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1 الدليل التعريفي للكراسي البحثية

كلمة سعادة وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي:

يعــد الدليــل التعريفــي للكراســي البحثيــة أحــد أهــم مكونــات منظومــة البحــث العلمــي فــي الجامعــات، فكراســي البحــث مصدر أساســي لنشــر 

المعــارف العلميــة والتقنيــات الحديثــة وتهــدف إلــى تحقيــق التميــز فــي مجــال البحــث والتطويــر واقتصاديــات المعرفــة بمــا يســاهم فــي الوصــول 

ــرة  ــات مبتك ــى مخرج ــول ال ــل الوص ــن اج ــة  م ــراكة المجتمعي ــز الش ــن تعزي ــا ع ــكار فض ــداع واالبت ــي اإلب ــزة ف ــة متمي ــة عالمي ــى مكان ــة  إل بالمملك

وحديثــة تضيــف للعلــم والمجتمــع مــا يســهم فــي تطــور البشــرية ورقيهــا. 

وتســعى الكراســي البحثيــة إلــى تأصيــل للشــراكة بيــن الجامعــة باعتبارهــا مصــدر العلــم والمعرفــة والقطــاع الخــاص كجــزء مــن مســؤولياته 

ــزة  ــة ممي ــون الجامع ــى أن تك ــة إل ــيس الجامع ــذ تأس ــعينا من ــة س ــة المجمع ــي جامع ــن ف ــع ونح ــة المجتم ــة وخدم ــم والمعرف ــو العل ــة نح االجتماعي

فــي إنتاجهــا العملــي والبحثــي وذلــك مــن خــال دعــم أعضــاء هيئــة التدريــس مــن مــوارد الجامعــة المخصصــة للبحــث العلمــي وكذلــك اســتفادة 

الباحثيــن مــن دعــم القطــاع الخــاص عبــر برامــج الكراســي العلميــة. 

وتحقيًقــا لرؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن حفظهمــا اهلل ، ومعالــي وزيــر التعليــم ،ومعالــي مديــر الجامعــة نحــو تطويــر التعليــم العالــي 

مجــال البحــث العلمــي وتعزيــزا لتوجهــات الوطــن نحــو التحــول لمجتمــع المعرفــة، وبتوفيــق اهلل عــز وجــل تــم تدشــين أول كرســي بحثــي بالجامعــة فــي عــام 1434هـــ و 

اليــوم نســعى ألن نزيــد مســتوى الشــراكة مــع القطــاع الخــاص عبــر الكراســي البحثيــة بمــا يتوافــق مــع أهــداف الجامعــة وإمكانياتهــا ،بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى مســتوى 

المعرفــة والعلــم. 

ويأتي هذا الدليل تنظيًما لعمل الكراسي البحثية وتوثيًقا لنظامها داخل الجامعة ويقدم تصوًرا واضًحا آللية عملها وتنظيميها. 

ختاًمــا أشــكر كل شــركائنا مــن رجــال األعمــال والشــركات والمؤسســات الداعميــن لبرامــج الكراســي البحثيــة وأســأل اهلل عــز وجــل أن يوفقنــا فــي الوصــول مــن خــال 

هــذه الشــراكة إلــى علــم ينتفــع بــه. كمــا فــي قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )إذا مــات ابــن ادم انقطــع عملــة إال مــن ثــاث, وذكــر منهــا علمــا ينتفــع بــه(

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

وكيل الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي 

د / محمد بن عبد اهلل الشايع
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الحمد هلل رب العامين والصاة والسام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .... أما بعد...

ــرة  ــز فك ــامية، وتترك ــة س ــة وبحثي ــداف علمي ــق أه ــي لتحقي ــث العلم ــوض بالبح ــة للنه ــد المهم ــد الرواف ــي أح ــي البحث ــاء الكرس ــر إنش يعتب

الكراســي البحثيــة فــي مجــال مــا بإجــراء البحــوث والدراســات المتعمقــة والــدورات وورش العمــل باالشــتراك مــع فريــق بحثــي للوصــول إلــى نتائــج 

ــع .  ــة والمجتم ــد الجامع تفي

ــر  ــل العناص ــي( متكام ــي علم ــج كرس ــي )برنام ــي بحث ــرح لكرس ــداد مقت ــي بإع ــق الكرس ــوم فري ــي؛ يق ــي البحث ــداف الكرس ــق أه ــي تتحق ولك

ــتفيدة. ــات المس ــات والجه ــة والمخرج ــة الزمني ــوة والخط ــداف المرج ــه األه ــًا ب موضح

ــي  ــال علم ــر مج ــم وتطوي ــا، لدع ــا خارجه ــة م ــخصية أو جه ــة وش ــة األكاديمي ــن المؤسس ــراكة بي ــى الش ــة عل ــي البحثي ــرة الكراس ــوم فك وتق

متخصــص، بحيــث تقــدم هــذه الشــخصية أو الجهــة التمويــل الــازم لذلــك، فــي حيــن تتولــى المؤسســة األكاديميــة تهيئــة البيئــة البحثيــة الازمــة لنجــاح الكرســي، إلــى 

ــة  ــة فعال ــا آلي ــة باعتباره ــة البحثي ــالة الجامع ــي رس ــة ف ــة مرموق ــي مكان ــث العلم ــي البح ــل كراس ــه, وتحت ــق أهداف ــه وتحقي ــي لمهام ــذ الكرس ــى تنفي ــراف عل ــب اإلش جان

ــة  ــعى جامع ــذا تس ــاالت. ل ــع المج ــي جمي ــع ف ــات المجتم ــة حاج ــتدامة وتلبي ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــاهمة ف ــي المس ــا ف ــاع بدوره ــن االط ــة م ــن الجامع تمك

ــي  ــة. وتأت ــانية والطبي ــة واإلنس ــية والتربوي ــة والهندس ــة التطبيقي ــرعية والعلمي ــاالت الش ــف المج ــي مختل ــة ف ــي البحثي ــذ الكراس ــاء وتنفي ــًا إلنش ــعيًا حثيث ــة س المجمع

ــا. ــب أهميته ــة تناس ــة وعناي ــة خاص ــب التفات ــر وتتطل ــع المعاص ــع المجتم ــا واق ــي يفرضه ــاالت الت ــم المج ــن أه ــدة م ــانية كواح ــات اإلنس الخدم

ــن  ــن م ــة للممولي ــوارد المالي ــتثمار الم ــي اس ــل ف ــة تتمث ــي البحثي ــج الكراس ــال برام ــن خ ــا م ــة أن تحققه ــة المجمع ــل جامع ــي تأم ــتراتيجية الت ــرة االس ــل النظ ولع

ــج  ــال برام ــن خ ــة م ــة المجمع ــعى جامع ــا تس ــة. كم ــة الوطني ــق التنمي ــعودية لتحقي ــة الس ــة العربي ــا المملك ــاج إليه ــة تحت ــاريع بحثي ــم مش ــي دع ــاف ف ــات واألوق التبرع

الكراســي البحثيــة إلــى تبــوء مكانــة عالميــة متميــزة فــي اإلبــداع واالبتــكار والبحــث والتطويــر لدعــم االقتصــاد الوطنــي، باإلضافــة الــى تفعيــل دور الجامعــة للمســاهمة 

ــة. ــة المرموق ــات العالمي ــوًة بالجامع ــع أس ــات المجتم ــع قطاع ــة م ــراكة الجامع ــز ش ــتدامة، وتعزي ــة المس ــق التنمي ــة لتحقي ــع المعرف ــى مجتم ــول إل ــي التح ف

وفقنا اهلل وإياكم إلى ما فيه خير وتقدم بادنا الغالية.

مدير إدارة الكراسي البحثية 

د / عبد اهلل عواد الحربي

كلمة مدير ادارة الكراسي البحثية
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مقدمة:

تقــدم ادارة الكراســي البحثيــة بجامعــة المجمعــة هــذا الدليــل التعريفــي لبرنامــج الكراســي البحثيــة ، ليكــون بمثابــة برنامجــًا تعريفيــًا لجميــع األطــراف ذات العاقــة مــن 

باحثيــن ومموليــن والمهتميــن بالكراســي البحثيــة وغيرهــم ، ونظــرًا ألهميــة هــذا الدليــل فقــد تــم إعــداده  ليضــع بيــن يــدي جميــع هــذه اإلطــراف كل مــا يتعلــق ببرنامــج 

الكراســي البحثيــة مــن : مصطلحــات وتعريفــات وأهــداف واللجــان ذات العاقــة ومهامهــا وآليــة تكوينهــا ، كذلــك رؤيــة ورســالة وأهــداف ادارة الكراســي البحثيــة ومهامهــا 

، باإلضافــة للهيــكل التنظيمــي لهــا وانجازاتهــا والتطلعــات المســتقبلية لهــا ، أيضــًا يتطــرق الدليــل الــى آليــة التقــدم بمقترحــات الكراســي البحثيــة خطــوات اعتمادهــا 

والشــروط الواجــب توافرهــا فــي مقتــرح الكرســي العلمــي، كذلــك يحتــوي هــذا الدليــل علــى بعــض الصــور المتعلقــة بتدشــين أول الكراســي البحثيــة بجامعــة المجمعــة 

وصــور توقيــع باكــورة األبحــاث العلميــه ، وفــي نهايتــه تقــدم اإلدارة نمــوذج للمقتــرح البحثــي.

t مصطلحات وتعريفات
برنامج كراسي البحث : برنامج يعنى بإنشاء كراسي البحث وإدارته، وتحقيق أهدافه .

ــارية ،  ــة واستش ــة بحثي ــاء بيئ ــي بن ــهام ف ــى اإلس ــة عل ــارج الجامع ــة خ ــات الواقع ــجيع القطاع ــا تش ــة، مهمته ــة ومالي ــة إداري ــة ذات مرون ــدة جامعي ــث :  وح ــي البح كرس

ــال. ــذا المج ــي ه ــا ف ــهيل عمله وتس

الكرسي العلمي الدائم: هو الكرسي العلمي الذي يتم تمويله عن طريق ريع وقفي عيني او مالي

الكرسي العلمي المؤقت : هو الكرسي العلمي الذي يتم تمويله لفترة زمنية محددة ال تقل عن ثاث سنوات . 

أنواع الكراسي العلمية بالجامعة :

t :يمكن تقسيم الكراسي العلمية من حيث نشأتها إلى
أ - كرسي علمي يرغب ممول خارجي في استحداثه في موضوع معين ويوجد في الجامعة من المهتمين من يستطيع تحقيق أهدافه.

ب - فريق بحثي من الجامعة يضع تصور لقيام كرسي علمي في موضوع تتميز به الجامعة من حيث المبررات واألهمية 

جـ - كرسي علمي تقترح وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جدوى استحداثه.

المتبــرع )الممــول( : الجهــة التــي تدعــم الكرســي العلمــي ماليــًا ســواًء كان فــرد أو جماعــة أو مؤسســة مــن خــال منحــة نقديــة أو عينيــة لتأســيس الكرســي العلمــي أو 
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تمويــل كرســي علمــي قائــم .

المشاريع البحثية : البحوث والدراسات واالستشارات التي ينفذها أو يشرف على تنفيذها القائمون على الكرسي.

الفريق البحثي : مجموعة باحثين يرأسها أستاذ الكرسي وتقوم بتنفيذ األدوار المنوطة  بها للقيام بإجراء البحوث 

والدراسات للوصول لألهداف المنشودة للكرسي كما جاءت في البرنامج البحثي.

التقرير الربع سنوي : تقرير مفصل يشمل النواحي الفنية والمالية تبعًا للنماذج المعدة يقوم بإعداده الفريق البحثي تحت 

إدارة المشرف على الكرسي .

التقرير السنوي المفصل : تقرير مفصل يشمل النواحي الفنية والمالية تبعًا للنماذج المعدة يقوم بإعداده الفريق البحثي 

تحت إدارة المشرف على الكرسي بشكل سنوي.

ــرة  ــة الفت ــي نهاي ــدم ف ــي ويق ــج  البحث ــي البرنام ــا ف ــوص عليه ــي المنص ــي العلم ــازات الكرس ــمل  كل انج ــي يش ــق البحث ــده الفري ــامل يع ــر ش ــي : تقري ــر النهائ التقري

ــة. ــورة نهائي ــي بص ــي العلم الكرس

t :أهداف برنامج الكراسي البحثية بجامعة المجمعة
تسعى كراسي البحث العلمي في الجامعة إلى تحقيق األهداف التالية :-

توفير البيئة المائمة للبحث والتطوير في مختلف مجاالت العلم والمعرفة.. 1

استقطاب الباحثين والعلماء المميزين على مستوى العالم ، لاستفادة من خبراتهم في دعم برامج ومخرجات البحث العلمي.. 2

توفير بدائل ومصادر مالية لدعم برامج البحث العلمي.. 3

تجسير العاقة والشراكة المجتمعية بين الجامعة وجميع مؤسسات وقطاعات المجتمع الحكومية واألهلية وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي.. 4

ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع ، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.. 5
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t :)لجنة كراسي البحث )لجنة االشر اف على كراسي البحث العلمي
اللجنة مهمتها وضع السياسات واالستراتيجيات التي تضمن تسيير برامج كراسي البحث واإلشراف عليها.

t :مهام لجنة االشر اف على كراسي البحث العلمي
 تتلخص هذة المهام وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الئحة كراسي البحث البحث العلمي فيما يلي:

الخطط والسياسات العامة لبرامج الكراسي البحثية.. 1

التوصية على إنشاء كراسي البحث.. 2

تكليف مشرفي وأساتذة ولجان كراسي البحث.. 3

اعتماد عقود المستشارين والباحثين الزائرين للكرسي.. 4

إقرار الميزانية السنوية للكراسي وحساباتها الختامية.. 5

اعتماد اللوائح والعقود والبنود المنظمة ألداء برنامج الكراسي.. 6

إقرار الخطة السنوية للكراسي البحثية. . 7

اعتماد تقارير األداء العام إلدارة الكراسي.. 8

إقرار الهيكل اإلداري والوظيفي إلدارة كراسي البحث. . 9

التوصية بإيقاف أو استمرار الكرسي البحثي.. 10

t  :تشكيل لجنة االشراف على كراسي البحث العلمي
وفقًا لائحة كراسي البحث العلمي تشكل لجنة كراسي البحث العلمي بقرار من مدير الجامعة من كل من :-

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيًسا.. 1

عميد البحث العلمي. 2
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عميد معهد الدراسات والخدمات االستشارية.. 3

ثاثة من مشرفي الكراسي البحثية. . 4

مدير إدارة الكراسي البحثية  ) أمين المجلس (.. 5

t  : ادارة الكراسي البحثية 
يتضح من الئحة الكراسي البحثية بجامعة المجمعة إنها :

 وحــدة إداريــة منبثقــة عــن وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي تقــوم بتنفيــذ المهــام اإلداريــة والماليــة واإلعاميــة والفنيــة المتعلقــة ببرنامــج كراســي 

البحــث. 

رؤية اإلدارة : 

تعزيز منظومة برنامج كراسي البحث العلمي في توفير بيئة محفزة وجاذبة للبحث العلمي  وتحقيق أهدافه.

رسالة اإلدارة:

دعم تحقيق أهداف برنامج كراسي البحث العلمي من خال تنفيذ متميز للمهام المنوط بها.

أهداف اإلدارة :

تنفيذ المهام اإلدارية والمالية واإلعامية والفنية المتعلقة ببرنامج كراسي البحث الازمة لتحقيق أهدافه.

مهام اإلدارة :

تتولى إدارة كراسي البحث المهام اإلدارية والمالية التالية :-

متابعة التقارير المالية واإلدارية للكراسي.. 1

 إعداد تقارير األداء للكراسي البحثية.. 2

القيام بكل ما يتصل بالنواحي اإلعامية ، وشؤون العاقات العامة.. 3
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 متابعة ممولي وداعمي الكراسي البحثية.. 4

 إعداد الحساب الختامي لبرامج الكراسي ، ورفعه إلى لجنة كراسي البحث العلمي. . 5

 تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة الكراسي.. 6

القيم:

w .االتقان

w .الشفافية

w .الجودة والتميز

w .العمل بروح الفريق

w .العدالة والنزاهة

w .االنضباط
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الصفةاالسم

رئيسًاد. عبد اهلل بن عواد الحربي

عضوًاد. سرحان احمد رشوان

عضوًاأ. بدران عبد الرحمن التركي

الهيكل التنظيمي لإلدارة :

لجنة ادارة الكراسي البحثية :

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

إدارة الكراسي البحثية

العالقات العامة واإلعالم الشؤون المالية واإلدارية

t : اإليميل الرسمي لإلدارة
Vpgssr@mu.edu.sa

t : هاتف داخلي
4041132 / 016  المجمعة
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لقد قامت اإلدارة بتحقيق عدد من االنجازات منها :

اعداد الائحة التنفيذية للكراسي البحثية بالجامعة.. 1

 اعداد نماذج المستندات المالية وغير المالية.. 2

 التجهيز واإلعداد واإلشراف على احتفال تدشين كرسي بحث الشيخ عبد اهلل التويجري  للجلطات الدماغية.. 3

التجهيز واإلعداد واإلشراف على احتفال توقيع عقود كرسي الشيخ عبداهلل التويجري للجلطات الدماغية. . 4

االعداد والتجهيز المستمر الجتماعات لجنة االشراف على الكراسي البحثية.. 5

اعداد قائمة تضم عددا من الشروط والضوابط التي يجب توفرها عند التقدم بمقترحات إنشاء الكراسي.. 6

تنفيذ العديد من االصدارات المتعلقة بالبرنامج منها:. 7

- الئحة الكراسي البحثية.أ. 

- دليل كرسي الشيخ عبد اهلل بن عبد المحسن التويجري.ب. 

- الائحة التنفيذية لكراسي البحث العلمي.ج. 

-  ضوابط الكراسي البحثية المقدمة . - دليل ادارة الكراسي البحثيةد. 

  تدشين موقع االدارة االلكتروني.. 8

t : تطلعات اإلدارة
تتطلــع  اإلدارة ومــع تطــور أعمــال البرنامــج الــى تكويــن لجــان متخصصــة للشــؤون الماليــة واإلداريــة والعاقــات العامــة واإلعــام وتقــوم االدارة حاليــا بالتجهيــز إلعــداد 

الائحــة الماليــة للكراســي البحثيــة وبنــاء خطتهــا للعاقــات العامــة واإلعــام والتســويق مــن أجــل النهــوض بهــذا البرنامــج ممــا ينطــوي عليــه مــن فوائــد وأهميــة للجامعة 

والمجتمــع مــن خــال التســويق االجتماعــي األمثــل لبرنامــج الكراســي البحثيــة ســواء مــن جهــة الباحثيــن أو المموليــن.

أهم إنجازات اإلدارة :
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t : أواًل : خطوات اعتماد مشروع كرسي بحث من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة
تقديــم المقتــرح مســتوفيا كافــة األشــتراطات المطلــوب توافرهــا إلــى إدارة الكراســي البحثيــة بوكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ويســلم بالبريــد عبــر . 1

االتصــاالت االداريــة أو عــن طريــق البريــد االلكترونــي الجامعــي الرســمي إلدارة الكراســي البحثيــة مرســًا مــن البريــد الجامعــي الرســمي لعضــو هيئــة التدريــس.

ــروط . 2 ــتوفيًا الش ــح مس ــى يصب ــرح حت ــب المقت ــع صاح ــة م ــاالت الازم ــراء االتص ــرح وإج ــكلية بالمقت ــتراطات الش ــر االش ــدى تواف ــة م ــة بمراجع ــي البحثي ــوم إدارة الكراس تق

ــكلية . الش

يتــم رفــع المقتــرح إلــى اللجنــة االشــرافية علــى كراســي البحــث بالجامعــة لدراســته مــن الناحيــة الموضوعيــة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات والمقابــات التــي تراهــا ضروريــة . 3

إلبــداء الــرأي فيــه باالعتمــاد مــن عدمــه.

يبلغ صاحب الشأن بنتيجة مناقشة الطلب.. 4

t :ثانيًا : الشروط الواجب توافرها في مقترح الكرسي العلمي
يجب أن يحتوي مقترح كرسي البحث المقدم على مايلي :

صفحة الغاف. 1

قائمة المحتويات ) الفهرس (. 2

عنوان الكرسي. 3

مقدمة .. 4

رؤية الكرسي. 5

رسالة الكرسي. 6

الهدف العام من الكرسي.. 7

أهمية الكرسي للجامعة والمجتمع. 8

خطة عمل الكرسي.) اختياري(. 9

الخطة الزمنية للكرسي .)اختياري(. 10

النتائج المقاسة المتوقعة من الكرسي. 11

أعضاء فريق الكرسي المقترحين) اختياري (. 12

الهيئات الدولية ذات العاقة. ) اختياري (. 13

الفترة الزمنية المتوقعة للكرسي.)اختياري. 14

الميزانية التقديرية للكرسي.)اختياري(. 15

تصميم ومنهجية أبحاث الكرسي.)اختياري(. 16

ضوابط التقديم على كرسي البحث:
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المراجع )للمسح األدبي(  )) اختياري (. 17

ملحقات – السيرة الذاتية ألستاذ الكرسي المقترح إن وجد . 18

ملحقات – السيرة الذاتية للمشرف على الكرسي المقترح إن وجد.. 19

ملحقات – السيرة الذاتية لفريق الكرسي المقترح إن وجد.. 20

ملحقات – السيرة الذاتية لمستشاري الكرسي المقترخين إن وجد.. 21

اسم الممول ان وجد وآليات االتصال به.. 22

) كل مــا هــو اختيــاري يكــون إلزامــي بالنســبة للعــرض النهائــي للكرســي عنــد . 23

طلبــه مــن اللجنــة االشــرافية علــى الكراســي البحثيــة(

t   : صور من اإلدارة
أواًل : صور تدشين كرسي الشيخ عبد اهلل عبد المحسن التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية :

1 – توقيع عقد الكرسي :
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ــتاذ  ــرم  األس ــرن يك ــعد المق ــن س ــد ب ــور خال ــة الدكت ــر الجامع ــي مدي 2 -  معال

ــه اهلل : ــده  حفظ ــن وال ــة ع ــري نياب ــداهلل التويج ــن عب ــد ب أحم

3 - المهنــدس عبــد العزيــز بــن محمــد التويجــري يلقــي الكلمــة نيابــة عــن الشــيخ 

عبــد اهلل التويجــري:
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ثانيًا : بعض صور توقيع باكورة عقود الشيخ عبد اهلل عبد المحسن التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية :
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ص 1

مقترح كرسي بحث

“ يكتب مجال عمل الكرسي”

مقدم من سعادة الدكتور :

ص 2 

w محتويات المقترح

w .االسم المقترح للكرسي

w  .مقدمة

w .التعريف بالكرسي

w .رؤية الكرسي 

w .رسالة الكرسي

w .أهداف الكرسي

w .أهمية الكرسي للجامعة والمجتمع

w .مجاالت عمل الكرسي

w )خطة عمل الكرسي. ) االقتراح اختياري

w )الخطة الزمنية للكرسي . ) االقتراح اختياري

w )النتائج المقاسة المتوقعة من الكرسي . ) االقتراح اختياري

ــذا  ــه ه ــا تضمن ــب م ــا حس ــب توافره ــروط الواج ــل الش ــتيفاء كام ــذا ) اس وهك

ــا  ــة أن م ــع ماحظ ــي م ــي بحث ــى كرس ــم عل ــط التقدي ــوان ضواب ــت عن ــل تح الدلي

ــة  ــن اللجن ــه م ــة طلب ــي حال ــره ف ــب توفي ــي يج ــرح المبدئ ــي المقت ــاري ف ــو اختي ه

ــة (. ــي العلمي ــى الكراس ــرافية عل االش

إن وجــود هــذا الكرســي فــي الجامعــة يحمــل أهميــة كبيــرة ســواء كانــت 

للجامعــة أو للمجتمــع مــن خــال: 

أواًل : بالنسبة للجامعة :

ثانيًا : بالنسبة للمجتمع :

مجاالت الكرسي:

خطة عمل الكرسي ) اختياري في المقترح المبدئي (:

الخطة الزمنية للكرسي ) اختياري في المقترح المبدئي (:

النتائج المتوقعة:

االحتياجات البشرية والمادية ) االقتراح اختياري(:

t  طبقــًا“ للتالــي  الكرســي  البشــرية:يحتاج  أوال:-المــوارد 
البحثيــة”: الكراســي  لائحــة 

1 - مشرف على الكرسي : ) االقتراح اختياري(

-2 أستاذ الكرسي  ) اختياري ( :  

-3 اللجنة العلمية للكرسي وتتكون من : ) االقتراح اختياري(

نموذج مقترح كرسي بحثي
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-4 لجنة إدارة شؤون الكرسي وتتكون من: ) االقتراح اختياري(

t :ثانيا: مقر للجنة كرسي البحث والموظفين يشمل

t )ثالثا: ميزانية مالية لدعم الكرسي : ) االقتراح اختياري
الممول المقترح وآليات االتصال به:

رقم الهاتف :                                       رقم الجوال :

t  : الئحة كراسي  البحث العلمي بجامعة المجمعة
صدرت الئحة كراسي البحث العلمي بجامعة المجمعة بقرار مجلس الجامعة بالجلسة التاسعة للعام الجامعي 1431 /1432هـ .

ــي  ــي لكرس ــكل التنظيم ــث – الهي ــي البح ــان كراس ــث- لج ــي البح ــدة كراس ــاالت وم ــداف ومج ــة – أه ــات مهم ــت  : تعريف ــادة تناول ــرة م ــة عش ــن ثاث ــة م ــون الائح تتك

البحــث – مصــادر تمويــل كراســي البحــث – ميزانيــة برنامــج كراســي البحــث – ميزانيــة كرســي البحــث – أوجــه الصــرف مــن ميزانيــة كرســي البحــث – الحقــوق واالمتيــازات ) 

ــة. ــكام عام ــث – اح ــي البح ــم أداء كرس ــات تقيي ــن (-  آلي ــان والباحثي ــتاذ واللج ــرف واألس ــول والمش للمم
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وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

إدارة الكراسي البحثية


