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إّن مستقبل المملكة مبّشٌر وواعٌد، 
ـّا تحّقــق، لدينـا  وتستحــّق بالدنا الغالية أكثر ممــ
قــــــدرات ستقـــوم بمضاعفــــة دورهــا وزيــادة 

إسهامها في صناعة هذا المستقبل.

هدفي اّول أن تكون بالدنا نموذًجا 
ناجًحا ورائًدا في العالم على كاّفة ا�صعدة، 

وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

خادم الحرمين الشريفين

ملـــك المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــة
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي ا�مير

ولـي العهـد ـ نائب رئيس مجلس الوزراء - وزيــر الدفــاع

حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

45
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وّفرت المملكة العربّية الّسعودّية كّل 
ا�مكانات والمقّومات التي تقودها إلى 

الّتقّدم واالزدهار والّتحّضر.

سنعمل على مواءمة مخرجات الّتعليم؛ لتكون 
متوافقة مع احتياجات سوق العمل، كما نسعــى 
لتكثيف الّتدريب والّتطوير المهنــــّي الذي يحتاجــه 
منسوبـــو وزارة الّتعليم بما يحّقق الّتمّيز وا�بـداع 

في العملّية الّتعليمّية وا�كاديمّية. 

صاحب السمو الملكي ا�مير

مستشار خادم الحرمين الشريفين - أمير منطقة 
مكة المكرمة

خالد الفيصل بن عبــد العزيز آل سعـود
معالي الدكتور

وزير التعليم

محد بن حممد آل الشيخ

67
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نهّنئ معهد البحوث والّدراسات االستشارّية بجامعة أّم القرى 
وكاّفة منسوبيه بمرور عشرة أعوام من ا�نجازات المتجّددة 

والمتواصلة، ونتطّلع لمزيد من المشاريع والخدمات االستشارّية 
التي تقودنا لالقتصاد المعرفّي والّتنمية المستدامة.

قّدم معهد البحوث والّدراسات االستشارّية بجامعة أّم 
القــرى على مدار عشـــرة أعوام إنجازات متجّددة؛ تمّيزت 
بتقديم الخدمات االستشارّية والّتطويرّية بشكل مهنّي 

 .� � وعالمًيّ واحترافّي محّلًيّ

معالي ا�ستاذ الدكتور

مدير جامعة أم القرى

عبدا� بن عمر بافيل
سعادة الدكتور

وكيل الجامعة للتطوير وريادة ا�عمال

هاني غازي

89
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ـّة  إّن االستثمــار المعرفــّي يبدأ بتأهيـل الكوادر البشرّيــة المهنيـ
واكاديمّية المتخّصصة، وتقديم الخدمات والّدراســات االستشارّيــة بمــا 
ـّة؛  ويسهـم فـي  يحّقق احتياجات القطاعات العاّمة والخاّصة وغير الّربحي

تحقيق مؤّشرات برامج رؤية المملكة االقتصادّية والّتنمية 2030.

سعادة الدكتور

عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية

علي محمد الشاعري
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نشأة المعهد

تّم إنشــاء معهـــد البحـــوث والّدراســـات االستشـــارّية بقرار مجلــس 
ـّة والموافق      الّتعليـم العالي في جلسته رقم ٥٤ وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٣٠ هجريـ
ـّـة والقاضــــي بتحويــــــــل مركــز البحــوث والّدراســـات  ٩ / ٥ / ٢٠٠٩ ميالديــ
االستشارّية بجامعة أّم القرى إلى معهد البحوث والّدراسات االستشارّيــة 
ـّة والمتـــــــّوج بموافقـــــة خـــــادم  بموجب القرار رقم ٢٦ / ٤ / ١٤٣٠ هجريـــ
الحرمين الّشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الّتعليـــم العالـي 

بالقـــــــرار رقــــــم ٤٨٨٢ /م ب بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٣٠ هجريــــــة الموافـــق 
٢٤-٥-٢٠٠٩ميالدّية.

ويعّد معهد البحوث والّدراسات االستشارّيــة بجامعـــة أّم القـــــرى 
الواجهة الّتعاقدّية ومركز ا°عمال لجميع وحـــدات الجامعــة؛ لتقديــم 
الخدمــات االستشارّية والعلمّية والبحثّية للقطاع العاّم والخــاّص وغيـــر 

الّربحّي. 

فضًال عن االلتزام تجاه المستفيدين الحاليين يعمـل المعهـــد على 
تطويـر استراتيجّيات ولوائح وآلّيات ونظم لتطويـــر ممارســـــات ا°عمــــال 
الّتعاقــــدّية التـــي تقّدمهــــا الجامعـــة للمستفيديـــن فـــي االقتصــــاد 

المعرفــّي مــن خــالل إمكاناتها البشرّية والفكرّية والماّدّية.

قيم المعهدرسالة المعهدرؤية المعهد

الشخصيةالوعدالجوهر

أن يكون المعهد 
مؤّسسة ريادّية ُتعنى 

بإنتاج ونقل وتوطين 
المعارف والّتقنيات؛ 

لتحقيق أهداف 
الّتنمية المستدامة 

في المملكة.

الّنهوض ببرامج 
الّتحّول لجامعة أّم 

القرى؛ لتكون جامعة 
ريادّية من الّطراز 

العالمّي.

• الّشفافّية.
• الّتمكين. 

• الّتحفيز.
• اÆنجاز.

• اÆتقان.

• الكفاءة. المعرفة بمهارة.االلتزام.
• المسؤولّية. 

• اÆيجابّية.
• االحترافّية.

• الّريادة.

1415
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هيكل الخدمات االستشارّية:ا�هداف االستراتيجّية

تعـــــــــــــــــــــــزيز دور 
جامعـــــة أّم القـــرى 
في تحقيق أهــداف 

رؤيـــة المملكـــــــــــــة 
العربّيـــة الّسعودّيـــة 
٢٠٣٠ فــي بنــاء اقتصاد 
مزدهـــــر، ومجتمــــع 
معرفـــــــــّي متطــّور، 
وقـــــــــــــــادر علـــــى 
االّطــالع بمهّماتـــــــه 
والمنافسة العالمّية.

قيــــــــــــــادة مبـــــادرات 
وأنشطــــــــــــة إنتــــــــاج 
ونقـــــــــــــــل وتوطيــــن 
المعــــــارف والّتقنيـــــات 
وإدارتهـــا، والمساهمـــة 
في برامــــــــج الّتحــــــّول 
الّريـــــــادّي لجامعـــة أّم 
القـــرى مـــــن أجــــل بناء 
جامعـــة ريادّيـــة مـــــــن 
الّطــــــــــراز العالمـــــــــّي 

وتطويرها.

تكويـــــن مراكـــــــــــــز 
ووحـــدات متخّصصــة 
وتطويرهــا بالّشراكــــة 
مع كّلّيـــات وأقســــام 
ومعاهــد الجامعـــــــة؛ 
ـّل مرجعّيـــــــة  لتشكـــ
وطنّيــــة ذات سمعة 
عالمّيـــة، وتعـــــّزز دور 
جامعــــة أّم القــــــرى 

فـــي المهّمة الّثالثة 
للجامعات الّسعودّية.

تطويـــــــــر الّدراســـــــات 
ـّة  والخدمـات االستشاريـــ
وتقديمها، والمساهمـــة 
في جهـــــــــود البحــــث 
والّتطوير الهادف للّتنمية 
االقتصادّية واالجتماعّية، 
وبناء منظومة متكاملة 
في الجامعة وتطويرها؛ 
للّتعليـــــــــم والّتدريــــب 
المهنــــّي للقطاع العاّم 

والخاّص والمجتمع .

1234

الدراسات االستشارية 

واحة أم القرى
لالستشارات  الخدمات المحاسبية

 إدارة البرامج المالية وا�دارية

 المجاالت االنسانية والتربوية
 المجاالت ا�دارية والمالية
مجاالت العلوم التطبيقية
مجاالت الحاسب والتقنية
 المجاالت الشرعية والقانونية
 المجاالت الهندسية
 المجاالت الصحية
مجاالت االبتكار واالبداع

مستشارين تحت الطلب
المستشارين المتفرغين

خدمات المستشارين

استشارات مالية وإدارية 

مكاتب الخبرة 

وحدة الفن والتصميم
 للتدريب واالستشارات

Art & Design Unit for 
Training & Consultancy
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هيكل الخدمات االستشارّية:ا�هداف االستراتيجّية
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يقّدم هذا الّتقرير مجموعة من مؤّشرات ا�نجاز للمعهد في عشر 
سنوات متتالية؛ حيث تتّبع تلك المؤّشرات نمّو مستوى الخدمات 
التي قّدمها معهد البحــوث والّدراســات االستشارّيــة من عام 

2009 حّتى عــام 2018 ميالدّيــة والموافق عام 1430حّتى عام 
1440 هجرّية. وتنقسم تلك المؤّشرات وفًقا لخدمــــات الّتطوير 

المهنّي والخدمات االستشارّية، وفيما يلي أبرز المؤّشرات المرصودة:

مؤّشرات ا�نجاز في عشر سنوات: أبرز أحداث المعهد في عشر سنوات:

2009 مـ
 هــ1430

2018 مـ
 هــ1440 

20092010201120122013

2018

2017201620152014

إنشاء معهد البحوث 
والّدراسات 
االستشارّية

إنشاء أّول وكالة 
للمعهد واعتماد 
اللوائح التّنفيذّية

دراسة استشارّية 
لصالح هيئة االّتصاالت 

الّسعودّية

برنامج تدريبي بعنوان 
أساسّيات الهندسة 
لمهندسي الحرم 

المّكي بالّتعاون مع 
جامعة هارفرد

برنامج تدريبّي بعنوان 
أساسّيات الهندسة 
لمهندسي الحرم 

المّكي بالّتعاون مع 
جامعة هارفرد

أوّل ملتقى لعمداء 
معاهد البحوث 

والّدراسات 
االستشارّية بجامعة 

أّم القرى

-أّول شراكة خارجّية مع كلّية 
الفارابي الطبّية والغرفة الّتجارّية
- تدشين خدمة مستشار تحت 

الّطلب
- تدشين وحدة ( الّتدريب 
والّتعليم الطّبي المستمر)

قبول مبادرتين للمعهد في 
برنامج الّتحول الوطنّي 2020 

من ضمن تسع مبادرات مقبولة 
للجامعة

- مركز الّسالمة وادارة المخاطر 
واالزمات ( سيف )

- تدشين واحة أّم القرى

أول بيت خبرة بالمعهد ( وحدة 
االستشارات ا�حصائّية)

- عقد استشارّي لتصميم وإنشاء 
المخّطط الرئيِس لمدينة الملك 

اقة الّذرّية عبدا¾ للّطّ

- اكمال 10 أعوام من إالنجازات
- الدبلوم المهنّي �دارة المطاعم والّضيافة 

بالشراكة مع أمريكانا الّشرق االوسط
- 100 مستشار
Á26309 متدرب -
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ُيعنى معهد البحوث والّدراسات االستشارّية بتقديـــم خدمــات 
ـّس االحتياجـــات  تدريبّية وتطويرّية متخّصصة؛ وذلك من خالل تلم
الّتدريبّية المهنّية للكوادر البشرّية في القطاعات العاّمة والخاّصة 
وغير الّربحّية وفًقا للّنطاق المهنّي المطلوب تطويــره، ومـــن َثــّم 
تصميم وتنفيذ برامج الّتأهيل والّتطوير المناسبة اّلتي تدعم الّنمّو 
المهنّي؛ وفًقا لتلك االحتياجات. ويعمل المعهــد علــى تقديمــها 
ـّة، وذلك علــــى أيــدي خبــرات  بصورة تدريبّية متخّصصة واحترافيــ
ـّرات خدمـــات الّتطويــر  أكاديمّية موثوقة. وفيما يلي أهّم مؤشـــ

المهنّي خالل عشر سنوات: 

أّوًلا: خدمات الّتطوير المهنّي:

2009
2015-

2016

2017

2018

عدد دورات الّتطوير المهنّي : 67
 عدد المستفيدين من خدمات

الّتطوير المهّني : 1000

عدد دورات التّطوير المهنّي :173
 عدد المستفيدين من خدمات

التطوير المهني : 8729

عدد دورات التّطوير المهنّي 324
 عدد المستفيدين من خدمات

التّطوير المهنّي : 10736

عدد دورات التّطوير المهنّي 125
 عدد المستفيدين من خدمات

التطوير المهنّي : 5841

إجمالي عدد الّدورات : 689
إجمالي عدد المستفيدين : 26306
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ثانًيا: الخدمات االستشارّية:

يقّدم معهد البحوث والّدراسات االستشارّية مجموعة مــن الخدمــات 
االستشارّية المختلفة للقطاعات العاّمة والخاّصة وغيـر الّربحّيـــة؛ وذلـــك 
من خالل استثمار الكوادر البشرّية المتخّصصة فــــي جامعـــة أّم القـــرى 
باعتبارهم مستشارين وخبراء متفّرغين وغير متفّرغين. كذلــــك استثمــار 
خدمات مكاتب الخبرة؛ لتقديم الّدراسـات االستشارّيـــة، وتنفيذ العقـــود 
المهنّية المتخّصصة. وفيمـــــا يلـــي عـــرض ¢هـــّم مؤّشــرات الخدمــات 

االستشارّية خالل عشر سنوات:

2009
2015-

2016

2017

2018

عدد المستشارين : 26
عدد العقود االستشارّية : 185

 عدد الّدراسات والمشاريع
االستشارّية : 11

عدد مكاتب الخبرة : 93

عدد المستشارين : 24
عدد العقود االستشارّية : 24

 عدد الّدراسات والمشاريع
االستشارّية : 10

عدد مكاتب الخبرة : 150

عدد المستشارين : 21
عدد العقود االستشارّية : 22

 عدد الّدراسات والمشاريع
االستشارّية : 20

عدد مكاتب الخبرة : 182

عدد المستشارين : 29
عدد العقود االستشارّية : 67

 عدد الّدراسات والمشاريع
االستشارّية : 19

عدد مكاتب الخبرة :191

إجمالي عدد المستشارين : 100
إجمالي عدد العقود االستشارّية : 298

إجمالي عدد الّدراسات والمشاريع االستشارّية : 60
إجمالي عدد مكاتب الخبرة : 191
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ثانًيا: الخدمات االستشارّية:

يقّدم معهد البحوث والّدراسات االستشارّية مجموعة مــن الخدمــات 
االستشارّية المختلفة للقطاعات العاّمة والخاّصة وغيـر الّربحّيـــة؛ وذلـــك 
من خالل استثمار الكوادر البشرّية المتخّصصة فــــي جامعـــة أّم القـــرى 
باعتبارهم مستشارين وخبراء متفّرغين وغير متفّرغين. كذلــــك استثمــار 
خدمات مكاتب الخبرة؛ لتقديم الّدراسـات االستشارّيـــة، وتنفيذ العقـــود 
المهنّية المتخّصصة. وفيمـــــا يلـــي عـــرض ¢هـــّم مؤّشــرات الخدمــات 

االستشارّية خالل عشر سنوات:

2009
2015-

2016

2017

2018

عدد المستشارين : 26
عدد العقود االستشارّية : 185

 عدد الّدراسات والمشاريع
االستشارّية : 11

عدد مكاتب الخبرة : 93

عدد المستشارين : 24
عدد العقود االستشارّية : 24

 عدد الّدراسات والمشاريع
االستشارّية : 10

عدد مكاتب الخبرة : 150

عدد المستشارين : 21
عدد العقود االستشارّية : 22

 عدد الّدراسات والمشاريع
االستشارّية : 20

عدد مكاتب الخبرة : 182

عدد المستشارين : 29
عدد العقود االستشارّية : 67

 عدد الّدراسات والمشاريع
االستشارّية : 19

عدد مكاتب الخبرة :191

إجمالي عدد المستشارين : 100
إجمالي عدد العقود االستشارّية : 298

إجمالي عدد الّدراسات والمشاريع االستشارّية : 60
إجمالي عدد مكاتب الخبرة : 191
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ثالًثا: خدمات المسؤولّية االجتماعّية:

تحقيًقا للمسؤولّية االجتماعّيـــــة المنشـــودة في معهــد 
البحوث والّدراسات االستشارّية اّلتي تستهدف أفراد المجتمع، 

فقد قّدم المعهد مجموعة من الخدمات االجتماعّية.

2017

2018

 عدد المستفيدين من خدمات
المسؤوّلية االجتماعّية : 12406

 عدد المستفيدين من خدمات
المسؤولّية االجتماعّية : 31678

 إجمالي عدد المستفيدين من
 خدمات المسؤولّية
االجتماعّية : 44084
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ثالًثا: خدمات المسؤولّية االجتماعّية:

تحقيًقا للمسؤولّية االجتماعّيـــــة المنشـــودة في معهــد 
البحوث والّدراسات االستشارّية اّلتي تستهدف أفراد المجتمع، 

فقد قّدم المعهد مجموعة من الخدمات االجتماعّية.

2017

2018

 عدد المستفيدين من خدمات
المسؤوّلية االجتماعّية : 12406

 عدد المستفيدين من خدمات
المسؤولّية االجتماعّية : 31678

 إجمالي عدد المستفيدين من
 خدمات المسؤولّية
االجتماعّية : 44084

2425



رابًعا: الّشراكات االستراتيجّية:

أبرم معهد البحوث والّدراسات االستشارّية شراكـــات استراتيجّيـــة، مع 
ـّة وغير الّربحيـــة؛  العديد من الجهات الّتابعة للقطاعات العاّمــة والخاصــ
وذلك بهدف تعزيز الّتعـــــاون الخارجــّي، وخدمـــة المجتمــــع، وتقديـــم 
الخدمــــــات االستشارّيـــة المختلفــــة مـــن خـــالل الكـــوادر ا�كاديمّيـــة 

المتخّصصة. وفيما يلي عرض �برز الّشراكات خالل عشر سنـوات:

2009
2015-

2016

2017

2018

إجمالي عدد الّشراكات االستراتيجّية :

61

عدد الّشراكات االستراتيجّية :

12

عدد الّشراكات االستراتيجّية :

13

عدد الّشراكات االستراتيجّية :

23

عدد الّشراكات االستراتيجّية :

13
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رابًعا: الّشراكات االستراتيجّية:

أبرم معهد البحوث والّدراسات االستشارّية شراكـــات استراتيجّيـــة، مع 
ـّة وغير الّربحيـــة؛  العديد من الجهات الّتابعة للقطاعات العاّمــة والخاصــ
وذلك بهدف تعزيز الّتعـــــاون الخارجــّي، وخدمـــة المجتمــــع، وتقديـــم 
الخدمــــــات االستشارّيـــة المختلفــــة مـــن خـــالل الكـــوادر ا�كاديمّيـــة 

المتخّصصة. وفيما يلي عرض �برز الّشراكات خالل عشر سنـوات:

2009
2015-

2016

2017

2018

إجمالي عدد الّشراكات االستراتيجّية :

61

عدد الّشراكات االستراتيجّية :

12

عدد الّشراكات االستراتيجّية :

13

عدد الّشراكات االستراتيجّية :

23

عدد الّشراكات االستراتيجّية :

13

2627
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7073

عدد الّزوار من 
داخل المملكة 

العربّية 
الّسعودّية

110

عدد الّنماذج 
ا�لكترونّية 
في الموقع

614

عدد الّزوار من 
خارج المملكة 

العربّية 
الّسعودّية

173

عدد ا خبار 
ا�عالمّية 

في الموقع

11613

عدد المشاهدات 
لموقع المعهد 

ا�لكترونّي

145

عدد 
الّصفحات 

المستحدثة 
في الموقع

7687

عدد زّوار 
الموقع

خامًسا: الملّف ا�عالمّي:  

6275

عدد 
المتابعين 
في الّتويتر

62

عدد 
المشتركين 

في قناة 
اليوتيوب

1004

عدد 
المتابعين 

في 
االنستقرام

3442

عدد 
المتابعين 

في لينكد ان

1903

عدد 
المتابعين في 

الفيس بوك

7474

عدد 
المستفيدين 
من الخدمات 
ا�لكترونّية 
في الموقع
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واحة أّم القرى لالستشارات
نبذة تعريفّية:

مبادرات معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

مميزات الواحة ا�ستراتيجية :

ُدّشنت واحة أّم القرى لالستشارات من ِقبل مستشار خـادم الحرميــن الّشريفيـــن 
أميـــر منطقة مّكة المكّرمة صاحب الّسمّو الملكّي ا�مير خالــد الفيصـل فـي مقـــّر 
ا�مــارة بجّدة يوم ا�حد الموافق ٤ فبراير ٢٠١٨. وتعّد الواحـــــة الواجهـــــة الّتعاقدّيـــة 
والّذراع المعرفّي والّتقنّي لجامعة أّم القـرى الذي يهـــدف إلى بناء ونقــــل وتوطيـــن 
ـّق الّتنمية  المعــــارف والّتقنيات؛ مّما يسهــــم في نمــّو االقتصــاد المعرفـــّي، ويحقـ

المستدامة. 

ـّة  ـّة والّتطويرّيــــة والمهنيـــ وتقّدم الواحــة مجموعـــة من الخدمــــات االستشاريــ
ـّة  المعتمـــدة؛ حيث تعمل بمفهوم القطــاع الخـــاّص في مظّلـــة جامعــة حكوميـ
مرموقة، وذلــــك لتقديم خدمات نوعّية واحترافّيــة من خــالل توظيـــف ا�مكانــات 
البشرّيـــة والماّدّيــــــة والمعرفّية المتاحة في الجامعـــة. وتتكـــّون واحـــة أّم القــرى 

لالستشـــــارات من سبـــــع وحدات استشارّية؛ وهي وحدة الّتدريب والّتعليـم 
ـُم المعلومات الجغرافّية، و وحدة الّتطوير المهنّي  الّطّبــــّي المستمــــّر، و وحدة ُنظــ

ـّة، و وحــــدة الّتطويـــر والّتدريــب الهندســّي، و  للمعّلم والقيادات الّتعليميـــــــــــ
وحــدة تقنية المعلومات، و وحدة ثقة ا�عمال، و وحدة الّتصاميم.

با�ضافة إلي مركزين استشارّييـــــــن؛ وهمـــــا: مركـز سيـــــــــف للّسالمــــــة وإدارة 
المخاطـــر وا�زمات، و مركز فاران للّتأهيل واالستشفاء.   

تتفـرد واحـــة أّم القــرى لالستشـــارات عن غيرها من المؤّسســات 
بتقديــم خدمــات إبداعّيــــــة واحترافيـــــّة مـــــــن منطلــــــق 

مجموعـــة مــن الممّيزات ؛ يعتبر أهّمهــــا ما يلي : 
 

1. الموقـع الجغرافـــّي. 
ـّة العلمّيـــــــة لالستشـــــــــارات  المتخّصصة.  2. المرجعيــــ

3. الكــــــــوادر البشرّيـــــــــــــة المتخّصصــــة. 
4. االنتماء لجهة حكومّية مرموقــــــة وذات ثقة عالية.  

5. مرونة العقود الّتنفيذّية والّتشغيلّيـــــــــة. 
6. تعّدد الّشراكات االستراتيجّية مع الجهات العاّمة والخاّصة وغير الّربحّية. 

7. تجارب الّنجاح والّنتائج المهنّية واالحترافّية للمشاريع والّدراسات االستشارّية.
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واحة أّم القرى لالستشارات
نبذة تعريفّية:

مبادرات معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

مميزات الواحة ا�ستراتيجية :

ُدّشنت واحة أّم القرى لالستشارات من ِقبل مستشار خـادم الحرميــن الّشريفيـــن 
أميـــر منطقة مّكة المكّرمة صاحب الّسمّو الملكّي ا�مير خالــد الفيصـل فـي مقـــّر 
ا�مــارة بجّدة يوم ا�حد الموافق ٤ فبراير ٢٠١٨. وتعّد الواحـــــة الواجهـــــة الّتعاقدّيـــة 
والّذراع المعرفّي والّتقنّي لجامعة أّم القـرى الذي يهـــدف إلى بناء ونقــــل وتوطيـــن 
ـّق الّتنمية  المعــــارف والّتقنيات؛ مّما يسهــــم في نمــّو االقتصــاد المعرفـــّي، ويحقـ

المستدامة. 

ـّة  ـّة والّتطويرّيــــة والمهنيـــ وتقّدم الواحــة مجموعـــة من الخدمــــات االستشاريــ
ـّة  المعتمـــدة؛ حيث تعمل بمفهوم القطــاع الخـــاّص في مظّلـــة جامعــة حكوميـ
مرموقة، وذلــــك لتقديم خدمات نوعّية واحترافّيــة من خــالل توظيـــف ا�مكانــات 
البشرّيـــة والماّدّيــــــة والمعرفّية المتاحة في الجامعـــة. وتتكـــّون واحـــة أّم القــرى 

لالستشـــــارات من سبـــــع وحدات استشارّية؛ وهي وحدة الّتدريب والّتعليـم 
ـُم المعلومات الجغرافّية، و وحدة الّتطوير المهنّي  الّطّبــــّي المستمــــّر، و وحدة ُنظــ

ـّة، و وحــــدة الّتطويـــر والّتدريــب الهندســّي، و  للمعّلم والقيادات الّتعليميـــــــــــ
وحــدة تقنية المعلومات، و وحدة ثقة ا�عمال، و وحدة الّتصاميم.

با�ضافة إلي مركزين استشارّييـــــــن؛ وهمـــــا: مركـز سيـــــــــف للّسالمــــــة وإدارة 
المخاطـــر وا�زمات، و مركز فاران للّتأهيل واالستشفاء.   

تتفـرد واحـــة أّم القــرى لالستشـــارات عن غيرها من المؤّسســات 
بتقديــم خدمــات إبداعّيــــــة واحترافيـــــّة مـــــــن منطلــــــق 

مجموعـــة مــن الممّيزات ؛ يعتبر أهّمهــــا ما يلي : 
 

1. الموقـع الجغرافـــّي. 
ـّة العلمّيـــــــة لالستشـــــــــارات  المتخّصصة.  2. المرجعيــــ

3. الكــــــــوادر البشرّيـــــــــــــة المتخّصصــــة. 
4. االنتماء لجهة حكومّية مرموقــــــة وذات ثقة عالية.  

5. مرونة العقود الّتنفيذّية والّتشغيلّيـــــــــة. 
6. تعّدد الّشراكات االستراتيجّية مع الجهات العاّمة والخاّصة وغير الّربحّية. 

7. تجارب الّنجاح والّنتائج المهنّية واالحترافّية للمشاريع والّدراسات االستشارّية.
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الوحدات 
االستشارّية: 

وحدة الّتدريب والّتعليم
 الّطّبّي المستمّر: 

وحدة الّتطوير المهنّي
ّ للمعّلم والقيادات

 الّتعليمّية:  

190323262

إجمالي عدد
الّدورات

إجمالي عدد
المدّربين

إجمالي عدد
المستفيدين

14141196

إجمالي عدد
الّدورات

إجمالي عدد
المدّربين

إجمالي عدد
المستفيدين

وحدة الّتطوير 
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المراكز االستشارّية: 

مركز سيف للّسالمة وإدارة المخاطر وا�زمات: 

يعّد مركز سيف أحد أهّم المبادرات التي حظي بهــا معهــد البحــوث والّدراســات 
االستشارّية في برنامج الّتحــــّول الوطنـــّي. و يؤّدي المركـــز رسالته من خـــالل توفيــر 
الخبرات المتخّصصة؛ لتقديم االستشارات والّتدريب في مجال أنظمـة الّسالمــة فــي 
المشاريع الّصناعّية وا�نشائّية والمشاريع العاّمة، وكذلك في مجال ا�من الّصناعـــّي 

والّتخطيط والّتعامل مع المخاطر والكوارث وا�زمات. 
 

   ويعمل المركز على إعداد مجموعة من البرامج والّدورات وتقديمها؛ منها البرامج 
المتخّصصة في تطوير كفاءة أنظمـــة ا�مــن والّسالمـــة ورفعهــا، وتنفيــذ معاييـــر 
الجودة، وكذلك خدمات االستشارات والّتدريب في المعاييــر الّدولّيــة في الّتخطيــط، 

ورسم سياسات ا�من والّسالمة المهنّية.
 

    وُيعنى المركز بتقديم مجموعة من الخدمات المتخّصصــة؛ حيــث يسعــى إلى 
ـّة  توفير خبرات وطنّية وعالمّية تدعم المسيـــــــــرة الّتأهيلّيـــة والبحثّيـــة واالستشاريــ
المتخّصصة في إدارة الّسالمة وا�زمات والمخاطر.  كما يقّدم المركز مجموعـة مــن 
البرامج الّتدريبّية المعتمدة من IOSH و IIRSM ؛ مثـــــل: برامـــــج ا�دارة ا²منـــة، والّتوعيــة 
بالّسالمة من الحرائق ، وإدارة الّصّحة والّسالمة المهنّية وغيرها . كما يقّدم مجموعة 
من الّدبلومات الّتنفيذّية االحترافّيــــة؛ مثــل: دبلــوم الّصّحـــة والّسالمـــة في مجـــال 

ا�نشاءات، ودبلوم الّسالمة المهنّية وإدارة المخاطر. 

مركز فاران للّتأهيل واالستشفاء:

بدأت فكرة مركز فاران باعتبارهــــا مبــــادرة تقـــوم علـــى إنشـــاء مركـــز للّتأهيـل 
واالستشفاء وتشغيله؛ ليكون اّللبنة ا�ولى في مشروع طموح لبناء وتطويــــر مدينــة 
متكاملة للّتأهيل الّطّبّي العاّم ، وخاّصة لذوى ا�عاقات الحركّية بخصائـص إسالمّيــة 
على أرض مّكة المكّرمة المباركة بجوار بيت ا¾ الحرام باعتبارهـــا مبادرة استثمارّيـــة 
عالمّية ، وبمفهوم جديد مبتكر يستفيد من المكانة العظيمة لمّكة المكّرمــة فــي 
قلوب المسلمين في مشارق ا�رض ومغاربها، وما لها من أثر بالــــغ ا�يجابّيـــــة علــى 
الحالة الّنفسّية والّروحّية للمرضى وذويهــــــم ، التـــي ستساعدهـــــم وترفـــع مـــن 
معنوّياتهم الجتياز البرنامج العالجّي الّتأهيلّي بنجاح وقـّوة . ويتطّلـــع المركــــز إلـــى 
تقديم مفهوم عالمّي جديد لعملّية الّتأهيل الّطّبّي تجمع بين العلم متمّثــــًال فــي 

استخدام واّتباع أحدث الوسائل والمفاهيم العالجّية الّتأهيلّية.
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إنجـــازات معهــــد
البحوث والّدراسات
ـّة فـــي االستشاريــ

10عشرة أعوام
أعـــــــــوام
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االستشارّية

60

عدد
 مكاتب الخبرة
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عدد الّشراكات
 االستراتيجّية

61

عدد المستفيدين 
من خدمات

 المسؤولّية االجتماعّية

44084

4041
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معهد البحوث والّدراسات االستشارّية
نسعى إلى الّتمّيز في نقل المعرفة ؛ لبناء االقتصاد المعرفّي وتحقيق الّتنمية المستدامة .

تسّرنا خدمتكم 

https://uqu.edu.sa/icrs @icrsuqu
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Institute of Consulting Research and Studies

We seek excellence in knowledge transfer to build economical 
knowledge and to achieve sustainable development. 

https://uqu.edu.sa/icrs @icrsuqu
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4849

SAFE Center is one of the most important initiatives of the Institute for 
Research and Studies in the National Transformation Program. The Center 
carries out its mission through providing specialized expertise to offer 
consultancy and training in the field of safety systems in industrial and 
construction projects and public projects, as well as industrial security, 
planning and risk, disasters and crisis management.

The Center works on preparing and presenting a range of programs and 
courses, including specialized programs in the development and upgrading 
of security and safety systems, implementation of quality standards, 
consultancy and training in international standards in planning and the 
development of occupational safety and security policies.

The Center is committed to provide a range of specialized services. It seeks 
to provide national and international expertise to support the rehabilitation, 
research and advisory process specialized in safety, crisis and risk 
management. The Center also offers a range of IOSH and IIRSM approved 
training programs such as: Safety Management, Fire Safety Awareness, 
Occupational Health and Safety Management, etc. It also offers a range of 
professional executive diplomas such as: Health and Safety Diploma in 
Construction, Diploma in Occupational Safety and Risk Management.

Consultation Centers 

SAFE Center for Safety, Risk and Crisis Management

The idea of Faran Center started as an initiative for the 
establishment and operation of a rehabilitation and hospitalization 
center to be the first stone in an ambitious project to build and 
develop an integrated city for general medical rehabilitation. This 
city (with an Islamic character) is to be especially developed for 
people with motor disabilities on the blessed land of Makkah. This 
new innovative concept can benefit from the great status of 
Makkah in the hearts of Muslims all over the world and can have a 
very positive impact on the mental and spiritual state of patients 
and their families, which will help them and raise their morale to 
pass the rehabilitation program successfully and firmly. The Center 
looks forward to introduce a new global concept for the medical 
rehabilitation process that combines science with the use of the 
latest methods and therapeutic treatment concepts.

Faran Center for Rehabilitation and Hospitalization. 
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Consultation Units 

The Information Technology Unit for 
training and consultation:

The Geographic Information 
Systems (GIS) Unit:
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Total number
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The Design Unit for training and 
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Consultation Units 

The Continuing Medical Training 
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Umm Al-Qura Consultancy Oasis was inaugurated by HRH Prince 
Khalid Al-Faisal, Emir of Makkah Region and Advisor to the 
Custodian of the Two Holy Mosques on Sunday, 4th of February 
2018 at the Emirate’s headquarter in Jeddah. The Oasis is 
considered to be the contractual interface of Umm Al-Qura 
University, along of being its knowledge and technological arm 
that aims to build, transfer and localize knowledge and 
technologies which contribute to the growth of the economical 
knowledge and achieve sustainable development.

The Oasis offers a range of consulting, developmental and 
professional certified services. It operates with a private sector 
prospective under the supervision of a prestigious government 
university to provide quality and professional services through 
utilizing the manpower, material and knowledge resources 
available at the university. Umm Al Qura Consulting Oasis consists 
of seven consulting units: the Continuing Medical Training and 
Education Unit, the Geographic Information Systems (GIS) Unit, the 
Professional Development for Teachers and Educational Leaders 
Unit, the Engineering Development and Training Unit, the 
Information Technology Unit, the Business Confidence Unit and the 
Design Unit. In addition to two consulting centers, SAFE Center for 
Safety, Risk and Crisis Management, and Faran Center for 
Rehabilitation and Hospitalization. 

Initiatives of the Institute of Consulting Research and Studies 

Umm Al-Qura Consultancy Oasis
Overview:

The uniqueness of Umm Al-Qura Consultancy Oasis when 
compared to other institutions derived from its ability to 
offer professional and innovative services based on 
many important advantages as following: 

1.The geographical location.
2.The scientific reference for specialized consulting.
3.The specialized personnel.
4.Belonging to a prestigious highly trusted governmental body. 
5.Flexibility of the operational and executive contracts.
6.Multiple strategic partnership with private and public sectors and 
non-profit institutions. 
7. The successful experiences and professional results of the 
consulting projects and studies.

Oasis Strategic Features
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Fifth: Media Kit

7073

 Number of
 visitors from
 within Saudi

Arabia

110

 Number of 
 electronic

 forms on the
 website

614

 Number of
 visitors from

 outside Saudi
Arabia

173

 Number of 
 news stories

 on the
website

11613

 Number of
 views of the

 Institute
website

145

 Number of 
 pages created
 on the website
 Total number of
 electronic forms

on the website

7687

 Number of
visitors

6275

 Number of
 followers on

 Twitter

62

 Number of
 followers on

 YouTube

1004

 Number of
 followers on
 Instagram

3442

 Number of
 followers on

  LinkedIn

1903

 Number of
 followers on

Facebook

7474

 Number of
 e-service

 users on the
 website
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The Institute of Research and Consulting Studies has forged 
strategic partnerships with various institutions in the public, private, 
and non-profit sectors, with the aim of promoting external 
cooperation, community service and the provision of various 
consulting services through specialized academic personnel. The 
most significant partnerships through 10 years are presented 
below:

Fourth: Strategic Partnerships 2009
2015-

2016

2017

2018

 Total Number of strategic

partnerships61

 Number of strategic
partnerships12

 Number of strategic
partnerships13

 Number of strategic
partnerships23

 Number of strategic
partnerships13
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To achieve the desired social responsibility of the Institute of 
Research and Consulting Studies which targets members of the 
community, the Institute has provided a range of social services.

Third: Social Responsibility Services
2017

2018

Number of beneficiaries of 
social responsibility services  

12406

Number of bene�ciaries of social 
responsibility services  31678

Total Number of bene�ciaries 
of social responsibility services  

44084
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The Institute of Research and Consulting Studies offers a variety 
of consulting services to the public, private, and non-profit sectors 
through the investment of specialized human resources at Umm 
Al-Qura University as full-time and part-time consultants and 
experts, as well as the investment of the services of expertise 
offices for the provision of consulting studies and the 
implementation of specialized professional contracts. specialized 
training programs professionally by credible academic experts. 
Below are the most significant indicators of consulting services 
during the last 10 years:

Second: Consulting Services 
2009
2015-

2016

2017

2018

Number of consultants26
Number of consulting contracts185
Number of consulting studies and 
projects  11
Number of expertise offices 93

Number of consultants24
Number of consulting contracts24
Number of consulting studies and 
projects  10
Number of expertise offices 150

Number of consultants21
Number of consulting contracts22
Number of consulting studies and 
projects  20
Number of expertise offices 182

Number of consultants29
Number of consulting contracts67
Number of consulting studies and 
projects  19
Number of expertise offices 191

Total Number of consultants 100
Total Number of consulting contracts 298
Total Number of consulting studies and 
projects  60
Total Number of expertise offices 182

6465
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The Institute of Consulting Research and Studies provides 
specialized training and development services through identifying 
the professional training needs of personnel in the public, private, 
and non-profit sectors in accordance with the professional domain 
that requires development; and then designing and implementing 
the suitable preparatory and development programs which 
promote professional growth, according to those needs. The 
Institute works on providing those specialized training programs 
professionally by credible academic experts. Below are the most 
significant indicators of professional development services during 
the last 10 years:

6667

First: Professional Development Services
2009
2015-

2016

2017

2018

Number of professional 
development courses : 67
Number of beneficiaries of 
professional development 
services:  1000

Number of professional 
development courses : 173
Number of beneficiaries of 
professional development 
services:  8729

Total Number of professional development 
courses : 689
Total Number of beneficiaries of professional 

development services:   26306

Number of professional 
development courses :324
Number of beneficiaries of 
professional development 
services:  10736

Number of professional 
development courses :  125
Number of beneficiaries of 
professional development 
services:  5841
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Institute's Milestones in 10 years Institute's Achievement Indicators in 10 years 

6869

20092010201120122013

2018

2017201620152014

Establishment of 
Institute of 
Consulting 

Research and 
studies

Establishment of 
Institute's first 
agency and 
approval of 
executive 
regulations

Consulting study 
for the Saudi 

Telecom Authority

Training program 
titled ‘Basics of 

engineering for Al- 
Haram engineers’  in 

collaboration with 
Harvard University

First consulting 
training contract with 

the Directorate of 
Health Affairs in 

Madinah 
Al-Munawwarah  

First forum of Deans 
of Consulting 

Research and Studies 
Institutes at Umm 
Al-Qura University 

-First external partnership with 
Al-Farabi Medical College and 

Chamber of Commerce
-Launch of on-call consultant 

service
-Launch of first consulting unit of 

the institute (The Continuing 
Medical Training and Education 

Unit)

-Acceptance of two initiatives 
out of nine for the National 
Transition Programme 2020

-Safety, Risk and Crisis 
Management Centre)SAFE)
- The Continuing Medical 

Training and Education Unit 
- Establishment of Umm Al-Qura 

Consultancy Oasis 

-First House of expertise at the 
Institute) Statistical Consultancy 

Unit(
-Consulting contract for the design 

and construction of the master 
plan of King Abdullah City for 

Atomic energy

-  Completion of 10 years of  achievements
- Professional Diploma of Restaurant and Hospitability
 Management in collaboration with Americana -Middle east 
100 consultants 
26309 trainers 

2009 مـ
 هـــ1430

2018 مـ
 هـــ1440

This report presents a number of achievement indicators of the 
institute in 10 consecutive years. These indicators follow the growth 
in the quality of services offered by the Institute of Consulting 
Research and Studies from 2009 to 2018 AD corresponding to 1430 
to 1440 AH. The indicators are divided into professional 
development services and consulting services.  Below are the most 
significant indicators. 
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Strategic Objectives  Structure of Consulting Services: 

Developing and 
providing 

consulting studies 
and services and 

contributing to 
the research and 

development 
efforts that aim 
at economic 

and social 
development; 
building and 

developing an 
integrated 

university system 
for professional 
education and 
training for the 

public and 
private sectors 
and society. 

Establishing and 
developing 

specialized centres 
and units in 

partnership with the 
colleges, 

departments, and 
institutes of the 

University to 
constitute a 

globally renowned 
national reference 
and promote the 

role of Umm 
Al-Qura University in 
the third mission of 
Saudi universities. 

Leading and 
managing the 
initiatives and 

activities of the 
production, 
transfer, and 
settlement of 

knowledge and 
technology, and 
contributing to 
Umm Al-Qura 

University’s 
programs of 

leading 
transformation in 

order to build and 
develop a 

world-class, leading 
university. 

Promoting the role 
of Umm Al-Qura 

University in 
achieving the Saudi 
Vision 2030 goals of 
building a thriving 
economy and an 

advanced 
knowledge society 
that is capable of 

performing its duties 
and competing 

globally. 

4321

وحدة الفن والتصميم
 للتدريب واالستشارات

Art & Design Unit for 
Training & Consultancy

Umm Al-Qura
Consultancy 

Oasis
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Financial and
 Administrative
 Consultation 

Consulting Services 

Consulting Studies 

Education and 
Humanities 
Administration and 
Finance 
Applied Sciences 
Computer Science and 
Technology 
Shari'ah and Law
Engineering 
Health
Innovation and 
Creativity

Accounting services 
Management of financial 
and administrative 
programs 

On-call consultants
Full-time consultants
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Institute’s Establishment:

Institute's Vision:   Institute's Mission:   Institute's Values: 

7273

The Institute of Consulting Research and Studies was 
established as per the decree of the Council of Higher 
Education in its session No. 54 dated 14th Jumada I, 1430H, 
corresponding to May 9th, 2009, to transform the Center of 
Consulting Research and Studies into the Institute of Consulting 
Research and Studies. In Jumada I, 29th, 1430H, corresponding 
to May 24th, 2009, the Custodian of the Two Holy Mosques, the 
Prime Minister and Head of the Council of Higher Education 
issued the decision No. 4882/MB to approve the establishment 
of the institute.

The Institute of Consulting Research and Studies is 
considered the contractual interface and center of business 
for all units of Umm Al-Qura University providing consultancy, 
scientific and research services for the public and private 
sectors and for non-profit institutions. In addition to the 
institute’s commitment to the current beneficiaries, it is always 
keen to develop strategies, regulations, mechanisms, rules and 
practices of the contractual practice provided by the 
University to the beneficiaries in the area of economical 
knowledge through its human, intellectual and material 
resources.

To be a leading 
institution that is 
concerned with the 
production, transfer, 
and settlement of 
knowledge and 
technology in order 
to achieve the 
goals of sustainable 
development in the 
Kingdom. 

Promoting Umm 
Al-Qura University’s 
transformation 
programs to be a 
world-class, leading 
university. 

Stimulation
Achievement 
Perfectionism 
Transparency
Empowerment 

Essence Obligation Character:

commitment skillful knowledge Positivity
Professionalism 
Leadership 
Efficiency 
Responsibility
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Investment in knowledge starts with the training of 
specialized professional and academic personnel and the 

provision of consulting services and studies in order to satisfy the 
needs of the public, private, and non-profit sectors. and 
contributes to the achievement of the economic and 

developmental program indicators within the Saudi Vision 2030.

7677

Dean of The Institute of Consulting 
Research and Studies

Dr. Ali bin Muhammed 
Al-Shaery
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We congratulate the Institute of Consulting Research and 
Studies and its personnel for reaching ten years of continuous 
achievements. We are looking forward to have more projects 

and consultancy services that lead us to economical 
knowledge and sustainable development.  

UQU Institute of Consulting Research and Studies has 
offered continuous achievements during the last ten years, 

which contributed to providing consultancy and development 
services in a professional manner locally and globally. 

7879

Dr. Hani bin Othman Ghazi
HE The Rector of Umm Al-Qura 

University

The Vice Rector for Development and 
Entrepreneurship

Prof. Abdullah bin Omar Bafeel
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8081

Dr. Hamad Bin
 Mohammed Al Shaikh

HRH Prince HE     The Minister of Education

Advisor to the Custodian of the Two 
Holy Mosques and Makkah Province 

Governor

Khalid Al-Faisal

Saudi Arabia has provided all the potentials 
and factors that lead to development, 

prosperity and civilization. 

We are working diligently to ensure the compatibility of 
learning outcomes with the needs of labor market. In 

addition, we seek to intensify the professional development 
and training that the employees of Minister of Education 
really need to achieve excellence and innovation in the 

educational and academic processes. 
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My ultimate goal is to make Saudi Arabia a 
successful and pioneering model in all fields, 
and I will work with you to achieve this goal. 

Custodian of the Two holy mosques

King Salman Bin AbdulAziz Al-Saud

HRH Crown Prince

Crown Prince Muhammad 
Bin Salman Al-Saud

8283

The future of the Kingdom is a promising one, 
and our precious country deserves more than 
what we have achieved. We still have more 
capabilities that will double their roles and 

increase their contributions to build this future. 
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In the name of Allah, 
The All-Merciful, 
The Ever-Merciful
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