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 املقدمة:                                   

احلمد هلل رب العاملني، خالق الكونني وما فيهما، ومدبر األمر، الفتاح املنان، ذي الطول والفضل واإلحسان، 
الذي من على اإلنسان بنعمة العقل والفكر وفضله هبا على سائر اخللق، فاستوجب بنعمه تلك أكمل أوجه 

ألزيدنكم{. حنمده ونشكره  ولئن شكرمتالقائل: }الشكر والشكر ال يرتتب عليه إال مزيد من النعم. فسبحان 
على إنعامه علينا، مث الصالة والسالم على أسوتنا احلسنة، ومثلنا األعلى، الذي علمنا اخلري أبقواله وأفعاله، 

 وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إىل يوم الدين. آلةحممد بن عبد هللا وعلى  وأمر سيدانكل شأن   يف وأحواله

 ج:نبذة عن الربنام
يف  أنشئ قسم إدارة األعمال  كلية العلوم االدارية ،يعد قسم إدارة األعمال من األقسام العلمية املتخصصة يف  

، بوصفه جزءا من اهليكل العام للكلية االدارية جبامعة جنران يف كلية العلوم (  هـ 1430 -1429)العام 
،  مبنطقة جنرانليخدم القرى واهلجر احمليطة  -هـ 1427للطالب يف العام الدراسي الوليدة اليت فتحت أبواهبا 

إىل املشاركة احلقيقية والفاعلة يف تطوير اجملتمع وتلبية احتياجاته يف اجملاالت املختلفة  من الكلية  وذلك طموحا
والسيما يف جمال إدارة األعمال الذي يعد من أكثر اجملاالت رحابة يف سوق العمل حيث ميكن الدارس من 

ة الكاملة يف أعمال خمتلفة ،ويعدد أمامه اخليارات لينتقي املناسب له منها كما أهنا تتيح له العمل احلر ، املشارك
وقد وعى ذلك الطلبة يف كلية العلوم منذ اللحظات األوىل حيث شهد القسم إقباال كبريا من خرجيي املرحلة 

 . وحياول قسمطالب  (27)طالبة و  (82)ددعحيث بلغ عدد الطالب يف السنة االويل من التأسيس الثانوية ، 
على القسم  ولقد حرصالكفاءة شعارًا للقسم  عن طريق اعتمادإدارة األعمال دائمًا أن يكون يف الطليعة 

والتميز على أساس امليزة التنافسية للوصول إىل أعلى مستوايت  وحمددة قائمة رسالته بطريقة واضحةصياغة 
وتدريبهم قوم بتأهيل الطلبة . كما ان القسم يالدولية للجودة املطلوبة للجانب العلمي ووفقًا للمعايري املطلوب

تنمي قدراهتم املعرفية حنو عملية التحليل  واألنرتنت اليتاجملاالت املعرفية منها احلاسوب  وتزويدهم مبختلف
ال بعد إكمال الطالب كافة يف إدارة األعم سالبكالوريو درجة  ومينح القسمالصائب  والتخطيط واختاذ القرار

كما مينح   القسم.املتطلبات الدراسية بنجاح يف مجيع املواد الدراسية املقررة حسب اخلطة الدراسية اليت حددها 
 القسم شهادة املاجستري يف إدارة االعمال.
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الطالب والطالبات ويليب  من خالل برانمج متميز يف ادارة االعمال يشبع رغبات واألكادمييالتميز العلمي 
 .احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية

 رسالة الربنامج:
أعداد خرجيني مزودين ابملعارف واملهارات يف جمال إدارة االعمال من خالل برانمج متميز يليب احتياجات سوق 

  اإلسالمية.العمل وفقا للقيم 
 اجلودة 

  أهداف برنامج ادارة االعمال:

 الكفاءات الالزمة حلل املشكالت يف منظمات االعمالاكساب الطالب  .1
 .تزويد الطالب ابملعارف واملفاهيم احلديثة املرتبطة إبدارة االعمال .2
 كساب الطالب مهارات اعداد السياسات االسرتاتيجية املرتبطة مبجاالت إدارة االعمالأ .3
عمال يف القطاع العام واخلاص اكساب الطالب القدرة على تطبيق التقنيات احلديثة يف جمال إدارة اال .4

 .واملؤسسات غري الرحبية
 غرس القيم األخالقية السليمة يف الطالب مبا يدعم بقوة التزامه بقواعد أخالق وآداب املهنة. .5

 مميزات الربنامج:
كوادر إدارية وقيادية مؤهلة تتناسب مع احتياجات القطاعات االقتصادية املختلفة   يسهم الربانمج يف إعداد .1

 العمل.ومتطلبات سوق 
 يتوافق الربانمج مع توجهات اململكة لتنمية وتطوير املناطق احلدودية. .2
 األعمال.يف شىت جماالت إدارة واالستشارات يوفر الربانمج كوادر مؤهلة لتقدمي اخلدمات العلمية  .3
 .تمام املكثف بربامج إرشاد الطلبة والتفاعل مع قضاايهمااله .4
 اإلدارية.أحدث املناهج يف العلوم  علىالربانمج قوم ي .5
مهارات إدارية وتكنولوجية وسلوكية متعددة متكنهم من القيام بواجباهتم الوظيفية على  بالطال يكسب .6

 أكمل وجه
 يف جمال ادارة األعمال.للطالب التعلم والتفكري والبحث ملهارات يهتم ابلتطوير املبكر  .7
 .األساليب والوسائل احلديثة يف التعليميستخدم الربانمج   .8



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4  
 رؤية البرنامج:

 التنمية.التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج متميز في ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات  

 رسالة البرنامج:

   وفقا للقيم االسالمية. أعداد خريجين مزودين بالمعارف والمهارات في مجال إدارة االعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جــــــــامعــــة جنـــــــــران
 كلية العلوم االدارية

ادارة االعمال برنامج   
 
 

 
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 

NAJRAN  UNIVERSITY 
Faculty of Administrative Sciences 

Business Administration Department 

 
 

 تدريب الطالب على اختاذ القرارات اإلدارية ووضع احللول املناسبة للمشاكل اليت تواجه الشركات اخلاصة.  .9
 .ي املؤهالت العليا املتمتعني ابلكفاءة واخلربةكادر من أعضاء هيئة التدريس من ذو يتوفر يف الربانمج   .10

 اجملالت الوظيفية للربنامج:
 .احلكومية( توالوكاالالوحدات  – )الوزارات ملنظمات احلكوميةالوظائف اإلدارية اب .1
 البنوك التجارية، اجلامعات، والصناعية مثل: اخلدمية اخلاصنظمات القطاع الوظائف اإلدارية مب .2

إدارات  التسويق،شركات  الدعاية،شركات املستشفيات، شركات التامني، شركات الطريان، إدارة الفنادق، 
التوظيف  الصناعية، شركات التجارية، الشركاتالشركات  العامة، املكاتب االستشارية، العالقات

 والتدريب.
 منظمات خريية وتطوعية. املدين مننظمات القطاع الوظائف اإلدارية مب .3
 إدارة املشروعات واالعمال الصغرية. .4
 شركات األوراق املالية والبورصات.الوظائف اإلدارية ب .5

 خمرجات التعلم املستهدفة:
A.     املعارفKnowledge 

 : المفاهيم والمبادئ والقواعد األساسية في إدارة األعمال.يعرف 1ع

البحددا العيمددي والحاسدد  اولددي ولواعددد الي ددة  وأسددالي الماليددة واااجاةيددة : الوظددا ف ااداريددة وماددام اادارا  يحدددد 2ع
 العربية واااةييزية والثقافة ااسالمية

يددر:ر: األسددل والمبددادئ المحاسددبية وااداريددة واالجاددادية والماليددة وااحاددا ية والقااوايددة الجددي جح:ددم العمددل فددي  3ع
 مؤسسا  القطاع الخاص.(

B.     املهاراتSkills 

 وظا ف العميية اادارية والمالية والعاللا  العامة في مةال إدارة األعمال. يشرح: 1م

 اادارية واالجاادية والمالية والجسويقية والقااواية.ااةراءا  الخطط ااسجراجيةيا  وبين السياسا  و :يميز 2م

 مةال إدارة األعمالواالجاادية واادارية في والمحاسبية العمييا  الرياضية وااحاا ية يطبق  3م

C – الكفاءات 

 بفاعيية :جابياً وشفاياً في مةال إدارة األعمال.مع ااخرين يجواال  1ك
 يسجخدم شب:ة المعيوما  والجقاية الحديثة في إدارة األعمال 2ك
والعددام باسددجخدام ااداريددة والماليددة والسدديو:ية والقااوايددة الجددي جواةددط مؤسسددا  القطدداع الخدداص  يحيددل المشدد:ال : 3ك

 األسالي  العيمية المااسبة.

 يعمل بفاعيية ضمن فريق ومةموعا  العمل. 4ك

   :مدة الربنامج بالسنوات والدرجة املمنوحة
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 اربعة سنوات :البرنامجمدة 
 ثمانية مستويات دراسية :عدد المستويات الدراسية

 إدارة االعمال سبكالوريو مسمى الدرجة العلمية الممنوحة:

 متطلبات االلتحاق بالربنامج: 
 بالبرنامج االتي: قيشترط لاللتحا

  شروط القبول العامة بجامعة نجران 

  70ان ال تقل النسبة الموزونة لطالب المسار العلمي عن%  

  75ان ال تقل النسبة الموزونة لطالب المسار االدبي عن% 

 العلمية:متطلبات احلصول على الدرجة 
 عدد الوحدات المعتمدة المطلوبة موزعة على النحو التالي(: )وتشمل :العلمية الدرجةمتطلبات الحصول على 

  :ساعة 132إجمالي عدد الوحدات المعتمدة 

 المستوى الثامن :المستوي الذي تقدم فيه الخبرة الميدانية/التدريب الميداني 

 في جهة التدريب( )إن وجد( الساعات الفعلية للخبرة الميدانية )الساعات الفعلية التي يقضيها الطالب  

 = وحدات  3 عدد الوحدات المعتمدة للخبرة الميدانية/التدريب الميداني 

 ال يوجد مشروع بحثي = مشروع التخرج 

 ال يوجد بالخطة مقررات اختيارية 

 ال يشترط البرنامج السنة التحضيرية 

  :اجلامعةعدد ونسبة وحدات متطلبات 
 عدد المقررات اختياري إجباري / مكونات الخطة الدراسية

الساعات 

 المعتمدة
 النسبة المئوية

 %9 12 6 إةباري متطلبات الجامعة

 

 عدد المقررات إجباري / اختياري مكونات الخطة الدراسية
الساعات 

 المعتمدة
 النسبة المئوية

 %34 45 17 إةباري متطلبات الكلية

 

 المقرراتعدد  إجباري / اختياري مكونات الخطة الدراسية
الساعات 

 المعتمدة
 النسبة المئوية

 %57 75 25 إةباري متطلبات البرنامج

 ساعة 132=  عدد الوحدات المعتمدة للمقررات اإلجبارية

 ال تنطبق=  االختياريةالمعتمدة للمقررات  عدد الوحدات

 ال تنطبقعدد الوحدات المعتمدة للمقررات الحرة = 
 

 University requirements مجطيبا  الةامعة  

 المستوي عدد الوحدات المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر
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 االول المستوى 2 المدخل للثقافة االسالمية 2-سلم 111

 االول المستوى 2 مهارات لغوية 2-عرب201

 الثاني المستوى 2 (2ثقافة إسالمية ) 2-سلم112

 الثاني المستوى 2 التحرير العربي 2-عرب302

 الثالث المستوى 2 (3ثقافة إسالمية ) 2-سلم113

 الرابع المستوى 2 (4ثقافة إسالمية ) 2-سلم114

 Faculty  requirements مجطيبا  ال:يية 
 المستوي عدد الوحدات المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 االول المستوى 2 مهارات التعلم والتفكير والبحث 2-مهر100

 االول المستوى 3 مبادئي االدارة 3-دار103

 االول المستوى 2 اللغة اإلنجليزية 2-نجل102

 االول المستوى 3 حاسب الي 3-حال 101

 االول المستوى 3 مبادئي االقتصاد الجزئي 3-قصد104

 الثاني المستوى 3 الرياضيات االدارية 3-ريض 105

 الثاني المستوى 2 مهارات االتصال 2-دار106

 الثاني المستوى 3 مبادئي االقتصاد الكلي 3-قصد107

 الثاني المستوى 3 اللغة اإلنجليزية لإلعمال 3-نجل109

 الثاني المستوى 3 1-مبادئي المحاسبة 3-حسب108

 الثالث المستوى 2 ريادة االعمال 2-دار204

 الثالث المستوى 3 االحصاء ئمباد 3-إحص202

 الثالث المستوى 3 التسويق ئمباد 3-تسق203

 الثالث المستوى 2 اإلدارة المالية 2-مال201

 الثالث المستوى 2 المدخل إلى القانون 2-قان205

 السادس المستوى 3 بحوث العمليات 3-كمي301

 السادس المستوى 3 العلمي مناهج البحث 3-دار304

 Specialization  requirementsالجخاص مجطيبا  
 المستوي عدد الوحدات المعتمدة المقرر اسم رقم ورمز المقرر

 الثالث المستوى 3 أصول االدارة 3-دار 220

 الرابع المستوى 3 قانون الشركات 3-قان  271

 الرابع المستوى 3 السلوك التنظيمي 3-دار 225

 الرابع المستوى 3 محاسبة التكاليف 3-حسب 210

 الرابع المستوى 3 إدارة التسويق 3-تسق 264

 الرابع المستوى 3 نظم المعلومات االدارية 3-نما 235

 الخامس المستوى 3 إدارة الموارد البشرية 3-دار321

 الخامس المستوى 3 إدارة العمليات 3-دار322

 الخامس المستوى 3 إدارة الخطر والتامين -3دار323

 الخامس المستوى 3 إدارة العالقات العامة 3-دار324

 الخامس المستوى 3 المشاريعإدارة  3دار325

 الخامس المستوى 3 إدارة المؤسسات المالية 3-دار 326

 السادس المستوى 3 إدارة سالسل التوريد 3-دار327
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 السادس المستوى 3 نظرية المنظمة 3-دار328

 السادس المستوى 3 التجارة االلكترونية 3-تسق368

 السادس المستوى 3 إدارة التغيير 3-دار 329

 السابع المستوى 3 دارسة الجدوى وتقييم المشروعات 3-دار 420

 السابع المستوى 3 االقتصاد االداري 2-قصد  421

 السابع المستوى 3 المحاسبة االدارية 3-حسب 410

 السابع المستوى 3 اساسيات االستثمار 3--مال  452

 السابع المستوى 3 إدارة الجودة الشاملة 3-دار 423

 السابع المستوى 3 الدولية االعمال إدارة 3-دار 424

 الثامن المستوى 3 إدارة المعرفة 3-دار 425

 الثامن المستوى 3 االدارة االستراتيجية 3-دار 426

 الثامن المستوى 3 التدريب التعاوني 3-دار 427

  :المطيوبةالمرافق/المعامل والجةايزا  
 غير متوفر متوفر ع المطلوبالنو

  متوفر وطابعات أجهزة حاسب

  متوفر معمل لتصوير المستندات

  متوفر القاعات الدراسية

  متوفر اجهزة العرض المرئي والمسموع

  متوفر معمل حاسب الي

  متوفر معدات االمن والسالمة

 ةمتوفرغير   مكتبة خاصة بالقسم

 نظام االختبارات بربنامج إدارة االعمال:
كما ال يسمح ابخلروج من االختبار قبل   بدايته،ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من  .1

 بدايته.مضي نصف ساعة من 
 حماضراته.من عدد  % 25حيرم الطالب املنتظم من دخول االختبار النهائي يف كل مقرر يتغيب فيه أكثر من  .2
 عذره،جاز جمللس الكلية قبول  قهري،إذا مل يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي من مواد الفصل لعذر  .3

ويعطى التقدير الذي  التايل،والسماح إبعطائه اختباراً بدياًل خالل مدة ال تتجاوز هناية األسبوع الثالث من الفصل الدراسي 
ويستلزم ذلك أن يتقدم الطالب بعذر مقبول إىل عميد الكلية اليت ينتمي إليها قبل حيصل عليه بعد أدائه االختبار البديل 

 بداية الفصل الدراسي التايل طالباً السماح له ابالختبار الـبـديــل.
 نظام الدراسة بربنامج إدارة االعمال:

 جيب على الطالب اجتياز السنة التحضريية قبل الدخول يف الربانمج. .1
 (.مثانية مستوايت على األقل) على نظام املستوايت الربانمجتسري الدراسة يف  .2
 .تكون مدة املستوى الدراسي فصاًل دراسياً  .3
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 .وفقاً ألحكام االنتقال من مستوى إىل آخر الدراسية،والنجاح يف مقررات املستوايت  الدراسة،يتدرج الطالب يف  .4
 .اح مجيع مقررات ذلك املستوىينقل الطالب من مستواه إىل املستوى الذي يليه إذا اجتاز بنج .5
ويكون احلد األعلى  الدراسي،دراسية يف الفصل  وحدة( 12)يـكـون احلـد األدىن للعبء الدراسي يف تسجـيـل املـقررات  .6

 .لعدد الوحدات الدراسية وفق ما تضمنته اخلطة الدراسية لكل كلية
 .مبستويني اتليني للمستوى املقيد فيه الطالبحيدد عدد املستوايت التالية املسموح بتسجيل مقررات منها  .7
 التالية:إذا رسب الطالب يف مقرر أو أكثر يعيد دراسة ما رسب فيه وفق الضوابط  .8
ــــــررات  - ــــــر مــــــن الوحـــــــدات الدراســــــية لزمــــــه إعــــــادة دراســــــة مق ـــــــب فيمــــــا جممـــــــوعه احلــــــد األدىن أو أكث إذا رســـــــب الطـال

 الرسوب فقط
ن احلــــد األدىن مـــن الوحــــدات الدراســــية يلــــزم إعـــادة دراســــة مقــــررات الرســـــوب إذا رســـب الطالــــب فيمــــا جمموعـــه أقــــل مــــ -

 يلي: مع إضــافـة مقررات إضافية من املستويني اليت تـلي مسـتـواه وفقا ملا 
 يكون التسجيل يف املقـررات وفق ضوابط اخلطة الدراسية واجلداول. أن -
ــــ - رتبط العــــبء الدراســــي للطالــــب مبعدلــــه الرتاكمــــي علــــى يــــتم التسـجـيـــــل للطالــــب مــــن املســــتوايت الــــيت تلــــي مســــتواه وي

 .يقل عدد الوحدات الدراسية املسجلة عن احلد األدىن أال
 إهناء عدمالتعارض أو  )بسببعند تعذر تسجيل الطالب للعبء الدراسي من مقررات املستوى الدراسي الذي يليه  .9

ؤه الدراسي من مقررات املستوايت التالية املسموح هبا يكمل عب املستوى(املتطلب السابق أو إلهنائه مجيع مقررات ذلك 
وإذا تعذر إكمال وحداته الدراسية بعد ذلك يكتفي ابلوحدات الدراسية اليت توافرت له حىت لو كان عددها دون احلد 

 األدىن.
ني مدعمًا ابألوراق يتقدم الطالب بطلب أتجيل الدراسة إىل عميد الكلية قبل بداية الفصل الدراسي املراد أتجيله أبسبوع .10

 الكلية.الثبوتية لعذره لعرضه على جملس 
 التخرج.ال حتتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلهناء متطلبات  .11
 يلي:يرتتب على انقطاع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب أتجيل ما  .12

 يـطـوى قيـد الطـالـب من اجلـامعة -
 الفصل قبل إخالء طرفـه من اجلامعة أو إعادة قيدهيطالب الطالب إبعادة مكافأة ذلك  -
 يرصد للطالب تقدير راسب يف مجيع مقررات ذلك الفصل -

إذا تقدم بعذر مقبول لدى اجلهة اليت  راسباً،جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون أن يعد  .13
الفصلي وشهرين لطلبة  النظام لطلبةة خبمسة أسابيع على األقل وذلك قبل بداية االختبارات النهائي اجلامعة،حيددها جملس 

 السنوي.النظام 
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 الدراسي.يف مجيع مقررات ذلك الفصل  (W )ع،يرصد للطالب املعتذر تقدير منسحب بعذر  .14
 معة.اجلاال جيوز للطالب التأجيل واالعتذار أكثر من فصلني دراسيني متتاليني أو ثالثة فصول غري متتالية طيلة بقائه  .15
 تشرتط موافقة ويل أمر الطالبة عند تقدميها طلب االعتذار أو التأجيل .16

 اهليكل التنظيمي لربنامج إدارة االعمال:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسات العليامنسق  قسم إدارة االعمال مساعد رئيس قسم إدارة االعمال مساعدة رئيس

 رئيس قسم إدارة االعمال

 االعمالالمجلس العلمي لقسم إدارة 

 منسقة الجودة بقسم إدارة االعمال

األكاديمية لقسم إدارة  المرشدة

 االعمال

 قسم إدارة االعمال ةمسجل

 مشرفة األنشطة الطالبية بالقسم

مشرفة البحوث العلمية وخدمة 

 المجتمع

 مشرفة التخطيط والشئون المالية

 سكرتارية قسم إدارة االعمال

 االعمالامين قسم إدارة 

 منسق الجودة بقسم إدارة االعمال

 األكاديمي لقسم إدارة االعمالالمرشد 

 قسم إدارة االعمالمسجل 

 مشرف شئون المعيدين والمبتعثين

 مشرف األنشطة الطالبية بالقسم

مشرف البحوث العلمية وخدمة 

 المجتمع

 مشرف التخطيط والشئون المالية

 االعمالسكرتارية قسم إدارة 

 منسق برانمج ماجستري إدارة االعمال
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 :أعضاء هيئة التدريس بربنامج إدارة االعمال

 كلية العلوم اإلدارية
 قسم إدارة االعمال

 أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة االعمال
 االمييل الرمسي للجامعة

 االمييل الرمسي اجلامعي اجلنسية املؤهل الدرجة   االسم م
 faalqammash@nu.edu.sa سعودي دكتوراه مشاركأستاذ  حممد ال قماشعلي  د. فهد 1
 salshehry@nu.edu.sa سعودي دكتوراه مشاركأستاذ  د. عاطف سعد الشهري 2
 Hhalsedran@nu.edu.sa سعودي دكتوراه استاذ مساعد حسن محد حممد آل سدران د. 3

 aljazea@gmail.com سعودي دكتوراه استاذ مساعد ال جازع عبد هللامبارك  أ.أمحد 4

 masharef@nu.edu.sa سوداين دكتوراه مشاركأستاذ  شريف حممدد. حممد حسن  5
 mrbelloumi@nu.edu.sa تونسي دكتوراه أستاذ البلومي أ.د منري رشيد أمحد 6
 katouati@nu.edu.sa تونسي دكتوراه استاذ مشارك د. كمال عباس توايت 7
 bmelsheikh@nu.edu.sa سوداين دكتوراه أستاذ مساعد الشيخ عثماند. اببكر مبارك  8
 aaallaoui@nu.edu.sa جزائري دكتوراه أستاذ مساعد د. عبد الفتاح عبد احلميد محيدة  9

 ahmedabdu@nu.edu.sa سوداين دكتوراه أستاذ مساعد د. أمحد ادريس عبده ادريس 10
 mhalamry@nu.edu.sa ميين دكتوراه أستاذ مساعد سالم عبد اجمليدميثاق أمحد  د. 11
 aaaly@nu.edu.sa سوداين دكتوراه استاذ مساعد حامد علي  عبد هللا عبد الغفارد.  12
 emhamed@nu.edu.sa سوداين دكتوراه استاذ مساعد علي حامد د. التاج حممد حممد 13
 maabdullaah@nu.edu.sa سوداين دكتوراه أستاذ مساعد د. حممد االمني حممود عبد هللا 14
 Ra1981mialali@yahoo.com أردين ماجستري حماضر العليحممد أ.رامي أسامة  15

 HALGHABARI@Yahoo.com سعودي ماجستري حماضر محد سعيد الغباري أ. 16

 alsharmah@yahoo.com سعودي ماجستري حماضر صاحل حممد آل شرمهأ. 17

 Abdu111ah_101@hotmail.com سعودي ماجستري حماضر  حسني صاحل النجراين عبد هللا.أ 18

 alghobarii@gmail.com سعودي ماجستري حماضر الغباري  عبد هللاحسني أ.  19

 SALEHA.ALSAIARI@GMAIL.COM سعودي ماجستري حماضر صاحل علي مبخوت الصيعري  20

 FARES_22222@YAHOO.COM سعودي ماجستري حماضر  فارس قصاص محد مساعد 21

mailto:salshehry@nu.edu.sa
mailto:aljazea@gmail.com
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 nmsmn24@gmail.com سعودي بكالوريوس حماضر القحطاين انصر منصور سامل  22

 s-alslem@windowslive.com سعودي ماجستري حماضر القحطاين  سلطان حممد آل سليم 23

 Mr.alharethi@gmail.com سعودي ماجستري مبتعث للدكتوراه أ.علي صاحل أمحد احلارثي 24

 Harthe999@hotmail.com سعودي ماجستري مبتعث للدكتوراه أ.صاحل امحد مبارك احلارثي 25

 aaalhamami@nu.edu.sa سعودي ماجستري مبتعث للدكتوراه اهلمامي مبارك  عبد هللا.أمحد أ 26

 Awa200@yahoo.com سعودي ماجستري مبتعث للدكتوراه  سلطان العرايب ملفي عبد هللاأ. 27

 hhalswar@nu.edu.sa سعودي بكالوريوس معيد  محد حسني صاحل ال سوار 28

 Hadiban1010@hotmail.com سعودي بكالوريوس معيد  هديبان صاحل علي ذيبان 29

 amsta86@gmail.com سعودي بكالوريوس مبتعث للماجستري  عبد الرمحن حممد سلطان العسريي 30

 الرمسي الربيد اإللكرتوين اجلنسية املؤهل الدرجة االسم م
 aaalata@nu.edu.sa سودانية دكتوراه استاذ مساعد د. أماين علي عوض العطا 1
 Buthaynatamim@nu.edu.sa سودانية دكتوراه استاذ مساعد د. بثينة مجال الدين عبد هللا  2

 ahawadallah@nu.edu.sa سودانية دكتوراه استاذ مساعد د. احلان حسن عبد القادر 3
 assuliman@nu.edu.sa سودانية دكتوراه استاذ مساعد د. أماين سليمان أمحد سليمان 4
 thmohammed@nu.edu.sa سودانية دكتوراه استاذ مساعد د. ثراي حسن فرح 5
  hahofsi@nu.edu.sa تونسية ماجستري حماضر عيسى حفصي حنان أ. 6

 Hmabdelqader@ nu.edu.sa أردنية ماجستري حماضر حممود عبد القادرحنان حممد أ. 7

 maalsayegh@ nu.edu.sa مينية ماجستري حماضر أمحد الصايغ يعبد القو مين أ. 8

 naelhaj@nu.edu.sa سودانية ماجستري حماضر أ.هنلة عبد الفتاح ابراهيم 9

 areen.finance@gmail.com اردنية ماجستري حماضر عرين فائز على العباينة 10

 mhelsayed @nu.edu.sa مصرية ماجستري حماضر مين حسن السيد عبد العزيز 11

 ealharbi@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر عبد رب النيب  أ.اميان مصلح 12

 dhalsheikh@nu.edu.sa سعودية ماجستري مبتعث للدكتوراه حضيض الشخ داللأ.  13
 nesmoah2012@hotmail.com سعودية ماجستري مبتعث للدكتوراه الياميأمحد حممد أ. نسيم  14

 arwaalshareef@hotmail.com سعودية ماجستري مبتعث للدكتوراه  املشيخياروي امحد  15
 miss-reeemy@hotmail.com سعودية ماجستري حماضر  رمي محد احلمياين 16

 smabualnas@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر  شيماء مبارك ابو الناس 17

 dhalabbass@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر دقلة محد ال عباس   18

 Khalwadie@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر خلود حسني علي الوادعي  19

mailto:Awa200@yahoo.com
mailto:dhalsheikh@nu.edu.sa
mailto:arwaalshareef@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  12  
 رؤية البرنامج:

 التنمية.التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج متميز في ادارة االعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات  

 رسالة البرنامج:

   وفقا للقيم االسالمية. أعداد خريجين مزودين بالمعارف والمهارات في مجال إدارة االعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جــــــــامعــــة جنـــــــــران
 كلية العلوم االدارية

ادارة االعمال برنامج   
 
 

 
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 

NAJRAN  UNIVERSITY 
Faculty of Administrative Sciences 

Business Administration Department 

 
 

 Kfalshahrani@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر خلود فالح عبد هللا تركي الشهراين  20

 maalmutlagah@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر متعب ال مطلقة عبد العزيزمي  21

 ajseead@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر امل جابر سعيد ال ذيبان 22

 ajasiry@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر علياء حيي علي عسريي 23

 jnalharthy@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر مجعة انصر على احلارثي 24

 baaltalhi@nu.edu.sa سعودية ماجستري حماضر بيان عوض عائض الطلحي 25

 Nesomah2012@hotmail.com سعودية ماجستري حماضر سعيدة انصر سال آل سامل 26

 Amaat91@hotmail.com سعودية بكالوريوس مبتعثه للماجستري احالم حممد علي الثوابين 27

 zaslyahya@nu.edu.sa سعودية بكالوريوس مبتعثه للماجستري زهرة سعيد ال حيي 28

 fa_ma_2012@hotmail.com سعودية بكالوريوس مبتعثه للماجستري  فاطمة مداوي منصور اليامي 29

 zaslyahya@nu.edu.sa سعودية بكالوريوس مبتعثه للماجستري صاحلة أمحد االمسري 30

 اليات التواصل مع إدارة الربنامج:
 faalqammash@nu.edu.saرئيس قسم إدارة االعمال: د. فهد على حممد ال قماش     -
 8758التحويلة    masharef@nu.edu.saحممد احلسن شريف حممد د. قسم إدارة األعمال.  مساعد رئيس -
 1226821التحويلة الداخلية  ealharbi@nu.edu.saعبد رب النيب  أ.اميان مصلحمنسقة الشق النسائي:  -

 
 وابهلل التوفيق

 

 إعداد:
 حممد احلسن شريف حممد .د

 قسم إدارة االعمال مساعد رئيس      
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