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التعريف والنشأة والتأسيس:
تقرر تأسيس معهد البحوث والدراسات االستشارية بقرار مجلس التعليم العالي في جلسته رقم  ، 54وتاريخ / 14
 1430 / 05هـ ،الموافق  2009 / 05 / 09م ،والقاضي بتحويل مركز البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم القرى
إلى معهد البحوث والدراسات االستشارية ،بموجب القرار رقم  1430 / 4 / 26هجري ،والمتوج بموافقة خادم
الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي بالقرار رقم / 4882م  ،بتاريخ 1430 /05/29
هجري ،الموافق  2009 / 05 / 24ميالدي.
سواء كانت استشارات متفرغة ،أو استشارات غير
ابتدأ المعهد عمله ومنذ تأسيسه في تقديم خدمات استشارية،
َ
متفرغة ،من قبل أساتذة وخبراء متخصصين في مجال علمهم وعملهم ،من أعضاء هيئة التدريس المميزين
والمشهود لهم بالكفاءة بجامعة أم القرى .كذلك قدم المعهد خدمات إضافية للخدمات االستشارية في
وكالة المعهد للتطوير وتنفيذ األعمال ،تتمثل في مكاتب الخبرة والتي تهدف الى تفعيل دور عضو هيئة التدريس
بالجامعة في الحياة العملية  ،وربطه بالنواحي االستثمارية والتجارية؛ وذلك بإعطاء المجتمع الذي يعيش فيه
من خبراته ومشورته ،وعلمه خارج حدود الجامعة بطريقة الئقة ،وال تخل بدوره األساسي كمعلم وموجه،
وذلك بإعطائه الفرصة إلنشاء مكتب خبرة في مجاله العلمي يخدم الطالب والجامعة والجهات االستثمارية
الخارجية ،بطريقة منهجية ،وبعقود ونظم استثمارية مقننة ،ونسب مالية متفق عليها ،وكل ذلك تحت مظلة
معهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم القرى  .باإلضافة إلى ذلك  ،قدم معهد البحوث والدراسات
االستشارية عدداً من الخدمات التي تدعم االعتماد المهني؛ بإعطاء عدد من الدورات وورش العمل المتخصصة
والمنتقاة بعناية ،والتي تخدم األفراد لتهيئتهم لمتطلبات سوق العمل من قبل أعضاء هيئة التدريس األكفاء
بغرض تحسين نوعية الحياة بمجاالتها ،واإلفادة من المعلومة ،وتطبيق التكنولوجيا ،واستخدام العقل البشرى
كرأس للمال ،وتوظيف هذه الدورات بما يخدم المجتمع وأفراده ،ويغطي احتياجات سوق العمل ،ويساهم في
ٍ
الدخول إلى االقتصاد العالمي باعتباره أحد عناصر المنظومة االجتماعية المهمة ،كما زود المعهد المتدربين
بشهادات معتمدة وموثقة من جهات محلية وعالمية لالعتماد المهني.
لقد كان المعهد سباقا في مراجعة رؤيته ورسالته وأهدافه االستراتيجية بما يعزز دوره في تفعيل رؤية
المملكة  ، 2030فجاءت رؤية المعهد الجديدة في عصر رؤية المملكة بأن يكون المعهد مؤسسة ريادية ُتعنى

بإنتاج ونقل وتوطين المعارف والتقنيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة .لقد صيغت هذه الرؤية
انطالق ًا من رؤية والة االمر من أجل نهوض ورفعة بلدنا بلد الحرمين الشريفين وأن تكون المملكة نموذج ًا رائداً
وناجح ًا في العالم وعلى كافة االصعدة .إن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة  2030كان وسيبقى
الهدف األسمى الذي يسعى له معهد البحوث والدراسات االستشارية .وأن ما يثلج الصدور أن رؤية المعهد
الجديدة تصب في صميم رؤية المملكة  ، 2030حيث تركز الرؤية على ثالثة محاور ،هي أعمدة التنمية المستدامة
الشاملة .ويأتي في مقدمتها المحور االجتماعي ،ويتمثل في بناء مجتمع حيوي ،ذا قيم راسخة  ،وبيئة عامرة
 ،وبنيان متين .أما المحور الثاني فهو المحور االقتصادي ويتمثل في بناء وتطوير اقتصاد مزدهر ،ذا فرص مثمرة
وموقع مستغل .أما المحور الثالث فهو المحور المؤسسي ويتمثل في
 ،واستثمار فاعل  ،وتنافسية جاذبة ،
ِ
بناء وطن طموح بمؤسسات فاعلة تتبنى ثقافة األداء  ،وتعمل بمعايير عالية من الشفافية والمسائلة ،ومواطن
بتحمل كل مواطن مسؤولياته في الحياة
مسؤول يسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إال
ّ
والعمل تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ودولته.

التعريف والنشأة والتأسيس

13

الرؤية
أن يكون المعهد مؤسسة ريادية ُتعنى بإنتاج ونقل وتوطين المعارف والتقنيات لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة في المملكة.

الرسالة
النهوض ببرامج التحول لجامعة أم القرى لتكون جامعة ريادية من الطراز العالمي.

األهداف االستراتيجية
 .1تعزيز دور جامعة أم القرى في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية  2030في بناء اقتصاد مزدهر،
ومجتمع معرفي متطور ،وقادر على االضطالع بمهماته والمنافسة العالمية.
 .2قيادة وادارة مبادرات وأنشطة إنتاج ونقل وتوطين المعارف والتقنيات ،والمساهمة في برامج التحول الريادي
لجامعة أم القرى من أجل بناء وتطوير جامعة ريادية من الطراز العالمي.

 .3تكوين وتطوير مراكز ووحدات متخصصة بالشراكة مع كليات وأقسام ومعاهد الجامعة ،لتشكل مرجعية
وطنية ذات سمعة عالمية ،وتعزز دور جامعة أم القرى في المهمة الثالثة للجامعات السعودية.
 .4تطوير وتقديم الدراسات والخدمات االستشارية ،والمساهمة في جهود البحث والتطوير الهادف للتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،وبناء وتطوير منظومة متكاملة في الجامعة للتعليم والتدريب المهني للقطاع
العام والخاص والمجتمع.

القيم :

 .1العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.
 .2الشفافية و العدالة اإلدارية واألمانة المالية والعلمية.
 .3االلتزام بمساعدة عمالئنا في تحقيق أهدافهم.
 .4تحمل مسئولية أعمالنا و تعزيز التفوق.
 .5قبول الحلول والمنهجيات المتعددة ورعاية األفكار اإلبداعية للحصول على أفضل النتائج.
 .6إنجاز العقود طبقا لمعايير الدقة العلمية واالحترافية والجدارة لضمان الجودة.
 .7تسخير طاقاتنا لخدمة مجتمعنا وعمالئنا.

منهجية العمل:
نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاع العام والخاص والمجتمع ونشاركهم البناء والتطوير والعمل
سويا؛ إليجاد الحلول المناسبة من خالل منهجية واضحة مبنية على التالي:
 .1التحليل المبني على الحقائق والبراهين.
 .2األساليب التنفيذية المناسبة.
 .3تسهيل عقد الشراكات الداخلية والخارجية للمستفيدين بما يحقق تطلعاتهم.
 .4إيجاد حلول قابلة للتنفيذ.
 .5توفير التدريب واالحتياجات الالزمة لدعم االعتماد المهني.

الخدمات التي يقدمها معهد البحوث والدراسات االستشارية :
يقدم معهد البحوث والدراسات االستشارية الخدمات التالية :
 .1الخدمات االستشارية .
 .2خدمات دعم االعتماد المهني .

التعريف والنشأة والتأسيس

15

الهيكل التنظيمي للخدمات المعهد

فريق العمل بمعهد البحوث والدراسات االستشارية (الوكاالت):
ينبثق نجاح معهد البحوث والدراسات االستشارية من الموارد البشرية التي تضم أعضاء من هيئة
التدريس وموظفين محترفين أكفاء على أعلى درجات التدريب من ذوي المهارات المتنوعة في مجاالت تقنية
المعلومات وإدارة األعمال وإدارة المشاريع واالستشارات والمحاسبة والمالية والعالقات العامة واإلعالم.
إن التنسيق الجيد والسرعة في أداء األعمال هما سمة فريق العمل بمعهد البحوث والدراسات االستشارية
في جامعة ام القرى؛ وذلك للمساعدة في تحقيق النمو والنجاح على المدى البعيد.
ويشرف على معهد البحوث والدراسات االستشارية معالي مدير الجامعة وسعادة وكيل الجامعة
لألعمال واإلبداع المعرفي ،ويدير المعهد بوكاالته الرئيسة عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية .

وكاالت المعهد:
 .1وكالة المعهد للشؤون اإلدارية والمالية.
 .2وكالة المعهد للتطوير وتنفيذ األعمال .
 .3وكالة المعهد لدعم االعتماد المهني.
 .4وكالة المعهد (لشطر الطالبات).

التعريف والنشأة والتأسيس
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الهيكل التنظيمي لمعهد البحوث والدراسات االستشارية

وكيل المعهد

واحة أم القرى لالستشارات
تب َّنى معهد البحوث والدراسات االستشارية إنشاء واحة أم القرى لالستشارات لتكون الذراع المعرفي
والتقني للجامعة الهادف لبناء اقتصاد معرفي وتنمية مستدامة .ومع رؤية المملكة  ،2030اعتمد المعهد
رؤيته الجديدة بأن يكون مؤسسة ريادية ُتعنى بإنتاج ونقل وتوطين المعارف والتقنيات لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة للمملكة في بناء مجتمع وإقتصاد معرفي متطور قادر على اإلضطالع بمهماته والمنافسة
العالمية .ولقد قطعت جامعتنا  -وهلل الحمد -شوط ًا كبيراً في مسار التحول الريادي ،وأصبحنا في مقدمة
جامعات المملكة في تبني نموذج الجامعات الريادية  ،ونطمح أن تصبح جامعتنا من أفضل مئتي جامعة على
المستوى العالمي في عام  1452هجري  2030 -ميالدي ،وهذا أحد األهداف االستراتيجية في رؤية المملكة
.2030
لقد عمل المعهد بجد أكبر منذ اطالق رؤية المملكة  ،2030ففي خالل هذه الفترة دشن المعهد
مرحلة جديدة من العمل  ،وقام بالتخطيط واإلعداد إلنشاء مجموعة من المراكز والوحدات المتخصصة،
لتشكل مرجعية وطنية ذات سمعة عالمية في مجال إنتاج ونقل وتوطين المعرفة والتقنية ،وتقديم
الدراسات والخدمات االستشارية ،والتدريب المهني للقطاع العام والخاص والمجتمع .إن إنشاء واحة أم القرى
لالستشارات والتي ستضم في مرحلتها األولى مركزين وخمس وحدات ،يأتي تتويجا لعمل استمر سنتين تم
اإلعداد فيهما لتكوين وتطوير الواحة ،والتي ستمثل -بعون اهلل -الحاضنة والذراع التقني والمعرفي لجامعة
أم القرى لتأخذ دورها الفاعل في تطوير مجتمع واقتصاد معرفي وتنمية مستدامة.

التعريف والنشأة والتأسيس
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ثانيًا:
وكالة تطوير
وتنفيذ األعمال

وكالة تطوير وتنفيذ األعمال:
يتيح معهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم القرى لجميع القطاعات االستفادة من إمكانيات الجامعة،
ً
وخاصة الموارد والخبرات البشرية المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس ،الذين يفوق عددهم خمسة آالف أستاذاً جامعي ًا
في تخصصات علمية ومهنية متنوعة .وتقدم الخدمات وفق أسس تعاقدية تضمن نقل المعرفة .وتعد وكالة
المعهد للدراسات االستشارية الجهة التنفيذية التي تتولى إبرام العقود ،وإدارة المشاريع والدراسات االستشارية ،وإدارة
مكاتب الخبرة ،وإدارة خدمات المستشارين المتفرغين وغير المتفرغين .وتسعى إلى تفعيل المهام المناطة ببرامجها،
وتذليل جميع العقبات التي تواجه مسيرة نقل المعرفة ،والخدمات المقدمة على النحو التالي:
 .١االستشارة المتفرغة .
 .2االستشارة غير المتفرغة .
 .3الدراسات اإلستشارية.
 .4مكاتب الخبرة.
 .5المالية واإلدارية.

خدمات االستشارة المتفرغة :
هي استشارة يقدمها منسوبو الجامعة للجهات المستفيدة ،والتي تطلب االستفادة من خبراتهم في أحد
المجاالت التي تتميز بها جامعة أم القرى ،وتحقق أهداف االستشارة عن طريق مستشار متفرغ لدى الجهة المستفيدة.
وحيث إن الكثير من الجهات الخارجية تحتاج إلى االستشارات لتطوير العمل فيها؛ نظرا لما تتطلبه مراحل التطوير من
خطط وبرامج ،تحتاج إلى خبرات خارجية في تخصصات قد ال تتوفر في الجهة نفسها ،أو الرغبة في القيام بالعمل من
قبل أطراف خارجية يتقيد بتطبيق المعايير؛ دون التأثر بظروف البيئة الداخلية.

وكالة تطوير وتنفيذ األعمال

23

عدد المستشارين المتفرغين والجهات المستفيدة من خدماتهم:
هناك عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تعاون معها معهد البحوث والـدراسـات االسـتشـارية ،وقــدم
لهـا خـدمــات المـستـشـارين المـتفـرغين والذي يقـدر بـ ( )1٦٧عقداً خالل العام 1428هـ وحتى عام 1438هـ
والجدول التالي يوضح ذلك:
م

الجهة

عدد العقود

1

وزارة التعليم العالي

120

2

كلية البترجي الطبية

23

3

أمانة العاصمة المقدسة

6

4

أمانة محافظة جدة
جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن
وزارة العمل
وزارة الحج
وزارة الصحة
كلية لينكولن
جامعة الطائف

4

5
6
7
8
9
10

المجموع

1
2
3
5
2
1
167

الجهات المستفيدة من خدمات المستشارين المتفرغين :

وكالة تطوير وتنفيذ األعمال
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خدمات االستشارة غير المتفرغة :
استشارة يقدمها منسوبو الجامعة للجهات الحكومية والخاصة ،والتي تطلب االستفادة من خبراتهم في
أحد المجاالت التي تتميز بها جامعة أم القرى ،و تحقق أهداف االستشارة؛ عن طريق مستشار غير متفرغ لدى الجهة
المستفيدة ،وذلك بما ال يخل بالتزامات عضو هيئة التدريس األكاديمية.

الجهات المستفيدة من خدمات المستشارين الغير المتفرغين:

خدمات مستشار تحت الطلب ١٤٣٨هـ

وكالة تطوير وتنفيذ األعمال
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مستشار تحت الطلب منذ عام 143٦هـ حتى عام ١٤٣٨هـ

29
٤٤
عقد
عقود المستشارين
تحت الطلب

عدد العقود تحت االجراء

 ٣١عقد

المشاريع االستشارية التي نفذها المعهد ( :سابقة األعمال)
نفذ المعهد عددا من المشاريع االستشارية للقطاعات الحكومية و الخاصة والعامة والخارجية بمشاركة
اعضاء هيئة التدريس من جامعة أم القرى باختالف التخصصات والجدول التالي يوضح ذلك:
م

اسم المشروع

الجهة المستفيدة

1

تقديم خدمات استشارية في مجال تقنية المعلومات

هيئة تطوير المدينة

تصميم المخطط الرئيسي لمدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية

مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية

والمتجددة

والمتجدة

3

إجراء البحوث المشتركة في أبحاث الطاقة المتجددة

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

4

تقديم الخدمات االستشارية في مجال إدارة تخطيط موارد األعمال

أمانة العاصمة المقدسة

5

خدمات استشارية لنظم المعلومات الجغرافية

أمانة العاصمة المقدسة

6

كتيبات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

2

7
8
9
10

عقد خدمات استشارية في مجال تطوير كفاءة وقدرات الموارد
البشرية
إجراء قياسات ميدانية لمستويات اإلشعاع بالمنطقة الغربية  -المرحلة
السابعة
خدمات استشارية لتطوير مقررين دراسيين بالسنة التحضيرية بجامعة

أمانة العاصمة المقدسة
هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات
جامعة الباحة

الباحة
خدمات هندسية استشارية لتصميم اإلسكان الجامعي (أعضاء هيئة

إدارة المشاريع بجامعة

التدريس – تمريض – طالب – طالبات)

أم القرى
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تتمة المشاريع االستشارية التي نفذها المعهد ( :سابقة األعمال)
م
١١
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم المشروع

الجهة المستفيدة

احتياجات الجمعيات الخيرية الخاص بمكتب بيت خبرة البر للدراسات

مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد

والالستشارات االنسانية وخطة استراتيجية مقترحة لمواجهتها

العزيز الراجحي الخيرية

الشراكات االجتماعية بين الضمان االجتماعي والمؤسسات الحكومية
واالهلية ومدى استفادة مستفيدي الضمان االجتماعي من خدماتها
عقد تقديم خدمات استشارية لشركة بناء القيم المحدودة
عقد استشاري للجنة العلمية لمتابعة االستكشاف الحشري والمكافحة
بمكة المكرمة والقرى التابعة لها
عقد إجراء قياسات ميدانية لجودة خدمات االتصاالت المتنقلة في
منطقة مكة المكرمة والمناطق االخرى بالمملكة
مشروع استشاري في أنظمة المعلومات الجغرافية

وزارة الشؤون االجتماعية
شركة بناء القيم المحدودة
أمانة العاصمة المقدسة
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
أمانة الطائف
مكتب دحالن لالستشارات

عقد استشاري لتطوير وتفعيل وتجديد نظام شهادات إدارة الجودة

أمانة

اآليزو  9001:2008في إدارات وبلديات أمانة العاصمة المقدسة

العاصمة المقدسة
أمانة

قياس وتطوير جودة الجدارات البلدية
عقد تقديم خدمات استشارية هندسية لمكتب البحر األحمر

العاصمة المقدسة
مكتب البحر األحمر لالستشارات

لالستشارات الهندسية

الهندسية

عقد تقديم خدمات لوجستية لموظفي قطار المشاعر المقدسة

شركة باراسرانا

الجهات المستفيدة من خدمات الدراسات االستشارية
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مكتب الخبرة:
هو تعزيز مبدأ الشراكة االستراتيجية بين الجامعة وكافة شرائح المجتمع ،وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة
لمنسوبي الجامعة ،وتوظيف إمكانيات الجامعة المختلفة من أجل تحويل المعرفة والخبرة المتوفرة لدى الجامعة
ومنسوبيها إلى مشاريع اقتصادية ذات عوائد مالية؛ مما يساهم في تنمية اإليرادات الذاتية للجامعة ومنسوبيها،
واالستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خارج حدود الجامعة؛ ولكن تحت مظلة رسمية ،والدخول بهم
إلى مجال األعمال واالقتصاد؛ بتقديم خدمات علمية متخصصة تقوم علي أسس ربحية إلجراء دراسات استشارية،
أو تصميم وتنفيذ برامج تدريبية موجهة لكافة فئات المجتمع ,مع الحفاظ على معايير المهنة ,وسرية البيانات
والمعلومات .
وهو أحد ركائز االقتصاد المعرفي ،وهو مكتب متخصص يؤسسه عضو أو مجموعة من أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة ،ويعنى باستثمار خبرات ومبادرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم خدمات أو دراسات استشارية وتوفير

الحلول واﻷطر المتكاملة لتطوير اﻻنتاجية والتنافسية اﻻقتصادية على أسس تجارية.

أهداف مكاتب الخبرة :
تهدف مكاتب الخبرة إلى إثراء الخبرة ،وتقديم خدمات استشارية وبحثية في مجاالت اختصاصاتها؛ بما يخدم
كافة شرائح المجتمع وذلك على النحو التالي :
 .1تقديم الخدمات العلمية والدراسات االستشارية والبحثية والعلمية المتميزة للمجتمع في كافة التخصصات
والمجاالت ،وتعزيز تطوير مبدأ الشراكة بين الجامعة والمجتمع .
 .2إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم خدمات علمية واستشارية ،والمساهمة في بناء االقتصاد
المعرفي .
 .3توثيق ارتباط أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ من خالل إتاحة الفرصة ،وتوفير الحوافز المالية للمتميزين منهم؛ لإلفادة
واالستفادة من أنشطة المركز .
 .4إيجاد فرص متميزة تدعم الممارسة العملية لدى طالب الجامعة؛ مما يساهم في تنمية قدراتهم من خالل
مشاريع الخدمات العلمية واالستشارية التي تقدمها مكاتب الخبرة .
 .5توظيف تجهيزات وإمكانيات الجامعة اإلدارية والمالية والمعملية والمكتبية لمساندة البرامج التنموية في القطاعين
العام والخاص ،وتوفير الدعم الفني المتخصص من المعامل والمختبرات والورش الجامعية لها ،مع تعويض الجامعة
عن تكلفة استخدامها من عائدات الخدمة العلمية واالستشارية لها .
 .6تطوير قدرات الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة في مجاالت المعرفة المختلفة .
 .7المشاركة في بناء قطاع الخبرة والخدمات االستشارية الوطنية ،وتطوير العمل االستشاري األكاديمي لخدمة
االقتصاد المحلي.
 .8تشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية .
 .9تحقيق قيم مضافة للجهات المستفيدة تشمل :
 الحصول على خدمة استشارية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة ،وبتكلفة معقولة. -وحماية الحقوق المالية والفكرية لمختلف األطراف
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عدد مكاتب الخبرة:

تم اعتماد عدد من مكاتب الخبرة في عام ١٤٣٨هـ باختالف التخصصات التي تخدم المجتمع

عدد المكاتب

182

مكاتب الخبرة حسب المجاالت :

تعددت مجاالت مكاتب الخبرة باختالف التخصص ،والجدول التالي يوضح ذلك:

م

المجال

العدد

1

المجاالت الهندسية

33

2

المجاالت الطبية والصحية

23

3

المجاالت التقنية

17

4

المجاالت الشرعية

24

5

المجاالت اإلدارية والقانونية والمالية

15

6

المجاالت التربوية واالنسانية

47

7

العلوم التطبيقية

7

8

االبتكار واالبداع

5
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الجهات المستفيدة من خدمات مكاتب الخبرة:

مؤسسة هندسة
االلكترونيات

مؤسسة تنسيق

الخدمات المالية واإلدارية :
وتتمثل الخدمات المالية واإلدارية في اآلتي:
 .1إصدار القوائم المالية السنوية والربع سنوية والتقارير الشهرية؛ باستخدام أحدث النظم والبرامج الحاسوبية
التي توضح مدى تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية المحددة للمعهد.
 .2األعمال المحاسبية الخاصة بالصرف والتحصيل وإصدار الشيكات وتسويتها وإصدار السلف ومتابعة سدادها
وتدقيقها.
 .3إصدار الميزانية السنوية للمعهد.
 .4إدارة التبرعات والهبات ،وتحصيلها ،والتعامل مع عمالء المعهد من داخل وخارج الجامعة.
 .5إدارة الموارد البشرية بما في ذلك الرواتب الخاصة بموظفي المعهد والجهات واإلدارات التي ترتبط بمصالح
مشتركة معه.
 .6الخدمات المالية الخاصة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الخارجية.
 .7الخدمات اإلدارية والمالية للندوات والمؤتمرات والمكافئات التي توجه اإلدارة العليا بصرفها.

وكالة تطوير وتنفيذ األعمال
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ثالثًا:
خدمات دعم
االعتماد المهني
(التدريب

خدمات المعهد لدعم االعتماد المهني:
قدم معهد البحوث والدراسات االستشارية الخدمات والمنتجات المطلوبة للحصول على االعتمادات المهنية؛
مستثمرًا اإلمكانيات والقدرات المعرفية المتوفرة في أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى ،ومسخرًا
الشراكات المبرمة مع الجامعات والهيئات المحلية والدولية؛ لخدمة القطاع المهني واألكاديمي وقطاع
األعمال .وتعتبر المعهد نواة لكيان مستقل العتماد مهني احترافي للمسارات المهنية األساسية :الطبية
والهندسية والحاسوبية.
فالهدف االستراتيجي هو إيجاد جهه مستقلة منبثقة من جامعة أم القرى ،تقوم باالعتماد المهني لألفراد
في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لالرتقاء بمستوى مهنية موظفيها ،وذلك على غرار المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني .فقام المعهد في عام 1435هـ فقط بتاهيل أكثر من  2000ممارس صحي
بوزارة الصحة؛ من استشارين وأطباء وموظفين ،من خالل إبرام عقود تدريب بمنطقة المدينة المنورة وتبوك.
ويقوم معهد البحوث والدراسات االستشارية بمناقشة عقود تدريب بمنطقة مكة المكرمة ومدينة
ينبع الصناعية .كما يقوم حاليا مناقشة إمكانية التعاون مع معهد كابردج وسيسكو العالمي؛ لتقديم دورات
مهنية متخصصة في مجاالت الحاسب االلي و تقنية المعلومات.

خدمات المعهد لدعم االعتماد المهني:
تتلخص خدمات المعهد لدعم االعتماد المهني في اآلتي:
 .1تصميم برامج التأهيل الداعم لالعتماد المهني واألكاديمي.
 .2تصميم الحقائب التدريبية الداعمة لالعتماد المهني .
 .3تقديم التدريب االحترافي المعتمد من الهيئات الوطنية والعالمية .
 .4وضع أسس األعمال ومعالجة قضايا االعتماد وتطوير القوى البشرية مهني ًا وفكري ًا.
 .5تقديم الخدمات للمؤسسات وفق أسس تعاقدية .
 .6تقديم الدورات التدريبية بصورة فردية تضمن نقل المعرفة في عدد من المسارات

الوحدات الخاصة بوكالة دعم االعتماد المهني:
 .1وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر
 .2وحدة التطوير والتدريب الهندسي
 .3وحدة تقنية المعلومات لالستشارات والتدريب
 .4وحدة نظم المعلومات الجغرافية للتدريب واالستشارات
 .5وحدة التطوير المهني للمعلم والقيادات التعليمية
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وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر
نشأة الوحدة في سطور
تمثل وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر إحدى المبادرات االستراتيجية لمعهد البحوث والدراسات
االستشارية ،والتي تصب في صميم رؤية المملكة . 2030حيث تركز الرؤية على ثالثة محاور ،هي أعمدة التنمية
المستدامة الشاملة ،ويأتي في مقدمتها المحور االجتماعي ،ويتمثل في بناء مجتمع حيوي ،ذا قيم راسخة
وبيئة عامرة وبنيان متين .إن بناء هذا النوع من المجتمعات يتطلب اسناد منظومتين أساسيتين وتمكينهما،
االولى :منظومة الرعاية الصحية ،والثانية منظومة الرعاية االجتماعية .وتأتي سعادة المواطنين والمقيمين
على رأس أولويات رؤية المملكة ،وسعادتهم ال تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية واالجتماعية.
وهنا تتجلى أهمية هذه الوحدة في تدريب وتطوير الكوادر لتكون قادرة على اإلرتقاء بمستوى الخدمات
فعالة تعمل بأسلوب مبتكر يتوافق مع استراتيجية المملكة ورؤيتها
الصحية وجودتها ،وبناء منظومة صحية ّ
ورسالتها.
تأسست وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر تحت مظلة معهد البحوث والدراسات االستشارية
بالشراكة مع تسع كليات من جامعة أم القرى تتخصص في مجال الطب والصحة .وهي كلية الطب ،وكلية
طب االسنان ،وكلية التمريض ،وكلية الصيدلة ،وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية ،وكلية العلوم
الطبية التطبيقية ،وكلية الطب بالقنفذة ،وكلية الصحة العامة بالقنفذة ،وكلية الصحة العامة بالليث.
ووحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر مبادرة أقرتها وزارة التعليم من ضمن مبادرات التحول الوطني
 2020الفائزة ،وخصصت لها الموارد البشرية والمادية الكافية النطالقتها بنجاح .وتهدف الوحدة الى تطوير
مهارات الممارسين الصحيين بما يتواكب مع التطور السريع في قطاع الخدمات الصحية في المملكة ،من
خالل التعاون مع الكليات واألقسام العلمية في الجامعة.
تؤدي الوحدة رسالتها من خالل المساهمة في تطوير أربعة نطاقات تشمل خدمات التدريب ،التعليم الطبي
المستمر ،االستشارات ،وخدمات االعتماد المهني في القطاع الصحي .ويتم التركيز على تطوير المناهج
التعليمية والتدريبية وأساليب التعليم والتدريب لتحقيق ثالثة أهداف تغطي تلبية متطلبات قطاع الخدمات
الصحية في المملكة ومنطقة الخليج العربي ،المساهمة في تحقيق المهمة الثالثة لجامعة أم القرى،
وتعزيز االقتصاد المعرفي للمملكة العربية السعودية.
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تكتسب هذه الوحدة أهميتها في معالجة ضعف مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق
العمل ،حيث ال تزال البرامج والدورات الطبية والصحية المقدمة تعاني من ضعف شديد من ناحية العدد
والجودة والتأثير .يضاف الى ذلك مساعدة الجامعات السعودية في سعيها لمراجعة مناهجها التعليمية
وتقديم مناهج وبرامج تعليمية وتدريبية دراسية متطورة وربطها بكفاءة الكوادر في المهن الطبية والصحية.
ومن المؤمل ان تلبي هذه الوحدة االحتياج المتزايد على البرامج المتخصصة في المجال الصحي لمواكبة
التطور المتسارع في المجال الصحي بشكل خاص على مستوى المنطقة الغربية وعلى مستوى المملكة
بشكل عام.
وتم تطوير واعداد الخطة االستراتيجية لوحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر في مسارين .المسار االول
اشتمل على دراسة موسعة لواقع الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية ،وحاجة الجهات
المقدمة للخدمات الصحية من استشارات ودراسات وبرامج ودورات في التأهيل والتطوير ،وكذلك دراسة
وتحليل أفضل النماذج العالمية المشابهة للمراكز والمعاهد التي تعمل في نفس المجال ،واالتجاهات
العالمية في مجال تطوير مهارات الممارسين الصحيين .اما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم وتنفيذ ورش
عمل ومجموعات للعديد من االطراف ذات العالقة من داخل الجامعة وخارجها.

الرؤية
الريادة والتميز في التدريب والتأهيل والتعليم الطبي المستمر في المنطقة الغربية

الرسالة
اإلحترافية والجودة في التدريب والتأهيل والتعليم الطبي المستمر المعتمد للمهتمين بالمجال الصحي

األهداف االستراتيجية
 .1تقديم االحترافية في التدريب الطبي المهني للمهتمين بالمجال الصحي.
 .2تدريب المهتمين بالمجال الصحي في التنمية البشرية والتطوير الذاتي.
 .3تقديم التعليم الطبي المستمر بساعات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمهتمين
بالمجال الصحي.
 .4تأهيل خريجي وخريجات الكليات الصحية الجتياز اختبارات التصنيف المهني من الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
 .5تأهيل المنشآت الصحية الحكومية والخاصة للحصول على شهادة االعتماد الوطني للمنشآت الصحية
واقامة المؤتمرات العلمية المتخصصة وتصميم وتقديم دبلومات مهنية متوافقة مع سوق العمل في
المجال الصحي .
 .6تقديم االستشارات والخدمات في المجال الصحي.
 .7عقد االتفاقيات والشراكات مع مراكز التدريب الصحية محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا.

خدمات دعم اإلعتماد المهني
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نطاقات العمل الرئيسية للوحدة

التدريب

التأهيل

التعليم
التعليم

اإلستشارات

الشراكات

جدول الدورات التدريبية التي تم تقديمها لعام 2017

م

اسم الدورة

التخصص

عدد مرات
اقامتها

عدد
المشاركين

1

مبادئ االنعاش القلبي الرئوي

كلية الصيدلة

60

878

2

فتح مجرى الهواء

كلية العلوم
التطبيقية

2

24

3

دورة القيادة واإلدارة في المهن
الصحية

كلية الطب
بالقنفذه

1

12

4

التحكم بالعدوى

العلوم الصحية
بالليث

1

11

5

اإلحصاء الطبي

كلية الصيدلة

1

3

6

مكافحة العدوى

كلية التمريض

3

38

7

القيادة اإلدارية

كلية التمريض

1

25
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احصائية
وحدة التدريب والتعليم الطبي
المستمر

عدد الحقائب التدريبية المطورة
 7حقائب

عدد المشتركين
في الدورات التدريبية
 991طالب وطالبة

عدد الدورات المقدمة
 69دورة

عدد البرامج التدريبية
المقدمة من الكليات
اسم الكلية
كلية الصيدلة

عدد الدورات

62

كلية العلوم التطبيقية

2

كلية الطب بالقنفذة

1

العلوم الصحية بالليث

1

كلية التمريض

4

وحدة التطوير والتدريب الهندسي
نشأة الوحدة في سطور
تم تأسيس وحدة التطوير والتدريب الهندسي بمطلع عام  2017م تحت مظلة معهد البحوث والدراسات
االستشارية بالشراكة مع ثالث كليات بجامعة أم القرى وهي كلية الهندسة والعمارة االسالمية بالفرع الرئيسي
وبأقسامها األربعة وهي قسم الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية والعمارة االسالمية ،وكلية الهندسة
بالليث بقسميها الهندسة البيئية وهندسة االلكترونيات واالتصاالت ،وكليه الهندسة بالقنفذة بقسميها
هندسة التشييد والهندسة الصناعية وتؤدي الوحدة رسالتها من خالل المساهمة في تطوير خدمات التدريب،
االستشارات ،وخدمات االعتماد المهني في القطاع الهندسي.
كما تلبي وحدة التطوير والتدريب الهندسي متطلبات قطاع الخدمات الهندسية في المملكة العربية السعودية
ومنطقة الخليج العربي ،بالمساهمة في االستفادة من الكوادر المتميزة في ملئ الثغرات في القطاع الهندسي،
الجدير بالذكر أن الكليات المشاركة تحوي كوادر وإمكانات وتجهيزات كبيرة ما يجعل منها رائدة في مجالها
مالكة للثقة والعمل الطموح.
كذلك تكتسب وحدة التطوير والتدريب الهندسي أهميتها في تقديم الخدمات االستشارات واألبحاث والشراكات
والتدريب من أهمية التدريب في القطاع الهندسي في طور ضعف مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع
احتياجات سوق العمل ،حيث ال تزال البرامج والدورات الهندسية تعاني من ضعف شديد من ناحية العدد والجودة
والتأثير .يضاف الى ذلك  ،مساعدة الجامعات السعودية في سعيها لمراجعة مناهجها التعليمية وتقديم
مناهج وبرامج تعليمية وتدريبية دراسية متطورة وربطها بكفاءة الكوادر في المهن الهندسية .ومن المؤمل أن
تلبي هذه الوحدة اإلحتياج المتزايد على البرامج المتخصصة في المجال الهندسي لمواكبة التطور المتسارع في
المجال الهندسي بشكل خاص على مستوى المنطقة الغربية وعلى مستوى المملكة بشكل عام.

الرؤية
الريادة محلي ًا والتميز دولي ًا في التطوير والتأهيل والتدريب

الرسالة
تطوير وتأهيل وتدريب هندسي إحترافي بجودة وإبداع

خدمات دعم اإلعتماد المهني
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االهداف االستراتيجية
 .1اقامة الدورات التدريبية في المجاالت الهندسية والتنمية البشرية.
 .2تصميم وتقديم برامج تأهيلية هندسية ودبلومات هندسية مهنية.
 .3إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات وورش العمل في المجاالت الهندسية المختلفة.
 .4عقد اإلتفاقيات والشراكات مع المنظمات المعنية بالوحدة محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا.
 .5تقديم االستشارات في المجال الهندسي.

نطاقات العمل الرئيسية للوحدة

الشراكات للوحدة:
سعت الوحدة منذ إنشائها لتكوين شراكات مع عدة جهات لتقديم خدماتها بأعلى المستويات
واستطاعت في وقت وجيز عمل بعض الشراكات مع ك ً
ال من:
الهيئة السعودية للمهندسين  -الدفاع المدني
كما تسعى الوحدة لعمل إتفاقيات محلية ودولية في عام 2018مع ك ً
ال من الجهات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

معهد اإلدارة العامة.

صندوق تنمية الموارد البشرية  -هدف.

معهد إدارة المشاريع األمريكي .PMI

معهد مهندسي الكهرباء وااللكترونيات .IEEE

الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين .ASCE

خدمات دعم اإلعتماد المهني
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جدول الدورات التدريبية التي تم تقديمها لعام

2017

م

اسم الدورة

التخصص

عدد مرات
اقامتها

عدد
المشاركين

1

التقنيات الفنية في قراءة واعداد
مستندات التنفيذ

هندسة معمارية

1

6

2

الطاقات المتجددة

هندسة الميكانية

1

28

3

الخاليا الشمسية

هندسة
الكهربائية

1

30

4

تحليل المواقع للمشروعات
المعمارية بين المفهوم والتطبيق

هندسة معمارية

1

10

5

تصميم انظمة الطاقة الشمسية
الحرارية والكهربائية

هندسة ميكانيكا

1

22

6

ادارة اخطار الكوارث

الهندسة المدنية

1

3

7

هياكل منصات انتاج البترول

الهندسة
الميكانيكية

1

15

8

انظمة التوزيع االتوماتيكي والشبكة
الذكية

الهندسة
الكهربائية

1

30

9

طاقات الرياح

الهندسة
الميكانيكية

1

15

10

الشروط الفنية لغلق المشاريع

الهندسة المدنية

1

30

جدول الدورات التدريبية التي تم تقديمها لعام

2017

م

اسم الدورة

التخصص

عدد مرات
اقامتها

عدد
المشاركين

11

مهارات االدارة والقيادة

الوحدة الهندسية

1

95

12

االوشا

مكانيكا

1

23

13

مهارات القيادة المتقدمة

تطويرية

1

16

14

سلوكيات الشخصية

تطويرية

15

التخطيط االستراتيجي

تطويرية

16

االبداع والقيادة

تطويرية

1

16

17

التحكم بالدخان

سالمة

1

35

18

التبريد والتكييف

الهندسة
الميكانيكية

1

24

19

الهندسة الصناعية

الهندسة
الميكانيكية

1

15

20

اعمال المهندس المشرف

الهندسة
المدنية

1

45
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احصائية
وحدة التطوير والتدريب
الهندسي

عدد البرامج التدريبية
حسب التخصص
عدد الحقائب التدريبية المطورة
 21حقيبة

عدد المشتركين
في الدورات التدريبية
 442طالب

عدد الدورات المقدمة
 21دورة

التخصص

عدد الدورات

هندسة معمارية

2

هندسة الميكانيكية

7

هندسة كهربائية

2

هندسة مدنية

3

تطويرية

4

سالمة

1

الوحدة الهندسية

1

وحدة نظم المعلومات الجغرافية للتدريب واالستشارات
نشأة الوحدة في سطور
تعتبر نظم المعلومات الجغرافية كأحد األنظمة المكانية من التقنيات الحديثة  ،و من أهمها استخدام ًا في
إدارة الظواهر الطبيعية و البشرية .أحدثت نظم المعلومات الجغرافية تطوراً نوعي ًا في طريقة إدارة البيانات
المكانية و الوصفية الخاصة بهذه الظواهر  ،و أعطت المزيد من المرونة في تخزين و استرجاع و تحليل و تفسير
هذه الظواهر بطريقة أشمل و أدق مقارنة بالعديد من تقنيات المعلومات األخرى  .وتميزت بإدارة قواعد البيانات
والموقع الجغرافي الذي يعتبر األساس والحقيقة التي تميز المعلومة التي تخص مجال أو مشكلة معينة
و تحقق أقصى درجات المرونة والسهولة في التطبيق وخصوصا أن معظم البيانات اليومية المتداولة هي
ذات بعد مكاني .و لذلك برزت أهمية نظم المعلومات الجغرافية عالمي ًا ومحليا من خالل استخدامها كركيزة
أساسية في مجال التخطيط العمراني وفي إدارة األزمات وفي إدارة المشاكل البيئية والصحية .أيضا تشكل
نظم المعلومات الجغرافية األساس الخدمي الداعم لتقنيات رسم الخرائط و تحليل الصور الفضائية و الجوية
و إدارة الموارد المائية و الزراعية و إدارة الكوارث و إدارة الحدود و إدارة الخدمات القائمة على المواقع و غيرها .و
لمواكبة هذا التقدم التقني نشأت أهمية إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمعهد البحوث والدراسات
االستشارية بجامعة أم القرى لتكون رائدة في مجال التدريب واالستشارات في مجال األنظمة المكانية ومنها
نظم المعلومات الجغرافية  GISونظم تحديد المواقع العالمية  GPSواالستشعار عن بعد Remote Sensing
سعيا وراء تلبية احتياجات المملكة عموم ًا وخصوص ًا احتياجات منطقة مكة المكرمة االجتماعية والبيئية
واالقتصادية .وستكون وحدة تدريب و استشارات متعدد التخصصات تعمل على تدريب الكوادر البشرية من
خالل تقديم الدورات المهنية في هذا المجال وتقديم االستشارات التي ستساعد في إدارة و تحليل و وضع
تصور للظواهر الجغرافية زماني ًا ومكاني ًا.

خدمات دعم اإلعتماد المهني
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رؤية الوحدة
تحقيق الريادة في التدريب واالستشارات في مجال نظم المعلومات الجغرافية .

الرسالة
تقديم خدمات تدريب في نظم المعلومات الجغرافية بتميز وجودة عالية وبطرق تنمي الفكر واإلبداع إلعداد
كفاءات وطنية قادرة على االسهام في برامج التحول الوطني ،وإجراء دراسات استشارية علمية تسهم في
خدمة المجتمع وحل مشكالته ،وتلبي احتياجات كل من منطقة مكة المكرمة ،والمملكة العربية السعودية.

االهداف االستراتيجية للوحدة:
 .1رفع مستوى إسهامات المعهد في إنجاز خطط التنمية المعتمدة على النظم الجغرافية .
 .2توثيق صالت المعهد بمؤسسات القطاع الخاص والعام العاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية
والمجتمع .
 .3توسيع شراكات المعهد وأنشطتها وخدماتها البحثية واالستشارية والمعرفية ،والتدريب في مجال نظم
المعلومات الجغرافية للمستفيدين محلي ًا ؛ودولي ًا بما يحقق رؤية الوحدة بشكل خاص والمعهد بشكل عام.
 .4تنمية وتنويع موارد المعهد من األعمال التعاقدية في مجال نظم المعلومات الجغرافية .
 .5أن يصبح المعهد جهة اعتماد مهني لدورات نظم المعلومات الجغرافية واالنظمة ذات العالقة.
 .6توفير بيئة عمل احترافية لبلورة المبادرات التي ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة .2030
 .7إشراك القطاع الخاص و الحكومي والمستفيدين المتوقعين في تطوير أعمال الوحدة .

نطاقات العمل الرئيسية للوحدة
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وحدة تقنية المعلومات لالستشارات والتدريب
االهداف االستراتيجية لوحدة تقنية المعلومات لالستشارات والتدريب:
 .1اقامة الدورات التدريبية في مجاالت الحاسب وتقنية المعلومات.

 .2تصميم وتقديم برامج تأهيلية وتثقيفية توعوية ودبلومات مهنية في مجاالت الحاسبب ونظم
وتقنية المعلومات.

 .3عقد اإلتفاقيات والشراكات مع الوحدات والمنظمات المعنية بالوحدة داخليا ومحليا وإقليميا ودولي ًا.
 .4تقديم االستشارات في مجاالت الحاسب وتقنية المعلومات .
 .5إكمال وتجهيز البنية التحتية والقاعات التدريبية للوحدة .

مبادرات وحدة تقنية المعلومات لالستشارات والتدريب:
 .1مبادرة الريادة الرقمية  :سلسة دورات في برمجة تطبيقات الجوال وبرمجة صفحات		
اإلنترنت والتسويق وريادة االعمال .
		
ؤمن)  :سلسلة دورات واستشارات موجهة للجهات الحكومية
 .2مبادرة (جهازي ُم ّ
والشركات الخاصة .
 .3مؤتمر محلي في أحدث التقنيات في مجال الذكاء اإلصطناعي وأمن المعلومات .

نطاقات العمل الرئيسية للوحدة:

خدمات دعم اإلعتماد المهني
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الشراكات لوحدة تقنية المعلومات لالستشارات والتدريب:
حرصت وحدة تقنية المعلومات لالستشارات والتدريب على إقامة الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة
في مجال تقنية المعلومات؛ فيقع ضمن نطاق تخطيط الوحدة العمل على شراكات مع الجهات التالية خالل
الفترة القادمة إلى : 2020
 . 1شراكة مع الشركة العالمية أوركل ( جامعة أوركل ) أول جامعة الكترونية لدورات ومناهج
شركة اوركل.
 .2شركة مع الشركة العالمية سيسكو.
 .3شراكة مع الشركة العالمية ريدهات.

جدول الدورات التدريبية التي تم تقديمها لعام

2017

م

اسم الدورة

التخصص

عدد مرات
اقامتها

عدد
المشاركين

1

أمن المعلومات

تقنية معلومات

2

23

2

أمن المعلومات المتقدمة

تقنية معلومات

2

22
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احصائية
وحدة وحدة تقنية المعلومات
لالستشارات والتدريب

عدد البرامج التدريبية
حسب التخصص
عدد الحقائب التدريبية المطورة
حقيبتان

عدد المشتركين
في الدورات التدريبية
 45طالب

عدد الدورات المقدمة
 4دورات

التخصص
امن المعلومات

عدد الدورات

4

وحدة التطوير المهني للمعلم والقيادات التعليمية
نشأة الوحدة في سطور
تأسست وحدة التطوير المهني للمعلم والقيادات التعليمية في الربع الثالث من عام  2017تحت مظلة
معهد البحوث والدراسات االستشارية بالشراكة مع سبعة أقسام من جامعة أم القرى ،وتهدف الوحدة للخروج
من المستوى المحلي إلى الخليجي ليكون لها األثر في بناء مجتمعاتنا من خالل الكوادر المميزة والممارسة،
مستفيدة من الخبرة الطويلة والكبيرة التي تمتاز بها كلية التربية في جامعة أم القرى.
و وحدة التطوير المهني للمعلم والقيادات التعليمية تستهدف الجميع من خالل برامج وحقائب مخصصة
لكل فئة مستهدفة  ،ونقدم االستشارات التربوية من خالل المختصين حسب المجال المطلوب  .تعمل بروح
الفريق الواحد ونعزز الخبرات من خالل الحجم الكبير للمدربين لدينا .
و في سبل تحقيق رؤية المملكة  2030تلبي وحدة التطوير المهني للمعلم والقيادات التعليمية احتياجات
القطاع التعليمي المتوافق مع الجوانب التنظيرية في القطاع االكاديمي لتعزز و تنقل الخبرات إلى واقع
التطبيق الميداني  ،مراعية االسس والمعايير العالمية في مجاالتها المختلفة  ،و من خالل رصد التحديات التي
تواجه التعليم ،وبناء على األهداف العامة للتعليم ،ومؤشرات قياس األداء ،وهنا تتجلى أهمية هذه الوحدة في
تدريب وتطوير الكوادر لتكون قادرة على اإلرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية .
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الرؤية
الريادة في التطوير المهني والتربوي في دول الخليج.

الرسالة
التطوير التربوي والمهني للمجتمع بجودة وإبداع وفق القيم األخالقية.

األهداف االستراتيجية
 .1إقامة الدورات التدريبية في المجاالت التربوية.

 .2تصميم وتقديم برامج تأهيلية وتثقيفية توعوية ودبلومات مهنية في المجاالت التربوية.
 .3عقد االتفاقيات والشراكات مع الوحدات والمنظمات المعنية بالوحدة داخلي ًا ومحلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا.
 .4تقديم االستشارات في المجاالت التربوية.

 .5إكمال وتجهيز البنية التحتية والقاعات التدريبية للوحدة .

نطاقات العمل الرئيسية للوحدة

التدريب

التأهيل

التعليم
التعليم

اإلستشارات

الشراكات
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جدول الدورات التدريبية التي تم تقديمها لعام

2017

م

اسم الدورة

التخصص

عدد مرات
اقامتها

عدد
المشاركين

1

تهيئة الطالب التربية العملية

تربية

1

12

2

اسس االعاقة العقلية

تربية

1

7

3

االصابات والتاهيل البدني

تربية

1

80

احصائية
وحدة التطوير المهني للمعلم
والقيادات التعليمية

عدد البرامج التدريبية
حسب التخصص
عدد الحقائب التدريبية المطورة
 3حقائب

التخصص
تربية

عدد الدورات

3

عدد المشتركين
في الدورات التدريبية
 99طالب

عدد الدورات المقدمة
 3دورة
خدمات دعم اإلعتماد المهني
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محطات في مسيرة المعهد

رابعًا:
مبادرات
المعهد

واحة أم القرى لالستشارات
تب َّنى معهد البحوث والدراسات االستشارية إنشاء واحة أم القرى لالستشارات لتكون الذراع المعرفي والتقني للجامعة
الهادف لبناء اقتصاد معرفي وتنمية مستدامة .ومع رؤية المملكة  ،2030اعتمد المعهد رؤيته الجديدة بأن يكون
مؤسسة ريادية ُتعنى بإنتاج ونقل وتوطين المعارف والتقنيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة في بناء
مجتمع وإقتصاد معرفي متطور قادر على اإلضطالع بمهماته والمنافسة العالمية .ولقد قطعت جامعتنا  -وهلل
الحمد -شوط ًا كبيراً في مسار التحول الريادي ،وأصبحنا في مقدمة جامعات المملكة في تبني نموذج الجامعات
الريادية  ،ونطمح أن تصبح جامعتنا من أفضل مئتي جامعة على المستوى العالمي في عام  1452هجري 2030 -
ميالدي ،وهذا أحد األهداف االستراتيجية في رؤية المملكة .2030

مركز السالمة وإدارة المخاطر واألزمات (سيف)
ابتدأ مركز السالمة وإدارة المخاطر واألزمات (سيف) كمبادرة أقرتها وزارة التعليم من ضمن مبادرات التحول الوطني
 2020الفائزة ،وخصص لها من الموارد البشرية والمادية الحصة األعلى بين المبادرات التسعة التي فازت وتميزت بها
جامعتنا بين جامعات المملكة .تم تصميم استراتيجية المركز بناء على دراسة موسعة اشتملت على بحث واقع
السالمة في السعودية والخليج ،والجهات التشريعية في السعودية ،وبرمجيات الحاسب اآللي والتقنيات في مجال
عمل سيف ،وتحليل السوق السعودي ،وأفضل الممارسات في المراكز العالمية المشابهة ،واالتجاهات العالمية في
مجال األمن والسالمة ،وغيرها .كما تمت مناقشة عناصر الخطة االستراتيجية عبر العديد من االجتماعات وورش العمل.
يؤدي مركز سيف رسالته من خالل توفير الخبرات المتخصصة بتقديم االستشارات والتدريب في مجال انظمة السالمة
في المشاريع الصناعية واالنشائية والمشاريع العامة ،وكذلك في مجال األمن الصناعي والتخطيط والتعامل مع
المخاطر والكوارث واألزمات .ويعمل المركز بالتوازي على إعداد وتقديم مجموعة من البرامج والدورات والخدمات
االستشارية ،منها البرامج المتخصصة في تطوير ورفع كفاءة أنظمة األمن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة ،والدورات
التدريبية في السالمة والصحة المهنية في المشروعات الهندسية ،وخدمات االستشارات و التدريب في مجال األمن
الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر في المنشأت الحيوية ،خدمات االستشارات و التدريب في نظم األمن
الصناعى والسالمة العامة والتخطيط لمواجهة الكوارث واألزمات ،والدورات التدريبية في األنماط المتقدمة للسالمة
والصحة المهنية و فحص وتصنيف وتحليل المخاطر ،وكذلك خدمات االستشارات والتدريب في المعايير الدولية فى
التخطيط ورسم سياسات األمن والسالمة المهنية.
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وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر
تمثل وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر إحدى المبادرات االستراتيجية لمعهد البحوث والدراسات االستشارية،
والتي تصب في صميم رؤية المملكة . 2030حيث تركز الرؤية على ثالثة محاور ،هي أعمدة التنمية المستدامة الشاملة،
ويأتي في مقدمتها المحور االجتماعي ،ويتمثل في بناء مجتمع حيوي ،ذا قيم راسخة وبيئة عامرة وبنيان متين .إن بناء
هذا النوع من المجتمعات يتطلب اسناد منظومتين أساسيتين وتمكينهما ،االولى :منظومة الرعاية الصحية ،والثانية
منظومة الرعاية االجتماعية .وتأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولويات رؤية المملكة ،وسعادتهم ال
تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية واالجتماعية .وهنا تتجلى أهمية هذه الوحدة في تدريب وتطوير الكوادر
فعالة تعمل بأسلوب مبتكر
لتكون قادرة على اإلرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها ،وبناء منظومة صحية ّ
يتوافق مع استراتيجية المملكة ورؤيتها ورسالتها.

مركز فاران للتأهيل واالستشفاء
ابتدأت فكرة مركز فاران كمبادرة تقوم على إنشاء وتشغيل مركز للتأهيل واالستشفاء يكون اللبنة االولى في مشروع
طموح لبناء وتطوير مدينة متكاملة للتأهيل الطبي العام ،وخاصة لذوى االعاقات الحركية على أرض مكة المكرمة
المباركة بجوار بيت اهلل الحرام كمبادرة استثمارية عالمية ،وبمفهوم جديد مبتكر يستفيد من المكانة العظيمة لمكة
المكرمة في قلوب المسلمين في مشارق األرض ومغاربها ،وما لها من أثر بالغ اإليجابية على الحالة النفسية والروحية
للمرضى وذويهم ،والتي ستساعدهم وترفع من معنوياتهم الجتياز البرنامج العالجي التأهيلي بنجاح وقوة.
ويتطلع المركز إلى تقديم مفهوم عالمي جديد لعملية التأهيل الطبي تجمع بين العلم متمث ً
ال في استخدام واتباع
أحدث الوسائل والمفاهيم العالجية التأهيلية ،والجانب الديني واإليماني متمث ً
ال في هذا الموقع المتفرد لهذا المركز
بقربه من بيت اهلل الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة .وسيوفر المركز مصادر مالية لزيادة الدخل القومي عمال
برؤيه المملكة  2030من خالل اجتذاب ماليين المسلمين حول العالم لتلقى العالج في جو من الروحانيات واألجواء
اإليمانية و النفسية المرتفعة ،مما سينعكس إيجابا على فاعلية ومخرجات العملية التأهيلية العالجية .وسيتيح
هذا المشروع من خالل تقديم الخدمات التأهيلية المتكاملة الفرصة الى المرضى السعوديين والمقيمين الى تغيير
مسارهم في العالج التأهيلي من العالج في خارج البالد إلى العالج الداخلي ،مما سيؤدي الى تقليل معدالت اإلنفاق
الخارجي وإعاده هذه االموال المهدرة إلى الداخل لتدعيم االقتصاد الوطني.
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