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ــراًء ــاً وإث ــاً اقتصادي ــتدامة وتنوع ــة ومس ــة متوازن ــق تنمي ــعودية بتحقي ــة الس ــة العربي ــام المملك ــن اهتم ــاً م  انطالق
 اجتماعيــاً لتوفيــر بيئــة عمــل مناســبة وفــرص عمــل جديــدة ، تأســس كرســي صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن
 بــدر بــن عبــد العزيــز آل ســعود للتنميــة االداريــة بمنطقــة الجــوف ليحتــل بــإذن هللا مكانــة مرموقــة فــي دعــم مســيرة
 البحــث العلمــي بجامعــة الجــوف ، وتعزيــز قدرتهــا علــى االبتــكار والتجديــد ، ووضــع مخرجاتهــا فــي خدمــة المجتمــع
ــي ــة ف ــة الوطني ــوادر اإلداري ــارات الك ــر مه ــك بتطوي ــة. و ذل ــة الوطني ــاع التنمي ــي تســارع إيق ــى نحــو يســاهم ف  عل
 مختلــف المجــاالت المرتبطــة بتطويــر وتمكيــن أخالقيــات العمــل ومهاراتــه اإلداريــة ، لتوفيــر منــاخ مناســب، وبيئــة
ــة ــة، واإلداري ــات التعليمي ــودة المخرج ــين ج ــة ، وتحس ــادات اإلداري ــارات القي ــتمر لمه ــور المس ــح التط ــة، تتي  فاعل
 بمنطقــة الجــوف إلعــداد مــوارد بشــرية وطنيــة مدربــة، ومؤهلــة، تســد احتياجــات ســوق العمــل وتتوافــق مــع متطلبات

.العصــر ، وتســهم فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة للوطــن

التميز والريادة واإلبداع اإلداري ، والتطوير والتدريب لتمكين أخالقيات العمل

  النهــوض بالكــوادر الوطنيــة فــي مجــال التنميــة اإلداريــة وتطويــر وتمكيــن أخالقيــات العمــل خدمــة للمصالــح الوطنيــة
ــة واالقتصادية االجتماعي

مــقدمــــة

الــرؤيــــة

الـرســالــة



4

1. إجراء أبحاث ودراسات علمية متميزة في مجال تطوير أخالقيات العمل   
   2. تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير احتياجات سوق العمل وسد النقص منها 

3. تنمية الجوانب المعرفية للكوادر الوطنية
4. تقديم الدراسات واالستشارات العلمية لتطوير المهارات اإلدارية للموارد البشرية

5. تقويم البرامج والمشاريع المتصلة بتطوير أخالقيات العمل
 6. اإلسهام في معالجة القضايا المعاصرة والمستجدة في مجال تطوير وتمكين أخالقيات العمل  

    -إجراء دراسات ميدانية
 -إنشاء قاعدة بيانات

 -تقديم االستشارات والدراسات
-تقديم برامج تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات

-التعاون اإلقليمي والدولي في المجاالت التي تخدم هدف الكرسي

األهـــــداف

محاورالكرسي العلمي
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 يحقق الكرسي العلمي أهدافه من خالل خطة سنوية تشتمل على:

1. إصدار البحوث والدراسات العلمية المتميزة.

2.عقد البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجاالت الكرسي.

3.تقديم منح وخدمات علمية واستشارية متخصصة في مجال تطوير أخالقيات العمل.

4.تعاون مع الخبراء واالستشاريين المحليين والدوليين لتحقيق أهداف الكرسي.

تكمن أوجه االستفادة على اآلتي:

 1.إنشاء قاعدة معلومات علمية بحثية خاصة بتطوير أخالقيات العمل.

2.تطوير البنية البحثية بالجامعة.

3.توفير الدعم المالي لطالب الدراسات العليا في مختلف التخصصات المنضوية تحت هذا المجال البحثي.

 4.التعاون البحثي واالستشاري مع مراكز ومعاهد األبحاث المتخصصة محليا وإقليميا وعالميا.

5.توفير بيئة عمل مناسبة وتحسين معدل أداء منسوبي الجامعة.

6.المساهمة في خدمة المجتمع.

أنشـطـة الكرســــي

االستفادة العلمية للجامعة
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للكرسي العلمي إنطالقة فاعلة ومؤثرة بامتداده نحو مؤسسات المجتمع المحلي للعمل على تحقيق اآلتي:

-تقوية روح المنافسة بين مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيزها

-تحسين معدل األداء بالمؤسسات والشركات

-تطوير جودة المنتج محلياً وعالميا

تقوم الخطة التنفيذية للكرسي العلمي على تنفيذ الدراسات تتابعيا على النحو اآلتي:

-تزويد الكرسي بالباحثين واإلداريين تبعا للهيكل التنظيمي.

-إعداد الدراسات التفصيلية لمحاور الكرسي العلمي وفق أولويات تنفيذ محددة.

-تأسيس وحدات بحثية وتوفير متطلبات الزيارات الميدانية من استبيانات وغيرها.

-تحليل إحصائي متكامل للبيانات.

-دراسة البيانات ومناقشتها.

-تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لتحقيق أهداف الكرسي العلمي.

-زيارة المواقع التي طبقت نتائج الدراسة وعمل التعديالت المناسبة.

الكرسي العلمي وخدمة المجتمع

الخطة التنفيذية للكرسي
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-إنشاء صفحة خاصة على موقع الجامعة عن دور الممَول في دعم الكرسي البحثي.

-إضافة نبذة عن الكرسي البحثي و الممَول بالتقرير السنوي للجامعة.

-وضع اسم الممَول بلوحة الشرف الخاصة بالجامعة.

-تضمين الممَول كراٍع رسمي للمؤتمرات والندوات التي يعقدها الكرسي.

-تضمين جميع المنشورات من كتب وأبحاث على شكر وعرفان للممَول.

-وضع اسم الممَول على مراكز أبحاث بالجامعة وقاعاتها.

المزايا الممنوحة لصاحب السمو الملكي
          األمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود ممول الكرسى 

الــميـــزانـيــــة

التعويض الماليالـبـنــــــد

300.000الموارد البشرية
200.000
600.000
900.000

2000.000

مواد ومعدات وأجهزة

المشاريع البحثية

اإلجمالي

مؤتمرات وندوات وورش عمل

ملزيد من املعلومات نأمل التواصل مع:

عامدة معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب

وحدة الكرايس العلمية

IRCST@gmail.com

 معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب

عندما تُصنع املعرفة 
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