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دليل معهد البحوث و الدراسات االستشارية والتدريب

مقدمة: 

أنشئت جامعة اجلوف بقرار املقام السايم من خادم احلرمني الشريفني يف عام 1426هـ / 2005م لتكون منارة إشعاع عليم 

وفكري و ثقايف رائدة  يف املنطقة ولتكون واحدة من أهم ركائز النهضة احلديث�ة ليس فقط على املستوى الوطين واإلقلييم 

1433هـ  عام  باجلامعة  التدريب  و  االستشارية  والدراسات  البحوث  معهد  إنشاء  جاء  وقد  العاليم.  املستوى  على  أيضا  بل 

)2012م( ترجمة للدور املناط باجلامعة الذي يهدف إىل أن اجلامعة ال ينحصر دورها يف التعليم الطاليب وإنما أيضا يف االهتمام 

واخلدمات  البحوث  معهد  دور  فإن  وبذلك  املختلفة،  قضاياه  حل  يف  واملساهمة  املجتمع  إىل  والوصول  العليم  البحث  بدور 

االستشارية يتمثل يف الربط بني اجلامعة بما تمتلكه من قدرات علمية وحبثي�ة وبني القطاعني العام واخلاص من خالل ما 

التعاون مع شركاء من ذوي  انطالقا من تعزيز  العلمية واالستشارات والتدريب  املعهد من خربات يف مجال األحباث  يقدمه 

العام واخلاص، من  القطاعني  العاملة يف  إىل تطوير وتنمية الكفاءات  الوصول  املحلية والعاملية، وذلك بهدف  اخلربات 

أجل زيادة اإلنت�اجية وتأصيل أسلوب اسرتاتيجية التنمية املستدامة.
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من نحن  »ماهية المعهد« ؟ 

معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب جبامعة اجلوف ُيعد الواجهة التعاقدية ومركز األعمال جلميع كليات اجلامعة 

وعماداتها وإداراتها لتقديم اخلدمات البحثي�ة واألكاديمية واالستشارية والتدريبي�ة للقطاع العام واخلاص ومؤسسات املجتمع املختلفة  

يمكن  بما  واسرتاتيجياته  وآلياته  العمل  ونظم  لواحئ  تطوير  باجتاه   
ً
دائما والتدريب  االستشارية  والدراسات  البحوث  معهد  يف  .نعمل 

. 
ً
اجلامعة من التوظيف األمثل إلمكاناتها البشرية والمادية على طريق أن تتبوأ اجلامعة مركزا

الرؤية

ريادة عاملية يف صنع املعرفة .

The Vision 

International leadership in knowledge construction

الرسالة

إىل   
ً
وصوال والتدريب  واالستشارات  العليم  البحث  منظومة  تعزيز 

مجتمع املعرفة 

The Mission

Reinforcing the system of scientific research، consulting and 

training to reach knowledge community

القيم

1-  العمل املؤسيس.

2-  املهني�ة.

3- االنتماء والوالء.

4- املبادرة.

5- املصداقية. 

6- األمانة.

7- اجلودة والتمزي.

8- االلزتام.

The Values 

1- Institutional Efforts 

2- Professionalism 

3- Belongingness and Loyalty 

4- Initiative 

5- Credibility 

6- Honesty 

7- Quality and Excellence 

8- Commitment
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األهداف

والتدريب جبامعة  البحوث والدراسات االستشارية  معهد  يسعى 

املشاركة  إىل   - اجلامعة  نسيج  من  أصيال  جزءا  باعتب�اره   - اجلوف 

الفاعلة يف حتقيق رؤية اجلامعة ورسالتها وقيمها وأهدافها، من خالل 

األهداف االسرتاتيجية و التنفيذية التالية :

الهدف االسرتاتييج األول )1(: 

أربعة  يتضمن  و  العليم  البحث  من  المالية  اجلامعة  م��وارد  زي��ادة 

أهداف تنفيذية و هي:

 1-1   تفعيل العقود االستشارية.

 1-2  تفعيل الكرايس العلمية.

1-3 تنمية الوقف اخلريي.

1-4 تسويق األحباث التطبيقية.

الهدف االسرتاتييج الثاين )2(: 

تفعيل آليات الشراكة وتعزيز دور اجلامعة يف بن�اء مجتمع املعرفة 

يتضمن ثالثة أهداف تنفيذية و هي:

مع  يتفق  بما  للجامعة  واالستشاري  البحيث  النشاط  2- 1  توجيه 

متطلبات التنمية ومجتمع املعرفة.

 1-2  تطوير وتقديم األحباث التعاقدية واالستشارات والتدريب يف 

املجاالت التطبيقية والنظرية.

2-3  تطوير وزيادة الكرايس العلمية املدعومة يف كافة املجاالت.

Goals

The Institute of Research، Consultation and Training in Jouf 

University aims at contributing in achieving the vision and 

mission of the university through adopting the following goals: 

Strategic Goal No 1:

Increasing the university financial resources from scientific 

research. This goal is divided into four objectives:

1.1. Activating consultation contracts

1.2. Activating scientific chairs

1.3. Developing charity endowments 

1.4. Marketing applied research 

Strategic Goal No 2:

Activating partnership mechanisims and reinforcing university 

role in constructing the knowledge community. This goal is 

divided into three objectives:

2.1.  Guiding the university scientific and consulting 

activities in line with the requirements of development 

and knowledge community

2.2.  Developing contraction researches، consultations and 

training in theoretical and applied fields

2.3.  Developing and increasing funded scientific chairs in all 

fields 
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الهدف االسرتاتييج الثالث )3(: 

توقيع و تفعيل الشراكات البحثي�ة إلبراز دور املعهد يف خدمة املجتمع 

ويتضمن خمسة أهداف تنفيذية و هي:

1-1  توثيق صالت اجلامعة بمؤسسات املجتمع.

مهني�ا  املختلفة  املجتمع  قطاعات  يف  العاملني  كفاءة  1-2  تنمية 

و إداريا.

ملختلف  والتدريبي�ة  االستشارية  اجلامعة  خدمات  1-3  تسويق 
ً
 وخارجيا

ً
قطاعات املجتمع داخليا

البحوث  يف  للمساهمة  اجلامعة  يف  الباحثني  ودعم  1-4  تشجيع 

والدراسات املرتبطة بقضايا املجتمع.

1-5 املساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة.

الهدف االسرتاتييج الرابع )4(: 

أهداف  ثالثة  ويتضمن  عمله  وأدوات  ولواحئه  املعهد  هيكلة  تطوير 

تنفيذية و هي:

4-1  تطوير القواعد التنفيذية للمعهد.

4-2 تطوير األدوات املختلفة للمعهد.

.
ً
 وإداريا

ً
4-3 تنمية منسويب املعهد مهني�ا

Strategic Goal No 3:

Activating research partnership to pinpoint the institute’s role 

in community service. This goal is divided into five objectives:

3.1.  Strengthening the bonds between the university and 

community associations

3.2.  Developing professional and administrative proficiency 

of staff members in different community sectors

3.3.  marketing consultation and training services presented 

by the university to all community sectors

3.4.  Encouraging the researchers in the university to 

participate in studies related to community issues.

3.5.  Participating in achieving ongoing development 

Strategic Goal No 4:

Developing the structure، regulations، and techniques of the 

institute. This goal is divided into three objectives:

4.1.  Developing the executive regulations of the institute  

4.2.  Developing the different techniques of the institute 

4.3.  Professional and administrative development of the staff 

of the institute
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مجاالت عمل المعهد و خدماته:

قطاعات  لكافة  خدماته  يقدم  خربة  كبيت  املعهد  يعمل 

ولهذا   ، أهدافهم  وحيقق  احتي�اجاتهم  يليب  بما  املجتمع  وفئات 

هي  خاصة  وح��دة  التنظييم  هيكله  ضمن  املعهد  أنشأ  الغرض 

)وحدة مكاتب اخلربة( ، وطّور قواعد تنفيذية تفّصل كافة شؤون 

مجاالت عمله وخدماته، على النحو التايل :

1- الكراسي العلمية :

برنامج حبيث وأكادييم يهدف إلثراء املعرفة اإلنساني�ة وتطوير 

منحة  طريق  عن  ُممول  املحلية،  التنمية  قضايا  وخدمة  الفكر 

أو  شركة  أو  مؤسسة  أو  فرد  بها  يتربع  مؤقتة  أو  دائمة  نقدية 

املختصني  األساتذة  أحد   
ً
إداري��ا فيه  ويعني   ، اعتب�ارية  شخصية 

العاملية  األكاديمية  والسمعة  واخلربة  العليم  بالتمزي  لهم  املشهود 

. يعمل ضمن الربنامج فريق من الباحثني املؤهلني ذوي الكفاءة 

واخلربة يف مجال الربنامج. وقد طّور املعهد قواعد تنفيذية خاصة 

بالكرايس العلمية  .

 2. البحوث التعاقدية و مكاتب اخلربة :

والتدريب  االستشارية  وال��دراس��ات  البحوث  معهد  يقدم 

البحوث العلمية للجهات املستفيدة من القطاعني العام واخلاص 

التعاقد ، ويسهم املعهد من خالل  وفئات املجتمع األخرى بنظام 

املبتكرة  احللول  إجياد  يف  والمادية  البشرية  اجلامعة  إمكانات 

من  متخصصني  مع  للتعاقد  اجلامعة  خ��ارج  اجلهات  ملختلف 

أعضاء هيئ�ة التدريس يف اجلامعة إلجراء الدراسات اليت حتتاجها 

تلك اجلهات .

3. االستشارات :

والتدريب  االستشارية  وال��دراس��ات  البحوث  معهد  يتيح 

اجلامعة  يف  التدريس  هيئ�ة  ألعضاء  االستشارية  اخل��ربات 

أسس  وفق    ، األخرى  املجتمع  وفئات  واخلاص  العام  للقطاعني 

تعاقدية بهدف دعم قدرة تلك القطاعات وتلبي�ة احتي�اجاتها.

4- اإلشراف التعليمي واألكادميي: 

والتدريب  االستشارية  وال��دراس��ات  البحوث  معهد  يقدم 

على  كاإلشراف  والتعليمية  األكاديمية  اخلدمات  من  مجموعة 

وتقييم  تصميم  وخدمات   ، التعليمية  والعمليات  التدريس 

خالل  من  الربامج  على  األكادييم  واإلش��راف   ، املناهج  وتطوير 

العلمية  األقسام  يف  التدريس  هيئ�ة  أعضاء  من  جلنة  أو  عضو 

ذات العالقة.
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5- التدريب :

الذي يستطيع من خالله  املنظم  التدريب عبارة عن اإلجراء  إن 

الفرد اكتساب معارف ومهارات جديدة من أجل إحداث التغيري 

يف سلوك الفرد وحتسني أدائه يف عمله احلايل ويف املستقبل.

6- مكاتب اخلربة :

 
ً
يقدم معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب عددا

العام  للقطاعني  والتدريب  واالستشارية  البحثي�ة  اخلدمات  من 

تعكس  واليت  املتخصصة  اخلربة  مكاتب  خالل  من   ، واخل��اص 

الفاعلة  واملساهمة  املجتمع،   حيتاجها  اليت  التخصصات  مختلف 

يف التنمية الوطني�ة.

آلية تقديم اخلدمات

: الكراسي العلمية:
ً
أوال      

    1- الضوابط والشروط اخلاصة بالكراسي العلمية :

    أوال: الشروط الواجب توافرها يف مقرتح الكريس العليم: 

-خطة عمل الكريس

-عنوان الكريس

-رؤية الكريس

-رسالة الكريس

-الهدف العام من الكريس

-اخلطة الزمني�ة للكريس

-أعضاء فريق الكريس املقرتحون

-املزياني�ة التقديرية للكريس

-أهمية الكريس للجامعة واملجتمع

-حقوق الداعم المايل للكريس املقرتحة
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2- خطوات اعتماد مقرتح كرسي علمي من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة:

املطلـوب  االش��رتاط��ات  كافـة  مسـتوفيا  املقتـرح  تقديـم 

توافرهـا إلـى معهد البحوث و الدراسات االستشارية والتدريب 

- وكالـة اجلامعـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي ويسـلم 

بالربيـد عبـر االتصاالت اإلدارية أو عـن طريـق الربيـد االلكرتوين 

اجلامعـي الرسـيم إلدارة الكراسـي البحثيـة مرسـال مـن الربيـد 

اجلامعـي الرسـيم لعضـو هيئـة  التدريس .

العلمية  للكرايس  الدائمة  اللجنة  إلـى  املقتـرح  رفـع  يتـم 

كافـة  واختـاذ  املوضوعيـة  الناحيـة  مـن  لدراسـته  باجلامعـة 

فيـه  الـرأي  إلبداء  ضروريـة  تراهـا  التـي  واملقابالت  اإلج��راءات 

باالعتماد مـن عدمـه. 

يبلغ صاحب الشأن بنتيجة مناقشة الطلب. 

ثانيا: خدمات االستشارات:

البحوث  ملعهد   
ً
موجها املستفيدة  اجلهة  من  بطلب  -  التقدم 

يف  الرغبة  يتضمن  التدريب  و  االستشارية  وال��دراس��ات 

االستعانة خبدمات أحد أعضاء    هيئ�ة التدريس من منسويب 

اجلامعة.

-  عرض الطلب على اللجان واملجالس املتخصصة.

عقد  خالل  من  املستفيدة  للجهة  االستشارية  اخلدمة  -  إب��رام 

 جميع اجلوانب المالية والفني�ة على الالزمة 
ً
خدمات متضمنا

لكال الطرفني.

ثالثا: خدمات البحوث التعاقدية والشراكات البحثية:

البحوث  ملعهد  موجه  املستفيدة  اجلهة  من  بطلب  -  التقدم 

ملشكلة  عرضا  يتضمن  والتدريب  االستشارية  والدراسات 

فني�ة أو تقني�ة تتطلب حلوال من خالل عمل دراسة حبثي�ة.

-  عرض الطلب على اللجان واملجالس املتخصصة.

-  إبرام عقد بني اجلهة املستفيدة ومعهد البحوث والدراسات 

المالية  اجلوانب  جميع  متضمنا  والتدريب  االستشارية 

والفني�ة الالزمة لكال الطرفني.

رابعا: خدمات التدريب:

-  التقدم بطلب من اجلهة املستفيدة بطلب موجه  إىل  معهد 

البحوث و الدراسات االستشارية و التدريب يتضمن عرضا 

لتنظيم دورة تدريبي�ة – ورشة  .

-  عرض الطلب على اللجان واملجالس املتخصصة.

-  إبرام عقد بني اجلهة املستفيدة ومعهد البحوث والدراسات 

المالية  اجلوانب  جميع  متضمنا  والتدريب  االستشارية 

والفني�ة الالزمة لكال الطرفني.
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خامسا: خدمات الترجمة:

-  التقدم بطلب من اجلهة املستفيدة بطلب موجه  إىل  معهد 

يتضمن  التدريب  و  االستشارية  ال��دراس��ات  و  البحوث 

األجنبي�ة  العلمية   اإلصدارات  و  للكتب  الرتجمة  طلبات 

يف كافة املجاالت .

-  عرض الطلب على اللجان واملجالس املتخصصة.

-  إبرام عقد بني اجلهة املستفيدة ومعهد البحوث والدراسات 

المالية  اجلوانب  جميع  متضمنا  والتدريب  االستشارية 

والفني�ة الالزمة لكال الطرفني.

سادسا: خدمات مكاتب الخبرة:

متطلبات احلصول على ترخيص مكاتب خربة

- تعبئ�ة الطلب ملكاتب  اخلربة بعد استيفاء الشروط والضوابط.

- عرض الطلب على اللجان واملجالس املتخصصة

البحوث  معهد  ب��ني  خ��ربة  مكتب  تأسيس  عقد  -   إب���رام 

والدراسات االستشارية و التدريب و رئيس مكتب اخلربة

التخصصات  مع   
ً
متوافقا اخل��ربة  مكتب  عمل  -  مجاالت 

العلمية ألعضاء املكتب

ملزيد من املعلومات:

www.ju.edu.sa

ircst@ju.edu.sa

Tel: +966 0146542593

Fax: +966 0146542598






