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  :مقدمه

   

 

بكلية االقتااد هـ وعلى مدار شهور من العمل اجلاد 5111/5111شهد العام اجلامعي 

األربع وأقسام  اواإلدارة شارك فيه مجيع أبنائها جبهود خملاة من عمادة الكلية ووكاالهت

العلمية وهيئتها التعليمية املختلفة وانتهاء مبنسوبيها اإلداريني والفنيني وأبنائها وبناهتا من 

يب وحرصت هذا العام طالب وطالبات ، حيث أولت الكلية اهتمامًا كبريًا مبفهوم التبادل الطال

على التوسع يف تطبيقه وإضافة جامعات أخرى للتعاون مع الكلية لتطبيق هذا الربنامج حيث 

رشحت الكلية عدد كبري من الطالب والطالبات مبرحليت البكالوريوس واملاجستري لدراسة 

 الفال الايفي جبامعات أدينربه نيربا ودرم وكنجستون الربيطانية. 

لية هذا العام برنامج التدريب التعاون الذي يسمح للطالب بالتدريب كما دشنت الك 

 خالل الفال الدراسي التاسع لدى شركات ومؤسسات متميزة وعاملية.
  

وعلى مستوى مرحلة الدراسات العليا فقد فتح باب القبول بربنامج املاجستري التنفيذي  

 يقدمها قسم العلوم السياسية يف السياسة العامة أحد الربامج اجلديدة املستحدثة اليت

 بالكلية. 
 

وعلى جانب األنشطة العلمية والبحثية شاركت الكلية كشريك معريف يف منتدى جدة  

م الذي نظمته الغرفة التجارية الاناعية جبدة، كما نظمت الكلية العديد من 1051التجاري 

نوقشت خالهلا العديد من اللقاءات العلمية الشهرية وبرنامج على طاولة احلوار األكادميي 

القضايا اليت هتم اجملتمع وتنظيم فعاليات املساء الثقايف. هذا باإلضافة إىل إنشاء الكرسي 

 العلمي لااحب السمو امللكي األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ملكافحة التستر التجاري. 

قبول تقرير أما على مستوى االعتماد األكادميي الدويل، فقد حالت الكلية على  

 . AACSBالسنوي من هيئة االعتماد هليئة 
  

على التوايل  امسويطيب يل أن أضع بني يدي القارئ الكرمي التقرير السنوي اخل 

-5111والذي حيتوي على إجنازات الكلية خالل العام اجلامعي  لكلية االقتااد واإلدارة،

معايل مدير اجلامعة األستاذ  منالدعم الالحمدود حتققت بفضل اهلل، مث بهـ، واليت 5111

وختامًا أتوجه  ،ومساندة أصحاب السعادة وكالء اجلامعة الدكتور أسامه بن صادق طيب،

 بالشكر والتقدير لكل من شارك يف إعداد هذا التقرير، واهلل املوفق. 

 

 اخليال احملسن عبد بن توفيق. د.أ

 واإلدارة االقتصاد كلية وكيل  



 ه

 

 

 

  

 

 

 الرؤيـــــة

 

 العملية تشكيل على التأثري يف الريادة موقع حتقيق إىل واإلدارة االقتااد كلية تسعى

 السياسية والعلوم واحملاسبة واالقتااد اإلدارة جماالت يف التطبيقية واملمارسات التعليمية

 . األوسط الشرق مستوى على ولكن اململكة مستوى على فقط ليس

 



 و

 

 

 

 الرســــالة

 

 طالب خدمة على تعمل التخااات متعددة تعليمية مؤسسة هي واإلدارة االقتااد كلية

 ، احملترفني املوظفني إىل إضافة اجلزئي، والتفرغ التفرغ بنظامي واملاجستري البكالوريوس

 : يلي ما بتحقيق الكلية تلتزم ولذلك

 املهنية حياهتم مزاولة من متكنهم اليت والقيم واملهارات باملعرفة خرجييها تزويد 

 . االحترافية مستويات بأعلى

 يف يساهم مبا والتطبيقية النظرية األحباث إجراء من التدريس هيئة أعضاء متكني 

 احلكومي القطاعني تواجه اليت للمشاكل مبتكرة حلول وتقدمي األعمال وتطوير إثراء

 .والتجاري

 باجملتمع االرتقاء أجل من والطالب واملوظفني التدريس هيئة أعضاء مسامهات زيادة 

 حتقيق ويتم والوطين، احمللي املستويني على احلكومية واألجهزة األعمال ومؤسسات

 املوجهة التدريب وبرامج واالستشارات املتخااة الدراسات تقدمي خالل من ذلك

 . جمموعة كل احتياجات مع تتناسب واليت
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 :البكالوريوس مرحلة - أوالا   

 :بالكلية العلمية األقسام   
 يف العلميـة  األقسـام  مـن  ددتضـم عـ   (املؤسس جامعة أساس) واإلدارة االقتااد كلية  

األنظمـة وحتويلـه إىل كليـة    بعد انفاال قسـم   ،ةعلمي ماقسأ( 50) بلغت التخااات خمتلف

 :  التالية األقسام العلمية حاليًاالكلية ضم وت ،مستقلة مبسمى "كلية احلقوق"

 اإلنشاء تاريخ العلمي القسم م 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

50 

 قسم إدارة األعمال 

 قسم االقتااد 

 قسم اإلدارة العامة 

 قسم احملاسبة 

 قسم العلوم السياسية 

 قسم إدارة اخلدمات الاحية واملستشفيات  

 قسم نظم املعلومات اإلدارية 

 قسم التمويل 

 قسم التسويق 

 قسم إدارة املوارد البشرية 

 هـ5111 -5117

 هـ5111 -5117

 هـ5111 -5115

 هـ5111 -5111

 هـ5101 -5101

 هـ5115 -5110

 هـ5115 -5110

 هـ5111 -5115

 هـ5111 -5115

 هـ5111 -5115

 

 :وطالب وطالبات الكلية تفتو  ب ن العمادةاللقاء امل

هــ لقـاء مفتـوط لطـالب برنـامج      5111حمرم  1عقدت اإلدارة العليا للكلية يف يوم االثنني      

على وحدة االعتماد  فبكالوريوس األعمال، وقد حضر هذا اللقاء عميد الكلية والوكالء واملشر

األكادميي واملشرف على برنامج بكالوريوس األعمال واملشرف على وحـدة التخطـيط الـوظيفي    

واخلرجيني. وجرى يف هذا اللقاء التأكيد على أن الطالب شـريك مهـم يف جنـاط هـذا الربنـامج      

عمل. وقد املتميز على مستوى املنطقة حيث حيقق االعتماد األكادميي ويليب احتياجات سوق ال

تضــمن هــذا اللقــاء االســتماع إىل مالحظــات ومقترحــات الطــالب الــيت اتســمت باملوضــوعية 

 والشفافية وهو ما عكس املستوى الثقايف العايل الذي يتمتع به طالب هذا الربنامج. 
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: أعداد طالب وطالبات الكلية مبرحلة البكالوريوس   

  علميـاً  قسـماً  عشـر  أحـد  خـالل  مـن  العلميـة  التخااات من عدد حاليًا الكلية تقدم

 بلـ   وقـد  واألعمـال،  املـال  وقطاع العام القطاع يف العمل سوق متطلبات مجيعها ختدم خمتلفة

وبرنامج بكالوريوس العلـوم   بعد عن والتعليم واالنتساب االنتظام وطالبات طالب عدد إمجايل

 : كالتايل موزعني ، وطالبة طالب( 11751) بالكلية املسجلنياإلدارية 

 . االنتظام نظام ميثلون وطالبة طالب(  1151)  عدد -

 .االنتساب نظام ميثلون وطالبة طالب(  15117)  عدد -

 .ُبعد عن التعليم نظام ميثلون وطالبة طالب ( 111)  عدد -

 (   طالب وطالبة ميثلون برنامج بكالوريوس العلوم اإلدارية.7710عدد ) -

 اإلدارية )تعليم عن بعد(.( برنامج العلوم 117عدد ) -
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 وطالبة، طالب( 7111) العام هذا توقع خترجهمامل والطالبات الطالب عدد ويبل 

 كما يلي: موزعني

 

 االنتظام نظام ميثلون وطالبة طالب( 5011) عدد  -

 االنتساب نظام ميثلون وطالبة طالب( 1111) عدد -

 ( طالب وطالبة ميثلون التعليم عن بعد 11عدد ) -

 

 واالنتساب االنتظام البكالوريوس مرحلة وطالبات طالب توزيع شكل التايلال ويظهر         

 :هـ5111 -5111 الدراسي العام خالل بالكلية العلمية األقسام على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عددطالبالبكالوريوس

“انتظام“
وطالبةطالب3124

 عددطالبالبكالوريوس

“انتساب“

طالبوطالبة12847
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 أعداد طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس " التعليم عن بعد"  

 

 

  

 عددطالبالبكالوريوس

“تعليمعنبعد“
طالبوطالبة368
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د طالب وطالبات برنامج بكالوريوس العلوم اإلداريةأعدا  

 

   

 

 

 

  
 عددطالبالبرنامج

“انتساب“

وطالبةطالب7731

 عددطالبالبرنامج

“تعليمعنبعد“

طالبوطالبة357



21 

 











لطالب والطالبات املتوقع خترجهمأعداد ا  

 

  

 عددطالباالنتظام

طالبوطالبة2111

 عددطالباالنتساب

طالبوطالبة6881

 عددطالبالتعليمعنبعد

طالبوطالبة95
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 املاضي واحلايلمقارنة بني أعداد طالب الكلية للعامني 

  

 

 

 
 

   

   

   

   

 

 :األعمال بكالوريوس طالب وطالباتل الطالبي التبادل برنامج 

تويل الكلية اهتمامًا بالدراسة باخلارج من خالل برامج التبادل الطـاليب، حيـث يشـهد العـام      

هـ تطبيق برنامج التبـادل الطـاليب لدراسـة طـالب برنـامج بكـالوريوس       5111/5111اجلامعي 

الربيطانيــة،  وكنجســتون األعمــال الفاــل الدراســي الاــيفي يف جــامعيت أدنــربه نيــربا ودرم 

الربنـامج طـالب مـرحليت البكـالوريوس واملاجسـتري، حيـث تضـمنت خطـة         ويستفيد مـن هـذا   

( طالـب وطالبـة مـن طـالب مرحلـة برنـامج بكـالوريوس        10االبتعاث هلذا العام ابتعاث عدد )

 ( طالب وطالبة من طالب برنامج ماجستري إدارة األعمال.11األعمال، و)
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ثـل أكثـر مـن عنـرين جامعات عامليـة عريقـة م من تدريس هيئة أعضاء استقطاب
 : اجلديدة الدراسية الربامج احتياجات لتلبية خمتلتفة جنسية 

يف ظل ما استحدثته الكلية من برامج أكادميية تقدم باللغة اإلجنليزية، فقد حرصت 

على أن تقدم هلذه الربامج الكفاءات العلمية واألكادميية املتميزة اليت تساهم يف رفع مستوى 

ء هيئة تدريس أعضا كوكبة من استقطاب هلذه الربامج، حيث عملت علىاجلودة التعليمية 

ثقافات خمتلفة متثل  ينتمون جلامعات عاملية والتعاقد مع أكثر من عشرون جنسية للشطرين

حيث مشلت الواليات املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة، كندا  مدارس فكرية متنوعة،و

  األفريقية، مت اختيارها بعناية لتقدم خدماهتا التعليميةواستراليا وعدد من الدول اآلسيوية و

احتياجات األقسام العلمية، ومن بينها كافة جبانب الكفاءات األكادميية الوطنية لتلبية 

 برنامج بكالوريوس األعمال. 

كما أن اهلدف من التعاقد مع هذه النخبة ال يقتار على العملية التعليمية فحسب، 

 البحث العلمي أيضًا.ولكن لدفع حركة 
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 برنامج التدريب التعاوني: 

يعد برنامج التدريب التعاوين من أبرز الربامج اليت شهدها هذا العام، حيث قامت 

الكلية باستحداث وحدة يناط هبا مهام وأعمال التدريب التعاوين من خالل إشراف أكادميي. 

النظرية والتطبيق العملي وإتاحة الفرصة أمام ويهدف هذا الربنامج إىل الربط بني الدراسة 

الطالب للتعرف على بيئة العمل بالشركات واملؤسسات الوطنية والتعرف على الفرص 

الوظيفية املتاحة واملناسبة لتخاااهتم العلمية، وهو ما أكدت عليه اخلطط الدراسية 

ي األخري من الدراسة لألقسام العلمية املعنية بالتدريب التعاوين وختايص الفال الدراس

 اجلامعية للتدريب التعاوين، وهو ما يسمح للشركات باستقطاب اخلرجيني.

 

 اللجنة االستنارية:تدش ن برنامج التدريب التعاوني حبضور أعضاء 
 

عقدت اللجنة اجتماع اللجنة االستشارية للكلية اليت تضم العديد من رجال األعمال 

حمرم  11هلذا العام بفندق انتركونتننتال يف يوم األربعاء واألكادمييني والطالب اجتماعها 

م، حبضور سعادة وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريف 1051ديسمرب  51هـ املوافق 5111

الدكتور أمحد بن حامد نقادي، وعميد ووكالء الكلية ورؤساء األقسام العلمية  وأعضاء اللجنة 

من مسؤويل املوارد البشرية يف القطاعني شركة مخسني مائة وشاركة ممثلو مباالستشارية، و

تدشني برنامج  رية وتطويرها من اجلنسني متالعام واخلاص وكوكبة من املهتمني باملوارد البش

التدريب التعاوين لطالب وطالبات الكلية. وقد متخض عن هذا االجتماع توقيع الكلية للعديد 

شركات واملؤسسات املرموقة، بلغت يف جمموعها ما من االتفاقات ومذكرات التفاهم مع بعض ال

 يقارب ثالثون شركة ومؤسسة وطنية للبدء يف تنفيذ الربنامج وإعداد الطالب لسوق العمل. 
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 لطالب وطالبات الكلية التدريب ملدة أربعة أشهر كاملة يف  وتتيح مذكرات التفاهم الفرصة

اجلهات املشاركة يف الربنامج، يعمل خالهلا الطالب أو الطالبة كموظـف وتنطبـق عليـه مـا     

ينطبق على العاملني يف الشركة من حقوق وواجبات، ويعترب الطالـب أو الطالبـة راسـبًا يف    

 أيام. ( 1هذه املادة إذا تغيب عن التدريب ملدة )

  .يساهم هذا الربنامج يف استقطاب الطالب بعد انقضاء فترة التدريب للعمل هبذه الشركات 

           مشاركة أعضـاء اللجنـة االستشـارية يف تنفيـذ الربنـامج مـن خـالل الشـركات واملاـارف

 املشاركني هبا.  

 

 استطالع آراء طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس حول خطط املواد الدراسية للكلية:

" أطلقت الكلية بشطريها محلة استقااء رقمية هتدف  الطالب يؤثرحتت شعار " 

إىل استطالع آراء الطالب والطالبات حول مكونات خطط املواد الدراسية ومدى حاوهلم على 

. تتم هذه وغريها من املعلومات اهلامة واخلاصة بكل مادة دراسية املفردات والكتب املقررة

تتيح للطالب والطالبة ادخال آرائهم  (Tablet) مدربة ومزودة بأجهزةاجلهود من خالل فرق 

وقد ساعدت عملية داخل مباين القاعات الدراسية. وخالل أوقات االستراحة بني احملاضرات 

تاميم االستبيان بشكل الكتروين على التأكد من دقة املعلومات املدخلة من الطالب وسرعة 

كن املسئولني من اختاذ قرارات اسرع مبنية على معلومات تغذية قاعدة البيانات، وهو ما مي

 دقيقة.

إىل أّن هذا االستقااء ذو عينة عشوائية، ُيقاد منها التقييم العادل اإلشارة جتدر و 

جلهود األقسام العلمية فيما خيّص خطط املواد الدراسية. واهلدف من ذلك حث السعي 

 من مستوى احلياة األكادميية يف الكلية.للتطوير، عرب إذكاء روط التنافس مبا يرفع 

وعلى مستوى شطر الطالبات فقد أشرفت وكيلة الكلية على تنفيذ هذه العملية  

 مبشاركة مشرفات األقسام العلمية واإلداريات.
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 مسابقة ملتفات املواد لألقسام العلمية:

مسابقة ملفات املواد على مستوى األقسام العلمية على مدار الفال الدراسيني  نظمت الكلية

، وهتدف هذه املسابقة إىل زرع ثقافة اجلودة التعليمية من خالل تاميم ملف ايناألول والث

متكامل لكل مادة يوضح فيه اجلهد املقدم من أستاذ املادة واملشاركات املقدمة من الطالب. وقد 

اخلدمات الاحية واملستشفيات املركز األول على مستوى شطري الكلية يف هذه  قسم إدارةحقق 

املسابقة للفال الدراسي الثاين. كما حال قسم اإلدارة العامة بشطر الطالب على املركز 

األول، وقسم احملاسبة بشطر الطالب وقسم اإلدارة العامة بشطر الطالبات وقسم االقتااد 

 األول يف نفس املسابقة. بشط الطالبات على املركز 

 

 

  اختبارات املناطق لطالب االنتساب والتعليم عن بعد:
 

هـ للطالب 5111/5111قامت الكلية مبهام وأعمار اختبارات املناطق للعام اجلامعي 

 )االنتساب والتعليم عن بعد(. بعد أن قامت الكلية بتشكيل جلنة لإلشراف على االختبارات. 

 كما قامت الكلية بإنشاء وحدة للتاحيح اآليل الختبارات املناطق. 
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: العليا الدراساتمرحلة :  ثانياا   -     -  

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  اجسـتري  املبدايـة انطالقـة برنـامج     الدراسات العليا يف العام احلـايل وقد شهدت مرحلة

قدمـه قسـم العلـوم السياسـية اعتبـارًا مـن الفاـل        ي، الذي التنفيذي يف السياسة العامة

الدراسي األول من العام اجلامعي احلايل، ويعد هذا الربنامج األول مـن نوعـه يف اململكـة    

 والعامل العريب. 

 ( طالب 11ابتعاث )م األعمـال التنفيـذي إىل جامعـة در    من طالب برنامج ماجستري إدارة

 الربيطانية ضمن برنامج التبادل الطاليب.

 مـن  مسـاعد  أسـتاذ  وظيفـة  علـى  السـعوديني  التـدريس  هيئـة  أعضاء من( 1) تعيني 

 .بقسم نظم املعلومات اإلدارية اجلامعة مبتعثي
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 املاجستري درجة على حاوهلم بعد حماضر وظيفة على ينمعيد( 1) تعيني. 

 بشطر الطالبات. معيدة بالتميز بقسم احملاسبة تعيني 

 ( 51االنتهاء من مناقشة عدد ) من رسائل املاجسـتري املقدمـة لألقسـام    رسالة علمية

  العلمية بالكلية. 

 

 وطالبات مرحلة الدراسات العليا  أعداد طالب

 

  

 عددطالبالماجستير

طالبوطالبة965
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 املاجستري األكادمييأعداد املقبولني مبرحلة 

 هـ5111/5111للعام الدراسي 

 

 

 

  

 إجماليالمقبولين

211

طالبوطالبة
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 إجماليالمقبولين

طالبوطالبة489

 املقبولني بربامج املاجستري التنفيذيةأعداد 

 هـ5111/5111للعام الدراسي 
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 برامج الدراسات العليا اخلاصةاستقبال الدفعة اجلديدة من طالب 
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يئة التعليمية بالكلية:: اهلثالثاا    

 اهليئة التعليمية بشطر الطالب

 

 

 اهليئة التعليمية بشطر الطالبات

 

 

 

 

 

 

 اهليئة التعليمية بشطر الطالبات
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  : العلمية الرتقيات

 

 هيئـة  ألعضـاء  العلميـة  الترقيـات  مـن  حركـة  هــ 5111 -5111 الدراسـي  العـام  شهد

 التـدريس  هيئـة  أعضـاء  ( مـن 1) بترقيـة  إلداريـة ا قـرارات  صـدرت  حيـث  بالكليـة،  التدريس

 من اآلخر البعض وترقية ،أستاذ مرتبة إىل مشارك أستاذ مرتبة من العلمية األقسام مبختلف

 العلميـة  الترقيات حركة التايل اجلدول ظهروي مشارك، أستاذ مرتبة إىل مساعد أستاذ مرتبة

 . احلايل العام خالل

 

  

 م

 

  االســـــــم

 

  العلمي القسم
 العلمية املرتبة

 الترقية بعد  

  أستاذ  احملاسبة عبد اللطيف بن حممد باشيخ . د.أ 5

 أستاذ إدارة األعمال أ.د. هاين بن عبد الرمحن العمري 1

 أستاذ احملاسبة  أ.د. جمبور بن جابر النمري  1

 أستاذ مشارك صحيةخدمات  د. حسني بن حممد برعي 1

 أستاذ مشارك اإلدارة العامة د. وهيب بن عبد الفتاط صويف  1

  مشارك أستاذ اإلدارة العامة د. رجاء بنت حيي الشريف  1

 أستاذ مشارك اإلدارة العامة  د. زينب بنت عبد الرمحن السحيمي 7

 أستاذ مشارك التسويق  د. حممد بن إبراهيم احلبيب  1

 أستاذ مشارك إدارة األعمال  د. ناصر بن عقيل كدسه  1
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 :  املتميزين التدريس هيئة أعضاء
 

 يف املتميزين التدريس هيئة أعضاء بعض بتكرمي السنوي اخلتامي احلفل خالل الكلية قامت

 هيئة أعضاء العام هذا املكرمني بني من وكان ، اجملتمع خدمة العلمي، البحث التدريس، جماالت

 : التايل اجلدول يف أمسائهم املوضح التدريس

 

 التميز جمال العلمي القسم االســــــم 

 البحث العلمي إدارة األعمال  حممد زين أ.د. 

 وخدمة اجملتمع البحث العلمي   االقتااد  عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت أ.د. 

 العلمي البحث   اإلدارة العامة حامد حممد الدوعاند. 

 العلمي البحث  العلوم السياسية وليد بن نايف السديري د. 

 البحث العلمي  التسويق   أ.د. حبيب اهلل حممد التركستاين

 العلمي البحث  التمويل د. حسام الدين نزار امللكاوي 

 البحث العلمي إدارة املوارد البشرية د. وفاء بنت عبد البديع اليايف 

 نقطةعالء الدين أمحد أبو د. 
إدارة اخلدمات الاحية 

 واملستشفيات
 البحث العلمي 

 املثايل احملاضر احملاسبة خالد سعيد باشنيينأ . 
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 :  واإلعارة الندب . 
 

   خمتلفـة  جهـات  عـدة  إىل التـدريس  هيئة أعضاء من (1) عدد ندب على الكلية وافقت 

 :التايل النحو على وذلك

 

 الندب جهة  العلمي القسم  االســــــــــــــم م 

 أملانيا يف الشريفني احلرمني خادم سفارة   العامة اإلدارة شعييب أمحد بن فيال. د 5

 وأوروبا العريب لإلقليم والتنمية البيئة مركز االقتااد اخلويل فتحي السيد بن سيد. د 1

 العربية الدول جامعة السياسية العلوم اهلباس نايف بن خالد. د 1

 

 

 املتقاعدين : 
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الدويل األكادميي االعتماد:  اا رابع  

 

 (AMBA)هيئة االعتماد األكادميي 

 

استمرارًا جلهود الكلية بعد حاوهلا على االعتماد األكادميي لربامج املاجستري يف إدارة      

فقد تواصلت جهود الكلية للمشاركة يف اللقاءات   AMBA األعمال العام والتنفيذي من هيئة 

  السنوية وتقدمي التقارير حيث شاركت الكلية يف:  
 

  م. 1051تقدمي تقرير العمداء السنوي  -

 : (AMBA)مشاركة الكلية يف اللقاء العلمي األكادميي لرابطة ماجستري إدارة األعمال       -   

واألربعون لرابطة ماجستري إدارة األعمال شاركت الكلية يف اللقاء السنوي اخلامس 

(AMBA) .والذي عقد مبدينة لندن 
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 :  (AACSB)هيئة االعتماد األكادميي 
 

:   
 

ــرب  ــادميي   هيتعت ــة االعتمــاد األك ــة ئ ــام    هيئ ــت ع م ومقرهــا 5151عامليــة تأسس

ــة ا      ــر ثقاف ــاد ونش ــوير واعتم ــعى لتط ــة تس ــدة األمريكي ــات املتح ــيم  الوالي جلــودة يف التعل

ــق     عــداإلداري. وت ــًا وصــرامة يف تطبي ــات االعتمــاد األكــادميي التزام ــر هيئ اهليئــة مــن أكث

ــت   ــث حظي ــا حي ــى     1معايريه ــرف احلاــول عل ــامل بش ــال يف الع ــات األعم ــن كلي ــط م % فق

ــادميي.   ــز األك ــذا التمي ــع     ه ــنوات األرب ــدار الس ــى م ــبريًا وعل ــوطًا ك ــة ش ــت الكلي ــد قطع وق

ــدمت خال  ــات     املاضــية ق ــايري ومتطلب ــق مع ــزام بتطبي ــى االلت ــت عل ــا برهن ــاريرًا نوي ــا تق هل

االعتمــاد األكــادميي الــيت تســمح هلــا باحلاــول علــى االعتمــاد مــن هــذه اهليئــة املرموقــة   

 عامليًا.

  قام وفد االعتماد وفد هيئة االعتماد األكادمييAACSB  هـ 5111حمرم  55للكلية يف

ى آخر املستجدات واالجنازات اليت حققتها الكلية م لالطالع عل1051نوفمرب  11املوافق 

خالل العام املنارم ومدى تقدم مراحل االعتماد األكادميي ضمن خطتها لالعتماد 

األكادميي، وتضمن برنامج الوفد زيارة ملكتب سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية 

امعة للتطوير املكلف، ومكتب سعادة وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريف ووكيل اجل

كما تضمنت الزيارة لقاء طالب برنامج بكالوريوس األعمال ومدرسي اللغة االجنليزية 

 وأعضاء هيئة التدريس اجلدد.
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   تلقى عميد الكلية موافقة هيئة االعتماد األكادميي AACSB على التقرير السنوي

أشادت اهليئة باإلجنازات التطويرية املقدم من الكلية يف هناية العام املنارم، حيث 

اليت قامت الكلية بتنفيذها، وتأيت هذه املوافقة تتوجيًا ملسرية االعتماد األكادميي 

 اليت تبنتها الكلية على مدار السنوا ت األربع املاضية.

 األكادميي لالعتماد الكلية خطة ضمن األكادميي االعتماد مراحل تقدم تقييم 

 1051/  1051 احلايل للعام السنوي ريرالتق إلعداد التحضري  

 11 إىل أكادمييًا املؤهلني التدريس هيئة أعضاء نسبة حتسن % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% % % %
%

%

%

%

%

%
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 : EFMDهيئة االعتماد األكادميي 

 

 خاصة عمل ورشة  م1051 يونيو 51 املوافق هـ5111 رجب 11 يف نظمت الكلية -

األكادميي لربامج  مبتطلبات االعتمادباالستعداد ومناقشة معايري وإجراءات الوفاء 

 EPASمن منظمة ماجستري إدارة األعمال التنفيذي للحاول على االعتماد األكادميي 

. شارك يف هذه الورشة عميد  EFMD لهيئة األوربية للتطوير اإلداري التابعة ل

ف على الكلية والوكالء واملشرفني على برامج ماجستري إدارة األعمال التنفيذية واملشر

 وحدة االعتماد األكادميي. 

م( 1051مارس  1هـ )11/1/5111للكلية يف  EPASزيارة وفد االعتماد األكادميي  -

وتضمن برنامج الوفد االطالع على األقسام العلمية املعنية إدارة األعمال واحملاسبة 

 واالقتااد.

  EPAS األكادميي لالعتماد الذايت التقومي تقرير إعداد -

 1051 مايو يف األكادميي االعتماد وقرار الزيارة نتائج يف البت -

 األكادميـــــي لالعتماد الدولية للمنظمة االستثنائية اجلمعية يف الكلية مشاركة -

EPAS  االعتماد هليئة التابعة EFMD بروكسل يف املنعـــقدة 

 

 تنظيم ثالث ورش عمل تطويرية: 

هــ بفندق 5111/5111اجلامعي نظمت الكلية ثالث ورش عمل تطويرية للعام  

انتركونتننتال، تضمنت ورشة العمل األوىل تأكيد التعلم لربامج األعمال واحملاسبة، 

ونوقشت خالهلا نتائج قياس املخرجات التعليمية للعام املنارم خلمس برامج هي بكالوريوس 

ري احملاسبة األعمال وماجستري إدارة األعمال وماجستري إدارة األعمال التنفيذي وماجست

وماجستري احملاسبة املهنية. وتنظم الكلية ورشة تأكيد التعلم سنويًا الطالع أعضاء هيئة 

التدريس على نتائج قياس املخرجات التعليمية للربامج األكادميية وإبداء الرأي سعيًا 

د للتطوير مبا يتماشى مع معايري اجلودة العاملية اليت تتبناها الكلية. ومتثل جلنة تأكي

 التعلم إضافة مهمة ملنظومة االعتماد األكادميي.
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   سيدونا بيانات لقاعدة عمل ورش تنظيم أربع

 1 – 1 املوافق هـ5111 حمرم 10 – 51 بالكلة خالل الفترة  األكادميي االعتماد وحدة أقامت

 أعضاء معلومات بتوثيق واليت تتعلق سيدونا بيانات لقاعدة عمل ورش أربع م 1051 ديسمرب

 التدريسية والنشاطات املهنية التنميةو الفكرية سامهاهتممب خيتص فيما التدريس هيئة

 .األخرى والعلمية

 

:والبحثية العلمية ألننطة ا:  اا خامس  

 الكراسي العلمية:  

 األمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز لقضايا التستر التجاري كرسي 
 

امللكي األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز  هـ رعى صاحب السمو10/55/5111يف يوم السبت 

حمافظ جدة وبشراكة علمية مع اجلامعة توقيع اتفاقية إنشاء كرسي األمري مشعل بن ماجد 

بن عبدالعزيز لقضايا التستر التجاري، حبضور معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن 

داع املعريف وسعادة عميد كلية صادق طيب، وحضور سعادة وكيل اجلامعة لألعمال واإلب

االقتااد واإلدارة األستاذ الدكتور حسام بن عبد احملسن العنقري، وعميد معهد البحوث 

واالستشارات ووكالء الكلية وأستاذ الكرسي األستاذ الدكتور عبد العزيز بن أمحد دياب 

 واملشرف على الكرسي الدكتور أمين بن صاحل فاضل.

إجياد احللول العلمية واجلذرية ملعاجلة لقضايا التستر التجاري مبا ويهدف هذا الكرسي إىل 

خيدم قضايا التنمية الوطنية، ونشر الثقافة والتوعية مبفهوم التستر وتعزيز مفهوم الشراكات 

 احمللية.
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  :3102شريك معرفي منتدى جدة التجاري الثالث الكلية 

معريف يف منتدى جدة التجاري الثالث مشاركة الكلية ممثلة عن اجلامعة كشريك  •

برعاية صاحب السمو املليك األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز  م1051

 حمافظ جدة.

 تشكيل جلنة علمية من خنبة من أعضاء هيئة التدريس هلذا املنتدى. •

 حظي املنتدى باهتمام  الكثري من قطاعات املال واألعمال  •

نتدى يف إطار تعزيز التعاون مع الغرفة تأيت مشاركة جامعة املؤسس يف امل •

 التجارية الاناعية جبدة وتوطيد العالقة مع جمتمع األعمال السعودي

إقامة معرض تعريفي بالكلية يتضمن إجنازاهتا وخطتها االستراتيجية على  •

 هامش املنتدى
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 اللقاءات العلمية الشهرية: 

طاولـة  علـى  ولقـاء   الشـهرية  اللقاءات العلميـة  من العديد تنظيم العام هذا شهد وقد             

تناولـت طـرط    ،احلوار األكادميي اليت نظمتها وكالة الكليـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي     

  تضمنت مايلي: ، ومناقشة العديد من قضايا اجملتمع

 من أبرزها:، على طاولة احلوار األكادميي (لقاءات1)و علمية لقاءات( 1) عدد تنظيم -

لقاء طاولة احلوار األكادميي بعنوان "الدور احلديث لـوزارة اخلدمـة املدنيـة يف بنـاء     

مفاهيم التغيري والتطوير" الذي استضاف معايل وزير اخلدمـة املدنيـة  الـدكتور عبـد     

لقاء طاولة احلوار بعنوان "اقتااديات احلـج والعمـرة"   الرمحن بن عبداهلل الرباك، و

هـ واستضـاف معـايل وزيـر  احلـج     5111مجادى األوىل  11وم األربعاء الذي عقد يف ي

 الدكتور بندر بن حممد حجار.
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 : المساء الثقافي  

فرباير  51هـ )1/1/5111نظمت الكلية فعاليات املساء الثقايف بشطر الطالب يف يوم اخلميس  

املساء الثقايف هلذا العام معايل م ( بكلية علوم البحار بأحبر الشمالية ، واستضاف 1051

الدكتور صاحل بن عبد اهلل بن محيد )أستاذ كرسي األمري نايف بن عبد العزيز للقيم 

 "   "البعد التربوي يف عمل األستاذ اجلامعي األخالقية، حيث ألقى حماضرة بعنوان

م( .1051اير فرب 51ربيع اآلخر ) 1وتنظيم نفس الفعاليات لشطر الطالبات  يف يوم األربعاء   
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 برنامج استقطاب الباحث ن املتميزين: 
 

استضافت الكلية الربوفيسور مايكل برينان ، أستاذ التمويل بكلية أندرسون لألعمال جامعة 

كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية ، حيث يعد من علماء التمويل املتميزين يف العامل حيث 

سبق له أن رأس مجعية التمويل األمريكية وهي أكرب جتمع لعلماء التمويل يف العامل ورأس 

رير جملة التمويل اليت تعترب األكثر متيزًا يف جمال التمويل. وتأيت هذه االستضافة ضمن حت

 برنامج الكلية الستقطاب الباحثني املتميزين إلثراء البحث العلمي بالكلية.   
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 ( : واإلدارة االقتصاد إصدارة)  العزيز عبد امللك جامعة جملة

 االقتااد واإلدارة  –إصدارات جملة جامعة امللك عبدالعزيز 

 هـ5111/5111العدد األول لعام  17اجمللد  

 البحث العدد اجمللد م

5 

 األول 17

 )احملاسبة القضائية يف اململكة العربية السعودية :

 دراسة ميدانية( –املمارسة احلالية والنظرة املستقبلية 

 السعدأ.د. صاحل بن عبدالرمحن 

1 

 )إفااط شركات املسامهة السعودية عن التزامها بالئحة

 دراسة تطبيقية ( –حوكمة الشركات 

 أ.د. عبداهلل بن علي عسريي

1 

 )تأثري تقدمي خدمات الزكاة والضريبة على تقدير املراجعني

 دراسة جتريبية( –ملخاطر الغش بالقوائم املالية 

 أ.د. صادق حامد ماطفى حسانني

1 
 أسباب عدم مواءمة خمرجات التعليم العايل ملتطلبات سوق العمل

 د. هند بنت حممد شيخ دمنهوري

1 
 دراسة ميدانية –معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل 

 د. سعيد بن علي العضاضي

1 
 األمن القومي العريب يف منطقة البحر األمحر

 د. خالد بن نايف اهلباس

7 
 اإلطار القانوين حلماية اخلاوصية اجلينية

 د. حممد لطفي عبدالفتاط

1 

" The Effects of Foreign Bank Entry on the Jordanian domestic Banking 

Sector: Empirical Analysis from 1992 to 2006"

 

Dr. Abdullah Twairesh 
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 هـ5111/5111العدد الثاين لعام 17اجمللد   

 البحث العدد اجمللد م

5 

 الثاين 17

 التهرب الزكوي يف اململكة العربية السعودية :

 دراسة ميدانية –أساليبه، و صوره، وأسبابه، وطرق عالجه 

 أ.د. صاحل بن عبدالرمحن السعد

1 

دوافع وأساليب احملاسبة اإلبداعية يف شركات املسامهة يف اململكة العربية السعودية : 

 ميدانيةدراسة 

 أ.د. عبداهلل بن علي عسريي و أ. ميسون بنت حممد القري

1 
 دراسة حتليلية ألثر تكنولوجيا املعلومات واالتااالت على املمارسات احملاسبية

 د. عبداهلل بن شعيل مشعان العتييب

1 

السعودي : تقييم استراتيجية إعادة هندسة العمليات يف حتسني أداء املنظمة وكفاءة املدير 

 دراسة ميدانية على بعض األجهزة احلكومية والقطاع العام يف اململكة العربية السعودية

 د. عبداحلميد بن أمحد دياب

1 

 معوقات تطبيق برامج اجلودة والتطوير املؤسسي

 يف منشآت األعمال السعودية : دراسة ميدانية

 د. هاين بن عبدالرمحن العمري

1 

 على بعض قطاعات جامعة امللك عبدالعزيز 1005 أثر تطبيق األيزو

 احلاصلة على الشهادة

 د. عواطف بنت أمني يوسف

7 

 األبعاد القانونية لداللة املنشأ يف ظل قانون اجلمارك املوحد :

 دراسة حلالة اململكة العربية السعودية

 د. نايف بن سلطان الشرف

1            

"Determinants of Corporate Governance Disclosure in Saudi Corporations"

 

Ehsan Al-Moataz           &                  Khaled Hussainey 
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:مذكرات التتفاهم   

 توقيع مذكرة تتفاهم ب ن الكلية ومركز اخلليج لألحباث:
هـ مذكرة تعاون مع مركز اخلليج لألحباث هتدف 5111صفر  11وقعت الكلية يف يوم السبت 

إىل حتقيق تأطري العمل املشترك بني الطرفني يف جماالت البحث العلمي والدراسات املتخااة 

وإبراز أحباث ودراسات أعضاء هيئة التدريس وتدريب وتأهيل طالب الكلية وخرجييها، 

مع الكليات املناظرة هلا واملراكز البحثية يف وتوثيق التعاون مع القطاع اخلاص يف اململكة و

اململكة والعامل وترمجة أهداف الكلية وجامعة امللك عبد العزيز يف خدمة البحث اجملتمع 

 ووضع البحث العلمي يف خدمة التنمية والتطور.

 وقد تضمنت مذكرة التعاون العديد من البنود من بينها:

إعداد الدراسات يف خمتلف التخااات اليت هتم كافة أقسام كلية االقتااد واإلدارة،  -

 ومركز اخلليج لألحباث. 

 عقد مؤمترات، ومنتديات، وندوات، وحلقات نقاشية. -

 التدريب، والتأهيل ألعضاء هيئة التدريس، واخلرجيني، والطالب والطالبات. -

كاك أعضاء هيئة التدريس بالكلية تبادل الدراسات العلمية ونشرها، وزيادة احت -

 بنظرائهم يف اجلامعات العاملية املعروفة، ومراكز األحباث املرموقة.

املسامهة يف تنفيذ أنشطة كلية االقتااد واإلدارة اليت تنفذها خالل العام اجلامعي  -

مثل )اللقاء العلمي الشهري، ولقاء على طاولة احلوار األكادميي( مع تطويرها 

 نشطة جديدة. واستحداث أ

إصدار ونشر كتب ومطبوعات علمية وإعالمية مبا يتناسب مع  طبيعة أقسام الكلية  -

واهتماماهتا، وكذلك تطوير النشر اإلعالمي وإبراز أنشطة وفعاليات ودراسات ودور 

 الكلية يف اجملال العلمي وخدمة اجملتمع.

 اخل اململكة وخارجها.التنسيق من أجل املشاركة يف املؤمترات العلمية واملتخااة د -

 
 

 

 p
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  :األننطة الطالبيةسادساا : 
 

 مجادى  1 -1على مستوى الشطرين خالل الفترة  يوم املهنةفعاليات  نظمت الكلية

م(،اليت صاحبها معرض شارك فيه أكثر من 1051أبريل  51-51هـ )5111اآلخرة 

افتتحه عميد الكلية حبضور سعادة عميد  ( شركة مشلت القطاعني العام واخلاص،10)

شؤون الطالب وسعادة وكيل عمادة شؤون الطالب لشؤون اخلرجيني وسعادة وكيل 

 الكلية للتطوير. 

وعلى اجلانب اآلخر وبالتوازي مع شطر الطالب افتتحت وكيلة الكلية بشطر الطالبات 

ف على وحدة التخطيط حبضور وكيلة عمادة شؤون الطالب لشؤون اخلرجيات ونائبة املشر

 الوظيفي واخلرجيني فعاليات يوم املهنة بشطر الطالبات بالكلية.

للدكتور سامي بن حمسن باروم، رئيس جملس إدارة  ضمنت هذه الفعاليات تنظيم حماضرةوت

معهد املدينة للقيادة والريادة وعضو جملس إدارة )تداول( حماضرة بعنوان " ماذا بعد 

 التخرج؟ ".

فعاليات يوم املهنة هلذا العام بتميز الشركات املشاركة يف هذه الفعاليات وتنوعها  وقد متيزت

لتتناسب مع كافة ختااات الكلية، كما متيزت بالفرص الوظيفية املتاحة اليت تعرضها هذه 

الشركات من خالل املعرض. كما متيزت باإلقبال غري املسبوق من جانب الطالب والطالبات 

 الفعاليات.  املشاركني يف هذه
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 الفتـرة خـــالل الشطرين مستوى على املهين التوجيه أسبوع تنظيم فعاليات 

 التخطيط وحدة نظمته الذي بالكلية العروس درة بقاعة هـ،11-11/1/5111

 مستشارو مع بالتعاون التوايل على الرابع للعام بالكلية واخلرجيني الوظيفي

 .البشرية املوارد تنمية صندوق ومستشارات

  لسوق والطالبات الطالب لتهيئة املتكاملة املنظومة ضمن املهين التوجيه أسبوع يعد 

 يف خرباء على فيه ُيعتمد الذي الربنامج وهو لديهم، ودعمها العمل ثقافة وبناء العمل

 كلٌّ والطالبات الطالب تساؤالت على جييبون حيث العمل، وسوق البشرية املوارد

 للطالب واملهين الوظيفي املسار بتخطيط يرتبط ما كل تشمل التساؤالت هذه مبفرده،

 الالزمة واملهارات الذات، تسويق وكيفية التوظيف، يف املثلى القطاعات مثل والطالبة،

 الشخاية املقابلة اجتياز وكيفية الذاتية، السرية وبناء العمل، سوق يف للمنافسة

 .وغريها

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  م(، بكلية علوم البحار 11/51/1051هـ )1/5/5111يف  يوم الطالبتنظيم فعاليات

بأحبــــر الشمالية ضمن األنشطة الالصفية لطالب الكلية. وقد شهد هذا اليوم 

 حضور مميز واقبال غري مسبوق من جانب الطالب وأعضاء هيئة التدريس .

  ( حبضور م15/51/1051هـ )7/5/5111كما نظمت نفس الفعاليات ليوم الطالبة يف

 سعادة وكيل الكلية واملشرفات على األقسام العلمية ومنسوبات وطالبات الكلية. 
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 .إنشاء أندية علمية طالبية بشطر الطالبات مناظرة لشطر الطالب 

 "حاول الطالب بقسم التسويق عبد الرحيم بن يوسف شفيع على لقب "جنم الكلية 

 أماين بنت عبداهلل مكي اخليمي على لقب "جنمة  حاول الطالبة بقسم إدارة األعمال

 .الكلية" بشطر الطالبات

  مشاركة طالبات الكلية يف فعاليات )ملتقى ثقافة االختالف( وحتقيق املراكز األوىل يف

 .ااحب للملتقى يف أركان قارة آسياالتافيات النهائية للمعرض امل

  واختراق الضاحية وكرة القدمحاول الكلية على املركز األول يف ألعاب القوى. 

  تنفيذ العديد من األنشطة من قبل اللجان الطالبية واألندية العلمية الطالبية

 .بالكلية

 

 : الكلية إدارة سابعاا :  .

هـ تعيني األستاذ خالد بن عمـر بـن حممـد العمـودي     5111/5111شهد العام اجلامعي 

اإلداريـة الـيت تتمتـع  ـربة إداريـة وماليـة       مديرًا إلدارة الكلية، وهو ميثل أحـد الكفـاءات   

 متميزة.

وقد متيزت إدارة الكلية يف هذه املرحلة بـاحلرص علـى تطـوير قـدرات موظفيهـا مـن       

اإلداريني والفنيني والرفع من مستوى مهاراهتم مبا يسمح مبسـاندة وخدمـة العمليـة التعليميـة     

 داء. بشكل متميز وباحترافية وصواًل لتحقيق أعلى معدالت األ
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وقــد تبنــت إدارة الكليــة سياســة إداريــة ناجحــة ســاعدت علــى ســرعة أداء العمــل،  

 نستعرضها فيما يلي: 

 رائهـم وطـرط األفكـار واملقترحـات بغيـة      السـتماع إىل آ هنج التواصل مع منسويب الكلية وا

تطوير العمل واالرتقاء مبستوى األداء اإلداري، وذلك من خالل عقد العديد من اللقـاءات  

( اجتماعـات  1الجتماعات مع منسويب الكلية اإلداريني حيث عقدت إدارة الكليـة عـدد )  وا

هـ اجتماعًا حلث منسـويب الكليـة علـى    1/50/5111مع منسويب الكلية، تناولت إحداها يف 

بذل اجلهد والرفع من مستوى األداء واحملافظة على الدوام الرمسي واملشاركة يف الـدورات  

 ارج الدوام.  التدريبية وتكليفات خ

هــ مـع منسـويب وحـدة     50/50/5111بتـاريخ  كما تضمنت هذه االجتماعات اجتماعًا آخر 

تقنية املعلومات وسكرتارية بـرامج املاجسـتري التنفيذيـة للتأكيـد علـى أمهيـة دورهـم يف        

هــ مـع   55/50/5111خدمة العملية التعليمية، هـذا باإلضـافة إىل اجتمـاع آخـر بتـاريخ      

ة سرعة إجنـاز  موظفي وحدة الشئون املالية وسكرتارية األقسام العلمية الذي تناول أمهي

 املعامالت املالية ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني. 

هــ السـتعراض مـا    1/5111/--كما تضمنت اجتماعات إدارة الكلية اجتماعًا بتـاريخ   

 يواجه منسويب الكلية من صعوبات أثناء أداء العمل ملعاجلتها ووضع احللول املناسبة هلا. 

 

قتااد واإلدارة اجتماعًا مع اإلداريني بتاريخ من جهة أخرى عقد سعادة عميد كلية اال

هـ للتعرف على آرائهم واالستماع إىل وجهات نظرهم ومقترحاهتم سعيًا لتطـوير  1/1/5111

 العمل اإلداري واالرتقاء مبستوى األداء مبا يتناسب مع مكانة أساس جامعة املؤسس. 

 

  :إعادة توزيع املهام واملشاركات لتكليفات خارج الدوام 

اختذت إدارة الكلية عدد من القرارات لتنظيم تكليفات العمل خارج وقـت الـدوام الرمسـي    

وإعادة توزيع املهـام والتكليفـات وفقـًا لالحتيـاج الفعلـي لكـل جهـة والتركيـز علـى دعـم           

ومساندة الربامج التنفيذية اخلاصة، وكذلك دورات االنتساب واألسبوع االرشـادي وتوزيـع   

تابعــة حماضــرات أعضــاء هيئــة التــدريس، واملشــاركة يف فعاليــات اســتبيانات الطــالب وم

 وأنشطة الكلية املدرجة ضمن أجندهتا السنوية للعام احلايل. 
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  :التدوير الوظيفي 

تبنت إدارة الكلية هنج التطوير الوظيفي الذي يسـاعد علـى اكتسـاب املوظـف ملهـارات      

داء املوظف، حيث اختـذت  وخربات إضافية جديدة وتطوير الذات ، مما ينعكس على أ

عدة قرارات لنقل بعض املـوظفني إىل أقسـام علميـة ووحـدات إداريـة أخـرى داخـل        

 الكلية لتحقيق هذا اهلدف.

( موظف من موظفي الكلية لتتمكن من 55كما قامت الكلية بتزويد كلية احلقوق بعدد )

 تقدمي خدماهتا التعليمية للطالب.

 

 :الدورات التدريبية  

أمهية التدريب وما توليـه إدارة الكليـة مـن حـرص علـى تطـوير قـدرات         انطالقًا من

ومهــارات موظفيهــا وأثــره علــى العمــل اإلداري ، فقــد رشــحت إدارة الكليــة عــدد مــن  

منسوبيها من اإلداريني والفنيني حلضور الدورات الـيت ينظمهـا معهـد اإلدارة العامـة ،     

تفاد من هذه للغة اإلجنليزية. وقد اسدورات اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ودورات ا

 . ي الكليةموظفالدورات عدد كبري من 

  

  :خدمات أعضاء هيئة التدريس 

يئـة  بـدور متميـز يف إهنـاء إجـراءات التعاقـد املتعلقـة بأعضـاء ه       قامت إدارة الكلية 

ــة، وإهنــاء كافــة    التــدريس مــن املتعاقــدين اجلــدد  ــف األقســام العلميــة بالكلي ملختل

راج مـع إدارة شـئون املـوظفني، وإهنـاء إجـراءات اسـتخ      اإلداريـة واملاليـة   اإلجراءات 

واستخراج البطاقـات اجلامعيـة وتاـاريح دخـول احلـرم اجلـامعي، وتـوفري         اإلقامات،

 األثاث املكتيب.

وعلى جانب آخر حرصت إدارة الكلية على سرعة إهناء مجيع املعامالت املالية املتعلقة 

من أعضاء هيئة التدريس وإداريني، سـواء كانـت خاصـة باملكافـآت     مبستحقات منسويب الكلية 

 املتعلقة بالربامج التنفيذية، أو مستحقات أعضاء هيئة التدريس اجلدد أو املتعاونني مع الكلية.

 أو االنتدابات وحضور املؤمترات وتكليفات خارج الدوام.
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  املوظف املثايلجائزة  : 

ملوظفيها ممن أثبتـوا جـدارهتم وكفـاءهتم يف العمـل      تشجيعًا من إدارة الكلية وحتفيزًا

اإلداري فقد نظمت بداية من هذا العام جائزة ختاص للموظف املثايل، ومتـنح هـذه اجلـائزة    

 شهريًا وفق معايري حمددة، وتوضع صورة املرشح هلذه اجلائزة يف الشاشة االلكترونية بالكلية.

 

 أعمال أخرى  : 

 ختبارات املناطق )انتساب وتعليم عن بعد( .إنشاء وحدة للتاحيح اآليل ال -

 تسجيل املشاركة يف أعمال املراقبات لطالب االنتساب الكترونيًا. -

 القيام بأعمال أرشفة ملفات منسويب الكلية وإعادة حتديثها.  -

 جتديد األثاث املكتيب لبعض املكاتب. -

هزة والوسـائل  ( قاعـات حماضـرات املاجسـتري ، وتزويـدها بـاألج     7جتديد وتطوير عدد ) -

 التعليمية واألثاث املكتيب وإعادة أعمال الدهانات وتغيري الستائر. 

 ( قاعات ذكية وتزويدها جبميع املستلزمات. 1جيرى العمل حاليًا على إعادة جتهيز عدد ) -

 إعادة تطوير وحتسني الغرف اخلاصة بأعمال الضيافة داخل مبىن الكلية. -
 

 : التقرير إعداد فرتة خالل وإىل الكليةمن  والواردة الصادرة املعامالت

 .معاملة( 1110)  داخليًا الاادرة املعامالت عدد إمجايل بل  -

 .معاملة( 1171)            الواردة املعامالت عدد إمجايل بل  -

 . معاملة( 11)   السري الاادر تمعامال جمموع بل  -

 .معاملة( 511)  السري الوارد معامالت جمموع بل  -
 

 : من وإىل شطر الطالبات والواردة الصادرة املعامالت

 .معاملة( 1011)     الاادرة املعامالت عدد إمجايل بل  -

 .معاملة( 1010)             الواردة املعامالت عدد إمجايل بل  -

 . معاملة( 71)    السري الاادر تمعامال جمموع بل  -

 .معاملة( 11)   السري الوارد معامالت جمموعة بل  -
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 : بالكلية اإلدارية اللجنة 
اللجنة اإلداريـة بالكليـة مـن اللجـان الـيت هلـا دور كـبري يف التـأثري علـى األداء            تعد          

اإلداري واملايل، حيث تقوم بالبت يف دراسة تكليفات املوظفني وابتعاثهم وترشيحاهتم للـدورات  

فل اخلتامي، وقد قامت باختاذ العديد اخلارجية ومنح خارج الدوام وترشيحات املكرمني يف احل

جديدة يف أقسـام أو   من القرارات املتعلقة بالتدوير الوظيفي الكتساب املوظفني ملهارات إضافية

وترشــيح أحــد منســويب الكليــة لالبتعــاث اخلــارجي، إضــافة إىل العديــد مــن   إدارات أخــرى،

ويترأس هذه اللجنة سـعادة وكيـل الكليـة وتضـم يف عضـويتها       املوضوعات اليت تعرض عليها.

 سعادة مدير اإلدارة ومساعديه للشئون اإلدارية واملالية ومدير مكتب عميد الكلية.

  

 :  بالكلية اإلداري ن رابطة جلنة 
متثل هذه اللجنة صوت اإلداريني وتعمل على الربط بينها وبني اإلدارة العليا للكلية، كما تعمل 

ى تنظيم لقاءات اجتماعية فيما بني اإلداريني لتحقيق املزيد من التآلف والتجانس، حيث عل

هـ بإحدى االستراحات بأحبر، والثاين 51/5/5111نظمت هذا العام لقائني األول بتاريخ 

 هـ.1/1/5111بتاريخ 

 وحدة تقنية المعلومات بالكلية:

 جتديد وتطوير شبكة االنترنت بشطري الكلية. 

 ميجابايت. 5000ميجابايت إىل  500من  سرعة االتاال للشبكة الداخليةع رف 

 استحداث قاعة ذكية لطالب برنامج ماجستري السياسة العامة التنفيذي. 

  معامل حاسب آيل بشطر الطالبات 1حتديث عدد. 

  رفع الطاقة االستيعابية خلطوط الشبكة يف األقسام العلمية من موزع واحد لكل

 .اتموزع 1قسم إىل 

 

 

 الموقع االلكتروني للكلية: 
 

 .حتديث بيانات اخلطط الدراسية اجلديدة لألقسام العلمية 

  حتديث بيانات أعضاء هيئة التدريس بالكلية وإخراجها بشكل يسهل تافحها

 وحتديثها.
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 ( مواقع الكترونية جديدة ختص أقسام التمويل، التسويق، املوارد 1إنشاء )

التعاوين ، برنامج ماجستري السياسة العامة التنفيذي البشرية، برنامج التدريب 

 وبرنامج ماجستري إدارة األعمال األكادميي.

   يعمل املوقع على تدشني العديد من األخبار املتعلقة بأحداث الكلية ومناسبتها

وفعالياهتا ودعواهتا العلمية مما ساهم يف إضافة تفاعل بني املوقع االلكتروين 

 .ومتابعيه

 مليون 5.1 من أكثر بل  حيث الزوار عدد حيث من متميز مستوى الكلية موقع حقق 

 .زيارة

  مشاهدة 511000 من أكثر الرابع عامها يف اليوتيوب على الكلية قناة حققت 

 .فيديو مقطع 100 من وأكثر مشترك 110 من أكثر إىل إضافة

  على الكلية نشاط حقق Twitter 100 من أكثر إىل إضافة متابع، 100 من أكثر 

 .واجنازات وفعاليات أخبار كلها تغريدة

 

 واخلرجي ن الوظيتفي التخطيط وحدة

قامت وحدة التخطيط الوظيفي واخلرجيني بتنظـيم العديـد مـن الفعاليـات املتعلقـة        

بفعاليات اخلرجيني واخلرجيات وتنظيم فعاليـات يـوم املهنـة وأسـبوع التوجيـه املهـين، والـيت        

 ملحوظًا هذا العام ، ويوضح اجلدول التايل أنشطة الوحدة.شهدت جناحًا 

 اهلدف املشاركون واملشاركات التاريخ النشاط م

دورات اإلعداد   5

لسوق العمل 

 )طالبات(

 هـ51-57/5/5111

  

 

 أ . مشاعل العاالين

 أ . نورة الرشيدي

تقدمي معلومات ومهارات تكون عونًا 

للطالبات يف رسم خططهم املستقبلية 

 وتطوير آلية البحث عن الوظائف.

 

دورات اإلعداد  1

 لسوق العمل )طالب
 هـ17/5/5111،  51،  1

 

 د. هاين العمري 

 أ . ماجد القرشي 

 د. يعن اهلل القرين

مساعدة الطالب على النجاط 

واكتسابه مهارات متكنه من بدء 

التخطيط ملستقبله، وتزويده 

باملعلومات الضرورية عن األهداف 

 وأنواعها.  

 

1 

حماضرة االنطالق  

حنو التميز يف 

 التدريب التعاوين

 هـ 15/1/5111

 

املشرف على التخطيط الوظيفي 

 واخلرجيني

 أمهية التدريب التعاوين  -

أمهية التميز يف التدريب  -

 التعاوين 
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ماذا تبحث عنه الشركات يف  - أ . أمين بن عبد القادر كمال

 فترة التدريب

الافات اليت جيب أن يتحلى هبا  -

 املتدرب أثناء التدريب

 

 

 

أسبوع التوجيه  1

 املهين 

11-

 هـ 11/1/5111

 

 

 

 صندوق تنمية املوارد

 البشرية

تقدمي االستشارات للطالب 

والطالبات املتوقع خترجهم من 

قبل مستشارين متخااني من 

صندوق تنمية املوارد البشرية 

ومساعدهتم على التعريف 

باملستقبل املهين وتقدمي معلومات 

عن فرص العمل وإعداد السرية 

 الذاتية. 

 

1 
دورات اإلعداد 

 لسوق العمل
 هـ 51/1/5111 

 

 سالمهد. جناط بنت حسن 

مناقشة العديد من احملاور اليت 

تساعد الطالبة يف إجياد الوظيفة 

 املناسبة لطبيعة املرأة. 

 

 هـ 11/1/5111 لقاء اخلرجيني  1

 

 جمموعة جلان من الكلية 

مد جسور التواصل مع خرجيي 

وخرجيات الكلية من احلاليني 

 والقدامى.

 

7 

يوم املهنة 

 )للشطرين(
 هـ 1-1/1/5111

مشاركة العديد من الشركات 

اخلاصة واجلهات احلكومية يف 

هذه الفعاليات اليت هتدف إىل 

خدمة الطالب يف التعرف على 

 الفرص الوظيفية املناسبة. 

  

هتدف إىل التعريف بالفرص 

الوظيفية املتاحة للخرجيني 

وتعريف الطالب باألساليب الفاعلة 

يف البحث عن فرص العمل 

ليب بناء والتعريف بأسس وأسا

 املشروعات الاغرية.

 

 

حماضر ضمن فعاليات  1

 يوم املهنة

 

 هـ1/1/5111

 د. سامي بن حمسن باروم 

مدير معهد املدينة للريادة 

والقيادة وعضو جملس إدارة 

 تداول 

 

 

تضمنت احملاضرة عنوان "ماذا بعد 

التخرج؟" وتناول فيها املهارات اليت 

تبحث عنها الشركات يف موظف 

املستقبل وكيفية اثبات الذات لدى 

أرباب العمل واإلجابة على تساؤالت 

الطالب حول سوق العمل وأساليب 

 التخطيط الوظيفي.
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  : المجتمع خدمةثامنًا : 

  قدم مركز البحوث والتنمية خطة كاملة لتعاون استراتيجي بني جامعة املؤسس

 .الديوان امللكيورئاسة الديوان امللكي يف جمال تدريب منسويب 

  نظم املركز هذا العام العديد من الربامج والدورات التدريبية املتخااة ملختلف

 .القطاعات األمنية والعسكرية

 ( برناجمًا تدريبيًا ملنسويب الديوان امللكي 11بل  عدد الربامج اليت قدمها املركز )

 .والقطاعات األمنية والعسكرية يف خمتلف مناطق اململكة

 

 

 

 

 

 

 

 : السعودية األنظمة نشرة - 

 األنظمـــة جملـــدات وإصـــدار إعـــداد مـــن باالنتـــهاء املركـــز قـــام الفتـــرة خـــالل

 : التالية السعودية

 هـ 5111 اهلجري للعام(  10)  العدد السعودية األنظمة نشرة . 

 هــــ 5111 اهلجـــري للعـــام(  15)  العـــدد الســـعودية األنظمـــة نشـــرة 

 )حتت التنفيذ(.

 :للمركز أخرى نشاطات –

  اإلشــراف علــى تقــدمي دبلــوم الســكرتارية الطبيــة بالتعــاون مــع عمــادة

 خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بشطري الكلية.

        ــادة ــع عم ــاون م ــحية بالتع ــوم اإلدارة الا ــدمي دبل ــى تق ــراف عل اإلش

 خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بشطري الكلية. 

    ــيت ــة الـ ــتري اخلاصـ ــربامج املاجسـ ــة بـ ــرات اخلاصـ ــافة احملاضـ استضـ

 تقدمها الكلية. 
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 الخدمات االستشارية: 

 هيئة ألعضاء تسمح حيث واخلاص، العام للقطاعني العلمية االستشارية خدماهتا الكلية تقدم

 العلميـة  االستشـارية  خدماهتم لتقدمي متفرغني غري أو متفرغني كمستشارين بالعمل التدريس

 اجلامعي العام خالل العلمية االستشاراتظهر الرسم البياين التايل يو. اجملتمع قطاعات لبعض

 .هـ5111 -5111

 التـدريس  هيئـة  أعضـاء  مـن (  55)  بعدد االستعانة علىوقد وافقت الكلية هذا العام  

 :التايل النحو على وذلكوغري متفرغ،   متفرغ كمستشار للعمل الكلية بشطري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  510التنسيق مع مديرية التربية والتعليم مبحافظة جدة لنقل معرض )غيث( وعرضه يف 

 مدرسة لتعريف طالب وطالبات املدارس مبراحل مسرية االقتااد الوطين.
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 : الكلية مناسباتتاسعًا : 

  برعاية معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب أقامت الكلية

م( حفـل لتكـرمي سـعادة األسـتاذ     1051أبريـل   1هــ ) 15/1/5111يف يوم الثالثاء 

الدكتور حسام بن عبد احملسن العنقـري ، عضـو جملـس الشـورى مبناسـبة انتـهاء       

رًا جلهــوده خــالل الســنوات فتــرة عملــه عميــدًا لكليــة االقتاــاد واإلدارة وتقــدي

 املاضية يف تطوير الكلية. 

 

 

 

 

 

 ــوظيفي واخلــرجيني   تنظــيم ــاتوحــدة التخطــيط ال ــى" فعالي خرجيــي  ملتق

معـايل مـدير اجلامعـة األسـتاذ الـدكتور       برعايـة  ،"الرابع وخرجيات الكلية

م(، وحضـور  1/1/1051هــ ) 11/1/5111أسامه بن صـادق طيـب، يف يـوم األربعـاء     

أصحاب السعادة وكالء اجلامعة. ويضـم هـذا امللتقـى خرجيـي وخرجيـات الكليـة       

ويـأيت تنظـيم هـذا امللتقـى لتقويـة       احلاليني والقدامى علـى مـدار أربعـون عامـًا.    

لية ومنسوبيها ومد جسور التواصل معهم وتوثيق العالقـة املثمـرة   األواصر بني الك

والبناءة، وقد حرصت الكلية على إنشاء وحـدة للخـرجيني لتكـون حلقـة الوصـل      

بينها وبني خرجييها الذين أسهموا يف إثراء هذه العالقة القوية مع الكليـة. وقـد   

 لبات.يف هذا احلفل تكرمي بعض خرجيي الكلية القدامى من طالب وطا
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 بأعضاء هيئة التدريس اجلدد: االحتتفاء

احتفلت الكلية بأعضاء هيئة التدريس من املتعاقدين اجلدد وإقامة حفل عشاء هلم يف يوم 

 م(. 51/50/1051هـ املوافق )1/55/5111األربعاء 

       

 

 احلفل اخلتامي السنوي: 

   

 الكلية  الدكتور أسامه بن صادق طيب تنظم برعاية معايل مدير اجلامعة األستاذ

هـ 11/1/5111هـ يوم اخلميس 5111-5111احلفل اخلتامي السنوي للعام اجلامعي 

 م( يف هبو الكلية.1/1/1051)

 

  م( 1/1/1051هـ )11/1/5111احلفل اخلتامي لشطر الطالبات يف يوم األربعاء ويقام

 بفندق انتركونتننتال جبدة. 
 

املتميزات من أعضاء اهليئة املتميزين وتكرمي ويف هذه املناسبة حترص الكلية على 

 واإلدارية والطالب واملشاركني يف أنشطة وفعاليات الكلية بشطريها.  التعليمية
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  الوفود والزائرين:عاشراا :  
  

اخلارجيـة يف  زيارة وفد طالب وطالبات املاجستري بقسم العالقـات الدوليـة واخلدمـة     -

جامعــة جــورج واشــنطن األمريكيــة، يف إطــار برنــامج الزيــارات املتبادلــة بــني طــالب 

 وطالبات اجلامعات األمريكية والسعودية حتت إشراف وزارة التعليم العايل.

 

 

  
 

 

زيارة وفد من مؤسسة سنغافورة للتعاون التابع حلكومة سنغافورة بزيارة مكتبـة حسـن    -

عباس شربتلي الرقمية لالطالع علـى إمكاناهتـا هبـدف اسـتخدامها يف برنـامج تنميـة       

القيادات الطالبية الذي تعمـل عليـه جامعـة امللـك عبـد العزيـز مـع شـركة املنـارات          

 السنغافورية. SCEالسعودية ومؤسسة 
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زيارة وفد رفيع املستوى من جمموعة فنادق انتركونتننتـال العامليـة للتباحـث وتوطيـد      -

العالقة بني الكليـة واجملموعـة وانتقـاء جمموعـة مـن الطـالب اخلـرجيني يف الفاـل         

 .(I-GRADS)الدراسي األول من العام احلايل للربنامج الذي تنفذه اجملموعة بعنوان 

 

 
 

جمللس الاداقة العاملية الدكتور أمحد عبـد الـرمحن حممـد     زيارة معايل األمني العام -

ووزير الشـؤون الداخليـة باحلكومـة السـودانية سـابقًا ووزيـر الرعايـة االجتماعيـة           

 لالطالع على تطورات الكلية خالل الفترة املاضية.
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 فد مديرية الدفاع املدنية مبنطقة مكة املكرمة لبحث سبل التعاون املشترك يفزيارة و -

 جمال التدريب بني اجلامعة ممثلة يف كلية االقتااد واإلدارة.

 طالب مدرسة الفيالية للموهوبني للكلية.أكثر من مائة طالب من زيارة  -
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 :متابعة اخلطة االسرتاتيجية وحدة

استحدثت الكلية هذا العام وحدة حتت مسمى "وحدة متابعة اخلطة االستراتيجية"، هتدف 

إىل متابعة تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية للكلية واجلامعة ، باإلضافة إىل متابعة تنفيذ 

ى مشاريع االعتماد األكادميي للكلية، والقيام بعمل الدراسات املساندة إلدارة الكلية ملساعدهتا عل

 اختاذ قراراهتا االستراتيجية. 
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 ةـــامتـخ

 

 تضـمنها  والـيت  ، هـ5111/5111 الدراسي للعام إجنازات من استعراضه مت ما إن 

 يف تطـوير  منهـ 5111/5111خالل العام اجلامعي  الكلية شهدته ما يعكس التقرير، هذا

لتنسجم مع املعايري األكادميية لتحقـق الكليـة    الدراسية وخططتها  األكادميية براجمها

والبحثيـة   العلميـة  أنشـطتها  مبدأ اجلودة األكادميية مبعايري عاملية، هذا باإلضـافة إىل 

 دور الكلية يف خدمة اجملتمع.و ،طالبيةال وأنشطتها املختلفة،

يـد  واستكمااًل ملا حتقق من إجنازات، تسعى الكليـة يف املرحلـة القادمـة إىل التأك    

على مبدأ جودة العملية التعليمية وتأكيد التعلم من خالل عقـد املزيـد مـن ورش العمـل     

اليت حتقق متطلبات ومعايري االعتماد األكادميي الدويل، إضافة إىل مشـاركتها كشـريك   

م بالتعـاون مـع الغرفـة التجاريـة     1051معريف يف منتـدى جـدة التجـاري للعـام القـادم      

أجندة الكلية للعام القادم بعـض األنشـطة والفعاليـات الـيت     الاناعية جبدة، كما تضم 

ستنظمها من بينها عقد مثان لقاءات علمية وأربع لقاءات على طاولة احلـوار األكـادميي،   

باإلضافة إىل انطالقة برنامج ماجستري السياسـة العامـة التنفيـذي يف العـام الدراسـي      

اعات اجملتمع املختلفة اليت سيقدمها القادم، وتنظيم بعض الربامج التدريبية خلدمة قط

 مركز البحوث والتنمية بالكلية، آملني أن نكون قد وفقنا يف إعداد هذا التقرير.

 املوفق،،، واهلل                   
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العاملني رب هلل احلمد أن همدعوا وآخر 
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 اللقاء تاريخ واملتحدثون اللقاء مدير اللقاء عنوان م

5 
تفعيل االستراتيجيات اإلدارية لنشاط احلج 

 والعمرة

 د. سعود بن حممود مندوره

 د. فايز بن صاحل مجال

 د. خالد بن عبدالرحيم ميمين

 هـ50/55/5111

1 

الدميقراطية واجلماعات اإلسالمية يف 

تركيا: كيف استطاع حزب العدالة والتنمية 

 الوصول إىل احلكم 

 د. هيثم بن حسن لنجاوي

 أ.د. أمحد بن سليم الربصان 

 د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر 

 هـ11/51/5111

 مقاييس تقييم أداء النظام الاحي السعودي 1

 د. هشام بن حممد ملياين

 أ.د. عدنان بن أمحد البار 

 د. هدير بن ماطفى مري 

 د. رجاء بنت حممد الردادي

 هـ51/5/5111

1 
دور املعلومات احملاسبية وتأثريها يف سوق 

 األموال 

 أ.د. عوض بن سالمه الرحيلي 

 أ.د. عبد اللطيف بن حممد باشيخ

 د. خالد بن عبد الرمحن البسام 

 هـ11/1/5111

1 
مستقبل التسويق السياحي يف اململكة العربية 

 السعودية 

 د. طارق بن حممد خزندار 

 أ . عبداهلل بن سليمان اجلهين 
 هـ5/1/5111

 إدارة العمل التطوعي بني الواقع واملأمول 1

 معايل أ.د. عبد اهلل بن عمر نايف 

 أ . أمين بن عبد القادر كمال

 د. نوط بن حيي الشهري 

 هـ51/1/5111

 

 

 

 

 

 

 :األكادميي احلوار طاولة على لقاء.  ب 

ت طـرط عـدد   تناولـ  ، األكادميي احلوار طاولة على اتلقاء( 1) واإلدارة االقتااد كلية نظمت 

من القضايا اهلامة واستضافت  صاحب السمو امللكي األمري تركي بن طـالل بـن عبـدالعزيز آل    

سعود ، وصاحبة السمو امللكي األمرية البندري بنت عبد الرمحن الفيال، وصاحب املعايل وزير 

لتـها  احلج وصاحب املعايل وزير اخلدمة املدنية. ويوضح اجلدول التايل املوضـوعات الـيت تناو  

 هذه اللقاءات: 
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 اللقاء تاريخ واملتحدثون اللقاء مدير اللقاء عنوان م

5 
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

 وانعكاسها على اجملتمع 

 صاحب السمو امللكي األمري تركي بن طالل بن عبد العزيز

 أ.د. حبيب اهلل بن حممد تركستاين

 د. فاتنه بنت عبد البديع اليايف

 حممد احلمدانأ . خالد بن 

 أ . آسيا بنت عبد اهلل آل الشيخ

 هـ11/51/5111

1 
الضمان االجتماعي والعمل اخلريي: 

 االنتقال من الرعوية إىل التنموية

 أ . حممد بن عبد اهلل العقال

 أ.د. صاحل بن عبد الرمحن السعد

 أ . مازن بن حممد بترجي

 أ . ندى بنت عبد اهلل البواردي

 هـ1/5111/ 1

1 
الدور احلديث لوزارة اخلدمة املدنية يف 

 بناء مفاهيم التغيري والتطوير 

 معايل د. عبدالرمحن بن عبداهلل الرباك

 د. عبداهلل بن معتاد اخلالدي

 أ.د. مازن بن فارس رشيد

 هـ11/1/5111

 اقتااديات احلج والعمرة 1

 معايل د. بندر بن حممد حجار 

 د. أمين بن صاحل فاضل 

 مد الياس حمبوبد. حيي بن حم

 د. عبلة بنت عبد احلميد  اري

 هـ11/1/5111

 


