
 
1 

 نبذة عن املركز

 

 معالي مت تأسيس مركز تنمية القيادات التنفيذية واإلدارية بقرار من

 17/3/35وذلك بناء على قرار جملس اجلامعة رقم  ،مدير جامعة امللك سعود

، يتم إدارته من خالل جملس إدارة خاص به، يضم يف 19/1/1435تاريخ 

 عضويته كاًل من:

 رئيس اجمللس        أ.د. معدي بن حممد آل مذهب     

 أ.د. سامل بن سعيد آل ناصر                عضوًا

 لمركزل املدير التنفيذيأ.د. عبد احملسن عبد السالم نعساني     عضوًا و

 د. حييى بن علي اجلرب                       عضوًا.

 د. عبد اهلل بن حممد الدخيل              عضوًا.  

 

 

 

 املركز رؤية

 التميزة رائد يف إعداد وتنمية القيادات اإلدارية والتنفيذية، وحتقيق بيت خرب

 التنظيمي.

 

 املركز رسالة

للقيادات التنفيذية  احرتافيةواستشارية  ،وتطويرية ،تقديم خدمات تعليمية

ومهين  ،، من خالل كادر علميوفقًا ألحدث األساليب واملعايري العاملية ،واإلدارية

 للمساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة. التأهيل، ليعا
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 املركز أهداف

 يسعى املركز إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 تقديم خدمات التعليم التنفيذي للقيادات يف القطاعني العام واخلاص. .1

يف القطاعني العام   تطوير قدرات ومهارات ومعارف القيادات التنفيذية واإلدارية .2

 واخلاص.

 استشارية يف جماالت القيادة التنفيذية واإلدارية.تقديم خدمات  .3

 نشر البحوث والدراسات وتنظيم الفعاليات واملؤمترات. .4

 الناجحة.ية نشر الفكر اإلداري وعرض النماذج والتجارب القياد .5

 

 :اهليكل التنظيمي للمركز

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركز إدارة مجلس

 المدير التنفيذي

 

 التدريب والتطوير

 مركز

 العالقات العامة واالعالم

 الشؤون المالية الدراسات واالستشارات التعليم التنفيذي

 واإلدارية
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 الربامج التدريبية املقرتح تقدميها من قبل املركز

 برنامج إعداد القيادات التنفيذية:

حتديات املستقبل،  ستشرفمؤهلة تيهدف الربنامج إىل إعداد وتطوير قيادات 

وتسعى جاهدة للوفاء مبتطلباته، من خالل رؤية اسرتاتيجية نافذة، ورسالة عميقة، 

 ترسم مسارات العمل، حيث يسعى الربنامج لتحقيق األهداف اآلتية:

 قدرة املشاركني على اختاذ القرارات االسرتاتيجية. زيادة 

 فهم الديناميكيات التنظيمية، بغرض حتسني  تعزيز قدرة املشاركني على

 .قدرتهم على تصميم املبادرات اجلديدة، وتطبيقها

 بناء فرق العمل وقيادتها، وإدارة التنوع يف قوى  قدرة املشاركني على رفع

 العمل.

 معارف املشاركني يف اجملاالت الوظيفية اإلدارية األساسية، وذلك من  تنمية

 خالل االستناد ألحدث األساليب واملمارسات السائدة.
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 برنامج القيادات احلكومية العليا:

يهدف الربنامج إىل متكني قيادات اجلهاز احلكومي من التعامل مع التحديات 

احلكومي، واالرتقاء باألداء املؤسسي، واملساهمة يف دعم املعاصرة اليت تواجه العمل 

وذلك من خالل استخدام منهج تدرييب  والتحول الوطين، األداء احلكومي،

، يعزز من املشاركة التفاعلية، وتبادل اخلربات، بني قيادات األجهزة متكامل

احلكومية، وكذلك من خالل االطالع على أفضل التجارب، وممارسات األداء 

 حيث يسعى الربنامج لتحقيق األهداف اآلتية: حلكومي يف خمتلف الدول.ا

  ،متكني قادة األجهزة احلكومية من حتقيق أهداف األجهزة اليت يعملون فيها

 االسرتاتيجية. الوطنية مبا يتفق مع التوجهات

  تعزيز القدرات العملية والتطبيقية لدى املشاركني، لتمكينهم من التطبيق

املمارسات يف جمال القيادة، والتخطيط االسرتاتيجي،  الفعال ألفضل

 والسياسات العامة، وغريها.

  إطالع املشاركني على أفضل املمارسات العاملية بشكل عام، وممارسات

املؤسسات احلكومية بشكل خاص، للتعرف على أسباب النجاح، والفرص 

 التطويرية املتاحة.
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 ستقبلية:برنامج إعداد وتهيئة القيادات امل

يهدف الربنامج إىل إعداد وتطوير صف ثان من القيادات املؤهلة تأهياًل عاليًا، 

وهو موجه بصورة رئيسة إلكساب املوظفني الذين اثبتوا متيزهم وتفوقهم يف مساراتهم 

 الوظيفية واملهنية، املهارات الالزمة، اليت متكن منظماتهم من االعتماد عليهم يف

 مناصب قيادية مستقباًل، حيث يسعى الربنامج لتحقيق األهداف اآلتية: شغل

  تعزيز القدرات العملية والتطبيقية لدى املشاركني، لتمكينهم من التطبيق

القيادة، والتخطيط االسرتاتيجي، و اإلدارة، الفعال ألفضل املمارسات يف جمال

 والتخطيط التشغيلي، وغريها.

 النماذج واملمارسات العاملية يف جمال القيادة  إطالع املشاركني على أفضل

 واإلدارة.

  تعزيز معارف املشاركني يف اجملاالت الوظيفية اإلدارية األساسية، وذلك من

 خالل االستناد ألحدث األساليب واملمارسات.
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 :customized Programsهة الربامج القيادية املوَج

، واملؤسسات غري القطاع اخلاصميكن للمؤسسات احلكومية، ومنظمات 

التواصل مع إدارة املركز بغرض طلب تصميم برامج خاصة موجهة لتحقيق  الرحبية

أهداف حمددة، أو إكساب املشاركني املهارات الالزمة لتتمكن تلك املنظمات من 

 النجاح يف أعماهلا.

 


