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عن معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

ــة  ــة بحثّي ــارّية مرجعّي ــات االستش ــوث والّدراس ــد البح ــّد معه يع
أكاديمّيــة مســؤولة عــن تطويــر اســتراتيجّيات وسياســات البحــوث 
ــن  ــع م ــة للمجتم ــا الجامع ــي تقّدمه ــارّية اّلت ــات االستش والّدراس
خــال عقــود بمقابــل مــاّدّي ، وهــو الجهــة المســؤولة بشــكل 
ــن  ــة م ــات الممّول ــارات والّدراس ــوث واالستش ــن إدارة البح ــاّم ع ع

ــة . ــارج الجامع خ
مــن  واالســتفادة  والّتكامــل  الّتنســيق  علــى  المعهــد  يعمــل 

. والماّدّيــة  والفكرّيــة  البشــرّية  الجامعــة  إمكانــات 

رؤية المعهد 

أن يكون المعهد مؤّسسة ريادّية ُتعنى بإنتاج ونقل وتوطين 
المعارف والّتقنيات ؛لتحقيق أهداف الّتنمية المستدامة في 

المملكة .

رسالة المعهد

الّنهوض ببرامج الّتحّول لجامعة أّم القرى ؛ لتكون جامعة ريادّية 
من الّطراز العالمّي . 

القيـــــــم

العمل الجماعّي بروح الفريق الواحد.. 1

الّشفافّية والعدالة اإلدارّية واألمانة المالّية والعلمّية.. 2

االلتزام بمساعدة العماء في تحقيق أهدافهم.. 3

تحّمل مسؤولّية األعمال ، وتعزيز الّتفّوق.. 4

األفــكار . 5 ورعايــة   ، المتعــّددة  والمنهجّيــات  الحلــول  قبــول 
. الّنتائــج  أفضــل  علــى  للحصــول  ؛  اإلبداعّيــة 

واالحترافّيــة . 6 العلمّيــة  الّدّقــة  لمعاييــر  طبًقــا  العقــود  إنجــاز 
الجــودة. لضمــان  ؛  والجــدارة 

تسخير الّطاقة ؛ لخدمة المجتمع والعماء.. 7

األهداف االستراتيجّية

تعزيــز دور جامعــة أّم القــرى في تحقيــق أهداف رؤيــة المملكة . 1
ــة الّســعودّية 2030 ، فــي بنــاء اقتصــاد مزدهــر، ومجتمــع  العربّي
ــة  ــه والمنافس ــاع بمهّمات ــى االّط ــادر عل ــّور، وق ــّي متط معرف

العالمّيــة.

قيــادة وإدارة مبــادرات وأنشــطة إنتــاج ، ونقــل وتوطيــن المعارف . 2
والّتقنيــات ، والمســاهمة فــي برامــج الّتحــّول الّريــادّي لجامعــة 
ــراز  ــن الّط ــة م ــة ريادّي ــر جامع ــاء وتطوي ــل بن ــن أج ــرى م أّم الق

العالمــّي .

ــع . 3 ــراكة م ــة بالّش ــدات متخّصص ــز ووح ــر مراك ــن وتطوي تكوي
كّلّيــات وأقســام ومعاهــد الجامعــة ؛ لتشــّكل مرجعّيــة وطنّية 
ذات ســمعة عالمّيــة، وتعــّزز دور جامعــة أّم القــرى فــي المهّمــة 

الّثالثــة للجامعــات الّســعودّية.

االستشــارّية، . 4 والخدمــات  الّدراســات  وتقديــم  تطويــر 
ــة  ــادف للّتنمي ــر اله ــث والّتطوي ــود البح ــي جه ــاهمة ف والمس
ــة  ــة متكامل ــر منظوم ــاء وتطوي ــة ، وبن ــة واالجتماعّي االقتصادّي
فــي الجامعــة للّتعليــم والّتدريــب المهنــّي للقطــاع العــاّم 

. والمجتمــع  والخــاّص 
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الّشراكات

شــراكات  االستشــارّية  والّدراســات  البحــوث  معهــد  أبــرم   
للقطاعــات  الّتابعــة  الجهــات  مــن  العديــد  مــع   ، اســتراتيجّية 
ــاون  ــز الّتع ــدف تعزي ــك به ــة ؛ وذل ــر الّربحي ــة وغي ــة والخاّص العاّم
الخارجــّي ، وخدمــة المجتمــع ، وتقديــم الخدمــات االستشــارّية 

                                             . المتخّصصــة  الكــوادر األكاديمّيــة  المختلفــة مــن خــال 

وفيما يلي عرض ألبرز الّشراكات  عام 201٨م :

)كّلّيــة   . اّتفاقّيــات   3  : الّداخلّيــة  االّتفاقّيــات  عــدد  إجمالــي   •
المجتمــع ، كّلّيــة خدمــة المجتمــع والّتعليــم المســتمّر ، عمــادة 

شــؤون المكتبــات ( .

إجمالي عدد االّتفاقّيات الخارجّية : )١٠( اتفاقيات 

تبّنــت كّلّيــة ادارة األعمــال  منــذ نشــأتها منهجّيــات تعليــم متطّورة 
؛ تعمــل علــى تخريــج خريجيــن إدارييــن متمّيزيــن يلّبــون احتياجــات 
اربــاب العمــل و مجتمــع األعمــال.  و فــي هــذا اإلطــار أطلقــت 
الكّلّيــة  مبــادرات عديــدة ؛ للّتعــاون مــع أســاتذة مــن جامعــات 
و  بــوردو  جامعــة  و  ام  انــد  ايــه  تكســاس  جامعــة  مثــل  رائــدة 
جامعــة فيريجينيــا تــك األمريكّيــة . و كذلــك تــّم إطــاق الّشــراكة 
ــرى  ــة أّم الق ــارّية بجامع ــات االستش ــوث و الّدراس ــد البح ــع معه م
؛ ليتــّم تفعيــل برامــج تعليمّيــة و تدريبّيــة غيــر تقليدّيــة تخــدم 
احتياجــات الّشــباب الّســعودّي و تســهم بفاعليــة فــي تنفيــذ رؤيــة 
2030 و برنامــج الّتحــّول الوطنــّي . و نتــج عــن هــذه المجهــودات 
ــاون  ــة بالّتع ــم و الّضياف ــّي : إدارة المطاع ــوم المهن ــج : » الّدبل برنام
الّشــرق األوســط و شــمال  المعهــد و مجموعــة  أمريكانــا  بيــن 
ــاء   ــى أعض ــادرة عل ــذه المب ــي ه ــة ف ــدت الكّلّي ــد اعتم ــا.  و ق أفريقي
هيئــة تدريــس  خريجــي جامعــات دولّيــة و أصحــاب خبــرات ســابقة 
رائــدة فــي برامــج الّتعّلــم المبنــّي علــى العمــل و الّتعليــم الّتبادلّي . 
و تحتضــن الكّلّيــة خمســة أقســام أكاديمّيــة ؛ و هــي: إدارة األعمــال  
، و الّتســويق ، و إدارة الّســياحة و الفندقــة ، و إدارة أعمــال الحــّج و 
العمــرة  ، و المحاســبة . و تتبّنــى  الكّلّيــة سياســات الّتعّلــم الّنشــط 
ــّدم  ــة ؛ لتق ــا  األكاديمّي ــي برامجه ــة ف ــّي بالكّلّي ــم الّتفاعل و الّتعلي

ــزة. ــة  متمّي ــة تعليمّي ــع  تجرب ــا و للمجتم لطّلابه

مكتب بوابة الحلول 
لاستشارات اإلدارّية

إدارة الّتعليم بمحافظة القنفذة

13

إجمالي عدد الّشراكات االستراتيجّية 
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أهداف البرنامج

عند الّتخّرج بنجاح من البرنامج سيكون 
الطالب على رأس العمل ،  وقد أصبحت 

لديهم القدرة على:

مخرجات البرنامج

تأهيل كوادر إشرافّية  و إدارّية 
لقطاع المطاعم .

المساهمة في برنامج توطين 
الوظائف بقطاع المطاعم 
العاملة بالمملكة العربّية 

الّسعودّية .

12

 اإلشراف على فريق العمل بالمطاعم .. 1

ممارســة آلّيــات العمــل اليومّيــة بقطــاع المطاعــم و قطــاع . 2
الّضيافــة بشــكل مهنــّي و احترافــّي .

تطوير قوائم طعام لمؤّسسات الّضيافة .. 3

اقتراح حلول للمشكات .. 4

 تطوير ذاته ؛ ليتأّهل للوظائف األعلى .. 5

 تطويــر آلّيــات إبداعّيــة في الّتســويق و البيع تناســب مطعمه . 6
أو مؤّسســة الّضيافــة التــي يعمل بها .

خريــج قــادر علــى أن يتقّلــد مناصــب إشــرافّية 
فــي مطاعــم الّساســل الّدولّيــة .

خريــج مؤّهــل ليســهم فــي نجــاح شــركته 
؛ باســتخدام العلــوم والّتطبيقــات الحديثــة 

فــي مجــال إدارة المطاعــم .

الدبلوم المهني إلدارة المطاعم والّضيافة
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أهّمّية البرنامج لدى المتدّرب و االمتيازات

وصف البرنامج

ــا طــوال . 1 الّتعييــن و حصولــه علــى راتــب مــن مجموعــة أمريكان
ــم( . فتــرة البرنامــج ) اعمــل وتعّل

المطاعــم . 2 إلدارة  المهنــّي  الّدبلــوم  شــهادة  علــى  حصولــه 
القــرى . أّم  والّضيافــة مــن جامعــة 

حصولــه علــى شــهادة خبــرة عملّيــة مــن » مجموعــة أمريكانــا . 3
»، تضــّم العامــات الّتجارّيــة ، و تفيــد بالمهــارات التــي اكتســبها 

الّطالــب العامــل مــن البرنامــج و مخرجاتــه الّتعليمّيــة .

توّفــر فرصــة للّترقيــة إلــى المســتوى اإلشــرافّي بأحــد مطاعــم . 4
ــن  ــّلاب العاملي ــب للّط ــادة الّرات ــع زي ــهًرا ، م ــد 12 ش ــركة بع الّش

ا . ــّدً ــز ج ــن و ذوي األداء المتمّي المتفّوقي

مــن . 5 الّتخــّرج  بعــد  أعلــى  لمســتويات  للّترقيــة  فرصــة  توّفــر 
. المتمّيــز  األداء  أصحــاب  للخريجيــن  الّدبلــوم 

وخطــط   ،  2030 الّســعودّية   العربّيــة  المملكــة  رؤيــة  علــى  بنــاء 
ــاق  ــف ، وإط ــن الوظائ ــى توطي ــل عل ــّي 2020  ؛ للعم ــّول الوطن الّتح
 ، الخــاّص  الجامعــّي والقطــاع  المجتمــع  بيــن  شــراكات فّعالــة 
فقــد حرصــت جامعــة أّم القــرى علــى تلبيــة هــذه الّتوجيهــات 
ــا«  ــة أمريكان ــع » مجموع ــت م ــتراتيجّية ، وعمل ــا االس ــي خططه ف
؛ إلطــاق برنامــج الّتعّلــم المبنــي علــى العمــل ) الّتعليــم الّتبادلــّي 
( ألّول مــّرة فــي المملكــة العربّيــة الّســعودّية ، الــذي يتيــح الفرصــة 
للّشــباب الّســعودّي للّتعّلــم مــع العمــل ؛ حيــث يســعى الّطرفــان 
مجّهــزة   ، العمــل  لســوق  متمّيــزة  وطنّيــة  كــوادر  تخريــج  إلــى 
ــة  ــات الفعلّي ــب االحتياج ــدرات ، حس ــات والق ــارات والمعلوم بالمه

ــل . ــاب العم ألرب

وتــّم إطــاق البرنامــج بالمشــاركة بيــن معهــد البحــوث والّدراســات 
االستشــارّية بجامعــة أّم القــرى ، ومراكــز الّتدريــب والّتأهيــل ب » 
مجموعــة أمريكانــا الّشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا« ؛ ليتــّم تخريج  
ــرفين  ــة و مش ــات العالمّي ــم ذات المواصف ــاع المطاع ــوادر لقط ك
، و دعــم فــرص الّترّقــي الّســريع حســب منهــج علمــّي و عملــّي 
التــي  الّســعودّي داخــل ساســل المطاعــم العالمّيــة  للّشــباب 
ــة الّســعودّية . تديرهــا  »مجموعــة  أمريكانــا« فــي المملكــة العربّي
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محـــاور البرنامج

فــي تكامــل و تطبيــق عملــّي لرؤيــة 2030 ، و خّطــة الّتحــّول الوطنــّي 
2020 عملــت كلٌّ مــن جامعــة أّم القــرى و قطــاع المطاعــم فــي » 
ــق  ــا » ؛ لتحّق ــمال أفريقي ــط و ش ــرق األوس ــا  الّش ــة  أمريكان مجموع
ــة  ــي تجرب ــّي ،  ف ــّي الميدان ــق العمل ــة و الّتطبي ــن الّنظرّي ــًلا بي تكام
تعّلــم مبنــّي علــى العمــل )منظومــة تعليــم تبادلــّي ( رائــدة فــي 

ــعودّية .   ــة الّس ــة العربّي المملك

و تــّم تطويــر برنامــج الّدبلــوم المهنــّي إلدارة المطاعــم و 
الّضيافــة علــى المحــاور الّتاليــة :

ســيمتّد الّدبلــوم لمــّدة عاميــن دراســيين مشــتمًلا علــى 5 فصــول 
ــي  ــيتّم  ف ــث س ــة ؛ حي ــول الّصيفّي ــاملة الفص ــة ش ــّية مّتصل دراس
كل أســبوع إعطــاء يــوم محاضــرات مكّثفــة للمتدّربيــن فــي أربعــة 
مواقــع : ) مّكــة المكّرمــة - جــّدة - الّريــاض - الّدمــام ( ،  باإلضافــة 
إلــى دوامهــم بالمطاعــم لمــّدة خمســة  أّيــاٍم باألســبوع فــي تلــك 

المناطــق ؛ للّتدريــب العملــّي علــى المــواّد العملّيــة .

الّضيافــة  و  المطاعــم  المهنــّي إلدارة  الّدبلــوم  برنامــج  شــهادة 
بالّتعــاون مــع قطــاع   ، العمــل  المبنــّي علــى  الّتعّلــم  ) بنظــام 
المطاعــم بمجموعــة أمريكانــا الّشــرق األوســط و شــمال أفريقيــا(.

بعــد نجــاح المتــدّرب ) الّطالــب علــى رأس العمــل ( فــي  كاّفــة 
بالّشــركة  دوامــه  إلــى  باإلضافــة    ، الّدبلــوم  برنامــج  مــواّد 

كموّظــف  فســوف يحصــل كخّريــج علــى شــهادة :

الّدبلــوم المهنــّي إلدارة المطاعــم و الّضيافــة ) بنظــام الّتعّلــم 
المبنــّي علــى العمــل ، بالّتعــاون مــع قطــاع المطاعــم بشــركة 
أمريكانــا ( مــن معهــد البحــوث و الّدراســات االستشــارّية بجامعــة 

أّم القــرى بالمملكــة العربّيــة الّســعودّية .

مدة برنامج الدبلوم 

الشهادة 

االعتمادات 

محور هندسة قوائم 
الّطعام و دورة األغذية 

5

محور الّنظرّيات و اإلبداع و 
محور الّتطبيق و االحترافّية إدارة المطاعم و الّضيافة 

في العمل بقطاع 
المطاعم 

12

محور الّتمّيز في الخدمات 
للعماء 

3

محور الّتسويق و  المبيعات 

4
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