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مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين
تُعد عمادة الدراسات العليا إحدى وحدات الجامعة التي تسعى دائما ألن تكون كيانا متميزا في مجال
الدراسات العليا وتقديم خدماتها المتميزة للمجتمع ،وتسعى أيضا لمواكبة المستويات العالمية من خالل
تقديم كل الدعم لكافة برامجها وأنشطتها من اجل ترسيخ موقعها في التميز ومن ثم تحسين مركز
الجامعة التنافسي في إعداد برامج الدراسات العليا وأبحاثها التطبيقية بما يتفق مع رؤيتها ورسالتها
وقيمها الجوهرية وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.
وانطالقا من رسالة عمادة الدراسات العليا في توفير برامج دراسات عليا متطورة ومعتمدة ,إلنتاج
كفاءات علمية وبحثية تفي باحتياجات سوق العمل والمجتمع ،والتميز في بناء مجتمع المعرفة ،أعدت
العمادة نموذج توصيف برامج الدراسات العليا المستحدثة وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
األكاديمي الذي تضمن من خالله جودة البرامج واإلدارة في مؤسسات الجامعة ومسايرتها للمعايير
العالية العالمية وتوافق منهجيتها مع أهداف التنمية الشاملة للمملكة و كذلك االرتقاء بنوعية
التخصصات التي تتناولها البرامج وإسهامها في تحقيق متطلبات التنمية وسوق العمل.
كما تسعى العمادة من خالل هذا النموذج إلى تفعيل أساليب التقويم واالعتماد األكاديمي لبرامج
الدراسات العليا لالرتقاء بمستوى المخرجات التعليمية ،ووصوال لهذه المرحلة الهامة ال شك أننا بحاجة
إلى تضافر الجهود والى تعاون كافة الجهات ذات الصلة بعمادة الدراسات العليا ومنسوبيها وهي جميعها
مرتبطة بالرؤية المستقبلية بالعمادة ،وتعاونها يعتبر حجر الزاوية الذي سيؤدي إلى نجاح العمادة في
جهودها التطويرية.
كما تحرص العمادة على تفعيل تعليمات معالي مدير الجامعة وتوجيهات سعادة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي بشأن جودة برامج الدراسات العليا بالجامعة من خالل العمل المستمر
والمتواصل لزيادة العلم والمعرفة وتنميتها على أعلى المستويات وإعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة
في مختلف المجاالت العلمية ،وقد سعينا إلى توفير كثير من الخدمات عن طريق موقع العمادة
اإللكتروني ،كما يسعدنا أن نتلقى مساهماتكم وآرائكم ومقترحاتكم في كل ما يخدم الدراسات العليا.
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رؤية العمادة
عمادة دراسات عليا متميزة وطنيا في برامجها ومخرجاتها التعليمية والبحثية ; بما يدعم التنمية المحلية
المستدامة
رسالة العمادة
توفير برامج دراسات عليا متطورة ومعتمدة ،إلنتاج كفاءات علمية وبحثية تفي باحتياجات سوق العمل
والمجتمع ،وتعزز مقومات التنمية المستدامة واالقتصاد المعرفي ،وذلك بتوفير بيئة محفزة واستخدام
أحدث األساليب وتنمية الشراكة مع المؤسسات المرموقة وطنيا ودوليا
قيم العمادة
تنطلق قيم العمادة من ثوابتنا وثقافتنا الراسخة المستمدة من تعاليم ديننا اإلسالمي والتي تقوم على:
الجودة في األداء :نلتززم بمعزايير الجزودة فزي المزدخالت والمخرجزات التعليميزة والبحثيزة والخزدماتالتي نقدمها.
العدالة في التعامل :نسعى لتحقيق مقومات العدالة والتعامل بإنصاف مع الجميع.العمل بروح الفريق :ندعم ونشجع العمل الجماعي وااللتزام بمبادئه.األمانة العلمية :عرض وتفسير المعلومات في إطار منظومة حفظ حقوق الغير.الشززفافية :نهي ز المنززا المحفززز لإلفصززاح فززي المعززامالت والوحززوح فززي اإلجززراءات والصززدق فززيالتعامل مع اآلخرين.

3

جامعة القصيم

برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال
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نموذج توصيف البرنامج
المؤسسة :جامعة القصيم
الكلية  /القسم :االقتصاد و االداره/إدارة األعمال

البند األول :تعريف البرنامج ومعلومات عامة:
البرنامج :دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال (دار)

 1اسم ورمز
 .2أسلوب الدراسة في البرنامج:

)Ph.D in Business Administration (BUS

(أ) ماجستير:

 -بالمقررات الدراسية والرسالة.

 -بالمقررات الدراسية

(ب) دكتوراه:

 -بالمقررات الدراسية والرسالة.

 -بالرسالة وبعض المقررات.

 .3إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج 50 :ساعة معتمدة ( 21سااعة للمقاررات 29 +
ساعة للرسالة)
 .4الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج :دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال
Ph.D in Business Administration
 .5المسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج:
 سلوك تنظيمي.
 إدارة موارد بشرية
 تسويق.
 إدارة استراتيجية.
 إدارة دولية.
 .1المخارج التي تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندئذ (إن وجادت)( :مثاال :درجاة الادبلوم فاي برناامج
للحصول على درجة البكالوريوس)  :اليوجد
 .7المهن أو الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها( .في حال كانت هنااك مخاارج مبكارة مان البرناامج ,مثاال:
درجة الدبلوم ,فيمكن إدراج المهن والوظائف التي يتأهل لها الطالب عند كل نقطة خروج)  :اليوجد
( .8أ) برنامج جديد

تاريخ البدء وفق الخطة

نعم

1441 / 1440

سنة أحدث مراجعة للبرنامج
(ب) برنامج مستمر
المؤسسة التي نفذت أحدث مراجعة رئيسية (مثال :داخل المؤسسة: )....
لجنة الدراسات العليا واالبحاث بالكلية

 لجنة الخطط بالكلية
 مجلس القسم
 مجلس الكلية.
 آخرون :اليوجد
 . 9اسم ومنصب عضو هيئة التدريس الذي يدير أو ينسق البرنامج :
االسم  :د .أحمد بن صالح التويجري رقم الجوال  0505953330 :البريد اإللكتروني :
a.altwaijri@qu.edu.sa
 .10موقع التنفيذ في حال لم يكن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة التعليمية ،أو أسماء المواقع فاي حاال كاان التنفياذ
يشمل أكثر من موقع  :المقر الرئيسي
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البند الثاني :بيئة عمل البرنامج :
 -1 .1اشرح مدى الحاجة إلى البرنامج :
 حاجة المملكة لمثل هذا البرنامج ،حيث أنه ال يوجد في المملكة إال برنامج دكتوراه في إدارة األعمال
وحيد في جامعة الملك سعود
ندرة الباحثين المتخصصين في إدارة األعمال والقادرين على القيام بابحاث تتعلق بحاجات سوق العمل.
 تأهيل كوادر أكاديمية وطنية في مجال إدارة األعمال.
 تشجيع البحث العلمي وتشخيص المشاكل التي يعاني منها سوق العمل وإيجاد حلول لها.
 يوفر فرصة داخلية للحصول على درجة الدكتوراه للطالب الحاصليا عل الماجستير من جامعات معترف
بها
أ -2 2.أذكاار بجيجااا األسااباب االقتصااادية أو االجتماعيااة أو الثقافيااة ،والتطااورات التقنيااة ،أو تطااورات السياساة
الوطنية ،أو خالف ذلك من أسباب :
 االسباب االقتصادية :تحقيق وفورات مادية كبيرة ينفقها طالب الدكتوراه الدارسين في الخارج.
 االسباب االجتماعية:
 بقاء الطالب على صلة بمجتمعه واقربائه وأهله بما يُسهم في تعزيز الروابط االجتماعية تشجيع الطالبات على اإللتحاق بالبرنامج ،فالكثير منهن يأنفن االلتحاق ببرامج خارج المملكة االسباب الثقافية :المحافظة على العادات والتقاليد واالنماط السلوكية وعدم التأثر بالثقافات االجنبية السلبية
 التطورات التقنية :مواكبة أفضل التطورات التقنية العالمية ضمن اإلطار والحاجات الوطنية واالجتماعية
 التطورات السياسية والوطنية :تحقيق الرؤى السياسية والوطنية المستهدفة (رؤية المملكة )2030
ب -3 .اشرح الصلة بين البرنامج ورسالة المؤسسة :
 تنص رسالة كلية االقتصاد واإلدارة على" :توفير برامج دراسات عليا متطورة ومعتمدة ،إلنتاج
كفاءات علمية وبحثية تفي باحتياجات سوق العمل والمجتمع ،وتعزز مقومات التنمية المستدامة
واالقتصاد المعرفي ،وذلك بتوفير بيئة محفزة واستخدام أحدث األساليب وتنمية الشراكة مع
المؤسسات المرموقة وطنيا ً ودوليا ً"
 وهي تتوافق مع رسالة برنامج الدكتوراه في إدارة األعمال والتي تنص على " :توفير برنامج
دكتوراه متطور و معتمد لتاهيل كفاءات علميه و بحثيه تفي باحتياجات سوق العمل والمجتمع في
مجاالت إدارة األعمال ،وتعزيز حركة التنمية اإلدارية المستدامة واالقتصاد المعرفي المتنامي عن
طريق توفير بيئة محفزة واساليب حديثة تسهم في تنمية الشراكة مع المؤسسات المماثلة
المرموقة على المستوى الوطني والدولي"
 يتضح مما سبق أن للبرنامج دورا ً مهما ً في :
 الوفاء باحتياجات سوق العمل والمجتمع تعزير مقومات التنمية المستدامة واالقتصاد المعرفي تفعيل دور الشراكة بين الكلية ومؤسسات المجتمع -4 .2عالقة البرنامج (إن وجدت) ببقية البرامج التي تقدمها المؤسسة  /الكلية  /القسم ( :ال يوجد)
 -5هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية يأخذها طالب في برامج أخرى ؟ (ال)
 -6هل يستلزم البرنامج من طالبه تلقي مقررات دراسية من أقسام أخرى؟ (نعم)
في حال اإلجابة بنعم ،ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات طالب البرنامج الحالي ؟
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دراسة المقررات التالية:
القسم العلمي
اسم المقرر
رقم ورمز المقرر
االقتصاد
بحث كمي
 701قصد
االقتصاد
بحث كيفي
 702قصد
تحليل اقتصادي متقدم االقتصاد
 705قصد
-7هل يشترط على الطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج أية احتياجات أو خصائص معينة مما يجاب أخاذه فاي
االعتبار عند التخطيط للبرنامج؟ (نعم)
في حال اإلجابة بنعم ،اذكر تلك االحتياجات أو الخصائص .
 مستوى جيد في اللغة االنجليزية
 -8ما الذي ينبغي القيام به في البرنامج لالستجابة لتلك الخصائص؟
 إجتيااا اختبااار اللغااة االنجليزيااة  TOEFLبمعاادل ال يقاال عاان  IBT - 45أو مااا يعادلهااا مااناإلختبارات األخرى.
 الحصااول علااى درجااة الماجسااتير فااي العلااوم اإلداريااة (جميااع تخصصااات العلااوم اإلداريااة :إدارةأعمال  ،محاسبة  ،اقتصاد  ،تمويل  ،نظم معلومات إدارية .)... ،
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البند الثالث :رسالة وأهداف البرنامج :
.1

عبارة تعريف برسالة البرنامج :
توفير برنامج دكتوراه متطور و معتمد لتأهيل كفاءات علميه و بحثيه تفي باحتياجات سوق العمل
والمجتمع في مجاالت إدارة األعمال ،وتعزيز حركة التنمية اإلدارية المستدامة واالقتصاد المعرفي
المتنامي عن طريق توفير بيئة محفزة واساليب حديثة تسهم في تنمية الشراكة مع المؤسسات المماثلة
المرموقة على المستوى الوطني والدولي.
أهداف البرنامج:
 إعداد كوادر وكفاءات علمية لنشاط البحث العلمي المساهمة في برامج التنمية في منطقة القصيم وتطويرها توفير خبرات على درجة من االلمام بالمجاالت التطبيقية المتجددة فى األعمال توفير قيادات لها القدرة على توظيف المهارات البحثية للقضايا المعاصرة فى األعمال. .2دون في قائمة أية تغييرات رئيساية أو تطاورات اساتراتيجية جديادة تخطاط للبرناامج للسانوات الاثالث أو
الخمس القادمة للمساعدة في تحقيق رسالته .واكتاب لكال تغييار أو تطاوير وصافا لالساتراتيجيات التاي ينبغاي
ودون في قائمة المؤشرات المستخدمة في قياس مستوى اإلنجا .
اتباعهاّ ,
المؤشرات
االستراتيجيات
أهم التغييرات أو التطورات
 مستوى رضى أرباب العمل إستطالع رأي الخريجين. تحديث وتطوير الخطة إستطالع رأي جهات التوظيف .عن خريجي البرنامج.الدراسية للبرنامج بما يتفق
 يادة إقبال الطالب على تفعيل الشراكة المجتمعية.ومتطلبات التنمية المجتمعية
 المقارنات المرجعية مع البرامج اإللتحاق بالبرنامج.المستدامة.
 اعتماد البرنامج وطنيا أوالمماثلة.
 تطوير توصيف المقرراتدوليا
وتحديث المراجع ومصادر التعلم
 الشراكة والتعاون معبما يتوافق مع متطلبات الجودة
الجامعات األخرى.
واالعتماد األكاديمي الوطني
والدولي

البند الرابع :دراسة مقارنة بين البرنامج والبرامج المماثلة :
 ) 1هل يوجد برنامج مماثل في أي من الجامعات األخرى؟
ال
داخل المملكة نعم
 )2ما هي البرامج المماثلة في جامعات المملكة ؟

خارج المملكة نعم

اسم البرنامج
دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال
 )3ما هي البرامج المماثلة في الجامعات خارج المملكة ؟
الجدول التالي يوضح البرامج المماثلة داخل و خارج المملكة:
7

الجامعة
جامعة الملك سعود

ال
الدولة
المملكة العربية السعودية
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الدولة

الجامعة

الجامعات االقليمية
جامعة االمارات العربية
المتحدة
جامعة القاهرة
جامعة فرحات عباس

الدكتوراه في إدارة األعمال
دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال :تخصص اإلدارة والتنظيم
دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال و التنمية المستدامة

االمارات العربية المتحدة
مصر
الجزائر

الجامعات الدولية
PhD program in Management Science and
Operations
PhD in Management
PhD in Business Administration and Management
PhD in Management

UK

London Business
School
MIT
Bocconi University
National University
of Singapore

USA
Italy
Singapore

 )4ما هي اإلجراءات التي قام بها القسم لتقييم تلك البرامج؟
قام القسم بعقد العديد من الجلسات تم فيها تقييم تلك تالبرامج واالطالع على األهداف والخطط وتوصيف المقررات
والجدول التالي يوضح ملخصا للمرجعية بين البرنامج والبرامج المماثلة:
اسم البرنامج
دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال
دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال
الدكتوراه في إدارة األعمال
دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال:
تخصص اإلدارة والتنظيم
دكتوراه الفلسفة في إدارة
األعمال و التنمية المستدامة

الجامعة
جامعة
القصيم
جامعة الملك سعود
جامعة االمارات
العربية المتحدة
جامعة
القاهرة
جامعة فرحات
عباس

PhD program in
Management Science
and Operations
PhD in Management

London
Business
School
MIT

PhD in Business
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 ) 5من قام بذلك التقييم؟
اخرون
لجنة خارجية
لجنة داخلية
 )6ما هي اإلجراءات التي تمت بهدف االستفادة من إيجابيات برامج تلك الجامعات وتالفي سلبياتها؟
تم اإلستفادة من إيجابيات برامج تلك الجامعات من خالل:
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اإلستفادة من نقاط القوة في تلك البرامج بما يتفق مع رسالة البرنامج
اإلستعانة بآراء أساتذة من جامعات لبرامج مماثلة كمراجعين مستقلين.
 ) 7ما مدى تميّز البرنامج عن غيره من البرامج المماثلة ؟
 -يزود الطالب بأهم وأحدث المعارف فاي مجاال األعماال ،مماا يسااهم فاي تقاديم أبحااث أصايلة تخادم مجااالت
متعددة في القطاعين الحكومي والخاص.
 -يشمل البرنامج على مقررات اختيارية نوعية ،تغطي جوانب هامة وال مة في تطوير قطاعات التنمية ،وساد
حاجات سوق المحلي فيما يخص التنمية البشرية واإلدارة االستراتيجية ومواضيع التسويق المتنوعة.
 -فرصة فريدة لتأهيل الطالب وتزويده بكل جديد في مجال اإلعمال  ،كما يوفر البيئة المناسبة إلنشااء عالقاات
بااذوي االختصاااص والخباارة خصوصااا أن الكليااة هااي األولااى عالميااا التااي حصاالت علااى االعتماااد الاادولي
 AACSBباللغة العربية.
 يسهم البرناامج فاي تطاوير مهاارات البحاث العلماي حياث أن الكلياة مرجاع اقليماي فاي هاذا المجاال مماا يعاز
انخاراط الدارساين فاي منظوماة البحااث العلماي فاي مجااالت اإلدارة المتنوعاة ففمااا يساهم فاي دعام المحتااوى
العربي في هذا المجال ودعم ريادة األعمال.
البند الخامس :هيكل وتنظيم البرنامج:
 -1توصيف البرنامج :
"دليل إرشادي"
برنامج دكتوراة في إدارة األعمال
 رسالة البرنامج:
تااوفير برنااامج دكتااوراه متطااور و معتمااد لتاهياال كفاااءات علميااه و بحثيااه تفااي باحتياجااات سااوق العماال
والمجتمع فاي مجااالت إدارة األعماال ،وتعزياز حركاة التنمياة اإلدارياة المساتدامة واالقتصااد المعرفاي
المتنامي عن طريق توفير بيئة محفزة واساليب حديثة تسهم فاي تنمياة الشاراكة ماع المؤسساات المماثلاة
المرموقة على المستوى الوطني والدولي
 أهداف البرنامج:
 إعداد كوادر وكفاءات علمية لنشاط البحث العلمي المساهمة في برامج التنمية في منطقة القصيم وتطويرها توفير خبرات على درجة من االلمام بالمجاالت التطبيقية المتجددة فى األعمال توفير قيادات لها القدرة على توظيف المهارات البحثية للقضايا المعاصرة فى األعمال. شروط عامة:
 تتحدد شروط القبول العامة وفقاا لالئحاة الموحادة للدراساات العلياا فاي الجامعاات الساعودية وقواعادهاالتنفيذية بجامعة القصيم وما يصدر عن مجلس الجامعة من قرارات في هذا الشان.
 متطلبات أخرى:
 اجتيا اختبار اللغة االنجليزية  TOEFLبمعدل ال يقل عن  IBT - 45أو ما يعادلها من االختباراتاألخرى.
الحصول على درجة الماجستير في العلوم اإلدارية (جميع تخصصات العلاوم اإلدارياة :إدارة أعماال ،محاسبة  ،اقتصاد  ،تمويل  ،نظم معلومات إدارية .)... ،
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 -2تطوير خصائص الطالب أو ملكاتهم الخاصة :
يجب التركيز على ان تكون مواصفات الخريج تلبي متطلبات سوق العمل بحيث تتسق مع اإلطار السعودي
للمؤهالت ) سقف)
االستراتيجيات أو األنشطة الطالبية المستخدمة في البرنامج
ملكات خاصة
لتنمية تلك الملكات الخاصة
االستراتيجية:
القد رة على إبتكار موضوعات وابحاث
متميزة في مجاالت إدارة األعمال المختلفة اثراء المقررات بموضوعات حديثة ,وطرح تجارب سابقة
والتي تستخدم فيما يستجد في بيئة األعمال لحل العديد من المشاكل .مناقشة أوراق بحثية تطبيقية على
مستوى كل مقرر في البرنامج.
كجستخدام التقنيات الحديثة والتي تكون لها
الدليل:
عالقة بأي مشكالت ادارية.
رصد الموضوعات واألفكار البحثية التي يقترحها الطالب
ومناقشتها وتكييفها لتصبح مشاريع أبحاث.
 -3مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة (إن وجدت)  :الينطبق
أ -موجز بالمكونات العملية أو الطبية العيادية أو التدريبية التي يتطلبها البرنامج :
تذكر أن من الال م كذلك إعداد توصيف للخبرة الميدانية أكثر تفصيال يوا ي توصيفات المقررات الدراسية،
وذلك في مستند منفصل ألية خبرة ميدانية يتطلبها البرنامج كجزء مكمل له .الينطبق
أ .ب -توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية  :الينطبق
ب .ج -سجل قائمة بالنتائج التعليمية األساسية المرجو من البرنامج تطويرها أثناء التدريب الميداني  :الينطبق
د -في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج تنفذ الخبرة الميدانية؟ (أية سنة أو فصل دراسي) :الينطبق
هـ -.خصص للخبرة أوقاتا واجعل لها جدوال منيا  :الينطبق
و -عدد الساعات المعتمدة  :الينطبق
 -4متطلبات المشروع أو البحث (إن وجدت)  :الينطبق
موجز بمتطلبات أي مشروع أو بحث في البرنامج( .خالف المشروعات أو المهام المطلوبة ضمن كل مقارر
دراسية) (ينبغي إرفاق نسخة من متطلبات المشروع) :الينطبق
أ .توصيف موجز :الينطبق
ب .أكتب أهم مخرجات التعليم المرجوة من المشروع أو البحث :الينطبق
ج .في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو البحث؟ (أي عام أو فصل دراسي) :الينطبق
د .عدد الساعات المعتمدة :الينطبق
هـ .توصيف موجز لكيفية تقديم اإلرشاد والدعم األكاديمي للطالب :الينطبق
و .توصيف إلجراءات التقويم (بما في ذلك آلية التحقق من المعايير) :الينطبق
 -5تنمية نتائج التعليم في المجاالت التعليمية المختلفة :
وضح لكل مجال من مجاالت التعليم أدناه ما يلي:
أ .المعارف:
 .1توصيف موجز للمعارف التي ينبغي اكتسابها:
المعارف التي ينبغي إ كتسابها:
 اإللمام بالمعارف النظرية في مجاالت التخصص.
 تزويدهم بالمستجدات في بيئة األعمال.
 المقدرة على توظيف المهارات البحثية للقضايا المعاصرة فى إدارة األعمال.
 االلتزام بالمهارات المنصوص عليها في اإلطار السعودي للمؤهالت
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 .2استراتيجيات التدريس المتبعة لتطوير تلك المعارف:
 المحاضرات
 حلقات النقاش
 العروض التقديمية
 دراسة حاالت معاصرة
 .3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
االختبارات المختلفة ) القصيرة ,الفصلية ,النهائية ,الواجبات  ,الحاالت الدراسية وغيرها(.
ب .المهارات اإلدراكية:
 .1المهارات اإلدراكية التي ينبغي تطويرها ومستوى األداء المتوقع:
 استخدام مهارات البحث العلمي التطبيقي واالساسي.
 تحليل ونقد الموضوعات المتعلقة بالممارسات االدارية النظرية والعملية على حد سواء.
 .2استراتيجيات التدريس المتبعة لتطوير تلك المهارات اإلدراكية:
 المناقشة الجماعية الفاعلة في القاعة بين الطالب وعضو هيئة التدريس.
 التدرب على المستجدات في صناعة القرار وحل المشكالت في بيئة األعمال.
 المشاريع البحثية.
 العروض التقديمية ومناقشتها وتقييمها.
 .3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 دراسة الحاالت.
 تقييم المناقشات الشفهية والعلمية والبحثية والتحريرية.
 تقييم المشاريع البحثية.
 تقييم العروض التقديمية.
ج .مهارات العالقات بين األشخاص وتحمل المسؤولية :
 .1توصيف لمستوى مهارات العالقات بين األشخاص والقدرة على تحمل المسؤولية :
 العمل ضمن الفريق.
 تحمل المسؤولية داخل الفريق.
 استخدام مهارات التواصل الفعال.
 المعرفة والفهم في مجاالت االخالق والتنوع الثقافي والمسؤولية االجتماعية في مجال األعمال.
 .2ما ينبغي استعماله من استراتيجيات التدريس تطوير تلك المهارات والقدرات :
 الحاالت الدراسية الجماعية
 المشاريع الجماعية
 التقارير الجماعية
 .3طرق تقويم مهارات العالقات بين الطالب وقدرتهم على تحمل المسؤولية :
 التقارير الدورية.
 المالحظة والمتابعة.
 المشاركة في قاعة المحاضرات
 تقييم العروض التوضيحية
 تقييم الطالب لبعضهم في كل مجموعة بناء على نموذج تقييم مصمم لهذا الغرض.
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د .مهارتي التواصل ،واستخدام تقنية المعلومات العددية :
 -1توصيف لمهارات التواصل واستخدام تقنية المعلومات العددية المزمع تطويرها
()1
 استحداث منصة الكترونية والتواصل من خاللها.
 استخراج وتلخيص المعلومات من قواعد البيانات المتاحة في الجامعة وسوق العمل
 وضع مجموعات عمل الكترونية واالستفادة منها في أي وقت
 -2استراتيجيات التدريس المتبعة في تطوير تلك المهارات
()2
 القيام بمشاريع عملية لتطبيق المهارات المستهدفة.
 المشاريع البحثية.
 التطبيق على حاالت من سوق العمل.
 -3طرق تقويم مهارات التواصل والمهارات العددية لدى الطالب
 تقويم المشروعات الجماعية.
 عرض وتقديم تقرير المشروع البحثي.
 -6متطلبات القبول بالبرنامج :
أرفق دليال أو نشرة توصيفيه لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج ،بما في ذلك أية مقررات أو خبرة ال مة كمتطلب
سابق
شروط القبول هي كاالتي:
 شروط عامة: تتحدد شروط القبول العامة وفقا لالئحاة الموحادة للدراساات العلياا فاي الجامعاات الساعودية وقواعادهاالتنفيذية بجامعة القصيم وما يصدر عن مجلس الجامعة من قرارات في هذا الشان.
 متطلبات أخرى:اجتيا اختبار اللغة االنجليزية  TOEFLبمعدل ال يقل عن  IBT - 45أو ما يعادلها من االختباراتاألخرى.
الحصول على درجة الماجستير في العلوم اإلدارية (جميع تخصصات العلوم اإلدارية :إدارة أعمال ،محاسبة  ،اقتصاد  ،تمويل  ،نظم معلومات إدارية .)... ،
 -7متطلبات الحضور وإتمام البرنامج :
أرفق دليالً أو نشرة توصيفيه تحوي متطلبات كل من :
أ -الحضور:
وفقا للالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم (المادة
أربعون)
ب -االنتقال من العام إلى الذي يليه:
وفقا للالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم (المادة
أربعون)
ج-إتمام البرنامج:
وفقا للالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم (المادة
أربعون)
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البند السادس :اللوائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق المعايير :
 .1اللوائح التنظيمية أو سياسات وضع الدرجات وتو يعها :
فااي حااال كاناات المؤسسااة أو الكليااة أو القساام أو البرنااامج تتبنااى سياسااات أو لااوائح تنظيميااة تتناااول تخصاايص
وتو يع درجات الطالب ،فعليك بيان تلك السياسات أو اللوائح التنظيمية ،أو إرفاق نسخة منها.
اإللتزام بالالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم المادة ()40
 .2مااا هااي العمليااات المتبعااة لتأكيااد تحقااق معااايير اإلنجااا ؟ (قااد تختلااف العمليااات مااع اخااتالف
المقررات أو المجاالت الدراسية ).
فحص عينات عشوائية من اإلختبارات والواجبات والمشروعات عن طريق لجنة توكيد الجودة وتختلف
االجراءات بحسب اختالف المقررات والمجاالت الدراسية والبحثية.
البند السابع :اإلدارة والدعم الطالبي :
 .1خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب :
قم بتوصيف عمليات اإلرشاد األكاديمي للطالب ،بما في ذلاك وضاع جاداول السااعات المكتبياة ألعضااء هيئاة
التدريس ,واالستشارات الخاصة بتخطيط البرنامج واختيار المواد الدراسية والتخطيط للسيرة المهنية (وهو ماا
قد يتوفر على مستوى الكلية) .
 ساعات مكتبية لكل عضو
 تخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب.
 .2دعاوى الطالب :
ارفااق اللااوائح التنظيميااة الخاصااة بتظلمااات الطااالب المتعلقااة بالمسااائل األكاديميااة ،وتشااتمل علااى إجااراءات
التعامل مع تلك التظلمات .
 يتم تطبيق اللوائح التنظيمية بجامعة القصيم.
البند الثامن :الكتب المقررة والمراجع :
 .1ما العملية الواجب اتباعهاا مان قبال الكلياة للتخطايط وحياا ة الكتاب المقاررة والمراجاع ،وغيار ذلاك مان
المواد  ،بما فيها المصادر اإللكترونية و مواقع اإلنترنت؟
 التحديث المستمر لقائمة الكتب والمراجع مع عمادة شؤون المكتبات.
 االلتزام باللوائح واالنظمة الخاصة باستعارة وحيا ة هذ الكتب من مكتبة الجامعة الرئيسية.
 االستفادة من االشتراكات التى تقوم بها الجامعة في قواعد البيانات العلمية المعروفة.
 .2ما العملياات التاي ينبغاي علاى الكلياة اتباعهاا لتقيايم مادى مالءماة الكتاب والمراجاع والمصاادر األخارى
للبرنامج؟
 تحديث المراجع وذلك عن طريق متابعة االصدارات الحديثة عن طريق لجان القسم المتخصصة.
 المقارنة مع البرامج المماثلة من حيث المصادر والمراجع الموجودة داخل وخارج المملكة.
 تقييم الطالب للمراجع والمصادر العلمية عن طريق االستبانات.
 تقييم األساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس للمراجع والمصادر المتوفرة في المقررات التي
يقومون بتدريسها.
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البند التاسع :البيئة التعليمية :
أ  -القاعات الدراسية المتاحة للدراسات العليا :
 -1عدد القاعات الدراسية المتاحة للدراسات العليا في الكلية 6 :
 -2عدد القاعات الدراسية التابعة للقسم :
4
 -3مدى تجهيز هذه القاعات :
غير مكتمل
مكتمل
 -4هل عدد هذه القاعات كاف ؟
ال
نسبيا
نعم
 -5هل مساحات هذه القاعات كافية ؟
ال
نسبيا
نعم
 -6هل هناك تجهيزات كافية لتدريس الطالبات؟
ال
نسبيا
نعم
ب  -بيان بمعامل أو ورش القسم الحالية :
 -1كم عدد معامل أو ورش القسم ؟
4
 -2ما مدى تجهيز هذه المعامل أو الورش ؟
غير مكتملة
مكتملة
 -3هل هذه المعامل أو الورش تابعة للقسم ؟
ال
مشتركة
نعم
 -4هل عدد هذه المعامل أو الورش كافيا ً ؟
ال
نسبيا
نعم
 -5هل مساحات المعامل والورش كافية ؟
ال
نسبيا
نعم
 -6هل توجد معامل للغة اإلنجليزية ؟
ال
نعم
ج – بيان بالمكاتب الموجودة بالكلية :
 -1هل يوجد مكاتب كافية ألعضاء هيئة التدريس ؟ نعم
 -2هل يوجد قاعات مكتبية مخصصة لطالب الدراسات العليا بالكلية؟
نعم
نعم
 -3هل هذه القاعات المكتبية مزودة باإلنترنت ؟

ال
ال
ال

البند العاشر :خبرة القسم :
 - 1تاريخ تأسيس القسم1402 /هـ العام الجامعي1403/1402 /هـ
 - 2عدد المقيدين في مرحلة البكالوريوس لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية :
العدد
العام
430
 ( 1440 /1439الفصل االول (
987
 1439 /1438هـ
1072
 1438 /1437هـ
941
 1437 /1436هـ
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 -3عدد الخريجين من القسم لمرحلة البكالوريوس لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية :
العدد
العام
120
 ( 1440 /1439الفصل االول (
179
 1439 /1438هـ
128
 1438 /1437هـ
109
 1437 /1436هـ
 -4عدد الخريجين من القسم لمرحلة الماجستير لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية :
العدد
العام
12
 ( 1440 /1439الفصل االول (
9
 1439 /1438هـ
12
 1438 /1437هـ
9
 1437 /1436هـ
 - -5عدد البحوث العلمية في القسم لهذا العام والسنوات الثالث الماضية :
العدد
العام
لغات أخرى
إنجليزي
عربي
27
3
( 1440 /1439الفصل االول )
48
7
 1439 /1438هـ
43
5
 1438 /1437هـ
41
3
 1437 /1436هـ
 - 6عدد البحوث العلمية المدعومة في القسم لهذا العام والسنوات الثالث الماضية :
العدد
العام
لغات أخرى
إنجليزي
عربي
ــــــــــــــــــــ
18
( 1440 /1439الفصل االول )
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 1439 /1438هـ
ــــــــــــــــــــ
10
 1438 /1437هـ
2
15
 1437 /1436هـ
 -7النتاج العلمي المحكم للقسم لهذا العام والسنوات الثالث الماضية :
العدد
النتاج العلمي
انجليزي
عربي
3
الكتب
159
18
البحوث
29
7
األوراق العلمية المحكمة
اليوجد
اليوجد
المشاريع
15

مالحظات
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 -8عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم و متوسط النصاب :
غير سعودي
سعودي
العدد
الدرجة
العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
1
أستاذ
5
3
8
أستاذ مشارك
9
3
12
أستاذ مساعد
14
7
21
إجمالي

متوسط
النصاب
6
6
7

البند الحادي عشر :أعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من طاقم التدريس :
 .1التعيينات :
أوجز عملية توظيف طاقم التدريس الجديد بما يضمن مالءمتها من حيث مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات
التدريس.
يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج بناءا على إحتياجات الكلية والقسم في تخصصات البرنامج وبما
يتوافق مع متطلبات اإلعتماد األكاديمي الوطني والدولي.
 .2المشاركة في تخطيط البرامج ،ومراقبتها ومراجعتها :
اشاارح خطااوات التشاااور مااع هيئااة التاادريس ومشاااركتهم فااي مراقبااة جااودة البرنااامج ،والمراجعااة الساانوية،
والتخطيط لتحسين جودته .
 يوجد لجنة للتطوير والجودة في القسم وفي الكلية تتولى مراقبة جودة كل برامج الكلية بما فيها البرنامج
المقترح.
 يتم إعداد المنهجيات بالتشاور مع جميع أعضاء هيئة التدريس في البرنامج.
 يتم تقييم مخرجاتالبرنامج من خالل اراء الخريجين وجهات التوظيف.
 يتم مراجعة البرنامج مراجعة دورية كل ثالث سنوات وتطوير بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل.
 .3التطوير الفني :
ما هي اإلجراءات المتبعة بغية التطوير من حيث:
(أ)تحسين مهارات التدريس؟
 تنمية الجانب االكاديمي ألعضاء هيئة التدريس من خالل عقد العديد من ورشات العمل المتخصصة.


مناقشة أعضاء هيئة التدريس طرق تجسين العملية التعليمة بشكل دوري.

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في البرامج والدورات الخاعة التي يقدمها" مر تنمية المهارات
والقدرات في الجامعة
 تنظيم مجاضرات عملية مهنية تطبيقية.
(ب) تطوير جوانب فنية أخرى تشمل المعرفة في البحث ,وجوانب التطوير في مجال تدريسهم؟
 عقد حلقات دراسية وورش عمل منهجية متكررة.


يقوم مركز البحوث باستعراض المقترحات البحثية.



يتم تشجيع االعضاء ودعمهم لحضور المؤتمرات العلمية الوطنية والدولية في مجاالتها الفرعية.
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 .4إعداد طاقم تدريس جديد :
قم بتوصيف الخطوات المتبعة في عملية التوجيه و/أو استقدام طاقم تدريس جديد  ,ائرين أو غير متفرغين،
لضمان الفهم الكامل للبرنامج ودور المقرر أو المقررات الدراسية التي يدرسونها كمكونات له.
 يتم إعطاء أعضاء هيئة التدريس الجدد نسخة من كتيب الكلية والذي يحتوي على جميع المعلومات
المتعلقة بواجبات ومسؤوليات الكلية بما في ذلك الحقوق واالمتيا ات ومدونة قواعد السلوك.
 يتم اعطائه مجموعة من المقررات والدورات التي تقع ضمن مجال تخصصه.
 حث أعضاء هيئة التدريس على حضور ورش العمل حول التدريس الفعال والتطوير المهني التي
يقدمها مر كز تنمية المهارات والقدرات في الجامعة.
 .5األساتذة الزائرين وغير المتفرغين :
قااادم ماااوجزا لسياساااة البرنامج/القسم/الكلية/المؤسساااة الخاصاااة بتعياااين أسااااتذة ائااارين وغيااار متفااارغين.
(الموافقات المطلوبة ،عملية االختيار ،نسبتهم مقارنة بججمالي عدد األساتذة...إلخ).
يتم اإلستعانة باألساتذة الزائرين وغير المتفرغين وفقا للضوابط المنصوص عليها في لوائح الجامعة وبما
يحقق مصلحة القسم والكلية.
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البند الثاني عشر  :قائمة مقررات البرنامج  50ساعة معتمدة ( 21ساع للمقررات 29 +
ساعة للرسالة)

الساعات الدراسية

رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

معتمد

المتطلب
السابق

( أ ) المقررات االجبارية
 701قصد
 702قصد
 703دار
 704دار
 705قصد
 706دار

بحث كمي
بحث كيفي
حلقه بحث
اإلدارة والثقافة
تحليل اقتصادي متقدم
بناء النظريات االدارية
المجموع

3
3
3
3
3
3
18

-

3
3
3
3
3
3
18

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

( ب ) المقررات االختيارية  -يختار الطالب ( )3ساعات من المقرارات التالية حسب التخصص:
 707دار
 708دار
 709دار
 710دار
 711دار

3
3
3
3
3

سلوك تنظيمي متقدم
إدارة موارد بشرية متقدمة
تسويق متقدم
إدارة ستراتيجية متقدمة
إدارة دولية متقدمة

-

3
3
3
3
3

( جـ ) الرسالة
 799دار

29

الرسالة
إجمالي عدد الساعات المعتمدة

18

50

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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: )قائمة مقررات البرنامج (انجليزي
Course
number
and code

Credit Hours
prerequisite

Certified

Course name
Prcatical Theoretical

( A) Mandatory courses
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

ECO701
Quantitative research
3
3
Qualitative research ECO 702
3
3
BUS 703
3
3
Research seminar
BUS 704
3
3
Administration and culture
Advanced Economic Analysis ECO 705
3
3
BUS 706
Building management theories
3
3
Total
18
18
( B ) Optional courses (The student chooses ( 3) hours according to his specialty)
BUS 707
Advanced organizational behavior
3
3

N/A

3

-

3

N/A
N/A
N/A

3
3
3

-

3
3
3

Advanced Human Resources
Management
Advanced Marketing
Advanced Strategic Management
Advanced International Management

BUS 708
BUS 709
BUS 710
BUS 711

( C ) Thesis
29

Thesis

50

BUS 799

Total number of Credit Hours approved

القسم

عدد الساعات

االقتصاد والتمويل

3

االقتصاد والتمويل

3

االقتصاد والتمويل

3

: المقررات المقدمة من األقسام األخرى
اسم المقرر
رقم ورمز المقرر
بحث كمي

 قصد701

بحث كيفي

 قصد702

تحليل اقتصادي متقدم

 قصد705

:  متطلبات البرنامج حسب المستويات: البند الثالث عشر
: الفصل الدراسي األول
عدد الساعات

اسم المقرر

رقم ورمز المقرر

3
3
6

بحث كمي
اإلدارة والثقافة

 قصد701
 دار704
المجموع
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الفصل الدراسي الثاني :
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

 702قصد
 705قصد

بحث كيفي
تحليل اقتصادي متقدم

3
3
6

المجموع
الفصل الدراسي الثالث :
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

 703دار
 706دار

حلقة بحث
بناء النظريات االدارية
مقرر اختياري

3
3
3
9

المجموع
الفصل الدراسي الرابع:
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

 799دار

الرسالة

29
29

المجموع
الفصل الدراسي الخامس:
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

 799دار

الرسالة

مستمر

الفصل الدراسي السادس:
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

 799دار

الرسالة

مستمر

الفصل الدراسي السابع( :بعد انتهاء الفصل السادس  ،يحق للطالب طلب تمديد فصلين اضافيين لتكملة
الرسالة)
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

 799دار

الرسالة

مستمر

الفصل الدراسي الثامن( :بعد انتهاء الفصل السادس  ،يحق للطالب طلب تمديد فصلين اضافيين لتكملة
الرسالة)
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات

 799دار

الرسالة

مستمر
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البند الرابع عشر :تقييم البرنامج وعمليات تحسين المستوى :
 .1فعالية العملية التدريسية :
أ .ما هي العمليات التي تستخدم في تقييم وتطوير االستراتيجيات المخططة بهدف تطوير عملية التعلم فاي
مختلف مجاالت التعلم ؟
 تحسين أساليب القياس والتقويم.
 تطوير وتنويع مصادر التعلم.
 تقويم أساليب التدريس.

ب .مااا هااي العمليااات التااي ستسااتخدم لتقياايم مهااارات طاااقم التاادريس فااي اسااتخدام االسااتراتيجيات
الموجودة في الخطة؟
 تقارير المقررات الدراسية و توصيات التحسين.
 استبانة تقييم عضو هيئة التدريس.
 استبانات الطالب وتحليلها واستخراج توصيات تحسين منها.

 .2التقييم الكلي للبرنامج :
أ .مااا هااي االسااتراتيجيات التااي ستسااتخدم فااي البرنااامج للحصااول علااى تقويمااات للمسااتوى الجمااالي لجاودة
البرنامج ومدى ما تحقق من مخرجات التعليم المرسومة له:
( )1من طالب البرنامج الحاليين ومن خريجين؟
 استبانات الخريجين.
 استبانات الطالب) تقويم المقررات الخاصة بوحدة الجودة(.
 مقارنة مخرجات البرنامج مع برامج مشابهة.

( )2من استشاريين و/أو مقيّمين مستقلين؟
 األساتذة الزائرين المتخصصين المشاركين في مراجعة البرنامج.
 تقييم أراء هيئات االعتماد الوطني الدولي.

( )3من أرباب العمل و/أو األطراف المعنية؟
 استبانات جهات التوظيف.
 استبانات الفئات المجتمعية المختلفة.

ب .ما هي مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم في مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقديم تقرير سنوي
بذلك؟





حصول البرنامج على االعتماد الوطني او الدولي.
عدد الخريجين الحاصلين على عمل إلى عدد اجمالي الخريجين.
عدد الخريجين إلى اعداد المقبولين في الدفعة.
عدد األبحاث المحكمة المنشورة لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس.

ج .ما هي العمليات المتبعة في مراجعة تلك التقويمات وما هي خطة العمل لتحسين البرنامج؟





تعديل الخطط الدراسية للبرنامج بما يتالئم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور الدورات التدريبية التخصصية والمشاركة في المؤتمرات والندوات في
مجال التخصص.
التعرف على اإلمكانيات المتاحة في البرنامج والعمل من خاللها.
مراجعة نتائج تقويم االستبانات.
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البند الخامس عشر
قائمة توصيف المقررات

22

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :بحث كمي
رمز المقرر 701 :قصد
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المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :االقتصاد واإلدارة  /االقتصاد والتمويل

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :بحث كمي  701قصد
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة)0+3( 3 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

ال يوجد
 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى االول
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :اليوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :اليوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :الموقع الرئيسي
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

√

النسبة:

%30

ب .التعليم اإللكتروني

√

النسبة:

%30

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

√

النسبة:

%30

د .بالمراسلة

√

النسبة:

%10

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
.1
.2
.3

.4

اإللمام الفلسفي المعمق بماهية البحث الكميي ،وبالحاالت الموجبة للبحث الكمي.
التعرف إلى بإيجابيات البحث الكمي وسلبياته ،ومناهجه البحثية.
فهم مكونات الخطة البحثية وفق البحث الكمي.
اإللمام المنهجي المعمق بأدوات جمع بيانات البحث الكمي.

 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
إجراء تحليالت مستمرة لألدبيات للوقوف على أحدث المفاهيم والنظريات في مجال البحوث الكمية من أجل إقرارها

وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يركز المقرر على التعمق في ماهية البحث الكمي  ،ويستهدف اإللمام الفلسفي المعمق بالحاالت الموجبة للبحث الكمي،
وإيجابيات البحث الكمي وسلبياته في سياق العلوم االجتماعية واإلنسانية مع التركيز على العلوم اإلدارية ،كما يتناول المقرر
بقالب فلسلفي معمق المناهج البحثية الكمية  ،ومكونات الخطة البحثية وفق البحث الكمي  ،وأدوات جمع بيانات البحث الكمي.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع
1
1
1
6
2
4

قائمة الموضوعات
ماهية البحث الكمي
الحاالت الموجبة للبحث الكمي.
إيجابيات البحث الكمي وسلبياته.
المناهج البحثية الكمية.
مكونات الخطة البحثية وفق البحث الكمي
أدوات جمع بيانات البحث الكمي

ساعات التدريس
3
3
3
18
6
12

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
دروس
إضافية

محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

45
45

-

معامل أو
استديو
-

تطبيق
-

أخرى
-

المجموع
45
45

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً 10 :ساعات
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 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
أولا :أدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس ،والمطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة) انظر األمثلة المقترحة
تحت الجدول(.
ثانيا ا :أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم وم رجات التعلم المرجوة.
ثالثا :أدرج طرق التقويم المناسبة التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة .ينبغي لكل مخرج من مخرجات التعلم للمقرر وكل
طريقة تقويم وكل استراتيجية تدريس أن تتناغم سويا وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة ( ليس بالضرورة أن يتضمن
كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم(.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
 مفاهيم مناهج البحث الكمي -مفاهيم أدوات جمع البيانات للبحث الكمي

استراتيجيات التدريس للمقرر

طرق التقويم

المحاضرات والمناقشة والعروض
التقديمية .تشكيل فرق عمل داخل
القاعة الصفية الرجوع إلى
المصادر الم تلفة وتقديم اإلضافات
العلمية.

االختبارات
أنشطة بحثية

2-1
3-1

2
1-2

المهارات المعرفية
 -مهارات التحليل الكمي

الحالة الدراسيةالمحاكاةالعصف الذهنيالمناقشة-فرق العمل

الحاالت
الدراسية

2-2
3-2

3

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية

1-3
2-3

التمييز بين الحاالت التي تتضمن معضالت بحثية أخالقية

النقاش

حاالت دراسية

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
مهارات العرض الشفوي

العروض الشفهية

عرض تقديمي

4
1-4
2-4

5
1-5
2-5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
الينطبق
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 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م
1
2
3
4
5
6

المحدد نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،األسبوع
النهائي
لتسليمه
خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
6
%20
االختبار الشهري األول
%10
7
العرض الشفهي
8
%10
أنشطة بحثية فردية
9
%10
دراسة حالة (الحاالت الجماعية)
11
%10
دراسة حالة (الحاالت الفردية)
%40
طبقا ً للتقويم الجامعي
االختبار النهائي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات اسبوعيا

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
رجاء أبو عالم (  ) 2018مناهج البحث الكمي والنوعي والمختلط  ،دار المسيرة.
-عامر قنديلجي (  ) 2008البحث العلمي الكمي والنوعي  .دار اليازوري العلمية.

 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
سالم القحطاني وآخرون (  ) 2013منهج البحث في العلوم السلوكية .الناشر :المؤلفون.

- David R. Anderson. (2012). Social Reasearch Methods , OUP Oxford.
- David R. Anderson. (2012). Quantitative Methoed for Business , South Weastern College Pub.
- Peter M. Nardi ( 2018 ). Doing survey research: A guide to quantitative methods. Routledge

 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
American Statistical Association - https://www.amstat.org

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
قواعد البيانات البحثية
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و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
تجهيز القاعة بالحاسب وأدوات العرض .وقاعات تتسع لعدد الطلبة

 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
Black Board
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها) :اليوجد
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس-:
 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس. -سياسة الباب المفتوح للتغذية الراجعة.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
تقييم المخرجات التعليمية من خالل لجان تقييم مستقلة يعينها مكتب االعتماد األكاديمي

 .3إجراءات تطوير التدريس:
البحث عن أفضل المصادر العلمية للمقرر .تشجيع التعلم الذاتي للطلبة .تحفيز الطلبة على مناقشة بعض مشاكل العمل في
القاعة الصفية.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
 اختيار عينة عشوائية من أوراق االختبارات من قبل لجنة التصحيح بالقسم لمراجعتها وتقيمها– تقييم المهارات عن طريق لجان تقييم مستقلة )االختبارات والمهارات .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
عقد اجتماعات دورية مع الطلبة واألساتذة للتطوير

اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

التاريخ
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :بحث كيفي
رمز المقرر 702 :قصد
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :االقتصاد واإلدارة  /االقتصاد والتمويل

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :بحث كيفي  702قصد
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة)0+3( 3 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

ال يوجد
 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى الثاني
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :اليوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :اليوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :الموقع الرئيسي
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

√

النسبة:

%70

ب .التعليم اإللكتروني

√

النسبة:

%30

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
.1
.2
.3

.4

اإللمام الفلسفي المعمق بماهية البحث الكيفي) النوعي) ،والحاالت الموجبة للبحث الكيفي.
التعرف إلى إيجابيات البحث الكيفي وسلبياته ،ومناهجه البحثية.
استيعاب وفهم مكونات الخطة البحثية وفق البحث الكيفي.
اإللمام المنهجي المعمق بأدوات جمع بيانات البحث الكيفي.

 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
إجراء تحليالت مستمرة لألدبيات للوقوف على أحدث المفاهيم والنظريات في مجال البحوث الكيفية من أجل إقرارها

وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يركز المقرر على التعمق في ماهية البحث الكيفي) النوعي ( ،ويستهدف اإللمام الفلسفي المعمق بالحاالت الموجبة للبحث الكيفي،
وإيجابيات البحث الكيفي وسلبياته في سياق العلوم االجتماعية واإلنسانية مع التركيز على العلوم اإلدارية ،كما يتناول المقرر
بقالب فلسلفي معمق المناهج البحثية الكيفية  ،ومكونات الخطة البحثية وفق البحث الكيفي  ،وأدوات جمع بيانات البحث الكيفي.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع
1
1
1
6
2
4

قائمة الموضوعات
ماهية البحث الكيفي) النوعي(.
الحاالت الموجبة للبحث الكيفي.
إيجابيات البحث الكيفي وسلبياته.
المناهج البحثية الكيفية.
مكونات الخطة البحثية وفق البحث الكيفي
أدوات جمع بيانات البحث الكيفي

ساعات التدريس
3
3
3
18
6
12

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
دروس
إضافية

محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

45
45

-

معامل أو
استديو
-

تطبيق
-

أخرى
-

المجموع
45
45

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً 10 :ساعات
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 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
أولا :أدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس ،والمطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة) انظر األمثلة المقترحة
تحت الجدول(.
ثانيا ا :أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم وم رجات التعلم المرجوة.
ثالثا :أدرج طرق التقويم المناسبة التي تقيس وتُقيَم م رج التعلم بدقة .ينبغي لكل م رج من م رجات التعلم للمقرر وكل
طريقة تقويم وكل استراتيجية تدريس أن تتناغم سويا وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة) .ليس بالضرورة أن يتضمن
 -كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم(.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
 مفاهيم مناهج البحث الكيفي -مفاهيم أدوات جمع البيانات للبحث الكيفي

استراتيجيات التدريس للمقرر

طرق التقويم

المحاضرات والمناقشة والعروض
التقديمية .تشكيل فرق عمل داخل
القاعة الصفية الرجوع إلى
المصادر الم تلفة وتقديم اإلضافات
العلمية.

االختبارات
أنشطة بحثية

2-1
3-1

2
1-2

المهارات المعرفية
 -مهارات التحليل الكيفي

الحالة الدراسيةالمحاكاةالعصف الذهنيالمناقشة-فرق العمل

الحاالت
الدراسية

2-2
3-2

3

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية

1-3
2-3

التمييز بين الحاالت التي تتضمن معضالت بحثية أخالقية

النقاش

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
مهارات العرض الشفوي

العروض الشفهية

4
1-4
2-4

5
1-5
2-5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
الينطبق
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 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م
1
2
3
4
5
6

المحدد نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،األسبوع
النهائي
لتسليمه
خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
6
%20
االختبار الشهري األول
%10
7
العرض الشفهي
8
%10
أنشطة بحثية فردية
9
%10
دراسة حالة (الحاالت الجماعية)
11
%10
دراسة حالة (الحاالت الفردية)
%40
طبقا ً للتقويم الجامعي
االختبار النهائي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات اسبوعيا

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
رجاء أبو عالم (  ) 2018مناهج البحث الكمي والنوعي والمختلط  ،دار المسيرة.
-عامر قنديلجي (  ) 2008البحث العلمي الكمي والنوعي  .دار اليازوري العلمية.

 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
سالم القحطاني وآخرون (  ) 2013منهج البحث في العلوم السلوكية .الناشر :المؤلفون.

- Nathan R. Durdella (2018). Qualitative Dissertation Methodology: A Guide for Research Design
and Methods . SAGE Publications.
- David R. Anderson Bryaman, A. (2012). Social Research Methods, OUP Oxford.

 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
American Journal of Qualitative Research - http://www.ajqr.org

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
قواعد البيانات البحثية
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و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
تجهيز القاعة بالحاسب وأدوات العرض .وقاعات تتسع لعدد الطلبة

 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
Black Board
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها) :اليوجد
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس-:
 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس. -سياسة الباب المفتوح للتغذية الراجعة.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
تقييم المخرجات التعليمية من خالل لجان تقييم مستقلة يعينها مكتب االعتماد األكاديمي

 .3إجراءات تطوير التدريس:
البحث عن أفضل المصادر العلمية للمقرر .تشجيع التعلم الذاتي للطلبة .تحفيز الطلبة على مناقشة بعض مشاكل العمل في
القاعة الصفية.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
 اختيار عينة عشوائية من أوراق االختبارات من قبل لجنة التصحيح بالقسم لمراجعتها وتقيمها– تقييم المهارات عن طريق لجان تقييم مستقلة )االختبارات والمهارات .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
عقد اجتماعات دورية مع الطلبة واألساتذة للتطوير

اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

التاريخ
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :اإلدارة والثقافة
رمز المقرر 704:دار
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :االقتصاد واالدارة  /إدارة االعمال

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :اإلدارة والثقافة  703دار
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة)0+3( 3 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

 .4 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :الثالث
 .5 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .6 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :اليوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :المقر الرئيسي للجامعة وفي قسم
البنات
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

✓

النسبة:

%20

ب .التعليم اإللكتروني

✓

النسبة:

%30

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

√

النسبة:

%50

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
.1
.2
.3
.4
.5

الفهم الفلسفي المعمق للمكون الثقافي والحقول العلمية المرتبطة به
اإللمام المعمق بتطور الفكر اإلداري في سياق تحليل فلسفي للثقافة بمختلف أبعادها ومستوياتها ومعالجة إشكالية
الخصوصية والعولمة
تحليل العالقات التشابكية المعقدة بين :اإلدارة والثقافة والدين واالقتصاد والسياسية .
التعرف إلى منهجية الدراسات الثقافية.
استيعاب اثر الثقافة على اإلدارة في بيئة االعمال العربية و مقارنتها بسياقات ثقافية أخرى.

 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة). .
إجراء تحليالت مستمرة لألدبيات للوقوف على أحدث المفاهيم والنظريات في مجال اإلدارة والثقافة
وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يعرض هذا المقرر للمكون الثقافي والحقول العلمية المرتبطة به (كعلم النفس الثقافي وعلم االجتماع الثقافي) ومراحل
تطور الفكر اإلداري في سياق تحليل فلسفي للثقافة بمختلف أبعادها ومستوياتها ومعالجة إشكالية الخصوصية والعولمة .كما
يتناول هذا المقرر العالقات التشابكية المعقدة بين :اإلدارة والثقافة والدين واالقتصاد والسياسية بما يمكن الباحثين من
استشراف مستقبل اإلدارة فكرا وممارسة بجانب منهجية :الدراسات الثقافية  ً ،عابرة الثقافات  .ويعالج المقرر أيضا أثر
الثقافة على اإلدارة في بيئة األعمال العربية ومقارنتها بمجاالت ثقافية أخرى (كالصينية والهندية واألمريكية ).

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
ساعات التدريس
9
9

عدد األسابيع
قائمة الموضوعات
3
مدخل للمكون الثقافي والحقول العلمية المرتبطة به ّ
مراحل تطور الفكر اإلداري في سياق تحليل فلسفي للثقافة بمختلف أبعادها ومستوياتها 3
ومعالجة إشكالية الخصوصية والعولمة.
2
العالقات التشابكية المعقدة بين :اإلدارة والثقافة والدين واالقتصاد والسياسية.
2
منهجية الدراسات الثقافية عابرة الثقافات.
5
أثر الثقافة على اإلدارة في بيئة األعمال العربية ومقارنتها بسياقات ثقافية أخرى.

6
6
15

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

45
45

دروس
إضافية
-
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معامل أو
استديو
-

تطبيق

أخرى

المجموع

-

-

45
45
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 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً10 :ساعات

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن
يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

2
1-2

3
1-3
2-3

4
1-4
2-4

5
1-5
2-5

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
 المفاهيم األساسية للمكون الثقافي والحقول المرتبطة به مراحل نطور الفكر اإلداري في سياق تحليلي ثقافي العالقات التشابكية المعقدة بين اإلدارة والثقافة والدينواالقتصاد والسياسية
 أثر الثقافة على اإلدارة في بيئة األعمال العربية ومقارنتهابسياقات ثقافية أخرى
المهارات المعرفية
مهارات التشخيص الثقافي للمشكالت اإلدارية

استراتيجيات التدريس للمقرر

طرق التقويم

والمناقشة االختبارات
المحاضرات
والعروض التقديمية .تشكيل أنشطة بحثية
فرق عمل داخل القاعة الصفية
الرجوع إلى المصادر المختلفة
وتقديم اإلضافات العلمية

تحليل
العملية

ومناقشة الحاالت الحاالت
الدراسية

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
مهارات العمل ضمن فريق.

نقاشات جماعية

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
مهارات العرض الشفهي

العروض الشفهية

عرض تقديمي

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
ال يوجد

-

-
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 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م
1
2
3
4
5
6

المحدد نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،األسبوع
النهائي
لتسليمه
خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
%20
األسبوع 6
االختبار الشهري األول
%10
األسبوع 7
العرض الشفهي
%10
األسبوع 8
أنشطة بحثية فردية
%10
األسبوع 9
دراسة حالة (الحاالت الجماعية)
%10
األسبوع 11
دراسة حالة (الحاالت الفردية)
%40
طبقا ً للتقويم الجامعي
االختبار النهائي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات اسبوعيا

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
دومينيك دو كرسيل  ، ،العولمة المتنوعة من أجل مقاربة متعددة الثقافات في اإلدارة .ترجمة محمد خير البقاعي جامعة
الملك سعود 2011
 .محمود الذوادي ( )2010المقدمة في علم اإلجتماع الثقافي برؤية عربية إسالمية .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و
التوزيع

 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
Lynette Spillman (2001). cultural sociology. Wiley.
Michael Cole (1998). Cultural Psychology. Harvard University Press
Alfredo Behrens (ed.) (2009). Culture and Management in the Americas.
Stanford University Press.
Malcolm Warner (ed.) (2003). Culture and Management in Asia.
Psychology Press.
Theodore D. Weinshall (ed.) (1993). Societal Culture and
Management. Walter de Gruyter
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
قواعد البيانات البحثية

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
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و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
تجهيز القاعة بالحاسب وأد وات العرض

 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
قاعة تتسع لعدد الطلبة
 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس.سياسة الباب المفتوح للتغذية الراجعة.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
تقييم المخرجات التعليمية من خالل لجان تقييم مستقلة يعينها مكتب االعتماد األكاديمي

 .3إجراءات تطوير التدريس:
البحث عن أفضل المصادر العلمية للمقرر .تشجيع التعلم الذاتي للطلبة .تحفيز الطلبة على مناقشة بعض مشاكل العمل في
القاعة الصفية.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
 اختيار عينة عشوائية من أوراق االختبارات من قبل لجنة التصحيح بالقسم لمراجعتها وتقيمها تقييم المهارات عن طريق لجان تقييم مستقلة (االختبارات والمهارات) .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 عقد اجتماعات دورية مع الطلبة واألساتذة للتطويراسم منسق البرنامج:
التوقيع:

التاريخ
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :تحليل اقتصادي متقدم
رمز المقرر 705 :قصد
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :االقتصاد واإلدارة  /االقتصاد والتمويل

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :تحليل اقتصادي متقدم  705قصد
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة)0+3( 3 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال
 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى األول
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :ال يوجد
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

√

النسبة:

%70

ب .التعليم اإللكتروني

√

النسبة:

%10

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

√

النسبة:

%20

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
 .1اإللمام المعمق بطبيعة علم االقتصاد في سياق تأرجحه بين العلوم االجتماعية والبحتة.
 . 2الفهم الفلسفي المعمق للمكون االقتصادي ببعديه الكلي والجزئي وتأثيراته المحورية في بيئة األعمال.
 . 3التعرف إلى الليبرالية الجديدة بوصفها قاعدة االقتصاد العالمي وتقييم نتائجها وبدائلها.
 . 4فهم كيفية استخدام السياسات المالية والنقدية لتحقيق االستقرار والنمو االقتصادي وانعكاسات ذلك على األعمال
واالستثمار.
 . 5تحليل بهم القضايا االقتصادية المعاصرة كالتضخم والبطالة والتمويل وانعكاساتها على بيئة األعمال.
 . 6اإللمام المعمق بكيفية تحقيق التوازن بين مختلف األسواق :سوق السلع والخدمات ،سوق النقود وسوق العمل.
 . 7ربط وتحليل وتفسير المفاهيم والنظريات والنماذج الرئيسة في االقتصاد الكلي والجزئي ذات التأثير األكبر على األعمال
واالستثمار.
 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
إجراء تحليالت مستمرة لألدبيات للوقوف على أحدث المفاهيم والنظريات والنماذج في االقتصاد العالمي والسعودي من
أجل إقرارها
وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
بالتركيز على االقتصاد السعودي ،يتناول المقرر طبيعة علم االقتصاد في سياق تأرجحه بين العلوم االجتماعية والبحتة ،
ويعرض مدخال لفهم فلسفي معمق للمكون االقتصادي ببعديه الكلي والجزئي وتأثيراته المحورية في بيئة األعمال،
والليبرالية الجديدة بوصفها قاعدة االقتصاد العالمي وتقييم نتائجها وبدائلها.
كما ويسعى المقرر إلى معالجة كيفية استخدام السياسات المالية والنقدية لتحقيق االستقرار والنمو االقتصادي وانعكاسات
ذلك على األعمال واالستثمار ،وطرح قضايا قتصادية معاصرة هامة كالتضخم والبطالة والتمويل ودراسة انعكاساتها
على بيئة األعمالز
ويتعرض المقرر لكيفية تحقيق التوازن بين مختلف األسواق (سوق السلع والخدمات ،سوق النقود وسوق العمل) ،كما أنه
يتناول أهم المفاهيم والنظريات والنماذج في االقتصاد الكلي والجزئي ذات التأثير الضخم على األعمال واالستثمار.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات
طبيعة علم االقتصاد في سياق تأرجحه بين العلوم االجتماعية والبحتة
مدخل إلى المكون االقتصادي وتأثيراته المحورية في بيئة األعمال
مدخل إلى الليبرالية الجديدة بوصفها قاعدة االقتصاد العالمي وتقييم نتائجها وبدائلها
السياسات المالية والنقدية لتحقيق االستقرار والنمو االقتصادي وانعكاساتها
قضايا اقتصادية معاصرة هامة كالتضخم والبطالة والتمويل وانعكاساتها
كيفية تحقيق التوازن بين مختلف األسواق (سوق السلع والخدمات ،سوق النقود وسوق
العمل).
أهم المفاهيم والنظريات والنماذج في االقتصاد الكلي والجزئي ذات التأثير األكبر على
األعمال واالستثمار.
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 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
دروس
إضافية

محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

45
45

-

معامل أو
استديو
-

تطبيق
-

أخرى
-

المجموع
45
45

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب أسبوعياً 10 :ساعات

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن
يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
مكون رئيسي في بيئة األعمال
 مفاهيم االقتصاد باعتباره ّ ِّ مفاهيم السياسات النقدية والمالية -مفاهيم ونظريات ونماذج االقتصاد الكلي والجزئي

استراتيجيات التدريس للمقرر
المحاضرات والمناقشات
والعروض التقديمية .تشكيل
فرق عمل داخل القاعة
الصفية .الرجوع إلى المصادر
المختلفة وتقديم اإلضافات
العلمية.

طرق التقويم
االختبارات
أنشطة بحثية

2-1

2
1-2

المهارات المعرفية
 -مهارات التحليل االقتصادي

الحالة الدراسيةالمحاكاةالعصف الذهنيالمناقشة -فرق العمل

الحاالت
الدراسية
الفردية

2-2

3
1-3
2-3

4
1-4

5

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
التمييز بين الحاالت االقتصادية المختلفة وفق األطر العلمية

النقاش

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
العروض الشفهية
مهارات العرض الشفهي
المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)

1-5
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 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م
1
2
3
4
5
6

المحدد نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،األسبوع
النهائي
لتسليمه
خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
6
%20
االختبار الفصلي
7
%10
العرض الشفهي
8
%10
أنشطة بحثية فردية
%10
9
دراسة حالة (الحاالت الجماعية)
11
%10
دراسة حالة (الحاالت الفردية)
%40
طبقا ً للتقويم الجامعي
االختبار النهائي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات اسبوعيا

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
نصر ،عبدالمحمود (  .) 1996االقتصاد الكلي :النظرية المتوسطة .دار ال ريجي.
 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
Mankiw and Taylor (2006), Macroeconomics. W H Freeman & Co
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
https://bizfluent.com/info-8375509-four-types-management-theory.html

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
قواعد البيانات البحثية ،برنامج EViews

و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
تجهيز القاعة بالحاسب وأدوات العرض .وقاعات تتسع لعدد الطلبة

 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
توظيف البالك بورد
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
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ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس-:
 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس. -سياسة الباب المفتوح للتغذية الراجعة.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
تقييم المخرجات التعليمية من خالل لجان تقييم مستقلة يع ِّيّنها مكتب االعتماد األكاديمي

 .3إجراءات تطوير التدريس:
البحث عن أفضل المصادر العلمية للمقرر .تشجيع التعلم الذاتي للطلبة .تحفيز الطلبة على مناقشة بعض مشاكل العمل في
القاعة الصفية.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
 اختيار عينة عشوائية من أوراق االختبارات من قبل لجنة التصحيح بالقسم لمراجعتها وتقيمها– تقييم المهارات عن طريق لجان تقييم مستقلةصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
ِّ .5
عقد اجتماعات دورية مع الطلبة واألساتذة للتطوير

اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

التاريخ
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :بناء النظريات اإلدارية
رمز المقرر 706 :دار
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :االقتصاد واإلدارة  /إدارة األعمال

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :بناء النظريات اإلدارية  706دار
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة)0+3( 3 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال
 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى األول
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :ال يوجد
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

√

النسبة:

%60

ب .التعليم اإللكتروني

√

النسبة:

%20

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

√

النسبة:

%20

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
 .1.الفهم الفلسفي والمنهجي المعمق لمفهوم النظرية  /النموذج.
لمكونات المجتمعية المعقدة التي تؤسس للنظريات اإلدارية.
 . 2التعرف إلى ا ّ
 . 3استيعاب وتتبع تطور الفكر اإلداري في سياق تحليل فلسفي لتطور النظريات اإلدارية.
 . 4فهم مناهج البحث الضرورية لبناء النظريات اإلدارية.
 . 5اإللمام المعمق بمنهجية بناء النماذج التفسيرية في سياقات اإلدارة.
 . 6المتطلبات الفلسفية والمنهجية والثقافية لبناء نظريات إدارية عربية.
 . 7التدرب على مهارات بناء النظريات والنماذج التفسيرية في حقل اإلدارة.
 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
إجراء تحليالت مستمرة لألدبيات من أجل الوقوف على أحدث المفاهيم والنظريات في مجال بناء النظريات اإلدارية
وإقرارها

وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يعرض هذا المقرر لمفهوم النظرية  /النموذج في سياق تحليل فلسفي ومنهجي للدال والمدلول وكيفية التشكل ،بجانب
المكونات المجتمعية المعقدة المؤسسة للنظريات اإلدارية  ،ومراحل الفكر اإلداري في سياق تحليل فلسفي لتطور النظريات
ّ
اإلدارية .يتناول هذا المقرر مناهج البحث القادرة على بناء نظريات إدارية (كالنظرية المجذرة) مع استعراض تحليلي
لمنهجية بناء النماذج التفسيرية في سياقات اإلدارة ،والمتطلبات الفلسفية والمنهجية والثقافية لبناء نظريات إدارية عربية .
كما أنه يسعى إلى تدريب الدارسين على مهارات بناء النظريات والنماذج التفسيرية في حقل اإلدارة.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات
تحليل معمق لمفهوم النظرية  /النموذج
المكونات المجتمعية المعقدة المؤسسة للنظريات اإلدارية
ّ
تطور الفكر اإلداري في سياق تحليل فلسفي لتطور النظريات اإلدارية
مناهج البحث الضرورية لبناء نظريات إدارية
منهجية بناء النماذج التفسيرية في سياقات اإلدارة
المتطلبات الفلسفية والمنهجية والثقافية لبناء نظريات إدارية عربية
التدرب على مهارات بناء النظريات والنماذج التفسيرية في حقل اإلدارة
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 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
دروس
إضافية

محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

-

45
45

معامل أو
استديو
-

تطبيق
-

أخرى
-

المجموع
45
45

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً 10 :ساعات

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن
يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
 المفاهيم األساسية للنظرية  /النموذجالمكونات المجتمعية المعقدة المؤسسة للنظريات اإلدارية
ّ
 مراحل الفكر اإلداري في سياق تحليلي لتطور النظريات المتطلبات الفلسفية والمنهجية والثقافية لبناء نظريات إداريةعربية

استراتيجيات التدريس للمقرر

طرق التقويم

والمناقشة االختبارات
المحاضرات
والعروض التقديمية .تشكيل أنشطة بحثية
فرق عمل داخل القاعة الصفية
الرجوع إلى المصادر المختلفة
وتقديم اإلضافات العلمية.

2-1
3-1

2
1-2

المهارات المعرفية
 مهارات بحث نوعي لبناء النظريات -مهارات بناء النماذج التفسيرية

تحليل ومناقشة الحاالت العملية

الحاالت
الدراسية

2-2
3-2

3
1-3
2-3

4
1-4
2-4

5

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
مهارات العمل ضمن فريق

نقاشات جماعية

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
مهارات العرض الشفوي

العروض الشفهية

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)

1-5
2-5
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 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م
1
2
3
4
5
6

المحدد نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،األسبوع
النهائي
لتسليمه
خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
6
%20
االختبار الشهري األول
7
%10
العرض الشفهي
8
%10
أنشطة بحثية فردية
%10
9
دراسة حالة (الحاالت الجماعية)
11
%10
دراسة حالة (الحاالت الفردية)
ً
%40
طبقا للتقويم الجامعي
االختبار النهائي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات تتيح أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات اسبوعيا

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
محمد قاسم القريوتي )  ( 2015نظرية المنظمة والتنظيم .دار وائل.
 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
آنسليم ستراوس و د ،جوليت كوربين )  .( 1999أساسيات البحث الكيفي :اساليب وإجراءات النظرية
المجذرة  .ترجمة عبدهللا بن حسين
الخليفة.
Eric Kessler (2013). Encyclopedia of Management Theory . Pace University.
Gerald Cole (2004 ). Management Theory and Practice . South-Western.
Karen D Locke (2001). Grounded Theory in Management Research. College of
William and Mary.
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
https://bizfluent.com/info-8375509-four-types-management-theory.html

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
قواعد البيانات البحثية
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و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
تجهيز القاعة بالحاسب وأدوات العرض .وقاعات تتسع لعدد الطلبة

 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
توظيف البالك بورد
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس-:
 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس. -سياسة الباب المفت وح للتغذية الراجعة.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
تقييم المخرجات التعليمية من خالل لجان تقييم مستقلة يعيّنها مكتب االعتماد األكاديمي

 .3إجراءات تطوير التدريس:
البحث عن أفضل المصادر العلمية للمقرر .تشجيع التعلم الذاتي للطلبة .تحفيز الطلبة على مناقشة بعض مشاكل العمل في
القاعة الصفية.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
 اختيار عينة عشوائية من أوراق االختبارات من قبل لجنة التصحيح بالقسم لمراجعتها وتقيمها– تقييم المهارات عن طريق لجان تقييم مستقلة .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
عقد اجتماعات دورية مع الطلبة واألساتذة للتطوير

اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

التاريخ
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :إدارة الموارد البشرية
رمز المقرر :دار 708

53

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :كلية االدارة و االقتصاد/أدارة االعمال

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :إدارة الموارد البشرية
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة)0+3( 3 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:
.4
.5
.6
.7

دار 708

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج) إدارة االعمال
 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):ال يوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

✓

النسبة:

ب .التعليم اإللكتروني

✓

النسبة:

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

√

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفهم الفلسفي المعمق للعلوم السلوكية وكونها القاعدة العلمية التأسيسية إلدارة الموارد البشرية .
استيعاب وتتبع مراحل تطور فكر إدارة الموارد البشرية وانعكاساتها البحثية واإلدارية المعاصرة.
اإللمام المعمق بالمفاهيم الحديثة والنظريات والنماذج التفسيرية في إدارة الموارد البشرية في سياق استراتيجي
معزز للمزايا التنافسية المستدامة.
التعرف إلى معوقات وتحديات النجاح في تطبيق الخطط والبرامج في إدارة الموارد البشرية وكيفية تجاوزها ال
سيما  4في ضوء الحرب على المواهب.
اإللمام المعمق بمفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال وانعكاساتها في مجال إدارة الموارد البشرية.
التدرب على تطبيق بعض النظريات والنماذج التفسيرية في مجال إدارة الموارد البشرية .

 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
إجراء تحليالت مستمرة لألدبيات للوقوف على أحدث المفاهيم والنظريات والنماذج السلوكية في المنظمات المعاصرة من
أجل إقرارها.
وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
ً يتناول المقرر مدخال للعلوم السلوكية وكونها القاعدة العلمية التأسيسية إلدارة الموارد البشرية ويعرض مراحل تطور فكر
إدارة الموارد البشرية وانعكاساتها البحثية واإلدارية المعاصرة ،بجانب المفاهيم الحديثة والنظريات والنماذج التفسيرية في
إدارة الموارد البشرية في سياق استراتيجي معزز للمزايا التنافسية المستدامة في المنظمات المعاصرة ،ويسعى هذا المقرر
إلى معالجة أبرز معوقات وتحديات النجاح في تطبيق الخطط والبرامج في إدارة الموارد البشرية وكيفية تجاوزها ال سيما في
ضوء الحرب على المواهب ،ويتناول بقالب تحليلي مفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال وانعكاساتها في مجال
إدارة الموارد البشرية ،كما أنه يستهدف تدرب الداراسين على تطبيق بعض النظريات والنماذج التفسيرية في مجال إدارة
الموارد البشرية .

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع
قائمة الموضوعات
2
مدخل للعلوم السلوكية وكونها القاعدة العلمية التأسيسية إلدارة الموارد البشرية.
2
مراحل تطور فكر إدارة الموارد البشرية وانعكاساتها البحثية واإلدارية المعاصرة.
5
أبرز المفاهيم الحديثة والنظريات والنماذج التفسيرية في سياق استراتيجي معزز
للمزايا التنافسية المستدامة.
2
أبرز معوقات وتحديات النجاح في تطبيق الخطط والبرامج في إدارة الموارد البشرية
وطرائق تجاوزها.
2
مفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال وانعكاساتها في مجال إدارة الموارد
البشرية.
2
التدريب على تطبيق بعض النظريات والنماذج التفسيرية في مجال إدارة الموارد
البشرية .
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 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

45
45

دروس
إضافية
-

معامل أو
استديو
-

تطبيق

أخرى

المجموع

-

-

45
45

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً3 :
 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن
يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

2
1-2

3
1-3

4
1-4

5

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
 المفاهيم األساسية في العلوم السلوكية مراحل تطور إدارة الموارد البشرية المفاهيم السلوكية اإلدارية الحديثة والنظريات والنماذجالتفسيرية ذات العالقة
المهارات المعرفية
 مهارات التحليل النقدي لألطر المعرفية المقررة -مهارات التشخيص للمشاكل

استراتيجيات التدريس للمقرر

والمناقشة االختبارات
المحاضرات
والعروض التقديمية .تشكيل أنشطة بحثية
فرق عمل داخل القاعة الصفية
الرجوع إلى المصادر المختلفة
وتقديم اإلضافات العلمية.
 الحالة الدراسية المحاكاة العصف الذهني المناقشة -فرق العمل

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
إظهار مهارات العمل ضمن الفريق و ابداء و تبادل اآلراء مناقشات ضمن فرق العمل
للوصول الى النتيجة المطلوبة.
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
العروض الشفهية
مهارات العرض الشفهي
المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)

1-5
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 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م
1
2
3
4
5
6

المحدد نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،األسبوع
النهائي
لتسليمه
خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
%20
أسبوع 6
االختبار الشهري األول . ١
%10
أسبوع 7
%10
أسبوع 8
%10
أسبوع 9
%10
أسبوع 11
%40
طبقا ً للتقويم الجامعي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات اسبوعيا

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
ديسلر ،جاري( - 2015 .إدارة الموارد البشرية .ترجمة:محمد سيد عبد المتعال وعبد المحسن جودة .الرياض :دار
المريخ للنشر
.جاكسون،سوزان و شولير ،راندال و ورنر ،ستيف
إدارة الموارد البشرية  .اإلصدار الحادي
..عشر.سينجاج ليرنينغ

 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
- Gary Dessler & Akram Al Ariss. (2012). Human Resource Management. Arab
World Edition. Pearson Education Limited.
- Robert L.Mathis & John H.Jackson, Thomson (2010). Human Resource
.Management. 13th Edition, Cengage Learning
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
قواعد البيانات البحثية

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
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و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
تجهيز القاعة بالحاسب وأدوات العرض

 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
قاعة تتسع لعدد الطلبة
 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
اجهزة الصوت التي تساعد علي المحاورة و النقاش

 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):

ال يوجد

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
استمارة تقييم عضو هيئة التدريس.
سياسة الباب المفتوح للتغذية الراجعة

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
تقييم المخرجات التعليمية من خالل لجان تقييم مستقلة يعينها مكتب االعتماد األكاديمي

 .3إجراءات تطوير التدريس:
البحث عن أفضل المصادر العلمية للمقرر .تشجيع التعلم الذاتي للطلبة .تحفيز الطلبة على مناقشة بعض مشاكل العمل في
القاعة الصفية.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
اختيار عينة عشوائية من أوراق االختبارات من قبل لجنة التصحيح بالقسم لمراجعتها وتقيمها  -تقييم -
المهارات عن طريق لجان تقييم مستقلة (االختبارات والمهارات)
 .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
عقد اجتماعات دورية مع الطلبة واألساتذة للتطوير
اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

التاريخ
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :تسويق متقدم
رمز المقرر 709 :تسق
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :االقتصاد واإلدارة  /إدارة األعمال

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :تسويق متقدم  709تسق
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة)0+3( 3 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال
 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى األول
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :ال يوجد
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

√

ب .التعليم اإللكتروني

النسبة:

%70

النسبة:

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

√

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
 . 1الفهم الفلسفي المعمق للحقول السلوكية واالستراتيجية وكونها قاعدة علمية تأسيسية للتسويق.
 . 2استيعاب وتتبع مراحل تطور علم التسويق واالتجاهات الحديثه.
 . 3اإللمام المعمق بالمفاهيم التسويقية الحديثة والنظريات والنماذج التفسيرية ذات العالقة.
 . 4التعرف إلى معوقات وتحديات النجاح في تطبيق الخطط والبرامج التسويقية وكيفية تجاوزها في المنظمات
المعاصرة.
 . 5اإللمام المعمق بمفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال وانعكاساتها على األبعاد التسويقية.
 . 6التدرب على تطبيق بعض النظريات والنماذج التفسيرية التسويقية الحديثة.
 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
إجراء تحليالت مستمرة لألدبيات من أجل الوقوف على أحدث المفاهيم والنظريات والنماذج التسويقية في المنظمات
المعاصرة وإقرارها
وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يقدم هذا المقرر مدخال للحقول السلوكية واالستراتيجية بكونها قاعدة علمية تأسيسية للتسويق ،ويعرض لمراحل تطور علم
التسويق واالتجاهات الحديثه ،والمفاهيم التسويقية الحديثة والنظريات والنماذج التفسيرية ذات العالقة .ويتناول المقرر
معوقات وتحديات النجاح في تطبيق الخطط والبرامج التسويقية وكيفية تجاوزها في المنظمات المعاصرة بما يعينها على
تحقيق مزايا تنافسية مستدامة ،ويعالج المقرر مفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال وانعكاساتها على األبعاد
التسويقية ،بجانب عرض حاالت عملية على الدارسين من أجل تدريبهم على تطبيق النظريات والنماذج التفسيرية التسويقية
الحديثة.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع
قائمة الموضوعات
2
مدخل للحقول السلوكية واالستراتيجية بكونها قاعدة علمية تأسيسية للتسويق
2
مراحل تطور علم التسويق واالتجاهات الحديثه.
5
أبرز المفاهيم التسويقية الحديثة والنظريات والنماذج التفسيرية ذات العالقة
أبرز معوقات وتحديات النجاح في تطبيق الخطط والبرامج التسويقية وكيفية تجاوزها 2
في المنظمات المعاصرة
2
مفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال وانعكاساتها على األبعاد التسويقية.
2
التدرب على تطبيق بعض النظريات والنماذج التفسيرية التسويقية الحديثة.
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 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
دروس
إضافية

محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

-

45
45

معامل أو
استديو
-

تطبيق
-

أخرى
-

المجموع
45
45

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً 10 :ساعات

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن
يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
 المفاهيم األساسية في الحقول السلوكية االستراتيجية ذات العالقة بعلم التسويق مراحل تطور التسويق -النظريات والنماذج التفسيرية ذات العالقة

استراتيجيات التدريس للمقرر
المحاضرات والمناقشة
والعروض التقديمية .تشكيل
فرق عمل داخل القاعة الصفية
الرجوع إلى المصادر المختلفة
وتقديم اإلضافات العلمية.

طرق التقويم
االختبارات
أنشطة بحثية

2-1
3-1

2
1-2

المهارات المعرفية
مهارات التحليل النقدي لألطر المعرفية المقررة
 -مهارات تشخيص المشاكل

تحليل ومناقشة الحاالت العملية

الحاالت
الدراسية

2-2
3-2

3
1-3
2-3

4
1-4
2-4

5

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
مهارات العمل ضمن فريق

نقاشات جماعية

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
مهارات العرض الشفهي

العروض الشفهية

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)

1-5
2-5
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 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م
1
2
3
4
5
6

المحدد نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،األسبوع
النهائي
لتسليمه
خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
6
%20
االختبار الشهري األول
7
%10
العرض الشفهي
8
%10
أنشطة بحثية فردية
%10
9
دراسة حالة (الحاالت الجماعية)
11
%10
دراسة حالة (الحاالت الفردية)
ً
%40
طبقا للتقويم الجامعي
االختبار النهائي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات اسبوعيا

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
محمد عبد العظيم ابو النجا (  ) 2012التسويق المتقدم .الدار الجامعية للطباعة والنشر

 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
 محمد عبد العظيم ابو النجا )  ( 2011إدارة التسويق مدخل استراتيجي .االسكندرية الدار الجامعية البكري ،ثامر )  .( 2009التسويق االخضر .دار اليازوري للنشر.- John Mullins, Orville Walker Jr. (2012). Marketing Management: A Strategic
Decision-Making Approach. McGraw-Hill Education.
-Dr. Nikolaos Dimitriadis , Neda Jovanovic Dimitriadis , Jillian Ney (2018).
Advanced Marketing Management: Principles, Skills and Tools.
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_management

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
قواعد البيانات البحثية
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و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
تجهيز القاعة بالحاسب وأدوات العرض .وقاعات تتسع لعدد الطلبة

 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس-:
 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس. -سياسة الباب المفت وح للتغذية الراجعة.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
تقييم المخرجات التعليمية من خالل لجان تقييم مستقلة يعينها مكتب االعتماد األكاديمي

 .3إجراءات تطوير التدريس:
البحث عن أفضل المصادر العلمية للمقرر .تشجيع التعلم الذاتي للطلبة .تحفيز الطلبة على مناقشة بعض مشاكل العمل في
القاعة الصفية.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
 اختيار عينة عشوائية من أوراق االختبارات من قبل لجنة التصحيح بالقسم لمراجعتها وتقيمها– تقييم المهارات عن طريق لجان تقييم مستقلة ) .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
عقد اجتماعات دورية مع الطلبة واألساتذة للتطوير

اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

التاريخ
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :ادارة استراتيجية متقدمة
رمز المقرر 710 :دار
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :االقتصاد واإلدارة  /إدارة األعمال

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :ادارة استراتيجية متقدمة  710دار
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة)0+3( 3 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

ال يوجد
 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى الثالث – مقرر اختياري
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :اليوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :اليوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :الموقع الرئيسي
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

√

النسبة:

%70

ب .التعليم اإللكتروني

√

النسبة:

%30

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
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ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفهم الفلسفي المعمق للمفاهيم االساسية لإلدارة االستراتيجية.
االلمام المعمق بالخطوات المنهجية بالتحليل البيئي وتحليل الصناعات والمنافسين .
التعرف إلى الخطوات المنهجية إلعداد الخطط االستراتيجية والتنفيذية في ضوء المزايا التنافسية المستدامة .
استيعاب وفهم معوقات وتحديات النجاح في تطبيق الخطط االستراتيجية والتنفيذية.
ترسيخ المهارات االساسية التي من شأنها توظيف المفاهيم والمعلومات االستراتيجية في حل المشكالت والتطوير
التنظيمي
االلمام المعمق بمفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال وانعكاساتها على أنشطة المنظمة وقراراتها
التدرب على تطبيق مختلف االستراتيجيات في سياقات االستقرار والنمو والتوسع واالنكماش.

 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
إجراء تحليالت مستمرة لألدبيات للوقوف على أحدث المفاهيم والنظريات في مجال االدارة االستراتيجية من أجل إقرارها

وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يعرض هذا المقرر المفاهيم االساسية والخطوات المنهجية االدارة االستراتيجية في قوالب تحليلية تكاملية تراعي المقومات
الرئيسية لتحقيق المنظمات لمزايا تنافسية مستدامة في بيئة االعمال اآلخذة بالتعقيد والتشابك واحتداد المنافسة على
المستويات الوطنية والدولية ،بما يعين هذه المنظمات على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية بأعلى مستوى
ممكن من الكفاءة والفعالية والجودة .ويتناول المقرر االستراتيجيات التنافسية وأساليب تحليل الصناعات والمنافسين،
والمعوقات والتحديات التي يمكن أن تحول دون تحقيق ذلك ،سواء أكانت عائدة لعوامل داخلية أو خارجية ،مع سعي المقرر
لترسيخ مهارات التخطيط االستراتيجي لدى الدارسين بما يجعلهم قادرين على حسن توظيف المفاهيم العلمية والخطوات
المنهجية والتطبيق العملي على إعداد االستراتيجيات المختلفة التي توائم بيئة االعمال المعقدة والتنافسية.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات
مفاهيم وأسس ومراحل االدارة االستراتيجية
تحليل متقدم للبيئة الداخلية والخارجية
أساليب تحليل الصناعات والمنافسين
المزايا التنافسية في سياق استراتيجي
إعداد االستراتيجيات وتطبيقها
معوقات وتحديات تطبيق الخطط االستراتيجية
المسؤولية االجتماعية واخالقيات االعمال في سياق استراتيجي
منظور تكاملي للمراجعة والمتابعة والرقابة والتقييم لألداء االستراتيجي
حاالت عملية
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 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
دروس
إضافية

محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

-

45
45

معامل أو
استديو
-

تطبيق
-

أخرى
-

المجموع
45
45

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً 10 :ساعات
 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
أولا :أدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس ،والمطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة) انظر األمثلة المقترحة
تحت الجدول(.
ثانيا ا :أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم وم رجات التعلم المرجوة.
ثالثا :أدرج طرق التقويم المناسبة التي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة .ينبغي لكل مخرج من مخرجات التعلم للمقرر وكل
طريقة تقويم وكل استراتيجية تدريس أن تتناغم سويا وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة
( ليس بالضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم(.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
• مفاهيم االدارة االستراتيجية
• االستراتيجيات
• المزايا التنافسية االستراتيجية

استراتيجيات التدريس للمقرر
المحاضرات والمناقشة والعروض
التقديمية .تشكيل فرق عمل داخل
القاعة الصفية الرجوع إلى
المصادر المختلفة وتقديم اإلضافات
العلمية.

طرق التقويم
االختبارات
أنشطة بحثية

2-1
3-1

2
1-2
2-2

3
1-3
2-3

4
1-4

المهارات المعرفية
 -مهارات التحليل االستراتيجي التكاملي

تحليل ومناقشة ونقد

نشاط بحثي

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
مهارات طرح االسئلة المنهجية وتقديم بدائل علمية والدفاع عنها تحليل ومناقشة ونقد

نشاط بحثي

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
تقسيم الطالب لمجموعات عرض شفهية
مهارات العرض االحترافي
وتقوم كل مجموعة بعروض

2-4

5
1-5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
الينطبق
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 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م
1
2
3
4
5
6

المحدد نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،األسبوع
النهائي
لتسليمه
خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
6
%20
االختبار الشهري األول
%10
7
العرض الشفهي
8
%10
أنشطة بحثية فردية
9
%10
دراسة حالة (الحاالت الجماعية)
11
%10
دراسة حالة (الحاالت الفردية)
طبقا ً للتقويم الجامعي %40
االختبار النهائي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات اسبوعيا

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
هل ،شارلز و جاريث ،جونز ( ) 2008االدارة االستراتيجية :مدخل متكامل Mifflin Houghton . ،ترجمة :عبد المتعال،
محمد وبسيوني ،اسماعيل ( ) 2010الرياض :دار المريخ للنشر.

 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
 بورتر ،مايكل (  ) 2009االستراتيجية التنافسية  ،أساليب تحليل الصناعات والمنافسين ،ترجمة :عمر االيوبي،أبوظبي :كلمة.
 المرسي ،جمال الدين وثابت عبد الرحمن إدريس (  ) 2012االدارة االستراتيجية ،االسكندرية :الدار الجامعية تومسون ،آرثر ،وستريكالند ،إيه )). 2006اإلدارة االستراتيجية  :الحاالت العملية ،بيروت :مكتبة لبنان- David, F; Ali, A.; and Al-Ali, A. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases.
Pearson Education Limited, London.
- Hunger J. D. and Wheelen T. L. (2011). Essentials of Strategic Management, 5th ed.
Prentice Hall Publishing, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
- Hell, Sharls and Gareth, Jones (2010). Strategic Planning. Houghton Mifflin. [Translated
]into Arabic Language: Text Book

 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
 Strategic Management Journal - Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970266

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
قواعد البيانات البحثية

و .المرافق المطلوبة
69
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بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
تجهيز القاعة بالحاسب وأدوات العرض .وقاعات تتسع لعدد الطلبة

 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
Black Board
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها) :اليوجد
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس-:
 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس. -سياسة الباب المفتوح للتغذية الراجعة.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
تقييم المخرجات التعليمية من خالل لجان تقييم مستقلة يعينها مكتب االعتماد األكاديمي

 .3إجراءات تطوير التدريس:
البحث عن أفضل المصادر العلمية للمقرر .تشجيع التعلم الذاتي للطلبة .تحفيز الطلبة على مناقشة بعض مشاكل العمل في
القاعة الصفية.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
 اختيار عينة عشوائية من أوراق االختبارات من قبل لجنة التصحيح بالقسم لمراجعتها وتقيمها– تقييم المهارات عن طريق لجان تقييم مستقلة )االختبارات والمهارات .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
عقد اجتماعات دورية مع الطلبة واألساتذة للتطوير

اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

التاريخ
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :إدارة دولية متقدمة
رمز المقرر 711 :دار
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :االقتصاد واإلدارة  /إدارة األعمال

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :إدارة دولية متقدمة  711دار
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة)0+3( 3 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:

(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال
 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى الثاني
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

√

النسبة:

%50

ب .التعليم اإللكتروني

√

النسبة:

%20

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

√

النسبة:

%30

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:

72

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
تكون القاعدة العلمية التأسيسية لإلدارة الدولية.
. .1الفهم الفلسفي المعمق للحقول العلمية التي ّ
 . 2اإللمام المعمق بمراحل تطور فكر اإلدارة الدولية وانعكاساتها البحثية واإلدارية المعاصرة.
 . 3التعرف إلى المفاهيم الحديثة والنظريات والنماذج التفسيرية في اإلدارة الدولية في سياق استراتيجي ّ
معزز للمزايا
التنافسية المستدامة دولياً.
 . 4استيعاب وفهم معوقات وتحديات النجاح في تطبيق الخطط والبرامج في اإلدارة الدولية وكيفية تجاوزها في ضوء
العولمة والليبرالية الجديدة.
 . 5اإللمام المعمق بمفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال والتنوع الثقافي وانعكاساتها في مجال اإلدارة الدولية.
 . 6التدرب على تطبيق أهم النظريات والنماذج التفسيرية في مجال اإلدارة الدولية.
 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
إجراء تحليالت مستمرة لألدبيات من أجل الوقوف على أحدث المفاهيم والنظريات والنماذج في المنظمات الدولية الرائدة
وإقرارها
وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
تكون القاعدة العلمية التأسيسية لإلدارة الدولية  ،ويستعرض مراحل تطور فكر
يتناول المقرر مدخال للحقول العلمية التي ّ
اإلدارة الدولية وانعكاساتها البحثية واإلدارية المعاصرة ،كما أنه يعرض للمفاهيم الحديثة والنظريات والنماذج التفسيرية في
اإلدارة الدولية في سياق استراتيجي معزز للمزايا التنافسية المستدامة دوليا ً،بجانب أبراز معوقات وتحديات النجاح في
تطبيق الخطط والبرامج في اإلدارة الدولية وكيفية تجاوتها في ضوء العولمة والليبرالية الجديدة ،ويسعى المقرر إلى طرح
مفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال والتنوع الثقافي وانعكاساتها في مجال اإلدارة الدولية ،مع تدرب الدارسين
على تطبيق بعض النظريات والنماذج التفسيرية في مجال اإلدارة الدولية.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع
1
1
2
5

قائمة الموضوعات
مدخل للحقول العلمية التي تكون القاعدة العلمية التأسيسية لإلدارة الدولية
مراحل تطور فكر اإلدارة الدولية وانعكاساتها البحثية واإلدارية المعاصرة
العولمة والليبرالية الجديدة في سياق اإلدارة واالقتصاد الدوليين
أبرز المفاهيم الحديثة والنظريات والنماذج التفسيرية في سياق استراتيجي ّ
معزز
للمزايا التنافسية المستدامة.
أبرز معوقات وتحديات النجاح في تطبيق الخطط والبرامج في اإلدارة الدولية وطرائق 2
تجارتها
2
مفاهيم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال وانعكاساتها في مجال اإلدارة
الدولية.
2
التدرب على تطبيق بعض النظريات والنماذج التفسيرية في مجال اإلدارة الدولية.
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ساعات التدريس
3
3
6
15
6
6
6
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 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
دروس
إضافية

محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

-

45
45

معامل أو
استديو
-

تطبيق
-

أخرى
-

المجموع
45
45

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً 10 :ساعات

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن
يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

2
1-2

3
1-3

4
1-4
2-4

5

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
  -مدخل الحقول العلمية المؤسسة لإلدارة الدولية مراحل تطور اإلدارة الدولية المفاهيم والنظريات والنماذج التفسيرية ذات العالقةالمهارات المعرفية
 مهارات التحليل النقدي لألطر المعرفية المقررة -مهارات التشخيص للمشاكل

استراتيجيات التدريس للمقرر
المحاضرات والمناقشة
والعروض التقديمية .تشكيل
فرق عمل داخل القاعة الصفية
الرجوع إلى المصادر المختلفة
وتقديم اإلضافات العلمية.
 الحالة الدراسية المحاكاة العصف الذهني المناقشة -فرق العمل

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
التمييز بين المواقف المتنوعة في عالم االعمال الدولية والتنوع
الثقافي واألطر المختلفة لألعمال الدولية ،باإلضافة الى القضايا
الدولية التي تواجهها المنظمات.
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
مهارات العرض الشفهي
المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)

1-5
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نقاش

العروض الشفهية

طرق التقويم
االختبارات
أنشطة بحثية

الحاالت
الدراسية
الفردية

حاالت دراسية

عرض تقديمي
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 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م
1
2
3
4
5
6

المحدد نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،األسبوع
النهائي
لتسليمه
خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
6
%20
االختبار الشهري األول
7
%10
العرض الشفهي
8
%10
أنشطة بحثية فردية
%10
9
دراسة حالة (الحاالت الجماعية)
11
%10
دراسة حالة (الحاالت الفردية)
%40
طبقا ً للتقويم الجامعي
االختبار النهائي

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 6ساعات اسبوعيا

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
الطيط ،احمد والمرشدي ،خالد (  .) 2015األعمال الدولية  .الطبعة األولى  .بريدة :جامعة القصيم.

 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
• الدوري ،زكريا و صالح ،أحمد  )2013(.ادارة األعمال الدولية  :منظور سلوكي و استراتيجي .عمان :دار الياز
وردي العلمية للنشر والتوزيع.

• حريم ،حسين )  .( 2015إدارة األعمال الدولية ،عمان :دار اليامد للنشر والتوتيع.
• أبو قيب ،عبد السالم )  .( 2013إدارة األعمال الدولية ،اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية.
• احمد ،احمد عبد الرحمن )  .( 2008مدخل إلى إدارة األعمال الدولية ،الرياض :دار المريخ.
• D. Morschett, H. Schramm, Klein. J.Zentes (2010), International strategic
Management (courses and cases), Gabler Verlag/ Springer Fachmedien
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
https://en.wikipedia.org/wiki/International_business

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
قواعد البيانات البحثية
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و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
تجهيز القاعة بالحاسب وأدوات العرض .وقاعات تتسع لعدد الطلبة

 .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس-:
 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس. -سياسة الباب المفت وح للتغذية الراجعة.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
تقييم المخرجات التعليمية من خالل لجان تقييم مستقلة يعينها مكتب االعتماد األكاديمي

 .3إجراءات تطوير التدريس:
البحث عن أفضل المصادر العلمية للمقرر .تشجيع التعلم الذاتي للطلبة .تحفيز الطلبة على مناقشة بعض مشاكل العمل في
القاعة الصفية.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
 اختيار عينة عشوائية من أوراق االختبارات من قبل لجنة التصحيح بالقسم لمراجعتها وتقيمها تقييم المهارات عن طريق لجان تقييم مستقلة ) .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
عقد اجتماعات دورية مع الطلبة واألساتذة للتطوير

اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

التاريخ
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البند السادس عشر :مالحظــات :
أية مالحظات ترغب الكلية إضافتها لتدعيم الطلب إن وجدت
نظرا بكون كليه االقتصاد و االدارة هي الكلية االولى عامليا التي تحصلت على االعتماد الدولي AACSBباللغة العربية،
فان برنامج الدكتوراه املقدم باللغة العربية يحتل مكانة اكاديمية مرموقه ،مع االشارة ان كليات ادارة االعمال الرائدة
تقدم برامج دراسات عليا بما فيها برامج الدكتوراه.
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البند السابع عشر
السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

البيانات الشخصية :
االس ــم :

أحمد بن صالح التويجري

تاريخ ومكان امليالد :

 1396 5-5بريدة

البريد االلكتروني :

a.altwaijri@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم – كلية االفتصاد واالدارة – ادارة االعمال

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

البكالوريس
املاجستير
الدكتوراه

محاسبة
تسويق
تسويق

جامعة القصيم
جامعة بورتسموث
جامعة برونيل

1421
1430
1436

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

إدارة أعمال

التخصص الدقيق :

تسويق

مـجاالت االهتمام
العلمية :
4

التسويق االلكتروني – التسويق على أساس القيمة
أستاذ مساعد

السجل الوظيفي :
الوظيفة
مدرس
مستشار مالي
مدير الشؤون املالية
أستاذ مساعد

جهة العمل وعنوانها
الكلية التقنية بالخرج
املؤسسة العامة للتعليم الفني
الكلية التقنية ببريدة
جامعة القصيم
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التاريخ
1428

5

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
مدير إدارة املبادرات بجامعة القصيم
املشرف على إدارة التخطيط االستراتيجي
رئيس قسم إدارة األعمال

6

النتاج العلمي :
اسم
الباحث
(الباحثين)
التويجري
والكبير

7

منشور /غير منشور

عنوان البحث
العوامل املؤثرة على دافعية
رواد األعمال

تاريخ واجهة النشر

منشور

1437

الدورات التدريبية :
عنوان الدورة
اسم الدورة
النشر العلمي
الجودة _ كايزن
إدارة التغيير

8

التاريخ
 - 1438اآلن
 – 1439اآلن
 – 1439اآلن

مكان انعقادها
اسطنبول
كواالملبور
الرياض

تاريخها
1439
1438
1440

األنشطة التدريسية :
املرحلة
الجامعية




املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
تسويق
إدارة استراتيجية
إدارة تسويق
االسم
التوقيع
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :
............................
اسم وتوقيع رئيس الــقســم :

أحمد بن صالح التويجري
............................
80

الدراسات
العليا




المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي

صورة
شمسية

جامعة القصيم
عمادة الدراسات العليا

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

البيانات الشخصية

االســــم

عبد هللا عبد الرحمن البريدي

تاريخ ومكان الميالد

 1970بريدة

الحالة االجتماعية

متزوج

الــعـنوان

جامعة القصيم
بريدة – حي الريان

المؤهالت الدراسية

الدرجة العلمية
دكتوراه الفلسفة
ماجستير
بكالوريوس

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

اداره االعمال

جامعة مانشستر

2003م

العلوم في
المحاسبه

جامعه الملك سعود

1998م

العلوم االداريه

جامعة اإلمام محمد بن
سعود

1992م
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3

التخصص ومجاالت االهتمام

إدارة األعمال

التخـصص العام

إدارة و سلوك تنظيمي

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام

اإلبداع  -التفكي  -الثقافة التنظيمية  -إدارة
ر
اتيج  -القيادة -
التغيي والتطوير
التنظيم واالسي ي
ي
االتجاهات  -التعصب  -التنمية المستدامة

العلمية

4

السجل الوظيفي

الوظيفة
معيد – أستاذ
مساعدمساعد
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ
5

العلم :األطر المعرفية (اإلبستمولوجية)
مناهج البحث
ي
والفلسفية والمنهجية واإلجرائية (أبحاث نوعية وكمية).

جهة العمل وعنوانها
الكية التقنية ببريدة
جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم

التاريخ
2005-1993
2009-2005
2012-2009
2018-2012

األعمال اإلدارية واللجان

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

ر
رئيس فريق ر
االسياتيجية للجامعة
مشوع الخطة
ر
ر
اتيج يف الجامعة ،
المشف عىل إدارة التخطيط االسي ي
معال مدير جامعة القصيم
مستشار
ي

التاريخ
 2009 ،ر
حت .2011
 -2011ر
حت يونيو .2013
 -2016ر
حت أول .2018
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6

1

األبحاث العلمية المنشورة

اسم الباحث
(الباحثين)

عنوان البحث والناشر والتاريخ

Abdullah AlBeraidi and
Tudor
Rickards

Creative Team Climate in an International Accounting Office: An
Exploratory Study in Saudi Arabia, Managerial Auditing Journal, vol. 18, no.
1, 2003.

2

Abdullah AlBeraidi and
Tudor
Rickards

3

عبدهللا البريدي

4

عبدهللا البريدي

5

عبدهللا البريدي

6

عبدهللا البريدي

 Rethinking Creativity in the Accounting Profession: To Be Professionaland Creative, Journal of Accounting & Organizational Change, vol 2, no 2,
2006.

نظرات نقدية للبرمجة اللغوية العصبية :نقد األسس الفلسفية
والمنهجية والثقافية والنفسية ،مجلة إسالمية المعرفة ،س ،12
العدد .2007 ،48
عبدهللا البريدي ،االستراتيجية العربية في مؤسسات التعليم العالي:
مدخل وصفي تحليلي لدراسة اإلشكالية الثقافية ،المجلة العربية
لإلدارة ،مج  ،27العدد .2007 ،2

دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي والصورة االنطباعية:
تطبيقاً على الكليات التقنية في السعودية ،المجلة العلمية لإلدارة ،المجلد ،1
العدد .2008 ،2
اإلطار المفاهيمي والمؤس س س س س سسس س س س سسي للت هيل المعتمد في مجا اإلبدا والموهبة:
مش س س س س س سسرو مقترب للعالم العربي ،مجلة العلوق اإلدارية واالقتص س س س س س سسادية  ،امعة
القصيم ،المجلد األو  ،العدد .2008 ،1
83

7

عبدهللا البريدي

تدريس ودمج مهارات التفكير اإلبداعي في العلوق إلدارية :إطار علمي مقترب،
مجلة العلوق اإلدارية واالقتصادية  ،امعة القصيم  ،المجلد األو  ،العدد ،2
.2008

8

Abdullah AlBeraidi and
Tudor
Rickards

Team Creativity in Highly Regulated Contexts: A
Quantitative Investigation in Accounting Offices
in Saudi Arabia , Arab Journal of Administrative
2010.

عبدهللا البريدي

1,

no.

,

17

vol.

Sciences,

ضعف اإلنتاج البحثي اإلبداعي في العالم العربي :المظاهر والمعوقات
والحلو مع التركيز على العلوق اإلدارية ،مجلة العلوق اإلدارية واالقتصادية،
امعة القصيم  ،المجلد  ، 4العدد .2011 ،1

9
عبدهللا البريدي

إدارة المعرفة :نحو منظور ثقافي حضاري  -مدخل استشرافي فلسفي ،مجلة معهد اإلدارة العامة
 ،المجلد  ،51العدد .2011 ،4

عبدهللا البريدي

نحو إدارة التعصب :إطار مقترب لتعريف ظاهرة التعصب ومعالجتها في الفكر
اإلداري  ،المجلة العربية لإلدارة  ،المجلد  ،34العدد .2014 ،1

عبدهللا البريدي

علم اال تما السعودي المنشود المفقود ،بحث في أسباب النشدان والفقدان
(بيروت :الجمعية العربية لعلم اال تما  ،مجلة إضافات،)2018 ،

-43

 ،44ص .32-9

Experience:
Country

Employer

To

From

Position

Saudi
Arabia

Qassim University

2007

2003

Assistant Professor

Saudi
Arabia

Qassim University

2012

2007

Associate Professor

84

Full professor

2012

now

Qassim University

Saudi
Arabia

Attend:
Type

Course Title

Year

Duration

Organizer

Country

15 H

Qassim
University

Saudi Arabia

AMA

USA

Training

منهجية التعليم القائم على استخدام
،الحاالت العملية في كليات األعمال.

2014

Training

، الجمعية األمريكية لإلدارة،إدارة الفوضى
 أمريكا،سان دييقو.

2012

Conduct:
Type

Course Title

Training

التخطيط االستراتيجي.

Training

)مهارات البحث النوعي (الكيفي

Year

Duration

Organizer

Country

2012-2011

50H

QU

Saudi Arabia

2008

30 H

QU

Saudi Arabia

Committees:
Position

Start Year

End Year

Organization

Country

2012

BUS Dep.

Saudi Arabia

2012

QU

Saudi Arabia

2014

Imam University

Saudi Arabia

2009

 يف الجامعةMBA رئيس برنامج ماجستي إدارة أعمال

العلم يف الجامعة
عضو المجلس
ي

2009

عضو الهيئة العلمية لكرسي اليونسكو للجودة
،) في التعليم العالي (مقره جامعة االمام.

2012

85

7

األنشطة التدريسية

المقررات التدريسية التي

المرحلة

الدراسات

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

مبادئ إدارة

تنظيم
سلوك
ي

تنظيم
سلوك
ي

ادارة موارد ر
بشية

ادارة ر
اسياتيجية

دراسات متخصصة يف اإلدارة

دراسات متخصصة يف اإلدارة

ادارة ر
اسياتيجية

عدة مقررات تخصصية وبحثية

مقرر حلقة بحث

االسم

التوقيع

التاريخ
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس . :ا.د .عبد هللا البريدي

اسم وتوقيع رئيس الــقســم

.............. :
..............
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..............

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

البيانات الشخصية :

االســــم :

محمد عبد الكريم المرعي

تاريخ ومكان الميالد :

1957/12/10

البريد االلكتروني :

Moh.almoree@qu.edu.sa

المؤهالت العلمية :

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدكتوراة

االقتصاد

جامعة االقتصاد –اوسكار ال نج-بولندا

1991

البكالريوس

اقتصاد وتخطيط

جامعة حلب

1981

التخصص ومجاالت االهتمام :

التخـصص العام :

االقتصاد

التخصص الدقيق :

اقتصاديات التنمية الصناعية

مـجاالت االهتمام

االقتصاد الكلي .اقتصاديات التنمية .اقتصاد الصناعة

العلمية :

4

السجل الوظيفي :

الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

استاذ

جامعة القصيم

2011

استاذ

جامعة اسيكس-بريطانيا

2011-2010

استاذ

جامعة دمشق

2011-2005

أستاذ مشارك

جامعة حلب

2005-1995
87

: األعمال اإلدارية واللجان

التاريخ

5

 اللجان والمهام/مسمى العمل اإلداري

2015-2012



Supervising the Examination Committee.

2014-2013



Reviewing Research in the Research Center.

2018 – 2012



Chairman of Methodologies Committee.

2018-2012



Directorship of Economics Programs.

2018-2017



Member of the Research Review Committee.

2018-2013



Coordinating College Seminars.

2017-2015



Participating in selecting teaching assistant staff.



Member of Courses Assignment Committee.

: النتاج العلمي

6

بعض البحوث

تاريخ واجهة النشر

/منشور
غير
منشور

عنوان البحث

)اسم الباحث (الباحثين

Journal Of Administrative And
Economics Science Vol 10, No 2
2017.pp137-169

منشور

Analysis of Foreign Trade in Saudi
Arabia using Gravity Model (19842015).

Mohammed Moree and
Imadeddin almosabbeh

Arab economic research,
Centre for Arab Unity studies,
2016, val.74-75 pp 159-170

منشور

Estimate the output gap in the Saudi
economy during the period 19702012; An Empirical Study Using
candidates Hodrik_ prescott filter
and Kalmn multivariate

Mohammed Moree and
Imadeddin almosabbeh

2015 (An Empirical Study,
University of
Mustansiriya.23/661.2015,362391

منشور

The impact of migrant workers'
remittances in the economic
performance in Saudi Arabia During
the period 1980-2012

Arab Economic Journal, Centre
for Arab unity studies,2015.

منشور

Estimate the output gap in the Saudi
economy During the period 19702012, An Empirical Study

Journal of Economic Studies,
2018, 45.4: 674-690

منشور

The relationship between
manufacturing production and

88

Mohammed Moree and
Imadeddin almosabbeh

economic growth in the Kingdom of
Saudi Arabia.
2018 ،مجلة التنمية والسياسات االقتصادية

منشور

تأثير تغيرات أسعار النفط في األداء االقتصادي في المملكة
العربية السعودية

Journal of administrative and
economic sciences. Qassem
Uni.8/1/2015

منشور

Impact of Investment on Job
Creation in Middle-Income Arab
Countries "An Empirical Study".

1990-2011.journal of Economic
Researcher. Skikda,2/2015

منشور

The factors affecting
in the demand of labor in some
Arab
countries

journal of Federation of
U.A.E.2014, (2).124.33.

منشور

Inflation impact on the Economic
Growth in Saudi Arabia

محمد المرعي وعماد الدين المصبح

: المؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
UK

التاريخ
2011

, Bangkok,
Thailand

 الندوة/عنوان المؤتمر
Islamic Banking and finance

2008

(The role of Islamic banks in
funding small and medium sized

 الندوة/ المؤتمر
Essex Malaysian Society
8 Conference
Lecturing at the
Conference of the
Islamic Chambers of
Commerce,

: األنشطة التدريسية

الدراسات

المرحلة

المقررات التدريسية التي

العليا

الجامعية

ساهم في تدريسها



اقتصاد كلي



اقتصاد جرئي



المالية العامة



اقتصاديات التنمية
89

8

9



تحليل الجدوى االقتصادية
العالقات االقتصادية الدولية



اقتصاديات االنفاق





التوقيع

االسم

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :محمد عبد الكريم المرعي
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

......................................... :
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
: البيانات الشخصية
Prof. Ibrahim Alomar

: االس ــم

 بريدة1966

: تاريخ ومكان امليالد

ialomar@qu.edu.sa

: البريد االلكتروني
: املؤهالت العلمية

التاريخ
2002
1993

1986

الجهة املانحة لها

التخصص
Economics,

Ph.D.

Al-Imam Mohammed bin Saud
Islamic University, Riyadh

Islamic
Economics,

MSc.

Economics Department, Shariah
College, Al-Imam Mohammed bin
Saud Islamic University

Economics,.

BS.

: التخصص ومجاالت االهتمام
Economics

: التخـصص العام

Economics

: التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام
: العلمية

Quantitative & Qualitative Economics

91

2

الدرجة العلمية

Kansas State University

Islamic Economics, Economics

1

3

: السجل الوظيفي
التاريخ

جهة العمل وعنوانها

2014

Qassim University

Professor

2009

Qassim University

2002

College of Sharieh, Alimam Mohammed nen Saud
Islamic University,
College of Sharieh, Alimam Mohammed nen Saud
Islamic University,
College of Sharieh, Alimam Mohammed nen Saud
Islamic University,.

Associate
professor
Assistant

1986
1986

الوظيفة

professor
Lecturer
Teaching
assistant

: األعمال اإلدارية واللجان

2014

Vice President,

2012

Exchange Visitor

2007

Dean, College of Business and Economics, ,

2009

Supervisor, College of Business for Girls,
President, Employment and Supplement Committee
Vice Dean, College of Business and Economics,
Academic supervision chairman, College of Sharieh,.

2005
, 2003

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري

التاريخ

2009

4

: النتاج العلمي
تاريخ واجهة النشر
The 34th International
Conference of Middle
East, Economic
Association (MEEA),
Philadelphia, United
State, January 4-7, 2014.
International Journal of
Humanities and Social
Science, May, 2013
Administrative Sciences
Studies, Vol. 40 (1), 2013

Altaawun Journal, Riyadh,
2013.

 غير/منشور
منشور
Published

عنوان البحث

اسم الباحث
)(الباحثين

Toward a New Concept of Measuring
GDP in Petroleum Countries, A Saudi
Arabia case,

Ibrahim
Alomar

Published

Economic Growth and Savings in
GCC: Cointegration And Causal
Relationship Analysis,

Ibrahim S.
Alomar

Published

The Effect of Budget Deficit on Interest
Rate in Jordan (1996 – 2008),

Published

Energy Consumption Efficiency
with Indirect Subsidies in Saudi
Arabia during the period 19802010; A Comparative Study,

Ibrahim S. AlOmar,
Mohammad A.
Alawin, and
Diana Boulos
Al-Husari,
Ibrahim S. AlOmar

92

6

Conference of Middle
East, Economic
Association (MEEA),
Speyer, Germany. March
18-20, 2013.
Journal of Administrative
and Economic Journal,
Qassim University, 2013.
Journal of the Faculty of
Commerce For Scientific
Research, Alexandria
University, Vol 49 (2),
2012
King Saud University
Journal (Agriculture
Science), 24 (1), 2012

Published

Altaawun Journal, Vol.
(77), Oct., 2012.

, The Some Arab Upheaval and Its
Impact on the Asian Economies, The
12th International

Ibrahim S.
Alomar

Published

Indirect Energy Subsidies and its
Effect on Growth of the Local Demand
in Saudi Arabia during 2001-2010,

Ibrahim S. AlOmar

Published

The Relationship between Education
and Economic Growth in Saudi Arabia;
An Econometrics Analysis,

Ibrahim S. AlOmar

Published

An Analytical Economic Study for the
Efficiency of Water Resources Use in
Irrigation, “A Field Study at Al-Qassim
Region”,

Published

Pesonal Economic Returns on
higher Education: An Empirical
Study on Qassim University
Students.

Ahmed A. ElRasoul and
Ibrahim S. AlOmar,
Ibrahim S. AlOmar, and
Mohammad
Helmi,

Published

An Econometric Analysis of The
Relationship between Exports and
Economic Growth in Saudi arabia: The
Application of Cointegration Analysis
and Causality for The Period 19802008,

Altaawun Journal, Vol.
(77), Oct., 2012.

Published

Pesonal Economic Returns on
higher Education: An Empirical
Study on Qassim University
Students.

Annual Report 2012,
China

Published

The First conference of
higher Education Quality
Assurance, Alzarqa
University, Jordon, 2012
Commerce College
Journal, Alzagazeeg
University, 2011.

Published

Published

Causality
Relationship
between
Electrical Consumption and Economic
Growth in Saudi arabia,

Journal of Administrative
and Economic Journal,
Qassim University, 5 (1),
Nov. 2011
Journal of the Gulf and
Arabian Peninsula
Studies, Vol. 138, 2010

Published

The Impact of Price Restrictive of
Economic Goods; Another Point of
View in the Government Pricing,

Published

The relationship between the public
and private investment in Saudi
Arabia,

towards the formulation
of a new conference for
the state's role in the

Published

Kuwait Economic Review,
, Vol. 16 (23), 2012

Ibrahim S. AlOmar and
Ahmed A. ElRasoul,

Ibrahim S. AlOmar, and
Mohammad
Helmi,
The Middle East Upheaval and Its Ibrahim S.
Impact on the Asian Economies, The Alomar,
Boao Forum for Asia Progress of
Asian Economic Integration,
College of Business and Economics
experience of Faculties Evaluation,

Ibrahim S.
Alomar,

Ibrahim S. AlOmar and
Ahmed A. ElRasoul,
Ibrahim S. AlOmar,

Ahmed A. ElRasoul and
Ibrahim S. AlOmar,
In the face of financial crises: changing Ibrahim S.
the rules of the game as an alternative Alomar,
to treat the symptoms, University,
Alexandria, 7-8 Oct. 2009
93

national economy in light
of the global financial
crisis, Alexandria
Kansas State University,
Manhattan, Ks, 2002.
Selected paper
presented at the
Southwestern,
Economics Association
annual conference,
Galveston, TX, March 1518- 2000
Alazhar University,
Sintific Journal of
Business College for
boys, Vol. 30, 2005.
Commerce College
Magazine, Zagazig
University, Vol 6, I, 2004.
International
Conference, led by
university of Economics
and Business, University
Kebangsaan, Malaysia
with College of Business
Administration, ,
University of Hawaii at
Mona, USA, Kula Lumpur,
2005.
Kansas State University,
Manhattan, Ks, 2002.

Published

"Financial Intermediation and
Economic Growth in Southeast
Asian Countries",
Demand for Energy Resources
in the Industrial Countries.”

Ibrahim
Alomar,

Published

Financial Intermediation in
Muslim Community Issues &
Problems",

Ibrahim
Alomar

Published

Demand Elasticities for Energy
Resources in the Industrials
Countries",
Financial Intermediation in
Muslim Community; Issues &
Problems, Doing Business in
Islamic Asia,

Ibrahim
Alomar

Financial Intermediation and
Economic Growth in Southeast
Asian Countries",

Ibrahim
Alomar

Published

Published

Published

Ibrahim
Alomar

Ibrahim
Alomar

: الدورات التدريبية
مكان انعقادها

Dubai,

London, UK

تاريخها

عنوان الدورة

2006

Conventional To IslamicStructuring, Issuing &
Investing In Sukuk,
Institute for International
Research

2007

The Practice of
Econometrics with
EViews, the Cass Business
School

94

اسم الدورة
Islamic-Structuring

EViews

7

University of Essex,
Colchester, UK

2008.

Analysis of Time Series
Data: Non-Stationary,
Volatility, VARs, and
Cointegratio,

University of Essex,
Colchester, UK

2009

Pooled Time-Series CrossSectional Analysis

Sectional Analysis

Academic Leadership

2010

Academic Leadership
Development Workshop,
Academic Leadership
Center, Ministry of Higher
Education

King Fahad University

Time Series

: األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا









املرحلة
الجامعية









املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Money and Banking Development and Growth
Introductory Microeconomics
Introductory Macroeconomics
Intermediate Microeconomics
Islamic Economics
Islamic Money and Banking
Saudi Arabia Economy Transaction Figh Econometrics
Fusibility Study Public Finance

التوقيع
............................
............................

االسم
 إبراهيم العمر. د: اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس
 أحمد بن صالح التويجري. د: اسم وتوقيع رئيس الــقســم
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم
عمادة الدراسات العليا

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

البيانات الشخصية

االســــم

انيس االمين عمري

تاريخ ومكان الميالد

 1984تونس

الحالة االجتماعية

متزوج

الــعـنوان

جامعة القصيم
كلية االقتصاد واالدارة – فسم ادارة االعمال

المؤهالت الدراسية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدرجة العلمية

اقتصاد :اداره
اعمال

جامعة صفاقس ـ تونس

2012م

ماجستير

التمويل

جامعة صفاقس ـ تونس

2009م

بكالوريوس

التمويل

جامعة صفاقس ـ تونس

2007م

دكتوراه الفلسفة

96

3

التخصص ومجاالت االهتمام

إقتصاد و ادارة

التخـصص العام

التخصص الدقيق

رياده اعمال و تنمية مستدامة

مـجاالت االهتمام

رياده اعمال  ،تنمية مستدامة ،االقتصاد االخضر ،اقتصاد كلي

العلمية

4

السجل الوظيفي

الوظيفة
– أستاذ مساعد
– أستاذ مساعد
– أستاذ مشارك
5

جهة العمل وعنوانها
جامعه صفاقس ـ تونس
جامعه القصيم
جامعه القصيم

التاريخ
2009ـ2015
2015ـ2018
2018ـ االن

األعمال اإلدارية واللجان

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
مشرف على نادي االبتكار بكلية االقتصاد و االدارة
مشرف على وحدة خدمة المجتمع بكلية االقتصاد و االدارة
مشرف على مركز الحاالت الدراسية بكلية االقتصاد و االدارة
عضو مركز البحوث بكلية االقتصاد و االدارة
عضو لجنة التعليم المتميز بكلية االقتصاد و االدارة
عضو لجنة الجودة بكلية االقتصاد و االدارة
6

التاريخ
 2015حتى .2018
 -2016حتى .2017
 -2018حتى االن
 2015حتى 2018
 2017حتى االن
 2015حتى االن

األبحاث العلمية المنشورة

اسم الباحث
(الباحثين)
Dhahri, S, Omri,
)A., (2018

عنوان البحث والناشر والتاريخ
Entrepreneurship Contribution to the Three Pillars of
?Sustainable Development: What Does the Evidence Really Say
97

1.

World Development 106, 64-77 (CNRS 1; Elsevier, Impact
Factor : 2,84(TR)).
2.

Entrepreneurship and Sustainability: The Need for
Innovative and Institutional Solutions. Technological
Forecasting and Social Change 129, 232-239 (CNRS 2; Elsevier,
Impact Factor : 2,65(TR)).

Ben Youssef, A.,
Boubaker, S.,
Omri, A. (2018)

3.

Entrepreneurship, Sectoral Outputs and Environmental
Improvement : International Evidence. Technological
Forecasting and Social Change 128, 45-56 (CNRS 2; Elsevier,
Impact Factor : 2,65(TR)).

Omri, A., (2018)

4.

Literature survey on the relationships between energy,
environment and economic growth. Renewable and
Sustainable Energy Reviews 69, 1129-1146. (Elsevier, Impact
Factor : 8,09(TR)).

Tiba, S., Omri, A.,
(2017)

5. Simultaneity modeling analysis of the environmental Kuznets
curve hypothesis. Energy Economics 60, 266-274. (CNRS 2;
Elsevier, Impact Factor : 2.780 (TR))

Ben Youssef, A.,
Hammoudeh, S.,
Omri, A., (2016)

6.

Omri, A., AyadiFrikha, M.,
Bouraoui, MA.
(2015)

7.

An Empirical Investigation of Factors Affecting Small Business
Success. Journal of Management Development 34, 1073-093
(CNRS 4; Emerald, Impact Factor : 0.32 (TR))

A Robust Analysis of the Relationship between Renewable Energy
Consumption and its Main Drivers. Applied Economics 74, 29132923 (CNRS 2; Taylor & Francis, Impact Factor : 0.460 (TR)).

Omri, A., Daly, S.,
Nguyen, D.K.
(2015)

8. Financial Development, Environmental Quality, Trade and
Economic Growth : What Causes What in MENA Countries.
Energy Economics 48, 242-252. (CNRS 2; Elsevier, Impact
Factor : 2.780 (TR)).

Omri, A., Daly,
S., Rault, C.,
Chaibi, A. (2015)

9. Modeling the causal linkages between nuclear energy,
renewable energy and economic growth in developed and
developing countries.Renewable and Sustainable Energy
Reviews 42, 1012-1022, (Elsevier, Impact Factor : 8.09 (TR)).

Omri, A., Ben
Mabrouk, N.,
Sassi-Tmar, A.
(2015)

10. Linking FDI Inflows to Economic Growth in North African
Countries. Journal of the Knowledge Economy 6, 90-104. (CNRS
4, Springer).

Omri, A., Tmar,
A. (2015)

11. On the Determinants of Renewable Energy Consumption :
International Evidence. Energy 72- 554-560, (Elsevier, Impact
Factor : 4.520 (TR)).

Omri, A.,
Nguyen, D.K.
(2014)
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12. The Nexus Among Foreign Investment, Domestic Capital and
Economic Growth: Empirical Evidence from the MENA Region.
Research in Economics, 68, 257-263, (CNRS 3; Elsevier).

Omri, A.,
Kahouli, B.
(2014).

13. How Small Businesses Fail in Tunisia? International Journal of
Economics and accounting 6, 126-140, (Inderscience).

Omri, A., Frikha,
M. (2014)

14. An International Literature Survey on Energy-Economic
Growth nexus: Evidence from Country-Specific Studies.
Renewable & Sustainable Energy Reviews 38, 951-959,
(Elsevier, Impact Factor : 8.09 (TR)).

Omri, A., (2014)

15. The Nexus between Energy Consumption, Foreign Direct
Investment and Economic Growth: Fresh Evidence from
Dynamic Simultaneous-Equations Models. Energy Policy 67,
913-922, (CNRS 2; Elsevier, Impact Factor : 2.696 (TR)).

Omri, A.,
Kahouli, B.
(2014)

16. CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth
Nexus in MENA Countries: Evidence from Simultaneous
Equations Models. Energy Economics 40, 657-664, (CNRS 2;
Elsevier, Impact Factor : 2.780 (TR)).

Omri, A., (2013)

17. Construction a Mediational Model of Small Business Growth.
International Entrepreneurship and Management Journal. DOI
10.1007/s11365-012-0223-6,
(CNRS 4; Springer, Impact
Factor : 0.746 (TR)).

Omri, A., FrikhaAyadi, M. (2014)

18. How Entrepreneurs Identify Opportunities and Access to
External Financing in Tunisian’s Micro-enterprises? African
Journal of Business management 6, 4635-4647.

Omri, A., Frikha,
M. (2012)

Experience:
Position

From

To

Employer

Country

Assistant Professor

2012

2015

Sfax University

Tunisia

Associate Professor

2015

2018

Qassim University

Saudi Arabia

Associate Professor

2018

now

Qassim University

Saudi Arabia

Committees:
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Country

Organization

End Year

Saudi Arabia

BUS Dep.

2017

Saudi Arabia

QU

Position

Start Year

عضس س س س س س سسو اللجنة التنظيمية و العلميه

-1

لملتقى ريادة االعما الثالث والرابع.

2016

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر امعة القصيم
" دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية

2017

"2030
Saudi Arabia

CBE

now

-12015

عض س س سسو فريا االعتماد األفاديمي في

Saudi Arabia

CBE

now

-1 2017

عض س سسو لجنة التعليم المتميز في كلية

7

فلية االقتصاد واإلدارة.
االقتصاد واإلدارة.

األنشطة التدريسية

المقررات التدريسية التي

المرحلة

الدراسات

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

مبادئ التسويق
رياده اعمال و ابتكار
بكالوريوس

الدول
التسويق
ي
الجوده الشامله

االسم

التوقيع

التاريخ
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .انيس العمري
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

.............. :
..............

100

..............

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي

صورة
شمسية

جامعة القصيم
عمادة الدراسات العليا

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

البيانات الشخصية

االســــم

دكتور ياسين كاسب عودة هللا الخرشه

تاريخ ومكان الميالد

الكرك 1951/11/18

الحالة االجتماعية

متزوج

الــعـنوان

جامعة القصيم

المؤهالت الدراسية

الدرجة العلمية

3

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

دكتوراه الفلسفة

إدارة األعمال

جامعة عمان األهلية

2006/9/15م

ماجستير في إدارة األعمال

إدارة األعمال

الجامعة األردنية

2001م

بكالوريوس إدارة األعمال

إدارة األعمال

الجامعة األردنية

2006م

دبلوم معهد المعلمين

الرياضيات

معهد المعلمين  /عمان

1974

التخصص ومجاالت االهتمام
101

إدارة األعمال

التخـصص العام

التخصص الدقيق

سلوك تنظيمي  /القيادة والتميز

مـجاالت االهتمام

بحوث العمليات

العلمية

4

السجل الوظيفي

الوظيفة
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
عضو هيئة تدريس
5

جهة العمل وعنوانها
جامعة القصيم
جامعة اإلمام محمد بن سعود
جامعة الزرقاء
جامعة البلقاء التطبيقية

--

األعمال اإلدارية واللجان

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
لجنة االعتماد وتوكيد الجودة
لجنة تطوير الخطط الدراسية
لجنة الجودة ولجنة اإلعداد لمؤتمر ولجنة التحقيق مع الطلبة
الطلبةإعادة تعديل وصياغة الخطط الدراسية واالختبار الشامل
لجنة
لجنة الخطة اإلستراتيجية  /جامعة البلقاء التطبيقية

6

التاريخ
2010 /9/24م لتاريخه
2010/9/24 --2009/3/1
2009/3/ 1 - 2006 /9/15
2006/9/15 – 1998/1/1

األبحاث العلمية المنشورة
102

التاريخ
2012/2011/2010م201
2010/2009م
3
2006--/2000م
2006--/2000م
2006--/2000م

اسم الباحث
(الباحثين)
1

عنوان البحث والناشر والتاريخ

د .فراس الشلبي

واقع التحسس س سسينات المسس س سستمرة في قدرات العاملين باالعتماد على نمو ج نضسس سسج

د .ياسين الخرشه

قدرات األفراد .د ارس سسة الة -امعة الزرقاء ،بحث منش سسور في مجلة المؤتمر
العلمي الدولي الس سسادس ،الموس سسوق ب :قض سسايا اقتص سسادية وادارية معاصسسرة في
مطلع القرن الحادي والعش س س سرين ،التحديات واافار والفرص المنعقد في ر اب
امعة الزرقاء الخاصة (.) 2008

د .خالد الزريقات

 أثر التعّلم التنظيمي في تعزيز أبعسساد إعسسادة هنسسدسس س س س س س س سسة العمليسسات اإلداريسسةّ
(الهندرة) في المؤ ّسس س سس س سسات العامة األردنية .بحث منش س سسور في المجلة األردنية

3

د .ياسين الخرشه

" -دور أنظمة المعلومات االستراتيجية في إدارة األزمات" ،دراسة تطبيقية في

4

د .ياسين الخرشه

2

د .ياسين الخرشه

في إدارة األعما  ،المجلد ( )6العدد ( 2010 )3ق.

المصس س س س سسارا التجارية األردنية .مجلة العلوم اإلدارية واالقتصاااااااادية جامعة
القصيم ،مجلد  ،6العدد (( ،)1تشرين ثاني 2012م).

مسسدت توافر أبعسساد الص س س س س س س سحسسة التنظيميسسة وأثرهسسا في تحقيا متطلبسسات االعتمسساد

د .عبدا هلل المشيقح األفاديمي ،د ارسسسة تطبيقية في امعة القصسسيم  .بحث مدعوق ومقبو للنشسسر
في مكز البحوث وتنمية الموارد البشرية  /امعة القصيم 2013ق.
أثر العدالة التنظيمية في سلوكيات المواطنة التنظيمية ،دراسة تطبيقية في

5

د .ياسين الخرشه

6

د .ياسين الخرشه

المهارات القيادية ودورها في تبني اس س س س س سستراتيجيات التميز .د ارس س س س س سسة تحليلية في

ا.د شوقي ناجي
جواد

البنوك األردنية .بحث مقدق إلى :المؤتمر العربي إلدامة التميز والتنافسسسية في

شركة الكهرباء الوطنية األردنية .مقبو للنشر في "المجلة العربية لإلدارة،
القاهرة.

مؤسس س سس س سسات القطاعين العاق والخاص المنعقد في عمان بالتعاون بين المنظمة
العربية للعلوق اإلدارية ومؤسسة مستقبليات للتدريب واالستشارات (.)2008

103

7

د .ياسين الخرشه

أثر عوامل التغيير على تحقيا التميز التنظيمي :شركة البوتاس العربية

د .خالد الزريقات

العلوم االدارية ،مجلد  ،40العدد (،)2

نمو اً .مجلة دراسات
(تموز.)2013

8

د .محمود الفياض

اجتاهات خرجيي كلية االقتصاد واإلدارة جبامعة القصيم حنو تبين املشروعات الصغرية

د .ياسين الخرشه

مقبول للنشر ،جملة الثقافة والتنمية العدد  90آذار  2015 /م .

د .ياسين الخرشه

-

د .محمود الفياض
9

(تقييم الخدمات التعليمية والمساندة في كلية االقتصاد واالدارة في جامعة القصيم في ضوء

معايير االعتماد االكاديمي ،من وجهة نظر الطلبة الخريجين) مجلة جامعة الملك الحسين
بن طالل للبحوث  .العدد  2المجلد 2017. 4

الرميحي ،عبدهللا.
ابو الزيت ،حسن

د .ياسين الخرشه

The Impact of the Organizational Knowledge Management on Employees
Innovation. EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT, Volume 18, Issue 1,
p55-62, March 2018

أبحاث قيد النشر:
-

الدور الوسيط لممارسات سلسلة التوريد في العالقة بين استراتيجية ترشيق سلسلة التوريد واالداء في قطاع تجارة

التجزئة في المملكة العربية السعودية

 نحو مستقبل تمويلي أفضل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دراسة مقترحة للمملكة العربيةالسعودية باستخدام التأجير التمويلي.
Experience:
Attend:
Country

Organizer

Duration

Year

Course Title

Saudi
Arabia

Qassim University

15

2013

Establishment of quality system in colleges

Training

Saudi
Arabia

Qassim University

15

2013

Program quality assurance system 2

Training

Saudi
Arabia

Qassim University

15

2013

Program quality assurance system1

Training

104

Type

Training

Developing research format electronically

2012

10

Qassim University

Saudi
Arabia

Training

Planning for effective teaching

2012

10

Qassim University

Saudi
Arabia

Training

ICDL Certificate

2008

80

Jordan

Jordan

Training

MOODLE SYSTEM

2007

20

Jordan

Jordan

Training

Computer Implementations In The Field Of
Management And Accountant

2003

30

Jordan

Jordan

Training

Statistical Analyses(SPSS) In Jordan
University

1998

30

Jordan

Jordan

Conduct:
Type

Course Title

Year

Duration

Organizer

Country

Training

 اتصاالت اداريةCommunication Skills

2018

15

عمادة التعليم المستمر

Saudi Arabia

Training

مهارات تطوير نظم وسياسات العمل

2018

12

عمادة التعليم المستمر

Saudi Arabia

Committees:

األنشطة التدريسية

الدراسات

المرحلة

المقررات التدريسية التي

العليا

الجامعية

ساهم في تدريسها

البكالوريوس

إدارة اإلنتاج والعمليات

بحوث العمليات

نظرية المنظمة

التطوير و التغيير التنظيمي

السلوك التنظيمي

الموارد البشرية

لقة البحث
مبادئ إدارة األعما
105

إدارة المشروعات الصغيرة
اإلدارة المالية

7

إدارة األعمس س سسا المكتبيس س سسة

إدارة الجودة الشس س س س س س س س س سساملس س سسة

تطبيقات الحاسوب في اإلدارة والتحليل المالي
إدارة الشراء والتخزين

مبادئ التسويا

االتصاالت اإلدارية
مراسالت تجارية باللغة االنجليزية
دراسات متخصصة في إدارة األعما
إدارة األعما الدولية
ادارة االتصاالت
أخالقيات األعما والمسئولية اال تماعية.
االسم

التوقيع

التاريخ
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس . :ياسين الخرشه
..............
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

.............. :
..............
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..............
..............

1

البيانات الشخصية :

االســــم :

عبد الحفيظ على حسب هللا

تاريخ ومكان الميالد :

 1963/7/21السودان

البريد االلكتروني :

a.ibrahim@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم
كلية االقتصاد واالدارة – قسم ادارة االعمال

2

3

4

المؤهالت العلمية :

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدكتوراة

تسويق

جامعة العلوم الماليزية -ماليزيا

2004

الماجستير

ادارة عامة

جامعة موهان الل سوخاديا -الهند

1992

البكالريوس

ادارة و اقتصاد

جامعة موهان الل سوخاديا -الهند

1990

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

االدارة

التخصص الدقيق :

تسويق استراتيجى

مـجاالت االهتمام

االدارة التسويقية -االستراتيجيات التسويقية -العالقات التسويقية

العلمية :

التسويق الدولى-

السجل الوظيفي :

الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

استاذ مشارك

جامعة القصيم

2013

استاذ مشارك

جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا

2013-2011

استاذ مساعد

جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا

2011-2005

محاضر

جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا

2005-1995

107

: األعمال اإلدارية واللجان

التاريخ

 اللجان والمهام/مسمى العمل اإلداري

2016-2013

 مجلة العلوم االدارية و االقتصادية – جامعة القصيم-رئيس هيئة التحرير

2018-2017

عضو لجنة المنهجيات – كلية االقتصاد و االدارة – جامعة القصيم

2008-2006

رئيس قسم ادارة االعمال – جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا

: النتاج العلمي

5

6

بعض البحوث

تاريخ واجهة النشر

/منشور
غير
منشور

عنوان البحث

)اسم الباحث (الباحثين

Pacific Journal of Marketing and
Logistics 2018

مقبول

Science of the Total Environment
)2018)

مقبول

Determinants of Environmental
Sustainability: Evident from Saudi Arabia

Anis Omri, Abdel Hafiez Ali
Hasaballah, Ahmad Al-Tit,
Jalel Euchi

Academy of Accounting and Financial
Studies Journal. Vol. 22(2).pp. 1-16.

منشور

Dynamic capabilities theory : Pinning down a
shifting concept

Abbas Bleady, Abdel Hafiez
Ali, Siddig Balal Ibrahim

Advanced Science Letters. Vol 24(5)
pp. 3018-3021

منشور

Creating Sustainable Snack Food
Business
Success Through Brand Experience and
Brand Loyalty.

Ng Kim-Soon, Ng; Ahmad,
Abd Rahman; YuanHow,
Yong; Hasaballah, Abdel
Hafiz Ali.

Advanced Science Letters 24(6). pp.
3172-3177(2018)

منشور

.The Effect of Manufacturing Firm
Innovation on Export Market Performance..

Ng Kim-Soo, Mousa Rahil
Mostafa, Abd Rahman
Ahmad,Ali Abusalah
Elmabrok, Abdel Hafiez Ali
Hasaballah

International Journal of Advanced and
Applied Sciences. vol5(5) PP: 8291(2018)

منشور

. Does listing intention matter? Investigation
of how earnings forecast affects decision to
list on stock exchange

Khalid Adam Yousif, Abdel
Hafiez Ali, Abbas Bleady 2,
Bader M. A. Almohaimmeed

Journal of Economic Sciences Volume
18(2). pp. 212-225 (2017)

منشور

.The Impact of Service Quality on the
Customer Loyalty in Sudanese Banking
sector.

Afraa Ahmed Mohmmed
and Siddig Balal Ibrahim and
Abdel Hafiez Ali

. International Journal of Scientific &
Engineering Research, Volume 8, Issue
9, pp. 1040-1048.(2017)

منشور

The Influence of Green Marketing Mix on
Purchase Intention: The Mediation Role of
Environmental Knowledge

Thoria Omer Mahmoud,
Siddig Balal Ibrahim, Abdel
Hafiez Ali, Abbas Bleady.

How do Relational Variables Affect Export
Performance?: Evidence from Malaysian
Exporters

108

Abdel Hafiez Ali , Osman
Mohamad, Omer Geng,
Zafar u Ahmed

7

الدورات التدريبية :

اسم الدورة

عنوان الدورة

تاريخها

مكان انعقادها

دورة تدريبية

مقدمة فى بناء النماذج التفسيرية

2017

كلية االقتصاد واالدارة جامعة القصيم

دورة تدريبية

2016 Workshop on Partial Least
Squares Path Modeling
with SmartPLS

جامعة الفيصل

دورة تدريبية

2015 Skills of Active Learning and
Effective Traning (TOT

جامعة القصيم

دورة تدريبية

2015 Blackboard Learning
Management System

جامعة القصيم

دورة تدريبية

2015 Case Method- Learning
Teaching & Writing

8

كلية االقتصاد و االدارة جامعة القصيم

األنشطة التدريسية :
المقررات التدريسية التي

المرحلة

الدراسات

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

مبادئء االدارة  111دار



ادارة االعمال الدولية BUS486



مبادئء التسويق MKTG120



دراسات متخصصة فى االدارة BUS 484



BUS 555 Research Project



BUS 540 Electronic Commerce



BUS 550 International Business



MKTG 530 Strategic Marketing



التوقيع

االسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :عبد الحفيظ على حسب هللا
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

......................................... :
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............................
............................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم

عمادة الدراسات العليا

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

البيانات الشخصية :
االس ــم :

بدر محمد عبدهللا املحيميد

تاريخ ومكان امليالد :

بريدة 10/07/1977 ،

البريد االلكتروني :

bmam@qu.edu.sa
جامعة القصيم – كلية االقتصاد واالدارة – ادارة االعمال

2

3

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

ادارة اعمال
ادارة اعمال
تسويق

جامعة امللك سعود (فرع القصيم)
جامعة ساوثامبتون (بريطانيا)
جامعة بيرمنجهام (بريطانيا)

2002
2007
20012

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

ادارة اعمال

التخصص الدقيق :

التسويق

مـجاالت االهتمام
العلمية :

سلوك املستهلك  ،جودة الخدمات ،رضاء العمالء،
املشروعات الصغيرة و املتوسطة

110

4

السجل الوظيفي :
الوظيفة
استاذ التسويق املساعد
استاذ التسويق املشارك

5

جهة العمل وعنوانها
كلية االقتصاد و االدارة ،جامعة القصيم
كلية االقتصاد و االدارة ،جامعة القصيم

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
مساعد وكيل الجامعة للشؤون املالية  ،جامعة القصيم
رئيس لجنة تطوير النظام االكاديمي و املالي و االداري  ،جامعة القصيم
عضو مكتب ادارة املشاريع  ،جامعة القصيم
رئيس اللجنة العلمية لقسم ادارة االعمال  ،جامعة القصيم
رئيس لجنة دراسة و تحليل احتياجات الجهات من ميزانية جامعة القصيم لعام
 2019لجنة الشراء املباشر ،جامعة القصيم
عضو
رئيس قسم ادارة االعمال بكلية االقتصاد و االدارة ،جامعة القصيم

6

التاريخ
2018 -2012
2018/05

التاريخ
2018/06
2018/10
2018/7
2018/10
2018/11
2017/11
2016/03

النتاج العلمي :
اسم الباحث
(الباحثين)
خالد آدم
يوسف،
عبدالحفيظ
علي ،عباس

بليدي ،بدر
محمد املحيميد
بدر محمد
املحيميد
بدر محمد
املحيميد
بدر محمد
املحيميد

منشور/
عنوان البحث
غير منشور
? Does listing intention matterمنشور

Investigation of how earnings forecast
affects decision to list on stock
exchange

 Training and Performance: Aمنشور
Sign from Saudi Service
Organizations
 Restaurant Quality andمنشور
Customer Satisfaction
أثر التسويا المبسط على نوايا تبني

منشور

تاريخ واجهة النشر
2018, International
Journal of
ADVANCED AND
APPLIED SCIENCES
)(IJAAS

2017, International
Business Research

2017, International
Review of Management
and Marketing
،2017المجلة العلمية-

المنتجات الجديدة لشركات الهاتف الجوا :

التجارة و التمويل ،كلية

بالمملكة العربية السعودية

مصر

دراسة تطبيقية على عمالء شركات الجوا
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التجارة ،امعة طنطا،

2017, International
Journal of Advanced
and Applied Sciences

The impact of product performance on
brand loyalty mediated by customer
2017 satisfaction: Study in Sudanese
service industry

International
Business
Management:
Medwell
Publications.

 منشورMarket orientation and business
performance: The mediating role
of customer satisfaction

 مجلة كلية التجارة،2016

منشور

 كلية،للبحوث العلمية

أثر االتصاالت التسويقية المتكاملة على
بناء الصورة الذهنية لشركات الجوا

 امعة،التجارة

بدر محمد
املحيميد

بالمملكة العربية السعودية

 مصر،اإلسكندرية
2016, The financial &
Commercial researches
Journal, Port Said
University

غادى عبيد
 عبد،أحمد
،الحفيظ علي
بدر محمد
،املحيميد
احمد الطيط
بدر محمد
املحيميد

2016 The effect of the dimensions of

service quality on the dimensions of
the behaviors of customer citizenship :
Empirical Research on Saudi Bank in
Qassim Region

بدر محمد
املحيميد

: الدورات التدريبية
مكان انعقادها
 اسطنبول،تركيا

تاريخها

عنوان الدورة

2017

اسم الدورة
حل املشاكل حل المشاكل بطرق إبداعية
بطرق
إبداعية

2017 Impact of Kaizen

Malaysia

implementation on
performance
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Impact of
Kaizen
implemen
tation on
performa
nce

7

8

املؤتمرات والندوات العلمية :
املؤتمر /
الندوة
مؤتمر
مؤتمر

9

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

2015
منتدى االقتصاد بالرياض
املؤتمر  15في ابحاث التسويق 2014

مكان االنعقاد
الرياض ،السعودية
ملبورن ،استراليا

األنشطة التدريسية :
املرحلة
الجامعية







املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
مبادئ تسويق
ادارة التسويق
ادارة املوارد البشرية
حلقة بحث في االدارة
ادارة الجودة
ادارة التطوير و التغير

الدراسات
العليا







االسم
التوقيع
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :الدكتور بدر محمد املحيميد
اسم وتوقيع رئيس الــقســم ................................................. :
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............................

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم
عمادة الدراسات العليا

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

البيانات الشخصية

االســــم

خالد عبد المحسن صالح المرشدي

تاريخ ومكان الميالد

 18نوفمبر  1963بمدينة حائل

الحالة االجتماعية

متزوج

الــعـنوان

كلية االقتصاد و اإلدارة ،جامعه القصيم
الرمز البريدي  ,51452بريدة ,القصيم

2

المؤهالت العلميه

الدرجة العلمية

الجهة المانحة لها

التخصص

دكتوراه

إدارة األعمال جامعة  Old Dominionفي الواليات
(تسويق دولي)
المتحدة األمريكية

التاريخ
2005م

ماجستير

إدارة األعمال
(تمويل)

من جامعة  St. Louisفي الواليات
المتحدة األمريكية

1996م

ماجستير

االقتصاد

جامعة  Old Dominionفي الواليات
المتحدة األمريكية

2005م

بكالوريوس

إدارة أعمال

كلية االقتصاد واإلدارة من جامعة
الملك سعود

1988م
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3

التخصص ومجاالت االهتمام

التخـصص العام
التخصص الدقيق

تسويق

مـجاالت االهتمام

التسويق واإلعالن الدولي ،التوجه التسويقي ،إدارة األعمال
الدولية ،ادارة الجودة الشاملة ,التغيير و سبل تحقيق الميزة
التنافسية  ,بناء العالمة التجارية ,جوده الخدمات ومقاييس رضا
العمالء

العلمية

4

أثر النظم واالستراتيجيات اإلدارية في بناء منظمات تنافسيه
وعالية القيمة.

السجل الوظيفي

الوظيفة
محاضر متعاون
(معيد
adjunct
مساعد
أستاذ
)faculty
أستاذ مشارك
5

إدارة األعمال

جهة العمل وعنوانها
جامعة Old Dominion
جامعة الملك سعود
جامعة القصيم
جامعة القصيم

التاريخ
2005 - 2004
م 1991 – 1989م
 2006م -
 -2014حتى االن

األعمال اإلدارية واللجان

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
عضو في لجنة اختيار المتقدمين للوظائف اإلدارية في جامعة القصيم
عضو في مجلس مركز البحوث وتنمية الموارد البشرية بكلية
االقتصاد واإلدارة -جامعة القصيم
رئيس قسم إدارة األعمال
مدير مركز البحوث وتنمية الموارد البشرية بكلية االقتصاد واإلدارة
لجنة االعتماد األكاديمي لقسم ادارة االعمال وعضو في
رئيسالقصيم
جامعةلجنة االعتماد االكاديمي للبرامج الدراسية في كليه االقتصاد واإلدارة
عضو في لجنة " الخطط وتوكيد جودة مخرجات التعلم " في كليه
االقتصاد واإلدارة -جامعة القصيم
عضو في لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لعمادة الدراسات العليا-
جامعة القصيم
115

التاريخ
 1430-1427هـ
 1428ـ 1433هـ
هـ
 1428ـ 1436هـ
 1433ـ 1435هـ
 1433-1431هـ
 1432هـ
 1432هـ

منسق برنامج ماجستير إدارة األعمال في جامعة القصيم

 1433-1429هـ

رئيس لحنة اعداد برنامج ماجستير ادارة االعمال التنفيذي  /جامعة
القصيم
عضو لجنه البحث العلمي بكليه االقتصاد واالدارة  /جامعة القصيم

 1429هـ
 1433هـ

مدير مشروع تطوير مركز البحوث وتنميه الموارد البشرية بكليه
االقتصاد واالدارة بتكليف من قبل عمادة البحث العلمي بجامعه القصيم
مدير مشروع تحديد احتياجات المجتمع من البحوث التطبيقية في
 1434هـ
مجال العلوم اإلدارية بتكليف من قبل عمادة البحث العلمي بجامعه
القصيم
عضو لجنه اعداد الخطة االستراتيجية لكليه االقتصاد واإلدارة /
 1434هـ
جامعة القصيم
 1434هـ

مدير مشروع تأسيس حاضنه للمشروعات الصغيرة في كليه
االقتصاد واالدارة بتكليف من وكاله جامعه القصيم للدراسات العليا
والبحث العلمي
6

 1434هـ

األبحاث العلمية المنشورة

اسم الباحث (الباحثين)
Kiran Karande, Khalid A.
Almurshidee and Fahad
Al-Olayan

عنوان البحث والناشر والتاريخ
Advertising standardization in culturally similar markets: can
we standardize all components?, International Journal of
Advertising, Vol. 25, No. 4, 2006

خالد المرشدي ودالل
السهلي

أثر التوجه السوقي على األداء المالي للقطاع المصرفي السعودي :دراسة
تطبيقيه ,المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية ,كليه التجارة باإلسماعلية,
جامعه قناه السويس ,العدد  ,1من المجلد الثالث2012 ,

خالد المرشدي

ادارة االبتكار :نحو تطوير اطار مفاهيمي للقدرة البتكاريه للشركات في تقديم
منتجات جديدة وعالقتها باألداء السوقي" .مجله البحوث المالية والتجارية,
كليه التجارة ,جامعه بور سعيد ,العدد االول2012 ,

خالد المرشدي

اثر تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية على اداء العاملين في مؤسسات
التعليم العالي السعودية" ,المؤتمر الثاني لمعاهد االدارة العامة والتنمية اإلدارية
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " التنمية اإلدارية في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية :تحديات التغيير والتطوير واستشراق المستقبل,
 28-26محرم 1434الموافق  12-10ديسمبر 1012م ,معهد االدارة العامة,
مركز االمير سلمان للمؤتمرات  ,الرياض  ,المملكة العربية السعودية.
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خالد المرشدي وهيا
الغراس

جودة الخدمات اإللكترونية للبنوك العاملة في المملكة العربية
السعودية :دراسة تطبيقيه على مدينه بريدة" ,مجله كليه التجارة ,
جامعه اإلسكندرية ,جمهورية مصر العربية2013 ,

خالد المرشدي ومحمود
دويدار

قياس وتنميه الصورة الذهنية لجامعه القصيم ودورها في تشكيل
وبناء العالقة االستراتيجية مع جمهور المستفيدين ,مجله ادارة
االعمال المصرية ,جامعه القاهرة-كليه التجارة2013 ,

خالد المرشدي وسارة
سرور

جودة الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي عيادات طب األسنان
الخاصة في مدينة بريدة ,مجلة العلوم اإلدارية
واالقتصادية/جامعة القصيم 2014 ,

Khalid Almurshidee

محمد العضايلة وخالد
المرشدي

Cultural Values in the Ad Content: A Conceptual Framework
and Research Propositions, the 2014 International Business
Conference in San Francisco, The Clute Institute, San
Francisco, USA, 2014
اثر خصائص تصميم نظم المعلومات في فعالية نظم المعلومات التسويقية في

الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم – المملكة العربية السعودية,
مجلة معهد االدارة العامة 2015 ,

خالد المرشدي وعبدالعزيز التوجه السوقي والميزة التنافسية :دراسة تطبيقه على الشركات
المساهمة السعودية  ,المجلة العربية لإلدارة ,المنظمة العربية
العتيبي
للتنمية اإلدارية  ,جامعة الدول العربية2017 ,
Khalid Almurshidee

The Implementation of TQM in Higher Education Institutions
in Saudi Arabia: Marketing Prospective," Global Journal of
Management and Business Research, 2017
Cross-Cultural Advertising Execution Style: Past Trends and
Future Directions,” Indian Journal of Science and Technology,
2017
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7

األنشطة التدريسية

المقررات التدريسية التي

المرحلة

الدراسات

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

التسويق الدولي





تسويق الخدمات





اإلدارة الدولية





إدارة الجودة الشاملة





إدارة الترويج





االتصاالت المعاصرة





التسويق االستراتيجي





مشروع بحث في االدارة





دراسات متخصصة في التسويق





مهارات االتصال





االسم

التوقيع

التاريخ
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .خالد ألمرشدي
..............
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

 :د .أحمد التويجري
..............
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..............
..............

1

2

3

4

البيانات الشخصية :

االســــم :

عبدهللا محمد علي الوهيبي

تاريخ ومكان الميالد :

 /1رجب  1392 /هجري الموافق  /10اغسطس  1972 /ميالدي

البريد االلكتروني :

W.Abdullah@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم – كلية االقتصاد واالدارة – ادارة االعمال

 -الخبراء

المؤهالت العلمية :

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدكتوراة

موارد بشرية

جامعة هال البريطانية

2010

الماجستير

إدارة أعمال

جامعة هال البريطانية

2008

البكالوريوس

محاسبة

جامعة اإلمام محمد بن سعود

1995

التخصص ومجاالت االهتمام :

التخـصص العام :

إدارة أعمال

التخصص الدقيق :

موارد بشرية وسلوك المنظمات

مـجاالت االهتمام

تطوير الموارد البشرية في المصارف اإلسالمية

السجل الوظيفي :

الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

استاذ مشارك

جامعة القصيم – كلية االقتصاد واإلدارة – قسم إدارة األعمال

2014

استاذ مساعد

جامعة القصيم– كلية االقتصاد واإلدارة – قسم إدارة األعمال

2010

محاضر

جامعة القصيم– كلية االقتصاد واإلدارة – قسم إدارة األعمال

2009
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: األعمال اإلدارية واللجان

التاريخ

 اللجان والمهام/مسمى العمل اإلداري

2013-2012

رئيس قسم إدارة األعمال بكلية إدارة األعمال بالرس

2015-2013

وكيل كلية الحاسب للتطوير والجودة

 االن-2016

رئيس قسم إدارة األعمال بالرس

: النتاج العلمي
بعض البحوث
Abdullah alwehabie. Human resources information systems impact

on the performance of human resources management in organizations: Field Study Open
Science Repository Journal. 10/2 2014
Belal, Barham & Abdullah Alwehabie. Strategic planning practice in none profit
organizations in Saudi Arabia International Journal of Social Entrepreneurship and
Innovation. 10/12 2013 Belal, Barham & Abdullah Alwehabie. Strategic planning
practice in none profit organizations in Saudi Arabia International Journal of Social
Entrepreneurship and Innovation. 10/12 2013 o
المجلة،  أثر المناخ السائد في الدوائر الحكومية بمنطقة القصيم في الصمت التنظيمي، عبدهللا محمد الوهيبي
389 - 365  ص، 3  العدد10  المجلد، 2014،  األردن، األردنية في إدارة األعمال
Dr. Ahmed Al-Qatamin ,Dr. Abdullah Alwehabie. A study of the Relationship between
Corporate Social Performance and Financial Performance: The case of Saudi Electricity
Company (SEC) 2014 ISIS-Paris International Multidisciplinary Academic Conference.
January 20, 2014 o
Abdullah Mohammed Alwehabie. The relationship between E-Sport viewing motives
and satisfaction Sport &Siciety. 16-17 Joly 2014

Criteria for Measuring the Efficiency and Effectiveness of Human Resources
Management Strategy and its Relation to Institutional Performance at Al Rajhi Bank at
Al Qassim in Saudi Arabia from the Employees' Point of View International journal of
Business and Management, Vol (12) issue 8.
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/69132/38507

The Impact of Social Responsibility Adoption on Workers’ Loyalty: The Case of a
Saudi Arabian Islamic Bank . Global journal of Business and Management Vol (5) issue
3.

120

5

6

Job Engagement and its Relation to Competitive Advantage: The Case of Al Rajhi
Bank Branches in Al Qassim Region, Saudi Arabia. European journal of Business and
Management Vol (9) issue 9.
http://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/35922/36918
The Role of authentic Leadership in Empowering Employees Empirical Study on
workers in the departments of services in Qassim
How HRM and culture impact the banking sector (Comparison between Canada and
the Arab Gulf). Global Journal of Business and Management Vol (5) issue 5.
http://www.globalscienceresearchjournals.org/gjbm/270620174316.pdf?viewtype=inline

Dr. wided Ragmoun and Dr. Abdullah Alwehabie - The role of HRM policy on academic
innovativeness Case of business school on Saudi Arabia - Journal of Management Resarch vol.9 - N.2
http://www.macrothink.org/journal/index.php/jmr/article/view/10893/8872.

: الدورات التدريبية

7

مكان انعقادها

تاريخها

عنوان الدورة

اسم الدورة

اليابان

2012

استخدام التحسين المستمر في التعليم

كايزن

تركيا

2011

تقنيات التطوير والتحسين في التعليم
العالي

التعليم الحديث

121

8

األنشطة التدريسية :

المقررات التدريسية التي

المرحلة

ساهم في تدريسها

الجامعية

الموارد البشرية

√

إدارة المواد

√

السلوك التنظيمي

√

أخالقيات وقيم العمل

√

نظرية التنظيم

√

إدارة األعمال الدولية

√

التوقيع

االسم
التاريخ
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د.عبدهللا محمد علي الوهيبي
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

.............. :
..............
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..............

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم

عمادة الدراسات العليا

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

البيانات الشخصية :
االس ــم :

محمود أحمد العبد هللا الفياض

تاريخ ومكان امليالد :

 1952االردن

البريد االلكتروني :

m.alfayyad@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم
كلية االقتصاد واالدارة – قسم ادارة االعمال

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

PhD

Management

Amman Arab University/ Jordan

Master

Management

University of Jordan/ Jordan

Bachelor

Management

Yarmouk University/ Jordan

Diploma

Mathematics

Amman Teachers Institute/ Jordan

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

Management

التخصص الدقيق :

Organizational Behavior & Culture

مـجاالت االهتمام
العلمية :

Organizational Behavior in SMEs
Administrative Sciences
123

التاريخ

: السجل الوظيفي
التاريخ

جهة العمل وعنوانها

الوظيفة

2017- Up till now

Al Qassim University

Associate Prof.

2011 - 2016

Al Qassim University

Assistant Prof.

2014 - 2014

Deanship of Scientific Research
/QU

Consultant for General Secretary
of Research Chairs Program

2005 - 2010

Zarqa University

Assistant Prof.

2000 - 2004

The Arab College

Lecturer

1996 - 1999

Al Bkhit for Financial Accounting
and Tax Consulatatioon

Part time auditor

1996 - 1999

Arab Community College

Lecturer

1972 - 1995

Ministry of Education

Teacher

1987 - 1995

Telfah Jewelry & Goldsmith

Part time accountant

: األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
2018 -2012
2017 -2012
2009 - 2010
2009 - 2009
2009 - 2009
2006 - 2008
2010 - 2011
2010 – Up tell
now
2010 – Up tell
now

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
أمين مجلس قسم إدارة األعمال
املشاركة في مختلف لجان القسم والكلية
Member of Science College Council
Member of Zarqa University Board of Directors/ Zarqa UniversityJordan
Membership of Board of Directors/ Zarqa University-Jordan
Head of Business Administration Department/ Zarqa UniversityJordan

Membership of International Society For Train the Trainee
Membership of Jordanian Training Society
Member of Reviewers Committee

124

4

5

: النتاج العلمي
6
االبحاث
اسم
 غير منشور/منشور
تاريخ واجهة النشر
عنوان البحث
الباحث
)(الباحثين
. تدوير النفايات املنزلية الصلبة في مدينة بريدة.) ه1440(  محمود و املحيميد بدر،الفياض
،الفياض
 الذي سيصدر في شهر2  العدد12  املجلد- مقبول للنشر في مجلة العلوم االدارية واالقتصادية
محمود و
. جامعة القصيم/ كلية االقتصاد/1440 - رجب
املحيميد
بدر
Al-Fayyad, Mahmoud and Dahkool, Zuhair (2017). Evaluating the Ethics of the
Operational Administrative Decision in the Jordanian Public Shareholding
Industrial Companies. Journal of Commerce Researches: 39 (2), Zagazig
University, Faculty of Commerce.

Ibrahim Hajo, Mahmoud Al Fayyad, and Hitham Nakhlem. The Impact of
Adaptation of AACSB Standards on The Student Satisfaction in CBE. Scientific
Journal of Modeer, No. 15, 2017. Ministry of Human Resource Development,
Managment Development Center, Khartoum, Sudan.
Mahmoud Al Fayyad. Measuring Integrative Gap Between Both Strategic and
Operational Management at Al Hasan Industrial Zone in Jordan. Journal of
Business and Economics Science:9 (2), College of Business and Economics, Al
Qassim University.
Mahmoud Ahmad Al-Fayyad, Beyond AACSB Accreditation: Anticipating Best
Practices for Students’ Engagement in the College of Business and Economics in
Alqassim University, Accepted: Scientific Journal of Economics and Commerce,
No. 4/ October, 2016, Egypt, Ain Shams University, Faculty of Commerce.

Mahmoud Al FAyyad, Ibrahim Hajo, Haitham Nakhleh, and Walee Al Aowwad.
Administrative Competences of CBE Graduates Required by labor Market:
aggregating Common Views of Academics and Employers. Journal of
Administrative Sciences for Scientific Research, No. 2, 2016. University of Science
and Technology, Khartoum, Sudan.

Mahmoud A. Al-Fayyad. Validating Typology of Robinson and Bennett (TRB) of
Deviant Workplace Behavior (DWB) in Jordanian Industrial Sector in Zarqa City
(JISZC), Journal of Business Studies Quarterly (JBSQ), USA, 2015, Vol. 6, No. 4, PP
31-45. http://jbsq.
Mahmoud Alfayyad, Yasin Alkrashah, and Abdulaziz Alrajhi. Attitudes of
Graduates from College of Business and Economics in Qassim University Towards
Adopting Small Businesses [Arabic Language]. Journal of Culture and
Development: No. 92.
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Al-Fayyad,
Mahmoud
and
Dahkool,
Zuhair
Ibrahim
Hajo,
Mahmoud
Al Fayyad,
and
Hitham
Nakhlem.
Mahmoud
Al Fayyad.

Mahmoud
Al Fayyad.

Mahmoud
Al FAyyad,
Ibrahim
Hajo,
Haitham
Nakhleh,
and Walee
Al
Aowwad
Mahmoud
A. AlFayyad
Mahmoud
Alfayyad,
Yasin
Alkrashah,
and
Abdulaziz
Alrajhi.

Mahmoud Al-fayyad and Issa Kadadah. Developing A Measurement of Internal
Marketing and Verifying Its Applicability: An Analytical and Applied Study at
Jordanian Private Universities. Journal of Administrative Sciences 22 (2): 239-267,
king Sau'd University, KSA.
Mahmoud Al-Fayyad. Control Deterrence: Toward a Theoretical Background for
Binary Organizational Control System (BOCS). Zarqa Journal for Researches and
Studies in Humanity 10(2): 93-101, Zarqa University, Zarqa, Jordan.

Mahmoud
Al-fayyad
and Issa
Kadadah.
Mahmoud
Al-Fayyad

الكتب
تاريخ واجهة النشر

 غير منشور/منشور

اسم
الباحث
)(الباحثين

عنوان البحث

Mahmoud Al-Fayyd, Issa Kadadah, and Rebhi E'layyan (2010) . Principles of
Management (2). Dar Safa'Publishing Company , Amman, Jordan.

Mahmoud Al-Fayyd & Issa Kadadah, and Rebhi E'layyan (2010) . Principles of
Management (1): Manager's Functions . Dar Safa' Publishing Company, Amman –
Jordan.
Mahmoud Al-Fayyad Others (2010). small Business Management (2nd Ed.).
Alshoroq Publishing Company , Amman, Jordan
Mahmoud Al-Fayyd and Issa Kadadeh, (2010). Production and Operations
Management: systems Approach . Dar Safa' Publishing Company , Amman –
Jordan.
Mahmoud Al-Fayyd and Issa Kadadeh (2007). Operations Research.Al-Yazori
Publishing Company, Amman, Jordan.

Mahmoud
Al-Fayyd,
Issa
Kadadah,
and Rebhi
E'layyan
Mahmoud
Al-Fayyd
& Issa
Kadadah,
and Rebhi
E'layyan
Mahmoud
Al-Fayyad
Others
Mahmoud
Al-Fayyd
and Issa
Kadadeh,
Mahmoud
Al-Fayyd
and Issa
Kadadeh,

: الدورات التدريبية
مكان انعقادها
KSA/ QU
KSA/ QU
KSA/ QU
KSA/ QU

تاريخها

عنوان الدورة

اسم الدورة

Introduction to the construction of explanatory models
Electronic Exams and How to Use Them for E-Learning (4) hours:
5/2/2016
Blackboard Learning Management System 2 (8 hours):1516/2/2016
Program Quality Assurance System 2 (10 hours): 16-17/2/2013
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7

KSA/ QU
KSA/ QU
KSA/ QU
KSA/ QU
Jordan
Jordan
Jordan

Program Quality Assurance System 1 (10 hours): 31/12/2012 –
1/1/2013
Developing Research Format Electronically (15) hours 2-4/4/2012
Planning for Effective Teaching (10) hours:25-26/2/2012
Establishment of Quality System in Colleges (10) hours: 34/12/2012
Alpha Administration Systems(90)hours: 1/8/2000 - 1/9/2000
Sales Introduction Program (5) hours: 20/5/1998
Commercial Companies Accounting of Books and Computer (70)
hours: 22/2/1997 - 11/4/1997
Arabic Typing (40) hours:1/4/196- 6/6/1996

Jordan
Jordan
Jordan

English Typing (40) hours:1/4/196- 6/6/1996
Microsoft Windows (36) hours: 1/7/1994 - 18/8/1994

: املؤتمرات والندوات العلمية
مكان االنعقاد

التاريخ

Zarqa University,Jordan.

March, 15-17, 2011

Zarqa University-Jordan

May, 10-12, 2011

Head Office of Jordan
Bank, Amman, Jordan.

Nov.,13, 2010

Faculty of Economic and
Administrative Sciences,
Zarqa University, Jordan

May, 6-7, 2008

Faculty of Literature,
Zarqa University, Jordan

Nov. 13-14, 2007

127

 الندوة/عنوان املؤتمر
Control Deterrence: A
Comparative Study in
Both Mundane and
Heaven Control Systems.
Eighth International
conference, "E-business
and Transformation to
Business Economics"
ISSN 8867-2072, Faculty
of Economics and
Business Administration
TQM in Jordanian Higher
Education: In Depth
Perspective. The
International Arab
Conference on Quality
Assurance in Higher
Education (IACQA'2011
Training Ethics. Seminar
titled: Ethics of Training
Profession
e-enablement and eempowerment: A
comparative Study
[English Language], 6th
Conference
Virtual library". 6th
Conference

/ املؤتمر
الندوة

مؤتمر

مؤتمر

ملتقى

مؤتمر
مؤتمر

8

Faculty of Economics and
Business Administration,
Zarqa University,Jordan.

March, 15-17, 2011

Control Deterrence: A
Comparative Study in
Both Mundane and
Heaven Control Systems.
Eighth International
conference, "E-business
and Transformation to
Business Economics"
ISSN 8867-2072,

مؤتمر

: األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا


املرحلة
الجامعية



............................
............................







املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
HRM/ 2 months
Strategic Management
Total Quality Management
Principles of Management and Organization
Training and Development

 محمود أحمد العبد هللا الفياض: اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس
................................................. : اسم وتوقيع رئيس الــقســم
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

البيانات الشخصية :
االس ــم :

احمد عدنان احمد الطيط

تاريخ ومكان امليالد :

 1973-8-31عمان ،األردن

البريد االلكتروني :

aa.altit@qu.edu..sa

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه
ماجستير
بكالوريوس

إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة

جامعة الجنان  -لبنان
جامعة البلقاء التطبيقية  -األردن
جامعة مؤتة  -األردن

2014
2010
2000

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

إدارة أعمال

التخصص الدقيق :

إدارة أعمال

مـجاالت االهتمام
العلمية :

إدارة املوارد البشرية ،إدارة الجودة الشاملة
األساليب الكمية

129

: السجل الوظيفي
التاريخ
اآلن-2015
2014-2012
2011-2010

جهة العمل وعنوانها
جامعة القصيم
جامعة القصيم
 األردن- جامعة البلقاء التطبيقية – السلط

الوظيفة
أستاذ مساعد
محاضر
محاضر غير متفرغ

: األعمال اإلدارية واللجان

: النتاج العلمي
/منشور
غير منشور

Journal of Administrative
and Economic Sciences,
12(1): 2018

Accepted

World Review of Science,
Technology and Sustainable
Development, 14(4): 2018
IUG Journal of Economics
and Business, 26(3): 57-73.

Published

عنوان البحث
Analysis of Absenteeism
Phenomenon and Its Relation to
Academic Achievement: Applied
Study on Students of College of
Business and Economics at Qassim
University (KSA).
The
Pillars
of
Economic
Diversification in Saudi Arabia.

Published

The Post-oil Era in Saudi Arabia: The
Drivers of Economic Diversification.

Published

Factors Affecting the Organizational
Performance of Manufacturing Firms.

اسم الباحث
)(الباحثين
Al-Tit, Ahmad

Euchi, Jalel;
Qmri, Anis & AlTit, Ahmad
Al-Tit, Ahmad &
Qmri, Anis

2018
International Journal of
Engineering Business

Al-Tit, Ahmad

Management, 9: 1-9. 2017
Arab Journal of
Administration, 37(1): 2138. 2017

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
عضو لجنة منهجيات القسم
عضو اللجنة العلمية بالقسم
AACSB  االعتماد األكاديمي الدوليAoL عضو لجنة توكيد التعلم
AACSB عضو فريق االعتماد األكاديمي الدولي
عضو لجنة املنهجيات العليا
عضو مركز البحوث – كلية االقتصاد واإلدارة
 كلية االقتصاد واإلدارة- عضو اللجنة العلمية على مستوى الكلية

التاريخ
اآلن-2014
 اآلن-2015
 اآلن-2013
 اآلن-2013
2016
2015
2015

تاريخ واجهة النشر

4

Published

The Role of Knowledge Management in
the Selection of Strategic Alternative to
the
Managers
of
Saudi’s
Telecommunication Companies.
130

Al-Tit, Ahmad &
Al-Ayed, Sura

6

International Journal of
Advanced and Applied
Sciences, 4(1): 116-122.

Published

The impact of product performance
on brand loyalty mediated by
customer satisfaction: Study in
Sudanese service industry.

Published

The Impact of Lean Supply Chain on
Productivity of Saudi Manufacturing
Firms in AL-QASSIM Region.

Published

Management Information Systems in Al-Tit, Ahmad A.
Public Institutions in Jordan: An Eye
on Implementation Success Factors
and
their
Relationship
with
Organizational Performance,

Published

Impact of IT Resources on IT Capabilities Shams Eldin, A.;
in Sudanese Insurance and Banking Ali, Abdel Hafiez
&· Al-Tit, Ahmad
Sectors, International
A.

2017

Polish Journal of
Management Studies, 14(1):
18-27. 2016
International Journal of
Advanced Computer Science
and Applications, 7(7): 457463. 2016
Journal of Advanced
Computer Science and
Applications, 7(6): 80-88.

2016
International Business
Research, 9(1): 43-54. 2016

Published

Asian Social Science,
11(23): 129-139. 2015

Published

International Journal of
Business and Management
(IJBM), 10(9): 215-222.

Published

2015

The Mediating Role of Knowledge
Management and the Moderating Part
of Organizational Culture between HRM
Practices
and
Organizational
Performance.

Mohammed
G.O.,
Hasaballah
A.H.A.,
Almohaimmeed
B.M.A., and AlTit A.A.
Al-Tit, Ahmad

Al-Tit, Ahmad

The Effect of Service and Food Al-Tit, Ahmad
Quality on Customer Satisfaction A.
and hence Customer Retention,
The Mediating Role of Job Al-Tit, Ahmad
Characteristics in the Relationship A. & Suifan,
between Organizational Commitment Taghrid S.
and Job Satisfaction,

International
Interdisciplinary Journal of
Education (IIJOE), 4(8): 120. 2015

Published

Psychometric Properties of the Arabic Al-Tit, Ahmad
Version of Woodcock Johnson A.
Cognitive (WJ III) in Jordan,

Journal of Management
Research (JMR), 7(5): 4762. 2015

Published

The Mediating Effect of Employee Al-Tit, Ahmad
Engagement between Its Antecedents A. & Hunitie,
Mohammad
and Consequences,

International
Interdisciplinary Journal of
Education (IIJOE), 4(4): 110. 2015

Published

Attitudes
of
Physical
Activity
Practitioners in Sports Centers toward
Sports Marketing in the Kingdom of
Saudi Arabia,

Al-Tit, Ahmad
A. & AlHaramlh, A.,

Journal of Administrative
and Economic Sciences,
7(2): 25-44. 2014

Published

The Role of E-Marketing in the Al-Tit, Ahmad
Development of Internet User Attitudes A. & Nakhleh,
Haitham
toward Tourist Sites in Saudi Arabia.

Jordan Journal of Business
Administration: An
International Refereed
Research Journal, 6(1), P.
97-118. 2010

Published

Availability of the Organizational Al-Sarayrah,
Health
in
Jordanian Aktham A. &
Al-Tit, Ahmad
Telecommunications Companies.
A.,

131

Accounting, Managemnt &
Insurance Review, Year
(49), Issue (76): 769-819.

Published

2010

Emotional Intelligence and Its Impact on Al-Tit, Ahmad
Enhancing
Jordanian
Banking Adnan,
Managers' Effectiveness.

: الدورات التدريبية
مكان انعقادها

تاريخها

Qassim University

2017, 5 DEC

Saudi Digital Library

2017, 17-18
OCT

Saudi Digital Library

2017, 16 OCT

Saudi Digital Library

2017, 15 OCT

Qassim University

INDIA
INDIA

2015, 23-25
FEB
2015, 17-18
FEB
2014, 19-20
February
2014, 17-18
February

اسم الدورة
Methodology
e-sources
e-sources

Explanatory models

2018

Saudi Digital Library

Qassim University

عنوان الدورة
Dashboard
Interpretive methods

e-sources
e-sources

PASSPORT
EBSCO
Using Blackboard to Enhance
Teaching and Learning,
Qassim University
Introduction to Blended and
Fully Online Learning, Qassim
University
Assurance of Learning
Seminar
Business Accreditation
Seminar

Blackboard

Blackboard

AACSB Accreditation
AACSB Accreditation

: املؤتمرات والندوات العلمية
مكان االنعقاد
Institute of Public
Administration, Riyadh,
KSA.
Bahrain University ;
Bahrain Olympic
Committee
and International
Council for Health,
Manama, Bahrain
Jinan University: Tripoli,
Lebanon

Zarqa Private University,
Jordan

التاريخ

 الندوة/عنوان املؤتمر

Novembe Services Quality Provided to
r (17- Students of Saudi Universities
19),2015 and Its Impact on Enhancing
their Satisfaction,
18 -20th Attitudes of Physical Activity
Decembe Practitioners in Sports Centers
r, 2014 toward Sport Marketing in the
Kingdom of Saudi Arabia,
Decembe The
Role
of
Knowledge
r 15 to Management in the Selection of
17, 2012 Strategic Choice in Saudi’s
Telecommunication Companies.
15-16 The Impact of E-Commerce
March., Applications on Lean Supply
2011 Chain Strategy Effectiveness in
Commercial
Jordanian
Companies.
132

7

 الندوة/ املؤتمر
Customer Service
Culture in the
Government Sector
the World Sport
Congress, The 56th
ICHPER•SD
Anniversary:
Towards Building A
New Sport System
The globalization of
management in the
era of knowledge
International
Conference of
Faculty of
Economics &
Management
Sciences

8

7th International
Conference of
Faculty of
& Economics
Management
Sciences

9

10-11 The Practice of Change Strategies
Nov., in Encountering Crises and its
2009 Impact
on
Corporate
Performance: A Field Study on the
Jordanian Banking Sector,

Zarqa Private University,
Jordan

األنشطة التدريسية :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة  368دار
تطبيقات الحاسب اآللي في التسويق  368تسق
نظرية املنظمة والتنظيم  478دار
موضوعات متخصصة في إدارة األعمال  484دار
األعمال الدولية  486دار
حلقة بحث في اإلدارة  471دار
حلقة بحث في التسويق  364تسق
اإلحصاء في اإلدارة  512إحص
حلقة بحث في اإلدارة  555دار

املرحلة
الجامعية










االسم

الدراسات
العليا









التوقيع

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .أحمد عدنان الطيط
اسم وتوقيع رئيس الــقســم  :د .أحمد بن صالح التويجري
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

البيانات الشخصية :
االس ــم :

فهد بن حمد العوفان

تاريخ ومكان امليالد :

 – 1399عنيزه

البريد االلكتروني :

4341@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم – كاية االقتصاد واالدارة – ادارة االعمال

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس

تجاره الكترونيه –
اداره دوليه
ادارة اعمال
اداره

جامعة توليدو – امريكا

2009

جامعة تكساس اي اند ام – امريكا
جامعة نيوكاسل – استراليا

2011
2018

ماجستير
دكتوراه

3

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

اداره

التخصص الدقيق :

اداره استراتيجيه

مـجاالت االهتمام
العلمية :

تطبيقات املمارسات االدارية الحديثة
الثقافهةالتنظيمة – الثقافة الدولية

134

4

السجل الوظيفي :
الوظيفة
موظف اداري
منسق مبيعات
معيد
محاضر
استاذ مساعد

5

جهة العمل وعنوانها
وزارة الداخليه – جده
وكالة الشايع للتوكيالت التجاريه – الرياض
جامعة القصيم – املليدا
جامعة القصيم
جامعة القصيم – املليدا

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
مسئول برنامج ماجستير ادارة االعمال
منسق لجنه االختبارات املركزيه – كلية االقتصاد واالداره

6

التاريخ
2011-2010
2011

النتاج العلمي :
اسم
الباحث
(الباحثين)
Fahad
Alofan,
Stephen
Chen, Hao
Tan

Fahad
Alofan,
Stephen
Chen, Hao
Tan

7

التاريخ
2001-1999
2003-2001
2012-2010
2018-2012
 – 2018حتى تاريخه

عنوان البحث

منشور /غير منشور

تاريخ واجهة النشر

The influence of
organisational culture fit
and cultural distance on
adaptation of
management
innovations: The case of
Multinational enterprises
in Saudi Arabia.
Adaptation of
management
innovations: TQM
implementation in MNE
subsidiaries in Saudi
Arabia Journal of
Business Research Under
review.

تحت النشر في
British Academy of
Management 2017
Conference Proceedings

2017

قيد املراجعه

2018

الدورات التدريبية :
اسم الدورة
SEM

عنوان الدورة
Introduction to SEM

تاريخها
2016
135

مكان انعقادها
Newcastle University, AU

املؤتمرات والندوات العلمية :

8

املؤتمر  /الندوة
British
Academy
Management
Conference

9

عنوان املؤتمر /الندوة
Re-connecting management research with
the disciplines: Shaping the research with
the social sciences

مكان االنعقاد
Warwick university,
Warwick , UK

التاريخ
2017

األنشطة التدريسية :
املرحلة
الجامعية





املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
ادارة دوليهة
دراسات اداريهة متخصصة
اتصاالت ادارية
مبادي التسويق

الدراسات
العليا





االسم
التوقيع
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس ........ :فهد العوفان .................
اسم وتوقيع رئيس الــقســم ................................................. :
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

البيانات الشخصية :
االس ــم :

عبدالعزيز عبداملحسن عبدهللا الفالح

تاريخ ومكان امليالد :

الزلفي 1983/12/15 -

البريد االلكتروني :

Afalh@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم – كلية االقتصاد واالدارة – ادارة االعمال

املؤهالت العلمية :
الدرجة
العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

الدكتوراه
املاجس ــتيـر
دبلوم عالي

إدارة املوارد البشرية وعالقة املوظفين
إداره أعمال
املمارسات االكاديمية في التعليم العالي

دبلوم
املاجستير
البكالوريـوس

القيادة واالداره
إدارة املوارد البشرية
إداره أعمال

جامعة ولفرهامتون
جامعة ولفرهامتون
جامعة ولفرهامتون /وزارة
التعليم العالي البريطاني
معهد ماركفيلد
جامعة كيل
جامعة القصيم

1437ه
1437ه
1436

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

إداره أعمال

التخصص الدقيق :

إدارة املوارد البشرية وعالقة املوظفين

مـجاالت االهتمام
العلمية :

4

1436
1430
 1426هـ

الرياده واالبداع األكاديمي & ادارة املوارد البشرية وعالقة املوظفين
استراتجيات سوق العمل والبطاله &املسئولية اإلجتماعية و املشاركة
االجتماعية

السجل الوظيفي :
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

أستاذ مساعد

جامعة القصيم

 1437ه -حىت اآلن
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 ه1437 -  ه1433

جامعة القصيم

حماضر

 ه1428 - ه1426

املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين

مدرب

 ه1433 - ه1428

جامعة القصيم

معيد

: األعمال اإلدارية واللجان
 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
عضو لجنة املتحدثين الخارجيين في كلية االقتصاد واإلدارة
عضو لجنة املنهجيات
عضو لجنة التاديبية
عضو لجنة قياس مخرجات التعلم
عضو في التعليم العالي البريطاني

التاريخ
2018
2018
2017
2017
2016

: النتاج العلمي
تاريخ واجهة
النشر

5

 غير/منشور
منشور
مرسل للنشر

International
Journal of
Human
Resource
Studies 2018

منشور

عنوان البحث
The impact of background characteristics on
graduate school attendance: Evidence from a
developing economy.
A proposal for an integrative model of academic
innovativeness: The case of business schools in
the Kingdom of Saudi Arabia

 غير منشورThe impact of Islam on women's employability:
a case study of modern Saudi Arabia
 غير منشورBarriers to women graduates in the Saudi labour
market: the impact of Islamic norms on the role
of the state, the employers and on the women
themselves

اسم الباحث
)(الباحثين
Abdulaziz Al
falih &
Abdullah Al
falih
Wided
Ragmoun,
Abdullah &
Alfalih,
Abdulaziz &
.Alfalih
Abdulaziz Al
falih
Abdulaziz Al
falih

: الدورات التدريبية
مكان انعقادها

تاريخها

عنوان الدورة
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اسم الدورة

7

8

كايزن
تدريب
النشر العلمي الدولي
تدريب
كيف ننشر
تدريب
القيادة والستدامة
تدريب
القيادة االكاديمية
تدريب
دراسة الحالة
تدريب
طرق البحث العلمي الكمي في ادارة االعمال
تدريب
املؤتمرات والندوات العلمية :
املؤتمر /
الندوة
*
*
*
*

9

ماليزيا
تركيا
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة

2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان االنعقاد

مؤتمر الصحوة

1439

جامعة القصيم

مؤتمر الخصخصة
ملتقى ريادة االعمال
دور الجامعات في تفعيل رؤية
2030

جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم

1439
1438
1438

األنشطة التدريسية :
املرحلة
الجامعية





االسم

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
مبادئ االداره
االتصاالت االداريه
السلوك التنظيمي
التغيير والتطوير
ادارة املوارد البشري
التوقيع
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د  /عبدالعزيز عبداملحسن الفالح
اسم وتوقيع رئيس الــقســم  :د  /أحمد صالح التويجري

139
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
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البيانات الشخصية :
االس ــم :

طارق محمد بالحاج

تاريخ ومكان امليالد :

12/12/1978

البريد االلكتروني :

t.belhaj@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم – كلية االقتصاد واالدارة – ادارة االعمال

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

االستاذية
املاجستير
الدكتوراه

رياضيات
اقتصاد االعمال
اقتصاد املنشآت:
ريادة االعمال
اقتصاد املنشآت:
ريادة االعمال

التأهيل الجامعي

3

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

اقتصاد املنشآت

التخصص الدقيق :

ريادة االعمال

مـجاالت االهتمام
العلمية :
4

الجهة املانحة لها

ريادة االعمال
التجديد و التنافسية

السجل الوظيفي :
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التاريخ

التاريخ
2018
2017
2016
2015
2014

تاريخ واجهة النشر
2018, Revue Mondes en
développement

2018, Marché et
organisations

2016, Competition &
Change

2016, Journal of Internet
Banking and Commerce

2016, Journal of
International
Entrepreneurship

جهة العمل وعنوانها
كلية االقتصاد و اإلدارة القصيم
كلية االقتصاد و اإلدارة القصيم
كلية العلوم االقتصادية و التصرف بسوسة
كلية العلوم االقتصادية و التصرف بصفاقس
كلية العلوم االقتصادية و التصرف بصفاقس

الوظيفة
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
مساعد العلوم
أستاذ كلية
كلية العلوم
التصرف
االقتصادية و
النتاج
5
التصرف: العلميو
االقتصادية
بسوسة
بسوسة
اسم
 غير منشور/منشور
عنوان البحث
الباحث
)(الباحثين
منشور
Les effets des externalités Tarek Bel
de la recherche et
Hadj.,
developpement sur la
Zouhayer
variété des produits en
M. and
Tunisie: Approche par les Sami A
flux
منشور
Effets du réseau
Ghodbane
relationnel personnel des Adel,
entrepreneurs sur la
Belhadj
création d’un avantage
Tarek, Bani
compétitif
Baghdadi
Hella
منشور
The relationship between Tarek Bel
‘competitive intelligence’ Hadj., Adel
and the
G. and
internationalization of
.Sami A
North African SMEs
منشور
Relationship between
Adel G.,
relational network, age of Tarek Bel
contractor and access to
Hadj. and
external resources
.Habib A
منشور
Business intelligence
Tarek B. H.
versus entrepreneurial
and Adel G
competitive intelligence
and international
141

competitiveness of North
African SME
6

الدورات التدريبية :
اسم الدورة
ريادة االعمال في
املنشآت الصغيرة

7

عنوان الدورة
مهارات تأسيس املشاريع
الجديدة

تاريخها
2017-2018

مكان انعقادها
عمادة خدمة املجتمع

األنشطة التدريسية :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
اخالقيات االعمال
إدارة املوارد البشرية
مبادئ التسويق
مبادئ االدارة
االسم

املرحلة
الجامعية
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البيانات الشخصية :
االس ــم :

هيثم محمود نخله

تاريخ ومكان امليالد :

 1981/8/31االردن ,الزرقاء

البريد االلكتروني :

Hm.hakhleh@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم – كلية االقتصاد واالدارة – ادارة االعمال

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

الدكتوراه
املاجستير
البكالوريوس

ادارة االعمال
تجارة
تجارة

جامعة بارودا  -الهند
جامعة ميسور -الهند
جامعة ميسور -الهند

2011
2006
2003

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

ادارة االعمال

التخصص الدقيق :

تسويق

مـجاالت االهتمام
العلمية :
4

التسويق والتجارة االلكتروني,
املسؤولية االجتماعية للشركات,

السجل الوظيفي :
الوظيفة
استاذ مساعد

جهة العمل وعنوانها
جامعة القصيم ,بريدة السعودية
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التاريخ
 – 2012حتى االن

: األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
 وما ازال2013
 وما ازال2015

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
منسق قسم ادارة االعمال لشؤون االعتماد الدولي
عضو لجنة املنهجيات لقسم ادارة االعمال
: النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Emerald publishing

5

 غير منشور/منشور

عنوان البحث

 تحت النشرClosing the

اسم
الباحث
)(الباحثين
هيثم نخله

expected and
perceived service
gap in the
Jordanian hotel
industry: a gapdriven analysis.
Corporate and
Shari’ah
Governance in the
Muslim World

منشور

The practice of ecommerce and its
obstacles: A field study
on SMEs in the AlQassim Region.
International Journal of
Advanced and Applied
Sciences, Vol 4. (ISI
Index

هيثم نخله

2017
Scientific Journal of
Modeer
Ministry of Human
Resource Development,
Managment
Development Center,
Khartoum, Sudan.

منشور

The Impact of Adaptation
of AACSB Standards on
The Student Satisfaction
in CBE. Scientific Journal
of Modeer, No. 15,
2017.

ابراهيم
,هجو
محمود
,الفياض
وهيثم نخله

2016
Journal of Administrative
Sciences for Scientific
Research, No. 2, 2016.
University of Science and

منشور

Administrative
Competences of CBE
Graduates Required by
labor Market:
aggregating Common

Mahmoud
Al FAyyad,
Ibrahim
Hajo,
Haitham

2017
Publisher: Institute of
Advanced Science
Extension (IASE)
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Technology, Khartoum,
Sudan.

Views of Academics and
Nakhleh,
Employers. Journal of and Walee
Administrative Sciences
Al
for Scientific Research,
Aowwad.
No. 2, 2016. University of
Science and Technology,
Khartoum, Sudan.

منشور

2014
. Journal of
Administrative and
Economic Sciences.

Qassim university

. The Role of EMarketing in the
Development of
Internet User Attitudes
toward Tourist Sites in
Saudi Arabia, Vol 7
(2): 25-44.

احمد
الطيط
وهيثم نخله

: الدورات التدريبية
مكان انعقادها
,كلية االقتصاد واالدارة
جامعة القصيم

تاريخها
2015

عنوان الدورة

عمادة التطوير والبحث
جامعة القصيم
عمادة التطوير والبحث
جامعة القصيم
 الهند,بانجالور

2014

Program specification and report

quality

2014

Learning Outcomes and the Quality
of University Teaching

quality

2014

Business accreditation

AACSB

7

اسم الدورة

Learning, Teaching, and Writing

case
Method
Worksho
p:

accreditat
ion

 الواليات,تامبا فلوريدا
املتحدة االمريكية

2014

 الهند,بنجالور

2014

Applied Assessment Seminar

AACSB
accreditat
ion

Assurance of Learning

AACSB
accreditat
ion

: املؤتمرات والندوات العلمية
مكان االنعقاد

التاريخ

 الندوة/عنوان املؤتمر
-----------------------------
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/ املؤتمر
الندوة
---

8

9

األنشطة التدريسية :
املرحلة
الجامعية









املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
االتصاالت االدارية
ادارة الجودة
ادارة التسويق
مبادئ التسويق
التطوير والتغيير
االتصاالت االدارية
ادارة املبيعات
تسويق الخدمات
االسم

الدراسات
العليا
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البيانات الشخصية :
االس ــم :

وداد رقمون

تاريخ ومكان امليالد :

 1980-11 -09تونس

البريد االلكتروني :

w.ragmoun@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم – كلية االقتصاد واالدارة – ادارة االعمال

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه
ماجستير
استاذية
بكالوريا

أ.م.بشرية
أ.م.بشرية
ادارة اعمال
رياضيات

املعهد االعلى للتصرف بتونس
املعهد االعلى للتصرف بتونس
املعهد االعلى للتصرف بتونس
املعهد الثانوي  23جانفي 1952

2010-05
2005-05
2003-05
1999

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

ادارة اعمال

التخصص الدقيق :

ادارة املوارد البشرية

مـجاالت االهتمام
العلمية :

4

االدارة االستراتيجية للموارد البشرية
ريادة االعمال

السجل الوظيفي :
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التاريخ
2015- 2014
2014-2010
2009-2005
2010-2009

جهة العمل وعنوانها
كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
املدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
املعهد االعلي للتصرف بتونس

الوظيفة
استاذ مساعد
مساعد
مساعد متعاقد
مساعد متعاقد
: األعمال اإلدارية واللجان

التاريخ
2007
2004
2011

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
GE MAS منسق وحدة البحث
ATSG عضو جمعية
ATIS عضو جمعية
: النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر

 غير منشور/منشور

عنوان البحث

غير منشور

The role of customers
innovativeness values on
corporate social
responsibility of the firm
Investigating students
‘awareness about female
entrepreneurship in KSA

غير منشور

ارسل للنشر

International Journal of
Higher Education
Management (IJHEM),

5

منشور

148

The role of Sustainable
Supply Chain
management on the
development of social
entrepreneurship

اسم
الباحث
)(الباحثين
Dr. Wided
ragmoun
and Rana
Alhmedan
Dr. wided
ragmound
and Sara
Dosari
dr. Wided
Ragmoun,
dr.
Abdullah
Abdulmoh
sen Alfalih

Saudi Universities and Dr. Houda
higher education skills on
Ahmed,
Saudi Arabia
Dr.Sally

6

Vol. 4 Number 2, February
2018

International Journal of
Business and
Management; Vol. 13, No.
3; 2018: pp.200-210

منشور

,International Journal of
Human Resource Studies,
Vol. 8, No. 1, February
2018

منشور

Journal of Management
Resarch - vol.9 - N.2

منشور

World Wide journal of
Multidisciplinary Research
and Develpment, vol 3,
Issue 3, pp.78-85

منشور

OURNAL OF BUSINESS
MANAGEMENT AND
149

An Exploratory Approach
of the Mission Statement
Case of Saudi Arabia
Business Schools

Alaoudhy
and
Dr.Wided
Ragmoun
Dr. Fahd
Alolayan,
Dr. wided
Ragmoun
and Saidi
Hanen,

A proposal for an dr. Wided
integrative model of Ragmoun,
academic innovativeness:
dr.
The case of business Abdullah
schools in the Kingdom of Abdulmoh
Saudi Arabia sen Alfalih,
dr.
Abdulaziz
Abdulmoh
sen Alfalih,
The role of HRM policy on Dr. wided
academic innovativeness Ragmoun
Case of business school on
and Dr.
Saudi Arabia
Abdullah
Alwahibie
Towards the development
Dr.
of an integrative model of Ragmoun
organizational Change,
wided
Innovativeness and
Organizational learning
(CIAO model) Case of
Tunisian Service
enterprises
An Evaluation of dr. Wided
Customers’ Expectations RAGMOU
and Perceptions of Service
N and

ECONOMICS vol 5, n.3 March 2017
International Journal Of
Management January
Issue, 2017

Quality : Case of Saudi
Banking System
The impact of e-HRM
practices on social
performance through
HRM practices Case of Al
Rajhi Bank"
Human change, training
and innovativeness

Journal of Academic
Finance No 6 (2016):
spring 2016
Journal of Business
Studies Quarterly, Vol. 3,
No. 4, pp. 132-144.
Electronic Journal of
Digital Entreprise (eJDE),
Vol. 28 No. 2, pp.167-186

For a Better Openness
Towards New Ideas and
Practices,
Measures of
innovativeness on the
tunisian entreprise

Haned
SAIDI
Dr.
Ragmoun
Wided Dr.
Abdallah
Elwihibi
Dr.
Ragmoun
wided
Dr.
Ragmoun
wided
Dr.
Ragmoun
wided

: الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Quassim University
On line

تاريخها
2018

Quassim University
On line
Quassim University
On line
Quassim University
On line

2018

Quassim University
On line
Quassim University

2018

Quassim University

2016

2018
2018

2017
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عنوان الدورة
اسم الدورة
Designing and Creating
Courses using Blackboard
LMS
Electoning Exams using
Blackboard LMS
Blackboard Collaborate
ultra
Designing
interactive courses using
articulate storyline
Designing and creating
courses using blackboard
Blackboard learning
management system level
two
TOT

7

Quassim University

2016

Quassim University

2016

Quassim University

2015

Quassim University

2015

Quassim University

2015

Tunisia
Tunisia

2011
2010

Tunisia
Tunisia
Tunisia

2009
2009
2009

Natural learning cycle
(4MAT)
Preparing program
specification and report
SPSS applications in
scientific research
Learning outcomes and
the quality of university
teaching
Blackboard learning
management system 1
Pedagogy
The best way to
communicate
Coaching
LISREL
SPSS
: املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد

التاريخ

 الندوة/عنوان املؤتمر

Barcelona - Spain

January 20-21 /2018

London, UK

6-7 November, 2017

Hammamet - Tunisia
Hammamet - Tunisia
SPAIN

April 29-30, 2017
12-13 March 2016
11-12 November 2015

International Conference
on Social & Economic
Impact of
Entrepreneurship,
Business & Social Sciences
8th International Trade
and Academic Reserach
Conference (ITARC)
ATIS
ATIS
International Business
Information Management
Conference
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/ املؤتمر
الندوة

8

Hammamet - Tunisia

May 11-12-13, 2010.

Sousse –
Tunisia

March, 2010

Gafsa, Tunisia

3-4-5 April 2009

Tunis
Douz - Tunisia

11 et 10 july 2008
12 – 13 – 14
December2008

Paris
Canada
Hammamet - Tunisia

6 December 2007
4-5 october 2007
1-2-3 March 2007

International conference
of management research
he Fifith International
Conference of the higher
institute of management
of soussa : finance and
strategic development
the fifth international
colloque of
entrepreneurship
ARFORGHE
third international
colloque of risk
management
Paris Dauphine university
Sherbrook university
ATSG
: األنشطة التدريسية

الدراسات
العليا





التوقيع

املرحلة
الجامعية
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152

9

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

البيانات الشخصية :
االس ــم :

إيمان فؤاد إمام شقير

تاريخ ومكان امليالد :

 1957/11/11م محافظة اإلسكندرية مصر

البريد االلكتروني :

If.shokeir@qu.edu.sa

العنوان

جامعة القصيم – كلية االقتصاد واالدارة – ادارة االعمال

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراة

تسويق

ماجستير

تسويق

بكالريوس

إدارة أعمال

كلية التجارة جامعة اإلسكندرية -
جمهورية مصر العربية
كلية التجارة جامعة اإلسكندرية -
جمهورية مصر العربية
كلية التجارة جامعة اإلسكندرية -
جمهورية مصر العربية

 2005م
 1993م
1983م

التخصص ومجاالت االهتمام :
التخـصص العام :

إدارة أعمال

التخصص الدقيق :

تسويق إستراتيجى

مـجاالت االهتمام
العلمية :

ريادة االعمال واملشروعات الصغيرة -الحوكمة  -الجودة الشاملة –
التسويق السياحى  -مشاكل التسويق فى مجال الخدمات الفندقية
التسويق العقارى

153

4

السجل الوظيفي :
الوظيفة
استاذ مساعد

جهة العمل وعنوانها
كلية اإلقتصاد واإلدارة – قسم إدارة األعمال – جامعة
القصيم

التاريخ
من 2012حتى اآلن

استاذ مساعد

كلية إدارة األعمال – قسم إدارة األعمال – جامعة امللك
سعود

من  2008إلى 2012

استاذ مساعد

كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية – جمهورية مصر
العربية

من  2005إلى 2008

مدرس مساعد

كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية – جمهورية مصر
العربية
كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية – جمهورية مصر
العربية

من  1990إلى 2005

معيد

5

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
عضو في لجنة (AOL Committee) Assurance Of Learning

6

من  1983إلى 1990

التاريخ
من  2016حتى اآلن

النتاج العلمي :
اسم
الباحث
(الباحثين)
د/إيمان
فؤاد شقير
& أ /شروق
الحضيف

د/إيمان
فؤاد شقير
& د /بدر
املحيميد &

عنوان البحث

منشور /غير منشور
منشور

تطبيقات مفاهيم الجودة و
الحوكمة و تأثيرها على األداء
املؤسس ي "دراسة إستطالعية
على عينة من املؤسسات
الداعمة للمشروعات
الصغيرة في منطقة القصيم"
منشور
محاور تعزيز الدور الريادي
لسيدات األعمال السعوديات
" السمات  /املحفزات /
املعوقات /سياسات التمكين"

تاريخ واجهة النشر
مجلة العلوم اإلدارية و
اإلقتصادية – جامعة القسيم
 ،مجلد  8العدد ( 2إبريل
)2015

مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات اإلقتصادية  ،مجلد
 ، 26عدد ( 4أكتوبر )2018
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 منشورA proposed administrative
model to improve the
performance of small and
medium enterprises and
activate their role in
economic development in
Saudi Arabia
غير منشور
سياسات و إستراتيجيات
تمكين سيدات العمال
ً
2030 السعوديات وفقا لرؤية

The Business and
Management Review
Volume 9 , No.3 (April
2018)

ورقة بحثية مقدمة مللتقى
ريادة األعمال الثالث ( إبريل
،  قسم إدارة العمال، )2017
– كلية اإلقتصاد و اإلدارة
جامعة القصيم

 شروق/أ
الحضيف
إيمان/د
فؤاد شقير
 شروق/& أ
الحضيف

إيمان/د
فؤاد شقير
 بدر/& د
& املحيميد
 شروق/أ
الحضيف

" "حضور: الدورات التدريبية
مكان انعقادها
جامعة القصيم

تاريخها

عنوان الدورة
2017

Natural Learning cycle (
4mAT)

جامعة القصيم

2016

Electronic Exams and
How to Use Elearning

جامعة القصيم

2016

Skills of Active Learning
and Effective Training
(TOT)

جامعة القصيم

2015

Black board learning
management system

جامعة القصيم

2015

Online Testing

جامعة القصيم

2014

Introduction to 4MAT
Instructional

جامعة القصيم

2014

Mind Mapping

جامعة القصيم

2014

Assurance Of Learning
AOL

155

اسم الدورة

7

جامعة القصيم

2013

Preparing Program And
Course Specification
According To N C A AA

جامعة القصيم

2013

Building Achievement
Tests

جامعة القصيم

2013

Achieving Learning
Outcomes

جامعة القصيم

2012

Establishment of Quality
System In Colleges

جامعة القصيم

2012

Learning Outcomes And
Indirect measurement of
the Performance of
Academic Programs”

جامعة القصيم

2012

Learning Outcomes and
Direct measurement of
the Performance Of
Academic Programs

جامعة القصيم

2012

Programs quality
Assurance System ( 2)

جامعة القصيم

2012

Programs quality
Assurance system ( 1 )

مكان انعقادها
– كلية اإلقتصاد و اإلدارة
جامعة القصيم

تاريخها
2017

"  "تم تقديمها: الدورات التدريبية
عنوان الدورة
اسم الدورة
Policies and Strategies for
Seminar

empowerment Saudi business
woman 2030 applied study on
entrepreneurs in Qassim region

كلية األعمال – جامعة القصيم

2015

Develop Strategic Plan of the
Center of University Studies for
students (melieda)

مكتب الجاليات للدعوة و
 القصيم- اإلرشاد
الجهاز املركزي للتنظيم و اإلدارة
– جمهورية مصر العربية

2013

Time management & Work Stress

2011

Organizing Problems

156

2010

Meeting Management

8

املؤتمرات والندوات العلمية :
املؤتمر /
الندوة
مؤتمر
مؤتمر

9

مركز إعداد القادة اإلداريين -
جامعة اإلسكندرية – جمهورية
مصر العربية

عنوان املؤتمر /الندوة
الحوكمة
املؤتمر العلمي األول للبحث
العلمي و املعرفة في مجال
إدارة األعمال

التاريخ
2013
2017

مكان االنعقاد
عمان  -األردن
جامعة الفالح – دبي

األنشطة التدريسية :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
سياسات إدارية
نظرية التنظيم
إدارة تسويق
مبادئ إدارة و تنظيم
إتخاذ قرارات إدارية
إدارة مواد و إمداد
تسويق دولي
إدارة إعالن
إدارة إستراتيجية
إدارة تسويق املالبس املالبس الجاهزة – ماجيستير تصميم
مالبس – كلية اإلقتصاد و التصاميم – جامعة القصيم
بحوث تسويق

املرحلة
الجامعية
√
√
√
√
√
√
√
√
√


الدراسات
العليا









√



√

االسم
التوقيع
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :إيمان فؤاد إمام شقير
اسم وتوقيع رئيس الــقســم ................................................. :
157

............................
............................

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

البيانات الشخصية

االســــم

دكتورة هدى محمد الزوابي

تاريخ ومكان الميالد

باجة تونس 1983/01/16

الحالة االجتماعية

متزوجة

الــعـنوان

جامعة القصيم
كلية االقتصاد واالدارة – قسم ادارة االعمال

المؤهالت الدراسية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدرجة العلمية

التسويق

جامعة صفاقس

 2017/5/13م

ماجستير في التصرف وتدويل
االقتصاديات

التسويق

جامعة صفاقس

 2012م

األستاذية في التسويق

التسويق

جامعة صفاقس

 2010م

في اإلجازة التطبيقية في التجارة
واإلعالمية

بدون
اختصاص

جامعة جندوبة

 2008م

باكالوريا في االقتصاد والتصرف

بدون
اختصاص

معهد البشير صفر
تونس

 2005م

دكتوراه في علوم التصرف

158

3

التخصص ومجاالت االهتمام

علوم التصرف

التخـصص العام

التخصص الدقيق

التسويق

مـجاالت االهتمام

البحوث في علوم التصرف  -التسويق

العلمية

4

التسويق االلكتروني

السجل الوظيفي

الوظيفة
أستاذة مساعدة
مساعدة متعاقدة
مساعدة متعاقدة

جهة العمل وعنوانها
جامعة القصيم
جامعة المنستير تونس
جامعة صفاقس تونس

التاريخ
2018 /9/06م لتاريخه
2018 - 2017
 2016 –2012م
--

5

األعمال اإلدارية واللجان

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
لجنة مناقشة مشاريع التخرج للطلبة – جامعة صفاقس

159

التاريخ
 2013-2012ق

6

األبحاث العلمية المنشورة

اسم الباحث
(الباحثين)
1

د.هدى الزوابي
د.محمد كمون

2

د.هدى الزوابي

 ،االنطباع تجاه االستتتتتشتتتتهار الستتتتياستتتتي :دراستتتتة استتتتتطالعية ،المؤتمر الدولي الرابع للجمعية
المغربية للتسويق 5 ،و  6مارس  ،2015الحمامات ،تونس

د.هدى الزوابي

ما هو مكان االستتشتهار الستياستي في استتراتيجية االتصتاالت للشتركة؟ دراستة حالة ،مجلة إدارة
األعمال واالستراتيجية ،)2 :2( ،الصفحات (2015) 30-18

د.هدى الزوابي

تأثير الكلمة االلكترونية في الفم على صورة العالمة التجارية واالنطباع ونية الشراء :دراسة
تجريبية على صناعة األغذية الزراعية في تونس .مجلة إدارة األعمال الدولية-84 ،)2( 20 ،
.(2016) 94

د.هدى الزوابي

االستتتتشتتتهار الستتتياستتتي :طريقة أخرى للتواصتتتل ،الملتقى الدولي الخامس لالقتصااااد والتصااار
والتجارة العالمية ،سوسة تونس )(2017

د.هدى الزوابي

االستشهار السياسي :طريقة أخرى للتواصل ،المجلة الدولية لألعمال واستراتيجيات االقتصاد

د.محمد كمون

5

د.محمد كمون

6

د.محمد كمون

7

د.محمد كمون

8

 28جوان 2013

د.هدى الزوابي

د.محمد كمون

4

تأثير انطباع المستهلك تجاه االستشهار السياسي على العالمة التجارية السياسية ،المؤتمر الحادي
والعشرون حول رؤية  :2020االبتكار ،التنمية المستديمة والنمو االقتصادي ،فيينا ،النمسا -27

ما هو مكان االستتتشتتهار الستتياستتي في استتتراتيجية االتصتتاالت للشتتركة؟ دراستتة حالة ،المؤتمر
الدولي الثالث للجمعية المغربية للتسويق 6 ،و 7مارس  ، 2014الحمامات ،تونس

د.محمد كمون

3

عنوان البحث والناشر والتاريخ

د.هدى الزوابي

(2017) 272-263,

االستشهار السياسي :تح ٍد وأمل في التواصل السياسي ،مجلة التصر

و التنظيم 2017

د.محمد كمون
د.هدى الزوابي
د.محمد كمون

محددات اختيار السياحة اإلسالمية :حالة تونس ،الدورة الثالثة لفعاليات الندوة العلمية "التجديد
الرقمي :التسويق والتصر في ظل تحديات الرقمنة"  20و 21أفريل 2018
المهدية تونس

9
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Experience:

Position

From

To

Employer

Country

Assistant Professor

2018

Continue

Qassim University

Saudi Arabia

Attend:

Type

Course Title

Year Duration

Participation in the
international conference of the
Tunisian Association of
Seminar
2018
Marketing, sixteenth session,
06 and 07 Avril 2018
Hammamet, Tunisia

Training

Participation in the symposium
2018
on "Softs Skills":

Participation in the fourth
session of the scientific
Seminar symposium on Economics and 2018
Applied Finance, Mahdia
Tunisia
Participation in the third
session of the scientific
Seminar
symposium on DigiNov,
Mahdia, Tunisia

2018

161

Organizer

Country

48

Tunisian
Association of
Marketing

Tunisia

3

Faculty of
Economic and
Management of
Mahdia

Tunisia

48

Faculty of
Economic and
Management of
Mahdia

Tunisia

48

Faculty of
Economic and
Management of
Mahdia

Tunisia

6

University of Sfax Tunisia

Participation in the symposium
Seminar on pedagogical evaluation:
2015
Reflection on our practices

Conduct:
Country

Organizer

Tunisia

University of
Sfax

7

Year Duration
2012

6

Type

Course Title
Attendance in the discussion committees of
graduate projects for students

Training

األنشطة التدريسية

المقررات التدريسية التي

المرحلة

الدراسات

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

سياسة واستراتيجية المؤسسة
اإلشهار التجاري
تسويق مباشر
تسويق
التصر

في نقاط البيع

تنظيم المؤسسات
تحليل سلوك مستعملي األنترنيت
تخطيط التسويق
تنمية الشخصية
نظم معلومات المؤسسات
التدريب والتنمية

البكالوريوس

مبادئ التسويق

162

االسم

التوقيع

التاريخ
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :
..............
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

 .د.هدى الزوابي

..............

.............. :
..............

..............
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

البيانات الشخصية

االســــم

إلهام الهادي بن فاطمة

تاريخ ومكان الميالد

تونس 1985_02_20

الحالة االجتماعية

متزوجة

الــعـنوان

جامعة القصيم
كلية االقتصاد واالدارة – قسم ادارة االعمال

المؤهالت الدراسية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدرجة العلمية
دكتوراه

إدارة األعمال

كلية العلوم اإلقتصادية و
التصرف جامعة صفاقس تونس

 2016م

ماجستير في إدارة األعمال

إدارة األعمال

المعهد العالى إلدارة األعمال
جامعة صفاقس تونس

 2010م

بكالوريوس إدارة األعمال

إدارة األعمال

المعهد العالى إلدارة األعمال
جامعة صفاقس تونس

2008م

باكالوريا

اقتصاد و
تصرف

معهد ابو القاسم الشابي تونس

2004م

164

3

التخصص ومجاالت االهتمام

إدارة األعمال

التخـصص العام

التخصص الدقيق

ريادة األعمال و بعث المشاريع الصغرى و المتوسطة

مـجاالت االهتمام

ريادة األعمال من مدخل سلوكي

العلمية

4

الثقة الزائدة بالنفس و التفاؤل لرائد األعمال و ريادة األعمال

السجل الوظيفي

الوظيفة
أستاذ مساعد

جامعة القصيم

محاضر

كلية العلوم اإلقتصادية و التصرف
جامعة صفاقس تونس
كلية العلوم اإلقتصادية و التصرف
جامعة صفاقس تونس
المعهد العالى إلدارة األعمال جامعة 2015/09/14-2014/09/15
صفاقس تونس
--

محاضر
محاضر

5

جهة العمل وعنوانها

التاريخ
 2017م لتاريخه
-2016/09/15
2017/09/15
2016/09/14 – 2015/9/15

األبحاث العلمية المنشورة

اسم الباحث (الباحثين)

عنوان البحث والناشر والتاريخ

1

Ben Fatma, E., Ben
Mohamed, E., and
Boudabouss, S.

BEHAVIORAL ENTREPRENEURSHIP THEORY: A
SURVEY AND FUTURE DIRECTIONS. Journal of
)Developmental Entrepreneurship (SCOPUS, SJR
ACCEPTED with English editing revision, 2018

2

Ben Fatma, E.; Ben
Mohamed, E.; and
Boudabouss, S.

Does entrepreneur dispositional optimism bias affect small
firms' technical efficiency, International Journal of
Entrepreneurship and Small Business, 24,3; pp 302-321
Indexd Scopus; SJR; ABDC
Inderscience 2015
165

Entrepreneurship theory: from rational to behavioral theory,
International Journal of Contemporary Business Studies; 4;5;
pp 72-89

E Ben Fatma, E Ben
Mohamed, Sami
Boudabouss;

3

2013

:أبحاث قيد النشر
1. Ben Fatma, E., Ben Mohamed, E., Dana L.P and Boudabouss, S.
2018. Does Entrepreneurs Psychology Affect Their Business
Venture Success. Submitted.
2. Ben Fatma, E., Ben Mohamed, E., Dana L.P and Boudabouss, S.
Entrepreneurial Psychology and The Opportunity Process.

األنشطة التدريسية

الدراسات

المرحلة

المقررات التدريسية التي

العليا

الجامعية

ساهم في تدريسها

مبادئ التسويق
نظرية التنظيم
حلقة بحث في اإلدارة
إدارة الجودة الشاملة
السلوك التنظيمي
املبادأة و إدارة املشاريع

البكالوريوس
التوقيع

.1
.2
.3
.4
.5
.6

االسم
التاريخ

..............  إلهام الهادي بن فاطمة. : اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس
..............
..............

.............. :
..............

166

اسم وتوقيع رئيس الــقســم

7

