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ريفين خادم الحرمين الشَّ
 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

ف اللُه المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، خدمة   لقد شرَّ
نفخر بها ، فجعلنا رعايتهم وسالمتهم في قمة اهتماماتنا ، وسخرنا لهم كل ما يعينهم على أداء 
حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج ، وسالمة قاصدي بيِت الله الحرام، 
ى الله عليه وسلم ـ ؛ لنكمل بأعمالنا الجهود الجليلة التي بذلها ملوك  ومسجد رسوله الكريم ـ صلَّ

سها جاللة الملك عبد العزيز ـ رحمه الله رحمة واسعة.  هذه البالد المباركة، منذ عهد مؤسِّ

موِّ الملكيِّ  ولي العهد صاحب الس�
د بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود  ا�مير / محمَّ

نا األكبر هو تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين ، وتسهيل وصولهم إلى  إنَّ همَّ
ة  ة والثقافيَّ بالد الحرمين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم؛ مما يساعد في إثراء التجربة الدينيَّ

حمن .   لضيوف الرَّ
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الهويَّة االستراتيجيَّةتمهيد
راسات االستشاريَّة:  لمعهد البحوث والدِّ

    تبذل جامعة أمِّ القرى الكثير من الجهود الحثيثة لخدمة الحجاج والمعتمرين في موسمي 

ة،  ة، واإلداريَّ ة، والبحثيَّ ة، والعلميَّ رة في ذلك كلَّ طاقاتها: البشريَّ ا، مسخِّ الحّج والعمرة سنويًّ

الوطن  تجاه  تؤديها  التي  امية  السَّ رسالتها  من  جزء  وذلك  الخدمات،  أفضل  لتوفير  وغيرها؛ 

الغالي. 

ريفين أميِر  الحرمين الشَّ ِقَبل مستشار خادم  أمِّ القرى لالستشارات من  نت واحة  كما ُدشِّ

ة، في  موِّ الملكّي األمير / خالد الفيصل، في مقرِّ اإلمارة بجدَّ مة صاحِب السُّ ة المكرَّ منطقة مكَّ

يوم األحد  الموافق ٤ فبراير ٢٠١٨م . 

راع المعرفّي والّتقنّي لجامعة أمِّ القرى ، والذي يهدف  ة، والذِّ عاقديَّ وتعدُّ الواحة الواجهة التَّ

المعرفّي،  االقتصاد  نموِّ  في  ُيسهم  مما  والّتقنيات؛  المعارف  وتوطين  ونقل،  بناء،  إلى 

نمية المستدامة.  ق التَّ ويحقِّ

المعتمدة؛ حيث  ة  ة والمهنيَّ طويريَّ ة والتَّ الخدمات: االستشاريَّ الواحُة مجموعًة من  م  وتقدِّ

خدمات  لتقديم  ذلك  و  مرموقة؛  ة  حكوميَّ جامعة  ة  مظلَّ الخاص في  القطاع  بمفهوم  تعمل 

ة المتاحة في  ة، والمعرفيَّ ة ، والماديَّ ة، من خالل توظيف اإلمكانات: البشريَّ ة واحترافيَّ نوعيَّ

الجامعة.

والعمرة،  الحّج  منظومتي  يدعم  بما  المختلفة  الخدمات  تقديم  على  الواحُة  حرصت  وقد 

صات التي من شأنها إثراء  خصُّ حمن في كافة التَّ مة لضيوف الرَّ ز مستوى الخدمات المقدَّ ويعزِّ

تجربتهم وتحسين رحلتهم. 

أن يكون المعهد مؤّسسة ريادّية ُتعنى بإنتاج ونقل وتوطين المعارف والّتقنيات؛ 

لتحقيق أهداف الّتنمية المستدامة في المملكة.

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

العالمّي. 

١. العمل الجماعّي بروح الفريق الواحد.

٢. الّشفافّية والعدالة اإلدارّية واألمانة المالّية والعلمّية.

٣. االلتزام بمساعدة العمالء في تحقيق أهدافهم.

٤. تحّمل مسؤولّية األعمال، وتعزيز الّتفّوق.

على  للحصول  اإلبداعّية؛  األفكار  ورعاية  المتعّددة،  والمنهجّيات  الحلول  قبول   .٥

أفضل الّنتائج.

٦. إنجاز العقود طبًقا لمعايير الّدّقة العلمّية واالحترافّية والجدارة؛ لضمان الجودة.

٧. تسخير الّطاقة؛ لخدمة المجتمع والعمالء.

رؤية المعهد

رسالة المعهد :

قيم المعهد :
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ا�هداف االستراتيجية :

الّسعودّية  العربّية  المملكــة  رؤيـــة  أهداف  تحقيق  في  القرى  أّم  جامعة  دور  تعزيز   .١

٢٠٣٠، في بناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع معرفـــّي متطّور، وقادر على االّطالع بمهّماته 

والمنافسة العالمّية.

والّتقنيات،  المعــارف  وتوطين  ونقل  إنتاج،  وأنشطة  مبادرات،  وإدارة  قيادة   .٢

والمساهمة في برامج الّتحّول الّريادّي لجامعة أّم القرى 

من أجل بناء وتطوير جامعة ريادّية من الّطراز العالمّي.

ومعاهد  وأقسام  كّلّيات  مع  بالّشراكة  متخّصصة  ووحدات  مراكز  وتطوير  تكوين   .٣

الجامعة؛ لتشّكل مرجعّية وطنّية ذات سمعــــة عالمّية، وتعّزز دور جامعة أّم القرى في 

المهّمة الّثالثة للجامعـــــات الّسعودّية.

٤. تطوير وتقديم الّدراسات والخدمات االستشارّية، والمساهمة

وتطوير  وبناء  واالجتماعّية،  االقتصادّية  للّتنمية  الهادف  والّتطوير  البحث  جهود  في 

والخاّص  العاّم  للقطاع  المهنّي  والّتدريب  للّتعليم  الجامعة  في  متكاملة  منظومة 

والمجتمع.

الميزة التَّنافسيَّة لواحة أمِّ القرى 
لالستشارات:

ة ،  د واحُة أمِّ القرى لالستشارات عن غيرها من المؤسسات     بــ تقديم خدمات إبداعيَّ  تتفرَّ

زات ، أهّمها :  حمن ؛ وذلك لمجموعٍة من المميِّ ة لضيوف الرَّ واحترافيَّ

الموقع الجغرافّي. 

ــــــــــــــــــة  العلميَّ ـة  المرجعيَّ

صة.  لالستشــارات المتخصِّ

ة  ـَّ البشريـ الكــــــــــــــــــــوادر 
صة.  المتخصِّ

ــــة  االنتمــاء لجهــــــــة حكوميَّ

مرموقــة ذات ثقة عالية.  

ة  نفيذيَّ مرونة العقـــــــــــــــــــــــود التَّ

ة.  شغيليَّ والتَّ

ة،  المهنيَّ تائج  والنَّ جـاح،  النَّ تجـارب 

ة للمشــــــــــــــــــــــــاريــع،  واالحترافيَّ

ة. راسات االستشاريَّ والدِّ

معهد  من  العالمّي  االعتمـاد 

االستشارات البريطانّي.

ة  راكــــــــــــات االستراتيجيَّ د الشَّ تعدُّ

ة،  والخاصَّ ة،  العـامَّ الجهات:  مع 

ة.  بحيَّ وغير الرِّ
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إلى  لتصل  حمن  الرَّ ضيوف  خدمة  في  الواحة  مساهمات  تمتدُّ 

بصورة:  الخدمات  تقديم  خاللها  من  يمكن  مختلفة   مستوياٍت 

الي:  مباشرة، أو غير مباشرة، في المحاور التَّ

إنتاج، ونقل، وتوطين: 

قنيات المعارف، و التَّ

ة    الخدمات االستشاريَّ

لـألفراد، و الجهات 

طويــر  دريـب، والتَّ عليـم، و التَّ التَّ

صين في  المهنـّي للمتخصِّ

مجال الحجِّ والعمرة 

ة  صيَّ خصُّ أهيل ، والخدمات التَّ التَّ

سات ذات العالقة للمؤسَّ

راسات ، والمشاريع:  الدِّ

ة ة، والمهنيَّ البحثيَّ

المؤتمرات، والورش،   

ة و اللقاءات العلميَّ

محاور مساهمة واحة أمِّ القرى لالستشارات
 في استثمار المعرفة:

منظومة
 واحة أمِّ القرى 
لالستشــــــارات  
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إلى  لتصل  حمن  الرَّ ضيوف  خدمة  في  الواحة  مساهمات  تمتدُّ 

بصورة:  الخدمات  تقديم  خاللها  من  يمكن  مختلفة   مستوياٍت 

الي:  مباشرة، أو غير مباشرة، في المحاور التَّ

إنتاج، ونقل، وتوطين: 

قنيات المعارف، و التَّ

ة    الخدمات االستشاريَّ

لـألفراد، و الجهات 

طويــر  دريـب، والتَّ عليـم، و التَّ التَّ

صين في  المهنـّي للمتخصِّ

مجال الحجِّ والعمرة 

ة  صيَّ خصُّ أهيل ، والخدمات التَّ التَّ

سات ذات العالقة للمؤسَّ

راسات ، والمشاريع:  الدِّ

ة ة، والمهنيَّ البحثيَّ

المؤتمرات، والورش،   

ة و اللقاءات العلميَّ

محاور مساهمة واحة أمِّ القرى لالستشارات
 في استثمار المعرفة:

منظومة
 واحة أمِّ القرى 
لالستشــــــارات  
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خدمات التَّطوير المهنّي : خدمات استشاريَّة : 

انطالًقا من رغبة القطاعات المختلفة الكامنة في االستفادة من خبراء جامعة أمِّ القرى؛ 
فإنَّ واحة أمِّ القرى لالستشارات تتيح لهذه الجهات االستفادة من خبراء الجامعة من 
المعامل  وخدمات   ، المستشارين  وخدمات  ة،  االستشاريَّ راسات  الدِّ خدمات  خالل: 

ة.  المركزيَّ
ة من خالل مكاتب الخبرة؛ حيث تعد إحدى ممّكنات واحة أمِّ  راسات االستشاريَّ تقّدم الدِّ
ة للمجتمع واألفراد، والتي تتيح  القرى لالستشارات في تقديم الخدمات االستشاريَّ
عاقدات  ل التَّ نة لخبراء جامعة أمِّ القرى، كما تسهِّ ة معيَّ صات علميَّ االستفادة من تخصُّ
راسات  ة، وتصميم الدِّ مع القطاعات المختلفة، من خالل : تقديم الخدمات االستثماريَّ
المعايير  على:  الحفاظ  مع  صة،  المتخصِّ والبرامج  المشاريع  وتنفيذ   ، ة  االستشاريَّ

ة.  سميَّ ة الجامعة الرَّ ة هويَّ ة، و مظلَّ المهنيَّ
االستشاريِّ  طاق  النِّ خالل  من  والعمرة  الحجِّ  بخدمات  المكاتب  بعض  اشتهرت  وقد 

مها.  والمشاريع التي تقدِّ
غة،  كما يمكن االستفادة من خبراء الجامعة من خالل: إتاحة نطاق االستشارات: المتفرِّ
ات الجامعة، والتي  صة في كليَّ ة المتخصِّ خبة من الكفاءات األكاديميَّ غة  للنُّ وغير المتفرِّ

تخدم نطاق االحتياج لدى تلك الجهات التي تطلب االستفادة من خبراتهم. 
بـ:  االستعانة  بحية  الرِّ وغير  ة،  والخاصَّ ة،  العامَّ سات:  للمؤسَّ يمكن  طاق  النِّ وفي هذا 

حمن.  األكفاء،  والخبراء من المستشارين ذوي العالقة بخدمة ضيوف الرَّ

؛ لمواكبة، وتلبية االحتياج  طوير المهنيِّ م واحة أمِّ القرى لالستشارات خدمات التَّ تقدِّ
للقيام  ا؛  ومهنيًّ ا  علميًّ تأهيًال  لين  مؤهَّ ين،  سعوديِّ وشباٍن  شاّباٍت  على  المتزايد 

ٍة عالية .  ، ومهنيَّ هم بشكٍل احترافيٍّ بمهامِّ

ة : قصيرة، أو طويلة ؛ بناء  طوير المهنيِّ في هيئة برامج مهنيَّ يتمُّ تصميم برامج التَّ
يتمُّ  ة، كما  بحيَّ الرِّ ة، وغير  ، والخاصَّ ة  الحكوميَّ  : القطاعات  مات من  المنظَّ احتياج  على 
وكفاءتهم  مات،  المنظَّ أفراد  مستوى  لرفع  ة؛  مهنيَّ ة  تنفيذيَّ دبلومات  برامج  تصميم 

في أداء أعمالهم.  
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أبرز الدراســــــــــــــــات 

االستشــارية لخدمــة 

قضايــا الحج والعمرة



دراســة ضوابــط تطويــر الخدمــات المقدمــة لمعتمــري 
الداخــل

تقديــم خدمــات تقييــم وتجويــد المبــادرات المنبثقــة مــن 
األهــداف االســتراتيجية لرئاســة الحرميــن الشــريفين

تنفيــذ أعمــال لمشــروع خدمــات تشــغيل إدارة الحشــود لقطــار 
المشــاعر المقدســة مــع هيئــة تطويــر منطقــة مكــة المكرمــة

دراســة  إلعــداد  استشــارية  خدمــات  تقديــم  مشــروع 
تطويــر وتشــغيل إلدارة التفويــج فــي كامــل مراحــل الحــج 

ونقــل المعرفــة لصالــح وزارة الحــج والعمــرة

مشروع تشغيل منظومة التفويج بالمشاعر المقدسة

دبلوم مهني في سالمة إنتاج األغذية في الحج 
و العمرة ) جاري إطالقه(
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خدمات التَّطوير المهنّي : خدمات استشاريَّة : 

انطالًقا من رغبة القطاعات المختلفة الكامنة في االستفادة من خبراء جامعة أمِّ القرى؛ 
فإنَّ واحة أمِّ القرى لالستشارات تتيح لهذه الجهات االستفادة من خبراء الجامعة من 
المعامل  وخدمات   ، المستشارين  وخدمات  ة،  االستشاريَّ راسات  الدِّ خدمات  خالل: 

ة.  المركزيَّ
ة من خالل مكاتب الخبرة؛ حيث تعد إحدى ممّكنات واحة أمِّ  راسات االستشاريَّ تقّدم الدِّ
ة للمجتمع واألفراد، والتي تتيح  القرى لالستشارات في تقديم الخدمات االستشاريَّ
عاقدات  ل التَّ نة لخبراء جامعة أمِّ القرى، كما تسهِّ ة معيَّ صات علميَّ االستفادة من تخصُّ
راسات  ة، وتصميم الدِّ مع القطاعات المختلفة، من خالل : تقديم الخدمات االستثماريَّ
المعايير  على:  الحفاظ  مع  صة،  المتخصِّ والبرامج  المشاريع  وتنفيذ   ، ة  االستشاريَّ

ة.  سميَّ ة الجامعة الرَّ ة هويَّ ة، و مظلَّ المهنيَّ
االستشاريِّ  طاق  النِّ خالل  من  والعمرة  الحجِّ  بخدمات  المكاتب  بعض  اشتهرت  وقد 

مها.  والمشاريع التي تقدِّ
غة،  كما يمكن االستفادة من خبراء الجامعة من خالل: إتاحة نطاق االستشارات: المتفرِّ
ات الجامعة، والتي  صة في كليَّ ة المتخصِّ خبة من الكفاءات األكاديميَّ غة  للنُّ وغير المتفرِّ

تخدم نطاق االحتياج لدى تلك الجهات التي تطلب االستفادة من خبراتهم. 
بـ:  االستعانة  بحية  الرِّ وغير  ة،  والخاصَّ ة،  العامَّ سات:  للمؤسَّ يمكن  طاق  النِّ وفي هذا 

حمن.  األكفاء،  والخبراء من المستشارين ذوي العالقة بخدمة ضيوف الرَّ

؛ لمواكبة، وتلبية االحتياج  طوير المهنيِّ م واحة أمِّ القرى لالستشارات خدمات التَّ تقدِّ
للقيام  ا؛  ومهنيًّ ا  علميًّ تأهيًال  لين  مؤهَّ ين،  سعوديِّ وشباٍن  شاّباٍت  على  المتزايد 

ٍة عالية .  ، ومهنيَّ هم بشكٍل احترافيٍّ بمهامِّ

ة : قصيرة، أو طويلة ؛ بناء  طوير المهنيِّ في هيئة برامج مهنيَّ يتمُّ تصميم برامج التَّ
يتمُّ  ة، كما  بحيَّ الرِّ ة، وغير  ، والخاصَّ ة  الحكوميَّ  : القطاعات  مات من  المنظَّ احتياج  على 
وكفاءتهم  مات،  المنظَّ أفراد  مستوى  لرفع  ة؛  مهنيَّ ة  تنفيذيَّ دبلومات  برامج  تصميم 

في أداء أعمالهم.  
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خدمات المسؤوليَّة المجتمعيَّة :الخدمات التَّعليميَّة : 

ة، والتي  عليميَّ  تسعى واحة أمِّ القرى لالستشارات لتقديم مجموعة من الخدمات التَّ
م:  صة، حيث تقدِّ ة المتخصِّ ة من الكوادر البشريَّ علميَّ قّي بالمخرجات التَّ من شأنها الرُّ
جسير، التي من  راسات العليا، وبرامج البكالوريوس، باإلضافة إلى برامج التَّ برامج الدِّ
عليمّي، و المهنّي لهذه الكوادر؛ بما يضمن: جودة عملها،  شأنها تعزيز المستوى : التَّ

وكفاءة مهاراتها. 

الحّج والعمرة، مثل:  البرامج التي تخدم مجال  كما تنفرد الواحة بتقديم مجموعة من 
برنامج الماجستير في إدارة الحجِّ والعمرة، وبرنامج ماجستير إدارة الحشود. 

القرى لالستشارات، والتي  أمِّ  ة المنشودة في واحة  ة االجتماعيَّ  تحقيًقا للمسؤوليَّ
م مجموعة من الخدمات:  حمن؛  فإنَّ الواحة تقدِّ تستهدف: أفراد المجتمع، وضيوف الرَّ
صلة بــ : الخدمات  ة، والتي تنبثق من رؤيتها ورسالتها المتَّ ة، والمجتمعيَّ ـَّ طّوعيـــــــــــــ التَّ

طوير المهنّي.   ة، وخدمات التَّ االستشاريَّ
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خدمات المسؤوليَّة المجتمعيَّة :الخدمات التَّعليميَّة : 

ة، والتي  عليميَّ  تسعى واحة أمِّ القرى لالستشارات لتقديم مجموعة من الخدمات التَّ
م:  صة، حيث تقدِّ ة المتخصِّ ة من الكوادر البشريَّ علميَّ قّي بالمخرجات التَّ من شأنها الرُّ
جسير، التي من  راسات العليا، وبرامج البكالوريوس، باإلضافة إلى برامج التَّ برامج الدِّ
عليمّي، و المهنّي لهذه الكوادر؛ بما يضمن: جودة عملها،  شأنها تعزيز المستوى : التَّ

وكفاءة مهاراتها. 

الحّج والعمرة، مثل:  البرامج التي تخدم مجال  كما تنفرد الواحة بتقديم مجموعة من 
برنامج الماجستير في إدارة الحجِّ والعمرة، وبرنامج ماجستير إدارة الحشود. 

القرى لالستشارات، والتي  أمِّ  ة المنشودة في واحة  ة االجتماعيَّ  تحقيًقا للمسؤوليَّ
م مجموعة من الخدمات:  حمن؛  فإنَّ الواحة تقدِّ تستهدف: أفراد المجتمع، وضيوف الرَّ
صلة بــ : الخدمات  ة، والتي تنبثق من رؤيتها ورسالتها المتَّ ة، والمجتمعيَّ ـَّ طّوعيـــــــــــــ التَّ

طوير المهنّي.   ة، وخدمات التَّ االستشاريَّ
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خدمات المسؤوليَّة المجتمعيَّة :الخدمات التَّعليميَّة : 

ة، والتي  عليميَّ  تسعى واحة أمِّ القرى لالستشارات لتقديم مجموعة من الخدمات التَّ
م:  صة، حيث تقدِّ ة المتخصِّ ة من الكوادر البشريَّ علميَّ قّي بالمخرجات التَّ من شأنها الرُّ
جسير، التي من  راسات العليا، وبرامج البكالوريوس، باإلضافة إلى برامج التَّ برامج الدِّ
عليمّي، و المهنّي لهذه الكوادر؛ بما يضمن: جودة عملها،  شأنها تعزيز المستوى : التَّ

وكفاءة مهاراتها. 

الحّج والعمرة، مثل:  البرامج التي تخدم مجال  كما تنفرد الواحة بتقديم مجموعة من 
برنامج الماجستير في إدارة الحجِّ والعمرة، وبرنامج ماجستير إدارة الحشود. 

القرى لالستشارات، والتي  أمِّ  ة المنشودة في واحة  ة االجتماعيَّ  تحقيًقا للمسؤوليَّ
م مجموعة من الخدمات:  حمن؛  فإنَّ الواحة تقدِّ تستهدف: أفراد المجتمع، وضيوف الرَّ
صلة بــ : الخدمات  ة، والتي تنبثق من رؤيتها ورسالتها المتَّ ة، والمجتمعيَّ ـَّ طّوعيـــــــــــــ التَّ

طوير المهنّي.   ة، وخدمات التَّ االستشاريَّ

ملتقى مرض الّسّكرّي 2019: نظرة شاملة 
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ورشة عمل : مستقبل االستشارات في ضوء الّرؤية 
الوطنّية 2030
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المراكز االستشاريَّة
مركز رفادة

للسياحة والضيافة

مراكز واحة أمِّ القرى لالستشارات : 

المة،  مركز سيف للسَّ
وإدارة المخاطر وازمات. 

مركز فاران للتَّأهيل، 
واالستشفاء. 

ياحة،  مركز رفادة للسِّ
يافة.  والضِّ

مركز همزة لالستشارات 
المعرفية والتبادل الثقافي.  مركـــــز همــزة

لالستشارات المعرفية والتبادل الثقافي 



المراكز االستشاريَّة
مركز رفادة

للسياحة والضيافة

مراكز واحة أمِّ القرى لالستشارات : 

المة،  مركز سيف للسَّ
وإدارة المخاطر وازمات. 

مركز فاران للتَّأهيل، 
واالستشفاء. 

ياحة،  مركز رفادة للسِّ
يافة.  والضِّ

مركز همزة لالستشارات 
المعرفية والتبادل الثقافي.  مركـــــز همــزة

لالستشارات المعرفية والتبادل الثقافي 
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لة. أمن وسالمة مستدامة، بقيادات مؤهَّ

المة؛ لضمان تنمية مستدامة. تعزيز األمن، والسَّ

١. تطوير رأس المال البشرّي. 
ة. ٢. تقديم خدمات المركز ِوفق أفضل الممارسات العالميَّ

ة. يَّ ي احتياجات البيئة المحلِّ ة؛ لتلبِّ ة ، وتدريبيَّ ٣. تطوير حلول : استشاريَّ
حمن.  ة؛ لتعزيز سالمة ضيوف الرَّ ٤. تطوير حلول ابتكاريَّ

ة فاعلة؛ تمكِّن المركز من القيام برسالته. ٥. عقد شراكات استراتيجيَّ
ع في أنشطته. وسُّ ٦. تحقيق نموٍّ ماليٍّ متزايٍد؛ يمكِّن المركز من التَّ

الرؤية :

الرسالة :

ضيوف  لخدمة  ة؛  المهنيَّ حة  والصِّ المة  السَّ في  للعاملين  ة  دريبيَّ التَّ البرامج   -
حمن. الرَّ

المة، وإدارة المخاطر واألزمات. صة في: السَّ ة المتخصِّ راسات االستشاريَّ - الدِّ
بتأهيل مقدمي خدمات ضيوف  العالقة  ذات  ة  نفيذيَّ والتَّ ة  المهنيَّ الّدبلومات   -

عامل مع المخاطر.  حمن؛ للتَّ الرَّ
سة، وأثناء رحلة  المة في المشاعر المقدَّ ة لمخاطر السَّ - توفير الحلول االستشاريَّ
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أهيل واالستشفاء من خالل برامج متكاملة تشتمل على: أداء العمرة،  - تقديم خدمات التَّ

سة. وزيارة الحرم المدنّي، والمشاعر، واألماكن المقدَّ

حمن.  عة لضيوف الرَّ زة والمتنوِّ ة المتميِّ يَّ بِّ ة الطِّ أهيليَّ - توفير الخدمات التَّ

بيعّي و متطلباته أثناء رحلة الحاجِّ والمعتمر. ة في العالج الطَّ يَّ بِّ - تقديم االستشارات الطِّ

لخدمة  ّي  بِّ الطِّ أهيل  التَّ في  صة  المتخصِّ ة  االستشاريَّ والمشاريع  راسات  الدِّ تقديم   -

حمن. ضيوف الرَّ

ة  يَّ بِّ ّي بما يتناسب مع الخدمات الطِّ حِّ أهيل األولّي للعاملين في القطاع الصِّ - تقديم التَّ

مة للحاجِّ والمعتمر. المقدَّ

مركز فاران للتَّأهيل ، 
واالستشفاء :

م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ
 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 

ا،  أهيل واالستشفاء الواجهة األولى: ( إسالميًّ أن يكون مركز فاران للتَّ

أهيل واالستشفاء. ا ) في التَّ ا، وإقليميًّ وعربيًّ

 ، ، احترافيٍّ ، عصريٍّ أهيل واالستشفاء بمفهوم: تقنيٍّ تقديم خدمات التَّ

ة.  و بأيٍد سعوديَّ

موِّ  النُّ تحقيـــق  في  سيسهـــــــــم  والذي  العالج،  في  الخارجيِّ  رف  الصَّ معدالت  خفض   .١

االقتصاديِّ في المملكة؛ ليتوافق مع رؤية ٢٠٣٠.

ة، من المعامل، واألجهزة، والكوادر  قنيَّ ة، والتِّ ة، والعلميَّ ٢. استثمار إمكانات الجامعة : المعرفيَّ

. ة، في  تفعيل مفهوم االقتصاد المعرفيِّ البشريَّ

ار بيت  عـــة لكافـــة: المواطنيــن، والمقيمين، وزوَّ ــــزة والمتنوِّ ة المتميِّ أهيليَّ ٣. توفير الخدمات التَّ

الله الحرام،  والتي ستناسب جميع المستويات.

ّي من مفهوم المعاناة إلى االستمتاع بكافة الخدمات  بِّ أهيل الطِّ ة التَّ ٤. تحويل مفهوم عمليَّ

ة؛ لتتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. أهيليَّ ة التَّ العالجيَّ

لجميع  متاحة  لتكون  ؛  يِّ بِّ الطِّ أهيل  التَّ مجال  في  ة  العالميَّ الّتقنيات  أحدث  وتوطين  توفير   .٥

مواطني المملكة .

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

ركات،  راكات مع كبرى الشَّ ٦. تحقيق نموٍّ وطفرٍة في البحث العلميِّ للجامعة، من خالل الشَّ

ّي. بِّ أهيل الطِّ ة في مجال التَّ ة العالميَّ سات العلميَّ والمؤسَّ

باب من الجنسين؛ كأحد الحلول لمعالجة البطالة،  ٧. إتاحة العديد من فرص العمل للشَّ

ة. و ليتوافق مع سياسة توطين الوظائف الحكوميَّ

زة لكافة منسوبي الجامعة،  من: أعضاء هيئة تدريس،  ة المتميِّ أهيليَّ التَّ ٨. تقديم الخدمات 

ين، وطالب. وإداريِّ
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ة  عوديَّ السُّ ة  العربيَّ المملكة  مستوى  على  ائدة  الرَّ المراكز  أحد  رفادة  مركز  يكون  أن 

ياحة  السِّ صناعة  في  المهنّي  طوير  والتَّ االستشارات  قطاع  في  العربّي  والوطن 

ة  الُهويَّ يدعم  بشكٍل  عودّي  السُّ ياحّي  السِّ المنتج  إثراء  في  يسهم  وأن  يافة،  والضِّ

ة. عوديَّ السُّ

خدمة قطاعي: األعمال، والحكومّي؛ بتقديم مستوى فنيٍّ واستشاريٍّ عالميٍّ في 

يافة. ياحة والضِّ طوير المهنيِّ واالستشارات في السِّ مجال التَّ

يافة. ياحة والضِّ ١- اإلسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنمية وتطوير قطاع السِّ

العامِّ  القطاع  من  االختصاص  لجهات  ة  والمهنيَّ ة  الفنيَّ واالستشارات  راسات  الدِّ تقديم   -٢

يافة. ياحة والضِّ والخاصِّ في قطاع السِّ

يافة.  ياحة والضِّ ة في السِّ ى أفضل الممارسات العالميَّ ة تتبنَّ ة ومهنيَّ ٣- تقديم برامج أكاديميَّ

يافة.  ياحة والضِّ ة القادرة على قيادة قطاعات السِّ ٤- تطوير وإعداد الكوادر البشريَّ

ة ، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكالت التي تواجه قطاع  ياحيِّ نمية السِّ ٥- اإلسهام في تحقيق التَّ

يافة. ياحة والضِّ السِّ

يافة.  ياحة والضِّ ائدة في مجاالت السِّ ة الرَّ مات العالميَّ وليِّ مع المنظَّ عاون الدَّ ٦- تعزيز التَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

للقطاعات  صة  المتخصِّ ة  والمهنيَّ ة  الفنيَّ والمشاريع  واالستشارات  راسات  الدِّ تقديم   -

حمن. ة في مجال خدمة ضيوف الرَّ ة والخاصَّ الحكوميَّ

يافة؛ لتحسين  ياحة والضِّ ة والدبلومات المهنية في مجال السِّ - تقديم البرامج األكاديميَّ

يف. تجربة الضَّ

يافة واحتياجاتها؛ لخدمة ضيوف  - تدريب العاملين في المنافذ المختلفة على ُأسس الضِّ

حمن. الرَّ

داخل  ة  ياحيَّ السِّ حالت  الرِّ برامج  تطوير  خالل  من  والمعتمر  الحاجِّ  ورحلة  تجربة  إثراء   -

المملكة.

يافة  لتقديم: العون،  ياحة والضِّ صين في مجال السِّ - دعم القطاعات المختلفة بالمتخصِّ

ة. والمشورة، والخدمات االستشاريَّ

يافة : ياحة والضِّ مركز رفادة للسِّ
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 

مركز رفادة
للسياحة والضيافة
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الدبلوم التنفيذي إلعداد المدراء في السياحة والضيافة

24 دورات90 ساعة تدريبية

عدد الدوراتعدد الساعات



قافّي.  بادل الثَّ ة والتَّ ة في االستشارات المعرفيَّ ة والعالميَّ يادة المحليَّ الرِّ

بادل  التَّ ق  يحقِّ بما  ة؛  المهاريَّ و  ة،  المعرفيَّ ة:  االستشاريَّ الخدمات  تقديم   

شراكات   : خالل  من  والمؤسسات،  لألفراد،  ة:  العامَّ والمنفعة  قافّي  الثَّ

لة.  ة مؤهَّ ة فاعلة، وكفاءات وطنيَّ استراتيجيَّ

ة المستدامة.  نمية الماليَّ ١. تحقيق التَّ

قافّي.  بادل الثَّ رة؛ لتعزيز المحتوى المحلّي، والتَّ ٢. تهيئة البيئة الجاذبة والمؤثِّ

ة المختلفة.  قافات العالميَّ قافّي، والمعرفّي، والمهارّي مع الثَّ بادل: الثَّ عاون والتَّ ٣. التَّ

ولّي.  ٤. اإلثراء: اللغوّي، والحضارّي، واالجتماعّي، بين : المملكة، والمجتمع الدَّ

ة  اإلسالميَّ ريعة  الشَّ في  صة  المتخصِّ ة  االستشاريَّ والبرامج  والمشاريع  راسات  الدِّ تقديم   .٥

ة.  واللغة العربيَّ

ة  المعرفيَّ االستشارات  بمجال  االهتمام  ذوي  العمالء  من  واسعة  ة  جماهيريَّ قاعدة  بناء   .٦

قافّي.  بادل الثَّ والتَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

ة.  رعيَّ ة والعلوم الشَّ عاليم اإلسالميَّ - تقديم البرامج و الفعاليات؛ لتعزيز التَّ

ة؛  ة واللغات األجنبيَّ ة في اللغة العربيَّ عليميَّ ة، والتَّ - تقديم البرامج والّدبلومات: المهنيَّ

حمن.  ل إرشادات رحلة ضيوف الرَّ بما يسهِّ

حمن. ة؛ لتحسين تجربة ضيوف الرَّ ة المعرفيَّ ة اإلثرائيَّ عليميَّ ة، والتَّ - تقديم البرامج : المهنيَّ

مركز همزة لالستشارات المعرفيَّة
موالتَّبادل الثَّقافّي :  الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 

مركـــــز همــزة
لالستشارات المعرفية والتبادل الثقافي 
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قافّي.  بادل الثَّ ة والتَّ ة في االستشارات المعرفيَّ ة والعالميَّ يادة المحليَّ الرِّ

بادل  التَّ ق  يحقِّ بما  ة؛  المهاريَّ و  ة،  المعرفيَّ ة:  االستشاريَّ الخدمات  تقديم   

شراكات   : خالل  من  والمؤسسات،  لألفراد،  ة:  العامَّ والمنفعة  قافّي  الثَّ

لة.  ة مؤهَّ ة فاعلة، وكفاءات وطنيَّ استراتيجيَّ

ة المستدامة.  نمية الماليَّ ١. تحقيق التَّ

قافّي.  بادل الثَّ رة؛ لتعزيز المحتوى المحلّي، والتَّ ٢. تهيئة البيئة الجاذبة والمؤثِّ

ة المختلفة.  قافات العالميَّ قافّي، والمعرفّي، والمهارّي مع الثَّ بادل: الثَّ عاون والتَّ ٣. التَّ

ولّي.  ٤. اإلثراء: اللغوّي، والحضارّي، واالجتماعّي، بين : المملكة، والمجتمع الدَّ

ة  اإلسالميَّ ريعة  الشَّ في  صة  المتخصِّ ة  االستشاريَّ والبرامج  والمشاريع  راسات  الدِّ تقديم   .٥

ة.  واللغة العربيَّ

ة  المعرفيَّ االستشارات  بمجال  االهتمام  ذوي  العمالء  من  واسعة  ة  جماهيريَّ قاعدة  بناء   .٦

قافّي.  بادل الثَّ والتَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

ة.  رعيَّ ة والعلوم الشَّ عاليم اإلسالميَّ - تقديم البرامج و الفعاليات؛ لتعزيز التَّ

ة؛  ة واللغات األجنبيَّ ة في اللغة العربيَّ عليميَّ ة، والتَّ - تقديم البرامج والّدبلومات: المهنيَّ

حمن.  ل إرشادات رحلة ضيوف الرَّ بما يسهِّ

حمن. ة؛ لتحسين تجربة ضيوف الرَّ ة المعرفيَّ ة اإلثرائيَّ عليميَّ ة، والتَّ - تقديم البرامج : المهنيَّ

مركز همزة لالستشارات المعرفيَّة
موالتَّبادل الثَّقافّي :  الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 

مركـــــز همــزة
لالستشارات المعرفية والتبادل الثقافي 
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الوحدات االستشاريَّة

وحدة  عشرة  اثنتي  لالستشارات  القرى  أمِّ  واحة  تضم� 
استشاريَّة ، وهي كالتَّالي: 



الوحدات االستشاريَّة

وحدة  عشرة  اثنتي  لالستشارات  القرى  أمِّ  واحة  تضم� 
استشاريَّة ، وهي كالتَّالي: 

49



المنطقة  في  المستمّر  ّي  بِّ الطِّ عليم  والتَّ أهيل،  والتَّ دريب،  التَّ في:  مّيز  والتَّ يادة  الرِّ

ة.  الغربيَّ

المعتمد  المستمّر  ّي  بِّ الطِّ عليم  والتَّ أهيل،  والتَّ دريب،  التَّ في:  والجودة  ة  االحترافيَّ

ّي.  حِّ للمهتمين بالمجال الصِّ

. حيِّ ّي المهنّي للمهتمين بالمجال الصِّ بِّ دريب الطِّ ة في التَّ ١.تقديم االحترافيَّ

اتّي. طوير الذَّ ة والتَّ نمية البشريَّ حيِّ في التَّ ٢. تدريب المهتمين بالمجال الصِّ

ة  حيَّ صات الصِّ خصُّ ة للتَّ عوديَّ ّي المستمّر بساعاٍت معتمدة من الهيئة السُّ بِّ عليم الطِّ ٣.تقديم التَّ

حّي. للمهتمين بالمجال الصِّ

الهيئة  من  المهنّي  صنيف  التَّ اختبارات  الجتياز  ة؛  حيَّ الصِّ ات  الكليَّ وخريجات  خريجي  تأهيل   .٤

ة؛ للحصول على رخصة مزاولة المهنة. حيَّ صات الصِّ خصُّ ة للتَّ عوديَّ السُّ

الوطنّي  االعتماد  شهادة  على  للحصول  ة؛  والخاصَّ ة،  الحكوميَّ ة:  حيَّ الصِّ المنشآت  تأهيل   .٥

ة  صة، وتصميم وتقديم دبلومات مهنيَّ ة المتخصِّ ة ، وإقامة المؤتمرات العلميَّ حيَّ للمنشآت الصِّ

حّي. متوافقة مع سوق العمل في المجال الصِّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

ة الالزمة.  حيَّ ة الصِّ راسات والمشاريع االستشاريَّ - عمل الدِّ

برامج  مثل:  يين،  حِّ الصِّ الممارسين  وتأهيل  لتوعية  ة؛  أهيليَّ والتَّ ة  دريبيَّ التَّ البرامج  عمل   -

ئوّي، وغيرها.  ة، واإلنعاش القلبّي الرِّ اإلسعافات األوليَّ

وضربات  المعدية،  األمراض  من:  حمن  الرَّ ضيوف  لتوعية  ة؛  دريبيَّ التَّ البرامج  عمل   -

مس، وغيرها.  الشَّ

ة ذات العالقة.  حاليل المخبريَّ - عمل بعض التَّ

- تقديم دارسات ومشاريع في طبِّ الحشود.  

وحدة التَّدريب والتَّعليم
بِّّي المستمّر :  م الطِّ الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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المنطقة  في  المستمّر  ّي  بِّ الطِّ عليم  والتَّ أهيل،  والتَّ دريب،  التَّ في:  مّيز  والتَّ يادة  الرِّ

ة.  الغربيَّ

المعتمد  المستمّر  ّي  بِّ الطِّ عليم  والتَّ أهيل،  والتَّ دريب،  التَّ في:  والجودة  ة  االحترافيَّ

ّي.  حِّ للمهتمين بالمجال الصِّ

. حيِّ ّي المهنّي للمهتمين بالمجال الصِّ بِّ دريب الطِّ ة في التَّ ١.تقديم االحترافيَّ

اتّي. طوير الذَّ ة والتَّ نمية البشريَّ حيِّ في التَّ ٢. تدريب المهتمين بالمجال الصِّ

ة  حيَّ صات الصِّ خصُّ ة للتَّ عوديَّ ّي المستمّر بساعاٍت معتمدة من الهيئة السُّ بِّ عليم الطِّ ٣.تقديم التَّ

حّي. للمهتمين بالمجال الصِّ

الهيئة  من  المهنّي  صنيف  التَّ اختبارات  الجتياز  ة؛  حيَّ الصِّ ات  الكليَّ وخريجات  خريجي  تأهيل   .٤

ة؛ للحصول على رخصة مزاولة المهنة. حيَّ صات الصِّ خصُّ ة للتَّ عوديَّ السُّ

الوطنّي  االعتماد  شهادة  على  للحصول  ة؛  والخاصَّ ة،  الحكوميَّ ة:  حيَّ الصِّ المنشآت  تأهيل   .٥

ة  صة، وتصميم وتقديم دبلومات مهنيَّ ة المتخصِّ ة ، وإقامة المؤتمرات العلميَّ حيَّ للمنشآت الصِّ

حّي. متوافقة مع سوق العمل في المجال الصِّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

ة الالزمة.  حيَّ ة الصِّ راسات والمشاريع االستشاريَّ - عمل الدِّ

برامج  مثل:  يين،  حِّ الصِّ الممارسين  وتأهيل  لتوعية  ة؛  أهيليَّ والتَّ ة  دريبيَّ التَّ البرامج  عمل   -

ئوّي، وغيرها.  ة، واإلنعاش القلبّي الرِّ اإلسعافات األوليَّ

وضربات  المعدية،  األمراض  من:  حمن  الرَّ ضيوف  لتوعية  ة؛  دريبيَّ التَّ البرامج  عمل   -

مس، وغيرها.  الشَّ

ة ذات العالقة.  حاليل المخبريَّ - عمل بعض التَّ

- تقديم دارسات ومشاريع في طبِّ الحشود.  

وحدة التَّدريب والتَّعليم
بِّّي المستمّر :  م الطِّ الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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ة .  دريب ، واالستشارات في مجال نظم المعلومات الجغرافيَّ يادة في : التَّ تحقيق الرِّ

وبطرق   ، عالية  وجودة  ز  بتميُّ ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  في  تدريب  خدمات  تقديم 

ل  حوُّ التَّ برامج  ة قادرة على اإلسهام في  ؛ إلعداد كفاءات وطنيَّ الفكر واإلبداع  ي  تنمِّ

ة ؛ تسهم في خدمة المجتمع وحلِّ مشكالته،  ة علميَّ الوطنّي ، وإجراء دراسات استشاريَّ

ة .   عوديَّ ة السُّ مة والمملكة العربيَّ ة المكرَّ ي احتياجات مكَّ وُتلبِّ

ة . ظم الجغرافيَّ نمية المعتمدة على النُّ ١.رفع مستوى إسهامات المعهد في إنجاز خطط التَّ

نظم  مجال  في  العاملة  والعامِّ   ، الخاصِّ القطاعين:  سات  بمؤسَّ المعهد  صالت  ٢.توثيق 

ة والمجتمع . المعلومات الجغرافيَّ

دريب  ة، والتَّ ة، والمعرفيَّ ة، واالستشاريَّ ٣.توسيع شراكات المعهد وأنشطتها وخدماتها: البحثيَّ

الوحدة  رؤية  ق  يحقِّ بما  ا؛  ودوليًّ ا،  محليًّ للمستفيدين:  ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  مجال  في 

. ، والمعهد بشكٍل عامٍّ بشكل خاصٍّ

ة . ة في مجال نظم المعلومات الجغرافيَّ عاقديَّ ٤.تنمية وتنويع موارد المعهد من األعمال التَّ

ذات  واألنظمة  ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  لدورات  مهنيٍّ  اعتماد  جهة  المعهد  يصبح  ٥.أن 

العالقة.

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

بما  ة؛  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  مجال  في  ة  االستشاريَّ والمشاريع  راسات  الدِّ إعداد   -

ن تجربة الحاجِّ والمعتمر.  يحسِّ

ة للكوادر العاملة في ميدان الحجِّ والعمرة؛ بما  دريبيَّ ة، والتَّ أهيليَّ - تقديم الخدمات : التَّ

لضيوف  الخدمات  تبسيط  في  ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  استخدام  عليهم  ل  يسهِّ

حمن.  الرَّ

ة؛ والتي  ة المعتمدة على: نظم المعلومات، والخرائط الجغرافيَّ كيَّ طبيقات الذَّ - تطوير التَّ

ى المغادرة. حمن منذ الوصول وحتَّ ن تجربة ضيوف الرَّ تحسِّ

وحدة نظم المعلومات الجغرافيَّة : 

م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ
 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 

ة؛ لبلورة المبادرات التي ستسهم في تحقيق أهداف والتزامات  ٦. توفير بيئة عمل احترافيَّ

رؤية المملكة ٢٠٣٠.

أعمال  تطوير  في  عين  المتوقَّ والمستفيدين  والحكومّي،   ، الخاصِّ  : القطاعين  إشراك   .٧

الوحدة.
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ة .  دريب ، واالستشارات في مجال نظم المعلومات الجغرافيَّ يادة في : التَّ تحقيق الرِّ

وبطرق   ، عالية  وجودة  ز  بتميُّ ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  في  تدريب  خدمات  تقديم 

ل  حوُّ التَّ برامج  ة قادرة على اإلسهام في  ؛ إلعداد كفاءات وطنيَّ الفكر واإلبداع  ي  تنمِّ

ة ؛ تسهم في خدمة المجتمع وحلِّ مشكالته،  ة علميَّ الوطنّي ، وإجراء دراسات استشاريَّ

ة .   عوديَّ ة السُّ مة والمملكة العربيَّ ة المكرَّ ي احتياجات مكَّ وُتلبِّ

ة . ظم الجغرافيَّ نمية المعتمدة على النُّ ١.رفع مستوى إسهامات المعهد في إنجاز خطط التَّ

نظم  مجال  في  العاملة  والعامِّ   ، الخاصِّ القطاعين:  سات  بمؤسَّ المعهد  صالت  ٢.توثيق 

ة والمجتمع . المعلومات الجغرافيَّ

دريب  ة، والتَّ ة، والمعرفيَّ ة، واالستشاريَّ ٣.توسيع شراكات المعهد وأنشطتها وخدماتها: البحثيَّ

الوحدة  رؤية  ق  يحقِّ بما  ا؛  ودوليًّ ا،  محليًّ للمستفيدين:  ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  مجال  في 

. ، والمعهد بشكٍل عامٍّ بشكل خاصٍّ

ة . ة في مجال نظم المعلومات الجغرافيَّ عاقديَّ ٤.تنمية وتنويع موارد المعهد من األعمال التَّ

ذات  واألنظمة  ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  لدورات  مهنيٍّ  اعتماد  جهة  المعهد  يصبح  ٥.أن 

العالقة.

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

بما  ة؛  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  مجال  في  ة  االستشاريَّ والمشاريع  راسات  الدِّ إعداد   -

ن تجربة الحاجِّ والمعتمر.  يحسِّ

ة للكوادر العاملة في ميدان الحجِّ والعمرة؛ بما  دريبيَّ ة، والتَّ أهيليَّ - تقديم الخدمات : التَّ

لضيوف  الخدمات  تبسيط  في  ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  استخدام  عليهم  ل  يسهِّ

حمن.  الرَّ

ة؛ والتي  ة المعتمدة على: نظم المعلومات، والخرائط الجغرافيَّ كيَّ طبيقات الذَّ - تطوير التَّ

ى المغادرة. حمن منذ الوصول وحتَّ ن تجربة ضيوف الرَّ تحسِّ

وحدة نظم المعلومات الجغرافيَّة : 

م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ
 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 

ة؛ لبلورة المبادرات التي ستسهم في تحقيق أهداف والتزامات  ٦. توفير بيئة عمل احترافيَّ

رؤية المملكة ٢٠٣٠.

أعمال  تطوير  في  عين  المتوقَّ والمستفيدين  والحكومّي،   ، الخاصِّ  : القطاعين  إشراك   .٧

الوحدة.
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بما  ة؛  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  مجال  في  ة  االستشاريَّ والمشاريع  راسات  الدِّ إعداد   -

ن تجربة الحاجِّ والمعتمر.  يحسِّ

ة للكوادر العاملة في ميدان الحجِّ والعمرة؛ بما  دريبيَّ ة، والتَّ أهيليَّ - تقديم الخدمات : التَّ

لضيوف  الخدمات  تبسيط  في  ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  استخدام  عليهم  ل  يسهِّ

حمن.  الرَّ

ة؛ والتي  ة المعتمدة على: نظم المعلومات، والخرائط الجغرافيَّ كيَّ طبيقات الذَّ - تطوير التَّ

ى المغادرة. حمن منذ الوصول وحتَّ ن تجربة ضيوف الرَّ تحسِّ

ربويِّ في دول الخليج.  ، والتَّ طوير: المهنيِّ يادة في التَّ الرِّ

ة.  ربوّي والمهنّي المستمّر للمجتمع بجودٍة وإبداٍع وفق القيم األخالقيَّ طوير التَّ التَّ

ة. ربويَّ ة في المجاالت التَّ دريبيَّ ورات التَّ ١. إقامة الدَّ

المجاالت  ة في  ة، ودبلومات مهنيَّ توعويَّ و  ة،  تثقيفيَّ و  ة،  تأهيليَّ برامج:   ٢. تصميم وتقديم 

ة. التربويَّ

ا،   ومحليًّ ا،  داخليًّ بالوحدة:  ة  المعنيَّ والمنّظمات  الوحدات  مع  راكات  والشَّ ات  فاقيَّ االتِّ عقد   .٣

ا. ا، ودوليًّ وإقليميًّ

ة. ربويَّ ٤. تقديم االستشارات في المجاالت التَّ

ة للوحدة. دريبيَّ ة، والقاعات التَّ حتيَّ ٥. إكمال وتجهيز : البنية التَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

ة   ة واللغة العربيَّ ة ؛ لتعليم الحجاج والمعتمرين القواعد اإلسالميَّ دريبيَّ - البرامج التَّ

ة،  عاليم اإلسالميَّ حمن التَّ ة في مجال: تعليم ضيوف الرَّ راسات االستشاريَّ - إعداد المشاريع والدِّ

ة لذلك.  ة، وأسهل وأحدث الّتقنيات المؤديَّ ينيَّ ورحلتهم الدِّ

والّلغات  المهارات،   : بعض  على  حمن  الرَّ ضيوف  خدمة  مجال  في  العاملين  وتدريب  تأهيل   -

المختلفة  واستخداماتها.

يضمن  بما  حمن؛  الرَّ لضيوف  ة  واالجتماعيَّ ة  فسيَّ النَّ ة  أهيليَّ التَّ و  ة،  اإلرشاديَّ البرامج:  تقديم   -

تحسين تجربتهم وإثرائها. 

 وحدة التَّطوير المهنّي للمعلِّم 
موالقيادات التَّعليميَّة : الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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بما  ة؛  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  مجال  في  ة  االستشاريَّ والمشاريع  راسات  الدِّ إعداد   -

ن تجربة الحاجِّ والمعتمر.  يحسِّ

ة للكوادر العاملة في ميدان الحجِّ والعمرة؛ بما  دريبيَّ ة، والتَّ أهيليَّ - تقديم الخدمات : التَّ

لضيوف  الخدمات  تبسيط  في  ة  الجغرافيَّ المعلومات  نظم  استخدام  عليهم  ل  يسهِّ

حمن.  الرَّ

ة؛ والتي  ة المعتمدة على: نظم المعلومات، والخرائط الجغرافيَّ كيَّ طبيقات الذَّ - تطوير التَّ

ى المغادرة. حمن منذ الوصول وحتَّ ن تجربة ضيوف الرَّ تحسِّ

ربويِّ في دول الخليج.  ، والتَّ طوير: المهنيِّ يادة في التَّ الرِّ

ة.  ربوّي والمهنّي المستمّر للمجتمع بجودٍة وإبداٍع وفق القيم األخالقيَّ طوير التَّ التَّ

ة. ربويَّ ة في المجاالت التَّ دريبيَّ ورات التَّ ١. إقامة الدَّ

المجاالت  ة في  ة، ودبلومات مهنيَّ توعويَّ و  ة،  تثقيفيَّ و  ة،  تأهيليَّ برامج:   ٢. تصميم وتقديم 

ة. التربويَّ

ا،   ومحليًّ ا،  داخليًّ بالوحدة:  ة  المعنيَّ والمنّظمات  الوحدات  مع  راكات  والشَّ ات  فاقيَّ االتِّ عقد   .٣

ا. ا، ودوليًّ وإقليميًّ

ة. ربويَّ ٤. تقديم االستشارات في المجاالت التَّ

ة للوحدة. دريبيَّ ة، والقاعات التَّ حتيَّ ٥. إكمال وتجهيز : البنية التَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

ة   ة واللغة العربيَّ ة ؛ لتعليم الحجاج والمعتمرين القواعد اإلسالميَّ دريبيَّ - البرامج التَّ

ة،  عاليم اإلسالميَّ حمن التَّ ة في مجال: تعليم ضيوف الرَّ راسات االستشاريَّ - إعداد المشاريع والدِّ

ة لذلك.  ة، وأسهل وأحدث الّتقنيات المؤديَّ ينيَّ ورحلتهم الدِّ

والّلغات  المهارات،   : بعض  على  حمن  الرَّ ضيوف  خدمة  مجال  في  العاملين  وتدريب  تأهيل   -

المختلفة  واستخداماتها.

يضمن  بما  حمن؛  الرَّ لضيوف  ة  واالجتماعيَّ ة  فسيَّ النَّ ة  أهيليَّ التَّ و  ة،  اإلرشاديَّ البرامج:  تقديم   -

تحسين تجربتهم وإثرائها. 

 وحدة التَّطوير المهنّي للمعلِّم 
موالقيادات التَّعليميَّة : الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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دريب الهندسّي. أهيل، والتَّ طوير، والتَّ ا في: التَّ ز دوليًّ ميُّ ا، والتَّ يادة محليًّ الرِّ

تطوير، وتأهيل، وتدريب هندسّي احترافّي بجودٍة وإبداع. 

ة. نمية البشريَّ ة، والتَّ ة في: المجاالت الهندسيَّ دريبيَّ ورات التَّ ١. إقامة الدَّ

ة. ة مهنيَّ ة، ودبلومات هندسيَّ ة هندسيَّ ٢. تصميم وتقديم: برامج تأهيليَّ

ة  الهندسيَّ المجاالت  )، في  العمل  ورش  و  والملتقيات،  دوات،  والنَّ المؤتمرات،   ) إقامة:   .٣

المختلفة.

ا. ا، ودوليًّ ا، وإقليميًّ ة بالوحدة: محليًّ مات المعنيَّ راكات مع المنظَّ ات والشَّ فاقيَّ ٤. عقد االتِّ

٥. تقديم االستشارات في المجال الهندسّي.

ة للوحدة.  دريبيَّ ة، وقواعد البيانات، والقاعات التَّ حتيَّ ٦. إكمال وتجهيز: البنية التَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

الحجِّ  بموسمي  العالقة  ذات  ة  الهندسيَّ ة  االستشاريَّ والمشاريع  راسات  الدِّ عمل   -

والعمرة.

ة.  حتيَّ ة للبنية التَّ حاليل المخبريَّ - تقديم التَّ

قنيات، وبرامج الذكاء االصطناعّي.  - تقديم دراسات إدارة الحشود باستخدام : التَّ

ة لمنظومة الحجِّ والعمرة.  ة في األغراض الهندسيَّ مسيَّ اقة الشَّ - توظيف الطَّ

حمن في المجال الهندسّي.   - تدريب العاملين في خدمة ضيوف الرَّ

رّددّي من وإلى المشاعر أثناء رحلة الحاّج.  قل التَّ - إعداد مشاريع تشغيل: القطارات، والنَّ

وحدة التَّطوير والتَّدريب الهندسّي : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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دريب الهندسّي. أهيل، والتَّ طوير، والتَّ ا في: التَّ ز دوليًّ ميُّ ا، والتَّ يادة محليًّ الرِّ

تطوير، وتأهيل، وتدريب هندسّي احترافّي بجودٍة وإبداع. 

ة. نمية البشريَّ ة، والتَّ ة في: المجاالت الهندسيَّ دريبيَّ ورات التَّ ١. إقامة الدَّ

ة. ة مهنيَّ ة، ودبلومات هندسيَّ ة هندسيَّ ٢. تصميم وتقديم: برامج تأهيليَّ

ة  الهندسيَّ المجاالت  )، في  العمل  ورش  و  والملتقيات،  دوات،  والنَّ المؤتمرات،   ) إقامة:   .٣

المختلفة.

ا. ا، ودوليًّ ا، وإقليميًّ ة بالوحدة: محليًّ مات المعنيَّ راكات مع المنظَّ ات والشَّ فاقيَّ ٤. عقد االتِّ

٥. تقديم االستشارات في المجال الهندسّي.

ة للوحدة.  دريبيَّ ة، وقواعد البيانات، والقاعات التَّ حتيَّ ٦. إكمال وتجهيز: البنية التَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

الحجِّ  بموسمي  العالقة  ذات  ة  الهندسيَّ ة  االستشاريَّ والمشاريع  راسات  الدِّ عمل   -

والعمرة.

ة.  حتيَّ ة للبنية التَّ حاليل المخبريَّ - تقديم التَّ

قنيات، وبرامج الذكاء االصطناعّي.  - تقديم دراسات إدارة الحشود باستخدام : التَّ

ة لمنظومة الحجِّ والعمرة.  ة في األغراض الهندسيَّ مسيَّ اقة الشَّ - توظيف الطَّ

حمن في المجال الهندسّي.   - تدريب العاملين في خدمة ضيوف الرَّ

رّددّي من وإلى المشاعر أثناء رحلة الحاّج.  قل التَّ - إعداد مشاريع تشغيل: القطارات، والنَّ

وحدة التَّطوير والتَّدريب الهندسّي : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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واالستشارات  أهيل،  والتَّ دريب،  التَّ في:  ة  الغربيَّ المنطقة  في  األساسيِّ  المرجع 

ة بحلول عام ٢٠٢٢. ة الّتقنيَّ الحاسوبيَّ

تقنية  في  ة  المهنيَّ االستشارات  وتقديم  االحترافّي،  أهيل  والتَّ ز،  المتميِّ دريب  التَّ

المعلومات.

ة في مجاالت: الحاسب، وتقنية المعلومات. دريبيَّ ورات التَّ ١. إقامة الدَّ

مجاالت  في:  ة  مهنيَّ ودبلومات  ة،  وتوعويَّ ة،  وتثقيفيَّ ة،  تأهيليَّ برامج  وتقديم:  تصميم   .٢

الحاسب، ونظم وتقنية المعلومات.

ا،  ومحليًّ ا،  داخليًّ بالوحدة:  ة  المعنيَّ مات  والمنظَّ الوحدات  مع  راكات  والشَّ ات  فاقيَّ االتِّ عقد   .٣

ا. ا، ودوليًّ وإقليميًّ

٤.  تقديم االستشارات في مجاالت الحاسب وتقنية المعلومات.

ة للوحدة. دريبيَّ ة، والقاعات التَّ حتيَّ ٥. إكمال وتجهيز: البنية التَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

سات  صة في تقنية المعلومات للعاملين و للمؤسَّ - تقديم البرامج والّدبلومات المتخصِّ

حمن.  ذات العالقة بخدمة ضيوف الرَّ

خدمة  المعلومات في  بتقنية  العالقة  ذات  ة  االستشاريَّ والمشاريع  راسات  الدِّ إعداد   -

منظومة الحجِّ والعمرة. 

ذات  والبيانات  المعلومات،  وقواعد  الّتقنّية،  األنظمة  بـ:  ة  الخاصَّ المشاريع  إعداد   -

حمن.  سات العاملة في مجال خدمة ضيوف الرَّ العالقة بالمؤسَّ

الخدمات  تحسين  بما يضمن  األنظمة؛  وتحليل  والبرمجة،  ات،  المنصَّ تقديم خدمات:   -

قّي بها في منظومة الحجِّ والعمرة.  والرُّ

وحدة تقنية المعلومات  : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن: 
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واالستشارات  أهيل،  والتَّ دريب،  التَّ في:  ة  الغربيَّ المنطقة  في  األساسيِّ  المرجع 

ة بحلول عام ٢٠٢٢. ة الّتقنيَّ الحاسوبيَّ

تقنية  في  ة  المهنيَّ االستشارات  وتقديم  االحترافّي،  أهيل  والتَّ ز،  المتميِّ دريب  التَّ

المعلومات.

ة في مجاالت: الحاسب، وتقنية المعلومات. دريبيَّ ورات التَّ ١. إقامة الدَّ

مجاالت  في:  ة  مهنيَّ ودبلومات  ة،  وتوعويَّ ة،  وتثقيفيَّ ة،  تأهيليَّ برامج  وتقديم:  تصميم   .٢

الحاسب، ونظم وتقنية المعلومات.

ا،  ومحليًّ ا،  داخليًّ بالوحدة:  ة  المعنيَّ مات  والمنظَّ الوحدات  مع  راكات  والشَّ ات  فاقيَّ االتِّ عقد   .٣

ا. ا، ودوليًّ وإقليميًّ

٤.  تقديم االستشارات في مجاالت الحاسب وتقنية المعلومات.

ة للوحدة. دريبيَّ ة، والقاعات التَّ حتيَّ ٥. إكمال وتجهيز: البنية التَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

سات  صة في تقنية المعلومات للعاملين و للمؤسَّ - تقديم البرامج والّدبلومات المتخصِّ

حمن.  ذات العالقة بخدمة ضيوف الرَّ

خدمة  المعلومات في  بتقنية  العالقة  ذات  ة  االستشاريَّ والمشاريع  راسات  الدِّ إعداد   -

منظومة الحجِّ والعمرة. 

ذات  والبيانات  المعلومات،  وقواعد  الّتقنّية،  األنظمة  بـ:  ة  الخاصَّ المشاريع  إعداد   -

حمن.  سات العاملة في مجال خدمة ضيوف الرَّ العالقة بالمؤسَّ

الخدمات  تحسين  بما يضمن  األنظمة؛  وتحليل  والبرمجة،  ات،  المنصَّ تقديم خدمات:   -

قّي بها في منظومة الحجِّ والعمرة.  والرُّ

وحدة تقنية المعلومات  : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن: 
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دريب، واالستشارات في مجال األعمال على مستوى المملكة  ة في: التَّ ياديَّ ة الرِّ المرجعيَّ

ة. عوديَّ ة السُّ العربيَّ

أهيل: األكاديمّي، والمهنّي،  واالستشارات المتقنة في  دريب المعتمد، والتَّ تقديم التَّ

مجال الحجِّ والعمرة.

ة للوحدة. دريبيَّ ة، والقاعات التَّ حتيَّ ١. تجهيز: البنية التَّ

ة في مجال األعمال. دريبيَّ ورات التَّ ٢. إقامة الدَّ

راكات.  ات والشَّ فاقيَّ ٣. عقد االتِّ

ا،  ا، وإقليميًّ ا، ومحليًّ ة بالوحدة: داخليًّ ٤. الحصول على االعتمادات من المنّظمات المعنيَّ

ا. ودوليًّ

٥. تقديم االستشارات في مجاالت عمل الوحدة. 

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

حمن .  ة في مجال االبتكار واألعمال ؛ بما يخدم ضيوف الرَّ راسات االستشاريَّ -إعداد الدِّ

حمن .  -تأهيل وتدريب العاملين في مجال األعمال ذات العالقة بخدمة ضيوف الرَّ

وحدة ثقة ا�عمال  : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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دريب، واالستشارات في مجال األعمال على مستوى المملكة  ة في: التَّ ياديَّ ة الرِّ المرجعيَّ

ة. عوديَّ ة السُّ العربيَّ

أهيل: األكاديمّي، والمهنّي،  واالستشارات المتقنة في  دريب المعتمد، والتَّ تقديم التَّ

مجال الحجِّ والعمرة.

ة للوحدة. دريبيَّ ة، والقاعات التَّ حتيَّ ١. تجهيز: البنية التَّ

ة في مجال األعمال. دريبيَّ ورات التَّ ٢. إقامة الدَّ

راكات.  ات والشَّ فاقيَّ ٣. عقد االتِّ

ا،  ا، وإقليميًّ ا، ومحليًّ ة بالوحدة: داخليًّ ٤. الحصول على االعتمادات من المنّظمات المعنيَّ

ا. ودوليًّ

٥. تقديم االستشارات في مجاالت عمل الوحدة. 

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

حمن .  ة في مجال االبتكار واألعمال ؛ بما يخدم ضيوف الرَّ راسات االستشاريَّ -إعداد الدِّ

حمن .  -تأهيل وتدريب العاملين في مجال األعمال ذات العالقة بخدمة ضيوف الرَّ

وحدة ثقة ا�عمال  : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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على  والفنون  صاميم  التَّ واإلنتاج فـي مجال  دريب، واالستشارات،  التَّ فـي:  يادة  الرِّ

ة. عوديَّ ة السُّ مستوى المملكة العربيَّ

ين والمهتمين بمجال  للمختصِّ ة  إبداعيَّ ز، واستشارات متقنة، ومنتجات  تدريب متميِّ

صاميم.   الفنون والتَّ

صاميم. ة في مجال الفنون والتَّ دريبيَّ ورات التَّ ١. إقامة الدَّ

ة في مجال الفنون  ة، ودبلومات مهنيَّ ة، وتوعويَّ ة، وتثقيفيَّ ٢. تصميم وتقديم: برامج تأهيليَّ

صاميم. والتَّ

بالوحدة:  ة  المعنيَّ مات  المنظَّ من  االعتمادات  على  والحصول  راكات  والشَّ ات  فاقيَّ االتِّ عقد   .٣

ا . ا، ودوليًّ ا، وإقليميًّ ا، ومحليًّ داخليًّ

٤. تقديم االستشارات، وتصنيع المنتجات في مجاالت عمل الوحدة.

ة للوحدة. دريبيَّ ة، والقاعات التَّ حتيَّ ٥. تجهيز: البنية التَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

اإلعالنات،   : لـ  ة  البصريَّ ات  الهويَّ ة في مجال تصميم  راسات والمشاريع االستشاريَّ الدِّ إعداد   -

ركات والمؤسسات خالل فترتي الحجِّ والعمرة.  والمنتجات المستخدمة للشَّ

ة ) ذات العالقة  نفيذيَّ - تأهيل وتدريب العاملين عن طريق: البرامج، والّدبلومات : ( المهنّية، والتَّ

حمن، وتحسين تجربتهم.  بخدمة ضيوف الرَّ

وحدة الفّن والتَّصاميم : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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على  والفنون  صاميم  التَّ واإلنتاج فـي مجال  دريب، واالستشارات،  التَّ فـي:  يادة  الرِّ

ة. عوديَّ ة السُّ مستوى المملكة العربيَّ

ين والمهتمين بمجال  للمختصِّ ة  إبداعيَّ ز، واستشارات متقنة، ومنتجات  تدريب متميِّ

صاميم.   الفنون والتَّ

صاميم. ة في مجال الفنون والتَّ دريبيَّ ورات التَّ ١. إقامة الدَّ

ة في مجال الفنون  ة، ودبلومات مهنيَّ ة، وتوعويَّ ة، وتثقيفيَّ ٢. تصميم وتقديم: برامج تأهيليَّ

صاميم. والتَّ

بالوحدة:  ة  المعنيَّ مات  المنظَّ من  االعتمادات  على  والحصول  راكات  والشَّ ات  فاقيَّ االتِّ عقد   .٣

ا . ا، ودوليًّ ا، وإقليميًّ ا، ومحليًّ داخليًّ

٤. تقديم االستشارات، وتصنيع المنتجات في مجاالت عمل الوحدة.

ة للوحدة. دريبيَّ ة، والقاعات التَّ حتيَّ ٥. تجهيز: البنية التَّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

اإلعالنات،   : لـ  ة  البصريَّ ات  الهويَّ ة في مجال تصميم  راسات والمشاريع االستشاريَّ الدِّ إعداد   -

ركات والمؤسسات خالل فترتي الحجِّ والعمرة.  والمنتجات المستخدمة للشَّ

ة ) ذات العالقة  نفيذيَّ - تأهيل وتدريب العاملين عن طريق: البرامج، والّدبلومات : ( المهنّية، والتَّ

حمن، وتحسين تجربتهم.  بخدمة ضيوف الرَّ

وحدة الفّن والتَّصاميم : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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ة المبتكرة.  ة في تقديم الخدمات المعمليَّ يادة المحليَّ الرِّ

ة؛  احترافيَّ ومواصفات  ة،  علميَّ بجودة  ة  المعمليَّ الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  نسعى 

المهنيِّ  الميدان  في  ة  طبيقيَّ التَّ ة  االستشاريَّ راسات  والدِّ الخدمات،  لتمكين 

فع لــ : األفراد،  والقطاعات المختلفة.  ق النَّ ؛ بما يحقِّ صيِّ خصُّ التَّ

صة في العلوم المختلفة.  ة المتخصِّ ة للمعامل المركزيَّ حتيَّ ١. تجهيز البنية التَّ

صة. ة المتخصِّ ة االستشاريَّ ٢. تقديم الخدمات المعمليَّ

والمعامل  المختبرات  مجال  في  ة  تأهيليَّ و  ة  مهنيَّ وبرامج  دبلومات،  وتقديم:  تصميم   .٣

المركزية.

بالوحدة:  ة  المعنيَّ مات  المنظَّ من  االعتمادات  على  والحصول  راكات  والشَّ ات  فاقيَّ االتِّ عقد   .٤

ا . ا، ودوليًّ محليًّ

ة.  ة ذات الحاجة للخدمات المعمليَّ ة واالستشاريَّ راسات البحثيَّ ٥. تقديم المشاريع والدِّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

بالمختبرات  العالقة  ذات   ( ة  االستشاريَّ والّدبلومات  ورات،  والدَّ  ، البرامج   )  : تقديم   -

حمن .  ة بخدمة ضيوف الرَّ سات المعنيَّ حاليل التي تحتاجها المؤسَّ والتَّ

جارب  للتَّ الحاجة  الحجِّ والعمرة ذات  ة في مجال  راسات والمشاريع االستشاريَّ الدِّ - إعداد 

مة.  قنيات الحديثة المتقدِّ ة؛ باستخدامات أفضل األجهزة والتَّ المعمليَّ

سة، وأثناء رحلة الحاجِّ  ة العاجلة ذات الحاجة في: المشاعر المقدَّ جارب المعمليَّ - إجراء التَّ

والمعتمر. 

وحدة المعامل المركزيَّة : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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ة المبتكرة.  ة في تقديم الخدمات المعمليَّ يادة المحليَّ الرِّ

ة؛  احترافيَّ ومواصفات  ة،  علميَّ بجودة  ة  المعمليَّ الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  نسعى 

المهنيِّ  الميدان  في  ة  طبيقيَّ التَّ ة  االستشاريَّ راسات  والدِّ الخدمات،  لتمكين 

فع لــ : األفراد،  والقطاعات المختلفة.  ق النَّ ؛ بما يحقِّ صيِّ خصُّ التَّ

صة في العلوم المختلفة.  ة المتخصِّ ة للمعامل المركزيَّ حتيَّ ١. تجهيز البنية التَّ

صة. ة المتخصِّ ة االستشاريَّ ٢. تقديم الخدمات المعمليَّ

والمعامل  المختبرات  مجال  في  ة  تأهيليَّ و  ة  مهنيَّ وبرامج  دبلومات،  وتقديم:  تصميم   .٣

المركزية.

بالوحدة:  ة  المعنيَّ مات  المنظَّ من  االعتمادات  على  والحصول  راكات  والشَّ ات  فاقيَّ االتِّ عقد   .٤

ا . ا، ودوليًّ محليًّ

ة.  ة ذات الحاجة للخدمات المعمليَّ ة واالستشاريَّ راسات البحثيَّ ٥. تقديم المشاريع والدِّ

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

بالمختبرات  العالقة  ذات   ( ة  االستشاريَّ والّدبلومات  ورات،  والدَّ  ، البرامج   )  : تقديم   -

حمن .  ة بخدمة ضيوف الرَّ سات المعنيَّ حاليل التي تحتاجها المؤسَّ والتَّ

جارب  للتَّ الحاجة  الحجِّ والعمرة ذات  ة في مجال  راسات والمشاريع االستشاريَّ الدِّ - إعداد 

مة.  قنيات الحديثة المتقدِّ ة؛ باستخدامات أفضل األجهزة والتَّ المعمليَّ

سة، وأثناء رحلة الحاجِّ  ة العاجلة ذات الحاجة في: المشاعر المقدَّ جارب المعمليَّ - إجراء التَّ

والمعتمر. 

وحدة المعامل المركزيَّة : 
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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راسات العليا بحلول عام ٢٠٣٠ . ة لبرامج الدِّ ة والعالميَّ الواجهة المحليَّ

الفرد،  بما يخدم:  المدفوعة؛  العليا  راسات  الدِّ لبرامج  ز  ة، وتخطيط متميِّ احترافيَّ إدارة 

ة ومتطلبات سوق العمل.  والمجتمع وفًقا لالحتياجات الوطنيَّ

راسات العليا المدفوعة بجامعة أمِّ القرى.  نظيم لبرامج الدِّ خطيط والتَّ ١.التَّ

االحتياجات  ي  تلبِّ والتي  المدفوعة؛  العليا  راسات  الدِّ برامج  من  زة  متميِّ مجموعة  ٢.تقديم 

ة ومتطلبات سوق العمل.  الوطنيَّ

ا.  ا، وعالميًّ راسات العليا المدفوعة : محليًّ سويق لبرامج الدِّ ٣.التَّ

ة.  راسات العليا في الفترة المسائيَّ ة المالئمة إلكمال الدِّ عليميَّ ٤.توفير البيئة التَّ

ة  األكاديميَّ الشهادات  على  للحصول  ة   الوطنيَّ الكفاءات  وتشجيع  المعرفّي،  ٥.االستثمار 

المعتمدة. 

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

الحجِّ  خدمة  في  ة  البشريَّ الكوادر  بتطوير  العالقة  ذات  العليا  راسات  الدِّ برامج  إعداد   -

والعمرة . 

حمن  ة ؛ لتطوير البرامج الهادفة لخدمة ضيوف الرَّ راسات والمشاريع االستشاريَّ - إعداد الدِّ

صات المختلفة .  خصُّ في التَّ

صة  هادات العليا من خالل البرامج المتخصِّ صة من حاملي الشَّ - تأهيل الكوادر المتخصِّ

حمن .  في تحسين تجربة ضيوف الرَّ

 

راسات العليا (عالي)  :  وحدة أعمال الدِّ
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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راسات العليا بحلول عام ٢٠٣٠ . ة لبرامج الدِّ ة والعالميَّ الواجهة المحليَّ

الفرد،  بما يخدم:  المدفوعة؛  العليا  راسات  الدِّ لبرامج  ز  ة، وتخطيط متميِّ احترافيَّ إدارة 

ة ومتطلبات سوق العمل.  والمجتمع وفًقا لالحتياجات الوطنيَّ

راسات العليا المدفوعة بجامعة أمِّ القرى.  نظيم لبرامج الدِّ خطيط والتَّ ١.التَّ

االحتياجات  ي  تلبِّ والتي  المدفوعة؛  العليا  راسات  الدِّ برامج  من  زة  متميِّ مجموعة  ٢.تقديم 

ة ومتطلبات سوق العمل.  الوطنيَّ

ا.  ا، وعالميًّ راسات العليا المدفوعة : محليًّ سويق لبرامج الدِّ ٣.التَّ

ة.  راسات العليا في الفترة المسائيَّ ة المالئمة إلكمال الدِّ عليميَّ ٤.توفير البيئة التَّ

ة  األكاديميَّ الشهادات  على  للحصول  ة   الوطنيَّ الكفاءات  وتشجيع  المعرفّي،  ٥.االستثمار 

المعتمدة. 

الرؤية :

الرسالة :

اهداف االستراتيجية :

الحجِّ  خدمة  في  ة  البشريَّ الكوادر  بتطوير  العالقة  ذات  العليا  راسات  الدِّ برامج  إعداد   -

والعمرة . 

حمن  ة ؛ لتطوير البرامج الهادفة لخدمة ضيوف الرَّ راسات والمشاريع االستشاريَّ - إعداد الدِّ

صات المختلفة .  خصُّ في التَّ

صة  هادات العليا من خالل البرامج المتخصِّ صة من حاملي الشَّ - تأهيل الكوادر المتخصِّ

حمن .  في تحسين تجربة ضيوف الرَّ

 

راسات العليا (عالي)  :  وحدة أعمال الدِّ
م الخدمات التي يمكن أن تقدَّ

 لخدمة ضيوف الرَّحمن : 
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عــــــام
من اإلنجـــاز
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برنامج تدريب 
المدربين 

TOT

برنامج تأهيل 
سيف
IOSH

برنامج 
المستشار 

المحترف

48
متدرب

21
متدرب

67
مستشار



آليَّة طلب الخدمة : 

راسات االستشاريَّة معهد البحوث والدِّ
ز في نقل المعرفة ميُّ نسعى إلى التَّ

 و بناء االقتصاد المعرفيِّ 
نمية المستدامة .  وتحقيق التَّ
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