
 

 

 خطة األنشطة الطالبية
 بكلية إدارة األعمال

 هـ 1443/1444 لثانيللفصل ا

 

رجى متابعة إعال
ُ
 نات الكلية عبر قنواتها الرسمية.*لمعرفة تحديثات المواعيد للفعاليات، ي

 الطالبات(.األعمال )أقسام  مبنى كلية إدارةهو  :(45، والمبنى )األعمال )أقسام الطالب( مبنى كلية إدارةهو  :(23المبنى )**

 *المكان الفعالية جهة التنفيذ األسبوع

ل
ألو

ا
 

كلية إدارة األعمال 
 بالتعاون مع 

 فنتك السعودية

أبجديات التقنية )تعرف على محاضرة 
 المالية(

 –مسرح الكلية 
 (45مبنى )

ي
الثـــــــــــان

 

 معرض )اليوم العالمي للمصارف( المخاطر والتأمين نادي
 –ردهة الكلية 

 (45مبنى )

 نادي المحاسبة
غذاء آمن لحياة )المشاركة في معرض 

 بكلية العلوم الزراعية واألغذية (مستدامة

كلية  مقر
العلوم الزراعية 

 واألغذية

الثالـــــ
ـــــــــــ

ث
ـــــــــــ

 

 كلية إدارة األعمال
لمنسوبي الضمان  تدريبية دوراتتقديم 

 االجتماعي باألحساء

مكتب الضمان 
االجتماعي 

 باألحساء

 نادي
 المخاطر والتأمين

 (45المبنى ) تفعيل اليوم العالمي للغة العربية

 (45المبنى ) (صناعة المحتوى لألعمالفعالية ) نادي األعمال 

 (محاسبية فعالية )مفاهيم نادي المحاسبة
محتوى 
 إلكتروني

الرابــــــ
ـــــــــــــــــــــ

ع
ــــــــــــ

 

 (45المبنى ) عرض )تخصصات إدارة األعمال(م تمكين الطالبيفريق 

 نادي نظم 
 المعلومات اإلدارية

 افتراضي محاضرة )النفط اإللكتروني(

 مسابقة )تداول االفتراضي( نادي المالية
محتوى 
 إلكتروني

 نادي المحاسبة
جلسة حوارية عن المقابالت الوظيفية 

المحاسبية وأساسيات إعداد السيرة الذاتية 
 الصحيحة

 –مسرح الكلية 
 (45مبنى )

 (45المبنى ) مبادرة )ردهة التعلم( نادي المالية الخامس
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 *المكان الفعالية جهة التنفيذ األسبوع
ســـ

ال
ــــــــــــــــ

س
ــــــاد

 (التأمين السعودي) محاضرة المخاطر والتأمين نادي 
 –قاعة الفارس 

 (23مبنى )

 مناظرة طالبية نادي المالية
 –مسرح الكلية 

 (45مبنى )

 نادي نظم 
 المعلومات اإلدارية

 )الحوسبة السحابية(فعالية 
 –بهو الكلية 

 (45مبنى )

 افتراضي SB Talks تمكين الطالبيفريق 

س
ال

ــــ
ــــ

ع
ــــاب

 االفتراضي(إعالن نتائج مسابقة )تداول  نادي المالية 
محتوى 
 إلكتروني

 نادي نظم 
 المعلومات اإلدارية

 (45المبنى ) معسكر تصميم الواجهات

 افتراضي SB Talks تمكين الطالبيفريق 

الثــــــ
ــــــــــــ

ــــــ
ــــــــــــــــــ

ن
ــــــام

 

 (مينمحاضرة )ث نادي المالية
 –قاعة الفارس 

 (23مبنى )

 (45المبنى ) محاضرة )ثالثية التأمين( المخاطر والتأمين نادي

 نادي نظم 
 المعلومات اإلدارية

 (45المبنى ) محاضرة )إنترنت االشياء(

 بهو الكلية فعيل اليوم العالمي للتعليمت األندية الطالبية

 (45المبنى ) (أخالقيات المحاسبةمحاضرة ) نادي المحاسبة

 افتراضي SB Talks تمكين الطالبيفريق 

شر
عــــــــا

ال
 

 (45المبنى ) محاضرة )إدارة المخاطر( المخاطر والتأمين نادي

 افتراضي SB Talks تمكين الطالبيفريق 

شر
ع

ي 
الحاد

 

 (45المبنى ) (التقنيات الناشئةمحاضرة ) نادي األعمال

 نادي األعمال
 )المقابالت الشخصية  فعالية

 (والسيرة الذاتية
محتوى 
 إلكتروني


