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يعــد معهــد الدراســات االستشــارية والخدمــات التابــع لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل حلقــة الوصــل بيــن الجامعــة 
ــز بتقديــم األبحــاث والدراســات  ــرة وطنــي متمي والقطاعيــن العــام والخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي كبيــت خب
التعاقديــة واالستشــارات األكاديميــة واإلداريــة والماليــة والــدورات المهنيــة التطبيقيــة بجــودة عاليــة تتوافــق مــع 
ــة الوطنيــة وســوق العمــل الســعودي، وبشــكل يعكــس قــدرة الجامعــة علــى التفاعــل مــع احتياجــات  ــات التنمي متطلب
ــاء وطــن طمــوح واقتصــاد مزدهــر  ــة 2030 فــي بن ــة المملك ــق رؤي ــى تحقي ــي والعمــل عل ــات المجتمــع المحل ومتطلب

ومجتمــع حيــوي معرفــي متطــور مــن خــال اإلمكانــات الماديــة والبشــرية الكبيــرة التــي تملكهــا الجامعــة.

عميد معهد الدراسات االستشارية والخدمات
أ.د. عبدالكريم بن خلف الهويش

مقدمة



الرؤية

الرسالة

الريادة المحلية واإلقليمية في تقديم الدراسات االستشارية والخدمات التدريبية المتميزة

في ضوء االلتزام بالقيم اإلسامية، وما تنتهجه جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، من قيم يلتزم 
معهد الدراسات االستشارية والخدمات والمراكز التابعة له بالقيم التالية:

الجودة واالحترافية والرغبة المستمرة في التطوير.
اإلبداع واالبتكار وتهيئة المناخ التنظيمي.

العمل بروح الفريق والتعاون البناء.
المصداقية والشفافية وااللتزام بالمحاسبية.

األمانة وااللتزام باألخاق المهنية.
خدمة المجتمع.

تقديــم خدمــات استشــارية وتدريبيــة متميــزة ذات جــودة عاليــة تســهم فــي خدمــة المجتمــع المحلــي 
وتحقيــق التنميــة المســتدامة ونقــل المعرفــة وتوطينهــا، وذلــك مــن خــال توظيــف وتســخير إمكانيــات 

ومــوارد الجامعــة البشــرية والماديــة والمعرفيــة

القيم



األهداف
وإمكانات . 	 مقدرات  واستثمار  توظيف 

الجامعة  خدمة  في  الجامعة  وخبرات 
والمجتمع، عبر تقديم الخدمات والدراسات 
والتدريبية  واالستشارية  والبحثية  العلمية 
ومؤسسات  والخاصة  الحكومية  للقطاعات 

المجتمع المدني محليًا وعالميًا.

توثيق صلة الجامعة مع القطاعات الخارجية . 2
عن طريق سياسات وبرامج الدعم العلمي 
والفني واإلداري واإلشرافي واالستشاري 
وبناء  احتياجاتها ومتطلباتها،  يلبي  بما  لها 

الشراكات الفاعلة بين الجامعة ومجتمعها.

والخدمات . 3 الدراسات  ثقافة  تطوير 
الجامعة  في  والتدريبية  االستشارية 
مؤسسي  عمل  عبر  وتأصيلها  والمجتمع، 

منظم.

البحثية . 	 الجامعة  خدمات  تسويق 
وحدات  بين  والتدريبية  واالستشارية 
العام  القطاعين  لدى  المختلفة  الجامعة 

والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

تقديم البرامج والدورات التدريبية وورش . 	
التي  التثقيفية  والمحاضرات  العمل 
ومنسوبي  العمل  احتياجات سوق  تلبي 
والخاص،  العام  والقطاعين  الجامعة، 

والقطاع المشترك، وأفراد المجتمع.

إبرام االتفاقات ومذكرات التفاهم وتعزيز . 	
بين  المعهد  عمل  مجال  في  التعاون 
المملكة  داخل  األخرى  والجهات  الجامعة 

وخارجها.

تمثيل الجامعة في الشراكات او المشاريع . 	
التجارية التي تنشئها او تشترك فيها بما 

يضمن حقوقها.

تهدف . 	 علمية  ومؤتمرات  ندوات  تنظيم 
المعرفة  حقول  في  الخبرات  نقل  إلى 

المختلفة.

تنمية الموارد الذاتية للجامعة.. 	

لكافة قطاعات . 0	 خبرة وطني  كبيت  العمل 
اإلدارية  الجوانب  جميع  في  المجتمع 

واالستشارية والتدريبية.
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خدمات المعهد

خدمات المشاريع والدراسات التعاقدية

الخدمات االستشارية

خدمات البرامج والدورات التدريبية:

.١

.2

.3

يقــدم المعهــد المشــاريع والدراســات التعاقديــة للقطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة إلــى مؤسســات 
المجتمــع المدنــي بنظــام التعاقــد.  ويســاهم المعهــد مــن خــال إمكانــات الجامعــة فــي إيجــاد الحلــول 
للمشــاكل التنمويــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والصناعيــة وقطــاع االعمــال، كمــا يقــدم المعهــد 

خدمــات اإلشــراف العلمــي األكاديمــي للكليــات والمعاهــد الحكوميــة واألهليــة خــارج الجامعــة.

يســاهم المعهــد فــي تقديــم الخدمــات االستشــارية للعديــد مــن الجهــات فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص باإلضافــة إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــال الســماح ألعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي الجامعــة بالمســاهمة فــي تقديــم االستشــارات فــي مجــاالت تخصصاتهــم بنظــام االستشــارات 

الكلــي )متفــرغ( أو الجزئــي )غيــر متفــرغ( وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات الازمــة.

يقــدم المعهــد البرامــج والــدورات التدريبيــة وخدمــات التطويــر المهنــي والفنــي لكافــة فئــات المجتمــع 
والقطاعــات الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي كافــة التخصصــات والمجــاالت 

العلميــة والصحيــة واإلداريــة والتقنيــة. 



خدمات بيوت الخبرة

خدمات الشراكات الدولية والمحلية

خدمات التصميم والترجمة

.4

.٥

.٦

يســاهم المعهــد فــي تعزيــز مبــدأ الشــراكة بيــن الجامعــة والمجتمــع مــن خــال إتاحــة إنشــاء مكاتــب 
ــة  ــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم لتقديــم الخدمــات العلمي ــرة )Expertise Offices( ألعضــاء هيئ خب
واالستشــارية والتدريبيــة لكافــة فئــات المجتمــع فــي كافــة التخصصــات والمجــاالت العلميــة والبحثيــة.

يســاهم المعهــد فــي تعزيــز مبــدأ الشــراكة بيــن الجامعــة والمجتمــع مــن خــال إبــرام اتفاقيــات التعــاون 
ومذكــرات التفاهــم بيــن وحــدات الجامعــة المختلفــة )وكاالت ، كليــات، عمــادات ومراكــز جامعيــة( 
والجهــات الخارجيــة الحكوميــة والخاصــة  ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا القطــاع العســكري.

يقــدم المعهــد خدمــات التصميــم والترجمــة والتدقيــق المهنــي فــي جميــع التخصصــات والمجــاالت 
العلميــة والبحثيــة للقطاعيــن العــام والخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

خدمات المعهد



إمكانات المعهد البشرية
تمتلك الجامعة قوى ببشرية متخصصة تتمثل  في مجموعة من العلماء  والباحثين في شتى 

مجاالت المعرفة باإلضافة إلى مساعدي الباحثين والفنيين وذلك على النحو التالي:



أكثر من

أكثر من

أكثر من

أكثر من

أكثر من

أكثر من

أكثر من

خبير بدرجة 
الدكتوراة

موظف وطبيب 
كادر صحي

طالب وطالبة 
دراسات عليا

مركزًا بحثيًا 
ومركزًا مساندًا

محاضر ومعيد

موظف في الجهاز 
اإلداري المساند

طالب وطالبة
1400

1٧00

٨00

20

1٥00

3000

34000



إمكانات المعهد البحثية والفنية
يعمل معهد الدراسات االستشارية والخدمات على االستفادة من المراكز البحثية والعمادات البحثية 

والعمادات والمراكز المساندة الموجودة داخل الجامعة لتقديم خدماته االستشارية والبحثية، ومن أهمها:



معهد البحوث 
واالستشارات 

الطبية

مركز النشر 
العلمي مركز التعليم 

المستمر
عمادة خدمة 

المجتمع والتنمية 
المستدامة

مركز الدراسات 
واالستشارات 

العمرانية

عمادة تطوير 
التعليم الجامعي مركز اإلرشاد 

الجامعي
عمادة الجودة 

واالعتماد 
األكاديمي

مركز الوثائق 
والمعلومات

عمادة االتصاالت 
وتقنية 

المعلومات



 إلنجازات معهد الدراسات االستشارية والخدمات 

جـانـب مـن 

معرض الصور



توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين جامعة االمام عبدالرحمن بن 
فيصل مع معهد بيكر للتطوير االحترافي

توقيع مذكرة تعاون بين جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
والجامعة العربية المفتوحة

توقيع مذكرة تفاهم )منصة طبx( بين جامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل مع التجمع الصحي الثاني

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية البر  بالمنطقة الشرقية وجامعة 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل



توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع - موهبة

توقيع عقد تنفيذي معهد الدراسات االستشارية والخدمات وبيت 
خبرة المهارات وجودة اإلدارة بعمادة تطوير التعليم الجامعي 

توقيع عقد تنفيذ مشاريع في مجال االستشارات األكاديمية 
لصالح كلية الفقيه للعلوم الطبية

توقيع عقد شراكة بين معهد الدراسات االستشارية والخدمات 
وكلية التصاميم إلنشاء متجر لبيع منتجات الكلية



وبالّله التوفيق




