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خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
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صاحب السمو امللكي
األمري سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ويل العهدوزير الدفاع
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حملة عن الكلية
تعتــر كلية األعامل إحــدى كليــات جامعة امللك 

عبدالعزيز املؤســس- فرع رابغ وهي من الكليات 

الحديثــة التي أنشــئت بناًء عىل التوجيه الســامي 

الكريم رقــم )10209( و تاريــخ 1429/12/30هـ. 

تبذل كلية األعامل برابغ منذ تأسيسها جهودا مميزة 

للقيــام بدورها كمؤسســة تعليمية رائدة تســعى 

لخدمة املجتمع املحــي والتفاعل معه عىل جميع 

األصعدة: التعليمية االجتامعية و اإلقتصادية. 

و إميانــا منهــا بأهمية الدور الــذي يجب أن تقوم 

به للنهــوض بعمليــة التنمية والتطويــر يف البالد، 

تسعى الكلية لتحقيق رســالتها ورؤيتها وأهدافها، 

واســتطاعت خالل فرتة وجيزة مــن عمرها تحقيق 

العديد من االنجازات والنجاحات املتميزة.
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الرسالة: تســعى الكلية لتحقيق رسالتها باملساهمة 

الفعالــة يف تحقيق املواءمة بــن مخرجات التعليم 

العايل ومتطلبات التنمية واحتياجات ســوق العمل 

من خالل تقديــم برامج تعليمية ذات جودة عالية 

لتزويد الطــالب والطالبات باملعلومــات واملهارات 

والســلوكيات الوظيفيــة الالزمــة للنجــاح يف بيئة 

العمل.

الرؤيــة: أن تكــون كلية األعــامل بجامعــة امللك 

عبدالعزيــز - فرع رابغ رائــدة يف اإلعداد والتأهيل 

عايل الجودة للقوى العاملة يف مجاالت األعامل.

الرسالة و الرؤية
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• إعــداد قيــادات مبدعــة مســتوعبة للطبيعة 	

الدينامكيــة لقطــاع األعامل من خــالل تقديم 

أحدث الرامج التعليمية يف مجاالت التخصص.

• تقديــم التعليم العايل مبســتويات جودة عالية 	

ومبا يلبي احتياجات التنمية.

• الرتكيــز عىل الطــالب كمحور أســايس للعملية 	

التعليمية وارشاكهم يف التطوير املستمر للكلية.

• تطويــر عالقــات رشاكــة بناءة مع مؤسســات 	

املجتمع )املدينة االقتصادية، برتوابغ( ... وغريها.

• تطويــر الرؤية نحو العاملية مــن خالل التعاون 	

والرشاكــة األكادميية مع املؤسســات التعليمية 

العاملية املامثلة.

األهداف اإلسرتاتيجيه
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إجنازات الكلية

املقدمة
منذ صدور التوجيه السامي الكريم بإنشائها، تقوم كلية األعامل برابغ بجهود استثنائية لخدمة املجتمع املحي 

وتوفــري فرص تعليمية ألبناء وبنــات محافظة رابغ و منطقة مكة املكرمة بــل وكل أبناء الوطن من املناطق 

املختلفة وتحرص الكلية عىل انتقاء تخصصاتها وطرح ما يتوائم منها مع متطلبات سوق العمل السعودي ويف 

هذ املجال قامت الكلية مبا يي:
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املناهج العاملية
حرصت الكليــة عىل  تصميم مناهج علمية حديثة 

برؤية عاملية شــارك يف وضعها خراء عامليون. وذلك 

يف تخصصات تم اختيارها بناء عىل دراسات علمية 

لســوق العمل وتبــن انها تواكب متطلبات ســوق 

العمل وتلبي احتياجات التنمية الوطنية. و هي :

املحاسبة، التسويق، ادارة املوارد البرشية، القانون، 

نظــم املعلومات االداريــة،ادارة الخدمات الصحية 

واملستشفيات، التمويل، اإلدارة الرياضية.



19

إهتمام بتوفري
 فرص التعليم لإلناث

حرصت الكلية منذ نشأتها عىل تقديم جميع هذه التخصصات للطالبات وليس فقط للطالب، حيث يضم 

شطر الطالبات بالكلية كفاءات تدريسية عالية املستوى ، ويقدم جميع الرامج التي تقدم يف شطر الطالب .
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توفري جميع أنظمة التعليم
حرصا من الكلية عىل توفري التعليم وتقدير ظروف 

املتعلمــن عمــدت الكليــة إىل تقديــم  برامجهــا 

وتخصصاتهــا املختلفــة مــن خالل أمنــاط التعليم 

الثالثة :        

االنتظــام واالنتســاب والتعليــم عن بعــد . وذلك 

للطالب والطالبات عىل حد سواء .

وبالتايل من ال تســمح له ظروفه بااللتحاق بالكلية 

إنتظامــا ميكنه االلتحاق بها عن طريق االنتســاب، 

ومن مل يستطع االنتساب ميكنه الدراسة عن طريق 

التعليــم عن بعد.. وبالتايل أتاحــت الكلية التعليم 

للجميــع وفــق ظروفهــم واحتياجاتهــم . و أصبح 

طالب الكلية من مختلف مناطق اململكة.
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خدمة الطالب والطالبات
يف جميع مناطق اململكة

بنــاء عليه قدمت الكلية يف مطلع عام 1434هـ )11400( فرصة تعليمية، حيث أمتدت خدمات الكلية اىل 

جميع مناطق اململكة. ذلك ان طالبها وطالباتها من مختلف أنحاء اململكة مســتثمرين نظامي االنتســاب 

والتعليم عن بعد من مكان اقامتهم دومنا حاجة اىل التواجد يف الكلية.
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األوىل على مستوى اململكة
• تعــد كلية األعــامل برابغ الكليــة الوحيدة من 	

نوعها يف اململكة التي تقدم برنامج املاجســتري 

التنفيذي يف اإلدارة الرياضية وذلك بالتعاون مع 

جامعة الثالث من فراير األرجنتينية.

• و حيــث تــم تقييــم الرنامــج من قبــل ثالث 	

جامعــات عامليــة هــي: جامعــة أوكالهومــا 

بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، جامعة الثالث 

من فراير األرجنتينيــة و جامعة والية فلوريدا 

بالواليات املتحدة األمريكية.

• كام أنها الكلية الوحيــدة يف اململكة التي تقدم 	

برنامج الدبلوم التأهيي يف االدارة الرياضية. 

• كذالك فان كلية األعامل برابغ هي أول كلية يف 	

اململكة متنح درجة البكالوريوس يف القانون من 

خالل نظام التعليم عن بعد.
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إســتجابة لتطلعــات املجتمــع واحتياجات ســوق 

العمــل و بناء عىل توجيهات اإلدارة العليا للجامعة 

قامــت الكليــة بإفتتاح فرع لها  يف فــرع الجامعة 

بشامل جدة يقدم مثانية تخصصات علمية لتغطية 

الطلب املتزايد عىل التخصصات التي تقدمها الكلية 

ويحتاجها سوق العمل.

وهــي: التســويق، التمويــل والتأمن، املحاســبة، 

نظم املعلومات اإلداريــة، ادارة الخدمات الصحية 

واملستشفيات، القانون، إدارة املعرفة

إنشاء فرع للكلية يف شمال جدة



29

ادراكا من الكلية  ملسؤولياتها تجاه املجتمع املحي 

أفرادا ومؤسســات فقد أولت أهمية خاصة لجهود 

تقديم املحارضات العامة والتدريب للمســاهمة يف 

األنشــطة املبذولة لتطوير وتأهيــل املوارد البرشية 

العاملة يف القطاعــات املختلفة، ولقد ركزت الكلية 

جهودها يف ثالثة اتجاهات: 

أوالً: تقديم ورش عمل ومحارضات عامة.

ثانيــاً: تقديــم دورات قصــرية ومجانيــة لبعــض 

الفعاليات واملؤسسات العامة.

ثالثــاً: تنظيــم دورات قصــرية  لألفــراد والعاملن 

بالتعــاون مع عــامدة خدمــة املجتمــع والتعليم 

املستمر بجامعة امللك عبد العزيز ووحدة التدريب 

وخدمة املجتمع يف الكلية.

املسئولية اإلجتماعية

قامت الكلية بنرش العديد من األبحاث

 .)ISI( يف مجالت علمية مصنفة
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انسجاما مع الجهود املبذولة يف الدولة لتوفري الفرص 

العادلــة للمواطنن وتوظيف الخرات الســعودية 

واســتغالل طاقاتهــا يف ازدهــار اململكــة والتنمية 

الشــاملة، اســتقطبت الكلية العديد من الكفاءات 

الســعودية املتميزة للعمل يف الكلية كأعضاء هيئة 

تدريس وابتعاث آخرين الستكامل دراساتهم العليا، 

وقد بلغ عــدد العاملن يف الكلية من الســعودين 

موزعن عىل النحو التايل :

إحصائيات املوارد البرشية

العددالتصنيف

٨٧عضو هيئة تدريس

20املبتعثن

4٧موظف إداري

إستقطاب الكفاءات السعودية
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بهدف بناء رشاكات اســرتاتيجية وتعاون بن الكلية 

ورشكات ومؤسســات املجتمع املحــي يف محافظة 

رابــغ حرصــت الكلية عىل مــد جســور التواصل 

مــع تلــك الفعاليات، حيــث تم تشــكيل املجلس 

االستشــاري للكلية بقرار من معايل مدير الجامعة 

وضــم يف عضويتــه نخبة من ممثــي كرى رشكات 

ومؤسسات القطاع الخاص.

ومنهــا مدينة امللك عبدالله االقتصادية.  رشكة برتو 

رابغ، رشكة إنريجيــا، رشكة املياه والكهرباء، والغرفة 

التجارية الصناعية وغريها.

العالقة مع فعاليات
و مؤسسات اجملتمع املدين
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• مــن 	 الخــاص  القطــاع  احتياجــات  تحديــد 

التخصصات العلمية والقوى العاملة املطلوبة .

• التعرف عــىل املواصفات واملؤهــالت الواجب 	

توفرها يف خريجي الكلية .

• مشاركة القطاع الخاص يف بلورة املناهج العلمية 	

للكليــة، بحيث تعكــس االحتياجــات الحالية 

واملستقبلية ملجتمع األعامل.

• إمكانيــة إجراء بحوث ذات مغزى مشــرتك بن 	

الكلية ورشكات ومؤسسات القطاع الخاص .

• تنفيذ برامج التدريب التعاوين لطالب الكلية يف 	

رشكات ومؤسسات القطاع الخاص .

• أن تقوم الكلية بتلبية احتياجات القطاع الخاص 	

من تأهيل وتدريب.

أهداف اجمللس اإلستشاري للكلية
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حقائق وأرقام



تم إعداد هذا الكتاب

من قبل كلية األعامل برابغ

اإلرشاف العام

د. عبداالله ساعايت

عميد كلية االعامل برابغ

إعداد املادة

أ. املعتز بالله حسن



نحو العاملية


