلية اإلقتصاد
واإلدارة  -جامعة الملك
عبدالعزيز بجدة.

The Factors Influencing
Cost and Management
Accounting Practices in
Manufacturing in Saudi
Stock Exchange.

محمد أحمد الضيف.د
سعد بن عزيز العتيبي.د

ورقة بحثية علمية

■■Implementation of SixSigma methodology to
achieve a competitive
edge in Saudi
universities.

إدارة أعمال الحج والعمرة

Studies of Applied
Economics journal

■■كتاب جودة الخدمة
التعليمية رؤى وآفاق
تحقيق الريادة العالمية
.في التعليم

إدارة أعمال الحج والعمرة

.وجهاء العرب

ورقة بحثية علمية

GeoJourrnall off Tourism
and Geosiittes, 33(4),
15641570-.

■■THE SOCIAL
RESPONSIBILITY OF
TOURISM AND HOTEL
ESTABLISHMENTS
AND THEIR ROLE
IN SUSTAINABLE
TOURISM
DEVELOPMENT IN ALAHSA, SAUDI ARABIA.

كتاب

■■A description of
green hotel practices
and their role in
achieving sustainable
development.

ورقة بحثية علمية

2020
2020
2021
2021

Sustainability, 12(22),
9624
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التدريب الميداني وشركاء النجاح ـ:

الرؤية
أن تكون وحدة التدريب مركزً ا
ً
تأهيليا لخريجي كلية إدارة
رائدا
ً
األعمال على مستوى المملكة
العربية السعودية

الرسالة
تأهيل وإعداد الطالب والطالبات
ً
مهنيا على
تأهيال
المتدربين
ً
مستوى مميز وكفاءة عالية ،بما
يساهم في تميز خريجي كلية
إدارة األعمال في المستقبل
.العملي

88

الفئة المستهدفة:
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إحصائية لعدد الطالب والطالبات المتدربين والمتدربات:

العام الجامعي  1442هـ

اإلجمالي = 1016
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أرقــام التواصل:

م

1

عمادة الكلية

االسم

اإليميل

رقم
الهاتف

تحويلة

عميد كلية إدارة

أ.د احسان بن صالح
المعتاز

esmoataz@uqu.edu.sa

5284115

3040

وكاالت الكلية

االسم

االيميل

رقم
الهاتف

تحويلة

د .فيصل بن عايض
الروقي

faroqy@uqu.edu.sa

5283327

2517

األعمال

وكالة الكلية
1

للشؤون
األكاديمية

2
3

وكالة الكلية
للتطوير والجودة
وكالة الكلية
لشطر الطالبات

د .سعد بن عزيز
العتيبي

saaotybi@uqu.edu.sa

د .هوازن بنت
عبدالحفيظ الزبيدي

hazubaidi@uqu.edu.sa

5270000

--

---

رؤساء األقسام
م

األقسام

االسم

اإليميل

رقم
الهاتف

تحويلة

1

قسم المحاسبة

د .مشاري بن حمدان
العصيمي

mhosaimi@uqu.edu.sa

5270000

3059

د .نعيم بن علي
البيحاني

nabihany@uqu.edu.sa

5270000

د .باسم بن مسعود
الحازمي

bmhazmi@uqu.edu.sa

5270000

3063

د .محمد بن أبو بكر
باقادر

mabagader@uqu.edu.
sa

5270000

3056

د .طارق بن محمد
العقال

tmoqla@uqu.edu.sa

5270000

3058

2
3
4
5
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قسم إدارة
األعمال
قسم التسويق
قسم السياحة
والفندقة
قسم إدارة
الحج والعمرة

3061

وكيالت رؤساء األقسام
م

القسم

االسم

اإليميل

رقم
الهاتف

تحويلة

1

وكيلة رئيس
قسم إدارة
األعمال

د .أمل عبداهلل
العتيبي

aaaotaiby@uqu.edu.sa

--

--

2

وكيلة رئيس
قسم التسويق

د .أبرار أحمد بايزيد

aabayazeed@uqu.edu.sa

--

--

3

وكيلة رئيس
قسم المحاسبة

د .آالء مهدي منشي

amamunshi@uqu.edu.sa

--

--

4

وكيلة رئيس
قسم السياحة
والفندقة

د .ريم حسب اهلل
الحسني

rhhasani@uqu.edu.sa

--

--

إدارة الكلية
م

القسم

االسم

اإليميل

رقم الهاتف

تحويلة

1

مدير اإلدارة

أ .حمود بن محمد
العتيبي

hmalotaibi@uqu.edu.sa

5270000

3033

2

مساعد مدير
اإلدارة

أ .أمل بنت سليم
اللحياني

asalehyani@uqu.edu.sa

--

--

صفحة الكلية على موقع الجامعة
https://uqu.edu.sa/cob

حساب الكلية في تويتر
@UQUCoB
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