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لمحة عن المركز:
الملــك ســعود ممثلــًة فــي  انطالقــًا مــن ســعي جامعــة 
كليــة إدارة األعمــال لمواكبــة الرؤيــة الطموحــة للمملكــة العربيــة 
يحقــق  بمــا  المســتقبلية  تطلعاتهــا  بكافــة   2030 الســعودية 
المجــاالت  شــتى  فــي  الريــادة  نحــو  بالوطــن  ويرتقــي  اآلمــال 
القيــادات  تنميــة  مركــز  إنشــاء  تــم  للمســتقبل،  واستشــرافًا 
التنفيذيــة واإلداريــة فــي عــام 1441 هـــ ســعيا للمســاهمة فــي 
تعزيــز وتطويــر قــدرات ومهــارات ومعــارف القيــادات التنفيذيــة 
والكفــاءات اإلداريــة فــي المملكــة، حيــث يتشــرف المركــز بتقديــم 
خدمــات التعليــم التنفيــذي للقيــادات مــن خــالل حــزم مختلفــة 
المجــاالت  مختلــف  فــي  التدريبيــة  الــدورات  و  البرامــج  مــن 
االحتياجــات  تحليــل  و  بدراســة  المركــز  يقــوم  كمــا  اإلداريــة. 
و  البرامــج  تنفيــذ  و  تصميــم  و  المســتفيدة  للجهــة  التدريبيــة 
الــدورات التدريبيــة المختلفــة يقدمهــا خبــراء متخصصــون فــي 

كافة المجاالت بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة.

رؤية المركز:
بيــت خبــرة رائــد فــي تنميــة القيــادات التنفيذيــة والكفــاءات 

اإلدارية وتحقيق التميز المؤسسي. 

رسالة المركز: 
استشــارية  وخدمــات  وتطويريــة  تدريبيــة  برامــج  تقديــم 
للقيــادات التنفيذيــة والكفــاءات اإلداريــة وفقا ألحدث األســاليب 
والمعاييــر العالميــة مــن خــالل خبــراء ذوي تأهيــل علمــي ومهنــي 
وتعزيــز  المســتدامة،  التنميــة  تحقيــق  فــي  للمســاهمة  عالــي، 

موارد الجامعة.

أهداف المركز:
يسعى المركز إلى تحقيق األهداف اآلتية:

تقديم خدمات التعليم التنفيذي للقيادات.  .1
التنفيذيــة  القيــادات  ومعــارف  ومهــارات  قــدرات  تطويــر   .2

واإلدارية.
مجــاالت  فــي  واســتثمارية  استشــارية  خدمــات  تقديــم   .3

القيادة التنفيذية واإلدارية.
نشر البحوث والدراسات وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.  .4

نشــر الفكر اإلداري وعرض النماذج والتجارب القيادية الناجحة.  .5

تفعيــل الشــراكات والمبــادرات النوعيــة مــع القطاعــات ذات   .6
االهتمام المشترك.

تعزيــز االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية والماليــة فــي   .7
الكلية والجامعة.

قيم المركز:
اإلبداع – التميز  - التعاون – المعرفة – الطموح

برامج لألفراد:
يقــدم مركــز تنميــة القيــادات التنفيذيــة و اإلداريــة مجموعــة 
لتعزيــز  لألفــراد  الموجهــة  التدريبيــة  الــدورات  و  البرامــج  مــن 

مهارات اإلدارة و القيادة لدى المشاركين.

برامج للمنظمات:
مــع  واإلداريــة  التنفيذيــة  القيــادات  تنميــة  مركــز  يتعــاون 
التــي  والتطويــر  التعلــم  حلــول  لتقديــم  الرائــدة  المنظمــات 
يحتاجونهــا مــن خــالل مجموعــة مــن البرامــج والــدورات التدريبية. 
كمــا يقــوم المركــز مــن خــالل فريــق مــن الخبــراء بتحليــل ودراســة 
وتنفيــذ  وتصميــم  المســتفيدة  للجهــة  التدريبيــة  االحتياجــات 

البرامــج والدورات التدريبيــة المتخصصة.

✲ دورات في منهجية البحث.
✲ دورات في االقتصاد.
✲ دورات في المحاسبة.

✲ دورات في اإلدارة.
✲ دورات في اإلدارة الحكومية.

✲ دورات في االدارة االستراتيجية
✲ دورات في التحليل االحصائي.

✲ دورات في الموارد البشرية.
✲ دورات في الحوكمة والسياسات العامة.

✲ دورات في نظم المعلومات.
✲ دورات في المالية.

✲ دورات في التسويق.
✲ دورات في القيادة.

✲ دورات في تقويم البرامج.
✲ دورات في إدارة التغيير.

✲ دورات في إدارة المخاطر واألزمات.


