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كلمة العميد

تعتبــر جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل إحــدى ركائــز التعليــم 
العالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فالجامعــة بمــا تملكــه 
مــن إمكانــات علميــة وبشــرية وماديــة لهــا دور أساســي ومتميــز 
المجتمــع،  االكاديمــي وخدمــة  العلمــي واالشــراف  البحــث  فــي 
حيــث تتميــز الجامعــة بقاعــدة عريضــه مــن الكــوادر العلميــة والفنيــة 
واالداريــة المؤهلــة مــن أرقــى الجامعــات المحليــة والعالميــة، وبيئــة 
أساســية متينــة بمختلــف كلياتهــا وأقســامها العلميــة ومراكــز ابحاثهــا 

ومختبراتهــا ومكتباتهــا وأنظمتهــا المعلوماتيــة الحديثــة.
ويعــد معهــد الدراســات االستشــارية بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل حلقــة الوصــل بيــن الجامعــة والقطاعيــن العــام والخــاص 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي كبيــت خبــرة وطنــي متميــز بتقديــم 
االبحــاث والدراســات التعاقديــة واالستشــارات المهنيــة واالكاديمية 
واالداريــة بجــودة عاليــة تتوافــق مــع متطلبــات التنميــة الوطنيــة 
وســوق العمــل الســعودي، وبشــكل يعكــس قــدرة الجامعــة علــى 
التفاعــل مــع احتياجــات ومتطلبــات المجتمــع المحلــي والعمــل علــى 

تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 فــي بنــاء وطــن طمــوح وإقتصــاد 
مزدهــر ومجتمــع حيــوي معرفــي متطــور مــن خــال اإلمكانــات 

ــرة التــي تملكهــا الجامعــة.  ــة والبشــرية الكبي المادي

يقــدم معهــد الدراســات االستشــارية بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل خدماتــه فــي مجــاالت البحــوث والدراســات التعاقديــة 
وتقديــم االستشــارات واالشــراف العلمــي وإدارة بيــوت الخبــرة 
علــى أســاس عقــود مدفوعــة الثمــن، ويتولــى المعهــد أربــع مهــام 

رئيســية هــى:

1- االستشارات
2- االبحاث والدراسات التعاقدية

3- االشراف التعليمي
4- بيوت الخبرة



تعريف بالمعهد

أنشيء المعهد في عام 1440هـ )2019م(	 
يعمل كبيت خبرة استشاري وطني	 
بقــدم خدماتــه للقطــاع العــام والخــاص ومؤسســات المجتمــع 	 

المدنــي علــى أســس تعاقديــة
القطاعــات 	  مختلــف  مــع  تتوافــق  بمرونــة  نشــاطه  يديــر 

والخاصــة الحكوميــة 
يرتبط إداريًا بمعالي مدير الجامعة	 
يشــرف عليــه مجلــس إدارة يرأســه عميــد معهــد الدراســات 	 

االستشــارية

أهمية إنشاء المعهد

الرغبــة فــي توضيــف إمكانــات الجامعــة الماديــة والبشــرية 	 
ــة الســعودية 2030  ــة العربي ــة المملك ــق رؤي ــة لتحقي والمعرفي
حيــوي  وإقتصــاد مزدهــر ومجتمــع  بنــاء وطــن طمــوح  فــي 

معرفــي متطــور
متميزيــن 	  باحثيــن  لوجــود  نظــرًا  الجامعــة  إمكانــات  تســخير 

ومعامــل وتجهيــزات علميــة وتقنيــة لخدمــة متطلبــات التنميــة 
الســعودي العمــل  الوطنيــة وســوق 

والخــاص 	  العــام  القطاعيــن  مــع  الجامعــة  صلــة  توثيــق 
المدنــي المجتمــع  ومؤسســات 

الربــط بيــن الــدور األكاديمــي داخــل الجامعــة والتطبيقــي خــارج 	 
نطــاق الجامعــة 

تأصيــل ونشــر ثقافــة العمــل االستشــاري والمؤسســي فــي 	 
المجتمــع المحلــي

تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعة ومنسوبيها	 



الهدف االستراتيجي للمعهد

مجــال  فــي  واالســتراتيجية  االساســية  الخيــارات  أحــد  يكــون  أن 
تقديــم الخدمــات االستشــارية والبحثيــة علــى المســتوى الوطنــي 

واالقليمــي 

الهدف المرحلي للمعهد

واإلشــرافية  واالستشــارية  البحثيــة  الجامعــة  إمكانــات  تســويق 
المجتمــع  ومؤسســات  والخــاص  العــام  للقطاعيــن  والتعاقديــة 
المدنــي فــي شــتى مجــاالت المعرفــة الطبيــة والهندســية والتقنية 

واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  والتربويــة 

إمكانات المعهد البشرية

تمتلــك الجامعــة قــوى بشــرية متخصصــة تتمثــل فــي مجموعــة مــن 
العلمــاء والباحثيــن فــي شــتى مجــاالت المعرفــة باإلضافــة إلــى 

مســاعدي الباحثيــن والفنييــن وذلــك علــى النحــو التالــي: 

أكثر من 1400 خبير بدرجة الدكتوراه	 
أكثر من 1500 محاضر ومعيد	 
أكثر من 800 طالب وطالبة دراسات عليا	 
أكثر من 34000 طالب وطالبة	 
أكثر من 1700 موظف وطبيب كادر صحي	 
أكثر من 3000 موظف في الجهاز اإلداري المساند	 
أكثر من 20 مركزًا بحثيًا ومركزًا مساندًا	 



إمكانات المعهد البحثية والفنية

يعمــل معهــد الدراســات االستشــارية علــى االســتفادة مــن 
الموجــودة  المســاندة  والمراكــز  والعمــادات  البحثيــة  المراكــز 
ــة، ومــن  ــه االستشــارية والبحثي ــم خدمات داخــل الجامعــة لتقدي

أهمهــا:

معهد البحوث الطبية	 
مركز الدراسات واالستشارات العمرانية	 
مركز التعليم المستمر	 
مركز االرشاد الجامعي	 
مركز الوثائق والمعلومات	 
مركز النشر العلمي	 
عمادة تطوير التعليم الجامعي	 
عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة	 
عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي	 
عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات	 
كمــا يســتفيد المعهــد مــن الكراســي العلميــة والمعامــل 	 

المركزيــة الموجــودة فــي الجامعــة. 



خدمات المعهد

الخدمات التعاقدية: أولً 

يقدم معهد الدراسات االستشارية البحوث العلمية والتطبيقية للقطاعات المستفيدة من القطاعين

العام والخاص باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني بنظام التعاقد ويساهم المعهد من خال

يئيةإمكانات الجامعة البشرية والفنية والتقنية في إيجاد الحلول للمشاكل التنموية واالجتماعية والب

.واالقتصادية والصناعية وقطاع االعمال

 ً الخدمات اإلشرافية: ثانيا

يساهم معهد الدراسات االستشارية في تقديم الخدمات اإلشرافية للكليات والمعاهد الحكومية

واألهلية خارج الجامعة ويهدف بذلك إلى تقديم الخبرة العلمية واإلشراف المهني في تقييم وإعداد

.المناهج والبرامج الدراسية واالعتماد المؤسسي واالكاديمي

 ً الخدمات الستشارية: ثالثا

يساهم معهد الدراسات االستشارية في تقديم الخدمات االستشارية للعديد من الجهات في

القطاعين العام والخاص باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني من خال السماح ألعضاء

هيئة التدريس في الجامعة بالمساهمة في تقديم االستشارات في مجاالت تخصصاتهم بنظام

.االستشارات الكلي أو الجزئي

 ً بيوت الخبرة: رابعا

يساهم معهد الدراسات االستشارية في تعزيز مبدأ الشراكة بين الجامعة والمجتمع من خال إتاحة

ةالفرصة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم الخدامات العلمية واالستشارية والتدريبي

.لكافة فئات المجتمع في كافة التخصصات والمجاالت العلمية والبحثية

 ً :والترجمةاللغةخدمات:خامسا

لمجاالتواالتخصصاتجميعفيالمهنيةالترجمةوخدماتاللغويةالخدماتاالستشاريةالدراساتمعهديقدم

.المدنيالمجتمعومؤسساتوالخاصالعاملقطاعينوالبحثيةالعلمية



وبالله التوفيق








