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مقدمة
معاهــد البســام هــي واحــدة مــن المؤسســات الرائــدة فــي مجــال تدريــب
الحاســب اآللــي واللغــة اإلنجليزيــة والمــواد اإلداريــة فــي المملكــة العربية
الســعودية ،تقــدم المعاهــد دورات تدريبيــة متطــورة ترتقــي بمســتواها
لتلبــي احتياجــات التطــور التقنــي بظــل التغيــرات العالميــة الجاريــة فــي
التقــدم العلمــي فــي تكنولوجيــا التعليــم ،وتطبــق المعاهــد أحــدث
المناهــج وأحــدث المعــدات التعليميــة لخدمــة الطــاب مــن مختلــف
األعمار والمستويات والجنسيات.
وإنــه لمــن دواعــي ســرورنا و نفخــر أن نقــول أننــا واحــد مــن المعاهــد
الرائدة في مجالنا في المملكة العربية السعودية.
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رؤيتنا
أن نكــون الخيــار األول لعمالئنــا الراغبيــن فــي االعتمــاد علــى أحد المعاهد
التي توفر لهم التدريب الجيد

أهدافنا
•تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة
•توفير الوقت والجهد والمال لعمالئنا
•فتح مجاالت تدريب جديدة حسب حاجة سوق العمل
•بناء عالقات متميزة مع شركائنا

مجلس اإلدارة
تأسست معاهد البسام عام 1985م
على يد الدكتور يوسف حمد البسام

رئيس المجلس التعليمي
د .يوسف حمد البسام

مدير المعهد الرجالي
أ.محمد خليل
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مديرة المعهد النسائي مدير التقنية والمعلومات
أ.منيرة الرشيد

م.حمد البسام

إنجازات المعهد
+800
ألف

+150

+90

طالب مستفيد
من الدورات

شركة مستفيدة
من الدورات

دورة مقدمة من
معهد البسام

منصة رقمية تقدم خدمة التعليم عن بعد
بنمط متزامن وغير متزامن
مركز اختبارات معتمد ألكثر من  200إختبار
دولي لشركة بيرسون
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لماذا معهد البسام؟
برامج تعليمية متعددة المستويات تناسب الموظفين،
والباحثين عن عمل ،وطالب المدارس والجامعات

شهادات محلية مصدقة من المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني ووزارة التعليم

كادر تعليمي متميز من أكفأ حملة البكالوريوس
والماجستير والدكتوراه والشهادات التخصصية

معامل وفصول تعليمية مجهزة بأحدث تقنيات التعليم

جهاز إداري منظم وقسم خاص لمتابعة الطالب

أسعار مناسبة مع سهولة في السداد
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االعتمادات الدولية والمحلية
•المعهــد معتمــد كمركــز اختبــارات دولــي مــن مؤسســة Pearson
 VUEاألمريكية
•شــراكة مــع كليــة كامبــردج فــي بريطانيــا لدعــم تدريــس اللغــة
اإلنجليزية في معاهد البسام
•المعهد معتمد من وزارة التعليم
•المعهــد معتمــد مــن المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي
والمهني
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متخصصون في

•مجــال تقنيــة الحاســب اآللــي :والتــي تتــاءم مــع االحتياجــات
المختلفــة لعمالئنــا مــن دورات وبرامــج للتدريــب القصيــرة
بــدء مــن
والطويلــة ،وهــي تخــدم مختلــف المســتويات
ً
المســتويات المبتدئــة ووصــو ًلا إلــى المســتويات المتقدمــة،
والتــي تحقــق مــا يطمــح لــه عمالئنــا مــن تأهيــل وتميــز مهنــي
واعد.
•تأهيــل الموظفيــن علــى رأس العمــل :مــن خــال مجموعــة
مــن البرامــج المتخصصــة حيــث تهــدف هــذه البرامــج إلــى تأهيــل
الموظفيــن مــن خــال إلحاقهــم فــي برنامــج تدريبــي يمكنهــم
مــن اكتســاب مهــارات متخصصــة وخبــرة عمليــة فــي مهنــة
محــددة بحيــث يصبــح المتــدرب ملمـ ًا بكافــة الجوانــب التقنيــة،
والمهنيــة ذات العالقــة بعملــه واالســتفادة مــن كل جديــد فــي
مجال اختصاصه.
•الــدورات الخاصــة بمجــال اإلدارة والمــوارد البشــرية :حيــث
نوفــر مجموعــة مــن حلــول التدريــب اإلداري التــي تتفــاوت مــن
حلول التدريب المتعلقة بالتطوير الشــخصي وتعزيز المهارات
الفرديــة والتــي تســاهم فــي تحقيــق النجــاح وبلــوغ األهــداف
الطموحــة فــي المجــال المهنــي ،إلــى التدريــب اإلداري المهنــي
المتعلق بأداء المؤسسات وتعزيز تطورها وأداءها ونموها
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•تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة :حيــث ُتقــدم مجموعــة مــن الحلــول التعليميــة
المتكاملــة لكافــة المســتويات واألعمــار ،ومجموعــة مــن البرامــج التــي
تتيــح للمتــدرب التمكــن مــن اللغــة اإلنجليزيــة واكتســابها بالشــكل الــذي
يحقــق تطلعاتــه فــي اكتســاب اللغــة والتحــدث بهــا بطالقــة وســهولة،
مما يساهم في تعزيز التميز المهني والتعليمي.
•تطويــر مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة المتخصصــة للشــركات :حيــث
نقــوم بتقديــم برامــج تدريبيــة مــن شــأنها تمكيــن الموظف من المشــاركة
بفاعليــة فــي عالــم األعمــال ،قــد تشــمل البرامــج التدريبيــة مــا يلــي :اللغــة
اإلنجليزيــة العامــة ،واللغــة اإلنجليزية لألعمال ،مهارات األعمال وتشــمل
مهــارات التفــاوض ،والمراســات اإللكترونيــة ،والعــروض التقديميــة،
وإدارة االجتماعــات وغيرهــا  ،ودورات اللغــة اإلنجليزيــة المتخصصــة مثــل
اللغــة اإلنجليزيــة لقطــاع النفــط والغــاز أو اللغــة اإلنجليزيــة فــي مجــال
الطب وغيرها من التخصصات المختلفة.
•اإلعداد لالختبارات الدولية في مجال اللغة اإلنجليزية :إن االستعداد
والتحضيــر لالختبــارات الدوليــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة يزيــد مــن فــرص
النجــاح وتحصيــل درجــات أعلــى .وباعتبارنــا أحــد المتخصصيــن فــي اإلعــداد
لهــذه االمتحانــات فنحــن نؤهلــك للحصــول علــى أعلــى الدرجــات فــي اي
من هذه االختبارات .PTE TOEFL ،IELTS,
•دورات المحاسبة واالعداد للحصول على شهادة .CIA,GMAT
•البرامج الصيفية لطالب المدارس والجامعات.
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معايير العمل
				
نلتزم نحن معهد البسام بمجموعة من المعايير
		
تشكل منظومة موجهة ألعمالنا ،ونعتز بها ،وتالي ًا وصف ًا
لهذه المعايير.

المعايير العلمية
نســتند فــي عملنــا إلــى مجموعــة مــن األســس العلميــة التــي تشــكل إطــار ًا
مرجعيــ ًا فــي تنفيــذ وتقويــم برامجنــا التدريبيــة والتشــغيلية ،ومــن هــذه
األسس:
•إعــداد المناهــج الدراســة والمتمثلــة فــي المقــررات الدراســية مــن خــال
متخصصين أكاديميين في المواد الدراسية.
•المراجعــة المســتمرة لمــدى تحقيــق المقــررات الدراســية لألهــداف
المحــددة للمقــرر الدراســي ،والتطويــر وفــق التغذيــة الراجعــة Feedback
التي سيتم تلقيها من الطلبة والمدرسون والمقومون المحددون.

المعايير األخالقية
نســتمد تعاليمنــا األخالقيــة مــن كتــاب هللا وســنة نبيــه محمــد صلــى هللا
عليه وسلم ،وهذا يحتم علينا االلتزام بالثوابت اآلتية:

األمانة في
التعامل

الصدق في
التعامل

العدل في
المعاملة

األمانة العلمية
في التعامل
األكاديمي.

اإلمكانات المتاحة
تتميــز مجموعــة البســام فــي المملكــة العربيــة
الســعودية باســتقطابها لمجموعــة مــن الكفــاءات
العلميــة فــي مؤسســاتها المختلفــة ،وفيمــا يلي وصف ًا
باإلمكانيات المتاحة:

مجمع البسام التعليمي
(بنين)

مجمع البسام التعليمي
(بنات)

تملك مجموعة البسام مبنى
مكون من خمسة طوابق
يتضمن ،معاهد البسام
(رجال) و معاهد البسام
(نساء) ومؤسسة الصفر
التجارية ،ومركز اإلبداع
للتدريب والتطوير التربوي.
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نطاق الخبرة
فيما يلي وصف ًا موجز ًا لنطاق الخبرة لمجموعة البسام:
شراكة مع شركة أرامكو السعودية في تنفيذ برنامج  APNAمنذ عام 2013م.

التعاقــد مــع جامعــة الدمــام لتدريــب طــاب كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة
المجتمع على مادة اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي 1433/1432هـ.
ســبق لمجموعــة البســام ممثلــة بمعاهــد البســام للرجــال أن تعاقــدت مــع جامعــة
الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز فــي اإلحســاء لتدريــس مــادة اللغــة اإلنجليزيــة
والحاسب اآللي لطلبة الجامعة.
قامـت مؤسسـة الصفـر لتقنيـات التعليـم ومعهـد البسـام – إحـدى مجموعـات
البسـام  -بالتعـاون مـع مشـروع الملـك عبـد هللا للتعليـم العـام (تطويـر) بتجهيـز
مجموعـة مـن مـدارس المشـروع بمعـدات تقنيـة مختلفـة مـن حواسـيب وسـبورات
ذكية.
باإلضافة إلى تجهيز مختبرات حاسب في وزارة التعليم.

تزويــد جامعــة الملــك ســعود بأجهــزة حاســب للطلبــة المكفوفيــن تمكنهــم مــن
التعامل مع الحاسب بطريقة مفيدة.
تشــغيل وإدارة المــدارس ،فمجموعــة البســام تملــك مجمعيــن تعليمييــن أحدهمــا
للبنين واآلخر للبنات في المنطقة الشرقية – الدمام.
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مشاريع تم تنفيذها
مشروع الحاسب اآللي
اسم العميل
العنوان
رقم الهاتف
الشخص الذي يُلجأ إليه
عند الحاجة
نوع األعمال المنجزة

منســوبي شــركة آرامكــو الســعودية فــي المنطقــة
الشرقية.
المنطقة الشرقية – آرامكو السعودية.
+9938720115
مدير العالقات العامة.
تدريــب الطــاب علــى البرامــج التطويريــة فــي مجــال
الحاسب

دورة تقنيات التعليم  -دورة الرخصة التربوية األوربية للتعليم بالتكنوجيا.
اسم العميل

اإلدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية.

العنوان

إدارة التعليم في المنطقة الشرقية – الدمام.

رقم الهاتف

8337700

الشخص الذي يُلجأ إليه
عند الحاجة

مديــر إدارة التعليــم بالمنطقــة الشــرقية د .ســمير
العمران.

نوع األعمال المنجزة

تدريــب المعلميــن علــى الرخصــة التربويــة األوربيــة
للتعليم بالتكنولوجيا.
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مشاريع متعددة
ونشير بشكل سريع إلى جزء من المشاريع التي نفذتها معاهد البسام
على مدار السنوات السابقة:
صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية (دورات فــي الســكرتارية  -دورات الحاســب اآللــي
واللغة اإلنجليزية)
التنظيــم الوطنــي للتدريــب المشــترك تــم تدريــب حقائــب اللغة اإلنجليزية والحاســب
اآللــي لمهــن (ســكرتير تنفيــذي  -أميــن مســتودع  -موظــف اســتقبال – مندوبــي
مبيعات)
برنامج األمير محمد بن فهد(دورات الحاسب اآللي واللغة اإلنجليزية)

مكتــب العمــل بالمنطقــة الشــرقية (دورة بنــاء القــدرات وتنميــة مهــارات التعامــات
االلكترونية)
إمــارة المنطقــة الشــرقية ،األحــوال المدنيــة (دورة بنــاء القــدرات وتنميــة مهــارات
التعامالت االلكترونية)

الشئون الصحية بالدمام (دورة تطبيقات مايكروسوفت)

إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية (دورة تشغيل وصيانة األجهزة التعليمية)
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شركة كهرباء الشرقية (دورات الحاسب اآللي للمبتدئين والمحترفين)

الندوة العالمية للشباب اإلسالمي (دورة  )MCITPمراجعة :أ .محمود عبد اللطيف

شــركة عبــد هللا فــؤاد (دورات الحاســب اآللــي واللغــة اإلنجليزيــة) مراجعــة أ .حســين
الدار
شــركة اليمامــة (دورات الحاســب اآللــي واللغــة اإلنجليزيــة) مراجعــة :أ.مصطفــى
يونس
شــركة اســمنت الشــرقية (دورات الحاســب اآللــي واللغــة اإلنجليزيــة) مراجعــة أ.
طارق بايونس
تنفيــذ برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة فــي جامعــة الملــك فيصــل فــي اإلحســاء لطلبــة
الجامعة (بنين وبنات) .مراجعة :د .عدنان الملحم.
تنفيــذ برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة فــي جامعة الدمــام لطلبة كلية الدراســات التطبيقية
وخدمة المجتمع .مراجعة :د صالح سليمان الرشيد
هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر (دورات مهنــدس نظــم شــبكات ،صيانــة
الحاسب اآللي)

شركة الحفر العربية (دورات الحاسب اآللي واللغة اإلنجليزية)

صور داخلية لمعهد البسام

معهد البسام

مدخل المعهد
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فصل لغة

فصل لغة

19

معمل كمبيوتر

فصل لغة

قاعة محاضرات
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المكتبة

كافتريا المعهد
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عمالؤنا
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لالستفسار نرجو االتصال بنا
سنكون سعداء باتصالك لتلبية احتياجاتك
الدمام
		
هاتف920008011 :
فاكس038918187 :
البريد االلكترونيinfo@bassamgroup.com :
الموقع االلكترونيwww.bassamgroup.com :
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920008011
038918187
info@bassamgroup.com
www.bassamgroup.com
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