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 األنشطة الطالبية 1439-1440هـ



 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على عبده ورسوله المبعوث 

 رحمه للعالمين وعلى أله وصحبه اجمعين وبعد،

ايمانا   من الكلية بالدور الكبير والفاعل الذي يقوم به الطالب في مختلف األنشطة 

والفعاليات األكاديمية والطالبية داخل الكلية وخارجها. وتمثل األنشطة الطالبية 

الركيزة الرئيسة في الكيانات األكاديمية التي تساهم في غرس وتنمية القيم 

اإلسالمية والوطنية الحميدة، ومرجعا هاما لجميع طلبة الكلية وممثال لهم 

وهمزة وصل دائما بين الكلية وطالبها ونظرا للمكانة العلمية المميزة للكلية 

والتي أصبحت من أكبر كليات الجامعة حيث يتجاوز عدد طالبها وطالباتها 17000 طالب 

وطالبة. فقد حرصت وحدة األنشطة على تحقيق الرؤية الطموحة للكلية وابراز دور 

الكلية ونشر انجازاتها العلمية والطالبية مما يكسبها التميز بين الكليات االخرى 

وذلك من خالل البرامج واألنشطة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والرياضية 

داخل الكلية وخارجها باإلضافة الى األنشطة التطوعية العامة والعمل على زيادة 

 المشاركات المجتمعية.

 

 كلمة العميد

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 



  

 كلمة وحدة األنشطة الطالبية
 بقيادة

  أ. أحمد محمد المطوع 
 أ. ميسم سعد العشيوي  

تمثل األنشطة الطالبية أحد دعائم العملية التعليمية بالكلية، حيث تحرص الكلية دائما   على المشاركة المتميزة للطلبة في مختلف 

األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية سواء في األنشطة التي تقوم بها الكلية أو مشاركتها فيما تقوم به الجامعة من أنشطة، 

وتعد الكلية من الكليات المتميزة من حيث المشاركات الطالبية وحققت الكلية العديد من الجوائز على مستوى الكليات أو الجامعات 

وإيمانا من القيادة اإلدارية بالكلية بدور النشاط الطالبي ودوره الفاعل في االرتقاء بالعملية التعليمية لذلك تحرص وحدة األنشطة 

الطالبية بقسم الطالب والطالبات بالكلية على المشاركة الطالبية بالعملية التعليمية وتحقيق مكانة ريادية متميزة لها بين الجامعات 

السعودية ومستقبال   على المستوى اإلقليمي على الرغم من عدم وجود دعم مادي أو مالي من الجهات المعنية في الجامعة إال انه 

 األنشطة تسير وبفضل من هللا بخطى ثابته وعمل مؤسساتي سليم.

 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية



 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي  
  

 أعضاء وحدة األنشطة الطالبية 



 

 األنشطة الطالبية في أرقام   

 الفصل األول:

 األنشطة  الزيارات  الدورات   الفئة
  التطوعية

 األنشطة
  الرياضية

 دينيالمستف
 و 

  المستفيدات 

 4١84 3 ١٠ ١٠ ٥٥  الطالب

 ٢8٥7 - ٢ ٢ ٣٠  الطالبات

 



 

 الزيارات   الدورات  الفئة 
األنشطة 
 التطوعية 

األنشطة 
 الرياضية 

المستفيدين 
و 

 المستفيدات 

 ٥٠8٠ 3 ١ ٥ 84 الطالب 

 ٥٣99 - ١٠ ١٠ ٥٥ الطالبات 

 

 الفصل الثاني:

 األنشطة الطالبية في أرقام  



 

 أبرز خدمات وحدة األنشطة الطالبية للكلية والجامعة

 صوت الطلبة

يقوم المجلس الطالبي بحصر اسماء المنسقين 
والمنسقات بالقاعات الدراسية حسب التخصصات 

الدراسية ويتم تخصيص قروبات واتساب 
ومجموعات إلكترونية لنشر تعليمات الكلية 

باإلضافة إلى الرفع للكلية واألقسام المالحظات 
 والطلبات الطلبية.

 أسبوع االرشاد األكاديمي 

تنظم وحدة األنشطة الطالبية أسبوع اإلرشاد 
األكاديمي بمشاركة جميع األندية والمجلس 

الطالبي بداية كل فصل دراسي ويتم من خالله 
تعريف الطلبة المستجدين بتخصصات الكلية 
وحقوق الطالب الجامعية والتعريف بأماكن 

 القاعات الدراسية.



 

 أبرز خدمات وحدة األنشطة الطالبية للكلية والجامعة

 الحالة الطارئة

قام المجلس الطالبي خالل الفصل الدراسي األول بتوفير أكثر من 
٨000 علبة مياه باردة مجانية بالتنسيق مع شركة مياه هناء توزع 

على مدار 3 أسابيع للطالب بعد انقطاع المياه وانتهى عقد 
  الشركة المشغلة للكافتيريا الداخلي.

 الدعم والمساندة لوحدات الجامعة

ساهمت األندية الطالبية والمجلس في تنظيم فعاليات األسبوع العالمي 
الخاصة بمركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية باإلضافة إلى تقديم العديد 

من الخدمات والمساندة لمكتب عميدة مركز الطالبات وبعض الوحدات 
 اإلدارية في الجامعة من خالل تنظيم المؤتمرات واإلجابة على االستفسارات.

 تبادل المعرفة 

يقوم المجلس الطالبي نهاية كل فصل دراسي بتوزيع 
الحاويات الخاصة بالكتب الدراسية ويتم فرزها وتوزيعها 

  بداية كل فصل دراسي بالبهو مجانا   على الطلبة.



 

 أبرز خدمات وحدة األنشطة الطالبية للكلية والجامعة

 المسابقات الوظيفية

ساهمت األندية الطالبية والمجلس في تنظيم المسابقة 
الوظيفية للوظائف األكاديمية بالكلية من خالل تنظيم وتجهيز 
القاعات لالختبارات التحريرية باإلضافة إلى تقديم خدمة اإلرشاد 

 للمتقدمين والمتقدمات عن أماكن القاعات.

 ذكرى اليوم الوطني

نظم وحدة األنشطة الطالبية سنويا   احتفال الكلية بذكرى اليوم 
 الوطني بمشاركة جميع األندية الطالبية والمجلس الطالبي.

 االستفسارات الطالبية

يقوم المجلس الطالبي باإلجابة على أكثر من 3000 -4000 كرت 
عبر نظام تواصل ضمن االستفسارات الطالبية خالل فترة 

 الحذف واإلضافة.

 طاقة إيجابية 

نظمت العديد من االندية الطالبية على مدار 
الفصلين حمالت تحفيزية للطالب والطالبات 

من خالل نشر العبارات على هدايا عينية 
 بسيطة وتوزيع الورد بين الطالبات.



  

 مبادرات وحدة األنشطة الطالبية للمجتمع

نظم نادي التمويل واالستثمار حملة للتبرع 
بكسوة شتوية لعدد1000 مستفيد للعمالة من 
 الجنسين داخل الجامعة وخارج الحرم الجامعي.

 حملة التبرع بالدم

نظم المجلس الطالبي خالل الفصل الدراسي األول حملة 
وطنية للتبرع بالدم لجنود الوطن البواسل وشهدت 
الحملة مشاركة طالبية بأعداد كبيرة وغير مستغربة 

حيث تجاوز عدد المتبرعين ٢٦3 طالب وطالبة على مدار 
  أسبوع.

 كسوة الشتاء

 الزيارات التثقيفية

نظمت وحدة األنشطة الطالبية بالكلية بمشاركة 
جميع األندية زيارات لعدد 1٥ مدرسة للمرحلة 

الثانوية لتثقيف الطلبة بالتخصصات الجامعية بشكل 
 عام والكلية بشكل خاص.



  

 إنجازات كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 تحقيق المركز األول في تحدي حوار

حصلت الطالبة هند إبراهيم الزهراني على المركز األول في 
تحدي الحوار في برنامج محاور وهي إحدى برامج سفراء 

الوسيطة بجامعة طيبة والتي شارك فيها مجموعة من طالب 
 وطالبات الجامعة.

 تحقيق منتخب الكلية بطولة الجامعة 

حققت كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية المركز األول في بطولة 
 كرة القدم للصاالت المقامة في المنشآت الرياضية.



  



     

 المجلس الطالبي 

 نبذة عن المجلس الطالبي 

 الرؤية:

نحن نؤمن في المجلس الطالبي أن الطالب أساس النجاح وأنه الشريك األمثل في صناعة 

 القرارات الهادفة على مستوى الكلية والجامعة 

 الرسالة:

يسعى المجلس الى الوصول بأصوات الطالب والمشاركة في صناعة القرار والمساهمة في 

 تطوير العملية التعليمية واألكاديمية والخدمات الطالبية وتحقيق األهداف المنشودة.

 تأسس المجلس الطالبي للطالب عام 143٦ – 1437 هـ وللطالبات الفصل األول 1439-1440هـ 

 حيث أنه يتكون من رئيسة ونائبة و٥ قائدات 

 الرئيس: عبد الرحمن الخضير                 الرئيسة: حنين الرويلي 

 نائب الرئيس: مجد الطباخ                    نائبة الرئيسة: شوق السبيعي  

    



 
 

  األول: اسيرالد الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدورات الفعاليات الزيارات
 للمحاسبيين السعودية هيئة -

  القانونيين
 الوطنية التصنيع شركة -
 ناس طيران -
 سمة -
 في يةلتقنوا العلوم تاريخ متحف -

 اإلسالم
 للمحاسبين السعودية الهيئة -

 القانونيين
 الحد ألبطال الدم بنك حملة مبادرة -

 الجنوبي
 بادر حاضنة -

 

 الباليستيشن بطولة -
 الطاولة تنس بطولة -
 القدم كرة بطولة -
  والرياضة الصحة أسبوع -
  كتابي إليك -

 

  القيادية شخصيتك تنمي كيف -
 واثر العمل بسوق المحاسبين رواتب استعراض -

  المهنية داتشهالا
  الدائمة التجارة -
 كتتاباال في مقدمة -
 العمل سوق إلى الطريق -
 العمل لسوق نفسك سوق -
  مهاراتك وتطور ذاتك تحفز كيف -
 العلمي البحث مهارات -
 الطالبية للجودة االستراتيجية االدارة -
 الجامعة بعد لما المالي التخطيط -
 العقارية الوساطة دورة -
 التنشيف دورة -
 اضيةلريا تااباإلص دورة -

 المجلس الطالبي 



 
  :لثانيا الدراسي الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدورات الفعاليات الزيارات
  الوطني للحوار العزيز عبد الملك مركز -
  واالستثمار التجارة وزارة -
  السعودي الشورى مجلس -
  سويقتلل وايز شركة -
 االئتمانية للمعلومات سمة شركة -
  والصغيرة وسطةالمت تالمنشآ هيئة -
 سماءات شركة -
 القانونين للمحاسبين السعودية الهيئة -

  كتابي إليك -
 التعريفي الملتقى -

 الطالبية بالمجالس
 رمضان نسائم -

  اإلبداعي التفكير -
  الريادية صفاتك على تعرف -
  التخرج بعد الوظيفة واسرار الجامعي الطالب -
  االجتماعية االعمال ريادة -
  يةلكتروناال المخاطر إدارة -
  االحصائي التحليل -
 للمقابلة واالستعداد الذاتية السيرة اعداد -

  الشخصية
  العمل لسوق كمفتاح التطوع -
  الوقت إدارة -
  والتأثير االلقاء مهارات -
  الذات تسويق -
  الرياضية اهداف لتحقيق المثالية الطرق -
  المنفعة فقد وأسباب العميل رحلة -
  المستقبلة ووظائف الذكية التقنية -
- TS IEL 

 المجلس الطالبي 



 
  :الثاني الدراسي الفصل تابع

 
 الدورات  الفعاليات الزيارات

  الشخصية لميزانيتي االستراتيجية الخطة -  
  المعلومات امن -
  العقارية الوساطة -
 المرافق ادارة اساسيات -
 ٢ المرافق ادارة اساسيات -
 المالك اداتح في مقدمة -
  الربحية األفكار مصيدة دورة -
 PREZI  ديميةالتق عروضال امجبرن -
  المالي التخطيط -
  التعاوني التدريب -
  والدراسة البيئة مع التعامل فن -
 الجمهور مواجهة -

 
 

 المجلس الطالبي 



  

 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام المجلس الطالبي خالل الفصل الدراسي األول ٢٦ نشاط  

 بتوقيع مذكرة تفاهم مع بحر العرب ألنظمة المعلومات للتعاون األكاديمي

 ألنظمة العرب بحر مع تفاهم مذكرة توقيعب الطالبي المجلس قام
 وخريجي وطالبات طالب لتدريب وذلك األكاديمي للتعاون المعلومات

 هو كما التعرف تمو المحاسبي SMACC نظام على المحاسبة قسم وخريجات
 تناول وتم المبيعات وإدارة ريات،المشت وإدارة المخازن إدارة على مخطط
 .البيع طنقا وإدارة الموظفين، شؤون إدارة موضوع

 

 استعراض رواتب المحاسبين بسوق العمل وأثر الشهادات المهنية

قدمها أ. خالد بهجت تحدث بها عن اهمية الشهادة المهنية وأثره اعلى رواتب 
 المحاسبين وتحدث عن الزمالة السعودية وفرقها عن الزمالة االمريكية.

 الطريق إلى سوق العمل

سعادة مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية األستاذ بندر بن محمد السفّير الذي 

ناقش مع الطالب أهم األمور المتعلقة باالنتقال 
 من البيئة الجامعية إلى بيئة سوق العمل.

Brand Yourself 

د. يوسف النملة وتحدثت الدورة عن أهم ٥ وسائل تساعد في العالمة التجارية 
 الشخصية، وتطرق الدكتور إلى بعض المفاهيم المهمة للنجاح.



 

 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام المجلس الطالبي خالل الفصل الدراسي الثاني 3٢ نشاط  

 دورة تسويق الذات

قدمها أ. عبد هللا العريفي. كان في مقتضى الدورة تركيز كبير على سبل إعداد السيرة 
الذاتية بشكل مالئم ومناسب، وماهي أبرز وسائل البحث والسعي عن العمل، وأخيرا 

تطرق للمقابلة الوظيفية وطرق التعامل معها وتطرق الي اعداد السيرة الذاتية واهم 
االشياء التي يجب ان تتوفر في سيرتك الذاتية وتحدث عن اهم ما يجب ان تتجنبها عند 

 كتابة سيرتك الذاتية.
 

 لقاء للطالب المستجدين مع سعادة عميد الكلية

التعريف عن الكلية وتخصصاتها ومساراتها وتوضيح اللوائح واالرشادات ومناقشة أهم 
االشكاليات التي تحدث للطالب في بداية مسيرتهم الجامعية وطرح أبرز الطرق والحلول 

 للتعامل معها.

 تعرف على شخصيتك الريادية

قدمها أ. فهد بن دغيم تحدث بها عن أهمية 
الثقة بالنفس والمحددات الشخصية التي تنبغي 

 أن تكون في شخصية الريادي.

 ريادة األعمال االجتماعية

قدمها أ. عبد هللا الغامدي تحدث بها عن كيفية عمل برنامج ريادي 
ا وماهي الحاجة لذلك. ا خالص  ا مجتمعي   مستدام، وكيف جعله مشروع 



=  

 األسبوع العقاري 

تحدث عن الهدف من إنشاء المعهد العقاري السعودي ومعرفة المسؤولية 
النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية فهم واستيعاب نظام اإليجار وكيفية 
تطبيقه عمليا   اإللمام بدور الوسيط في نظام اإليجار بشكل واضح ودقيق، والتمكن 

من أداء الوساطة في تأجير الوحدات السكنية وتعريف المتدربين بأهمية إدارة 
األصول واحتياجات الصيانة الخاصة بها فهم تأثير الصيانة على األصول المادية 

وتكلفتها على القيمة طويلة األجل لتلك األصول تطوير مهارات العاملين في إدارة 
 المرافق وتنفيذ برامج الصيانة من خالل الشراكات مع الشركاء.

 

 



 

 األنشطة وأبرزها 

   أقام المجلس الطالبي "طالبات "خالل الفصل الدراسي األول نشاطان.

 الوسيط العقاري

 اليك كتابي

اقام المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع المجلس الطالبي دورة الوساطة العقارية 
من تقديم أ. نوف بنت ابراهيم السعيدان تحدثت بها عن أخالقيات المهنة للوسيط 
العقاري، المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية، نظام اإليجار 

، دور الوسيط في نظام اإليجار بشكل واضح ودقيق، والتمكن من  وكيفية تطبيقه عمليا 
 أداء الوساطة في تأجير الوحدات السكنية وعقد اختبار االعتماد نهاية الدورة.

بإشراف من اعضاء المجلس الطالبي وضعت صناديق خاصة بكل مستوى نهاية 
 الفصل الدراسي لجمع الكتب وحفظها وعرضها بداية الفصل الدراسي التالي.



 

 األنشطة وأبرزها 

   أقام المجلس الطالبي "طالبات "خالل الفصل الدراسي الثاني   1٥ نشاط 

 دورة مصيدة األفكار الربحية

 دورة التخطيط المالي

قدمتها أ. أماني آل زعير حيث تم التحدث عن مفهوم الر يادة 
وأهميته في وقتنا الحاضر والتفكير خارج الصندوق الصطياد 

 األفكار الريادية واكتشاف المهارات والصفات الشخصية.
 

من تقديم د. بسمة التويجري عضو هيئة تدريس بكلية 
االقتصاد ذكرت بها مفهوم االدخار وأهميته وطرقه، 

مفهوم ترشيد االنفاق واساليبه، اعداد ميزانية االسرة 
 والسيطرة على النفقات.

 



 

 منصة االمام 

 مواجهة الجمهور 

استضافة أعضاء هيئة تدريس لمشاركة تجاربهم وقصص نجاحهم مع الطالبات 
وكيفية التغلب على العقبات، مناقشة األفكار ذات القوة والقدرة على إحداث تغيير 

 في التصرفات والحياة وتشجيع الطالبات في التغيير والتطوير نحو األفضل.

من تقديم أ. نوال الشمري منسقة قسم اللغة العربية من عمادة البرامج التحضيرية لمدة 
يومين تحدثت باليوم االول عن من هو المتحدث الجيد، أهم النصائح لبناء حديث ناجح أمام 
الجمهور، أبرز المخاوف وكيفية تجاوزها وفي اليوم الثاني تطبيق على مواجهة الجمهور 

 من حضور اليوم األول.

 بازار نسائم رمضان 

بازار مصاحب لملحقات الشهر الكريم، محاضرات وندوات شهر الخير بعنوان: طرق 
االستعداد لشهر الخير، لماذا رمضان، كيف عاش النبي صلى هللا عليه وسلم مع 
 أصحابه. وكانت المحاضرات من تقديم اعضاء هيئة التدريس من كلية الشريعة.



  

 األنشطة المشتركة

أقام المجلس الطالبي خالل الفصل الدراسي الثاني 

 ٨ زيارات ومنها ٦ زيارات مشتركة 

 مركز الملك سلمان للحوار الوطني 

 وزارة التجارة واالستثمار 

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
 والمتوسطة

 شركة سمة للمعلومات االئتمانية 

 المستفيدين

بلغ عدد المستفيدين من أنشطة المجلس الطالبي خالل 
 الفصل الدراسي األول والثاني ٥444 طالب وطالبة. 

 



 

 

  تم خالل العام الدراسي 1439-1440هـ نشر

 المقدمة الفعاليات وتغطيات ناتإعال حول دةريتغ ٢3٥ -

 .المقدمة والخدمات األكاديمية واالستشارات المقدمة المعلومات عن تغريدة 147 -

 .مستفيد 900 من اكثر على الرد-  

 .رسالة ٦00 من بأكثر اإللكتروني البريد ىعل والردود االستفسارات- 

 ٦٥٥0سيالدرا العام بداية قبل حساب في المتابعين عدد-

 1104 الدراسي العام نهاية ابعينالمت عدد-

 حساب المجلس في تويتر

@scbcimam 

 المجلس الطالبي 



 

 نادي التمويل واالستثمار 1439-1440هـ



 

 نادي التمويل واالستثمار

 نبذة عن النادي 
 الرؤية:

أن يصبح النادي مركزا   مميزا   للتعليم والبحث العلمي في تخصص 
 التمويل واالستثمار

 الرسالة:
يسعى النادي لتوفير بيئة علمية محفزة في تخصص التمويل 

واالستثمار، تستقطب أفضل الكفاءات في مجاالت التعليم والبحث 
العلمي، وتؤهل متخصصين ومهنيين متميزين بالمعارف 

والمهارات األساسية والرؤية الشرعية في مجاالت التمويل 
واالستثمار، من خالل برامج أكاديمية معتمدة تمكنهم من 

 .المنافسة في سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع
تأسس النادي  1439هـ  حيث أن النادي يتكون من رئيس ونائب و٥ 

 فرق
 الرئيس: الوليد المطيري                الرئيسة: هاله الحصين 

 نائب الرئيس: سعد الحربي              نائبة الرئيسة: الهنوف الرميان  
 



 الفصل الدراسي األول: 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الدراسي الثاني:

 
  

 الدورات الفعاليات الزيارات
 للتمويل السعودي رضللمع زيارة -

  واالستثمار
 

 بالتخصص التعريف -
 التخصص اختيار ملتقى -

  الجامعي
 

  والمتوسطة الصغيرة المنشآت تمويل -
 يالتجار االمتياز -

 الدورات   الفعاليات   الزيارات
 الجزيرة بنك زيارة -
 لالما قسو هيئة زيارة -
 البالد بنك زيارة -
  منافع شركة زيارة -

 الشتاء كسوة مبادرة -
  االستشارية الخدمات لقاء -
  الدائمة التجارة لقاء -
 التخرج بعد ما لقاء -
 واالبداع الموهبة فعالية -
 االختيار فن االستثمار -

  باحترافية الصغيرة المشاريع إدارة -
  ماليةال التقنية -
 المالي الذكاء -
 

 نادي التمويل واالستثمار



  

 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي التمويل واالستثمار خالل الفصل الدراسي األول ٦أنشطة  

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قدمها أ. عبد الرحمن الغامدي وعرف بها كيفية التفرقة بين المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتحدث عن التمويل الجماعي وكيفية 

 تطبيقها في الواقع العملي للشركات. 

 ملتقى اختيار التخصص الجامعي

وتم التعريف بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بشكل عام ثم بتخصص التمويل 
واالستثمار بشكل خاص وتم توزيع الخطة الدراسية لجميع مرتادي هذا الملتقى 

وتم توزيع عدد من المطويات التي تحتوي على معلومات عن التخصص وعن 
 مجاالته الوظيفية وعن أهمية التخصص في رؤية مملكتنا الغالية ٢030



 

 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي التمويل واالستثمار خالل الفصل الدراسي الثاني 1٢ نشاطا 

 لقاء ما بعد التخرج 

قدمه المستشار المالي أ. عاصم الرحيلي كان التحدث عن أهمية آخر سنة 
جامعية، وأهمية االطالع على سوق العمل للجاهزية المثلى فور التخرج.، 
أهمية وتصنيف الدورات بناء   على مدى نفعها للطالب. سبل البحث عن 

الوظيفة والتميز عن الغير مما ييسر القبول الوظيفي، المهارات التي يجب 
 او يفضل تواجدها في الباحث عن الوظيفة، وأهمية استكشاف الفرص.

م الندوة االستاذ ابراهيم بن صالح السويل وكيل المحافظ قام بتقدي
 ٢030تحدث مشكورا عن رؤية المملكة ارات المستثمرين لخدمات واستش

وتقوم الهيئة العامة لالستثمار بمتابعه وتقييم االداء ونبذه عن الهيئة 
االستثماري وتذليل الصعاب امام المستثمرين ووضع الدراسات والبحوث 

وتحدث  طط التنفيذية لتعزيز االستثمارات داخل المملكةواقتراح الخ
 مشكورا عن القطاعات واألنشطة المتاحة لالستثمار األجنبي.

 ندوة الخدمات واالستشارات التي تقدمها هيئة االستثمار للمستثمرين
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 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي التمويل واالستثمار خالل الفصل الدراسي األول  ٦أنشطة  

 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قدمها أ.عبدالرحمن الغامدي وعرف بها كيفية التفرقة بين المنشات 
الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة وتحدث عن التمويل الجماعي وكيفيه 

 تطبيقها في الواقع العملي للشركات

 ملتقى اختيار التخصص الجامعي

وتم التعريف بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بشكل عام ثم بتخصص التمويل 

واالستثمار بشكل خاص وتم توزيع الخطه الدراسية لجميع مرتادي هذا الملتقى 

وتم توزيع عدد من المطويات التي تحتوي على معلومات عن التخصص وعن 

  مجاالته الوظيفية وعن أهمية التخصص في رؤية مملكتنا الغالية ٢030

 عدد األنشطة وأبرزها 
 األنشطة وأبرزها 

 دورة الذكاء المالي 

 إدارة المشاريع الصغيرة باحترافية

  أقام نادي التمويل واالستثمار خالل الفصل الدراسي األول ٦أنشطة  مبادرة كسوة الشتاء

قدمتها أ. هيفاء الدوسري ذكرت بها تصنيف المتطلبات البشرية والتمثيل 
الهندسي المتكامل للضروريات أن المال يقع بالمرتبة الخامسة من 

 التمثيل الهندسي للضروريات. 

قدمتها أ. ود المغيري تحدثت بها عن حياة المشروع الصغيرة وهي 
مرحلة إنشاء المشروع، مرحلة نمو المشروع، مرحلة النضج معرفة 

   الهدف االساسي للمشروع، تحديد الهدف االستراتيجي. 

اختتم النادي فعاليات الفصل االول بالتبرع 
للمحتاجين بالتضامن مع مبادرات كسوة الشتاء 
وذلك لتخفيف على المحتاجين بتحقيق االكتفاء 

 وادخال البهجة والسرور عليهم.
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 األنشطة وأبرزها 

 التجارة االلكترونية

 االستثمار فن االختيار

  أقام نادي التمويل واالستثمار خالل الفصل الدراسي الثاني 7 أنشطة 

قدمها أ. عبد الرحمن العليان ذكر فيها مفهوم التجارة 
اإللكترونية بدايات تأسيس شركة نايس ون، االستثمار والتوسع 
وعن الصعوبات التي يواجها التجارة اإللكترونية، أفضل الحلول 

 لنجاح التجارة اإللكترونية.

قدمها أ. مشعل الخرفشي تحدث بها عن بشرح استراتيجية بوسطن، 
أهمية تصنيف الصناعات في تحديد النظرة المستقبلية، نظرية كفاءة 

 السوق وعناصر النجاح.

 



  

 نادي التمويل واالستثمار 

 األنشطة المشتركة 

االمتياز التجاري، قدمه أ/يوسف الحربي رئيس لجنة الفرنشايز 
  في غرفة الرياض، تطرق في هذا اللقاء الى عدة محاور أبرزها

 اسباب فيها ذكر :٢030 رؤية و الفرنشايز وصناعة شايزالفرن وه ما
 وتأثير السعودية العربية المملكة يف الصناعة هذه ضعف

 و أفضل الفرنشايز مدارس المختلفة القطاعات على الفرنشايز
Eleven- -7 ،منها: بالفرنشايز تجارية عالمات – 10أكبر

Subway – s’MacDonald. 
 

 

 االمتياز التجاري 

 أقام نادي التمويل واالستثمار 11 نشاط مشترك



 

المعرض السعودي للتمويل 
 واالستثمار

قام أعضاء وعضوات النادي بعمل جولة في المعرض السعودي 
للتمويل واالستثمار بنسخته الثالثة وكان باستقبالهم المستشار 

المصرفي عبد الرحمن الغامدي ومصاحبتهم في هذه الجولة والتي 
كانت تهدف الى التعرف على طرق التمويل من قبل الشركات والبنوك 

ومعرفة أسعار الفائدة وكيفية طرق السداد بالنسبة للتمويل 
 للشركات أو لألفراد ومعرفه كيفية تنافس الشركات على التمويل. 

 مجموعة تمويل الشركات

بدأت الجولة مع المستشار عبد الرحمن الغامدي واالجتماع مع 
الطالب والطالبات في غرفة اجتماعات المبنى الرئيسية مع: نائب 

 الرئيس ورئيس الخدمات المصرفية التجارية.
نائب الرئيس ورئيس التطوير وقطاعات العمالء. تقديم بريزنتيشن 

 عن البنك وتمويل الشركات وتمويل االفراد.

 عدد المستفيدين

بلغ عدد المستفيدين من أنشطة النادي خالل 
   الفصل الدراسي األول والثاني 300٥طالب وطالبة



  

  تم خالل العام الدراسي نشر

 .المقدمة اتالفعالي وتغطيات إعالنات حول تغريدة 710- 

 .المقدمة والخدمات األكاديمية واالستشارات المقدمة المعلومات عن تغريدة 1٦1- 

 .وخارجها الجامعة داخل من مستفيد 1100 على الرد-  

 .رسالة 101 بلغت ونيراإللكت البريد على والردود االستفسارات- 

 .٥000 الدراسي العام بداية قبل حساب في المتابعين عدد-

    7٢00 دراسيال العام نهاية نمتابعيال عدد-

 حساب النادي في تويتر

@finance_club_im 

 نادي التمويل واالستثمار 



 

 نادي ادارة األعمال 1439-1440هـ



 

  نبذة عن النادي
 الرؤية:

تأتي انطالقة النادي من خالل نشر العمل التطوعي وتقديم اإلفادة لطالبات وطالب الكلية، 
واالستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم من خالل المشاركة كجزء أساسي بتفعيل رؤية 

المملكة العربية السعودية برفع أداء العمل التطوعي كما أشارت له خطة ٢030 من نقل عدد 
 المتطوعين إلى مليون متطوع

 الرسالة:
تأسيس أجيال من طاقات شبابية معطاءة وفّعالة تمتلك المعرفة والمهارات والقيم الالزمة 

لبناء الممارس اإلداري المبدع في عمله، مع تقديم الخدمات واالستشارات اإلدارية إلحداث 
 نقلة نوعية في الوعي اإلداري والمساهمة في بناء مجتمع راقي

  تم تأسيس النادي 143٦-1437 هـ حيث أن الناي يتكون من رئيس ونائب و3 قادة
  رؤساء النادي

  الرئيس: بدر أبو عباه                        الرئيسة: نوره السبيعي
 نائب الرئيس: فيصل العدواني     نائبة الرئيسة: شوق الغامدي ونوره الباهولي

 نادي ادارة األعمال



 

 

 الفصل الدراسي األول: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورات الفعاليات الزيارات
 1٢0 الثانوية مدارس زيارة -
  علم شركة زيارة -
 المعرفة مقهى زيارة -

 

 ارةإد بتخصص التعريف -
 األعمال

 اإلدارة نادي أحاديات -
 في العاملة المرأة حقوق -

  السعودي النظام
 نحو خطوات سبع عمل ورشة -

 الوظيفة
 

  العمل وسوق التسويق -
  التسويق -
 القسم رسالة مناقشة -
 " االدارة المعلومات "نظم االدارة تخصصات سلسلة -
 العمل وسوق المهنية الشهادات دورة -
  رزالتوستماست بـ تعريفي لقاء -
 البشرية الموارد إدارة دورة -

 

 نادي ادارة األعمال



 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني: 
 

 الدورات   الفعاليات   الزيارات  
 تخصصك الختيار خطوتك - -

 
  الشخصي التخطيط -
  واساسياته الكروشيه ورشة -
  اإللكترونية والمتاجر التسويق -
 القيادة لعالم خطوة -
  حترافيةاال المشاريع إدارة دورة -
 المستقبل تقنيات ديوانية -
 قالتسوي خطة ةأهمي ةديواني -
 للصناعات الوطني بالبرنامج التعريف لقاء -

 اللوجستية والخدمات
 'BI' األعمال ذكاء دورة -
 اإلدارية في حياة كتاب من إدارية قراءات -
 العمل؟ سوق يحتاج ماذا لقاء -
 وتحدياته" المشروع "إدارة لقاء -
 الجمر على مشروع لقاء -
 والقهوة التسويق لقاء -
 ميالرق التسويق لقاء -

 نادي ادارة األعمال



 

 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي ادارة االعمال خالل الفصل الدراسي األول 4 أنشطة  

 دور الشهادات المهنية وسوق العمل

قدمها األستاذ ياسر العمري تحدث فيها عن أهمية الشهادة المهنية 
  وارتباطها بسوق العمل وذكر منها )شهادة الـ 

 التسويق وسوق العمل 

القاها األستاذ بدر السعد "مؤسس شركة لهيب " تحدث فيها عن أهمية التسويق 
 في جميع مجاالت سوق العمل من مؤسسات حكومية وشركات وغيرها.

 تعريف بتخصصات االدارة 

 

  نظم المعلومات اإلدارية قدمها د. محمد المنصور التسويق القاها أ. ناصر الحربي
تحدثوا عن مفاهيم التخصص )ماذا سأتعلم؟( ،  ويناسب من هذا التخصص المسميات 

 الوظيفية للتخصص.

. (PMP  و CMA 



 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي ادارة االعمال خالل الفصل الدراسي الثاني 1٥ نشاط 

 PMP ادارة المشاريع االحترافية

قدمها مركز كادر السعودية مدتها ٥ أيام بعدد 3٥ ساعة تدريبية من 
 محاورها: معايير إدارة المشاريع، األساسيات

 أهمية إدارة المشاريع، الوثائق المتعلقة بإدارة المشاريع.

 ديوانية تقنيات المستقبل

القاها المهندس ماجد القرني "مختص في مجال علم البيانات والذكاء االصطناعي" تحدث 
 فيها عن كيف تخطط لمسارك الوظيفي في ذكاء االعمال والذكاء االصطناعي.

  دورة ذكاء االعمال

مشعل القاسم" مؤسس ومدير منصة 
مشاريع السعودية" عرف فيها عن أحد برامج 

المملكة لرؤية ٢030 واهمية الخدمات 
 اللوجستية في جميع المجاالت.

قدمها مركز المبدأ األول للتدريب مدتها 3 أيام بعدد 1٥ساعة تدريبية، تم فيها التعريف بمجال 
 ذكاء االعمال واستخدامات تحليل البيانات والتدريب على برامج تحليل البيانات)تابلو(.

التعريف بالبرنامج الوطني للصناعات 
 والخدمات اللوجستية

"BI" 
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 األنشطة وأبرزها 

   التخطيط الشخصي

 التسويق والمتاجر االلكترونية

 خطوة لعالم القيادة
  أقام نادي ادارة األعمال خالل الفصل الدراسي األول ٦أنشطة 

قدمتها المدربة/ نورة المطلق التي عرفت من خاللها الطالبات 
 SWOTعلى التخطيط وفوائده ومراحله والتعرف على مقاييس

 وكيفية وضع األهداف الذكية والرؤية.

قدمتها أ. ميسم العشيوي تحدثت بها عن التكنلوجيا واألنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي وإنهم هما الُمجدين اآلن وأهميتهم في 

 التسويق.

قدمتها أ/ أمجاد تحدث بها عن خطواتك للقيادة، قيادة 
الذات، قيادة الجماعة، قيادة المجتمع وأن من ال 
 يستطيع أن يقود نفسه لن يستطيع قيادة األخرين.
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art ways 

 زيارة مدارس 1٢0

 جلسة مع المحامية نورة الراشد

أقام نادي ادارة األعمال خالل الفصل الدراسي الثاني 11 نشاط 

  

اكتشاف موهوباتنا حيث تواجدنا في ركن خاص لكشف الموهوبات 
وتسجيل مواهبهن باختالفها في كشوف خاصة ُسلمت بنهاية 

 الفعالية لعمادة الموهبة واإلبداع.

زار نادي ادارة األعمال مدارس 1٢0 لتمثيل النادي والمشاركة في 
 ملتقى التخصصات للتعريف بقسم إدارة األعمال وبتخصصاته.

تحدثت بها عن حقوق المرأة العاملة في نظام 
 العمل السعودي بمناسبة يوم المرأة العالمي.



 

 أقام نادي ادارة االعمال خالل الفصل الدراسي الثاني 3 أنشطة

 سبع خطوات نحو الوظيفة 

 

 

 

 

 نادي ادارة األعمال

 األنشطة المشتركة 

تعددت فيها محاور اللقاء والخطوات السبع نحو الوظيفة وهي 
السيرة الذاتية، ثم المهارة، ثم اللغة اإلنجليزية والعالقات 

 المهنية ثم الخبرة وبعدها فترة االنتظار ثم المقابلة الوظيفية.

 سبع خطوات نحو الوظيفة

 أقام نادي ادارة االعمال خالل الفصل الدراسي الثاني 3 أنشطة مشتركة



 

 شركة علم

 مقهى المعرفة

 الخدمات وتطوير لحلولا ابتكار مجال في رائدة شركة
 عمل بطبيعة فيها التعرف تم زيارة في تاإلجراءا وتحسين
 .لعمالئها تخدما من هتقدم وما الشركة

وحوار هادف مع أعضاء وعضوات نادي اإلدارة عن التسويق 
 وأهميته مع أ. ناصر الحربي.

 عدد المستفيدين 

بلغ عدد المستفيدين من أنشطة النادي خالل الفصل 
 الدراسي األول والثاني 1390طالب وطالبة.  



  

 تم خالل العام الدراسي 1439-1440هـ نشر

 ومعلومات فوائد و وتغطيات اعالنات نبي ما يدةتغر  1٨0- 

 .مستفيد 131٥ على الرد-  

 .رسالة 300 بلغت اإللكتروني البريد على والردود االستفسارات- 

 ٥700 الدراسي العام بداية قبل حساب في المتابعين عدد-

  7٦٦3 الدراسي العام نهاية المتابعين عدد-

 حساب النادي في تويتر

@BAC_ImamU 

 نادي ادارة األعمال 



 

 

 نادي االقتصاد 1439-1440هـ 
 



 

 نادي االقتصاد

 نبذة عن النادي 
 الرؤية: 

 نموذج يحتذى به في النشاط التطوعي، قيمة مضافة في تطوير المهارات، 
 .وحاضنة تميز في مجال االقتصاد

 الرسالة:
رعاية اإلبداع للمهتمين بمجال االقتصاد وتزويدهم بأفضل اللوازم لرفع مهاراتهم 

العلمية والقيادية من خالل توفير نشاطات نوعية في التعليم الذاتي والعمل 
  التطوعي

تم تأسيس النادي الفصل األول لعام 1439-1440هـ حيث أن النادي يتكون من رئيس 
 ونائب 3قادة و10 أعضاء 

 رؤساء النادي:
 الرئيس: سلطان عائد الحمود            الرئيسة: عبير عبد هللا االكلبي 

 نائب الرئيس: عبد الرحمن الضيعان    نائبة الرئيسة: رهف العبد المنعم
 

 

 



 

 

 الفصل الدراسي األول: 
 
 

 
 
 

 
 الفصل الدراسي الثاني:

 

 

 

  

 الدورات   الفعاليات الزيارات
 الشخصي االدخار أهمية - -

 الختيار ولىالا خطواتك برنامج -
   تخصصك

 
  وزاألفي دورة -

 

 الدورات   الفعاليات الزيارات
 لإلحصاء العامة هيئة -
 نجد مدارس زيارة -

  التخفيضات خدع -
 تحديات الرقمي االقتصاد لقاء -

 وفرص
 لتعلم االقتصادي األثر لقاء -

 الصينية اللغة

 قتصادالا لخريج العمل تاالومج الالزمة المهارات -
  كليال االقتصاد مؤشرات ءةقرا -
  1 اإلكسل -
  ٢ اإلكسل -
  األفيوز -
  االقتصاد علم -
 المضافة القيمة -

 نادي االقتصاد



 

 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي االقتصاد خالل الفصل الدراسي الثاني 3 أنشطة  

المهارات الالزمة ومجاالت العمل لخريج 
 االقتصاد

قدمها د. عبدهللا بن سالم القريني تحدث بها عن التخصصات الوظيفية المتفرعة 
لمتخصصي االقتصاد، أبرز الجهات المعنية باستقطاب خريجي االقتصاد، مهارات التعامل 

  مع البيانات لمتخصصي االقتصاد وأبرز البرامج المعنية

 قراءة مؤشرات االقتصاد الكلي

قدمها د. محمد الداغر البليهد تحدث بها عن أبرز المؤشرات )أسعار الفائدة، 
معدالت التضخم، مؤشر أسعار المستهلك، مؤشرات األسواق المالية( أهمية 
 ( G20 ) قياس المؤشرات، طرق قياس المؤشرات، متطلبات مجموعة العشرين

 للمؤشرات االقتصادية. 

 االقتصاد الرقمي تحديات وفرص 

أقيم اللقاء عبر برنامج سناب شات قدمه أ. فهد 
الثنيان تحدث به عن مفهوم االقتصاد الرقمي، 

 التحديات التي تواجه االقتصاد الرقمي. 

.( Eviews , Stata , Sas ,R ) 
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 اهمية االدخار الشخصي

 األفيوز

  أقام نادي االقتصاد خالل الفصل الدراسي األول نشاطان  

بالتعريف بأهمية االدخار على المستوى الشخصي وما يجنيه من 
فوائد وقيم على المستوى الفرد والمجتمع والتعرف على أكثر 

 من طريقة لالستثمار وعدم االعتماد على وسيلة واحده.

دورة تحليل السالسل الزمنية باستخدام برنامج "األفيوز" حيث تقدمن 
للدورة طالبات المستوى الثامن وقمن بإحضار أجهزة الكمبيوتر 

للتدريب على هذا البرنامج بداية   من كيفية إدخال البيانات ومن ثم 
تحليل المتغيرات عن طريق الرسم والتعرف على كيفية عمل 

الخصائص اإلحصائية وختاما   بكيفية عمل االنحدار البسيط وقراءة 
  النتائج.

 تم حيث البانوراما() في الفعالية هذه انعقاد
 قيتعل فيما الطالبات استفسارات عن اإلجابة

 بمعرفة الطالبات وتزويد االقتصاد بتخصص
 بنجاح مبتغاهم الى لالنطالق تؤهلهم شاملة

 نهام واالستفادة الخبرات عرض طريق عن
 .والدولية المحلية االقتصادية القضايا وطرح

 برنامج خطواتك األولى الختيار تخصصك
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 خدع التخفيضات

 السور العظيم

  أقام نادي االقتصاد خالل الفصل الدراسي الثاني 9 أنشطة   

بادرت طالبات النادي بتحديث الطالبات وأعضاء هيئة التدريس عن 
خدع التسويق، وتم توضيح أنواع الخدع والغش التجاري في 

التخفيضات والتسوق وطرق الوقاية والحذر منها، وتم توجيههم 
  ِلتطبيقات تساعدهم على التسوق أو الشكاوى التحارية.

بادرت طالبات نادي االقتصاد وقمن بتعريف الطالبات عن الحضارة 
الصينية وذكرهم بأهداف تعلم اللغة الصينية حيث تشكل ثاني لغة 

انتشارا   بالعالم وتعريف الطالبات بأهم التطبيقات التي تساعدهن في 
   .تعلم اللغة الصينية باعتبارها اهم اقتصادات العالم.

 



    

 

 تم خالل العام الدراسي 1440-1439

 .المقدمة الفعاليات وتغطيات إعالنات ولح تغريدة ٨1- 

 .المقدمة والخدمات األكاديمية واالستشارات مقدمةال المعلومات عن تغريدة 74- 

 .مستفيد 1٢٨ على الرد-  

 .رسالة 9٢ بلغت اإللكتروني البريد على والردود فساراتاالست- 

  379٢ الدراسي العام بداية قبل حساب في المتابعين عدد-

  ٥41٢ الدراسي العام نهاية تابعينالم عدد-

 حساب النادي في تويتر 

@eccimamu  

 نادي االقتصاد 



 

 نادي األعمال المصرفية 1439-1440هـ



 

 نادي األعمال المصرفية 

 نبذة عن النادي 
 الرؤية: 

أن يصبح نادي األعمال المصرفية أحد األندية الرائدة على 
ا ا وعالمي    مستوى األنشطة الطالبية محلي 

  الرسالة:
بناء شخصية متميزة لدى طالب األعمال المصرفية حيث تتيح 

 لهم ممارسة األنشطة الالصفية من خالل
الفعاليات واألنشطة المتوافقة مع معايير ومتطلبات ميثاق 

 األندية الطالبية
تم تأسيس النادي الفصل األول لعام 1439-1440هـ حيث أن النادي 

 يتكون من رئيس ونائب 3 قادة 
 رؤساء النادي 

 الرئيس: محمد صالح العبود        الرئيسة: لطيفة العثمان 
 نائب الرئيس: محمد العقيلي        نائبة الرئيسة: أثير العنزي  



 
 

 الفصل الدراسي األول: 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي الثاني:
 
 
 

 الدورات   الفعاليات  الزيارات 
 

- 
 
- 

 من والتعافي ألعمالا استمرارية دورة -
 المخاطر

 

 الدورات   الفعاليات  الزيارات 
 والدخل للزكاة العامة لهيئةا -

 

  بإيصالك نفسك احمي  -
 نموذج للفنتك عالمي مفهوم -

  هللة
 

 

 الحديثة والطرق المصرفية االعمال -
 لتقديمها

 العقاري فالتمويل المصارف دور -
 المصرفي العمل اساسيات -
  للمشاريع وىالجد دراسة اهمية -
 الفعال التفاوض راتمها -
 المدفوعات مستقبل -
 واالسرية الشخصية الميزانية ادارة دورة -

 نادي األعمال المصرفية 



 

 األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي األعمال المصرفية خالل الفصل األول نشاط واحد 

 استمرارية االعمال والتعافي من المخاطر في البنوك السعودية

 

األستاذ عبد هللا البريكان وهو خبير مصرفي ويعمل لدى أحد البنوك 
السعودية بقسم إدارة المخاطر، وتناولت الدورة التعريف عن كلمة مخاطر 
مصرفية ومن ماذا تتكون هذه المخاطر وماهي أسبابها وكيفية عالجها 

 وكيف حدثت وكيف يتم التنبؤ بهذه المخاطر. 

 

 



 

 شركة علم

 مقهى المعرفة

 

 

 

 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي األعمال المصرفية خالل الفصل الدراسي الثاني نشاطين.   

 االعمال المصرفية والطرق الحديثة لتقديمها

قدمها أ. فرحان العنزي خبرة مصرفية تتجاوز 1٢ سنه في البنوك السعودية، وتناولت 
الدورة مفهوم المصارف وطرق نشأتها وبدايتها العالمية وتحدث بإسهاب عن الطرق 

 الحديثة والتقدم التكنلوجي الذي يحدث في العالم وفي السعودية بشكل خاص.

 دور المصارف في التمويل العقاري

قدمها أ. ماجد هالل الكسار وهو مدير عام قطاع التجزئة في مصرف االنماء، 
وتناولت الدورة عن التقدم العمراني في المملكة ومدى حاجتها للعقار وتقديم 

البنوك لتمويل لألشخاص او الشركات الراغبة في العقار والتحدث عن وزارة 
 اإلسكان والمنتجات التي تقدمها الوزارة.

 



 

 األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي األعمال المصرفية خالل الفصل الدراسي األول 4 أنشطة 

 اساسيات العمل المصرفي

 احمي نفسك بإيصالك

قدمت د. فاتن الهديان دوره بعنوان اساسيات العمل 
 المصرفي وكيفية التعامل مع البيئة المصرفية بشكل عام.

عقدت في البانوراما بإشراف عضوات النادي وتم من خاللها تثقيف الطالبات على 
اهميه اخذ االيصال والتأكد من صحه المبالغ المسحوبة ليتم حفظ حقوقهن في حال 

 الغش واالحتيال.



 

 األنشطة المشتركة وأبرزها

قدمتها أ. ساره المنيع مراقب مالي اول و أ. سديم السحيباني مديرة تسويق 
وتناولت الدورة عن بداية المدفوعات في العالم وفي السعودية بشكل خاص، 

التطور الحاصل في الوقت الحالي عن نظام المدفوعات المتواجد في السعودية 
 apple pay كسداد وسريع و مدى.

قدمها أ. ماهر لوبية مؤسس مشارك وعضو مجلس إدارة هللة تحدث بها 
عن الفنتك في العالم وفي السعودية بشكل خاص، نموذج هللة وكيف 
 قام ومتى نشأ وماهي فوائده ومدى تجاوب المستخدمين مع الفنتك.

 زيارة للهيئة العامة للزكاة والدخل 
كان عدد المستفيدين من أنشطة 

 النادي خالل الفصل األول والثاني 1٢07 

 الزيارات والمستفيدين

 مستقبل المدفوعات

 مفهوم عالمي للفنتك – نموذج هللة

أقام نادي االعمال المصرفية خالل الفصل الدراسي الثاني 3 أنشطة مشتركة  
  

 نادي األعمال المصرفية 



 

 

 تم خالل العام الدراسي 1440-1439

 .المقدمة الفعاليات وتغطيات تإعالنا حول تغريدة 109- 

  .مصرفية واسئلة مصرفية فيديو ومقاطع مصرفية ومصطلحات مصرفية معلومات عن تغريدة 1٢٥- 

 .تويتر في المنشن عبر فيدمست 313 على الرد-  

 .رسالة 3٦٥ بلغت تويتر على والخاص اإللكتروني البريد على والردود االستفسارات- 

  .٢1٥٦الدراسي العام بداية قبل حساب في المتابعين عدد-

 تويتر في النادي حساب   3٢٢1 الدراسي امالع نهاية نالمتابعي عدد

@BC_IMAMU 

 نادي االعمال المصرفية



 

 نادي المحاسبة 1439-1440هـ 



 

 نادي المحاسبة 

 نبذة عن النادي 

 الرؤية:

إعطاء مساحة لإلبداع واالبتكار والتعاون بين النادي والطالب المهتمين 

 .بالجانب المحاسبي

 الرسالة:

 خدمة الطالب في تطوير مهاراتهم اإلبداعية في جميع الجوانب المحاسبية.

تم تأسيس النادي للطالبات عام 1434هـ وللطالب عام 1437هـ حيث أن النادي 

 يتكون من رئيس ونائب و3 قادة 

 الرئيس: محمد الماجد          الرئيسة: أميرة المهنا 

 نائب الرئيس: فهد الجبير    نائبة الرئيسة: روان العتيبي  



 

 

 الفصل الدراسي األول:
 
  
 
 
 

  

 الدورات   الفعاليات  الزيارات 
 االهلية طيابا انويةث زيارة -

 
  الحوكمة لقاء -
 بالنادي لتعريفا ءلقا -
 يحتاجه ما :السناب لقاء -

 التخرج قبل المحاسب
 الحوت مع لقاء -

 

 المضافة الضريبة في مقدمة -
 الجامعية الدراسة اثناء الخريج لمستقبل االعداد -
  التعاوني التدريب عمل ورشة -
 العمل سوق في الداخلية المراجعة مهنة -
  الزمالة رالختبا اداالعد اسس -

 

 نادي المحاسبة 



 
 الفصل الدراسي الثاني: 

 
 
 
 
  

 الدورات   الفعاليات  الزيارات 
 1٢0 ثانوية زيارة -
 WY زيارة -
 والدخل للزكاة السعودية الهيئة زيارة -

 المحاسبة مجاالت معرض -
 WAYS ART فعالية معرض -
 المراجع دور السناب: لقاء -

 عن الكشف في الداخلي
 االحتيال

 نظام عن التعريف معرض -
RDBLACKBOA 

 الحوكمة :سناب لقاء -
 بةوالضري الزكاة :سناب لقاء -
  الخارجية المراجعة لقاء -
 في الداخلية المراجعة لقاء -

  الحكومية االجهزة
 التكاليف محاسبة لقاء -

 CMA في واالدارية
 العمل سوق معرض -

 المحاسبي
 المحاسبيين ديوانية لقاء -

 ٢030 رؤية تحقيق في الحوكمة اهمية -
 خارجيةال المراجعة عمل ورشة -
 ليةالداخ المراجعة ادارة واستقاللية موضوعية -
 لسوق والمالية المحاسبة خريجي مواءمة مدى -

 العمل
 المضافة القيمة ضريبة عمل ورشة -
 العمل بيئة في الداخلية المراجعة عمل ورشة -
 والضريبة الزكاة وعاء -
 الكبرى االستشارات مكاتب في العمل متطلبات -
 لمحاسبيا العمل سوق في الطريق خارطة -

 

 نادي المحاسبة 



 

 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي المحاسبة خالل الفصل الدراسي األول 7 أنشطة  

 ضريبة القيمة المضافة

قدمها أ. عبد هللا الحربي المحاسب القانوني والمتميز بالتأهيل والتدريب وتناولت 
 الدورة التعريف وانواع وغرامات وطريقة حساب الضريبة القيمة المضافة.

 أسس اإلعداد الختبار الزمالة
 

علي بن ابراهيم الناصر وتحدث عن اختبار الزمالة واحتياج السوق للشهادة 
   وفوائد ها وسبل االعداد لالختبار والتهيئة.

 لقاء عن الحوكمة

سعد الهويمل وتحدث عن اهمية 
   الحوكمة وطرق تطبيق الحوكمة.

عالء بن عبد العزيز ابو نبعه وعرف عن اهمية المراجعة 
 الداخلية واحتياج سوق العمل لها.

 مهنة المراجعة الداخلية في سوق العمل



 

 عدد األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي المحاسبة خالل الفصل الدراسي الثاني ٢1 نشاط 

 موضوعية واستقاللية إدارة المراجعة الداخلية

قدمها أ. عبد هللا الكبريش تحدث بها عن الموضوعية واالستقاللية، مبادئ 
اخالقيات المهنة المعتمدة من جمعية المراجعين الداخليين، أنواع المراجعة 

 الداخلية، المهارات التي يحتاجها المراجع.

 ورشة عمل المراجعة الخارجية

تحدث أ. عبدالعزيز الكنهل عن اهمية المراجعة الخارجية و عن طريقة 
قبول المراجع الخارجي لمهمه المراجعة الي شركة والشروط الواجبة 

 على المراجع و الشركة اتجاه بعض 
و اختتم الدورة ب ان المراجع الخارجي يجب ان يكون مستقل عن الشركة 

 وال يكون عليه اي ضغوط من اي طرف داخل الشركة.
 

 

تم إقامة معرض للتعريف عن مجاالت المحاسبة وذلك خالل يومين 
 االربعاء والخميس ببهو الكلية للطالب والبانوراما للطالبات.

 معرض مجاالت المحاسبة

 



 

 األنشطة وأبرزها 

 أقام نادي المحاسبة خالل الفصل الدراسي األول 3 أنشطة    

 ورشة حوارية عن التدريب التعاوني

 لقاء مع الحوت

قدمتها أ. خلود الجهني كانت مثريه بالنصائح وبالتجارب التدريبية 
 الناجحة، واتاحة الفرصة ألربع مقابالت شخصية تجريبية واقعية.

 قدمتها أ. فادية نايف قدمت نصائح للطالبات مبنية على تجربتها الشخصية.

 تعريف عن النادي

التعريف بالنادي وأهدافه وخطته واالعمال التي 
 يقدمها للطالبات وايضا   كيفية االنضمام الى النادي.
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 األنشطة وأبرزها 

 التعريف عن المحاسبة ثانوية 1٢0

   Black Board النظام اإللكتروني

  أقام نادي المحاسبة خالل الفصل الدراسي الثاني9 أنشطة  Art Ways معرض

التعريف عن المحاسبة وموادها للطالبات وإيضاح الفرق بين 
 المحاسبة والتخصصات األخرى.

 قدمت عضوات المجلس الطالبي من كلية علوم الحاسب
 وطريقة استخدامه black board شرح مبدئي للتعرف على نظام.

 إدارة ونادي واالبداع الموهبة عمادة مع بالتعاون كان
 بعض عرض خالل من المواهب استقطاب هو االعمال

 .وغيرها والتصوير الرسم من المواهب من

 



 

 نادي المحاسبة

 األنشطة المشتركة 

أ. نايف آل خليفة تحدث بها عن اطار حوكمة تنفيذ رؤية ٢030، ابرز 
الكوارث االقتصادية العالمية، ابرز المشاكل التي تحاول أنظمة 

الحوكمة معالجتها، العناصر الرئيسية لزيادة فاعلية مجلس 
اإلدارة، مراحل تطور الحوكمة ، اشهر النماذج و األطر في 

 الحوكمة ، اخر التطورات في الحوكمة على الصعيد الدولي.

 أهمية الحوكمة في تحقيق رؤية ٢030

 أقام نادي المحاسبة خالل الفصل الدراسي الثاني ٦ أنشطة مشتركة 

 زيارة شركة

زيارة أحد الشركات المحاسبية الكبرى للتعرف عن طبيعة عملهم 
 وفرص التدريب التعاوني.

 عدد المستفيدين 

بلغ عدد المستفيدين من أنشطة نادي المحاسبة 
 خالل الفصل األول والثاني33٨4طالب وطالبة. 

 

Ernst&Young 
 



 

 

  تم خالل العام الدراسي 1439-1440 نشر

 .المقدمة الفعاليات وتغطيات إعالنات حول تغريدة ٢1٨- 

 .المقدمة والخدمات األكاديمية واالستشارات لمقدمةا المعلومات عن تغريدة ٦9-

 .مستفيد 14٦ على الرد-  

  رسالة 47 بلغت اإللكتروني البريد على والردود ستفساراتاال- 

 ٦00 الدراسي العام بداية قبل حساب في المتابعين عدد-

     114٨7 العام نهاية تابعينالم عدد-

 حساب النادي في تويتر

@Acc_imam  

 

 نادي المحاسبة



 

 نادي التأمين وادارة المخاطر 1439-1440هـ



 

  نبذة عن النادي
 الرؤية:

إيجاد بيئــة تمكن الطالب والطالبات من خوض تجربة تعليمية وتطبيقية في مجال التأمين 
 وإدارة المخاطر من خالل األنشطة والفعاليات المقامة

 الرسالة:
يسعى نادي التأمين وإدارة الـمــخـاطـر إلى إعداد وتأهيل كوادر مختصة ومـلـمـة بـالـتــأمين 

وإدارة المخاطر من الناحية العلـميـة والعملـيــة وإتـاحـة الفرصة لمنسوبي النادي 
لممارســة نشــاطـــــات تطبيقية ذات صلة بالمجال مما يطور من مهاراتهم القيادية تعزيزا 

 لدور الجامعة في تحقيق رسالتها
  تم تأسيس النادي 1437هـ - 143٨هـ حيث أن الناي يتكون من رئيس ونائب و٦ قادة

  رؤساء النادي
  الرئيس: عبد هللا الشتوي                         الرئيسة: ديمه التويم  

 نائب الرئيس: يزيد الخماش                    نائبة الرئيسة: منار العصيمي 

 نادي التأمين وادارة المخاطر 

 



 

 

 الفصل الدراسي األول: 
 

  

 الدورات   الفعاليات  الزيارات 
 

- 
 
- 

 
 العمل مشكالت مع والتعامل الوظيفية البيئة -

 التأمين قطاع في
 التأمين في االحتيال مكافحة تسياأسا -
 التأمين قطاع في السعودية المرأة تمكين -
 الهندسي التأمين -
 السفر تأمين -
 النقود تأمين -
 التأميني الممارس معايير -
 

 نادي التأمين وادارة المخاطر 



 الفصل الدراسي الثاني:

 
 
 
 
 
 
 

 الدورات   الفعاليات  الزيارات 
 التأمين لوساطة كير بي شركة -
  ميدغلف شركة -

 لدفاع العالمي اليوم -
 المدني

 للسعادة العالمي ميوال -
 مخاطر بال مستقبل لقاء -

 

 التأمين في ناعيطصاال الذكاء -
 الحوادث وتأمينات المدنية المسؤولية اتنتأمي -

 الشخصية
 التأمين في االكتتاب -
 التأمين سوق في العمل آليات ندوة -
 التأمين شركات مطالبات تسوية -
 المملكة في جتماعيةاال التأمينات نظام -

 نادي التأمين وادارة المخاطر 



 
 

 عدد األنشطة وأبرزها 

أقام نادي التأمين وادارة المخاطر خالل الفصل الدراسي الثاني 
 10 أنشطة

 نظام التأمينات االجتماعية في المملكة

تمت إقامة الدورة مع األستاذ عبد هللا الحسن وتناولت الدورة التعريف 
بالمؤسسة ونظام التأمينات واللوائح التنفيذية وطريقة حساب المستحقات 

 واالخطار المهنية التي تتعوض.



 

 نادي التأمين وادارة المخاطر 

 األنشطة المشتركة 

أقيمت الندوة مع المهندس سامي العلي وعرف المهندس 
بالتامين الهندسي بشكل عام وذكر أنواع التأمين التسعة وفصلهم 

 بشكل دقيق وذكر أهميتهم وثم تطرق الى بعض وثائق التأمين.

 التأمين الهندسي

 أقام نادي التأمين وادارة المخاطر خالل الفصل الدراسي األول 7أنشطة المشتركة

 معايير الممارس التأميني

األستاذ سليمان المعيوف وتحدث فيها عن اهم معايير الممارس 
التأميني وقسمها الى ستة اقسام الشهادات المهنية، والشهادات 

االكاديمية العلمية، السلوك المهني، التخصص الفني، المهارات 
 الشخصية، الخبرة العلمية.

 



 

 زيارة لشركة بي كير

 مقهى المعرفة

بدأت الزيارة بالتعريف بأقسام الشركة بشكل بسيط ثم بورشة 
العمل المقدمة بعنوان التجارة االلكترونية في التأمين حيث تم 
شرح جميع جوانب موقع تأمينك وهي اول منصة بيع الكترونية 

 للتأمين وتم شرح كيفية التسويق لها وادارتها.

بدأت الزيارة بالتعريف بأقسام الشركة بشكل بسيط ثم بورشة 
العمل المقدمة بعنوان التجارة االلكترونية في التأمين حيث 

تم شرح جميع جوانب موقع تأمينك وهي اول منصة بيع 
 الكترونية للتأمين وتم شرح كيفية التسويق لها وادارتها.

 

 عدد المستفيدين 

بلغ عدد المستفيدين من أنشطة النادي 
  خالل الفصل الدراسي األول والثاني 1٥9٢ 



 

 

 تم خالل العام الدراسي نشر

 النادي من المقدمة للفعاليات وتغطيات اعالنات تغريدة 1٥0 -

 :المخاطر وادارة التأمين عن ومهنية علمية واستشارات معلومات تغريدة 3٥٢ -

 . التخصص عن سؤال 100 - التخصص عن انفوجرافيك ٢٦ -تالمصطلحا عن تغريدة ٢٦ -التخصص عن تغريدة ٢00 -

  اراتاالستفس على رد 1٥0 -

 ٢9٥٥ االول الفصل نهاية الحساب متابعين عدد -

  متابع 3٨٦0 الثاني الفصل نهاية الحساب متابعين عدد -

   حساب النادي في تويتر: 

@ImamuInsurance 

  نادي التأمين وادارة المخاطر



 

من أي أبواب الثناء سندخل وبأي أبيات القصيد نعبر وفي كل لمسة من جودكم 

وأكفكم للمكرمات أسطر.. كنتم كسحابة معطاءه سقت األرض فأخضرت.. كنتم 

وال زلتم كالنخلة الشامخة تعطي بال حدود فجزاكم عنا أفضل ما جزى العاملين 

 .المخلصين.. وبارك هللا لكم وأسعدكم أينما حطت بكم الرحال

 ما أجمل العيش بين أناس احتضنوا العلم وعشقوا الحياة

 شركاء النجاح



 

 ناجي 

  المطيري
 حامد بن سراج

  

 نواف 

  البجادي

 محسن 

  البقمي

مشعل 

 الحسين

عبدالهادي  

 القحطاني 

 البراء 

  السليم

 أحمد  

  المهوس

 تركي 

  المسيند

 عبدالرحمن 

  الشهري

 فراس 

  الصرامي

 فهد 

  الباتلي

 سلمان 

  الفارسي

عبدالهادي 

 السبيعي

 محمد 

  المسيند

 محمد 

 بن دخيل

 وسيم 

   شراحيلي

 عبدالعزيز 

  التويجري

 يوسف 

  الهديان

طالل 

 الدعجاني 

الوليد 

 المطيري

 محمد 

  االيداء
 ناصر الحماد سعد العويس

 مراد

 الزهراني
عبدالعزيز 

 الدباس

عبد الرحمن 
 الخضير

خالد 
 المقرن

مجد 
 طباخ



 

 المجلس الطالبي  

 لولو الرديعان 

لمياء 

 السحيباني 
 العنود الدايل  هيفاء البسام  هند الزهراني  شهد العازمي 

 شهد الرويس  منيرة بن عشبان  نجود الدعجم  غادة الغانم 

 حصة الالحم  هدى المحسن  ربى الجفالي  رهف القويفلي  أثير الجالجل 



 

 المجلس الطالبي 

 أسماء العود  نوره أبو ذيب  امال الشهراني  مريم الرديعان  نوره المغيرة 

 أروى الخريف 
نهى 

 العبدالمنعم 
 خلود بن حترش  عائشة الدوسري  رهف القحطاني 

ياسمين 

 النفيعي 
 فاطمة اليحيى  نورة الحمالي  مشاعل العتيبي  روان النملة 

 أميرة الحضيف  جنى الربيش 



 

 نادي التمويل واالستثمار 

 المخلالتي حسن الحجي حمد الدريويش أحمد ماجدال ابراهيم
 سلطان

 الموسى خالد الشدي طالل القحطاني

 عبداالله
 الشعالن

 عبدالمحسن
 السالم

 عبدالرحمن
 المرشد

 عبدالرحمن
 العسكر

 عبدالرحمن
 الحصان

 عبدهللا
 الزهراني

 محسنعبدال
 المنصور

 القويفل فيصل الرويشد فيصل التويم فهد الحماد فيصل العمرو علي
 محمد

 عبدالكريم
 االمير محمد

 العبدان محمد البواردي محمد
 العسكر محمد العثيمين محمد

 القاسم نهار العقيل نواف الصالح نايف الرفاعي ئلوا



 

 نادي التمويل واالستثمار 

 الرسي الهنوف الطالسي أشواق الغامدي أفنان كثيم آل أثير

 الحبيشي رنيم

 اضالغي حصة الربيش بسمة نفيسة بن حصة

 الزوبع سارة الشيخ ريم الراشد رهف لبصيليا دعد الثبيتي رحاب التميمي رزان

 اءالمحن عال

 الجابر منيرة

 ينالعو شهد الشمري شوق

 الوشيل منيرة

 الزيد هاله

 التركي شهد

 عادي آل غادة

 غانميال شروق

 الشكرة ندى القحطاني ندى النودل نورة

 القحطاني عبير

 السعدي شروق المهنا سارة



 

 السلمان تركي عباة أبو بدر السويد خالد انيالزهر خالد سليمان آل تركي

 العساكر خالد

 عبدالرحمن
 الحنطي

 عبدالعزيز
 التويجري

 عبدالعزيز
 الحقباني

 فهد القدير أحمد علي

 فيصل العدواني

 عبدالرزاق محمد القرني محمد الفيفي محمد سماريال محمد محمد أبو عباة  

 المحرج نايف المهناء مهنا الغامدي مشعل الحربي مشاري شحتوت محمود



 

   األعمال إدارة نادي

 بسمة السليمان أنوار العندس أسماء الهاجري أثير الجدوع أبرار الصويطي

 ريم الفراج روان الثنيان رند القحطاني رغد النجيدي ديما آل حسين  

 لطيفة الزير لطيفة الخضير فاطمة الشمراني صالحة السبيعي شهد السنيدي

 هاجر الدخان نوف البدر نورة الراشد مشاعل الخميس لمى الشويش

 وعد النويصر



 

 نادي االقتصاد 

 خالد الطويان تركي
 الشمراني

 عبداللطيف
 العتيبي

 عبدهللا
 قحطانيال

 عبدهللا
 النتيفي

 تركي
 الخثعمي

 الرشيد فيصل
 فيصل
 الشويعر

 بن عبدالمجيد
 شديد

 عمر بن عمر

 عزيزعبدال
 الباحسين

 عبدالعزيز
 المسعود



 

 نادي االقتصاد 

 الطويان شذى
 أبو غادة

 ودعان

 القعود لينا

 بن ندى
 سعدى

 بن مضاوي
 دخيل

 البسام مها

 البراك سارة

 الجميعة ندى
 نوف

 القحطاني
 وجدان
 الخميس

 وجدان
 المالكي

 أنيس ندى العامر مها

 لميس
 الداوود

 ليلى
 الحميضي



 

 نادي االقتصاد 

 أثير
 القحطاني

 الماجد أثير

 حنان
 الشهراني

 حسين آل رغد

 رغد ليالسه رغد
 العبدالسالمة

 الدمخ اثير

 الباشا زينب المحسن ريم ساسالج ريم الباحسين ريما

 المهناء رغد الفواز رغد

 الهنوف
 العجيب

 بشرى
 القحطاني



 

 نادي األعمال المصرفية 

 إبراهيم بن 
 العنزي خليفة العنزي خالد الحربي حامد  الحواس أحمد حميد

عبدالكريم  سلمان الكسار  زياد العنزي 
 سليمان الوكيل  عامر العقيلي  الوليعي 

 محمد العقيلي  

 مشاري آل طالب  همام باكير  نايف المحرج  مشاري المليفي 

 عبدهللا الغامدي  عبيد العبيد  محمد العبود  محمد العجمي 



 

 نادي األعمال المصرفية 

الجوهرة  البتول العمر أسماء بادغشر أثير الوثالن
 الفهيد

 جواهر القصيبي تغريد القرني بدور العثمان

 جوري السلوم رنا الدغير  رهف الزاحم ريم الشنيفي سارة البراك سارة العنزي  شهد الدوسري

 منار المطير مها العتيبي شهد الفوزان غادة العريمة غيداء العمران مرام العنزي مرح المطيري

 هيلة الشايقي هدى الرويلي نوف الدوسري نورة الفرحان مها العديم



 

 آل ابراهيم
 المانع احمد الدهش احمد الحربي احمد هبوبان

 مرشد بن عبدهللا شميم عبدالرحمن الشايع عبدالرحمن الرعوجي صالح الخبتي سعيد

 التويم عبدهللا البراك عمار يسالجر  عمر

 الصالح فنوا العيد مهند القريني محمد محمد الزامل العصيمي فيصل

 انس العقل

 عبدهللا
 محمد

 الرويس عبدهللا

 نادي المحاسبة 



 

  المحاسبة نادي

 رغد بن دحيم رغد الخالدي دانة العرفج آيه عرفات البتول السديس

هاجر 
 الغنام

 لطيفة الحمدان منيرة الصانع مها الطيار نورة المعارك نورة الهالل

غادة  غالية اليوسف
 العبدالحافظ

 عبير الحامد
شوق 
 الهويش

شوق 
 الهويس

 سارة الحسين رهف الدريس سارة الواصل سديم الهمالن شريفة الماضي



 

 نادي التأمين وإدارة المخاطر 

 العتيبي حسن العنزي باسم 

 الحربي سالم

 القويز عبدهللا

 سعود
 السهلي

 عبدالرحمن
 الشهري

 البيشي أحمد

 عبدالمحسن
 الحارثي

 الحضيف فواز

 مهند
 الشهري

 المهنا يزيد
 يعرــب
 العليوي

 فيصل
 الوهيب

 مهند
 السيوفي

 عبدالرحمن
 الشديد

 عبدهللا
 السماري

 العثيم راكان الباز راشد



 

 نادي التأمين وإدارة المخاطر 

 القحطاني أميرة المخضب أفراح العنزي أحالم

 الدوسري رهام

 الحربي البندري

 جحالن الجوهرة

 الشهري ثيرأ

 المشيطي رهف
 القحطاني روان

 العنبري ريم العرفج ريم الهويريني ريناد

 اليحيى ريا

 غانم أبو ريناد

 الفاضل ديمة الحريب ديمة

 الحمود أمجاد جحالن أمجاد

 العيسى سارة السبيعي سارة الدرويش سارة

 شهد الصالح شهد العقيل شهد الغامدي غادة الزايدي غيداء العنزي لميس
 السحيباني

 العتيبي سمر



 

 نادي التأمين وإدارة المخاطر 

 العود مشاعل االكلبي ليان

 ضرمان آل منال

 المحارب نورة

 مقبل ندى البداح مها

 ذيب أبو لهام

 صويلح بن نوف الهويشل نورة

 األسمري وردة الدخيل هند الشمري هيا

 العتيبي فنو الرقاص نوف

 العتيبي نورة هزاع بن نورة

 مشاعل
 المطيري

 المطيري مالك

 المديهش هند



  
 

 

  

 ريق العمل في إعداد التقرير ف 

ميسم العشيوي.أ
أحمد المطوع .أ

طالل بندرالدعجاني 
شوق فالح السبيعي 

محمد عبدالرحمن  بن دخيل 
أميره عبدهللا الحضيف

ناصر حامد الحماد 
نوره عبدهللا آل مغيرة
نوره محمد الحمالي 

مريم فهدالرديعان
مشاعل محمد العتيبي 



 

  رعاة األنشطة الطالبية  


