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بقلـــم  /صاحب السمو امللكي األمري
مشاري بن سعود بن عبد العزيز
أمري منطقة الباحة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم
على سيد املرسلني وبعد ،،،،،،
إن تأسيس معهد باجلامعة يعنى
بالدراسات واخلدمات االستشارية ميثل خطوة
عملية حنو مساهمة اجلامعة يف تقديم اآلراء
واملقرتحات اليت ينعكس نفعها على الصاحل
العام واإلسهام يف خدمة قضايا اجملتمع وإبداء
املشورة حيال جوانب التنمية والتخطيط كون
اجلامعة شريك يف منظومة سجل العطاء الوطين
مبا متلكه من كوادر أكادميية وخربات
علمية من شأنها التفاعل مع متطلبات اجملتمع
وتقديم اخلدمات والبحوث العلمية ولعل إنشاء
هذا املعهد يكون بوابة حنو اجملتمع واإلدارات
احلكومية ومينح اجلامعة فرصة املشاركة
واالنفتاح على العطاء امليداني وتطبيقاته مما
سيثري التجربة لدى الطرفني وبلوغ األهداف
املنشودة حنو نتائج مميزة ملا فيه ارتقاء املنطقة وتبنى األفكار املميزة وهذا ما نتطلع له من اجلامعة ضمن
رسالتها حنو التعليم واجملتمع.
وإننا إذ نقدر هذه اخلطوة الطيبة للجامعة لنرجو أن حيقق املعهد غاياته اليت تأسس ألجلها كما
ندعــــو اجلميـــع من جهـــات حكومية ومؤسسات ذات نشاط اجتماعي التفاعل مع املعهــــد واالستفادة من
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كلمة سعادة مدير اجلامعة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وعلى آله وصحبه وسلم  ..ثم أما بعد ،،،
إن الدور الذي تقوم به املؤسسات اجلامعية ال يهتم باجلوانب
التعليمية فحسب ،ولكن ميتد هذا الدور إىل االضطالع بالبحث
العلمي خاصة البحث العلمي املرتبط حباجات اجلامعة واجملتمع،
فالعالقة االرتباطية بني البحث العلمي واحتياجات اجملتمع عالقة
ارتباطية قوية ،وهذا ما أوجد الوظيفة الثالثة للجامعة واملتمثلة يف
خدمة اجملتمع ،كل هذه الوظائف تتفاعل فيما بينها من أجل
حتقيق أهداف وطموحات اجملتمع ،وبالتالي املساهمة بشكل
مباشر أو غري مباشر يف حتقيق أهداف التنمية الشاملة اليت
ينشدها.
وجامعة الباحة كواحدة من جامعات اململكة تضع يف اعتبارها أهمية حتقيق التطور النوعي يف أداء
كافة مؤسسات جمتمع منطقة الباحة ،وذلك من خالل تسخري كافة امكانات اجلامعة البشرية واملادية
لتحقيق آمال وطموحات املنطقة ،ومواجهة احتياجاتها .ولتحقيق هذا التطور مت انشاء معهد الدراسات
واخلدمات االستشارية ،الذي يهدف يف األساس إىل حتقيق التواصل الفعال بني اجلامعة واجملتمع ،وتلبية
احتياجات اجملتمع ومواجهة القضايا واملشكالت اليت تعرتض طريق التنمية بالوسائل والطرق العلمية ،كما أن
املعهد يعد اجلهة اليت حتقق االستثمار األمثل يف رأس مال اجلامعة الفكري وتوظيفه يف اجتاه حتقيق آمال
وطموحات املنطقة.
وتأكيداً على أهمية التسويق للمعهد وحتقيق أهدافه واكتساب ثقة اجملتمع به وخبدماته كان التوجه
إلعداد هذا الدليل كأداة ميكن بواسطتها نشر ثقافة وأهداف املعهد واإلمكانات البشرية واملادية املتاحة
اليت ميكن استغالهلا واالستثمار فيها أفضل استثمار مبا حيقق طموحات اجلامعة واجملتمع على حدٍ سواء.
ويف النهاية ال يسعين إال أن أتوجه بالشكر واالمتنان إىل أصحاب السعادة القائمني على شؤون املعهد
والدعاء هلم بالتوفيق والسداد والتأكيد هلم بأن اجلامعة بكافة مواردها موجهة لتحقيق األهداف اليت من
اجلها أنشئ هذا املعهد واالرتقاء مبستوى األداء على كافة املستويات واألصعدة.
وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

أ.د .عبد اهلل بن حممد الزهراني
مدير اجلامعة املكلف
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كلمة سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

أ.د .سعيد بن صاحل الرقيب
وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اشرف املرسلني سيدنا
حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم ثم أما بعد،،،،
يشهد العامل حالياً مرحلة جديدة تتزايد فيها أهمية البعد الفكري
املعريف وتتقدم فيها املعارف كمورد أساسي على بقية املوارد األخرى،
األمر الذي أدى إىل ظهور مفهوم "رأس املال الفكري" على نطاق واسع،
باعتباره تعبرياً لقدرة املؤسسات على املنافسة وحتقيق النجاح ،ويتضمن
مفهوم رأس املال الفكري األصول املعرفية واملعلومات وخمزون
املؤسسات من أفكار املوظفني ،وبراءات االخرتاع وامللكية الفكرية.
وتعد اجلامعات أكثر املنظمات امتالكا وقدرة على توظيف رأس
املال الفكري حبكم وظائفها ،كما أنها من أكثر املنظمات مالءمة لتبين هذا املبدأ ،مبا لديها من مراكز
حبثية ونظم معلوماتية وعقول بشرية تسهم بها يف خدمة اجملتمع .ولقد حقق التعليم العالي يف اململكة العربية
السعودية قفزات هائلة وتشكلت كيانات جامعية عمالقة ،ونتيجة لذلك حتقق اهلدف األدنى من وجود هذا
الكم من اجلامعات املتمثل يف إتاحة فرص التعليم العالي لعدد أكرب من املواطنني ،وبات من املنطقي
االعرتاف بأننا على أعتاب مرحلة جديدة لوظيفة تضاف لوظائف اجلامعات وهي خدمة التنمية واملساهمة يف
زيادة الدخل القومي واالرتقاء مبستوى الدولة يف مؤشرات اإلبداع العاملية ،تناغماً مع العصر الذي يعيشه العامل
بأسره.
وحتمل اجلامعات الناشئة مسؤولية كربى يف التوفيق بني هم التأسيس وهم املنافسة وحتقيق التميز يف
جمتمع كاململكة العربية السعودية حيتضن العديد من اجلامعات العريقة يف املدن الكربى ،يف الوقت الذي
حتتل فيه اجلامعات الناشئة مناطقاً أقل قدرة على املنافسة ،وكذلك يف ظل وجود عدد من اجلامعات األهلية
الطموحة ،لذلك بنت وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جبامعة الباحة رؤيتها على أساس توظيف
رأس املال الفكري لديها واستثماره أفضل استثمار.
ومن هذا املنطلق وضعت اجلامعة اللبنة األوىل لالستثمار األمثل يف رأس ماهلا الفكري ،من خالل إنشاء
معهد الدراسات واخلدمات االستشارية ،الذي يعهد إليه إقامة جسور التعاون وحتقيق الشراكة الفعلية بني
اجلامعة واجملتمع ،واملساهمة الفاعلة يف حتقيق أهداف التنمية الشاملة مبنطقة الباحة ،حيث إن فلسفة إنشاء
املعهد تقوم على أساس استغالل كافة املوارد املتاحة باجلامعة واملتمثلة يف املوارد البشرية املتخصصة عالية
التأهيل ،واملوارد املادية واليت يتم توجيهها لتقديم اخلدمات والدراسات واالستشارات العلمية املتخصصة
والدورات التدريبية التأهيلية لكافة القطاعات احلكومية واخلاصة ،مبا يساهم يف حتقيق األهداف اخلاصة
بهذه القطاعات.
وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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كلمة سعادة وكيل املعهد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد اخللق
ورسول احلق حممد  وبعد ،،،
تأسس رسالة اجلامعات يف العصر احلاضر على دورها بالغ
األهمية وتنامي درجات تأثريها يف حياة األمم والشعوب على اختالف
مراحل تطورها االقتصادي واالجتماعي ،وامتدت هذه الرسالة
لتشمل كافة نواحي احلياة العلمية والعملية والتقنية ،األمر الذي
جعل من أهم واجبات اجلامعات ،حتقيق الشراكة الفعلية مع
اجملتمع من خالل حبث حاجاته وتوفري متطلباته ،ومنها الوصول إىل
مراتب عالية يف ابتكار التقنيات املتقدمة ،وال يتم ذلك إال بتفعيل
رسالة اجلامعات واالستفادة من كافة االمكانات املتوفرة لديها
واليت ميكنها أن تسهم يف تقديم حبث علمي جيد خيدم أهداف التنمية مبجتمعاتها.
فمعيار التقدم والرقي يف أي جمتمع يعتمد على مدى ما حققه من جناح وتقدم على املستوى االقتصادي
والثقايف واالجتماعي ،وال شك أن مستوى التعليم وامتالك وصناعة املعرفة واالستفادة القصوى من خمرجاتها
مؤشر معياري مهم حيدد موقع اجملتمع يف خارطة التقدم ليس حمليا فقط ولكن أيضا عامليا ،باإلضافة إىل
مسايرة العصر وامتالك أدوات املعرفة بل صناعتها وتنظيمها بشكل يتيح ملواردها البشرية اإلبداع واالبتكار.
لذلك تعد عمليات االستفادة من اإلمكانات املادية والبشرية املتوفرة باملؤسسات اجلامعة هي األساس األول
لنجاح هذه املؤسسات يف حتقيق التطوير املناسب للمجتمع وحتقيق طموحاته وعالج كافة القضايا
واملشكالت اليت تواجهه ،بالطرق واألساليب العلمية املناسبة.
وتأسيسا على ذلك انشأت جامعة الباحة معهد للدراسات واخلدمات االستشارية ،بهدف حتقيق التواصل
الفعال مع مؤسسات جمتمع منطقة الباحة وتقديم اخلدمات العلمية والبحثية ،واالستشارات املتخصصة اليت
ختدم أهداف هذه املؤسسات وحتقق هلا التطور الذي يتناسب وطبيعة عملها ،وذلك حتقيقاً للشراكة الفعلية
بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع باملنطقة احلكومية منها واخلاصة ،ولقد مت إعداد هذا الدليل بهدف التعريف
باملعهد وخبدماته ،وباإلمكانات املادية والبشرية اليت ميكن من خالهلا حتقيق األهداف املرجوة واليت من
أجلها مت انشائه.
وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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د .عبد الواحد بن سعود الزهراني
وكيــــــل معهــــــد الدراســــات
واخلدمـات االستشارية

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليـــــــــــــــم
جامعــــــــة الباحــــــــــة
معهد الدراسات واخلدمات االستشارية

مقدمة
يعد قرار إنشاء معهد الدراسات واخلدمات االستشارية نتاجاً طبيعياً لتطور الفكر األكادميي
والعلمي واإلداري على مستوى اململكة حتى حتاكي مثيالتها من دول العامل املتقدم؛ وذلك بإطالق جهات
أكادميية ،وحبثية ،واستشارية وتدريبية تعمل بفكر القطاع اخلاص ولكن تتبع ملؤسسات وهيئات حكومية
ممثلة يف اجلامعات ،على اعتبار أن املؤسسات اجلامعية من وظائفها األساسية خبالف التدريس وظيفيت البحث
العلمي وخدمة اجملتمع ،فاجلامعات لديها امكانات بشرية مؤهلة يف كافة التخصصات العلمية ،باإلضافة إىل
االمكانات املادية املتمثلة يف القاعات التدريبية اجملهزة واملعامل املتنوعة واملتعددة يف العديد من التخصصات
العلمية ،واملكتبات العلمية ،والعديد من االمكانات األخرى اليت ميكن االستفادة منها يف تقديم خدمات
علمية واستشارية ودراسات حبثية ختدم أهداف التنمية الشاملة باجملتمع.
لذلك سيكون املعهد هو بوابة اجلامعة حنو اجملتمع من حيث التواصل والتفاعل ،وسيكون أداة تنفيذ
فعالة لكافة اجلهات اليت تسهم يف دفع عجلة التنمية والتطور للوطن واملعهد يف سعيه هذا يطمح لتحقيق
أهدا ف خطته االسرتاتيجية لإلسهام يف جعل رؤيته ورسالته وغاياته الكربى وأهدافه احملددة واقعاً ملموساً
يضفي على جامعة الباحة واملنطقة والوطن مزيداً من التألق والنجاح إن شاء اهلل.
إن ما يطمح إليه املعهد هو حتقيق االكتفاء الذاتي يف تطوير األداء اإلداري واألكادميي والبحثي
واملهين والتدرييب ،واخلروج من نطاق احمللية إىل العاملية وحماكاة أعرق معاهد الدراسات واالستشارات
العاملية ،وزيادة موارد اجلامعة املالية وهذا طموح مشروع .ويف سبيل ذلك فإن املعهد سيضع من اخلطط
والربامج ما حيقق له طموحاته ،وذلك من خالل تطوير الكوادر البشرية ،ونهج فكر التطوير اإلداري
والتدريب على رأس العمل ،والبداية من حيث انتهت إليه خربات اآلخرين واالهتمام باملسؤولية االجتماعية
كمحور هام من حماور عمله ،وهذا كل من شأنه التعجيل بتحقيق هذا الطموح املشروع هلذا املعهد مبشيئة
اهلل تعاىل.

نشأة املعهد
أوصى جملس جامعة الباحة بطلب املوافقة على إنشاء معهد الدراسات واخلدمات االستشارية يف
 ٣٥٣٤٦وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٢هـ بإنشاء املعهد بناء على قرار جملس التعليم العالي رقم  ١٤٣٤/٧/١٠يف جلسته
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جلسته الرابعة للعام اجلامعي ١٤٣٣/۱٤٣٢هـ واملنعقد بتاريخ ١٤۳۳/٥/٢۳هـ .وقد جاءت املوافقة السامية رقم

اململكة العربية السعودية
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جامعــــــــة الباحــــــــــة
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الثالثة والسبعني واملعقودة بتاريخ ۱٤٣٤/٧/٢هـ .وقد شكلت املوافقة السامية على إنشاء معهد الدراسات
واخلدمات االستشارية إضافة كبرية للمسرية التطويرية واملتميزة جلامعة الباحة.

أهمية املعهد
رغبة من اجلامعة يف إنشاء معهد الدراسات واخلدمات االستشارية جبامعة الباحة تفعيال لدور اجلامعة
الريادي واالسرتاتيجي واملساهمة بدور فعال يف خدمة جمتمع منطقة الباحة بصفة خاصة واململكة العربية
السعودية بصفة عامة ،حيث أن اجلامعة هي إحدى ركائز التنمية يف املنطقة ،ونظراً ملا تضمه اجلامعة من
املتخصصني يف خمتلف اجملاالت األكادميية والبحثية واإلدارية ،وكذا توفر اإلمكانات املكانية والتجهيزية
واملعملية واليت متكن كافة القطاعات احلكومية واخلاصة لالستفادة من كل هذه املقومات لدعم التنمية
االجتماعية واالقتصادية والبيئية والعلمية ،معتمداً على البحث العلمي التطبيقي وإجراء الدراسات واألحباث
والربامج واخلطط واالسرتاتيجيات ،وتنظيم اللقاءات واملؤمترات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل
املتخصصة يف كافة املواضيع اليت تهم اجملتمع ،وبناء شراكات استثمارية مع اهليئات واملؤسسات احلكومية
واألهلية وغريها.

مربرات إنشاء املعهد
 .1مواكبة متطلبات التنمية الشاملة بوضع الدراسات العلمية للمشاريع التنموية وإجياد احللول للعقبات
اليت قد تواجه هذه املشاريع بطرق علمية.
 .2حاجة القطاعني العام واخلاص إىل مؤسسة حبثية تستطيع التنسيق بني هذين القطاعني وبني اخلربات
والكفاءات املتوفرة يف اجلامعة.
 .3احلاجة منطقة الباحة املاسة إىل خربات املتخصصني واالستشاريني وأعضاء هيئة التدريس والباحثني
باجلامعة يف شتى اجملاالت لالستفادة منها يف حتقيق أهدافها وبلوغ غايتها ،حيث إن املنطقة تشهد
تطورات سريعة وملحوظة وحتتاج إىل مثل هذه اخلربات.
 .4انشاء قاعدة بيانات متكاملة لالستشاريني وبيوت اخلربة املتوفرة باجلامعة لتكون مرجعاً أساسياً
ومهماً ملؤسسات اجملتمع بهدف املساهمة يف وضع احللول للمشكالت والقضايا اليت تواجههم وتطوير
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الرؤية
الريادة والتميز يف جمال تقديم الدراسات واخلدمات واالستشارات العلمية للقطاعني العام واخلاص
وفق املعايري احمللية والعاملية.

الرسالة
تقديم الدراسات واخلدمات واالستشارات العلمية والبحثية املتميزة لتحقيق التنمية املستدامة يف
اجملتمع من خالل تسويق اخلربات األكادميية العلمية باجلامعة وبناء الشراكات االسرتاتيجية الفاعلة مع
القطاعني العام واخلاص.

األهداف
 .1توثيق صلة اجلامعة مع القطاعات احلكومية واخلاصة وتقديم خدمات اجلامعة البحثية واالستشارية
والعلمية مبا يليب احتياجاتها ومتطلباتها.
 .2االستثمار األمثل إلمكانيات اجلامعة وتسويق قدراتها البحثية والعلمية واالستشارية لكافة قطاعات
اجملتمع.
 .3إجياد الروابط وتعزيز التعاون مع القطاعات احلكومية واخلاصة لتقديم اخلدمات والدراسات
االستشارية يف كافة اجملاالت البحثية الطبية واهلندسية والتقنية واإلنسانية واالجتماعية مبا حيقق
هلذه القطاعات احتياجاتها وتطلعاتها وينمي موارد اجلامعة املالية واملعنوية.
 .4العمل كبيت خربة لكافة قطاعات اجملتمع.
 .5حتقيق بيئة عمل جيدة للمعهد والعمل على تطويرها لتواكب املستجدات العصرية وحتقيق املنافسة
والريادة.

القيم
 املبادرة والتفاعل.
 التميز واالتقان.
 االحرتافية واالبتكار.
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 االلتزام واملسؤولية.
 العمل اجلماعي.
 الشفافية واألمانة.
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جملس معهد الدراسات واخلدمات االستشارية
م

االسم

الصفة

املنصب اإلداري

 1األستاذ الدكتور /سعيد بن صاحل الرقيب وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 2الدكتور /عبدالواحد بن سعود الزهراني

وكيل املعهد نائباً للرئيس وأميناً للمجلس

 3األستاذ الدكتور /غامن بن حممد الغامدي عميد كلية الصيدلة اإلكلينيكية

رئيساً
وكيالً
عضواً

 4الدكتور /سعيد بن أمحد الغامدي

عميد الدراسات العليا

عضواً

 5الدكتور /طلق بن عوض اهلل السواط

عميد التطوير اجلامعي

عضواً

 6الدكتور /علي بن هندي الغامدي

عميد كلية الطب

عضواً

 7الدكتور /فارس بن صاحل الغامدي

عميد كلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمر

عضواً

 8الدكتور /أمحد بن مجعان آل فهد

عميد البحث العلمي

عضواً

 9الدكتور /حممد بن سعود الزهراني

عميد كلية العلوم اإلدارية واملالية املكلف

عضواً

 10الدكتور /أسامة بديع شفيق أبوالعطا

األستاذ بكلية اهلندسة ومستشار وكيل اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي

عضواً
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الشراكة مع اجملتمع
تعد الشراكة اجملتمعية األساس الذي يقوم عليه عمل املعهد ويؤكد وحيرص على حتقيقها وذلك يف سبيل
تكوين جمتمع قائم على أسس علمية يستطيع مواجهة التحديات احمللية والعاملية .لذلك يعمل معهد الدراسات
واخلدمات االستشارية على:
 حتقيق التعاون والشراكة بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع املستفيدة من خدمات اجلامعة.
 تقديم اخلدمات االستشارية اليت من شأنها دفع عجلة اخلدمة اجملتمعية وتشجيعها ودعم املشاركة
الفعالة يف قضايا اجملتمع.
 وضع آليات وبرامج عمل تهدف إىل حتقيق مزيد من التوافق بني األنشطة البحثية داخل اجلامعة
واملتطلبات اجملتمعية ملنطقة الباحة من جهة وباململكة من جهة أخرى.
 تقديم اخلدمات التعاقدية املميزة اليت حتقق للمعهد امليزة التنافسية للقطاعات احلكومية واخلاصة
اإلنتاجية منها واخلدمية كبيت خربة مؤهل وقادر على تقديم احللول واالستشارات الناجحة لتلك
القطاعات.
 فتح قنوات شراكة تسهم يف تقديم الدراسات واألحباث اليت تركز على املشاكل والقضايا الصحية
والبيئية واالجتماعية واالقتصادية والصناعية مبجتمع منطقة الباحة.
 تشجيع األقسام العلمية بكليات اجلامعة املختلفة على املشاركة اجملتمعية من خالل مشروعات تعاون
ودراسات واستشارات تنظم وتدعم من خالل اجلهات احلكومية وقطاع األعمال.
 العمل على دراسة املشكالت والقضايا املرتبطة باجملتمع احمللي واليت تؤثر على مستوى حتقيق أهداف
التنمية الشاملة واليت تتمثل يف (البطالة ،اختالل سوق العمل اإلسكان ،الفقر ،السلوكيات الفردية
الشاذة والظواهر االجتماعية اجلديرة بالتحقيق).

االستشارات
يعترب تقديم االستشارات العلمية والعملية من أهم األهداف االسرتاتيجية اليت يسعى لتقدميها املعهد جبودة
يسعى لعقد العديد من الشراكات مع املؤسسات االستشارية العلمية احمللية منها والعاملية مما يساعد يف نقل
اخلربات العلمية والعملية وذلك عن طريق:
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ومهنية عالية عن طريق العديد من املتخصصني مبختلف اجملاالت العلمية والعملية .ومن هذا املنطلق فإن املعهد
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 إبرام عقود حتت الطلب مع مستشارين متفرغني وغري متفرغني.
 إبرام عقود استشارية لفرتات حمدودة حسب حاجة اجلهة املستفيدة.
 تكوين فرق عمل متميزة يف ختصصات حمددة للقطاعات املستفيدة.

البحوث والدراسات
من الوظائف األساسية للجامعة وظيفة البحث العلمي ،حيث يتوفر لدى اجلامعة الكوادر العلمية
املتخصصة اليت متكنها من القيام بهذه الوظيفة املهمة ،واليت ختدم بها اجلامعة اجملتمع من خالل القيام
بإعداد الدراسات والبحوث العلمية املرتبطة بكافة اجملاالت اليت ختدم أهداف التنمية الشاملة اليت ينشدها
اجملتمع ،لذلك حيرص معهد الدراسات واخلدمات االستشارية على التواصل مع اجلهات املستفيدة بالقطاع
العام واخلاص والوقوف على املشكالت اليت تواجههم وتقديم احللول العلمية والعملية املناسبة .وبناءً على
قدرات املعهد يف االستفادة من إمكانات اجلامعة من خرباء ومعامل لدراسة هذه املشكالت ومجع املعلومات
وإعداد أحباث علمية مبستوى علمي متطور .حيث يقدم املعهد خدماته للعديد من القطاعات واليت تتمثل يف
اآلتي:
 قطاع الرتبية والتعليم.
 القطاع الطيب والصحي.
 قطاع التنمية السياحية واآلثار.
 القطاع املالي واملصريف.
 قطاع التجاري والتسويقي.
 القطاع اإلداري والقانوني.
 قطاع االستشارات اهلندسية.
 القطاع الشرعي والقضائي.
 قطاع تنمية قدرات الشباب وعالج القضايا اليت تواجههم.
 قطاع تقنية املعلومات وعلوم احلاسب وتكنولوجيا االتصاالت.
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 اجلهات اخلريية.
 القطاع االجتماعي.
 القطاع الصناعي والتعديين.
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 قطاع الطاقة واستثمار املوارد املتجددة.
 القطاع التنمية الزراعية ومشاريع الزراعة اجملتمعية.
 قطاع األعمال الفنية.
باإلضافة إىل خدمات أخرى يقدمها املعهد منها خدمات دعم ومساندة الباحثني الستكمال دراساتهم
وحبوثهم يف جماالت الرتمجة ،واملراجعة اللغوية ،والعمليات اإلحصائية ،باإلضافة إىل برامج التدريب والتأهيل
واليت يقوم بها املعهد من خالل خنبة من املدربني الذين يتمتعون بكفاءة تدريبية عالية ،وخربة طويلة يف حتديد
االحتياجات املطلوبة للتدريب ،وتصميم احلقائب التدريبية املالئمة الحتياجات املتدرب ،حيث يتم تقديم هذه
الربامج بأسلوب حديث قائم على التفاعلية واإلثراء املعريف ،كما يقدم املعهد خدمات إلكرتونية خاصة
بالبوابة اإللكرتونية للخدمات املقدمة من القطاع احلكومي وقطاع األعمال وتتضمن خدمات املعهد تشكيلة
من احللول املتكاملة ابتداءً من تطوير أنظمة إدارة احملتوى البسيطة وصوالً إىل حتليل وتصميم وتطوير البوابات
اإللكرتونية املتخصصة .كما يقدم املعهد عدداً من اخلدمات اليت تتسق مع أهدافه وجماالته ،واليت ميكن
تصميمها وتقدميها حبسب احتياجات اجلهات املستفيدة.

اخلدمات
يتميز معهد البحوث واالستشارات بقاعدة عريضة من كوادر علمية ،تضم العديد من اخلرباء
واملستشارين املؤهلني ،من أرقى اجلامعات األمريكية واألوربية والعاملية ومتخصصون يف خمتلف اجملاالت.
باإلضافة إىل مساعدي الباحث والفنيني املتخصصني وطالب الدراسات العليا.

البنية األساسية للمعهد
يعتمد املعهد يف تقديم خدماته على البنية األساسية للجامعة بكلياتها املختلفة ،وأقسامها العلمية
ووحداتها البحثية املتخصصة ،وخمترباتها املزودة بالعديد من األجهزة العلمية ،ومكتباتها املرتبطة بقواعد
معلومات عاملية ،وأنظمتها املعلوماتية املرتكزة على قاعدة متقدمة من تقنية املعلومات ،وهناك بعض األمثلة
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يتوفر بكلية اهلندسة معامل حاسب آلي ولغات ونظم هندسة التحكم ومعاجلة االشارات الرقمية ومقاومة
املواد وتقنية خرسانة وميكانيكا الرتبة واملساحة وورشة النماذج والورش اهلندسية ومعمل اللحام ومعمل
القياسات املتقدمة ومعمل انتقال احلرارة.
كليات العلوم بالباحة والعلوم واآلداب باحملافظات يتوفر بها معامل األحياء لعلوم النبات واحليوان ومعامل
حاسب آلي ومعامل الفيزياء ومعامل الكيمياء العضوية وغري العضوية والتحليلية.
كلييت الصيدلة اإلكلينيكية والعلوم الطبية التطبيقية يتوفر بها معامل الكيمياء التحليلية الصيدلية
وامليكروبيولوجي العامة واإلكلينيكية والكيمياء احليوية والكيمياء العضوية والطبية الصيدلية
والصيدالنيات ومعمل امليكروبيولوجي العامة واإلكلينيكية واألحياء ومعامل األحياء الدقيقة واألنسجة
واألحباث والعيادات البصرية والتمريض الباطين وصحة األم والطفل وصحة اجملتمع والصحة النفسية والعقلية
وكبار السن.

اهليكل التنظيمي
مدير اجلامعة
جملس املعهد
عميد املعهد

وكيل املعهد للدراسات والكراسي العلمية ومراكز التميز

وكيل املعهد لالستشارات

وحدة الكراسي العلمية ومراكز التميز البحثي

وحدة االستشارات

وحدة األحباث والدراسات واإلشراف العلمي واألكادميي
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وحدة العقود واالتفاقيات

وحدة الشؤون املالية واإلدارية

وحدة التسويق واإلعالن
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وحدة التسويق واإلعالن
تقوم وحدة التسويق واإلعالن باملهام التالية:
 .1التعريف مبنتجات املعهد وخدماته بكل الطرق.
 .2استكشاف وجهة نظر العمالء (ماذا يريد جمتمع الباحة خصوصا ،واجملتمع السعودي على وجه
العموم من جامعة الباحة).
 .3تفعيل وحدة التسويق كوحدة ربط بني املعهد واجلهات املستهدفة شركاء النجاح.
 .4توقع احتياجات املنطقة ،والتخاطب مع اجلهات املعنية ،ومعرفة احتياجات اجملتمع عن طريق البحوث
والدراسات امليدانية اإلحصائية واملسحية.
 .5البحث امليداني عما حيتاجه اجملتمع ،يف سبيل أن حيظى املعهد بسمعة قوية ومشرفة وبدعم كبري من
بني أوساط اجملتمع.
 .6إعداد ووضع اخلطط التسويقية سنوياً وتنظيم النشاط التسويقي املطلوب والرقابة والتقويم لألنشطة
التسويقية ووضع اخلطة التنفيذية اخلاصة باملبيعات مبا خيدم اخلطط االسرتاتيجية العامة للمعهد.
 .7ضمان تنفيذ اخلطط ،وذلك بالتأكد من سري أعمال وحدة التسويق واإلعالن ،وحتديد احتياجات
الوحدة من موظفني مبا يتناسب مع مؤهالتهم واحتياجاتهم وتدريبهم وتأهيلهم ،وتقدير ميزانية وحدة
التسويق ألهميتها على مستوى املعهد.
 .8رصد ومراقبة املنافسني يف معاهد الدراسات واالستشارات باجلامعات ومراكز األحباث األخرى وهل
أحدثوا تطويرا أو غريوا يف منتجاتهم وخدماتهم.
 .9إجياد فرص تسويقية ميكن استغالهلا يف بيئة تنافسية مقارنة للتميز بني معاهد الدراسات
واالستشارات واجلهات البحثية واخلدمية األخرى.
 .10من خالل وحدة التسويق واالعالن ،ميكن للمعهد حتليل التطورات اليت حتدث يف سوق الدراسات
واالستشارات ،لتحديد نقاط الضعف والقوة لدى اجلهات املنافسة والرقي خبدمات املعهد.
 .11تقييم النتائج احملققة وإجنازات املعهد ورفع التقارير عنها للعميد.
 .12متابعة املوقع االلكرتوني للمعهد وحتديثه باستمرار.
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وحدة الكراسي العلمية ومراكز التميز البحثي
تقوم وحدة الكراسي العلمية ومراكز التميز البحثي مبهمات منها اآلتي:
 .1إعداد النماذج اخلاصة بالكراسي العلمية ومراكز التميز البحثي.
 .2متابعة التقارير املالية واإلدارية للكراسي العلمية ومراكز أحباث التميز.
 .3إعداد تقارير األداء للكراسي العلمية ومراكز التميز ورفعه إىل الوكيل املختص.
 .4القيام بكل ما يتصل بالنواحي اإلعالمية ،وشؤون العالقات العامة.
 .5متابعة التواصل مع ممولي وداعمي الكراسي العلمية.
 .6إعداد احلساب اخلتامي لربامج الكراسي ومراكز التميز ،ورفعه إىل الوكيل املختص.
 .7تنفيذ القرارات الصادرة من جملس املعهد وإدارته.
 .8العمل كحلقة وصل بني اإلدارة واملكاتب التنفيذية املعنية مبراكز التميز البحثي بوزارة التعليم
ومتابعة املستجدات بالوزارة يف شأن تلك املراكز.
 .9حفظ اللوائح واألنظمة اخلاصة بالكراسي العلمية ومراكز التميز وتسهيل الوصول إليها من قبل
املعنيني من مسئولي الكراسي واملراكز واملستفيدين من خدماتها.
 .10إعداد الدراسات وتقديم املقرتحات والبحث وحتضري املعلومات لدعم مهام اإلدارة يف إنشاء وتطوير
وحتفيز أنشطة الكراسي العلمية ومراكز التميز البحثي وتعزيز مكانتها.
 .11دراسة ما حيال إليها من موضوعات وتقديم التوصيات املناسبة بشأنها.
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وحدة االستشارات
تقوم وحدة االستشارات باملهام التالية:
 .1حصر الكفاءات واخلربات من أعضاء هيئة التدريس لتكوين قاعدة بيانات يف جمال عمل
االستشارات والتدريب.
 .2إعداد النماذج اخلاصة باالستشارات والتدريب.
 .3اإلعداد والرتتيب لكافة ورش العمل والندوات العلمية اخلاصة باالستشارات والتدريب.
 .4متابعة التقارير املالية واإلدارية لعمل االستشارات والتدريب.
 .5إعداد تقارير األداء لالستشارات والتدريب ورفعه إىل الوكيل املختص.
 .6القيام بكل ما يتصل بالنواحي اإلعالمية ،وشؤون العالقات العامة.
 .7متابعة التواصل مع املستفيدين من وحدة االستشارات والتدريب.
 .8إعداد احلساب اخلتامي ملشاريع االستشارات والتدريب ،ورفعه إىل الوكيل املختص.
 .9العمل كحلقة وصل بني إدارة املعهد واملستشارين واملدربني واجلهات املستفيدة ومتابعة املستجدات يف
ذلك.
 .10حفظ اللوائح واألنظمة اخلاصة باالستشارات والتدريب وتسهيل الوصول إليها من قبل املعنيني
واملستفيدين من خدماتها.
 .11إعداد قاعدة بيانات باجلهات اليت قد تستفيد من خدمة االستشارات والتدريب والتواصل معها.
 .12دراسة ما حيال إليها من موضوعات وتقديم التوصيات املناسبة بشأنها.
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وحدة األحباث والدراسات واإلشراف العلمي واألكادميي
تقوم وحدة األحباث والدراسات واإلشراف العلمي واألكادميي باملهام التالية:
 .1حصر الكفاءات واخلربات من أعضاء هيئة التدريس لتكوين قاعدة بيانات يف جمال عمل الدراسات
واألحباث واإلشراف العلمي واألكادميي يف كل ختصص.
 .2إعداد النماذج اخلاصة بالدراسات واألحباث.
 .3اإلعداد والرتتيب لكافة ورش العمل والندوات العلمية اخلاصة بالدراسات واألحباث.
 .4متابعة التقارير املالية واإلدارية لعمل وحدة الدراسات واألحباث واإلشراف العلمي.
 .5إعداد تقارير األداء للدراسات واألحباث ورفعه إىل الوكيل املختص.
 .6القيام بكل ما يتصل بالنواحي اإلعالمية ،وشؤون العالقات العامة.
 .7متابعة التواصل مع املستفيدين من مشاريع الدراسات واألحباث واإلشراف العلمي واألكادميي.
 .8إعداد احلساب اخلتامي ملشاريع الدراسات واألحباث واإلشراف العلمي واألكادميي ،ورفعه إىل
الوكيل املختص.
 .9العمل كحلقة وصل بني إدارة املعهد والقائمني على الدراسات واجلهات املستفيدة ومتابعة املستجدات
يف ذلك.
 .10حفظ اللوائح واألنظمة اخلاصة بالدراسات واألحباث واإلشراف العلمي واألكادميي وتسهيل الوصول
إليها من قبل املعنيني واملستفيدين من خدماتها.
 .11إعداد قاعدة بيانات باجلهات املستفيدة واليت قد تستفيد من خدمات الدراسات واألحباث واإلشراف
العلمي واألكادميي والتواصل معها.
 .12دراسة ما حيال إليها من موضوعات وتقديم التوصيات املناسبة بشأنها.
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وحدة العقود واالتفاقيات
تقوم وحدة العقود واالتفاقيات باملهام التالية:
 .1إعداد وصياغة العقود الالزمة حسب النشاط املطلوب وبناء على النماذج املعتمدة باملعهد.
 .2إعداد وصياغة مذكرات التعاون بني املعهد والغري.
 .3االشراف على التعهدات الداخلية واخلارجية اليت يكون املعهد طرفا فيها.
 .4اعتماد العقود من اجلهة القانونية باملعهد.
 .5تسجيل معطيات كل عقد بربنامج إدارة العقود باملعهد.
 .6متابعة التزامات كل عقد والرفع بها لعميد املعهد.
 .7التنسيق مع اجلهات املعنية باملعهد حسب املهام الواردة بالعقد حسب االختصاص.
 .8تزويد العميد بتقرير شهري عن حالة العقود والتزاماتها املالية والفنية.
 .9االحتفاظ بأرشيف للعقود املنتهية واملتوقفة وتقديم تقرير عنها لعميد املعهد.
 .10العمل على التطوير يف أسلوب إدارة العقود ومتابعة التزاماتها.
 .11إبداء الرأي يف النزاعات النظامية واجلزائية املتعلقة باملتعاملني مع املعهد.
 .12ضبط وتوثيق حقوق امللكية الفكرية اخلاصة باجلامعة والتأكد من اتباع القواعد والتشريعات
احمللية والدولية املنظمة لذلك.
 .13حفظ نسخ من االتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم يف ملفات خاصة بها.
 .14حفظ اللوائح واألنظمة اخلاصة بكل أعمال املعهد واجلامعة وتسهيل الوصول إليها من قبل املعنيني
ومتابعة املستجدات عليها باستمرار.
 .15أية مهام قانونية أخرى قد تكلف بها الوحدة.
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وحدة اجلودة
وحدة اجلودة من الوحدات املهمة جدا وتقوم باملهام التالية:
 .1نشر ثقافة اجلودة يف املعهد واملتعاملني معه.
 .2تقويم مستوى األداء يف األعمال املقدمة من املعهد.
 .3العمل على تنفيذ ومتابعة التقويم ومبادئ اجلودة يف املخرجات.
 .4وضع وتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية للمعهد.
 .5حتديد مواطن التحسني املمكنة واقرتاح املشاريع الالزمة لتحقيقها.
 .6اقرتاح تشكيل فرق العمل يف املشاريع اليت يقدمها املعهد.
 .7تقديم التسهيالت الالزمة جلميع فرق العمل القائمة على تطبيق اجلودة.
 .8توثيق جهود ونتائج تطبيق اجلودة والرفع بها للعميد.
 .9مجع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة اجلودة يف املعهد.
 .10إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء ورضا املستفيدين يف كل نشاط.
 .11مراجعة اجلودة لألعمال واملشاريع اليت يقوم بها املعهد قبل تسليمها للمستفيدين.
 .12القيام باملهام األخرى اليت تكلف بها الوحدة فيما يتعلق باجلودة وتطبيقها.
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وحدة الشؤون املالية واإلدارية
لوحدة الشؤون املالية واإلدارية اإلشراف املباشر على مجيع األعمال اإلدارية واملالية اليت ختص املعهد
وبالذات التالي:
 .1العمل على اجناز املعامالت اإلدارية واملالية للمعهد ومتابعتها.
 .2حتديد حاجات التدريب ملوظفي املعهد.
 .3إعداد التقرير السنوي للوحدة ورفعه للعميد.
 .4إعداد االسرتاتيجية العامة للشؤون اإلدارية واملالية.
 .5فتح وإغالق احلسابات البنكية ومراقبة حركتها ومطابقتها مع السجالت احملاسبية.
 .6إعداد وتنفيذ ومتابعة إجراءات الرقابة الداخلية.
 .7إعداد سياسات الدفع ،وسجالت الذمم املدينة.
 .8إعداد وتطوير جدول حسابات متكامل.
 .9إعداد قيود التسويات املالية واحملاسبية.
 .10القيام بكل ما حيول إليها من أعمال مالية وإدارية.
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وحدة البوابة االلكرتونية
إن التطورات احلالية اليت نشهدها يف عامل االتصاالت والتقنيات أثرت بشكل مباشر على سلوك
إنسان اليوم فازدادت حاجته للوصول السريع للمعلومات ،وإىل تنفيذ عمليات خمتلفة تتطلبها اجلهات اليت
يتعامل معها بطرق وأساليب أكثر يسراً وسرعة ،إضافة إىل رغبة اجلهات احلكومية واخلاصة يف االستفادة
من هذا التقدم لتخفيف األعباء عن املستفيدين واملوظفني جراء التعامل بالطرق التقليدية ،لذا أصبحت
التعامالت اإللكرتونية أمراً ملحاً تزداد أهميته يوماً بعد آخر .وهذا ما حدا باجلهات املقدمة للخدمات إىل بذل
مزيد من اجلهد للتحول إىل التعامالت اإللكرتونية من خالل إنشاء بوابات هلا على شبكة اإلنرتنت.
تعد البوابة اإللكرتونية مدخالً موحداً للوصول إىل مجيع اخلدمات واملعلومات واألعمال اليت تقدمها
جهة ما من خالل الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ،حيث ميكن للمستفيد أو الزائر الوصول إىل معلومات
عامة ومفصلة حول اجلهة املقدمة للخدمة ،كما ميكن من خالهلا تنفيذ العمليات اإللكرتونية املقدمة من
خالل البوابة بسرعة وكفاءة عاليتني .واهلدف من مثل هذه البوابات هو توفري املعلومات الضرورية للمستفيد،
ورفع مستوى إنتاجية العمل وزيادة كفاءته ،وسرعة إجنازه ،إضافة إىل زيادة عائدات اجلهة املادية أو املعنوية.
إن عناصر البوابة اإللكرتونية ختتلف حسب اختالف اجلهة واخلدمات املقدمة من خالل البوابة،
فعناصر بوابات املؤسسات التعليمية ختتلف عن عناصر بوابات املؤسسات األخرى ،وميكن القول إن أهم
العناصر املتوفرة يف البوابات اإللكرتونية هي :معلومات تفصيلية عن اجلهة والقطاعات التابعة ،وعرض أخبار
اجلهة ،واألخبار ذات العالقة بها ،وعرض إعالنات حول ما ترغب اجلهة أن يصل إىل عمالئها وزوارها ،مثل
إعالنات املؤمترات والندوات وورش العمل ،أو التوظيف أو حنو ذلك ،وتنفيذ عمليات إدارية وفنية تتصل إما
بالنظم اليت تستخدمها اجلهة مثل النظام املالي أو النظام اإلداري ،أو طلب خدمة معينة ،ومتابعة سري الطلب،
وإجراء أي تعديل عليه.

البنية األساسية للمعهد
يعتمد املعهد يف تقديم خدماته على ما يتوفر لدى اجلامعة من قوى بشرية أكادميية متميزة تتمثل يف
أعضاء هيئة التدريس والباحثني ،حيث يزيد عددهم عن  800عضو هيئة تدريس ما بني أستاذ وأستاذ مشارك
بقواعد معلومات عاملية ،وأنظمتها املعلوماتية املرتكزة على قاعدة متقدمة من تقنية املعلومات ،وميكن أن
تساهم البنية األساسية للمعهد يف الدراسات والبحوث اخلدمات االستشارية يف اجملاالت اآلتية:
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وأستاذ مساعد .باإلضافة إىل العديد من املختربات املزودة مبختلف األجهزة العلمية ،ومكتباتها املرتبطة
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 جماالت الطب والصحة.
 جماالت اهلندسة والربجميات وعلوم احلاسب.
 جماالت البيئة والزراعة.
 جماالت العلوم االنسانية.
 جماالت العلوم االجتماعية.
فعلى سبيل املثال ،يتوفر بكلية اهلندسة معامل حاسب آلي ولغات ونظم هندسة التحكم ومعاجلة
االشارات الرقمية ومقاومة املواد وتقنية خرسانة وميكانيكا الرتبة واملساحة وورشة النماذج والورش اهلندسية
ومعمل القياسات املتقدمة ومعمل انتقال احلرارة .كما يتوفر بكليات العلوم بالباحة والعلوم واآلداب
باحملافظات معامل األحياء لعلوم النبات واحليوان ومعامل حاسب آلي ومعامل فيزياء وكيمياء عضوية وغري
عضوية وحتليلية .باإلضافة إىل كلييت الصيدلة اإلكلينيكية والعلوم الطبية التطبيقية ,فيتوفر بها معامل
الكيمياء التحليلية الصيدلية وامليكروبيولوجي العامة واإلكلينيكية والكيمياء احليوية والكيمياء العضوية
والطبية الصيدلية والصيدالنيات ومعمل امليكروبيولوجي العامة واإلكلينيكية واألحياء ومعامل األحياء
الدقيقة واألنسجة واألحباث والعيادات البصرية والتمريض الباطين وصحة األم والطفل وصحة اجملتمع والصحة
النفسية والعقلية وكبار السن.

بيانات التواصل
هاتف:
فاكس:

+966 177256140

الربيد االلكرتوني:

cscudei.b@i.cs

املوقع االلكرتوني:

gssr.bu.edu.sa

املقر املؤقت:

إدارة اإلعالم والعالقات العامة
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