معالي مدير جامعة أم القرى

أ.د.بكري بن معتوق بكري عساس

أتمنــى لهــذا المعهــد التوفيــق وأن يقــوم بــدوره الريــادي وإبــراز
الحــراك والجهــد الحاصــل ليــس فــي المعهــد فقــط ولكن فــي جامعة
أم القــرى علــى وجــه العمــوم .

4

سعادة عميد
معهد البحوث والدراسات االستشارية
د.علي بن محمد الشاعري

ال أريــد أن أغفــل دور رجــال المعهــد وشــبابه المتميزيــن فــي تقديــم كل مــا يســاعد
فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات  ،لدينــا فريــق رائــع يحمــل مهــارات رائعــة جــدًا ســاهمت
فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات ،أريــد أن اشــكر هــؤالء الرجــال وكل مــن وثــق في معهد
البحــوث والدراســات االستشــارية ســواء كان مــن داخــل الجامعــة أو مــن خارجهــا .

5

الخدمات والدراسات
االستشارية

9

الجهات المستفيدة من
خدمات المستشارين
المتفرغين

10

الجهات المستفيدة
من خدمات الدراسات
االستشارية

مكاتب الخبرة

مجاالت عمل
مكاتب الخبرة

16

17

18

شركاء النجاح

الدورات التدريبية

مبادرات المعهد
االستراتيجية

مبادرات المعهد
مستقب ً
ال

الوحدة الهندسية
مستقب ً
ال

20

22

24

25

26

الوحدة الطبية مستقب ً
ال

الملف اإلعالمي

القنوات السعودية
المتعاونة معنا

فعاليات نعتز بها

الموقع اإللكتروني

27

28

29

30

32

14

فهرس المحتويات

6

العقود االستشارية
المتفرغة

المستشارين غير
المتفرغين

11

12

الجهات المستفيدة من
خدمات المستشارين
المتفرغين

13

الجهات المستفيدة من
مكاتب الخبرة

زيارات تسويقية

19

7

الخدمات والدراسات
االستشارية

2

الخدمات والدراسات
االستشارية

1

االستشارات غير
المتفرغة

االستشارات المتفرغة

3

5

الدراسات االستشارية

المالية واإلدارية
4

مكاتب الخبرة

8

99

الجهات المستفيدة من
خدماتالمستشارين
المتفرغين

•وزارة التعليم العالي .

العقود اإلستشارية المتفرغة

الجهة

عدد العقود

وزارة التعليم العالي

139

•الملحقية الثقافية في مصر.
•الملحقية الثقافية في سنغافورة .
•الملحقية الثقافية في كندا.
•الملحقية الثقافية في استراليا.
•الملحقية الثقافية في ماليزيا.
•الملحقية الثقافية في فرنسا .
• الملحقية الثقافية في أمريكا.
• الملحقية الثقافية في بريطانيا .
•الملحقية الثقافية في نيوزيلندا .
•أمانة العاصمة المقدسة .
•أمانة جدة .

كلية البترجي الطبية

14

أمانة العاصمة المقدسة

4

أمانة محافظة جدة

4

وزارة العمل

2

وزارة الصحة

165

عقد استشاري

2

•كلية البترجي الطبية .
•وزارة العمل.

10

11

الجهات المستفيدة من
خدمات المستشارين غير
المتفرغين

المستشارينغير
المتفرغين

المستشارين
غير المتفرغين

المستشارين
تحت الطلب
12

304
مستشار

19
مستشار
13

الجهاتالمستفيدة
من خدمات الدراسات
االستشارية

14

15

مجاالت عمل
مكاتب الخبرة

مكاتب الخبرة

المجال
تــم اعتمــاد عــدد مــن مكاتــب الخبــرة منــذ عــام 1432هـــ
إلــى عــام 1437هـــ ؛ باختــاف التخصصــات التــي تخــدم المجتمــع،

المجاالتالهندسية

العدد
28

وقــد بــدأت ب ( )38مكتبــ ًا؛ إلــى أن بلــغ أعلــى عــدد لهــا ()150
مكتب ـ ًا فــي عــام 1438هـــ  ،والشــكل التالــي يوضــح ذلــك:

عدد مكاتب الخبرة

150

16
16

مجاالت تقنية المعلومات

13

المجاالت الشرعية واألنظمة

19

المجاالت االقتصادية والمالية واإلدارية

12

المجاالت التربوية واإلنسانية

41

المجاالت الطبية والصحية

26

المكاتبالمغلقة

11

150
17
17

الجهات المستفيدة من
خدمات مكاتب الخبرة

زيارات تسويقية

الجهات المباشرة

 77جهة

الجهاتالهندسية

أبرزهــا  :هيئــة تطويــر منطقــة مكــة -
شــركة البوابــة  -معهــد الحرم  -المســتودع
المركــزي للشــؤون الصحيــة  -شــركة دار اثــان
للبنــاء الفكــري والدراســات االنســانية

 45جهة

أبزرهــا  :شــركة الكهربــاء  -دار الخليــج
للهندســة  -شــركة بــن دبيــس للتجــارة
والمقــاوالت  -شــركة عمرانيــون  -شــركة
مكيــون

الجهات الخاصة

 47جهة

الجهات الطبية

أبرزهــا  :شــركة ســبك  -شــركة عمرانيــون
 شــركة مكيون  -المركز الطبي الدوليبجــدة  -مستشــفى الدكتــور ســليمان
فقيــه -البنــك الســعودي الهولنــدي-
شــركة بــن زقــر .

14جهة

أبرزهــا :مستشــفى الملــك عبــد العزيــز –
الزاهــر  -مستشــفى مركــز مكــة الطبــي
 مستشــفى محمــد صالــح باشــراحيل -مستشــفى الرفيــع -مستشــفى عرفــان -
كليــة ابــن ســينا
الجهاتالحكومية

 13جهة

أبرزهــا :إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة – أمانــة العاصمــة المقدســة  -مستشــفى حــراء العــام -
مستشــفى الملــك فيصــل بمكــة  -رئاســة الحرميــن  -إدارة مكافحــة المخــدرات  -مدينــة الملــك عبــد
اهلل الطبيــة  -مستشــفى الهــدا للقــوات المســلحة  -مستشــفى الملــك فهــد
18

مؤسسة هندسة
االلكترونيات

مؤسسة تنسيق

19

شركاء النجاح

تنفيذ دورات تدريبية

دراسات استشارية

شركاء النجاح

مركز محاكة السالمة المهني

تدريب موظفي قطار المشاعر

شراكة وتعاون

شراكة وتعاون

دراسات استشارية

شراكة وتعاون

شراكة وتعاون

شراكة وتعاون

أبناء هاشم بدر وهبو

شراكة وتعاون
20

شراكة وتعاون

خدمات استشارية

خدمات استشارية

21

الدورات التدريبية

تم تدريب

22
22

8729
متدرب ًا

من خالل

173
دورة

23
23

مبادرات المعهد
االستراتيجية
•تقديم نموذج ريادي في نقل وتوطين المعارف والتقنيات يهدف لتعزيز دور جامعة أم القرى في بناء اقتصاد مزدهر
ومجتمع حيوي ومؤسسات طموحة.

مبادرات المعهد االستراتيجية

مبادرات المعهد
االستراتيجية مستقب ً
ال

إنشاء وحدات جديدة في مختلف التخصصات تستكمل دور
الجامعة كمؤسسة ريادية في تفعيل رؤية المملكة 2030

إنشاء وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر

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

إنشاء وحدة التطوير والتدريب الهندسي

24

الرؤية:
الريادة محلي ًا والتميز دولي ًا في التطوير والتأهيل والتدريب.

25
25

1

الوحدة الهندسية
مستقب ً
ال

تدريب  1920متدرب ًا من
خالل  96دورة خالل
السنوات األربع القادمة.

2

4
4

1

عقد االتفاقيات والشراكات مع
المنظمات المعنية بالوحدة
محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا.

إعداد وتقديم برامج
تأهيلية هندسية ودبلومات
هندسية مهنية.

3

تأهيل المنشآت الصحية
الحكومية والخاصة للحصول
على شهادة االعتماد
الوطني للمنشآت الصحية.

5

7

5

تطوير خدمات
االستشارات في المجال
الهندسي.

االستمرار في إقامة المؤتمرات
والندوات والملتقيات وورش العمل
في المجاالت الهندسية المختلفة .
26

الوحدة الطبية
مستقب ً
ال

تدريب  4500متدرب من
خالل  300دورة تدريبية
خالل السنوات األربع
القادمة.

2

االستمرار في تقديم
االستشارات والخدمات في
المجال الصحي.

إعداد وتقديم برامج
التعليم الطبي المستمر
بساعات معتمدة من الهيئة
السعودية للتخصصات
الصحية

3

6

تطوير وإطالق منصة
الكترونية متكاملة
للتدريب والتعليم الطبي
المستمر.

عقد االتفاقيات والشراكات
مع مراكز التدريب الصحية
محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا.

تأهيل خريجي وخريجات
الكليات الصحية الجتياز
اختبارات التصنيف المهني
من الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية.

27

القنوات السعودية
المتعاونة معنا

الملف اإلعالمي

كان هنــاك تعــاون إعالمــي بيــن معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية والقنــوات التلفزيونيــة فــي تصوير تقاريــر مرئية واســتضافات
فــي البرامــج التلفزيونيــة إلبــراز الفعاليــات واألحــداث الهامــة بالمعهــد ,وكانــت القنــوات المشــاركة مع المعهــد هي:

كان هنــاك تعــاون إعالمــي بيــن معهــد
البحــوث والدراســات االستشــارية والجهــات
اإلعالميــة الســعودية والعربيــة فــي نشــر
أخبــار وفعاليــات المعهــد

اإلذاعات المشاركة معنا
كان هنــاك تعــاون إعالمــي بيــن معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية واالذاعــات المحليــة باســتضافات فــي البرامــج اإلذاعيــة
إلبــراز الفعاليــات واألحــداث الهامــة بالمعهــد ,وكانــت اإلذاعــات المشــاركة مــع المعهــد هــي:

صحيفة مصر 24

28

29
اخبار 24

صحيفة الوحدة

فعاليات نعتز بها

نظــم معهــد البحــوث والدراســات
االستشــارية فعاليــات عديــدة فــي
وكانــت أبــرز هــذه الفعاليــات هــي

حــرص معهــد البحــوث والدراســات
االستشــارية أن يكــون حاضــر ًا فــي بعــض
الفعاليــات والمناســبات بالمشــاركة فــي
هــذه الفعاليــات وكان أبرزهــا
30

اللقاء األول لمديري
التدريب بالشؤون
الصحية

اللقاء الثامن لعمداء
المعاهد االستشارية
بالجامعات السعودية

تدشين وحدة
التدريب والتعليم
الطبي المستمر

تدشين وحدة التطوير
والتدريب الهندسي

الملتقى العربي
للتدريب

يوم العمارة

مؤتمرات وزارة
التعليم

المؤتمر العالمي
األول للمصرفية
والمالية اإلسالمية

31

قنوات التواصل
االجتماعي للمعهد

الموقع اإللكتروني

icrsuqu
تدشين موقع المعهد

Snapchat

icrsuqu

Google+

قنوات التواصل
االجتماعي

icrsuqu

linkedin

icrsuqu

icrsuqu
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