
 الرؤية واألهداف
 والفنية التعليمية ئةیالتميز في نقل المعرفة ونشرها وتوليدها في مجاالت علوم اإلدارة واألعمال، باالعتماد على النخبة من اله  : الكلية رؤية

باألخالقيات المهنية والمؤهلة والمدربة والقادرة على  المزودة األطر أفضل لتخريج المتطورة التدريسية والمناهج واالدارية،
 والجودة المجتمع خدمة في والتميز المهنية هایتحكمه جملة قيم تكون ف المنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً وذلك ضمن توجه

 . العلمي أساس األنشطة األكاديمية في الكلية والبحث والتدريب التعليم في
زويد الطلبة بحقول المعرفة ومناهج التفكير والتحليل المبدع ليصبحوا متفوقين وقادرين على مواجهة تحديات األعمال واإلدارة ت -  :تسعى الكلية إلى
تقديم برامج تعليمية متقدمة، بما يتناسب مع المتطلبات المهنية الحديثة لمختلف تخصصات الكلية، وتوفير بيئة علمية وتقنية  -  بمنظور معاصر؛

توفير بيئة أكاديمية احترافية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين والحفاظ عليهم والعمل بالتوازي على تطوير وتنمية الكفاءات  -  مشجعة على االبتكار وااللتزام بالمعايير الدولية ومتطلبات االعتماد األكاديمي؛متطورة و
دريب وإعادة تأهيل األطر البشرية الرائدة في مجاالت العمل اإلداري المختلفة وتزويدهم بالمهارات لتميز في خدمة المجتمع بت -  الواعدة والمتميزة من خريجي الكلية؛

ة العلمية في المجتمع عن طريق إقامة الندوات تشجيع البحث العلمي والدراسات العليا والتأليف والترجمة ونشر المعرف -  اللغوية ومهارات تقانات المعلومات والمعلوماتية واالتصاالت بما يتوافق مع متطلبات االدارة الحديثة؛
بناء جسور من التعاون والتحالفات االستراتيجية والشراكة مع العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية والمهنية اإلقليمية  -  .والمؤتمرات واللقاءات العلمية

 :الكلية أهداف  .والدولية، ومنظمات مجتمع األعمال
 علمياً وذات مهارات تنافسية بتوفير بيئة أكاديمية تتفاعل مع مستجدات العصر وتتأقلم معها؛تخريج أطر متفوقة  -
  التطوير المستمر للبرامج األكاديمية بما يتفق مع آخر متطلبات ميادين األعمال وسوق العمل؛ -
راتهم ومهاراتهم في التفكير الناقد تزويد الطلبة بالمقدرات الالزمة لتحليل وتفسير الظواهر في بيئة األعمال، وتطوير قد -

 واالبداعي، وحل المشكالت، والقيادة في البيئة االدارية، وتطوير وسائل البحث والتعلم وتطوير الكتاب والمؤلفات الجامعية؛
ياة العملية بما التوليف بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية في تخصصات الكلية لتضييق الهوة بين الدراسة األكاديمية والح -

 يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
تطوير النظم األكاديمية والتدريب المستمر للعناصر البشرية العاملة في الكلية لضمان مواكبة أعلى معايير الجودة في البيئة  -

 األكاديمية والتطور التقاني
قية الجادة وتقديم الدراسات واالستشارات والتدريب في تخصصات الكلية السعي الدؤوب إلثراء الساحة العلمية بالبحوث التطبي -

لمؤسسات وقطاعات العمل المختلفة في المجتمع، بما يكفل سد االحتياج من المهارات الالزمة، ورفع نطاق التفاعل بين الكلية 
 والمجتمع؛

في تطوير مناهج الكلية لتتوافق مع متطلبات سوق  تفعيل التواصل مع عناصر المجتمع المستفيدة من خدمات الكلية وإشراكهم -
  العمل، وتدريب طالب الكلية قبل التخرج

توثيق الروابط مع المؤسسات التعليمية العربية واألجنبية، وفتح آفاق التعاون البناء بأشكاله المختلفة وتبادل األساتذة والباحثين  -
 .والطلبة

 


