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رجى متابعة إعال

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

 (: هو مبنى كلية إدارة األعمال )أقسام الطالبات(.45الطالب(، والمبنى ) (: هو مبنى كلية إدارة األعمال )أقسام23المبنى )**

 @BusinessKFU 

 *المكان الفعالية جهة التنفيذ األسبوع

ل
ألو
ا

 

 نادي األعمال
  لقة نقاشح

  (المرأة القيادية ودورها في بناء المجتمع )
 ليوم العالمي للمرأةبااالحتفاء  -

 –مسرح الكلية 
 (45مبنى )

ي
الثـــــــــــان

 

 CMA)) I من ورشة عمل مقدمة نادي المحاسبة
 –قاعة الفارس 

 (23مبنى )

  تفعيل األسبوع العالمي للبيئة كلية إدارة األعمال
 
حدد الحقا

ُ
 ي

الثالـــــ
ـــــــــــــــــــ

ث
ـــــــــــ

 

 تفعيل حدث )ساعة األرض( البيئي العالمي األندية الطالبية
محتوى 
 إلكتروني

 األندية الطالبية
SB Talks 

اليوم العالمي للخدمة االجتماعية تفعيل 
 (المسؤولية االجتماعية، والمحاسبة البيئية)

 –ردهة الكلية 
 (45مبنى )

 (محاسبية فعالية )مفاهيم نادي المحاسبة
محتوى 
 إلكتروني

 نادي نظم 
 المعلومات اإلدارية

الطرق المخفية للوصول ب فعالية للتوعية
 "Hackersلى المعلومات الشخصية "إ

 (45المبنى )

 مسابقة فوازير رمضان نادي المالية
محتوى 
 إلكتروني

الرابــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ع
ــــــــــــ

 أسبوع التأمين المخاطر والتأمين نادي 
 –ردهة الكلية 

 (45مبنى )

 نادي المحاسبة
داني" جلسة حوارية عن "التدريب المي
 "و"رحلة مهنية في المحاسبة

 منصة افتراضية

 نادي نظم 
 المعلومات اإلدارية

 منصة افتراضية MISمستقبل وسوق العمل  لقاء

 محاضرة ثقافية كلية إدارة األعمال
 –قاعة الفارس 

 (23مبنى )

س
الخام

 

 األعمالكلية إدارة 
SB Talks 

 اليوم العالمي لإلبداع واالبتكارتفعيل 
 بالتعاون مع مركز االبتكار وريادة األعمال

 –قاعة الفارس 
 (23مبنى )



 

 

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

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

 @BusinessKFU 

 *المكان الفعالية جهة التنفيذ األسبوع
ا

لثام
ـ

ن
 

 فعالية )تاريخ المحاسبة( نادي المحاسبة
 –ردهة الكلية 

 (45مبنى )

الت
ـــــــــــــ

ع
س
ا

 
 

 لقاء الشهادات المهنية المخاطر والتأمين نادي
 – الريادةقاعة 

 (23مبنى )

 (الشهر العالمي للمراجعة تفعيل ) نادي المحاسبة
 –ردهة الكلية 

 (45مبنى )

 أسبوع الشهادات المهنية نادي المالية
 –قاعة الفارس 

 (23مبنى )

 نادي نظم
 المعلومات اإلدارية

 (23المبنى ) (UMLدورة تدريبية )

شر
عــــــــــا

ال
 

 "لم يحدد بعد" توعوي عن الوعي والتخطبط المالي لقاء نادي المالية

 نادي المالية
SB Talks 

 )المدفوعات الرقمية( جلسة حوارية
 –مسرح الكلية 

 (45مبنى )

 CMA)) II من ورشة عمل مقدمة نادي المحاسبة
 –قاعة الفارس 

 (23مبنى )

 حفل ختام األنشطة الطالبية كلية إدارة األعمال
 –مسرح الكلية 

 (45مبنى )


