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تقـــدمي

د. اأمين بن �صالح فا�صل
عميد كلية القت�صاد والإدارة

املحدثة  بن�صختها  الإ�صرتاتيجية  اخلطة  هذه  تاأتي 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  والإدارة  القت�صاد  لكلية 
للجهود  تتويجًا  1435هـ(  اإىل  1431هـ  من  )للفرتة 
اأكادمييني  من  املخل�صون  بذلها  التي  امل�صنية 
وذلك  املا�صية،  اخلم�صة  الأعوام  خالل  واإداريني 
التعليمية  اجلودة  نه�صة  راعي  لتوجيهات  ا�صتجابة 
الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  معايل   – املوؤ�ص�س  بجامعة 
الدكتور اأ�صامة بن �صادق طيب.  وها نحن ن�صع بني 
اأيديكم خطتنا املحدثة التي �صوف حتقق مب�صيئة اهلل 
وتوفيقه ر�صالة الكلية واأهدافها الإ�صرتاتيجية الرامية 
الأكادميية،  لرباجمنا  التعليمية  اجلودة  حتقيق  اإىل 
وتنمية �صخ�صية طالبنا وطالباتنا واإعدادهم ل�صوق 
من  املجتمع  منظمات  مع  ال�صراكات  وبناء  العمل، 
القطاعني العام واخلا�س، وكذلك التميز يف البحث 

العلمي.
ول يفوتني اأن اأتوجه بال�صكر والتقدير لكل من �صاهم 
يف حتديث هذه اخلطة وكل من �صي�صاهم يف تنفيذها.  

واهلل اأ�صاأل اأن يكلل هذه اجلهود بالتوفيق والنجاح.
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مقــدمــــة

اأحد  لت�صبح  وتطورت   1967 عام  يف  والإدارة  القت�صاد  كلية  تاأ�ص�صت 
الكليات الرئي�صة باململكة العربية ال�صعودية،حيث يدر�س بها اأكرث من 26 
األف طالب وطالبة يف مرحلة البكالوريو�س واأكرث من 700 طالب وطالبة يف 
مرحلة الدرا�صات العليا، ويعمل بها اأكرث من 240ع�صو هيئة تدري�س واأكرث 
واملاج�صتري  البكالوريو�س  درجتي  الكلية  ومتنح  اإداري.   130موظف  من 
للعديد من التخ�ص�صات، اإ�صافة اإىل �صهادات الدبلوم والربامج التدريبية 

املتخ�ص�صة. 
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اخلطة الإ�صرتاتيجية جلامعة امللك عبدالعزيز 

ر�صالة اجلامعة

روؤية اجلامعة

العنا�صر  على  العزيز  عبد  امللك  جلامعة  الإ�صرتاتيجية  اخلطة  حتتوي 
الأ�صا�صية التالية:

الرقي باملجتمع عرب متيز ثقايف وعلمي وبحثي رائد.

  منارة يف املعرفة : قيم اإ�صالمية ، تقاليد جامعية عريقة. 
  تكامل يف التكوين : اإتقان مهني ، متيز مهاري.

  ريادة يف التنمـــية : ابتكـــار و متـــــيز ، تنــوع و توا�صــــل علمي و بحــــثي
     خلدمة املجتمع.

يف �صوء تلك اخلطة الإ�صرتاتيجية، قامت كلية القت�صاد والإدارة ب�صياغة 
روؤيتها، ور�صالتها، وقيمها الأ�صا�صية، واأهدافها الرئي�صة.
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التطـــور التاريخي لعملية التخطيط الإ�سرتاتيجي بالكلية:
مرت عملية  التخطيط الإ�صرتاتيجي بالكلية بثالث مراحل رئي�صة.

توجهات  و�صع  فيها  مت   ،)2004 عام  وحتى  الت�صعينات  بداية  )من  الأوىل 
والوكالء وعدد  العميد  للكلية من خالل فريق عمل مكون من  اإ�صرتاتيجية 
حمدود من اأع�صاء هيئة التدري�س.  يف تلك الفرتة مل يتم اإعداد وثيقة خلطة 

اإ�صرتاتيجية، كما كانت امل�صاركة يف و�صع تلك التوجهات حمدودة.  
بتطــــورين  ات�صــــــمت  فقد   )2008 اإىل   2004 )من  الثانية  املرحلة  اأما 
وكتابة  الإ�صرتاتيجي  التخطيط  يف  امل�صاركة  درجة  زيادة  هما  رئي�صيني 
اخلطة الإ�صرتاتيجية يف وثيقة ر�صمية.  وبداأت يف اإبريل عام 2004 بدعوة 
عميد الكلية الدكتور حممد بن يو�صف العيتاين )رحمه اهلل( اإىل اجتماع 
القريبة  املنتجعات  اأحد  يف  عقده  مت  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  مع  مو�صع 
نوق�صت فيه التوجهات الإ�صرتاتيجية للكلية.  وا�صتمرت جهود التخطيط 
يف عهد الدكتور اأحمد بن حامد نقادي عندما دعى يف اإبريل عام 2006 
اإىل عقد ور�صة عمل ملدة يومني يف فندق " جدة و�صتني " و�صارك فيها اأكرث 
العلمية  الأق�صام  ال�صطرين( ميثلون  بكال   ( تدري�س   من 50 ع�صو هيئة 
اخلطة  وثيقة  اإعداد  ومت  الإداريني.   املوظفني  من  وعدد  بالكلية،  ال�صتة 
العمل.   ور�صة  يف  اأفكار  من  عليه  التفاق  مت  ما  �صوء  يف  الإ�صرتاتيجية 
وقد توىل الدكتور ه�صام بن جميل بردي�صي م�صئولية تنفيذ اخلطة، بعد 
املوافقة على تلك الوثيقة من جمل�س الكلية يف �صبتمرب 2007 ومن معايل 

عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي بكلية القت�ساد والإدارة 
مراجعــــة وتنقيح اخلطــة الإ�ســــرتاتيجــــية
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وبع�س  الإ�صرتاتيجية،  املبادرات  بع�س  تنفيذ  مت  حيث  اجلامعة،  مدير 
الأ�صلية  اخلطة  من  كجزء  مو�صوعة  تكن  مل  التي  اجلديدة  املبادرات 
والتي ظهرت نتيجة الزيادة املفاجئة يف موازنة اجلامعة، والدعم القوي 

من جانب الإدارة العليا للجامعة.
بداأت املرحلة الثالثة عندما توىل الأ�صتاذ الدكتور ح�صام بن عبداملح�صن 
العنقري عمادة الكلية يف عام 2009، حيث ظهرت احلاجة اإىل مراجعة 
املبادرات  يف  للتغريات  وفقا  الإ�صرتاتيجية  اخلطة  لتحديث  دقيقة 
الإ�صرتاتيجية للكلية.  كما مت ت�صميم واإقرار اآلية ر�صمية لعملية التخطيط 
الإ�صرتاتيجية  اخلطة  لتحديث  ا�صتخدامها  مت  والتي  الإ�صرتاتيجي، 

ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها من جمل�س الكلية يف اأغ�صط�س 2009م.  
ح�صب  وامل�صاريع  املبادرات  تنفيذ  يف  الكلية  جهود  تركزت  ذلك  بعد 
امل�صاريع  بع�س  اإ�صافة  مع  اخلطة  يف  املقرة  الإ�صرتاتيجية  التوجهات 
الداخلية  البيئتني  يف  املتجددة  التغريات  مع  توافقًا  احلاجة  ح�صب 
�صريعة  مراجعة  عمل  مت  2012م  عام  نهاية  ويف  للكلية.   واخلارجية 
للخطة الإ�صرتاتيجية وحتديثها لتتوافق مع التغريات البيئية والتطلعات 
مع  يونيو2013م  يف  اإقرارها  ليتم  العالقة،  ذات  لالأطراف  امل�صتقبلية 

بداية تويل الدكتور اأمين بن �صالح فا�صل عمادة الكلية.
اإىل خطتها الإ�صرتاتيجية كوثيقة تتطور  تنظر كلية القت�صاد والإدارة 
مع مرور الزمن، يتم مراجعتها دوريا من خالل عملية مقننة للتخطيط 
بالكلية.   الإ�صرتاتيجي  التخطيط  جلنة  عليها  ت�صرف  الإ�صرتاتيجي، 
مت  ملا  طبقا  بالكلية  الإ�صرتاتيجي  التخطيط  لعملية  و�صف  يلي  وفيما 

اعتماده مبجل�س الكلية يف اأغ�صط�س 2009.         
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ت�سكيل جلنة التخطيط الإ�سرتاتيجي بالكلية

     تتوىل جلنة التخطيط الإ�صرتاتيجي الإ�صراف على عملية تطوير، 
وتنفيذ، وتقييم، وحتديث اخلطة الإ�صرتاتيجية للكلية.  ويراأ�س جلنة 
التخطيط الإ�صرتاتيجي عميد الكلية وتتكون من الأع�صاء التاليني:    

  وكالء الكلية.   ممثال عن روؤ�صاء الأق�صام العلمية.
  ممثلة عن امل�صرفات على الأق�صام العلمية.

  ممثلني اثنني عن اأع�صاء هيئة التدري�س ب�صطر الطالب.
  ممثلة عن اأع�صاء هيئة التدري�س ب�صطر الطالبات.

  ممثال عن الإداريني.    ممثلة عن الإداريات.  
  ممثال عن الطالب.    ممثلة عن الطالبات.

وتتوىل اللجنة تنفيذ املهام التالية:
 و�صع اإطار منهجي لعملية التخطيط الإ�صرتاتيجي يحتوي على 
امل�صاركة  خالل  من  الإ�صرتاتيجية  للخطة  دوري  وتطوير  تقومي 

الفاعلة لالأطراف ذات العالقة.
  متابعة تنفيذ اخلطة الإ�صرتاتيجية.

حتقيق  يف  اأثرها  وقيا�س  تنفيذها،  يتم  التي  امل�صاريع  تقومي    
ر�صالة الكلية واأهدافها الإ�صرتاتيجية.

اإعادة  واقرتاح  الإ�صرتاتيجية  وخطتها  الكلية  ر�صالة  مراجعة    
�صياغتها كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

  اإعداد تقرير �صنوي يت�صمن تقومي �صامل للخطة الإ�صرتاتيجية 
واقرتاح املبادرات امل�صتقبلية. 
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اخلطة  وحتديث  وتنقيح،  لتقومي،  اخلطوات  من  �صل�صلة  اإتباع  يتم 
الإ�صرتاتيجية للكلية:
اخلطوة الأوىل:  

تعد جلنة التخطيط الإ�صرتاتيجي تقرير �صنوي عن مدى التقدم يف تنفيذ 
اخلطة يف نهاية كل عام جامعي.  ويعر�س هذا التقرير يف اجتماع خا�س 
مو�صع على م�صتوى الكلية، ويف اجتماع اللجنة ال�صت�صارية.  وتتوىل اللجنة 
املناق�صات  يف  منها  لال�صتفادة  امل�صاركني  من  املرتدة  املعلومات  جمع 

الالحقة.

خطوات عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي
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اخلطوة الثانية: 
تنقح جلنة التخطيط الإ�صرتاتيجي اخلطة الإ�صرتاتيجية �صنويا يف �صوء 
املالحظات امل�صتلمة من الأطراف ذوي العالقة، ويف �صوء التغريات التي 
مدى  اللجنة  وتقرر  للكلية.   واخلارجية  الداخلية  البيئتني  يف  حتدث  قد 

احلاجة اإىل اإجراء عملية تنقيح وحتديث للخطة.     
اخلطوة الثالثة: 

تعد جلنة التخطيط الإ�صرتاتيجي م�صودة حمدثة للخطة الإ�صرتاتيجية.
اخلطوة الرابعة: 

تعر�س امل�صودة املحدثة للخطة الإ�صرتاتيجية على املجموعات التالية من 
ذوي العالقة بغر�س مراجعتها ، ومناق�صتها ، وتقدمي التو�صيات املنا�صبة:

)اأ(املجال�س العلمية لالأق�صام الأكادميية للكلية.
)ب( اللجنة ال�صت�صارية للكلية. 

)ج(اأربع جمموعات من الطالب ميثلون كاًل من طالب الدرا�صات العليا 
وطالب البكالوريو�س بكال ال�صطرين.

اخلطوة اخلام�سة: 
يتم تنقيح امل�صودة املحدثة للخطة الإ�صرتاتيجية يف �صوء املعلومات املرتدة 

من الأطراف ذوي العالقة. 
اخلطوة ال�ساد�سة:

تقدم الوثيقة النهـــائية للخطة الإ�صـــرتاتيجية اإىل جمل�س الكلية ومعايل 
مدير اجلامعة لعتمادها.

اخلطوة ال�سابعة: 
تن�صــــر الوثيـــقة املعـــتمدة من اخلـــــطــة الإ�صــرتاتيجــيـة على الأطــراف 

ذوي العالقة من خالل القنوات املالئمة. 
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" اخلطة الإ�سرتاتيجية لكلية القت�ساد والإدارة " 
)1431 – 1435هـ( / ) 2010  – 2014م(

ت�صعى كلية القت�صاد والإدارة اإىل حتقيق موقع الريادة يف ت�صكيل العملية 
التعليمية واملمار�صات التطبيقية يف جمالت الإدارة والقت�صاد واملحا�صبة 

والعلوم ال�صيا�صية على امل�صتويات املحلية والإقليمية والدولية.

روؤية الكلية

ر�صالة الكلية
كلية القت�صاد والإدارة موؤ�ص�صة تعليمية متعددة التخ�ص�صات، تعمل على 
خدمة طالب البكالوريو�س واملاج�صتري بنظامي التفرغ الكامل واجلزئي، 

اإ�صافة اإىل املوظفني املحرتفني. ولذلك تلتزم الكلية بتحقيق ما يلي : 
  تزويد خريجيها باملعرفة والقيم واملهارات التي تعدهم ملزاولة حياتهم 

املهنية  باأعلى م�صتويات الحرتافية.
  متكني اأع�صاء هيئة التدري�س من اإجراء الأبحاث النظرية والتطبيقية 
مبا ي�صاهم يف اإثراء وتطوير املعرفة، وتقدمي حلول مبتكرة للم�صاكل التي 

تواجه القطاعني احلكومي واخلا�س. 
التدري�س واملوظفني والطــــالب من  اأع�صـــــاء هيئة   زيادة م�صــــاهمات 
على  احلكومية  والأجهزة  الأعمال،  وموؤ�ص�صات  باملجتمع،  الرتقاء  اأجل 
امل�صتويات املحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خالل تقدمي الدرا�صات 
تتنا�صب مع  والتي  املوجهة  التدريب  وبرامج  وال�صت�صارات،  املتخ�ص�صة، 

احتياجات كل جمموعة.     
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القــــيم الأ�ســـا�ســـــية

يلتزم من�صوبو كلية القت�صاد والإدارة من اأع�صاء هيئة تدري�س، وموظفني، 
وطالب، مبجموعة من القيم الأ�صا�صية وتتمثل اأهمها يف:

اأخالقيات العمل:
اللتزام مبعايري اأخالقية ومهنية عالية يف جميع اأعمالنا داخل الكلية وخارجها.

ال�سفافية:
توفري البيانات واملعلومات والإف�صاح عنها للطالب واأع�صاء هيئة التدري�س 

واملوظفني ب�صكل متكامل ودقيق ويف الوقت املنا�صب.
العمل بروح الفريق:

ت�صجيع العمل بروح الفريق بني الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني.
اجلودة:

اللتزام مبعــايري جـــودة عالية يف كل اأعمالنا مع توجــيه اهتمام خــا�س 
نحو التطوير والتح�صني امل�صتمر.

الإبداع:
تبني ثقافة التفكري الإبداعي داخل الكلية مبا ي�صاهم يف تطوير العملية 

التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع.
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تتمتع كلية القت�صاد والإدارة بالعديد من مواطن القوة، والتي من اأهمها 
ما يلي:

 برامج اأكادميية متعددة:
البكالوريو�س  ملرحلتي  الأكادميـــــية  الربامج  من  العـــــــــديد  الكلية  تقدم 

واملاج�صــــــــتري.
الدعم التقني:

الإجنليزية  اللغة  الآيل ومعامل  العديد من معامل احلا�صب  الكلية  ت�صم 
اإ�صافة  التعليمية،  والو�صائل  الأجهزة  باأحدث  جمهزة  اإلكرتونية  ومكتبة 

اإىل املباين والتجهيزات احلديثة وعدد كبري من الف�صول الذكية.
اأع�ساء هيئة التدري�س:

املتخــ�ص�صني  التدري�س  هـــــيئة  اأع�صـــاء  من  كبري  بعــــدد  الكــلية  تزخر 
يف جمـــــالت درا�صــــاتهـــــم واحلــــا�صلني على �صـــــهادات الدكــــتوراة من 

اأرقـــى اجلامعات الأمريكية والأوروبية.
املوارد املالية: 

الكلية جزء من موؤ�ص�صة تعليمية حكومية مما يوفر لها العديد من املزايا، 
الدولة،  من  املر�صودة  امليزانية  عرب  املالية  مواردها  ا�صتقرار  اأهمها 
ي�صاف اإىل ذلك جناح الكلية حديثا يف توفري م�صادر دخل اإ�صافية من 
خالل الربامج الأكادميية مدفوعة التكاليف كالنت�صاب وال�صنة التاأهيلية 

وبرامج املاج�صتري التنفيذية واملهنية.

)SWOT( حتليل نقاط القوة/نقاط ال�صعف– الفر�ص/ التهديدات

نقــــاط القــــــوة
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امل�ساركة الطالبية:
ي�صارك  طالبي،  ن�صاط  جلان  واأربع  طالبية،  نوادي  ثمانية  الكلية  ت�صم 
الطالب من خاللها يف العديد من الأن�صطة الال�صفية.  وتوفر هذه الأندية 
واللجان العديد من الربامج الطالبية مثل الربامج التدريبية والزيارات 

امليدانية وغريها.
املوؤ�س�سات ذات العالقة:

ترتبط الكلية بعـــــدد من اجلـــهـــــات / الكيــانات البحـــثـــية وال�صت�صـــارية 
هي معـــهد اأبحـــاث القت�صــاد الإ�صالمي ومركز البحوث والتنمية ومركز 

تطـــوير الأعــــمـال.
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حتتاج الكلية اإىل اإعطاء كثري من الهتمام ملعاجلة نقاط ال�صعف التالية:
اأعداد الطالب:

معدل الطالب اإىل الأ�صاتذة هو معدل مرتفع، ناهيك عن الزيادة املتوقعة 
يف اأعداد الطالب يف امل�صتقبل القريب.

امل�ساهمات البحثية:
على الرغم من اجلهود الكبرية التي بذلت موؤخرًا لتحفيز البحث العلمي 

فاإن الكلية ما زالت ل تتمتع بثقافة قوية للبحث العلمي.
التفاعل مع متغريات �سوق العمل:

ونق�صد بذلك �صعف تاأهيل بع�س خريجي الكلية من حيث املهارات التي 
تتوافق مع املتطلبات املتجددة ل�صوق العمل.

التزام بعـــ�س اأع�ساء هيئة التدري�س:
�صعف التزام بع�س اأع�صاء هيئة التدري�س نحو حتقيق اأهداف الكلية يف 

اجلانبني البحثي والتعليمي.
مهـــارات التدري�س:

عدم اكت�صاب بع�س اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية املنا�صبة 
مما اأدى اإىل �صعوبة توا�صلهم وتفاعلهم مع الطالب.

البريوقراطية:
يت�صــــم النظـــام الإداري امل�صتخدم بدرجـــة عالية من الروتني.

نقــــــاط ال�صـــعــــف
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تتلخ�س الفر�س املتاحة للكلية والتي ميكن ا�صتثمارها فيما يلي:
التحالفات الإ�سرتاتيجية املحتملة:

اإذ ميكن تكوين عدد من التحالفات الإ�صرتاتيجية مع موؤ�ص�صات تعليمية 
مناظرة وبع�س منظمات الأعمال بالقطاعني العام واخلا�س.

الطلب املتزايد على التعليم:
تقدمها  التي  الدفع  ذاتية  الأكادميية  الربامج  على  املجتمع  اأفراد  اإقبال 

الكلية ملرحلتي البكالوريو�س واملاج�صتري  يف تزايد م�صتمر.
املوقع الإ�سرتاتيجي:

املوقــــع اجلغـــــرايف الفريد ملدينة جـــــــدة ) كبوابة للحـــــرمني ال�صريفني 
وميناء رئي�صي على البحــــــر الأحمر ومركز جتـــاري حملي ( يجلب العديد 

من املزايا للكلية.
�سوق البحث وال�ست�سارات:

النمـــــو الـمـــتزايد يف �صـــــوق البحـــث وال�صــتـ�صـــارات والتدريب جلمــيع 
فــــئات املجــتــمـع.

الدعم احلكومي:
توجيه  مع  العايل  للتعليم  م�صتمرة  وعناية  كبرية  اأولوية  احلكومة  تويل 

اهتمام خا�س نحو تطوير ا�صتخدام تقنيات التعليم. 
دور املراأة يف املجتمع:

اإمكانــيــة ا�صــتــفــادة الكــلــــية مـــن التوجــهــــات احلـــديثة على م�صـــتــوى 
الدولة واملجتمع نحو متكني املراأة من اأخذ دور اأكرث ن�صاطًا يف املجتمع.

الــفـــر�ص
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يجب على الكلية اإعطــــاء املزيد من الهـــتمام للتعـــامل مع التهــــديدات 
اخلــــارجية التالــــية:

ثقة املجتمع:
و�صعف  الكلية،  نحو  املجتمع  فئات  بع�س  جانب  من  �صلبية  نظرة  هناك 

الثقة يف كفاءة خريجيها.
املناف�سة:

يزيد  �صوف  العاملية  التجارة  ملنظمة  ال�صعودية  العربية  اململكة  ان�صمام 
من احتمال اإن�صاء كليات جديدة تقدم برامج اأكادميية من قبل جامعات 

عاملية تناف�س الربامج املقدمة من الكلية.
املركزية:

الكلية  على  يحتم  اأمر  وهو  حكومية،  موؤ�ص�صة  عبدالعزيز  امللك  فجامعة 
اأو  القرارات  من  لكثري  العليا  احلكومية  اجلهات  موافقة  على  احل�صول 

ال�صيا�صات اخلا�صة بها.
نظام التعليم العام:

كاٍف  قدر  على  يح�صلون  ل  باململكة  العامة  الثانوية  خريجي  من  كثري 
درا�صتهم  يف  النجاح  على  ي�صاعدهم  الذي  املنا�صب  العلمي  التاأهيل  من 

اجلامعية.
الفر�س الوظيفية املغرية:

يقــــدم القــطــــاع اخلـــــا�س العـــديد مــن الفــــر�س الوظــــيـــفـــيـة املغـــريــة 
لأع�صــاء هـــيــئـة الـتـدريـــ�س، الأمـر الذي يــوؤدي اإىل عــــزوف وان�صـــــراف 

البعــ�س عن التدري�س باجلــامعـــة.

التهــــــــديــــدات
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املـحـاور الإ�سـرتاتـيـجـيـة واخلـطـة التـ�سـغــيلـية

والإدارة  القت�صاد  كلية  وطالب  وموظفو  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  نحن  نلتزم 
بتحقيق روؤية ور�صالة الكلية، مع اللتزام بقيمنا الأ�صا�صية، من خالل العمل على 

حتقيق املحاور والأهداف الإ�صرتاتيجية التالية:
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املحور الإ�سرتاتيجي الأول: التميز يف التعليم
املنطقة  يف  املماثلة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  بني  رائدًا  مركزًا  الكلية  �صتحقق 

نتيجة جلودة الربامج الأكادميية التي تقدمها.

الأهــــــــــداف 
الإ�صرتاتيجية

الأهــــــــــداف 
الت�صغيلية

                                     املبادرات

خطط العمل

الإطار الزمني
العتمادات 

املالية 
الإ�صـــافــية

امل�صئول

)1(  تقــــــدمي 
برامج تعليمية 
تتنا�ســــــــب مع 
اأحدث املعايري 
الـــدولـــــيـــة 
وت�ســـــــــتويف 

متطلبات �سوق 
العـــــــمل.

 )1(  مراجعة، وتقييم، 
وتطوير كل برنامج 

اأكادميي كل اأربع �سنوات 
من خالل الأطراف ذات 

العالقة.

)1( �سياغة  اأهداف تعليمية  لكل برنامج 
اأكادميي، ومراجعـــته مبا ي�ســـمن جــــــودة 

التعلم.
2010م

وكيل الكلية / 
وكيل الكلية 

للدرا�سات العليا 
والبحث العلمي

)2( التقومي الدوري  للربامج الأكادميــية
وكيل الكلية 2010– 2014م وفقًا لأهدافها التعليمية.

للتطوير

)3( اإن�ساء خم�سة اأق�سام علمية جــــديدة
وكيل الكلية 2011م تتنا�سب مع  متطلبات �سوق العمل.

للتطوير

)2( احلـــــــ�ســـــول عـلى 
اأربعــــة اعـــــــــتمـــــادات 
 اأكــــــادميــــــيـــــة علـــــــى

الأقـل من هيئات اعتماد 
وطـــــنية ودولـــية.

)4(  ن�سر ثقافة جودة التعـــلم والعـــتماد
 الأكادميي يف  الكلية، وتهــــيئة الأق�ســــــام 
العلمية للتقدم لهيئات العتماد الأكادميي 

املتخ�س�سة.
وكيل الكلية 2010- 2014م

للتطوير

)5(  ال�سعي للح�سول على العتماد 
الأكادميي لربامج اأق�سام اإدارة الأعمال 

. AACSB  واملحا�سبة من هيئة
1125.000ريال 2015م

�سنويا
وكيل الكلية 

للتطوير

)6(  ال�ســــعـــي للح�ســــول على اعــتمادات 
اأكادميـــــية لربامــــــج الكـــليـة من هـــــيئة  

.EFMD
500.000 ريال 2015م

�سنويا
وكيل الكلية 

للتطوير

)7(  ال�ســــــعي للح�ســـول على العـــــتماد 
الأكــــادميي لربناجمــــي ماجـــــ�ستري اإدارة 
الأعــــــمال )MBA( وماج�ســــــتري اإدارة 
)EMBA(الأعــمـــــــــال التنفـــــــــيــــذي 

.AMBA  من هـــيئة

375.000 ريال 2011م
�سنويا

وكيل الكلية 
للتطوير

)8(  ال�ســـــعــــي للح�ســـول على العـــتمـاد 
الأكادميي للربامــــج الأكادمييـــة بالكلـــية 

من الهيئة الوطـــــنـية لالعــــتماد والتقومي 
.NCAAA  الأكـــــادميي

وكيل الكلية 2014م
للتطوير
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)2( تطــــــــوير 
بيئة اأكادميـية 
تعزز تفــــاعلنا 

مع املجتمع 
الدويل.

)3( حتقيق م�ستوى 
اأعلى من التنوع يف 

اأع�ساء هيئة التدري�س 
من خالل ا�ستقطاب 

اأ�ساتذة متميزين عامليًا.

)9( اإن�ساء وتفعيل برنامج ا�ستقطاب 
2012 – 2014ماأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين.

وكيل الكلية 
للدرا�سات العليا 
والبحث العلمي

)10( التعاقد مع ما ل يقل عن خم�سة 
اأع�ساء  من هيئة التدري�س املتميزين عامليًا 

لكل ق�سم علمي.
عمــيد الكـلــية2010– 2014م

)4( �سمان قدر اأعلى 
من انفتاح اأع�ساء هيئة 
التدري�س والطالب نحو 

املجتمع الدويل.

)11( اإن�ساء وتفعيل برنامج التبادل 
وكــيل الكــلـــية2011 –2014مالطالبي مع جامعات عاملية.

)12( اإن�ساء وتفعيل برنامج الدورات 
التدريبية لأع�ساء هيئة التدري�س مع 

الهيئات الدولية.
وكيل الكلـــــية 2010–2014م

للتطوير

)13( ابتعاث مائة معيد اإىل خارج اململكة 
لإكمال درا�ساتهم العليا يف جامعات عاملية 

مرمـــــــوقـــــة.
2009 –2014م

وكـــيل الكلـــــية 
للدرا�سات العليا 
والبحث العلمي

)3(  تطوير 
بــيــــئــــة 

تعلـيمية تلبي 
الحــتياجات 
املتنـــوعــــــــة 

للطــــــــالب.

)5( تطوير مهارات 
التدري�س لأع�ساء هيئة 

التدري�س من خالل 
ح�سور كٍل منهم لربنامج 
تدريبي واحد كل عام 

على الأقل.

)14( ت�سميم وتنفيذ برامج تدريبية 
وكيل الكلية 2010–2014ملأع�ساء هيئة التدري�س.

للتطوير

)6(  تطوير برنامج 
البكالوريو�س بنظام  

النت�ساب احلايل 
لي�سبح بنظام التعليم 

الإلكرتوين.

 )15( تطوير برنامج بكالوريو�س النت�ساب 
يف اإدارة الأعمال لي�ســـــبح حتــــــت م�ســــمى 
بكالوريو�س العلوم الإدارية بنظام التعـلـيـم 

الإلكرتوين.
وكـــيل الكـلـــية2011م

)7(  زيادة م�ساركة 
الطالب يف الأن�سطة 
الال�سفية والعملية 
بن�سبة 10% �سنويًا.

 )16( اإعادة ت�ســـــميم الهيكل التنظــــــيمي 
والإجراءات التي تدعم الأندية الطالبية

 وجلــــان الن�ساط الطالبي.
وكيل الكلية 2009م

للتطـــــــوير

)17( اإن�ساء وتفعيل ثالثة برامج حماكاة
وكيل الكلية 2010م افرتا�سية.

للتطــــــــــوير

)18( اإن�ســــــاء وتفعــــــيل خـــــدمات املكاتب  
وكيل الكلية 2014مال�ســت�ســـــــــارية الطــــــالبية.

للتطـــــــــوير

وكيل الكلية 2014م)19( اإن�ساء وتفعــيل برنامج العــ�ســـامـــية.
للتطــــــوير

)4( املحافظة 
على بيئة 

اإدارية متطورة 
وداعمة 
لأن�سطة 
الكلية. 

)8( حتديث النظام 
الإداري بالكلية .

)20(  اإن�ســـــاء نظــــام اإليكــــــرتوين متكامل 
وكيل الكلية 2014ملالأن�سطة الإدارية.

للتطـــــــوير

)9( تطــــوير مهـــــــارات 
املوظـــفني مــن خـــــــــالل 
ح�سور كل منهم لربنامج 
تدريبي واحد كل عام 

علــى الأقـــــل.

)21( ت�ســـــميم وتنفــــيذ برامــــج تدريبية
وكيل الكلية 2010–2014مملوظـــفي الكلـــية.

للتطــــــوير
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)2( تطــــــــوير 
بيئة اأكادميـية 
تعزز تفــــاعلنا 

مع املجتمع 
الدويل.

)3( حتقيق م�ستوى 
اأعلى من التنوع يف 

اأع�ساء هيئة التدري�س 
من خالل ا�ستقطاب 

اأ�ساتذة متميزين عامليًا.

)9( اإن�ساء وتفعيل برنامج ا�ستقطاب 
2012 – 2014ماأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين.

وكيل الكلية 
للدرا�سات العليا 
والبحث العلمي

)10( التعاقد مع ما ل يقل عن خم�سة 
اأع�ساء  من هيئة التدري�س املتميزين عامليًا 

لكل ق�سم علمي.
عمــيد الكـلــية2010– 2014م

)4( �سمان قدر اأعلى 
من انفتاح اأع�ساء هيئة 
التدري�س والطالب نحو 

املجتمع الدويل.

)11( اإن�ساء وتفعيل برنامج التبادل 
وكــيل الكــلـــية2011 –2014مالطالبي مع جامعات عاملية.

)12( اإن�ساء وتفعيل برنامج الدورات 
التدريبية لأع�ساء هيئة التدري�س مع 

الهيئات الدولية.
وكيل الكلـــــية 2010–2014م

للتطوير

)13( ابتعاث مائة معيد اإىل خارج اململكة 
لإكمال درا�ساتهم العليا يف جامعات عاملية 

مرمـــــــوقـــــة.
2009 –2014م

وكـــيل الكلـــــية 
للدرا�سات العليا 
والبحث العلمي

)3(  تطوير 
بــيــــئــــة 

تعلـيمية تلبي 
الحــتياجات 
املتنـــوعــــــــة 

للطــــــــالب.

)5( تطوير مهارات 
التدري�س لأع�ساء هيئة 

التدري�س من خالل 
ح�سور كٍل منهم لربنامج 
تدريبي واحد كل عام 

على الأقل.

)14( ت�سميم وتنفيذ برامج تدريبية 
وكيل الكلية 2010–2014ملأع�ساء هيئة التدري�س.

للتطوير

)6(  تطوير برنامج 
البكالوريو�س بنظام  

النت�ساب احلايل 
لي�سبح بنظام التعليم 

الإلكرتوين.

 )15( تطوير برنامج بكالوريو�س النت�ساب 
يف اإدارة الأعمال لي�ســـــبح حتــــــت م�ســــمى 
بكالوريو�س العلوم الإدارية بنظام التعـلـيـم 

الإلكرتوين.
وكـــيل الكـلـــية2011م

)7(  زيادة م�ساركة 
الطالب يف الأن�سطة 
الال�سفية والعملية 
بن�سبة 10% �سنويًا.

 )16( اإعادة ت�ســـــميم الهيكل التنظــــــيمي 
والإجراءات التي تدعم الأندية الطالبية

 وجلــــان الن�ساط الطالبي.
وكيل الكلية 2009م

للتطـــــــوير

)17( اإن�ساء وتفعيل ثالثة برامج حماكاة
وكيل الكلية 2010م افرتا�سية.

للتطــــــــــوير

)18( اإن�ســــــاء وتفعــــــيل خـــــدمات املكاتب  
وكيل الكلية 2014مال�ســت�ســـــــــارية الطــــــالبية.

للتطـــــــــوير

وكيل الكلية 2014م)19( اإن�ساء وتفعــيل برنامج العــ�ســـامـــية.
للتطــــــوير

)4( املحافظة 
على بيئة 

اإدارية متطورة 
وداعمة 
لأن�سطة 
الكلية. 

)8( حتديث النظام 
الإداري بالكلية .

)20(  اإن�ســـــاء نظــــام اإليكــــــرتوين متكامل 
وكيل الكلية 2014ملالأن�سطة الإدارية.

للتطـــــــوير

)9( تطــــوير مهـــــــارات 
املوظـــفني مــن خـــــــــالل 
ح�سور كل منهم لربنامج 
تدريبي واحد كل عام 

علــى الأقـــــل.

)21( ت�ســـــميم وتنفــــيذ برامــــج تدريبية
وكيل الكلية 2010–2014مملوظـــفي الكلـــية.

للتطــــــوير

)5( تزويـد 
الطــــــــــــالب 

اخلريجني 
بالـتــعـــــلــــيم 
عايل اجلودة 
واملهــــــــــارات 
املنا�ســـــــــــبة 
لإبرازهـــــــــم 
على اأقرانهم 
من خريجــــي 
موؤ�ســـــــ�ســـات 
الـتــــعــــلـــــيم 
امل�ســـــــابهـة 

لالن�ســـــــمـام 
ل�سوق العمل.

)10( تقليل ن�ســـــبة 
الطلبة املتعــــــرثين 

اأكادميــــــيًا مبقـــــــــدار 
5% �ســــــــنويًا .

)22( اإعــــــادة هيكلة وتفــعــــــــيل خـــــدمة 
وكيل الكلية2013مالإر�ســاد الأكــــادميي

)23(  اإن�ســـــــاء وتفعــيل مركــــز التقــــــوية 
وكيل الكلية2009مالأكادميية للطالب .

)11( اإيجــــاد فر�س 
تدريب لـ 10% على 
الأقـــــل من الطالب 
املنتظــــمني �ســـــنويا.

)24( اإعــادة ت�ســـــميم وتنفـــــيذ برنامـــــج 
وكيل الكلية 2013مللتدريب التعاوين.

للتطوير

)12(  تقدمي ا�ست�سارات 
 وظيفية

 لـ 70% من طالب ال�سنة 
الثانية.

وكيل الكلية 2009م)25( تفعيل برنامج الإر�ساد الوظيفي.
للتطوير

)13(  توفـــــري فـــــــر�س 
عمل لـ 30% من خريجي 
الكلــيــــة املنتـــظـــمـــني 

كــل عــــــــــــام.
وكيل الكلية 2010م)26( تفعيل برنامــــج توظـيف الطــــــــالب.

للتطوير
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املحور الإ�سرتاتيجي الثاين: التميز يف البحث العلمي
�صوف ينظر اإىل كلية القت�صاد والإدارة كاأحد املوؤ�ص�صات البحثية الرائدة يف املنطقة.

الأهداف  
الإ�صرتاتيجة

الأهداف 
املبادراتالت�صغيلية

خطط العمل

الإطــار 
الزمــــــنــي

العتمادات 
الـمـالــــية 
الإ�صـافية

امل�صئول

)6( اإيجاد 
بيئة داعمة 

للبحث العلمي 
توؤدي اإىل 

تنفيذ اأبحاث 
ذات قيمة 

علمية عالية. 

)14( ا�ستكمال 
البنية التحتية 
للبحث العلمي.

)27( زيادة خم�س�سات الدعم املايل 
عميد الكلية2010–2014ملالأبحاث 10% �سنويًا.

2013م)28( اإن�ساء ثالثة كرا�سي علمية.
 500.000
ريــــــــــــال

�ســـنويا لكل 
كر�ســــــــــي

وكيل الكلية للدرا�سات 
العليا والبحث العلمي

)29( اإقرار �سيا�سة واإجراءات داخلية
وكيل الكلية للدرا�سات 2010م لت�سجيع البحث العلمي.

العليا والبحث العلمي

)7( زيادة 
م�ساركاتنا 

يف الأبحاث 
الأكادميية 
وكذلك يف 

املحا�سرات 
واملوؤمترات 
العلمية يف 

جميع حقول 
املعرفة ذات 

العالقة 
بتخ�س�سات 

الكلية .

)15( ن�سر 20 بحثًا 
علميًا مبجالت 

دورية حمكمة يف 
عام 2010م، ثم 

زيادة عدد البحوث 
املن�سورة مبعدل 

20% �سنويًا.

)30( تعيني اأع�ساء هيئة تدري�س 
نا�سطني بحثيًا بواقع 10 اأ�سخا�س 

كل �سنة.
عمـــــــيد الكلـــيــة2011 –2014م

)31( تفعيل برنامج بحثي م�سرتك 
�ســــــنويا  مع باحـــــثني متميزين من 

جامعـــــــات عــــاملية.
900.000 2009–2014م

ريـــال �ســـنويًا
عميد الكلية / 

وكيل الكلية للدرا�سات 
العليا والبحـــث العلمي

)32( تنظيم ما ل يقل عن �ســــبعـــــة 
حوارات اأكادميية كل �سنة ملناق�ســــــة 
موا�سيع تطبيقية ذات اأهمية خا�سة 

للمجــــــتـــمــــع املحــــلي .
وكيل الكلية للدرا�سات 2009– 2014م

العليا والبحـــث العلمي

)16( تنظيم 
موؤمترين علميني.

)33( تنظــــــيم "املوؤمتــــــــر العــلمي 
الأول" يف  جمـــــالت الكلية،  ي�سـارك 
فــــيه اأع�ســـــــاء هــــيــئة  التدريـــــ�س 

بـ 15 ورقــــــــة علمـــــية.
900.000 2012م

ريــــال �سنويًا
عميد الكلية / 

وكيل الكلية للدرا�سات 
العليا والبحـــث العلمي

)34( تنظيم "املوؤمتـــــر العلمي الثاين" 
يف  جمالت الكلية، ي�سارك فيه اأع�ساء 
هــــيئة  التدري�س بـ 15 ورقة علمــــية.

2014م
 1.125.000

ريــــال 
�ســـــنـــــويـــــًا

عمــــــيد الكلية/ 
وكيل الكلية للدرا�سات 
العليا والبحـــث العلمي
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املحور الإ�سرتاتيجي الثالث: �سراكات فاعلة مع املجتمع
اإن�صــــاء �صـــــــــراكات مع منــــظـــــمـــــات مدنــــية ومن�صـــــــــــــــــــاآت جتــارية ت�صهم يف حت�صــــــني 

 اخلدمات التي نقدمــها للمجــتمع.

الأهداف  
الإ�صرتاتيجية

الأهداف 
املبادراتالت�صغيلية

خطط العمل

الإطار 
الزمني

العتمادات 
املالية 

الإ�صافية
امل�صئول

)8( اإن�ســــــــــاء 
�ســـــراكات مــع 
موؤ�ســــ�ســــــــات 
القطــــــاعــــني 

احلـــــكــــــومــــي 
واخلا�س يتم من 
خــاللها حتقــيق 
الحـــــتياجـــات 
التطــــــويريــــة 

لكـــٍل منـــهـــــا.

)17( تقدمي خدمات 
ا�ست�ســـــارية لعـــ�ســــر 
منظـــــمات )عـــامــــة 
وخـــــا�ســـــة( �سنويًا. 

)35( اإن�ســـــاء بيت خــــــربة كلية 
وكيل الكلية للتطوير2013مالقت�ســــــاد والإدارة.

)36(امل�ســـاركة كل عام يف اأحـــــد 
امل�ساريع ال�ست�ســــارية الرئي�ســـــة 

املقدمــــة من معــــــهد البحــــــــوث 
وال�ستـ�ســــــارات باجلامعــــــة.

وكيل الكلية للتطوير2010– 2014م

)37( تنفــــيذ برناجمـــي تدريب 
�سنويا ملنظمات القطاعني العــــام 
واخلا�س بوا�سطة مركز البحوث 

والتنمـية بالكـلـية.
مدير مركز البحوث والتنمية2010– 2014م

)18( تنظيم فعــــالية 
كبرية على امل�ســـــــــتوى 
املحــلي بواقع فعـــالية 
واحـــــدة كل �ســــــنة 

على الأقــــــــل

)38( امل�ســــــاركة كل عـام  يف 
تنظيم واإدارة اأحد املنتـديات 
املهنية اأو امللتقيات )الثقافية 
/ الجتماعية( اأو املعـــــار�س 

التوعــــــويــــــة.

وكيل الكلية للتطوير2010– 2014م

)9( الرتقاء 
مب�ستوى وعي 
املجتمع نحو 
اأخـــــالقيات 
الــعــــــــــمــــل 
وامل�ســـــوؤولية 
الجتماعية.

)19( تقـــــــدمي ثالثة 
برامج توعـــــــوية على 
الأقــــــــل فـي جمـــــال 
اأخـــالقــــــــــــــــــــيات 
العـــمل وامل�ســـــوؤولية 

الجــــــتماعـــــــية.

)39( الن�سمام اإىل اتفاقية الأمم 
املتحدة للتعليم الإداري امل�ســــــوؤول 

.)PRME(
وكيل الكلية للتطوير2012م

)40( ت�سميم وتنفيذ برناجمني 
يف جمال اأخــــــالقيات العــــمل اأو 
امل�سوؤولية الجتماعية موجهــــني 

نحو جمــتمع الأعمال.
وكيل الكلية للتطوير2013 – 2014م

)41( ت�سميم وتنفيذ برنامـج يف 
جمال اأخــــالقـــــــيات العــــــمل اأو 
امل�سوؤولية الجتمــاعـــية موجـــه 

نحـــــو الطــــــالب.
وكيل الكلية للتطوير2013 – 2014م
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موؤ�صرات الأداء الرئي�صةم�صل�صل
الأهداف 

الإ�صرتاتيجية 
الداعمة ) عدد(

5عدد منح البحث العلمي.1
5ن�سبة الزيادة يف املخ�س�سات املالية املوجهة نحو البحث العلمي.2
2عدد الطالب امل�سرتكني يف الأندية الطالبية وجلان الن�ساط الطالبي.3
2عدد الأن�سطة الطالبية الال�سفية.4
4ن�سبة الطالب املتعرثين اأكادمييا.5

1متو�سط تقييم الطالب للمحا�سرين.6
1متو�سط تقييم الطالب للمقررات الدرا�سية.7
4عدد الطالب الذين مت تدريبهم.8
4ن�سبة طالب ال�سنة الرابعة الذين ح�سلوا على ا�ست�سارات وظيفية.9

4ن�سبة اخلريجني الذين مت توظيفهم.10
5عدد الكرا�سي العلمية بالكلية.11
7عدد ال�ست�سارات املقدمة من اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.12
7عدد اخلدمات املقدمة اإىل منظمات خارجية.13
6عدد الأوراق البحثية املن�سورة من اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.14
2عدد املوؤمترات التي ح�سرها اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.15
2عدد برامج التدريب التي ح�سرها  اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.16
3عدد برامج التدريب التي ح�سرها املوظفون الإداريون بالكلية.17
1ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س املوؤهلني اأكادمييا ، و املوؤهلني مهنيا يف الكلية.18
6عدد اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد.19

موؤ�ســـرات الأداء الرئـيــ�ســـة

لقيا�س مدى تقدمنا يف اإجناز الأهداف ال�صابقة، فقد مت اإعداد موؤ�صرات 
الأداء الرئي�صة )KPI( التالية :


