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االفتتاحية 



الكليةكلمة سعادة عميد 
:ن، وبعدوصحبه اجمعيآلة الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى 

ايةأأأة السأأأامية الكريمأأأة   نشأأأاء الكليأأأة 1433نشأأأكل كليأأأة العلأأأدم اواملصأأأادإلة واملاليأأأة ايسأأأالمية  يكليأأأا  أأأ  عأأأام   أأأأ،  يأأأ  ملأأأدرل املد
اد ايسأالم   أأد الملأكمين، وأكادإلميأأا كأان  رنأامت اواملصأأ–الملمديأ  –املصأأارف واألسأدامل املاليأأة -اواملصأاد :  كربعأة ااسأام علميأأة، و أ 

 أأأ 1396ملأأ ر 26-21النأأداة لأشأأكة الكليأأةن  يأأ  نشأأك  ملدملأأية مأأي املأأ لمر العأأامل  األومل لالاملصأأاد ايسأأالم  املنعةأأد  أأ  مكأأة املكرمأأة  أأ 
ايأأأأ   عالأأأأت جامعأأأأال العأأأأال  ايسأأأأالم   ملأأأأدر   اواملصأأأأاد اي 1976يبراإلأأأأر 26-21املد

إل
. سأأأأالم م ونصأأأأص لدملأأأأية املأأأأ لمر اووعأأأأى علأأأأى ان ا

ايأأأأأ  1398وعليأأأأأه لأأأأأ   نشأأأأأاء شأأأأأعبة لالاملصأأأأأاد ايسأأأأأالم   أأأأأ  عأأأأأام  م  ةسأأأأأ  الدراسأأأأأال العليأأأأأا الشأأأأأرعية  كليأأأأأة الشأأأأأر عة 1977 أأأأأأ، املد
 ل امعأأة امللأأم عبأأد الع يأأ   مكأأة املكرمأأة، وثأأدأل  برنأأامت املاجسأأملير  أأ  الأأد

مل
 أأ  ملأأدرل . كملدراهوالدراسأأال ايسأأالمية،  ينمأأا كانأأص يرعأأا

ايةأأأأة الكريمأأأأة علأأأأى  نشأأأأاء جامعأأأأة أم الةأأأأر   مكأأأأة املكرمأأأأة  أأأأ    أأأأأ،  يأأأأ  لأأأأ   نشأأأأاء اسأأأأ  اواملصأأأأاد ايسأأأأالم  عأأأأام 1401/ 06/ 22املد
ايةأأأة السأأامية الكريمأأأة علأأى  نشأأأاء كليأأأة 1433و أأأ  عأأأام .  أأأ، ملأأأنة درجأأة البكأأأالدريدا  أأ  اواملصأأأاد ايسأأالم 1402/ 1401 ملأأدرل املد

الملأأأكمين،  يأأأ  العلأأدم اواملصأأأادإلة واملاليأأة ايسأأأالمية  كربعأأة أاسأأأام علميأأةن و أأأ ، اواملصأأاد، الملمديأأأ ، املصأأارف واألسأأأدامل املاليأأة، و 
املصأأأاد و أأأ ا م رأأأ  ر لأأأة او. انملةأأأ  اسأأأ  اواملصأأأاد ايسأأأالم  مأأأي كليأأأة الشأأأر عة لحأأأص مسلأأأة  أأأ ه الكليأأأة   انأأأ  األاسأأأام األ أأأر  

.ايسالم  وملدو اعى إلدمنا املعاملر
لأأكمين،  يأأ  اامأأص واليأدم ل رأأر الكليأأة  برام نأأا الندعيأأة، وال أع لتنأأات  مأأ  مململبأأال امأأا  اوعمأأاملن ااملصأادإلة ولمديليأأة ومصأأريية و 

يأة ومأي  أ  لحكيمنأا مأي ل ان مملرصصة    الكلية  ملمدير  رام نأا ولدملأيم مةرراا أا ويةأا للملمأدرال الحدإل أة  أ  لرصصأاا ا البرام 
أان سلأأم سأأيملحة  لأأدو الأأدع  اململداملأأ  والملدج  أأال. طأأرف مرملصأأين واجا ا أأا خعأأد األ أأ   الملدملأأيال والملعأأدإلالل السأأدإلدة مأأي ومأأا كأ

ملعليميأة معدي  ي محمأد آمل مأ   ، واململاخعأة الح ي أة مأي سأعادة وكيأ  ال امعأة للشأ ون ال/ سعادة رئي  ال امعة األسملاس الدكملدر 
.يعامر  ي عدض ال ائدي، وال ندد اململدامللة واململميزة مي كاية أعضاء ومأسدب  الكلية ول ان ا    الشمري/ الدكملدر 
..الملديي وهللا وع  
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عميد كلية العلوم االقتصادية والمالية االسالمية 

عابد بن عابد العبدلي . د.أ



هـ، ضرورة إنشاء برامج 1396مر إنشاء كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية بمراحل متعددة حيث قرر المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي عام 

:أهم المراحل ما يليومن . البرامجللدراسات االقتصادية اإلسالمية، وأن تتولى كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية في العالم اإلسالمي هذه 
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كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية 

في سطور

المرحلة األولى 

شعبة االقتصاد اإلسالميإنشاء 

رعالا م بقسم الدراسات العليا الشرعية، بكلية الشريعة والدراسات اإلسالالمية عنالدما كانال  ف1977هـ الموافق 1398بدأ إنشاء شعبة االقتصاد اإلسالمي في عام 

ابة البحال  ويشالر  كتللجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، وبدأت ببرنامج الماجستير ثم الدكتوراه، وكان  مدة الدراسة سنتان دراسيتان ثم يتفرغ الطالب 

مالا بعالد إلال  ة فيعليه أستاذان أحدهما متخصص في االقتصاد واآلخر في الفقه اإلسالمي، ومرت برامج الشعبة بعدة تطورات متالحقة عدل فيها برنامج الدراس

.سنة منهجية واحدة لكل برنامج

الثانيةالمرحلة 

إنشاء قسم االقتصاد اإلسالمي

هـ، حي  تم إنشاء قسم االقتصاد اإلسالمي عام 22/6/1401بدأت هذه المرحلة بعد أن صدرت الموافقة الكريمة عل  إنشاء جامعة أم القرى بمكة المكرمة في 

المي هـ لمنح درجة البكالوريوس في االقتصاد اإلسالمي مساهمة من الجامعة في تحقيق الرغبة الملحة في إيجاد النظام االقتصادي اإلس1402/ 1401

قل في هـ أنشئ  شعبة المحاسبة بقسم االقتصاد اإلسالمي، ومن ثم تحول  إل  قسم مست1405المطلوب، والكوادر العلمية المؤهلة في هذا التخصص، وفي عام 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

الثالثةالمرحلة 

إنشاء كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

:هـ بأربعة أقسام علمية هي1433صدرت الموافقة السامية الكريمة عل  إنشاء كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية في 

.االقتصاد اإلسالمي•

.المصار  واألسواق المالية•

.التأمين•

. التمويل•

الميةيسل اواد كانص للم األاسام مةتر ة مي اب  ال  ان املشكلة ينشاء الكلية    اس  اواملصاد ايسالم ، وثدع  كبير مي كلية الشر عة والدراسا
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الرؤية

الرسالة

األهداف 

االستراتيجية

القيم

ذ ذات قال درة أن تكون الكلية معتمالدة دوليالا

ليالالالة تنافسالالالية فالالالي مجالالالال االقتصالالالاد والما

.االسالمية

مي، وذلالك الكليالة لالعتمالاد مالن الهيئالة الو نيالة للتقالويم واالعتمالاد األكالاديتهيئة -

.لتحسين قدرتها التنافسية

.ية للمعاملالبيئة التعليمية والتكنولوجية للكلية والبنية التحتتحسين -

و نيالة هيكلة المناهج والمقررات، والتأكد من أنها تتوافق مع المعالايير الإعادة -

.فيدينوالسمة المميزة للكلية، وتلبية احتياجات المست،(NCAAA)األكاديمية 

بالالالة نظالالالام تعلالالاليم االقتصالالالاد اإلسالالالالمي بمالالالا يلالالالمن رفالالالع كفالالالاءة الطلتطبيالالالق -

ماليالة، اقتصالاد إسالالمي، صاليرفة وأسالواق)والمختصين في المجالاالت المختلفالة 

(.تمويل وتأمين

.وتنمية الكوادر البشرية بالكليةتطوير -

.الخطة البحثية للكلية لخدمة رؤية ورسالة الكليةتطوير -

.البح  العلمي للتخصصات التطبيقيةتوجيه -

نظالور لمعرفة المشاكل االقتصادية العالمية، والمساهمة فالي حلهالا مالن مالبح  -

.إسالمي

.وحدة دراسات مختصة في بحوث االقتصاد والمالية اإلسالميةإنشاء -

ك بنالو)شراكات وعالقات مع جامعات محلية وأجنبية ومالع سالوق العمالل إبرام -

...(.ومصار  وأسواق مالية،

لالالة تقالالديم تعلالاليم متميالالز وإعالالداد كالالوادر مؤه

ذ في مجال العلوم االق ذ ومهنيا تصالادية علميا

والماليالالالة اإلسالالالالمية، مالالالن خالالالالل بالالالرامج 

ا تحقالالق معالالايير االعتمالالاد األكالالاديمي، كمالال

جالالال تسالالع  لتنميالالة البحالال  العلمالالي فالالي م

تخصصالالالالالها بمالالالالالا يحقالالالالالق نشالالالالالر الفكالالالالالر 

ذ  ..االقتصادي والمالي اإلسالمي عالميا

الة والماليالة اإلسالالمية رسالاالقتصاد -

عالميالالالالالة فهالالالالالو جالالالالالزء مالالالالالن الشالالالالالريعة 

.اإلسالمية العالمية

والتميالالالالالالز فالالالالالالي مجالالالالالالاالت االتقالالالالالالان -

.االقتصاد والمالية اإلسالمية

المعرفالالالالالي فالالالالالي مجالالالالالاالت التنالالالالالو  -

االقتصالالالالالالالاد والماليالالالالالالالة والمصالالالالالالالرفية 

.والتأمين والتمويل اإلسالمي
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الهيكل التنظيمي



الهيكل التنظيمي 

عميد الكلية 

مدير مكتب العميد 
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اللجنة اإلعالمية 
لجنة المعيدين والمحاضرين 

والمبتعثين 

وكيل الكلية للتطوير 
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واالنشطة 

وحدة الشبكات 

المجلس

االستشاري للكلية 
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االستشاري الطالبي 

عميد

كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية 

عابد بن عابد العبدلي . د.أ

أمانة

مجلس الكلية 

سكرتارية 

مجلس الكلية  

لجنة سير االختبارات
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األقسام األكاديمية
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هـ، مساهمة من الجامعالة فالي تحقيالق الرغبالة الملحالة فالي إيجالاد النظالام االقتصالادي 1402/ 1401أنشئ قسم االقتصاد اإلسالمي عام 

. اإلسالمي المطلوب، والكوادر العلمية المؤهلة

ذ وديفيالة عديالدة فالي كالل مالن التعلاليم والصالناعة و المؤسسالات الماليالة يقدم قسالم االقتصالاد برنالامج بكالالوريوس االقتصالاد، ويتاليح فرصالا

لبرنالامج وغيرها، ويهيئ الطالب للدراسالات العليالا فالي االقتصالاد والمجالاالت األخالرى ذات الصاللة، وقالد تالم تصالميم الخطالة الدراسالية

ات أمريكيالة بكالوريوس االقتصاد بناءذ عل  مواصالفات دوليالة، وتالم االسالتعانة عنالد إعالداد الخطالة الدراسالية والمنالاهج بتجالارب لجامعال

ة الو نيالة للتقالويم وأوروبية وأخرى سعودية وعربية، وتم االسترشاد بمتطلبات االعتماد األكاديمي ومعالاييره بنالاءذ علال  معالايير الهيئال

ذ لإل ار الو ني للمؤهالت للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية، مع إمك،(NCAAA)واالعتماد األكاديمي انية التحسين ووفقا

136تالوي علال  صالمم  الخطالة الدراسالية لتح. المستمر للمناهج والخطط الدراسية بما يستجيب للتغيرات المتوقع حالدوثها فالي العالالم

(.سنوات دراسية4)فصول دراسية  8مقرر، موزعة عل  62وحدة معتمدة، و

قسم االقتصاد
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ذ و ديفية عديدة فالي يقدم قسم المصار  واألسواق المالية برنامج بكالوريوس المصار  واألسواق المالية، ويتيح هذا البرنامج فرصا

تالم كل مالن المصالار  والمؤسسالات الماليالة، ويهيالئ الطالالب للدارسالات العليالا فالي المصالار  والمجالاالت األخالرى ذات الصاللة، وقالد

نة عنالد إعالداد تصميم الخطة الدراسية لبرنالامج بكالالوريوس المصالار  واألسالواق الماليالة، بنالاءذ علال  مواصالفات دوليالة، وتالم االسالتعا

تمالالاد وتالالم االسترشالالاد بمتطلبالالات االع. الخطالالة الدراسالالية والمنالالاهج بتجالالارب لجامعالالات أمريكيالالة وأوروبيالالة وأخالالرى سالالعودية وعربيالالة

وفقذا لإل ار الو ني للمؤهالت للتعليم  (NCAAA)األكاديمي ومعاييره يناءذ عل  معايير الهيئة الو نية للتقويم واالعتماد األكاديمي 

المي والمؤسسالات العالي في المملكة العربية السعودية، كما تم االستعانة بآراء العديد من المختصين في مجال العمل المصرفي اإلسال

يالة التحسالين المالية للتعر  عل  المتطلبات والمهارات التي يحتاجها سوق العمالل، والتالي يجالب توفرهالا مالن خريجالي القسالم مالع إمكان

وحالدة 136ة المستمر للمنالاهج والخطالط الدراسالية بمالا يسالتجيب للتغيالرات المتوقالع حالدوثها فالي العالالم، وقالد تلالمن  الخطالة الدراسالي

(. سنوات4)فصول دراسية 8معتمدة، موزعة عل  

قسم المصارف واألسواق 

المالية
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ذ وديفية عديدة في كل مالن المصالار  و المؤسسالات الماليالة، يقدم قسم التمويل برنامج بكالوريوس التمويل، ويتيح هذا البرنامج فرصا

بكالالوريوس وقد تم تصميم الخطة الدراسالية لبرنالامج. ويهيئ الطالب للدارسات العليا في المصار  والمجاالت األخرى ذات الصلة

وروبية وأخرى التمويل، بناءذ عل  مواصفات دولية، وتم االستعانة عند إعداد الخطة الدراسية والمناهج بتجارب لجامعات أمريكية وأ

يم واالعتمالاد األكالاديمي وتم االسترشاد بمتطلبات االعتماد األكاديمي ومعاييره يناءذ عل  معايير الهيئة الو نية للتقو. سعودية وعربية

(NCAAA) العديالالد مالالن وفقذالالا لإل الالار الالالو ني للمالالؤهالت للتعلالاليم العالالالي فالالي المملكالالة العربيالالة السالالعودية، كمالالا تالالم االسالالتعانة بالالآراء

لعمالل، والتالي المختصين في مجال التمويل اإلسالمي والمؤسسات المالية للتعالر  علال  المتطلبالات والمهالارات التالي يحتاجهالا سالوق ا

متوقالع حالدوثها فالي يجب توفرها من خريجي القسم مع إمكانية التحسين المستمر للمناهج والخطط الدراسالية بمالا يسالتجيب للتغيالرات ال

(. سنوات4)فصول دراسية 8وحدة معتمدة، موزعة عل  138العالم، وقد تلمن  الخطة الدراسية 

قسم التمويل
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ذ وديفيالة عديالدة فالي كالل مالن التعلاليم وا. يقدم قسم التأمين برنامج بكالوريوس التأمين لصالناعة والمؤسسالات ويتيح هالذا البرنالامج فرصالا

فالي التالأمين المالية وغيرها، كما يهيئ الطالب لمتابعالة الدراسالات العليالا مالن خالالل تطالوير المهالارات الفكريالة والعلميالة والبحثيالة لهالم

تم االستعانة عند تم تصميم الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس التأمين بناءذ عل  مواصفات دولية و. والمجاالت األخرى ذات الصلة

االعتمالاد إعداد الخطة الدراسية والمناهج بتجارب لجامعات أمريكية وأوروبية وأخرى سالعودية وعربيالة، وتالم االسترشالاد بمتطلبالات

ووفقا لإل ار الو ني للمؤهالت للتعليم العالي في،(NCAAA)األكاديمي، وعل  معايير الهيئة الو نية للتقويم واالعتماد األكاديمي

يالة بتالاريخ وقالد تالم توصاليل الودالائل بنالاءذ علال  متطلبالات سالوق العمالل الصالادر عالن وزارة الخدمالة المدن. المملكة العربيالة السالعودية

متوقالالع م، مالالع إمكانيالالة التحسالالين المسالالتمر للمنالاهج والخطالالط الدراسالالية بمالالا يسالالتجيب للتغيالالرات ال8/4/2015هالـ الموافالالق 19/6/1436

؛ تغطالي متطلبالات الجامعالة (سالنوات دراسالية4)كما صمم  الخطة الدراسية لتحتوي عل  ثمانيالة فصالول دراسالية . حدوثها في العالم

ذ مع األقسام األخرى في الكلية133ومتطلبات الكلية ومتطلبات القسم بمعدل  .ساعة، عل  أن يكون الفصل األول مشتركا

قسم التأمين
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البرامج األكاديمية
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:البكالوريوس

:تمنح الكلية درجة البكالوريوس للطالب والطالبات في التخصصات التالية

االقتصاد•

واألسواق الماليةالمصار  •

التمويل•

التأمين •

:الدراسات العليا

ذ -اإلسالمية تقدم كلية العلوم االقتصادية والمالية  :اإلسالميصاد برنامجين في الدراسات العليا في تخصص االقت-حاليا

الفئةالدراسةالبرنامج

ذكورمشرو  بحثي+ مقررات برنامج الماجستير في االقتصاد االسالمي

ذكوررسالة+ مقررات برنامج الدكتوراه في االقتصاد االسالمي
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البرامج األكاديمية 

والمستحدثةالمحّدثة 
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:االقتصادقسم 
(:محّدث) رنامت اواملصاد العام 

:ويمل ر   عى
(.مسملحدث)ااملصاد األعمامل مسار •
.(محّدث)اواملصاد ايسالم مسار •

االجماليدكتوراهماجستيربكالوريوسدبلومالبرامج

12003ذكور

12003اناث

:قسم المصار  واألسواق المالية
(:محّدث) رنامت األعمامل املصريية والملمدي 

:ويمل ر   عى
(.محّدث)مصارف وأسدامل ماليةمسار •
(.محّدث)واوست مارالملمدي  •

:قسم التمويل
(:محّدث) رنامت األعمامل املصريية والملمدي 

:ويمل ر   عى
(.محّدث)مصارف وأسدامل ماليةمسار •
(.محّدث)واوست مارالملمدي  •

االجماليدكتوراهماجستيربكالوريوسدبلومالبرامج

12003ذكور

12003اناث

االجماليدكتوراهماجستيربكالوريوسدبلومالبرامج

12306ذكور

12306اناث

:التأمين قسم 
(:محّدث)الملكمين رنامت 

:ويمل ر   عى
(.محّدث)مسار الملكمين •
(.محّدث)مسار  دارة املراطر •

االجماليدكتوراهماجستيربكالوريوسدبلومالبرامج

12003ذكور

12003اناث
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المحّدثة والمستحدثةكاديميةاألالبرامج 
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الموارد البشرية
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:  منسوب وهم كاآلتي( 87) هـ  1443عدد منسوبي الكلية في العام الجامعي جمالي يبلغ إ

.  إداريمودل  ( 24)عدد •

(.معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)هيئة تدريس علو ( 62)عدد •

اإلداريون 

االجمالياناثذكورالجهة

8513العمادة والوكاالت

325االقتصاد

112الماليةواألسواق المصارف 

112التمويل

112التأمين

141024االجمالي
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ة االقتصادية والمالياإلداريون بكلية العلوم 
اإلسالمية

ذكور اناث االجمالي

االجمالياناثذكورالقسم

151328االقتصاد

8513المصارف واالسواق المالية 

8412التمويل 

369التأمين 

342862االجمالي

أعلاء هيئة التدريس 
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التمويل  التأمين 

15
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28

13 12
9

صادية االقتأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم 
اإلسالميةوالمالية 

ذكور اناث االجمالي 
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االبتعاث
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اوجماع دكملدراهماجسمليرالةس  

6410قسم االقتصاد

134قسم المصار  واالسواق المالية 

134قسم التمويل

415قسم التأمين 

المبتعثين بأقسام الكلية 

10.4
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11.4

11.6

11.8

12

ماجستير دكتوراه

احصائيات االبتعاث للكلية 12 11

احصائية االبتعاث بالكلية



30

التوظيف
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اوجماع أسملاس مساعدمحاضرمعيدعدد اململعاونين

0505ذكور 

018018إناث

االستعانة بالمتعاونين هـ ، لذا عمدت الكلية ال  1443لم يتم توديل أعلاء هيئة تدريس جدد في الكلية خالل العام الجامعي 

ذ لتغطية النقص في الكادر التعليمي ذ  وعمليا المؤهلين أكاديميا

قسم المصار  

واألسواق 

المالية 

اوجماع أسملاس مساعدمحاضرمعيدعدد اململعاونين

0202ذكور 

0808إناث

اوجماع أسملاس مساعدمحاضرمعيدعدد اململعاونين

0404ذكور 

012012إناث

 اوجماعأسملاس مساعدمحاضرمعيدعدد اململعاونين

0516ذكور 

0202إناث

قسم التأمين

قسم التمويلقسم االقتصاد
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لجان الكلية
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لجنة المعيدين والمحاضرين والمبتعثين

:  تعنى هذه اللجنة بشؤون المعيدين والمحاضرين من حيث

.االبتعاثمساعدتهم  في البح  عن قبول  للدراسة في الجامعات العالمية وفي إجراءات •

.عقد برامج فيما يخص شرو  القبول في الجامعات•

.توضيح األنظمة واللوائح المتعلقة باالبتعاث•

ذ بح  فرص الشراكة مع الجامعات • ذ وخارجيا .اهلبح  فرص قبول للماجستير والدكتورداخليا

ذ منذ صالدور • لالزمالة عالن مالن البعثالة، وإعالداد التقالارير ااالنتهالاء وحتال  قالرار ابتعاثاله  متابعة الطالب دراسيا

.المبتعثين لعرضها عل  مجلس القسم للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة

.معلومات المعيدين والمحاضرين والمبتعثينتحوي قاعدة بيانات إعداد •
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الفرعية لحماية حقوق الطالباللجنة 

هالـ والالذي نالص علال  ان ي نشالا 12/1/1443تعمل اللجنة وفق قرار مجلس الجامعة في جلسته الثانية المنعقد فالي 

.في  كل كلية ومعهد لجنة فرعية لحماية حقوق الطالب
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والثقافيةالعلمية اللجنة 

:تعمل هذه اللجنة على

.في الكليةأكاديمية بيئة علمية توفير •

.والعلميةاألكاديمية وتحفيز المشاركات تفعيل •

.األكاديميةالمعار  والخبرات بين الهيئة تبادل •

.قنوات تواصل علمية مع الطالبفتح •

.النظريات والمعار  بين الخبراء والعلماءمناقشة •

.منصة حوار علمي لطالب الدراسات العلياتوفير •
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اإلعالميةاللجنة 

:ألخبار وفعاليات وأنشطة الكلية حيث تعمل علىواإلعالني تهتم هذه اللجنة بالمحتوى اإلعالمي 

كليالة مالن مع الجهالات ذات العالقالة فالي الجامعالة لإلعالالن عالن األنشالطة والفعاليالات التالي تقالوم بهالا الالتنسيق •

.خالل لجانها المختلفة

.وأرشفة فعاليات الكلية وأنشطة لجانها المختلفةتصوير •

ن مالالإعتمادهالالاالمالالواد اإلعالميالالة لنشالالا ات الكليالالة وتزويالالد إدارة اإلعالالالم الجالالامعي بنسالالخة منهالالا بعالالد تحريالالر •

.عمادة الكلية

.وتوثيق وحفظ ما ينشر في وسائل اإلعالم والتواصل من موضوعات وأخبار عن الكليةرصد •

.وإعداد األخبار والمواد اإلعالنية واإلعالمية الخاصة بالكلية وأنشطتهاصياغة •

.ومواقع وإعالنات وأخبار وكل ما يصدر عن الكليةبوستراتالتصميمات المختلفة من إعداد •



38

المناهجلجنة 

:تعمل هذه اللجنة على

.االتوصيل الحالي للمقررات الدراسية، حسب التخصص والخبرة في تدريسها وإعدادهتطوير •

.عل  عمل التقرير السنوي للمقرراإلشرا  •

.ملل لكل مقرر، يتلمن توصيل المقرر وتقرير المقرر لكل فصل دراسيإعداد •

.يسهاالبرامج األكاديمية، ومناقشة المشكالت األكاديمية المتعلقة بالمقررات الدراسية وتدرتطوير •

.اجتماعات دورية للتوصل إل  مقترحات تساهم في إثراء المقررات الدراسية بشكل شهريعقد •

.قسمالمقترحات حول بعض الموضوعات التي ي طلب رأي القسم حولها، وعرضها عل  مجلس الدراسة •
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لجنة الجودة

:تعمل هذه اللجنة على

.السياسات العامة للمان الجودة في الكلية، واإلشرا  عل  تنفيذهارسم •

.وإقرار السياسة العامة لنشر ثقافة الجودة داخل الكلية وخارجهارسم •

.قةومساندة الجهود المبذولة لتطبيق الجودة في الكلية، والتعاون مع الجهات الخارجية ذات العالدعم •

.برامج لتحفيز ومكافئة الفرق واألفراد المتميزين في تطبيق الجودة بالكليةاقتراح •

.التقرير السنوي إلدارة الجودة  بالكليةإقرار •

.مفهوم الجودة ونشر ثقافتها عل  مستوى الكليةتكريس •

.نتائج تقويم األداء في الكليةمتابعة •

.عمليات تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي ببرامج الكليةمتابعة •

.إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واالستراتيجية  للكليةمتابعة •
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لجنة الجداول والتسجيل

:تهتم هذه اللجنة بما يلي

.عل  سير إعداد الجداول باألقساماإلشرا  •

.فيما يتعلق بالجداول بين األقسام وعمادة القبول والتسجيلالتنسيق •

.عل  شؤون التسجيلاإلشرا  •

.فيما يتعلق بشؤون التسجيل بين األقسام وعمادة القبول والتسجيلالتنسيق •
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وحدة التدريب العملي 

:  تهتم هذه الوحدة بما يلي

.نماذج الخبرة الميدانية وحصر المهارات التدريبيةتوصيل •

.قاعدة بيانات عن جهات التدريببناء •

.برنامج التهيئة للتدريبإعداد •

.مع الجهات التدريبية المالئمة لتخصصات الكلية وعقد شراكات معهاالتنسيق •

.ونماذج التدريب العمليإعداد أدلة إرشادية •

.الميدانيومشرفي التدريبتكريم للجهات التدريبية إقامة حفل •
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وحدة الخريجين

:  تعمل هذه الوحدة على

.العالقة بين الكلية والخريجين وأرباب العمل واستدامتهاتوثيق •

تمر التالي في زيادة التحاق خريجالي الكليالة بسالوق العمالل مالن خالالل بالرامج التالدريب والتعلاليم المسالالمساهمة •

.تقدمها الجامعة والكلية

.في تعزيز المكانة العلمية واالجتماعية للكليةالمساهمة •

ائية لكالل قاعالدة بيانالات للخالريجين وأربالاب العمالل وجميالع القطاعالات ذات الصاللة بالالخريجين، وإحصالإنشاء •

.فئة

علم ومتطلبالات مع الخريجين بجميع البرامج األكاديمية، وتوفير بيانات المواءمة بين مخرجالات الالتالتواصل •

.سوق العمل

.نشرات دورية، وإنشاء بنك المعلومات ألنشطة الخريجين العلمية والمهنية والمجتمعيةإصدار •

.العمل ومدى رضاهم عن خريجي الكليةقياس توجهات أرباب •

.التحديات التي تواجه الخريجين عند التحاقهم بسوق العملرصد •

.في تكوين روابط للخريجين، وتفعيل تواصلهم فيما بينهمالمساهمة •
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اإلنتاج العلمي للكلية
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قسم االقتصاد

املرملدالعددم اول البحدث

3SCOPUSاالقتصاد االسالمي 

2ISIاالقتصاد واألعمال 

5Google scholarاالقتصاد الدولي 

10املجموع

قسم التمويل 

املرملدالعددم اول البحدث

5SCOPUSاملؤسسات التمويليةحوكمة

10ISIاإلدارة

2SCOPUSاألسواق املالية 

2Google scholarتمويل الشركات

19المجموع 

قسم التأمين 

املرملدالعددم اول البحدث

3SCOPUSاالقتصاد

2ISIاالقتصاد

5Google scholarاالقتصاد

2Google scholarالتأمين

12املجموع

قسم المصارف واألسواق المالية 

املرملدالعددم اول البحدث

3SCOPUSاألسواق املالية 

2ISIاملصارف االسالمية 

2Google scholarالتمويل الدولي   

7املجموع
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13.5

14

14.5

15

15.5

16

SCOPUS ISI Google scholar

أعداد البحوث المنشورة في مراصد وقواعد النشر 
- ISIالعالمية مثل  Google scholar -

SCOPUS   هـ1443خالل العام الجامعي
16 14 16

- ISIأعداد البحوث المنشورة في مراصد وقواعد النشر العالمية مثل  Google scholar - SCOPUS  خالل

هـ1443العام الجامعي  
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المؤتمرات 

التدريبيةوالورش 
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سلمى عيد الثقفي. أأنس أسامة حكيم. دناصر قاري. أالرايسينزار عمارة . دالجفريعصام . دالدريسيرمزي . دعابد العبدلي. د.أالخلوليوجيه . د

معيدةعضو هيئة تدريسعضو هيئة تدريسعضو هيئة تدريسعضو هيئة تدريسعضو هيئة تدريسعضو هيئة تدريسعضو هيئة تدريسالفئة

بكالوريوسأستاذ مساعدمحاضرأستاذ مشاركأستاذ مشاركأستاذ مساعدأستاذأستاذ مشاركالدرجة العلمية

القسم
املصارف واألسواق 

املالية
التأمينالتمويلاالقتصادالتمويلاالقتصادالتأميناالقتصاد

رحنوع النشاط املقت
موضوع )محاضرة 

(متخصص

موضوع )محاضرة 

(متخصص

ة تكون الورش) ورش عمل 

على هيئة مجموعات 

و لتنظيم ونقل معرفة أ

(مهارة

بحث او )عرض موضوع 

...  مشروع بحث او فكرة 

عرض )نقل تجربة , (الخ

قلها تجربة فردية سابقة ون

(لآلخرين

ى تكون الورشة عل) ورش عمل 

قل هيئة مجموعات لتنظيم ون

(معرفة أو مهارة

ورش عمل 

تكون الورشة على ) 

هيئة مجموعات 

ة أو لتنظيم ونقل معرف

(مهارة

ة تكون الورش) ورش عمل 

على هيئة مجموعات 

و لتنظيم ونقل معرفة أ

(مهارة

ة عرض تجرب)نقل تجربة 

فردية سابقة ونقلها 

(لآلخرين

عنوان النشاط 

املقترح

تطبيقات االقتصاد

القياس ي على برنامج

eviewsاالفيوز 

مهارات البحث 

العلمي

تدريب   الطالب  على 

Gretlبرنامج 
تحدد بعد

خدام التحليل االحصائي باست

SPSSبرنامج الـ 
سوق العمل السعودي

ج كيفية استخدام برنام

كتابة املراجع العلمية

endnote

دول االبتعاث

الخطة الزمنية لبرامج التدريب وورش العمل التخصصية 

هـ1443الفصل األول والثاني من العام الدراسي 
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أنس أسامة حكيم. دناصر قاري. أالرايسينزار عمارة . دالجفريعصام . دالدريسيرمزي . دعابد العبدلي. د.أالخلوليوجيه . د
سلمى عيد . أ

الثقفي

ة املحاور الرئيسي

حللنشاط املقتر 

مقدمة في برنامج

االفيوز, أهم 

التطبيقات 

االقتصادية , 

التحليل 

ائج االقتصادي لنت

االفيوز 

-منهجية البحث

-ادوات البحث

مهارات البحث

استعمال برنامج  

Gretl في االبحاث

العلمية  

Gretlمميزات   برنامج 

. رى مقارنة بالبرامج األخ

استعمال كيفه  

ات البرنامج في الدراس

االحصائية  خاصة 

للطالب الدراسات 

العليا

تحدد بعد

SPSSتقديم عام حول برنامج -1

أساسيات نماذج التحليل -2

االحصائي  

ي التحليل االحصائي الوصف-3

واالستداللي 

:  الالم علميةاالختبارات -4

تطبيقات ونماذج 

ئي والتحليل االحصاالنمذجة-5

املتقدم

تحديات سوق 

العمل السعودي
كتابة املراجع آليا

.  جولة . التعلم 

تجارب

طريقة تقديم 

النشاط
حضوريحضوريعن بعدحضوريحضوريعن بعد, حضوريحضوريحضوري

مدة النشاط 

املقترح
دقيقة20ساعات3ساعة1ساعات4

ن كل يوم خميس ابتداء م)أيام 5

س 2عدد (/ 2021نوفمبر 11

ص الى س 10من س / لكل يوم 

ظهرا12

ساعات3ساعتينساعات5
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يالثقفسلمى . أحكيمأنس . دناصر قاري. أالرايسينزار عمارة . دالجفريعصام . دالدريسيرمزي . دعابد العبدلي. د.أالخلوليوجيه . د

مدعد لةدإل  

الأشاط 

املةترح

مداعيد مرنة )

اا لة 

(للملعدإل 

17/02/202204/11/202127/02/2022
30/07/2022-

1/01/1444
11/11/202102/11/202110/03/202120/11/2021

مدعد اا   

للملعدإل 
الالنعمالنعمالنعمال

مكان الأشاط

املةترح
قاعةقاعةعن بعدمعملقاعةمعملقاعةمعمل
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حكيمأنس . دناصر قاري. أالرايسينزار . دالجفريعصام . دالدريسيرمزي . دعابد العبدلي. د.أالخلوليوجيه . داالسم

أ داف 

الأشاط 

املةترح

مهـــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

عمليــــــــــة فــــــــــي

البحـــــــث فــــــــي

علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

االقتصــــــــــــــاد

لطـــــــــــــــــــــــــــــــــــالب 

الدراســـــــــــات 

العليا

تحفيــــــــــــــز املهــــــــــــــارات

البحثيــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــدى 

طـــــــالب الدراســـــــات 

العليا

ت تــدريب طـــالب الدراســـا

العليـــــــــــا علـــــــــــى اســـــــــــتعمال 

ي   برنــــامج احصــــائي مجــــان

يســـــــــــــــــتعمل فـــــــــــــــــي أ لـــــــــــــــــب 

.الجامعات  العاملية

تطـــــــــــــــــــــــــــوير التـــــــــــــــــــــــــــدريس 

بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح 

موضوعات للحوار

ن تهـــــــدف الـــــــدورة بشـــــــكل  عـــــــام إلـــــــى تمكـــــــي

عبــــر املشــــاركين مــــن التحليــــل اإلحصــــائي

وســـــــيتم خاللهـــــــا IBM SPSSبرنـــــــامج 

إدخـال التطرق الى اسـتعمال البرنـامج فـي

البيانـــــــــــــــات واجـــــــــــــــراء مختلـــــــــــــــ  أشـــــــــــــــكال 

ة التحليــــــــــــل اإلحصــــــــــــائي بطــــــــــــرق م ســــــــــــط

نهــــــــــدف مــــــــــن خاللهــــــــــا إلــــــــــى  عريــــــــــ   يــــــــــر 

املخـــــــــــــــــتص علـــــــــــــــــى مفـــــــــــــــــاهيم اإلحصـــــــــــــــــاء 

ومدلوالتـــــــــــــــه عبـــــــــــــــر األمثلـــــــــــــــة والتمـــــــــــــــارين

تــــــابع العمليــــــة لكــــــي يــــــتمكن املشــــــترك وامل

رنـــامج للــدورة فــي الةهايــة مــن اســتعمال الب

يـــل بصـــورة جيـــدة والقيـــام بـــ جراء التحال

ناهــــا اإلحصــــائية علــــى البيانــــات وفهــــم مع

.ووصفها بطريقة إحصائية سليمة

معرفــــــــة تحــــــــديات 

ســــــــــــــــــــوق العمــــــــــــــــــــل 

ل الســعودي فـــي ظـــ

التغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات 

السريعة جدا

تهـــــــــــــــــدف الورشـــــــــــــــــة 

لتزويـــــــــــــــد الطـــــــــــــــالب 

والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديميين  واالـك

بطـــــــــــرق واســـــــــــاليب 

كتابـــــــــــــــــــة املراجـــــــــــــــــــع 

يـــــــز الترم/والتوكيـــــــد

العلمــــــــــــــــي حســـــــــــــــــب 

APAمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايير  

.MLAو

ارة التعلم وكسب مه

التعريـــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــول 

العالم

ال ئة 

ي املست دية م

الأشاط

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب 

الدراســـــــــــات 

العليا

أعضـــــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــــة 

طــــــــالب, التــــــــدريس

االدراسات العلي

, اطــالب الدراســات العليــ

طالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات /طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

البكالوريوس

أعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

طـــــــــــــــــــــــــالب , التـــــــــــــــــــــــــدريس

الدراسات العليا

طـــــــــــــــــــالب , أعضـــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــدريس

طالبــــــــــــــات /طــــــــــــــالب, الدراســــــــــــــات العليــــــــــــــا

البكالوريوس

الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب 

والطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ماملتوقع تخرجه

أعضـــــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــــة 

طــــــــالب, التــــــــدريس

, الدراســــات العليــــا

طالبــــــــــــــات /طــــــــــــــالب

البكالوريوس

أعضــــــــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــــــــة 

طـــــــــــــــالب , التـــــــــــــــدريس

, الدراســـــــــــات العليـــــــــــا

طالبـــــــــــــــــــــات /طـــــــــــــــــــــالب

البكالوريوس
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يالثقفسلمى . أحكيمأنس . دناصر قاري. أالرايسينزار عمارة . دالجفريعصام . دالدريسيرمزي . دعابد العبدلي. د.أالخلوليوجيه . د

او ملياجال

ةاللدجستي

,  كمبيوتر محمول 

جهاز عرض 

مؤشر , بروجكتر

رة أقالم سبو , ليزر

,  وماسحة سبورة

ة برامج تطبيقي

حددها اذا )

, (ي/تكرمت

eviewsبرنامج 

,  كمبيوتر محمول 

جهاز عرض 

مؤشر , بروجكتر

ليزر

جهاز , كمبيوتر محمول 

برامج , بروجكترعرض 

حددها اذا )تطبيقية 

(ي/تكرمت

جهاز عرض 

بروجكتر

جهاز عرض , كمبيوتر محمول 

سبورة , مؤشر ليزر, بروجكتر

أقالم سبورة وماسحة , ورقية

ا اذا حدده)برامج تطبيقية , سبورة

مث ت SPSSبرنامج , (ي/تكرمت

.على جميع حواسيب املعمل

عن بعد

,  كمبيوتر محمول 

جهاز عرض 

بروجكتر

كمبيوتر 

جهاز , محمول 

,  بروجكترعرض 

مؤشر ليزر
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للكلية االجتماعية المسؤولية 
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االجتماعيةالمجاالت 
عدد 

االنشطة

عدد 

الطالب

عدد 

الموظفين

عدد 

األساتذة

43524المجتمع المدني والجمعيات

22033المنظمات غير الربحية

موسم الحج والعمرة 

االرشاد/التفويج/السكن/االعاشة/النقل)

(الخ/الصحة/

5100102

31522االحتفاالت الوطنية

105043العمل التطوعي الخيري

الحمالت التحسيسية للحماية من جائحة 

كورونا
512014

293402218االجمالي

للكلية حسب المجال االجتماعية المسؤولية 

0

20

40

60

80

100

120

االجتماعيةالمجاالت 

للكلية  س  امل امل جملماعيةاو املس ولية 

عدد االنشطة

عدد الطالب

عدد الموظفين 

عدد األساتذة 
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الكليةإنجازات 

المحلية والدولية
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المسؤولية االجتماعية للكلية حسب المجال

(الخ-شراكات—اتفاقيات-اعتماد-تصنيل-مكافآت-جوائز)اإلنجازات 

 أكالاديمي مسالكبلالومبيرجعل  المرتبة الثانية علال  جامعالات المملكالة فالي مسالابقة الحصول

(ورقة علمية)لإلنتاج العلمي في مجال االقتصاد الدولي 

 (فيديو تعريفي)جامعة أم القرى الطالبة المتميزة في اليوم الو ني جائزة

 (والراجحي والبالداإلنماء )مع بعض البنوك المحلية شراكة

 رببالمغأفلل مراجع ومحكم خارجي للمؤتمر الدولي لنظم المعلومات بأغادير جائزة.

 الالب فالي العالالم 50مصالعب الشالهراني ضالمن أفلالل /اختيار   الب الكلية بقسم التالأمين 

2022وفق تصنيل فاركي لعام 
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ً محالمشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية إحصائية  لياً ودوليا

عدد المشاركينالمجال
موضوع 

المشاركة
الدولة

ورقات علمية5علمي
المملكة -فرنسا-مصر-تونس-المغرب

العربية السعودية

2ثقافي

مداخالت في 

وورش ندوات 

العمل

المملكة العربية السعودية

5اجتماعي

مداخالت في 

وورش ندوات 

العمل

المملكة العربية السعودية

3خيري

مداخالت في 

وورش ندوات 

العمل

المملكة العربية السعودية

5صحي

مداخالت في 

وورش ندوات 

العمل

المملكة العربية السعودية

علمي
25%

ثقافي 
10%

اجتماعي 
25%

خيري
15%

صحي
25%

 ةايية املشاركة    ال عاليال العلمية وال  صائيال 

محليا ودوليا 

 أ1443للعام ال امع  
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األكاديميواالعتماد الجودة 
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األقسام األكاديمي بالتنسيق مع مختلل ممثلي الجودة بواالعتماد ملل الجودة إنجاز تم 

:  التالية

االقتصاد

المصار  واألسواق المالية

التمويل

.التأمين

ويتبين . هـ1443مع نهاية شهر شعبان % 100لمتطلبات الجودة اإلنجاز نسبة وبلغ  

ذلك من خالل 

:  التاليالجدول 
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م
البرامت

الملكمينالملمدي املصارف واألسدامل املاليةاواملصاد
ل  نسبة اون ا  لك  مملم
على مسملد  الكلية

املململبال
%100%100%100%100%100احصاءات البحث العلمي1
%100%100%100%100%100اإلجراءات األكاديمية واإلدارية للبرنامج للموافقة على الرسائل العلمية2
%100%100%100%100%100التقرير السنوي للبرنامج3
%100%100%100%100%100الخطة االستراتيجية والتنفيذية للكلية4
%100%100%100%100%100الخطة البحثية للقسم5
%100%100%100%100%100للبرنامج( التنفيذية)الخطة التشغيلية 6
%100%100%100%100%100(املقيم املستقل)الرأي املستقل 7
%100%100%100%100%100الرؤية والرسالة والغايات واألهداف للبرنامج8
%100%100%100%100%100املقارنة املرجعية9
%100%100%100%100%100البرنامج-امللفات املتعلقة بالخريجين على مستوى القسم 10
%100%100%100%100%100 شكيل اللجان االستشارية11
%100%100%100%100%100 شكيل لجان الجودة واعتمادها12
%100%100%100%100%100 شكيل لجنة املناهج والخطط الدراسية13
%100%100%100%100%100تقارير الخبرة امليدانية14
%100%100%100%100%100تقارير املقررات عن العام السابق15
100%100%100%100%100%(NQF)تقرير ا ساق البرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت 16
%100%100%100%100%100تقرير ا ساق الرسالة واألهداف للبرنامج مع رسالة وأهداف القسم والكلية والجامعة17
%100%100%100%100%100تقرير الخطة التشغيلية18
%100%100%100%100%100تقرير الدراسة الذاتية19
%100%100%100%100%100تقرير قياس مخرجات التعلم20
%100%100%100%100%100تقرير متابعة لخطة التحسين21
%100%100%100%100%100تقرير مكتب الخريجين على مستوى الكلية22
%100%100%100%100%100توصي  البرنامج23
%100%100%100%100%100توصي  الخبرة امليدانية24
%100%100%100%100%100توصي  املقررات25
%100%100%100%100%100خطة قياس مخرجات التعلم26
%100%100%100%100%100خطط التحسين بناء على نتيجة الدراسة الذاتية للبرامج27
%100%100%100%100%100دليل البرامج28
%100%100%100%100%100دليل الجودة للبرنامج29
%100%100%100%100%100محاضر اجتماعات اللجان االستشارية30
%100%100%100%100%100محاضر اجتماعات لجان الجودة31
%100%100%100%100%100محاضر اجتماعات لجنة املناهج والخطط الدراسية32
%100%100%100%100%100مصفوفة ا ساق سمات خريجي البرنامج مع سمات خريجي الجامعة33
%100%100%100%100%100مصفوفة ا ساق مخرجات  علم البرنامج مع سمات خريجيه34
%100%100%100%100%100مقاييس التقويم الذا ي35
%100%100%100%100%100مل  املقرر 36
%100%100%100%100%100مل  بيانات االمن والسالمة وخطة االخالء37
%100%100%100%100%100مل  توثيق خدمة املجتمع38
%100%100%100%100%100ملفات السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس39
%100%100%100%100%100مؤشرات األداء وقياسها واحصاءاتها40
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق شكيل اللجنة التنسيقية 41
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق2محاضر اجتماعات اللجنة التنسيقية42

%100%100%100%100%100نسبة االنجاز موزعة حسب األقسام

هذا المتطلب خاص 

بالبرامج التي لها 

فرو  في أكثر من 

.  موقع

:  مالحظة
استخدام تطبيق تم 

االكسل الحتساب 
النسب املنجزة 
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الطالب
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 الب البكالوريوس موزعة حسب التخصص للسنةإحصائيات 

هـ1443الجامعية 
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النجاح موزعة حسب األقسام للعام إحصائيات 

هـ 1443الجامعي 

عدد المالب ال ئة

املس لين

نسبة رسدبن اح

الن اح 

%5995544592سكدر 

%6235754892 ناث

%122211299392اوجماع  

قسم االقتصاد

عدد المالب ال ئة

املس لين

نسبة رسدبن اح

الن اح 

%4434202395سكدر 

%5635303394 ناث

%10069505694اوجماع  

قسم المصارف واألسواق المالية 

عدد المالب ال ئة

املس لين

نسبة رسدبن اح

الن اح 

%4644242491سكدر 

%5915622995 ناث

%10559865393اوجماع  

قسم التمويل

عدد المالب ال ئة

املس لين

نسبة رسدبن اح

الن اح 

%4534312295سكدر 

%4914662595 ناث

%9448974795اوجماع  

قسم التامين
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الخريجين موزعة حسب التخصص إحصائيات 

القسم
ماجستيربكالوريوس

(ذكور)

دكتوراه

(ذكور)
اجمالي

إناثذكور

11112053239االقتصاد

المصارف واألسواق 

المالية
899600185

10615300259التمويل

778400161التأمين

844خريجي الكلية لجميع التخصصات والمستوياتجمالي إ

االقتصاد
28%

المصارف واألسواق 
المالية

22%

التمويل
31%

التأمين
19%

ا صائيال الرري ين مد عة  س  الملرص  
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مؤشرات 

الرئيسية األداء 
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المعدلالمؤشر العام للكلية

3معدل أعلاء هيئة التدريس المتعاقدين

%80معدل االحتفاد بأعلاء هيئة التدريس

%90معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا عل  أساليب التعليم والتعلم

%90رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقويم

%100معدل البرامج التي تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلم

%0معدل البرامج الحاصلة عل  االعتماد البرامجي المحلي او الدولي

%85رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم في الكلية

%20معدل الطلبة المتميزين من اجمالي الطالب

5معدل مناقشة رسائل الدكتوراه

17(الماجستير المدفو )معدل مناقشة رسائل الماجستير والمشاريع البحثية 

2(كتب الخ/ورقات عمل/أوراق علمية)معدل النشر العلمي لكل علو هيئة تدريس سنويا 

الرئيسية ألداء الكلية المؤشرات 

هـ1443العام الجامعي خالل 
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الفعاليات واألنشطة 

بشطري 

والطالباتالطالب 
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الطالبات الفعاليات واألنشطة بشطر 

شطر الطالبات تم إقامة العديد من الفعاليات واألنشطة بكلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية ب

: والمشاركة في الحمالت التوعوية بالجامعة ومنها

ملخص االعمالالتاريخالنشا 

با  التوعية بات

اإلجراءات 

االحترازية

عل  مدار 

السنة

  عمالالالالالالالل منشالالالالالالالورات باتبالالالالالالالا

ة اإلجراءات االحترازية للوقاي

مالالالن فالالالايروس كورونالالالا، وتالالالم 

ة لصقها عل  القاعالات الخاصال

.بالكلية

قالاح عمل فيديو للتوعية بأخالذ ل

فالالايروس كورونالالا وتالالم عالالر  

ه الفيالالديو التوعالالوي علالال  شاشالال

اص الكلية وبرنامج تالوتير الخال

.بالكلية
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ملخص االعمالالتاريخالنشا 

2021-9-9123اليوم الوطني 

:عمل مسابقات. 1

 ن أجمل لوحة فنيه تعبر عن حب الو

 أجمالالالل فيالالالديو قصالالالير تعبالالالر عالالالن حالالالب

.الو ن

. يةتنسيق مدخل الوكالة واالقسام بالكل-2

ه عمالالل معالالر  للتعريالالل باألقسالالام وربطالال-3

. باالقتصاد السعودي

4- عمالالالالالل فيالالالالالديو تالالالالالوثيقي باألعمالالالالالال

.المنجزة ونشرها في برنامج توتير
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ملخص االعمالالتاريخالنشا 

سر ان الثدي
22-10-

2021

تنسالاليق مالالدخل الوكالالالة ووضالالع

المنشالالالالالالالورات للوقايالالالالالالالة مالالالالالالالن 

ة سالالر ان الثالالدي وتفعيالالل شاشالال

. اإلعالن

مالالال عمالالل فيالالديو تالالوثيقي باألع

المنجزة ونشرها عل  برنالامج

.توتير
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ملخص االعمالالتاريخالنشا 

حفل تكريم 

منسوبات 

الكلية

21-10-

2021

 عمالالالل إفطالالالار بحلالالالور وكيلالالاله

األقسالالالالالالام و وكالالالالالاليالت الكليالالالالالالة 

وعلالالالالالالوات هيئالالالالالاله التالالالالالالدريس 

. والمودفات

شكر وتكريم لألعلاء.

ال عمالالالل فيالالالديو تالالالوثيقي باألعمالالال

المنجالزة ونشالالرها علالال  برنالالامج

توتير
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ملخص االعمالالتاريخالنشا 

:الدورة التدريبية

إعداد أسئلة االختبارات
6-12-2021

هيئة التدريس بالكلية( أعلاء-علوات )دورة تدربيه عن بعد لـ 

التدريسبيلاء الشريل علو هيئة التدريس بقسم المناهج و رق. تقديم د

:الدورة التدريبية

 رق واستراتيجيات التدريس
14-12-2021

دورة تدربيه عن بعد لعلوات هيئة التدريس بالكلية

ريسهيئة التدريس بقسم المناهج و رق التدمنال بغدادي علو . تقديم د

:الدورة التدريبية

لجديد كتابة تقرير المقرر الدراسي في النموذج ا

2020( اعتماد)

20-11-2021

ة العلوم دورة تدريبية ألعلاء وعلوات هيئة التدريس والمتعاونين بكلي

االقتصادية والمالية اإلسالمية 

سالمية االء كنكار علو هيئة التدريس بقسم الدعوة والثقافة اإل. تقديم د

ووكيلة رئيس قسم االقتصاد
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ملخص االعمالالتاريخالنشا 

2022-2-23ال للمخدرات

 خدرات الم)تنسيق مدخل الوكالة وتفعيل حملة ال للمخدرات تح  عنوان

.  وتفعيل شاشة اإلعالن( استنزا  للمال والصحة

عمل منشورات للتحذير من خطر المخدرات .

رعمل فيديو توثيقي باألعمال المنجزة ونشرها عل  برنامج توتي.
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ملخص االعمالالتاريخالنشا 

.  تنسيق مدخل الوكالة وتفعيل شاشة اإلعالن2022-2-28يوم التأسيس
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ملخص االعمالالتاريخالنشا 

د احتفال بمناسبة عي

الفطر المبارك
.تاألقسام وعلوات هيئه التدريس والمودفاو وكيالت عمل إفطار بحلور وكيله الكلية 11-5-2022
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ملخص االعمالالتاريخالنشا 

م حفل تكريم المتفوقات بقس

االقتصاد
24-5-2022

.تكريم المتفوقات بجناح األقسام

مودفات عمل إفطار وضيافة بحلور وكيلة الكلية ووكيلة قسم االقتصاد وال

.والطالبات المتفوقات
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ملخص االعمالالتاريخالنشاط

الحفل 

الختامي 

بعنوان 

(شكراذ )

30/11/144

3

 كلمالالالالة سالالالالعادة وكيلالالالالة الكليالالالالة

.بشطر الطالبات

 در  23التكالالريم بتقالالديم عالالدد

:وشهادة شكر لـ

وكيالت األقسام-

علالالالالالالوات هيئالالالالالالة التالالالالالالدريس -

المشاركات في لجان الكلية

المودفات-

الغداء
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شركة وادي مكة للتقنيةزيارة 

 البالفعاليات واألنشطة بشطر 

ية نظمالالال  كليالالالة العلالالالوم االقتصالالالادية والماليالالالة االسالالالالم

  القالرى وذلالك للتعالرم زيارة ال  وادي مكة بجامعة أ

علالالالال  المؤسسالالالالة واال الالالالال  علالالالال  مختلالالالالل األنشالالالالطة 

ا كمالالال. والتخصصالالالات القائمالالالة والشالالالركات المحتلالالالنة

تباحالالال  سالالالعادة العميالالالد مالالالع ممثلالالالي وادي مكالالالة سالالالبل 

صاديات التعاون في مجال عدة منها التقنية المالية واقت

سالهم األعمال واالستثمار وغيرها من الشراكات التي ت

فالالالي دعالالالم الالالالوادي بكفالالالاءات وخبالالالرات أعلالالالاء هيئالالالة 

صالالاد التالالدريس والخالالريجين فالالي مختلالالل مجالالاالت االقت

. والتمويل والمصار   والتأمين
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حفل تكريم منسوبي ومنسوبات الكلية

ين فالالي إ الالار اهتمالالام الكليالالة بمنسالالوبيها مالالن الشالالطر

نالاله مالالن  الالالب و البالالات وتثمينالالا وتقالالديرا لمالالا يبذلو

جهالالالالالود مالالالالالن خالالالالالالل عملهالالالالالم باللجالالالالالان واألقسالالالالالام 

والوحالالدات وغيرهالالا مالالن القطاعالالات، سالالع  قيالالادة 

الكليالالالالة لتكالالالالريمهم وحالالالالثهم علالالالال  مزيالالالالد العطالالالالاء 

جية واالضافة من أجالل تحقيالق األهالدا  االسالتراتي

كالة للكلية وتماشيا مع أهدا  الجامعالة ورؤيالة الممل

اءات م والتالالي تهالالتم بتطالالوير القالالدرات والكفالال2030

للنهو  بالو ن
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:هـ1443حفل معايدة الكلية  

نظمالالالالال  الكليالالالالالة حفالالالالالل معايالالالالالدة لمنسالالالالالوبيها 

و البهالالالالا احتفالالالالاء بعيالالالالد الفطالالالالر المبالالالالارك، 

ة وينالالدرج هالالذا الحفالالل ضالالمن فعاليالالات الكليالال

وحرصالالالالها علالالالال  تفعيالالالالل البعالالالالد االنسالالالالاني 

يئالة واالجتماعي لمنسوبيها و البهالا وخلالق ب

كمالالا تهالالتم الكليالالة مالالن . عمالالل جاذبالالة ومحفالالزة

خالالالالالالل هالالالالالذه المناسالالالالالبات لتطبيالالالالالق معالالالالالايير 

نالالالوي المسالالالؤولية االجتماعيالالالة والتحفيالالالز المع

والالالالالالذي مالالالالالن شالالالالالأنه أن يحسالالالالالن مالالالالالن االداء 

واالنتاجية
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هـ1443النشاط العلمي للكلية خالل سنة 

اهتمالالال  الكليالالالة خالالالالل السالالالنة الجامعيالالالة 

هالالالالـ وحرصالالالال  علالالالال  تحسالالالالالين 1443

ن البحالال  العلمالالي مالالن خالالالل دعالالم البالالاحثي

و الالالالب الدراسالالالات العليالالالا وقالالالد كانالالال  

ذه حصالاليلة خريجالالي الدراسالالات العليالالا لهالال

رسائل دكتوراه 5مناقشة : السنة كالتالي

. يررسالة ومشرو  بحثي للماجست17و



81

1443معية أعمال اللجنة العلمية والثقافية بالكلية للسنة الجاافتتاح 

هـ

قافية للكلية لجنة تعن  باألنشطة العلمية والثإنشاء تم 

وكانالال  صالالالحيتها مركالالزة علالال  تصالالميم وبرمجالالة

طة وتنفيالالالالذ وتالالالالأ ير ومتابعالالالالة وتقيالالالاليم جميالالالالع أنشالالالال

ثقافيالة الوحدات واللجان الفرعية المكلفالة بالشالؤون ال

ازات وقد كان للجنالة عالدة انجال. والبحثية داخل الكلية

هالـ وتالم التركيالز علال  1443خالل السالنة الدراسالية 

العمالالل الموجهالالة لطالالالبوورش الالالدورات التدريبيالالة 

.  البكالوريوس والدراسات العليا
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مشاريع 3مشاركة أعضاء هيئة التدريس باللجنة الفنية الختيار أفضل 

تطويرية 

(الغرفة التجارية بمكة المكرمة)هـ 1443لسنة 

امعالة في إ ار العمل التعاوني بالين الج

ية ممثلالالالة فالالالي كليالالالة العلالالالوم االقتصالالالاد

ريالالة والماليالالة االسالالالمية والغرفالالة التجا

بمكة المكرمة شارك كالل مالن الالدكتور

م والالالدكتور أنالالس حكالاليالرايسالالينالالزار 

و الالالالب الالالالدكتوراه عبالالالد   النمالالالري

وخبالالالالراء مالالالالن وادي مكالالالالة فالالالالي تقيالالالاليم 

ل المشالالالالاريع التطويريالالالالة المقدمالالالالة لنيالالالال

شالالالالركات 3جالالالالائزة الغرفالالالالة ألفلالالالالل 

يالالا ناشالالئة ورائالالدة فالالي مجالالال التكنولوج

.المجتمعوخدمة 
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هـ1443فعاليات حفل ختام السنة الدراسية 

اإلسالميةبكلية العلوم االقتصادية والمالية 

. يز المادي والمعنويالمقرونة بالتحفواالجتهاد دأب  كلية العلوم االقتصادية والمالية االسالمية عل  تكريس ثقافة العمل 

اء هيئالة وتثمين األعمال المنجزة خالل سنة دراسية هو تكريم المجتهدين من أعلوإبراز ومن مظاهر العرفان بالجميل 

بقيالالة وأسالالوة ب. التالالدريس والطالالالب والكالالادر اإلداري والجهالالات المتعاونالالة مالالع الكليالالة وخاصالالة فالالي مجالالال التالالدريب العملالالي

تحال  حفل اختتام السنة الدراسية والذي كالانفي تمام الساعة التاسعة صباحا م 22/06/2022األربعاء نظم يوم الكليات 

أهميالة الكليالة وقد تلمن الحفل عدة فقرات تمحورت أغلبهالا حالول تقالديم. سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليميةإشرا  

الالزمالة فالي في بيئتها األكاديمية واالقتصادية واالجتماعيالة ودورهالا الفعالال فالي دعالم سالوق العمالل بالكفالاءات والخبالرات

لتكالريم كمالا خصالص الجالزء الثالاني مالن الحفالل. الماليالةواألسالواق تخصصات االقتصالاد والتمويالل والتالأمين والمصالار  

1443ة خالالل السالنة الدراساليإنجالازات المجتهدين من أفراد ولجان وذلك بإسناد شهادات شكر وتقدير لقاء ما قدموه من 

.والمكرمينبالحلور احتفاء الحفل بدعوة لمأدبة غداء وأختتم هـ، 
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صور من الحفل
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:مشاركة الكلية في معر  التخصصات المحدثة والمستحدثة

ل الختالامي شارك  كلية العلالوم االقتصالادية والماليالة اإلسالالمية فالي معالر  التخصصالات المصالاحب للحفال

، هالالـ1444لعالالامالمتاحالالةالقبالالول للتخصصالالاتبوابالالةوتدشالاليناألكاديميالالة للبالالرامجالهيكلالالةإعالالادةلمشالالرو  

حيال  هالـ، 1443/12/20وذلك يوم الثالثاء الموافق  العابدية-والذي أقيم بقاعة الملك سعود بمقر الجامعة 

احة للقبالول للعالام تم تخصيص بوث للكلية ضمن الكليات المختارة لشرح برامجها المحدّثة والمستحدثة المت

.هـ 1444الجامعي 

للعامللقبولالمتاحالمستحدثاالسالميةوالماليةاالقتصاديةالعلومكليةبرنامج

.المخا روإدارةالتأمين"هـ 1444لجامعي   ا
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2022-6-14االقتصاد بتاريخ الحفل الختامي لقسم 

لمالة سالعادة ك-كلمالة سالعادة وكيلالة رئاليس القسالم-كلمة سعادة وكيلة الكلية بشطر الطالبات-األعمالملخص 

منسالوبات : مالنالتكريم بتقديم شالهادات شالكر وتقالدير وهالدايا تذكاريالة لكالل-رئيس القسم عبر مداخلة هاتفية

الغداء-بمقري الزاهر وريع ذاخرالمتعاونات -سكرتارية القسم -القسم 
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الخاتمة
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هالالـ، 1443ي فالالي ختالالام التقريالالر السالالنوي لكليالالة العلالالوم االقتصالالادية والماليالالة اإلسالالالمية للعالالام الجالالامع

المالوارد والذي تلمن ملخص ألهم األنشطة األكاديمية والعلمية وإحصائيات لإلنجالازات العلميالة و

.البشرية، نسأل   تبارك وتعال  أن نكون أحسنا فيه وأوضحنا وأوجزنا
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المالحق
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تقرير تشخيص الوضع الراهن

لكلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية 

م2022للسنة الجامعية 

سعادة عميد الكلية إشراف تحت 

العبدلي عابد بن عابد األستاذ الدكتور 
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SWOTالرباعي باعتماد مصفوفة التحليل 

الل دراسالة عل  مستوى الكلية تالتم مالن خالاالستراتيجية إن المرحلة األساسية لصياغة الخطة 

:خالا روتحليل العوامل الحيويالة للكليالة مالن تحديالد عناصالر القالوة واللالعل والفالرص والم

(Strengths, Weaknesses,   Opportunities and Threats)  . إن عمليالة تحليالل

اكالل الكليالة البيئة الداخلية تعني عملية فحالص وتحليالل العوامالل الخاصالة بودالائل وأنشالطة هي

لكليالة مالن والموارد البشرية وغيرها وذلك لتحديد عناصالر القالوة واللالعل الداخليالة لتالتمكن ا

.العمل بكفاءة واستغالل الفرص المتاحة ومواجهة التهديدات في البيئة الخارجية
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عناصر القوة-2-1

S1 - الفنية والتجربة المتراكمة الخبرة

ي الكليـــــة أعـــــرق قســـــم اقتصـــــاد اســـــالمي فـــــتضـــــم 
نـــــواة اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية وهـــــو يعتبـــــر ال

م االولـــــــى التـــــــي أحـــــــدثت علـــــــى أثرهـــــــا كليـــــــة العلـــــــو 
هــــ, 1433االقتصـــادية واملاليـــة اإلســـالمية ســـنة 

40بعــد خبـــرة تراكميــة وتجربـــة دامــت ألك ـــر مـــن
الي فــ ن ســنة فــي مجــال االقتصــاد اإلســالمي وبالتــ

يرفة هــــذخ الخبــــرة املميــــزة فــــي مجــــال املاليــــة والصــــ
زيـــــز اإلســـــالمية ســـــاهمت وال تـــــزال  ســـــاهم فـــــي  ع

نقــــــــــاط القـــــــــــوة لــــــــــدى الكليـــــــــــة وتفعيــــــــــل القـــــــــــدرة 
أك ـــــــر عـــــــالم بـــــــدأ  هـــــــتمواملتوقـــــــع فـــــــي التنافســـــــية 

.بمجال االقتصاد اإلسالمي

  ٍ  ٍ- S2  وجيتا استتخدام تكنول)المستتخدمة التكنولوجيا

التتتتذاتي بتنميتتتتة مهتتتتارات التتتتتعلم واالهتمتتتتام التعلتتتتيم 

(للطالب

تعلـــــيم  عتمـــــد الكليـــــة علـــــى وســـــائل وتجهيـــــزات لل
ويــــــــع فعالــــــــة  ســــــــاهم فــــــــي تحقيــــــــق املرونــــــــة فــــــــي تن

تطلبــــــات خـــــدماتها وبالتـــــالي تمكيةهـــــا مـــــن تلبيـــــة م
ن الطلبـــــــــة وأعضـــــــــاء هيئـــــــــة التـــــــــدريس واملـــــــــوظفي

اســــــــــتعمال تجهيــــــــــزات للعــــــــــرض الرقمــــــــــي أثنــــــــــاء)
املحاضــــــرات, محاضــــــرات عــــــن بعــــــد عبــــــر موقــــــع 
ة, واب الجامعة, تنزيل دروس ومحاضرات رقميـ

وتـــــــــــــوفر حواســـــــــــــيب وشاشـــــــــــــات عـــــــــــــرض كبيـــــــــــــرة 
وتيســـــــــــــير عمليـــــــــــــة التواصـــــــــــــل مـــــــــــــع ...( الحجـــــــــــــم,

ايجـــــاد منظـــــوري الكليـــــة واالســـــتجابة لر بـــــاتهم و 
ة حلـــــــــــــول ملشـــــــــــــاكلهم باإلضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى أن الكليـــــــــــــ

خـــدماتها تتواصــل مــع كــل الـــرا بين فــي االنتفــاع ب
.  عبر موقع الويب والبريد اإللكتروني

S3- التنظيمي للكلية والموارد البشرية الهيكل

وزيع وظيفـي إن الهيكل التنظيمي للكلية يتميز بت
يــة ممــا لالختصاصــات بــين مختلــ  مــوظفي الكل

يضــــــمن تفــــــاعلهم مــــــن خــــــالل قنــــــوات االتصــــــال
وفر وهـذا يعـد أحـد نقـاط القـوة, باإلضـافة إلـى تـ

كمــــــــا أن حــــــــرص . الكفــــــــاءات واملهــــــــارات الالزمــــــــة
ر في مجـال الكلية على التدريب والتطوير املستم

ة اإلدارة والجــــــــــــودة واملاليــــــــــــة اإلســــــــــــالمية وتنميــــــــــــ
دري يــة كفــاءة منســولي الكليــة وتقــديم خــدمات ت
ا يخـــدم واستشـــارية وبحثيـــة لتعزيـــز قـــدراتهم بمـــ

.األهداف املرسومة يعتبر من نقاط القوة
- S4  اختصاصات الكلية وتطوير نشاطهاتنوع

القتصاد اتتميز الكلية بتنوع خدماتها في مجال 
ى أرلع واملالية اإلسالمية, فالكلية تحتوي عل

اإلسالمي االقتصاد أقسام مختصة في 
ملالية والتمويل والتأمين واملصارف واألسواق ا
ال وهذا يعطيها مساحة أكبر للنجاح في املج
كن من البحثي واملنهي واستقطاب أك ر عدد مم
عزيز الباحثين واملختصين مما يساهم في  
ى كسب مكانة الكلية محليا ودوليا باإلضافة إل

مصداقية الجامعة وسلطة اإلشراف وجميع 

.  مكونات سوق العمل
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عناصر القوة-2-1

- S5  الكليتتتة لمعتتتايير ومتطلبتتتاتتبنتتتي

خـــالل مـــن األكتتتاديمي واإلعتمتتتادالجتتتودة 
لبـــــــة ســـــــيي الكليـــــــة لكســـــــب ثقـــــــة منســـــــوبيها والط
مـام والجامعة وسوق العمل,  عمـد الكليـة لالهت
اهج بمســـــــألة الجـــــــودة والتطـــــــوير املســـــــتمر للمنـــــــ

ل والبــــــــرامج التعليميــــــــة وذلــــــــ  يتجلــــــــى مــــــــن خــــــــال
ال لحـــــــل التزاماتهـــــــا واســـــــتعاناها بخبـــــــراء فـــــــي املجـــــــ

ســــين املشــــاكل وايجــــاد الحلــــول باإلضــــافة إلــــى تح
اجتماعـــــــــــات دوريـــــــــــة مـــــــــــع )الكفـــــــــــاءة والفعاليـــــــــــة 
يجية الخطـة االسـتراتإلعـداد مستشارين وخبـراء 

مــــــــع إعــــــــداد تقــــــــارير مكتوبــــــــة وســــــــمعية ومرئيــــــــة 
ي الكليــــة باإلضــــافة إلــــى التــــدريب املســــتمر ملــــوظف
عملة فـــــي والتجهيـــــزات العصـــــرية املتـــــوفرة واملســـــت
مــــاد االعتالعمــــل مــــع انصــــهار الكليــــة فــــي مشــــروع 

 ....(األكاديمي 

- S6  العالقات شبكة

نتـــاج تمتلـــ  الكليـــة شـــبكة عالقـــات مميـــزة و ـــي
ألك ــــــر مــــــن أرلعــــــين ســــــنة مــــــن العمــــــل فــــــي مجــــــال 

قــــــات و عتبــــــر شــــــبكة العال. اإلســــــالمياالقتصــــــاد 

لــدعم حــافز مهــم لتيســير نشــاط الكليــة وايجــاد ا
محيطهــــا فالكليــــة منفتحــــة علــــى. املــــالي واملعنــــوي 

شـــــتغل وبالتـــــالي ف ـــــي  واالقتصـــــادي االجتمـــــا ي 
وك داخــــل نســــيج متــــرابط مــــن املؤسســــات والبنــــ

. والجامعات املحلية واألجن ية

–القيادة  S7
ي الكلية على خبرات وكفاءات مختصة ف عتمد 
واملالية اإلسالمية واإلدارة, االقتصاد مجاالت 

فتواجد األستاذ الدكتور عابد العبدلي 
را على مجلس الكلية يعطي دافعا كبيلإلشراف 

للطاقات املوجودة بالكلية ويحفز كل األطراف
  كذل. لبلوغ األهداف املشتركة بأك ر فعالية

تواجد ثلة من هيئة التدريس املتميزين من 
اململكة وتونس ومصر يجعل من مجلس الكلية

يزخر باألفكار والبرامج التطويرية التي من 
يرفة اإلسالمي وبالصباالقتصاد شأنها ان تةهض 

اإلسالمية بمكة املكرمة وباململكة وكذل  
. دوليا

- S8  (الندرة)تخصص الكلية مجال

ســالمية واملاليــة اإل االقتصــاد مختصــة فــي الكليــة 
أ لــب ف. وهـذا يعطيهـا صـفة التميــز محليـا ودوليـا

ث مراكـز بحـإلحـداث الكليات والجامعـات  عمـد 
ها أو أقســام اســالمية, ولكــن تواجــد كليــة أساســ

املجــال اإلســالمي يعتبــر مــن النــدرة فــياالقتصــاد 
ولكــــــن هــــــذا ال ينفــــــي وجــــــود كليــــــات أخــــــرى مــــــثال

اليزيــــــة الجامعــــــة اإلســــــالمية العامليــــــة امل)بماليزيـــــا 
ســــــــــالمية املؤسســــــــــة اإل )وببريطانيــــــــــا ( بكوالملبـــــــــور 
يـــــــــــــة كل)والجامعـــــــــــــة االســـــــــــــكندنافية ( ببريطانيـــــــــــــا
, كـــــــــــــل هـــــــــــــذخ (اإلســـــــــــــالمي بـــــــــــــالنرويجاالقتصـــــــــــــاد 

الجامعــــــــــات تخلــــــــــق نوعــــــــــا مــــــــــن املنافســــــــــة بيةهــــــــــا
يــــــة والهــــــدف املشــــــترك هــــــو هيمنــــــة األنظمــــــة املال

.  اإلسالمية على نظيراتها التقليدية



97

عناصر الضعف-3-2

W1- ف آليات التوثيق واألرشيضعف
كليـــة علــى الــر م مـــن التجهيــزات املتـــوفرة لــدى ال

نتــائج مجــال األرشــفة والتوثيــق اإلداري إال أنقــي
ي التحليــــــــل أظهــــــــرت ضــــــــع  آليــــــــات التوثيــــــــق فــــــــ

 ن عـــدم الكليـــة للوصـــول إلـــى املعلومـــة وبالتـــالي فـــ
نــــــــــي وجــــــــــود آليــــــــــة لررشــــــــــي  والتوثيــــــــــق اإللكترو 

, يســــــــــ ب عائقــــــــــا للوصــــــــــول الســــــــــريع للمعلومــــــــــة
شـــفة ويرجـــع ذلـــ  لتـــأخر فـــي اعتمـــاد تقنيـــات األر 
يانـات والتوثيق االلكتروني وعدم وجـود قاعـدة ب

نــــــــي اعتمــــــــاد تطبيــــــــق أو برنــــــــامج الكترو )مركزيــــــــة 
لفــــات يقــــوم بــــدور تصــــني  وترتيــــب الوثــــائق وامل

(.  اإلدارية واالكاديمية بطريقة علمية

W2- المجتمعية الشراكة
 ـــر مـــن تضـــم الكليـــة نـــادي طاللـــي ينشـــط علـــى أك

كـــن ول...( رياضـــ ي, ثقـــافي, فكـــري وعلمـــي,)مجـــال 
مــــات تفتقــــر للشــــراكات مــــع ســــوق العمــــل واملنظ

و والجمعيات, فعدم وجود اتفاقيـات أو عقـود أ
جي بـــــرامج ومشـــــاريع مشـــــتركة مـــــع املحـــــيط الخـــــار 

تفعيــل . يجعلهــا فــي عزلــة عــن شــركايها املحتملــين

ماج هـــــذخ الشــــــراكات يعطــــــي دافـــــع للكليــــــة لالنــــــد
.    والتسويق لنفسها محليا ودوليا

W3 - البشرية الموارد
لإلطــار تزخــر الكليــة بطاقــات وكفــاءات بالنســبة
مـــن ذوي األـكــاديمي لكـــن تفتقـــر اإلدارة ملـــوظفين

ين فـي االختصاصات, فنجد  ياب كلـي للمختصـ
رد امليزانيـــــــــــــة والتســـــــــــــويق واإلعـــــــــــــالم وادارة املـــــــــــــوا

فكـــــــــــل. ال شـــــــــــرية والحاســـــــــــب ا لـــــــــــي واألرشـــــــــــي 
ب األعمال موزعة على أك ر من موظ  مما  سـ 

فــــــــــي تــــــــــداخل فــــــــــي املهــــــــــام وصــــــــــعوبة فــــــــــي تحديــــــــــد
ي فيمـا صـالحيات املـوظفين وتوزيـع العمـل اإلدار 

.  بيةهم

W4 - والتسويق للكلية اإلعالم
لنشــاط الوسـائل املعتمــدة فــي اإلعـالم والتســويق

أو الكليــة تحتــاج للمراجعــة, فعــدم وجــود مجلــة
نقطـــــة للتعريـــــ  بأنشـــــطة الكليـــــة يمثـــــلنشـــــريه 

م ضع , فعلى الـر م مـن تطـور منظومـة اإلعـال 
صـــور  غطيـــة إعالميـــة بال)الســـميي لـــدى الكليـــة 

الم فــــ ن اإلعــــ( والفيــــديو ألهــــم تظــــاهرات الكليــــة

عــــدم وجــــود إذاعــــة عبــــر )الســــميي  يــــر موجــــود 
ذل  كــ( الويـب أو قنــاة خاصـة بالكليــة عبـر النــت

. اإلعالم املقروء يحتاج لتفعيل

W5 - الميزانية
ة مــــــن ابــــــرز نقــــــاط ضــــــع  الكليــــــة  يــــــاب ميزانيــــــ

الكليـــة خاصـــة  هـــا لتمويـــل أنشـــطاها وبرامجهـــا  ف
عـة ليس لد ها مخصصات مالية مـن إدارة الجام
نمــــــا ولـــــيس لـــــد ها مـــــوارد ذاتيـــــة  عتمـــــد عليهـــــا, وا

ليــــــة علــــــى  عتمــــــد فــــــي احتياجاتهــــــا ومتطلباتهــــــا املا
موافقــــــة إدارة الجامعــــــة, وهــــــو االمــــــر الــــــذي لــــــم 

رزهـا تتمكن مـن تحقيقـه فـي عـدة حـاالت, ومـن اب
بلــــــــــومبيرجتمويـــــــــل عقـــــــــد الشـــــــــراكة مـــــــــع شـــــــــركة 
ة الكليـة لتـدريب أعضـاء الهيئـة التدريسـية وطلبـ

الي, علــــــى منصــــــاها املاليــــــة ومهــــــارات التحليــــــل املــــــ
ي إضـــــافة الـــــى إقامـــــة ورش العمـــــل واملســـــابقات فـــــ

.استخدام أدوات التحليل املالي
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W7 - الكلية    تمويل
لكليـــــــة يمتــــــاز هيكـــــــل التمويـــــــل فـــــــي املركـــــــز املـــــــالي ل

ي باعتمـــــادخ بدرجـــــة كبيـــــرة علـــــى منحـــــة الدولـــــة أ
كلــــــي تمويــــــل وزارة التعلــــــيم العــــــالي و يــــــاب شــــــبه

ا ي للتمويــــــل الــــــذا ي, ويتــــــي  هــــــذا التمويــــــل الــــــذ
لتـــــــالي امكانيـــــــة تطـــــــوير التجهيـــــــزات املعتمـــــــدة وبا

رة ضــــمان اســــتقاللية ماليــــة واداريــــة, فعــــدم قــــد
شـــاريع الكليـــة علـــى بيـــع بحـــوث علميـــة فـــي شـــكل م
موقـــع رياديـــة وتطويريـــة أو اإلشـــهار بمقابـــل عبـــر

امج أو احــداث بــر ونشــرات الكليــة أو بيــع مجــالت 
ة  عليميـــــــة مدفوعــــــــة يعتبــــــــر عائقـــــــا مــــــــن الناحيــــــــ

.  التمويلية

W8 - العلمي االنتاج
مـــــــن أبـــــــرز نقـــــــاط ضـــــــع  الكليـــــــة خـــــــالل الفتـــــــرة
املاضــــــــــية هــــــــــو محدوديــــــــــة فــــــــــي االنتــــــــــاج العلمــــــــــي 

مية, وخاصــة فــي مجــال االقتصــاد واملاليــة اإلســال 
داد فالبحــــــث العلمــــــي بالكليــــــة اقتصــــــر علــــــى اعــــــ
التـي ال رسائل املاجستير وأطروحات الـدكتوراخ و 

 عطــــــــــي ثمارهــــــــــا إال بعــــــــــد ســــــــــنوات مــــــــــن العمــــــــــل 
لمــــي ف نشــــاء الكليــــة لوحــــدة بحــــث ع. والتحكــــيم

هـــــــو مـــــــن الحلـــــــول ولكـــــــن تفعيـــــــل عملهـــــــا كنـــــــواة 
الي لإلنتـــــــاج والتطــــــــوير البحثــــــــي يحتــــــــاج دعــــــــم مــــــــ

مكاتـــــــــب عمـــــــــل, مكتبـــــــــة مختصـــــــــة,)ولوجســـــــــتي 
تجهيــــــــــــــزات وحواســــــــــــــيب, اشــــــــــــــتراكات بمجــــــــــــــالت 

يـــــة , ف نتـــــاج الورقــــات العلم...(علميــــة,ونشــــرات 
املحكمــــــــــــة والبحــــــــــــوث والدراســــــــــــات فــــــــــــي مجــــــــــــال 
  االقتصــــــــاد واملاليــــــــة اإلســـــــــالمية يحتــــــــاج كـــــــــذل

لشـــــــــــــــراكات مـــــــــــــــع مؤسســـــــــــــــات بحثيـــــــــــــــة وأخـــــــــــــــرى 
ة ذات اقتصادية لتكون مخرجات الكلية العلميـ

.  بعد مزدوج علمي واقتصادي

W9 - وتأهيتتتل أعضتتتاء هيئتتتة تتتتدريب

التدريس 
يئـــة تبعـــا لنتـــائج قيـــاس مردوديـــة وأداء أعضـــاء ه
عـــــون التـــــدريس يظهـــــر أن أ لـــــب املدرســـــين ال يتب

منـــاهج ومراجـــع وبـــرامج موحـــدة كـــذل  ال يوجـــد 
تــــــوازن تنســـــيق بيـــــةهم ممــــــا يتســـــ ب فــــــي اخـــــالل ال
طعـات فـي بالنسبة لتحصيل الطالـب العلمـي وتق

اســـــــــتكمال املحـــــــــاور املدرجـــــــــة ضـــــــــمن املقـــــــــررات 
ج باإلضـــــــافة إلـــــــى أنـــــــه ال توجـــــــد بـــــــرام. الدراســـــــية

دد وخطـــط لتـــدريب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس الجـــ

علـــــــــــــــى طـــــــــــــــرق التـــــــــــــــدريس النموذجيـــــــــــــــة إللقـــــــــــــــاء 
ل مـن كل ذل  يجعـ. املحاضرات وتقييم الطالب

التــــــــدريب ضــــــــروري لضــــــــمان الجــــــــودة املطلوبــــــــة
.  والكفاءة العالية

W10 - المنتتتتاهج والبتتتترامج تطتتتتوير

الدراسية  
د اقتصـــــــــا)ترتكـــــــــز الكليـــــــــة علـــــــــى أرلعـــــــــة أقســـــــــام 

إســـــــــــالمي, تمويـــــــــــل, مصـــــــــــارف وأســـــــــــواق ماليـــــــــــة 
دراسـات فـي حـين أنهـا ال تقتصـر بـرامج ال( وتـأمين

  العليـــــــا علـــــــى قســـــــم االقتصـــــــاد اإلســـــــالمي وذلـــــــ
جــاالت يمثـل عائقـا أمـام التميــز والتخصـص فـي م

فـــــــي وهـــــــذا ال ين. كالتمويـــــــل والتـــــــأمين واملصـــــــارف
د عــــدم وجــــود جهــــود لتطــــوير منــــاهج الكليــــة فقــــ

لجـــــان مختصـــــة فـــــي احـــــداث املقـــــررات 4أنشـــــأت 
سـق الـذي وتوصيفها ومتابعة تحكيمها ولكن الن

جيب ا سمت به أعمال اللجان متفـاوت وال يسـت
ألهــــــــــداف الكليــــــــــة التــــــــــي تبحــــــــــث عــــــــــن االعتمــــــــــاد 

.   األكاديمي وتطبيق برامج الجودة
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الفرص-3-3
O1- التنافسية للكلية  الميزة

ة التـــــــي  عتبـــــــر الكليـــــــة مـــــــن بـــــــين الكليـــــــات القليلـــــــ
واملاليـــــــــــــــــة االقتصـــــــــــــــــاد اختصـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــال 

رص اإلسالمية, ويعتبر هـذا العامـل مـن أبـرز الفـ
يجــــــة املتاحــــــة لالنتشــــــار محليــــــا ودوليــــــا وذلــــــ  نت
جــــــــال املعرفــــــــة والتجربــــــــة املتراكمــــــــة لــــــــد ها فــــــــي م

كة كــــــــــذل  شــــــــــب. الصـــــــــيرفة واملاليــــــــــة اإلســــــــــالمية
ل العالقـــــــات التـــــــي تحظـــــــ   هـــــــا الكليـــــــة مـــــــن خـــــــال

قنــــــوات االتصــــــال الداخليــــــة مــــــن أعضــــــاء هيئــــــة 
تــــــدريس وخبــــــراء أو مــــــن خــــــالل قنــــــوات خارجيــــــة 
ـكــــــــــالبنوك وســـــــــــوق املـــــــــــال الســـــــــــعودية والغـــــــــــرف 

.  التجارية والصناعية

O2 - واالئتتتالف متتع كليتتات الشتتراكة

أجنبية
تتعامــــــــــل الكليــــــــــة مــــــــــع عــــــــــدة كليــــــــــات وجامعــــــــــات 
داخليــــــــــــــة مةهــــــــــــــا كليــــــــــــــة الشــــــــــــــريعة والدراســــــــــــــات 
ن اإلســـــــالمية ومعهـــــــد خـــــــادم الحـــــــرمين الشـــــــريفي
يــة ألبحــاث الحــج والعمــرة ومعهــد البحــوث العلم
م واحيــــاء التــــراث اإلســــالمي علــــى نطــــاق جامعــــة أ

القـــــــــرى وجامعـــــــــة اإلمـــــــــام وجامعـــــــــة امللـــــــــ  عبـــــــــد 
وطني العزيز والجامعة اإلسالمية على النطاق الـ

نيــــــا, ماليزيـــــا, أمريكـــــا, بريطا)وجامعـــــات أجن يـــــة 
اقتصــــــــــــــرت العالقــــــــــــــة معهــــــــــــــا فــــــــــــــي ...( أســــــــــــــتراليا,

اســـــــتدعاء بعــــــــض أعضــــــــاء هيئـــــــة التــــــــدريس  هــــــــا 
تركة للقيــام بمحاضــرات او ملتقيــات علميــة مشــ
اســــات او ارســــال طلبــــة مبتعثــــين الســــتكمال الدر 

راكات , كل هـذخ الشـ(ماجستير ودكتوراخ)العليا 
محليـا ساهمت والتزال  ساهم في اشعاع الكلية

رام ودوليــــــــــا ولكةهــــــــــا تحتــــــــــاج ألك ــــــــــر تفعيــــــــــل بــــــــــ ب
ل اتفاقيـــات وشـــراكات رســـمية وخاصـــة مـــن خـــال

تبــــــــــادل الخبــــــــــرات والتجــــــــــارب وتطــــــــــوير البحــــــــــث
. العلمي

O3- مع القطاعات الشراكات

االقتصادية 
الكلية منفتحة على محيطها االقتصادي
قيات وسوق العمل و ي  سيى دائما لعقد امللت
ات و شري  املهنيين ورجال األعمال في ورش

مج توجد عدة برا. عملها وملتقياتها العلمية
ومشاريع بصدد الدرس واملتابعة إلبرام 
اتفاقيات وعقود رسمية مع مؤسسات 

اقتصادية و رف تجارية وصناعية وكذل 
تنمية سوق املال السعودي والبن  اإلسالمي لل

ل كل ذل  يمث. وعدة هياكل اقتصادية اخرى 
قة فرص متاحة للكلية من خاللها تكسب ث
سوق الساهرين على القطاعات االقتصادية و 

.  في الداخل والخارجولخرجيها لنفسها 

O4- االستراتيجيالموقع
ية يعتبر تواجد مقر كلية العلوم االقتصاد
ام بمكة واملالية اإلسالمية بجوار بيت هللا الحر 
ا الكلية املكرمة من أهم املميزات التي تنفرد  ه
ي أماكن إذا ما قمنا بمقارناها بكليات أو معاهد ف

وبالتالي ف ن تنوع الخدمات وتوفر. أخرى 
لعمرة الجاليات املختلفة بمكة املكرمة أثناء ا
ية أو الحج يساهم في االشهار املجاني للكل
ضافة باإل . والتعري   ها في جميع أنحاء العالم
االهتمام إلى أن مكة  ي قبلة املسلمين وبالتالي
لية منارة باملالية والصيرفة اإلسالمية وجعل الك
الم هو لالقتصاد اإلسالمي في مكان نشأة اإلس

.عنصر  سويقي قوي للكلية
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المخاطر-3-4

T1- كليتتتات ومعاهتتتد اقتصتتتاد احتتتداث

اسالمي 
واجــه يشــكل هــذا العامــل أبــرز الاهديــدات التــي ت

ختصـة فـي الكلية  نتيجة انشاء بعض الكليات امل
الجامعـــــــــة " مجـــــــــال االقتصـــــــــاد اإلســـــــــالمي مثـــــــــل 

–ي كليـــــــــة االقتصـــــــــاد اإلســـــــــالم-االســــــــكندنافية 
" طانيــــــااملؤسســــــة اإلســــــالمية فــــــي بري"و"  النــــــرويج

-الجامعـــــــــــــــة االســـــــــــــــالمية العامليـــــــــــــــة املاليزيــــــــــــــــة "و
م وكــــــــذل  احـــــــداث أقســــــــا" ماليزيـــــــا–كوالملبـــــــور 

مي, كـل وماجستير ودكتوراخ في االقتصاد اإلسال 
ين ذلــ  مـــن شـــأنه أن يجعـــل املنافســـة شـــديدة بـــ
ســــــق الكليــــــات املختصــــــة ويفــــــرض علــــــى الكليــــــة ن
تـــاج عمـــل تصـــاعدي فـــي االعتمـــاد األـكــاديمي واالن

املـؤتمرات العلمي والبحثي واملشاريع التطويرية و 
اراة هـذا , وبالتـالي عـدم مجـ...وامللتقيات العلمية

. كليةالنسق يمثل تهديدا النتشار وتوسع ال

-T2 والتشتتتتتتتتتتريعات األنظمتتتتتتتتتتة

(  البيروقراطية)
لتعلــيم تمثــل األنظمــة واللــوائ  املنظمــة لقطــاع ا

ل العـــــالي فــــــي جانــــــب مةهــــــا معوقــــــات لتقــــــدم العمــــــ
انــــــب اإلداري للكليــــــة ممــــــا يــــــؤثر فــــــي تطــــــوير الجو 

لية األكاديميـــــة والبحثيـــــة, فمــــــثال عـــــدم اســــــتقال
ابــة الســابقة الكليــة فــي قراراتهــا وفــي نفقاتهــا والرق

ارات للميزانيـــــــة وللمشـــــــاريع البحثيـــــــة يجعـــــــل قـــــــر 
املجـــال ي االســـتقاللية فـــالكليـــة مقيـــدة وال تملـــ  

لــــــــــذل  فــــــــــ ن القــــــــــوانين التــــــــــي. اإلداري والعلمــــــــــي
ي مـــن تخضـــع لهـــا الكليـــة والشـــروط املفروضـــة  ـــ

و وتطــور بـين املعوقــات والاهديــدات املباشـرة لنمــ
.نشاط الكلية

T3- األطتتراف الخارجيتتة ووزارة دعتتم

اإلشراف 
ت  عتبــــــــر املعـــــــــايير املعتمـــــــــدة مــــــــن طـــــــــرف الجهـــــــــا

عبة نــوع املانحــة للهبــات والــدعم املــالي للكليــة صــ
برامج هـو ما لذل  ف ن تمويل املشاريع وتنفيذ ال

رهــــين هــــذخ االطــــراف الخارجيــــة ممــــا يجعــــل مــــن 
ب مـــــوارد الكليـــــة فـــــي تبعيـــــة ملموليهـــــا فـــــي ظـــــل  يـــــا

عها ذاتيـــــة  غطـــــي نفقـــــات الكليـــــة وتـــــدعم مشـــــاري
.   البحثية

T4- اآلخر للتخصص نظرة
يئـــــــة  ســــــاهم املتغيـــــــرات فــــــي مواقـــــــ  عناصــــــر الب

يي, كليـــــات االقتصـــــاد الوضـــــ)الخارجيـــــة للكليـــــة 
مـــــــن ...(البنـــــــوك التقليديـــــــة, األنظمـــــــة الربويـــــــة,

ر املباشـــر االقتصـــاد واملاليـــة اإلســـالمية فـــي التـــأثي
علــــــــى نشــــــــاط الكليــــــــة ممــــــــا يجعــــــــل مةهــــــــا عرضــــــــة 

.   املعتمدةلتقلبات وعدم ثبات في االستراتيجية
ة بــــــــاألجزاء األرلعــــــــمــــــــا ورد وباالعتمــــــــاد علــــــــى كــــــــل 

يئــــــة الســــــابقة والتــــــي تخــــــص تحديــــــد عناصــــــر الب
يــــل الداخليــــة والخارجيــــة للكليــــة ومــــن أجــــل تحل

ء العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة, فقـــد تـــم إعطـــا
لكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن عناصـــــــــــــــر القـــــــــــــــوة ( weights)أوزان 

علــى والضــع  والفــرص والاهديــدات وذلــ  بنــاء
يــــــــــــة أهميــــــــــــة العنصــــــــــــر وأولويتــــــــــــه بالنســــــــــــبة للكل
الل بحســــب التقيــــيم واملشــــاهدات التــــي تمــــت خــــ
كـــوادر فتـــرة إعـــداد التقريـــر وبالتشـــارك مـــع كافـــة
قـد تـم الكلية وأعضاء هيئة التـدريس, وكـذل  ف

 Response)تحديـــــد مـــــدى اســـــتجابة الكليـــــة 
rating )  لكـــــــــل مـــــــــن عناصـــــــــر القـــــــــوة  والضـــــــــع

د مــــدى والفــــرص والاهديــــدات وبالتــــالي تــــم تحديــــ
م تـــــأثير كـــــل مـــــن هـــــذخ العناصـــــر علـــــى األداء العـــــا

. للكلية
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والمخطط التالي يوضح قياس مدى االستجابة 

:(للتقييسليكارتسلم )

متميز

5

أعلى من 

المتوسط

4

متوسط

3
أقل من المتوسط

2

ضعيف

1
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ملخص تحليل العوامل الداخلية 

(Internal Factors Analysis Summary-IFAS)

النتيجةمعدل االستجابةالوزنالرمزعناصر القوة

S10.0540.2الربرة اوكادإلمية والمل رثة املتراكمة

S20.0530.15الملكندلدجيا املسملردمة 

S30.0530.15النيك  الملنسيمع للكلية

S40.150.5لند  او ملصاملال

S50.0530.15لبالع الكلية ملعاإلير ومململبال ال ددة  واوعملماد اوكادإلمع

S60.0520.1شبكة العالاال

S70.0530.15الةيادة 

S80.150.5(الندرة)م امل لرص  الكلية 

0.51.9امل مد 

النتيجةمعدل االستجابةالوزنالرمزعناصر اللعل 

W10.0220.04ضعم آليال الملد ي  واألرشيم 

W20.0430.12الشراكة امل ملمعية

W30.150.5املدارد البشرية 

W40.0330.09والتسدي ايعالم

W50.0740.28امليزانية

W60.0430.12ال امع   ضعم الةدرة على مملاخعة الملمدر الملكندلدج     م امل الأشر 

W7 0.0740.28لمدي  الكلية 

W80.0840.32اونملاج العلمع

W9 0.0220.04لدري  ولك ي  أعضاء  يئة الملدر  

W10 0.0340.12لمدير املناهج والبرامت الدراسية  

0.51.91املجموع 

3.81املجموع الكلي 
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يجة الكلية من خالل تحليل عناصر القوة واللعل وأهميتها ودرجة استجابة الكلية في التعامل معها وجد أن نت

:  ، والشكل التالي يشير إل  أوزان عناصر القوة واللعل (3.81)كان  قريبة من الجيد

الخبرة االكاديمية 
والتجربة المتراكمة 

10%

التكنولوجيا المستخدمة  
10%

الهيكل التنظيمي للكلية
10%

تنوع االختصاصات 
20%

تبني الكلية لمعايير 
ومتطلبات الجودة  
واالعتماد االكاديمي 

10%

شبكة العالقات 
10%

القيادة  
10%

مجال تخصص الكلية 
(  الندرة)

20%

أوزان عناصر القوة 
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ضعف آليات التوثيق 
واألرشيف  

4% الشراكة المجتمعية 
8%

الموارد البشرية  
20%

اإلعالم   والتسويق 
6%

الميزانية 
14%

ة ضعف القدرة على متابع
التطور التكنولوجي في

مجال النشر الجامعي   
8%

تمويل الكلية  
14%

االنتاج العلمي 
16%

تدريب وتأهيل أعضاء 
هيئة التدريس 

4%

تطوير المناهج والبرامج
الدراسية   

6%

أوزان عناصر الضعف  
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ويمثل الشكل التالي نتائج تحليل 

القوة واللعلعناصر 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 W
1

W
2

W
3

W
4

W
5

W
6

W
7

W
8

W
9

W
1
0

0.2

0.150.15

0.5

0.15

0.1

0.15

0.5

0.04

0.12

0.5

0.09

0.28

0.12

0.28
0.32

0.04

0.12

ادية نتائج تحليل عناصر القوة والضعف لكلية العلوم اإلقتص
والمالية اإلسالمية
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الخارجيةالعواململخص تحليل 

(External Factors Analysis Summary-EFAS) 

النتيجةمعدل االستجابةالوزنالرمزالفرص

O10.130.3امليزة الملنايسية للكلية

O20.0540.2الشراكة واوئملالف م  كليال اجنبية

O30.251الشراكال م  الةماعال اواملصادإلة

O40.1550.75املدا  اوستراليج 

0.52.25امل مد 

النتيجةمعدل االستجابةالوزنالرمزالتهديدات 

T10.140.4احداث كليات ومعاهد اقتصاد اسالمي 

T20.1550.75( البيروقراطية)األنظمة والتشريعات 

T30.1540.6دعم األطراف الخارجية ووزارة اإلشراف 

T40.140.4نظرة ا خر للتخصص 

0.52.15امل مد  

4.4امل مد  الكل  
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نتيجة من خالل تحليل الفرص والتهديدات وتحديد أهميتها ودرجة استجابة الكلية في التعامل معها وجد أن

:  ، والشكل التالي يشير إل  أوزان عناصر الفرص والتهديدات(4.4)الكلية كان  أعل  من المتوسط 

احداث كليات 
ومعاهد 
اقتصاد 
اسالمي 

18%

األنظمة 
والتشريعات

يالبيروقراط)
(  ة
35%

دعم األطراف 
الخارجية 
ووزارة 

اإلشراف  
28%

نظرة اآلخر 
للتخصص  

19%

أوزان التهديدات  

الميزة 
التنافسية
للكلية 

20%

الشراكة 
واالئتالف 
مع كليات 
اجنبية  

10%

الشراكات 
مع 

القطاعات 
االقتصادية

40%

الموقع 
ي االستراتيج

30%

أوزان الفرص 
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تصادية التالي نتائج تحليل عناصر الفرص والتهديدات لكلية العلوم االقويمثل الشكل 

اإلسالميةوالمالية 

O1 O2 O3 O4 T1 T2 T3 T4

0.3

0.2

1

0.75

0.4

0.75

0.6

0.4

نتائج تحليل الفرص والتهديدات
نتائج تحليل الفرص والتهديدات
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االستراتيجيةتحليل العوامل مصفوفة 

Strategic factors analysis summary matrix 

العدام  اوسترالي ية الرئيسية

(Key strategic factors)
النتي ةمعدمل اوسمل ا ةالد نالرم 

(السندال)املدة ال منية 

اصيرة املد 

< 𝟏

مملدسمة املد 

1-5

طديلة املد 

> 𝟓

S80.0550.25(الندرة)م امل لرص  الكلية 

W30.150.5املدارد البشرية

W50.140.4امليزانية

W70.0540.2لمدي  الكلية

W80.140.4اونملاج العلمع

O30.150.5ةالشراكال م  الةماعال اواملصادإل

O40.150.5املدا  اوستراليج 

T10.140.4 ا داث كليال ومعا د ااملصاد اسالم

T20.150.5(يةالبيرواراط)األنسمة والتشر عال 

دع  األطراف الرارجية وو ارة 

ايشراف
T30.0540.2

T40.0540.2نسرة اآل ر للملرص 

14.55امل مد 
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:نتائج تحليل العوامل الداخلية والخارجية
ناصـر, فقـد تبـين بناء على تحديد األوزان لكل من عناصر القوة والضع  املذكورة سابقا ولعد قياس معدل استجابة الكلية لهذخ الع

وامـل الداخليـة حسـب أن استجابة الكلية لعناصر القـوة والضـع  كانـت قـد تجـاوزت املتوسـط, وبالتـالي فنتيجـة اسـتجابة الكليـة للع
IFAS    ليـة أن  عـزز و ـي نسـبة تـدل علـى أهميـة البيئـة الداخليـة فـي تحديـد العوامـل االسـتراتيجية, وعليـه يجـب علـى الك( 3.81/5) ـي

ل وفي ا ونة األخيرة بدأت الكلية بالعمل علـى الحـد مـن نقـاط الضـع  مـن خـال .نقاط القوة لد ها وتركز على معالجة أسباب الضع 
يـة أن تـولي اهتمامـا العمل مـع مستشـارين ولجـان مختصـة باألقسـام  وذلـ  لتحسـين األداء الكلـي, أمـا بالنسـبة لنقـاط القـوة فعلـى الكل

.هم في تطوير أدايهاأكبر  ها وأن  عمل على تنمياها بما يتناسب مع تقوية املناخ التنظيمي والبيئة الداخلية والذي بدورخ سيسا

بـــين أن اســـتجابة بالنســـبة لعناصـــر البيئـــة الخارجيـــة وتحديـــدا الفـــرص والاهديـــدات, فقـــد تـــم قيـــاس معـــدل اســـتجابة الكليـــة لهـــا وقـــد ت
لاهديـدات, وبنـاء علـى الكلية للفرص املتاحة أمامها كانت قد تجاوزت الحـد املتوسـط, بينمـا كانـت االسـتجابة حـول املتوسـط بالنسـبة ل

وتظهــر هــذخ النتيجــة أن الكليــة . و ــي أعلــى مــن املتوســط( 4.4/5) ــي (EFAS)ذلــ  تبــين أن نتيجــة اســتجابة الكليــة للعوامــل الخارجيــة 
اســتغالل نقــاط تتمتــع بمرونــة عاليــة تمكةهــا مــن ا تنــام الفــرص ومحاولــة تجنــب الاهديــدات فــي البيئــة الخارجيــة وذلــ  يــتم مــن خــالل

.ةالقوة لدى الكلية لالستفادة من الفرص املتاحة أمامها وتقليل أثر الاهديدات التي تواجهها في بيئاها الخارجي

 Key)تـــم تحديـــد العوامـــل االســـتراتيجية الرئيســـية  (IFAS, EFAS)ولعـــد التحليـــل الشـــامل للبيختـــين الداخليـــة والخارجيـــة للكليـــة 
strategic factors  ) و ـــــي أعلـــــى مـــــن ( 4.55)وتـــــم تحديـــــد أوزانهـــــا ومعـــــدل اســـــتجابة الكليـــــة لهـــــا, وبالنتيجـــــة فـــــ ن االســـــتجابة الحاليـــــة

توســطة وطويلـــة قصــيرة وم)املتوســط, ومــن هنــا فــ ن الكليــة يجــب أن  ســيى للتركيــز علــى هــذخ العناصــر خــالل املــدة الزمنيــة املقترحــة 
(.  املدى

و  ولي التوفيق
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روابط نماذج اللجان  

اللجنة العلمية والثقافية

ةالمشاركة في فعاليات اللجنة العلمية والثقافينموذج 

اإلعالمية اللجنة 

تصميم اعالننموذج 
التغذية الراجعة من جهة التدريبنموذج 

ة/نموذج تقييم جهة التدريب للمتدرب

وحدة الخريجين

بيانات الخريجيننموذج 
ة /نماذج التدريب العملي للمتدرب

العمليالتدريب وحدة 

التدريب العملي للمشر  األكاديمي نماذج 
ة /التغذية الراجعة من المتدربنموذج 

لجنة الجودة 

نماذج لجنة الجودة

بندر فيصل بدر/ تصميم واخراج

https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/52620

https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/53455

https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/52025

https://uqu.edu.sa/fesif/App/FILES/124601?extCode=
FILES

https://uqu.edu.sa/fesif/114318

https://uqu.edu.sa/fesif/App/FILES/124608?extCode=
FILES

https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/60964

https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/66480

https://uqu.edu.sa/fesif/App/FILES/124594?extCode=
FILES

https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/52620
https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/53455
https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/52025
https://uqu.edu.sa/fesif/App/FILES/124601?extCode=FILES
https://uqu.edu.sa/fesif/114318
https://uqu.edu.sa/fesif/App/FILES/124608?extCode=FILES
https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/60964
https://uqu.edu.sa/fesif/App/Forms/Show/66480
https://uqu.edu.sa/fesif/App/FILES/124594?extCode=FILES
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https://uqu.edu.sa/fesif

روابط تهمك عن

كلية العلوم االقتصادية والمالية االسالمية

https://cutt.us/X1gOf

fesif@uqu.edu.sa https://cutt.us/EwDm9

https://cutt.us/gBAlG https://cutt.us/1fpj0

https://uqu.edu.sa/fesif
https://cutt.us/X1gOf
mailto:fesif@uqu.edu.sa
https://cutt.us/EwDm9
https://cutt.us/gBAlG
https://cutt.us/1fpj0

