إشراف وتنفيذ

أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير جامعة جدة المكلف

4

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد عليه أفضل
الصلوات والتسليم
تغمر الفرحة قلوبنا ونحن نرى جامعة جدة صرحًا علميًا وتعليميًا جديدًا،
ونزداد افتخارًا واعتزازًا حينما نرى الدعم واالهتمام الكبيرين من قيادتنا
الرشيدة وعلى رأسهــا قـائد سفينة هذا الوطن المعطاء خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل ،-الذي يتابع باهتمام
بالغ الحركة الدؤوبة التي تعيشها المملكة والتقدم البارز في كثير من
القطاعات ومن بينها قطاع التعليم العالي.
وها نحن اليوم نقطف ثمرة من ثمرات الجهد والعطاء والمثابرة ،ونرى
نخلة جامعة جدة الباسقة تطرح عطاءها يانعًا في مختلف ربوع المملكة،
فهنيئًا لنا بكلية األعمال ،وهنيئًا للمواطنين بهذا الصرح التعليمي.
أتقـدم بخـالص الشـكر والتقدير والعـرفان لصـاحب السمـو الملكي
األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أميـر منطقة مكة
المكرمة على دعمه الالمحدود للجامعـة وتفضـل سموه الكريم بتدشينهـا،
والشكـر موصول لكل من ساهم في نجاح هذا الصرح التعليمي بجهده
وجده واجتهاده .
أدعو المولى عز وجل أن يوفق الجميع ..واهلل ولي التوفيق

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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أ .د .عبد اإلله بن سيف الدين ساعاتي
عميد كلية األعمال بجامعة جدة المكلف

6

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن
تبعه بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد..
إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في كلية األعمال بجامعة جدة وهي
الكلية الناشئة التي نأمل بإذن اهلل تعالى أن نبدأ من حيث انتهى اآلخرون
مستفيدة من التجارب الثرية للكليات التي سبقت نشوؤها ،ويتضح جليًا
من خالل النظر إلى تخصصات الكلية أنها تستهدف تلبية احتياجات التنمية
الوطنية من خالل إعداد كوادر وطنية مؤهلة في تخصصات يحتاجها سوق
العمل ،وتنطلق الكلية بمشيئة اهلل تعالى من خالل رؤية مستقبلية تواكب
تطلعات المجتمع وتتفاعل مع احتياجاته وتلبي متطلباته.
وإذ أرح��ب بطالبنا وطالباتنا ،ف��إن هدفنا يظل متمث ً
ال ف��ي تكريس
الجهود ليتمكنوا النهل من معين العلم والمعرفة ،ويجدر بي أن أتقدم
بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة مدير الجامعة المكلف األستاذ الدكتور
عبدالرحمن ب��ن عبيد اليوبي ،على دعمه للكية ومتابعته المستمرة
لنشاطاتها وبرامجها.
واهلل ولي التوفيق ..

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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محتويات الدليل
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قسم التمويل والتأمين
قسم نظم المعلومات اإلدارية
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قسم إدارة الخدمات الصحية
والمستشفيات
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قسم القانون
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قسم إدارة الموارد البشرية
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َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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10

كلية األعمال بجامعة جدة
بناء على
أنشئت كلية األعمال بجامعة جدة
ً
موافقة المقام السامي الكريم رقم 7385
بتاريخ  26صفر 1434هـ .

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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12

رؤية الكلية
أن تكون كلية األعمال بجامعة جدة رائدة على المستوى
المحلي واإلقليمي في تخريج أفضل الكفاءات في مجال
األعمال وإعداد قادة للمستقبل .

رسالة الكلية
السعي الجاد والمساهمة الفعالة في سد الفجوة بين
مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل  ،وذلك
من خالل تقديم أفضل البرامج العلمية في مجال األعمال
مع تزويد الطالب بالمهارات الوظيفية المطلوبة في بيئة
العمل والتي تمكنهم من تحقيق ميزة تنافسية محلية
وإقليمية ،وبما يحقق المواءمة بين مخرجات العملية
التعليمية واحتياجات سوق العمل في إطار متطلبات
الجودة المطلوبة للخريج ،إلى جانب تعميق البحث
العلمي في التخصصات المختلفة بما يسهم في خدمة
المجتمع وتنمية البالد.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية

13

باب مدرسة الفالح التاريخية بجدة
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األهداف الرئيسية للكلية:
•تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف تخصصات الكلية ودرجاتها
العلمية تتمتع بالمعارف والمهارات والقدرات الالزمة بمستوى
يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
•تقديم برامج ومساقات تعزز من الخبرة العملية والمهنية
للطالب كبرنامج التدريب التعاوني الذي يلتحق به الطالب قبل
التخرج.
•تقديم بيئة ذات جودة أكاديمية عالية وكفؤة لضمان تعزيز
المهارات والقيم المعرفية للخريج.
•إثراء حركة اإلنتاج العلمي في الكلية من خالل تشجيع ودعم
أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في إعداد األبحاث العلمية
والعمل على إيجاد قنوات للنشر العلمي.
•المساهمة في خدمة المجتمع وذلك عن طريق بناء عالقات
شراكة إستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني وقطاع
األعمال.
•المساهمة في حل المشكالت االقتصادية واإلدارية والمالية التي
تواجه مجتمع قطاع األعمال والقطاع الحكومي من خالل إجراء
البحوث والدراسات وبما يساهم في تحقيق التنمية الوطنية.
•تطوير وبناء العالقات األكاديمية مع المؤسسات التعليمية
العالمية المماثلة.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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قيم الكلية
•اإلنجاز
نشر وتشجيع ثقافة اإلنجاز بشكل
مستمر بين منسوبي الكلية وطالبها .
•التميز
المبادرة في تقديم العمل باألفكار
التطويرية واإلبداعية والتي تعكس
رؤية وأفق الكلية.
•روح فريق العمل
تعزيز أهمية دور روح العمل كفريق
واحد لتحقيق األهداف بشكل جماعي.
•خدمة المجتمع
تأكيدًا لرسالة جامعة جدة في خدمة
المجتمع وتلبية احتياجاته ،تهدف كلية
األعمال إلى تفعيل دورها في خدمة
المجتمع المحلي.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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الهيكل التنظيمي لكلية األعمال
عميد الكلية
مجلس الكلية

مكتب عميد الكلية

وكيل الكلية

وكيلة الكلية

الشؤون التعليمية

العالقات العامة واإلعالم

إدارة الكلية

األقسام العلمية
قسم المحاسبة

برنامج ماجستير اإلدارية الرياضية

قسم التمويل والتأمين

قسم إدارة الخدمات الصحية
والمستشفيات

قسم القانون

قسم نظم المعلومات اإلدارية

قسم إدارة المعلومات

قسم إدارة الموارد البشرية

قسم التسويق

الشؤون اإلدارية
االتصاالت اإلدارية
الشؤون المالية

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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األقسام العلمية بكلية األعمال
بجامعة جدة
أسست كلية األعمال بجامعة جدة بهدف توفير التعليم العالي
في فروع إدارة األعمال المختلفة لتأهيل الطالب والطالبات ،وتقدم
الكلية تباعًا برامج البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها
أقسام الكلية التالية:
قسم المحاسبة
قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
قسم القانون
قسم إدارة الموارد البشرية
قسم نظم المعلومات اإلدارية
قسم إدارة المعلومات
قسم التمويل والتأمين
قسم التسويق

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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قسم المحاسبة
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المحاسبة هي لغة األعمال التي تضمن التواصل الفعال بين جميع أصحاب
المصلحة وذوي العالقة ،كما تضمن نجاح األعمال التجارية وإدارة موارد
ومصادر المنشأة لتحقيق النتائج المستهدفة من خالل اتباع إجراءات
ومبادئ محاسبة متعارف عليها .
المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف من فروع المحاسبة المتخصصة التي
تتضمنها الخطة الدراسية للقسم ،فالمحاسبة المالية تقوم على إعداد
الطالب وتهيئتهم للتعامل مع السجالت المحاسبية وتحليل المعامالت
التجارية وإعداد الحسابات السنوية لقياس أداء المنشأة .
مخرجات المحاسبة المالية النهائية ممثلة بالقوائم المالية تستخدم بصورة
سواء كانوا من داخل المنشأة أو
أساسية من قبل مستخدمي المعلومات
ً
من خارجها ،ومن جهة أخرى تركز محاسبة التكاليف على إجراءات الرقابة
الداخلية واتخاذ القرارات اإلدارية المتعلقة بالتكاليف وتوزيعها وإعداد
الموازنات وفعالية أنظمة التكاليف.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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الرؤية:
تقديم خدمات تعليمية وبحثية واستشارية في المجاالت المحاسبية والمالية
بما يحقق التميز للخريج في ظل المنافسة المحلية واإلقليمية

الرسالة:
تخريج الكوادر المؤهلة والمدربة في تخصص المحاسبة  ،وتعميق البحث
العلمي في مجال التخصص بما يساهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من
خالل تقديم االستشارات والتدريب في مجال التخصص للمؤسسات العامة في
بيئتها لتنمية قدراتها وقدرات العاملين فيها لمواجهة احتياجات ومتطلبات
سوق العمل المحلي واإلقليمي .

24

األهداف الرئيسية:
إع��داد ك��وادر متميزة علميًا ومهنيًا في مجال المحاسبة بما يفي
باحتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي.
إع���داد خريجين ق��ادري��ن على إع���داد ال��ق��وائ��م المالية والحسابات
(سواء
الختامية لمنظمات األعمال وإثبات وتسجيل البيانات المالية
ً
ي��دوي��ًا أو إلكترونيًا) وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
ومعايير المحاسبة السعودية والدولية.
إعداد خريجين قادرين على تحليل البيانات والمعلومات المحاسبية
ألغراض التخطيط والرقابة وتقييم األداء.
إع��داد وتأهيل خريجين قادرين على مراجعة وتدقيق الحسابات
وإع�����داد وم��راج��ع��ة اإلق������رارات ال��ض��ري��ب��ي��ة ل�لأش��خ��اص الطبيعيين
والشخصيات االعتبارية على السواء (أعمال الفحص الزكوي بمصلحة
الزكاة والدخل).
تنمية أنشطة البحث العلمي وتشجيع البحوث واالستشارات التي
تخدم البيئة المحيطة واالقتصاد الوطني ككل.
تقديم دورات تدريبية ل��رج��ال األع��م��ال والعاملين ف��ي الشركات
والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنوك في مجال المحاسبة
والمراجعة بفروعها المختلفة.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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القيم:
التميز األكاديمي
التعليم هو المهمة األساسية لقسم المحاسبة ،نحن نسلم بأهمية التعليم
المستمر لضمان مستقبل على نحو أفضل لطالبنا.
الجودة
نحن نهدف لتحقيق التميز من خالل الحفاظ على معايير عالية في أنشطتنا
والعمل على تحقيق مفهوم الكفاءة .
البيئة الداعمة
نحن نلتزم بنجاح الطالب من خالل تشجيع روح المبادرة واالبتكار .
األخالق
التصرف بشكل أخالقي تجاه الجهات المعنية الداخلية والخارجية  ،والتي
تشمل الطالب والموظفين والخريجين والكلية والجامعة والمجتمع ومجتمع
األعمال.
النزاهة
نحن ملتزمون بقيمنا ،ويتم اتخاذ القرارات لدينا بما يتفق مع معتقداتنا
والمبادئ التي تعزز الصدق والنزاهة في كل ما نقوم به .

26

مجاالت العمل:
يتأهل خريج قسم المحاسبة للعمل في العديد من المجاالت ،منها:
•العمل في ديوان المراقبة العامة وفروعه المختلفة .
•العمل في اإلدارة المالية واالستحقاقات في المصالح الحكومية
والوزارات.
•العمل في مجاالت التفتيش المالي.
•العمل في اإلدارات المالية بشركات القطاعين العام والخاص.
•العمل في أقسام التكاليف والموازنات في الشركات والمصانع .
•العمل في اإلدارات المختلفة بالمؤسسات المالية (بنوك ،شركات
تأمين  ،استثمار  ،أسواق األوراق المالية).
•العمل في قطاع المؤسسات الفندقية.
•العمل في قطاع الطيران.
•العمل في قطاع البترول.
•العمل في مراكز االستشارات المالية والمحاسبية والضريبية.
•العمل في مكاتب المحاسبة والمراجعة.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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قسم التسويق
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يتولى قسم التسويق نقل المعرفة والمهارات الالزمة في مجاالت التسويق
لطالب كلية األعمال من خالل أعضاء هيئة تدريس مؤهلين تأهي ً
ال عاليًا
وذوي خبرة أكاديمية.
وتدرك كلية األعمال أن التسويق يجب أن يساهم بشكل كبير في البحث
والتطوير وهذه االحترافية في التسويق تخرج لدعم التخطيط اإلستراتيجي
في السوق واإلعالن والترويج والتوزيع واللوجستية من خالل أبحاث السوق
وإضافة قيم للصناعة.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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الرؤية:
أن يكون قسم التسويق من أفضل أقسام التسويق في كليات
األعمال في جامعات المملكة العربية السعودية.
الرسالة:
توفير وتقديم أفضل البرامج العلمية والبحوث األكاديمية في مجال التسويق
والعمل على تطويرها بشكل دائم بما يعود بالفائدة على الطالب وكل من
يعمل في مجال التسويق  ،وذلك من خالل أعضاء هيئة التدريس المتميزين
والمتخصصين في هذا المجال  ،وأيضًا خلق بيئة أكاديمية تتميز بالفاعلية
المستمرة ويرتبط عملها بتطلعات المجتمع المحلي.

األهداف الرئيسية:
•العمل على إعداد الكفاءات المتميزة وإكساب المهارات الخاصة بمجال
التسويق والمطلوبة من منظمات األعمال بالمملكة .
•تطوير المهارات والعلوم المكتسبة الخاصة بمجال التسويق بما يتواكب
مع متطلبات السوق المحلي .
•تقديم خدمات للمجتمع من خالل نشر الوعي والمعرفة بأهمية مجال
ً
خاصة في الوقت الراهن .
التسويق في بيئة العمل
•إجراء بحوث علمية في مجاالت التسويق تساعد في إيجاد حلول للمشاكل
العملية لمنشآت األعمال .

30

القيم:
•االحترافية
•اإلتقان
•اإلخالص
•التميز

مجاالت العمل:
خريجو كلية األعمال في مجال التسويق مؤهلين للعمل في
المجاالت التالية :
•إدارة التسويق .
•إدارة المبيعات .
•االستشارات التسويقية .
•إدارة العالمة التجارية .
•بحوث التسويق .
•التحليل التسويقي .
•االتصاالت التسويقية

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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قسم التمويل والتأمين

32

يقدم قسم التمويل والتأمين للطالب والطالبات برنامجًا رائدًا للحصول
على درجة البكالوريوس في التمويل والتأمين ،ويقدم للطالب والطالبات
سواء
معرفة متعمقة في التمويل والتأمين لتلبية احتياجات هذا المجال
ً
في السوق المحلية أو العالمية.
ولقد ُص ّممت المقررات لتمكين الطالب من اتخاذ قرارات استثمارية مناسبة
من خالل معرفة التطبيقات العملية في مجاالت التحليل المالي وتمويل
األنشطة التجارية ووضع ميزانيات رأس المال وفهم المخاطر المرتبطة
بالمشاريع القائمة والجديدة والدراسات التأمينية المختلفة ،باإلضافة إلى
إكساب الطالب المعرفة الكافية باألدوات المالية والتأمينية الجديدة (تداول
العقود اآلجلة والمستقبليات والخيارات والقبعات واألرضيات وإستراتيجيات
السلوك كمضاربين  ،قرارات التأمين وتقييم المخاطر  ،إعادة تخصيص
الموارد واتخاذ قرارات التمويل ضمن مصادر تمويل محدودة).
وكقسم فريد يعظم أهمية االبتكار ويطور قدرات الطالب من خالل البحوث
والتطبيقات العملية والتدريب في المؤسسات المالية .

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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الرؤية:

التميز في التدريس والبحث العلمي في مجال التمويل والتأمين.
الرسالة:
االلتزام بتقديم المعرفة وإعداد قادة األعمال المتخصصين في القطاع المالي
والتأميني من خالل عملية تعليمية وبحثية عالية الجودة .

األهداف الرئيسية:
•إعداد قادة األعمال في المستقبل المتخصصين في القطاع المالي
والتأميني.
•إنتاج خريجين مؤهلين في مجال التمويل والتأمين لزيادة فرص التوظيف
في هذا المجال .
•التركيز على الطالب كمحور أساسي للعملية التعليمية وإشراكهم في
التطوير المستمر للكلية.
•تطوير عالقات شراكة بناءة مع الشركات والمؤسسات المالية والتأمينية.

34

القيم:
•التركيز على الطالب والطالبات كمحور أساسي في العملية
التعليمية.
•المشاركة في التعلم المستمر والتنمية.
•السعي إلى تحسين ماذا وكيف نفعل األشياء.
•تعزيز المهارات والقدرات واإلمكانيات.
•تقديم خدمة علمية مميزة.
•تعزيز بيئة عمل إيجابية ونشطة

مجاالت العمل:
الخريجون من كلية األعمال في تخصص التمويل والتأمين يمكن أن
تكون فرص توظيفهم في المجاالت التالية:
•اإلدارة المالية.
•تمويل الشركات وتحليل التقارير المالية.
•التأمين وإدارة المخاطر.
•خدمات االستثمار.
•تقييم المشاريع.
•تمويل وإدارة العقارات.
•تمويل األوقاف والمؤسسات غير الربحية.
•األقسام المالية في القطاعين الحكومي والخاص.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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قسم نظم المعلومات اإلدارية

36

يركز قسم نظم المعلومات اإلدارية على التعليم في مجال تطوير وتنفيذ
وإدارة وتأثير نظم المعلومات في منظمات األعمال ،وللقسم توجه رئيسي
يأتي في مقدمة أفكاره أنه يمكنه في توجيه وتنفيذ تطبيقات األعمال
الرائدة في تكنولوجيا المعلومات أخالقيًا.
ومداخل التدريس المستخدمة تدمج بين النظرية والتطبيق العملي
والبحوث والتعلم القائم على المشاريع  ،باإلضافة إلى التركيز على تطبيقات
المنظمة وتطوير شبكة مركزية لتكنولوجيا المعلومات الناشئة  ،ويقدم
القسم درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية .

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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الرؤية:
رؤية قسم نظم المعلومات اإلدارية ،االرتقاء في مجال التعليم
والبحث العلمي بصقل خبرات محلية ومحاكاة متطلبات السوق
العالمي والمحلي والتفرد بمخرجات ذات كفاءة عالية في مجال
نظم المعلومات اإلدارية.
الرسالة:
التفرد بتأمين مخرجات ُم َع َّدة علميًا بمهارات وقدرات متميزة لخدمة المجتمع
واالرتقاء به ،ومواكبة التطورات العالمية في تطبيق أنظمة المعلومات اإلدارية
عن طريق الخطط التعليمية المحكمة والمتميزة علميًا وتنظيميًا .

38

األهداف الرئيسية:
•وضع خطط مستقبلية تدرس مستقبل الكوادر الوطنية
وإعدادها بطريقة ترتقي بمجتمعاتنا في مجال تطبيق نظم
المعلومات اإلدارية.
•استثمار الخبرات الخارجية والمحلية في مجال نظم المعلومات
اإلدارية لتأمين مخرجات بكفاءات عالية.
•االهتمام بإعداد الطالب كادرًا يتميز علميًا وثقافيًا ومتحليًا
باألخالق المهنية المشرفة.
•التسلسل المنطقي والمحترف في تلقين الطالب برامج
تعليمية في إطار خطة أكاديمية متكاملة وخاصة بمسار نظم
المعلومات اإلدارية.
•تأمين مخرجات مشرفة لكلية األعمال بجامعة جدة وبوجه
الخصوص قسم نظم المعلومات اإلدارية.
•الحث على اإلبداع العلمي والمعرفي وتوعية الطالب بأهمية
اإلخالص واإلبداع في العمل.
•دعم التحول اإللكتروني اإليجابي في الوسائل التعليمية
المستخدمة في الكلية لضمان جودة المخرجات.
•تحديث المناهج التعليمية ومتابعة التطورات في سوق العمل
لمحاكاة الواقع وما فيه من أمور تهم الطالب.
•الريادة في تلبية احتياجات القطاعات العامة والخاصة من توفير
مختصين في مجال نظم المعلومات اإلدارية.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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القيم:
•االمتياز التعليمي
التعليم هو رسالة سامية لقسم نظم المعلومات اإلدارية في كلية األعمال،
نحن مؤمنون بأهمية التعليم المستمر وأن نساهم في بناء مستقبل
مشرق ألبنائنا الطالب.
•الجودة
نهدف للتميز واإلبداع للحفاظ على أعلى معايير الجودة في تقديم خدماتنا
التعليمية واإلخالص في عملنا ونشاطاتنا المتميزة للحفاظ على مبدأ
الفاعلية.
•البيئة الداعمة
قسم نظم المعلومات اإلدارية في كلية األعمال ملتزم بتحفيز طالبه
والسعي وراء نجاحهم وبث الروح الريادية واإلبداعية فيهم.
•األخالقيات
األخالقيات المهنية هي من أولوياتنا  ،والتحلي بأخالقيات المهنة الشريفة
هي ما نسعى لزرعه في روح طالبنا ومنسوبي كليتنا وخريجيها بشكل
خاص.
•النزاهة
نعتز بقيمنا وقراراتنا المبنية على مبادئنا وقناعاتنا  ،مما يعكس أمانتنا
ونزاهتنا في جميع أعمالنا.

40

مجاالت العمل:
خريجو كلية األعمال بتخصص نظم المعلومات اإلدارية يمكن أن
تكون فرصهم الوظيفية في المجاالت التالية:
•أخصائي نظم معلومات.
•مدير /رئيس قسم نظم معلومات.
•مستشار في أمن المعلومات.
•مصمم نظم.
•محلل نظم.
•موظف تقنية معلومات.
•التعليم والتدريب.
•مستشار في نظم المعلومات.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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قسم إدارة الخدمات الصحية
والمستشفيات

42

يمنح قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات درجة البكالوريوس في
مجال إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات ،ويقوم القسم على تقديم
المعرفة الشاملة في إدارة الخدمات الصحية لسد االحتياجات في قطاع
الصحة بالمملكة العربية السعودية.
صممت الخطط الدراسية مع وضع االعتبار أن إدارة الخدمات الصحية
والمستشفيات يتم تطويرها كعلم موازي ومنفصل عن المهن الطبية
وغير الطبية لدعم مقدمي الخدمات الصحية في تقديم خدمات صحية
عالية الجودة .
ويكتسب الطالب في هذا البرنامج المعرفة والمهارة في مجال إدارة
المستشفيات والخدمات الصحية والتي هي مساعدة بطبيعتها
للمتخصصين في العناية الصحية ،كما يتم تزويد الطالب بمهارات البحث
وتطوير إدارة المستشفيات والخدمات الصحية وتعلم األساليب االبتكارية
في هذا المجال .

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية

43

الرؤية:
التميز في تقديم أفضل الكفاءات من القادة واإلداري��ي��ن على
عال في مجال إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
مستوى ٍ
لدعم القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة لقيادة المنشآت الصحية.
الرسالة:
إعداد قادة متخصصين في قيادة وإدارة المؤسسات الصحية ليكون األفضل
في تقديم كافة الخدمات الصحية اإلداري��ة في مجال الخدمات الصحية في
المملكة وخارجها  ،ليتواكب مع المستجدات والتحديات المعاصرة في هذا
المجال .

44

األهداف الرئيسية:
من األهداف التي يسعى قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
في كلية األعمال بشمال جدة إلى تحقيقها:
•تزويد الطالب بالمعرفة الواسعة في اإلدارة ومهارات التعامل مع
اآلخرين والكفاءات الالزمة للعمل كمشرفين ومديرين في مراكز
الرعاية والخدمات الصحية.
•تنمية معرفة الطالب ومهاراتهم في حل المشاكل ،ومعرفة
العالقات البشرية والمهارات الالزمة لتقديم رواد وإداريين يعملون
في مجال الخدمات الصحية.
•تزويد الطالب بالمعرفة لمراجع المعايير القانونية واألخالقية
المتصلة بمهنة الرعاية الصحية والحرص على تطبيقها.
•تمكين الطالب من التحليل الكمي والنوعي الكافي وطرق
البحث وإدارة الجودة في مجال الرعاية الصحية.
•تمكين الطالب من المفاهيم األساسية لتسويق برامج الرعاية
الصحية واقتصاديات الصحة ،باإلضافة إلى التأمين الطبي .
•من منطلق المسؤولية االجتماعية يتم التنسيق مع قطاعات
المجتمع المحلي إلع����داد وتنفيذ ب��رام��ج ال�����دورات التدريبية
المتخصصة للعاملين في المجاالت الصحية إلث��راء معارفهم
وصقل مهاراتهم.
•إعداد وتنفيذ برامج التدريب العملي الميداني لطلبة القسم
لصقل معارفهم ومهاراتهم لربط الجانب النظري م��ع واق��ع
العمل وإلقامة العالقات مع المؤسسات الصحية المتخصصة
محليًا وإقليميًا.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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القيم:
•الجودة
نهدف لالمتياز من خالل المحافظة على أعلى المعايير في عملنا ونشاطاتنا
المختلفة مع الحفاظ على مبدأ الفاعلية .
•البيئة الداعمة
قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات في كلية األعمال بجامعة جدة
ملتزم بدعم وتهيئة بيئة تضمن نجاح الطالب  ،كما نشجع الروح الريادية
واإلبداعية .
•األخالقيات
التصرف بأخالقية نحو جميع األطراف الداخلية والخارجية والتي تتضمن
الطالب والمنسوبين والخريجين .
•النزاهة
ملتزمون بجميع قيمنا  ،وقراراتنا جنبًا إلى جنب مع مبادئنا وقناعاتنا مما
يعزز األمانة والنزاهة في كل ما نقوم بعمله .

46

مجاالت العمل:
خريجو هذا التخصص مؤهلون وبكفاءة عالية للعمل في المجاالت
التالية:
•إدارة منظمات الرعاية الصحية المحلية والعالمية.
•العمل كاختصاصيين في اإلدارة الصحية وإدارة الخدمات إلدارة
وتشغيل المؤسسات الصحية.
•العمل في كوادر اإلدارة الوسطى (التخطيطية) والتشغيلية
في المستشفيات الكبرى ومؤسسات التخطيط الصحي.
•العمل في المراكز الطبية المتخصصة وشركات التأمين الطبي.
•العمل كمساعدين لمديري المستشفيات أو رؤساء إدارات
الموارد البشرية.
•العمل في إدارات المواد والتسويق الصحي وإدارة الجودة
الصحية.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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قسم القانون

48

قسم القانون هو أحد أهم األقسام العلمية الحديثة التي تقدمها كلية
األعمال بجامعة جدة  ،وال��ذي تم إنشاؤه بهدف تزويد المملكة العربية
عال بمختلف فروع القانون األساسية،
السعودية بكفاءات على مستوى ٍ
وإلى إع��داد جيل مزود بالمعرفة القانونية  ،وتزويده بالمهارات الذهنية
التي تعتمد على التفكير والتحليل القانوني والتعامل مع التطبيقات
القانونية والقضائية المختلفة ،والقدرة على البحث العلمي واستخدام
مصادر المعرفة القانونية والتواصل مع أح��دث التقنيات ،والتركيز على
صقل شخصية الطالب القانونية وبناء الثقة الذاتية لديه وحثه على العمل
بروح الفريق الواحد ،بحيث يكون عنصرًا فاع ً
ال في مجتمعه .
هذا وال يقتصر نشاط القسم على النواحي األكاديمية وحدها  ،بل يتعدى
ذلك إلى خدمة المجتمع المحلي من خالل نشر الثقافة القانونية لدى أفراد
المجتمع وتعزيز شراكة القسم مع مؤسسات المجتمع المدني من خالل
عقد الدورات التدريبية وتشجيع العمل القانوني التطوعي. .

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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الرؤية:
ً
إضافة إلى
تحقيق الريادة في مجاالت العلوم القانونية المختلفة ،
تقديم برامج مرموقة لتأهيل جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة
تأهي ً
ال عاليًا في مجال العلوم القانونية .
الرسالة:
إعداد جيل مزود بالمعرفة والثقافة القانونية  ،وتزويده بالمهارات الذهنية التي
تعتمد على التفكير والتحليل القانوني والتعامل مع التطبيقات القانونية
والقضائية المختلفة  ،والقدرة على البحث العلمي واستخدام مصادر المعرفة
القانونية والتواصل مع أحدث التقنيات  ،والتركيز على صقل شخصية الطالب
القانونية وبناء الثقة الذاتية لديه وحثه على العمل بروح الفريق الواحد بحيث
يكون عنصرًا فاع ً
ال في مجتمعه .
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األهداف الرئيسية:
•اإلسهام في نشر وتطوير الثقافة والوعي القانوني في المجتمع.
•دع��م أواص��ل التعاون بين قسم القانون والجهات التنفيذية
والقضائية ف��ي المجتمع المحلي بحيث يساهم القسم في
خدمة المجتمع المحلي.
•تعميق الصالت بين المهتمين بالدراسات في تخصص القانون
من داخل المملكة مع نظرائهم في الدول األخرى.
•إبراز خصوصية النظام القانوني المستنبط من مصادر التشريع
اإلسالمي وطبيعة المؤسسات الدستورية.
•دراسة األحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية واإلدارية
والقرارات الصادرة من اللجان القانونية.
•إتاحة الفرصة للراغبين في مواصلة دراساتهم العليا في القانون
وتقديم النصح واإلرشاد لهم بهذا الخصوص.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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القيم:
•الجودة.
•الوالء واالنتماء المؤسسي.
•الريادة.
•الصدق.
•خدمة المجتمع.
•المسؤولية.
•روح المبادرة.
•العدالة.

52

مجاالت العمل:
يستطيع خريج قسم القانون العمل في المجاالت التالية:
•العمل في مجال المحاماة كمحامي في مكاتب وشركات المحاماة.
•العمل كمستشار أو باحث قانوني باإلدارات القانونية في القطاع
الخاص كالشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها.
•العمل في وظائف مستشارين في مجال القانون بالمحاكم
السعودية واللجان القضائية.
•العمل في وظائف مستشارين في مجال القانون أو األنظمة
بالهيئات وال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة وال�����وزارات والمصالح العامة
والمنظمات الدولية.
•العمل في وظائف التحقيق بهيئة التحقيق واالدعاء العام وهيئة
الرقابة والتحقيق.
•العمل بالمجال األكاديمي في تخصص القانون.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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قسم إدارة الموارد البشرية

54

يقدم قسم إدارة الموارد البشرية للطالب والطالبات الدارسين برنامجًا
للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية ،ويقدم لهم
المعلومات التفصيلية في جميع التخصصات ذات الصلة بتخطيط الموارد
البشرية وإدارت��ه��ا حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات قطاع األعمال في
المملكة العربية السعودية .وتم تصميم المقررات مع األخذ في االعتبار أنه
يجب على الطالب اكتساب المعارف الالزمة في مجاالت التحليل الوظيفي
والتوظيف وتدريب الموارد البشرية والتنمية والعالقات الصناعية وإدارة
الرواتب والمهارات المرتبطة بها.
كما يتيح القسم الفرصة للطالب والطالبات للبحث العلمي والتطوير وذلك
لتعلم التقنيات الجديدة الناشئة في تطوير سياسات الموارد البشرية،
حيث أن األعمال والموارد البشرية يسيران في نفس اإل تجاه لخلق حالة
النجاح ألصحاب األعمال.
كما يقدم القسم مسارين علميين هما:
1.1إدارة الموارد البشرية.
2.2اإلدارية الرياضية.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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الرؤية:
أن يصبح قسم إدارة الموارد البشرية من األقسام الرائدة
المتخصصة في علم إدارة الموارد البشرية على مستوى كليات
األعمال في المملكة العربية السعودية.
الرسالة:
تعزيز القدرات التنظيمية للطالب وتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة
التحديات الحالية والمستقبلية وخلق قادة مبتكرين ومتميزين يتحملون
مسؤولية اإلدارة في المستقبل ويشغلون الوظائف المهنية واألكاديمية في
إدارة الموارد البشرية من خالل توفير وتقديم أفضل البرامج العلمية والبحوث
األكاديمية في مجال إدارة الموارد البشرية والعمل على تطويرها بشكل دائم
بما يعود بالفائدة على الطالب وعلى المجتمع المحلي من خالل أعضاء هيئة
التدريس المتميزين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية.
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األهداف الرئيسية:
من أهم األهداف التي يسعى إليها قسم إدارة الموارد البشرية:
•إع��داد الخريجين المؤهلين المزودين بسالح التميز األكاديمي
ومهارات تنظيم المشاريع في مجال إدارة الموارد البشرية.
•خلق البيئة التعليمية المتميزة وتحسينها وتطوير العلم
والمهارات البحثية والتدريبية.
•تزويد الطالب بالمعرفة والمهارة الكافية في مجال إدارة الموارد
ال��ب��ش��ري��ة ب��ه��دف تحقيق ال��ن��ج��اح ف��ي األع��م��ال وال��م��ؤس��س��ات
الحكومية .
•تحقيق التميز األكاديمي وااللتزام بالجودة وفق المعايير العالمية
لتخصص إدارة الموارد البشرية.
•التعرف على تطبيق النهج اإلستراتيجي التحليل في عمليات
صنع القرارات.
•إعداد الطالب للتفكر والعمل بشكل إبداعي وتحليلي.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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القيم:
يهتم قسم إدارة الموارد البشرية في جميع أنشطته األكاديمية والثقافية
بترسيخ القيم اآلتية:
•المسؤولية.
•اإلبداع.
•الجودة.
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مجاالت العمل:
خريج قسم إدارة الموارد البشرية سيكون مؤه ً
ال للعمل في المجاالت
التالية:
•وظائف إدارية  :التخطيط – التنظيم – التوجيه – الرقابة.
•الوظائف التنفيذية :استقطاب الموارد البشرية – تنمية مهارات
العاملين – رعاية ودعم القوى العاملة.
•التوصيف الوظيفي.
•التدريب والتطوير.
•تقييم الوظائف.
•األجور والحوافز.
•إضافة إلى العمل في القطاعات الرياضية والشبابية ,بالنسبة
لخريجي مسار اإلدارة الرياضيةى

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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قسم إدارة المعلومات

مدرسة الفالح التاريخية بجدة
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يجمع قسم إدارة المعلومات بين فوائد دراسة مواد إدارة األعمال التقليدية
وتقنية المعلومات  ،باإلضافة إلى ذلك يقدم أعضاء هيئة التدريس لطالبهم
عددًا من المهارات كالعمل الجماعي وقدرات التواصل الفعال.
سيتميز طالبنا الملتحقين بقسم إدارة المعلومات ب��ق��درات التفكير
المنهجية ،بحيث يتمكنوا م��ن تحليل المشاكل المعقدة والمتعلقة
بالمعلومات من خالل هياكل متعددة المستويات ومن ثم تصميم وتطبيق
حلول معيارية لهذه المشاكل المعلوماتية ،والذي بدوره سيعطي ميزة
تنافسية للمنظمات التي سيعمل بها الطالب الخريجون من كلية األعمال
بجامعة جدة.
يسعى قسم إدارة المعلومات إلى تحقيق أسلوب تعليمي مميز للطالب
الملتحقين بالقسم من خالل تدريس الطالب المعارف العامة حول إدارة
المعلومات وكذلك تجهيز الطالب بالخبرات الشاملة والالزمة لتمكينهم
من بدء العمل على التطبيقات االحترافية الخاصة بإدارة المعلومات.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية

61

الرؤية:
حيث أن القسم يعد أول قسم أكاديمي في مجال إدارة المعلومات في كليات
األعمال بالجامعات السعودية ،فرؤيتنا أن يكون رائدًا في التعليم والتطوير
والتعزيز للممارسات المهنية والبحث العلمي في إدارة المعلومات على
المستويات المحلية واإلقليمية.

الرسالة:
إعداد متخصصين واثقين ومبدعين يمكنهم تحديد واستخدام العديد من
مصادر المعلومات والمنهجيات لتحقيق األهداف المرغوبة من مختلف ممارسات
المعلومات في بيئة األعمال  ،وأن يزود البرنامج التعليمي الطالب بالمعرفة
والمهارات الالزمة المتالك قدرات التفكير الناقد وحل المشاكل وكذلك القيم
األخالقية البالغة األهمية  ،وتشجع العملية التعليمية واكتساب المهارات
القيادية والتفكير المنظم الالزم للتأقلم مع بيئتي األعمال والمعلومات
المتغيرتين.

األهداف الرئيسية:
•تعليم الطالب ليصبحوا متخصصين ومؤهلين في إدارة المعلومات في
العديد من المنظمات العامة والخاصة.
•تزويد المجتمع والمنظمات واألف��راد بالتعليم المستمر في مجال إدارة
المعلومات.
•الريادة في تعليم إدارة المعلومات وخدماته االحترافية والمهنية.
•دعم التحول إلى السجالت اإللكترونية من خالل المناهج الدراسية بالقسم
واإلبداع والتطوير في التطبيق.
•تزويد السوق والمجتمع السعودي بمتخصصين في مجال إدارة المعلومات
مما سيطور ممارسات إدارة المعلومات في القطاعين العام والخاص.
•بناء قاعدة للبحث العلمي في مجال إدارة المعلومات.
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القيم:
•االمتياز التعليمي:
التعليم هو الرسالة الجوهرية لقسم إدارة المعلومات في كلية
األعمال بجامعة جدة ،نحن نعرف أهمية التعليم المستمر والذي
يضمن المستقبل األفضل لطالبنا.
•الجودة:
نهدف لالمتياز من خالل المحافظة على أعلى المعايير في عملنا
ونشاطاتنا المختلفة مع الحفاظ على مبدأ الفاعلية.
•البيئة الداعمة:
قسم إدارة المعلومات في كلية األعمال ملتزم بدعم نجاح
الطالب ،كما نشجع الروح الريادية واإلبداعية .
•األخالقيات:
التصرف بأخالقية نحو جميع األطراف الداخلية والخارجية والتي
تتضمن الطالب والمنسوبين والخريجين .
•النزاهة:
نحن ملتزمون بجميع قيمنا ،وقراراتنا تصنع جنبًا إل جنب مع
مبادئنا وقناعاتنا ،مما يعزز األمانة والنزاهة في كل ما نقوم
بعمله.

َدل ِْيل ُ
الك ِّلية
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مجاالت العمل:
الخريجون من كلية األعمال في تخصص إدارة المعلومات  ،يمكن أن تكون فرص
توظيفهم في المجاالت التالية:
•أخصائي معلومات.
•مدير معلومات.
•مستشار معلومات.
•مدير مكتبة.
•مساعد باحث.
•محلل تجاري.
•موظف معلومات.
•التعليم والتدريب.
•مستشار في مكتبة.
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