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تمهيد
�إن تقدم الأمم يقوم على دعامتني �أ�سا�سيتني هما  :تنمية املوارد الب�شرية وتنمية
املوارد املادية  ،والعالقة بينهما هي عالقة عطاء متبادل .
�إن الر�ؤية احلكمية للقيادة الر�شيدة لوطننا العزيز التدخر و�سعا يف تقدمي كل �أنواع
الدعم للو�صول ب�إن�سان هذه البالد �إىل �أعلى درجات التميز يف جميع نواحي حياته
 ،و�إتاحة الفر�صة له لتحقيق ذاته  ،وامل�ساهمة الفعالة يف خطط التنمية ال�شاملة
يف اململكة  ,ولكون اجلامعات تلعب دورا رئي�س ًا يف حتقيق �أهداف التنمية مبا
ت�ساهم به من نقل املعرفة  ،والتوا�صل مع احل�ضارات  ،ودورها يف �إعداد الطاقات
الوطنية امل�ؤهلة ت�أهيال متميز ًا للت�صدي للم�شاكل املادية  ،والإن�سانية  ،و�إيجاد
احللول املو�ضوعية والإبداعية لها  .وكذلك ا�ست�شرف امل�ستقبل والتخطيط للتنمية
امل�ستقبلية .
�إن الإلتزام مبعايري اجلودة يعني بالن�سبة للجامعة متيز خريجيها  ،وت�أكيد دورها
يف التناف�س الدويل يف البحث  ،والتنوير  ،وتطوير املجتمع وحل م�شكالته  ،والقيام
بدور فعال يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الوطن  ،من خالل �شراكة مثمرة
واعية بينها وبني املجتمع مب�ؤ�س�ساته املختلفة و�أفراده املتميزين  .ومن االن�شطة
التي تقدمها عمادة البحث العلمي بجامعة الق�صيم ما �أ�صطلح على ت�سميته
( الكرا�سي البحثية ) لتحقيق هذه ال�شراكة الفعالة بني اجلامعةوالقطاع احلكومي
والأهلي  ،لتحقيق خطط التنمية الوطنية  ،ودعم ال�سبل  ،والو�سائل املحققة لذلك .
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كلمة معالي مدير جامعة القصيم
مير البحث العلمي يف اجلامعات مبرحلة هامة يف تاريخه وذلك �إذ يجد ال�سند
الكبري والتوجيهات ال�سامية من لدن خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده
الأمني و�سمو النائب الثاين حفظه اهلل التي حتث على تعزيز جماالت البحث
العلمي ،وتطوير �أ�ساليب ال�شراكة ما بني اجلامعة  ،واملجتمع  ،وهذا ما يجعل
جامعة الق�صيم ت�أخذ على عاتقها هذه املهمة موظفة طاقاتها املادية  ،واملعنوية من
�أجل تنفيذ التوجيهات ال�سامية الكرمية  ،وتوظيفها حتت �شعار الإبداع  ،والإبتكار
العلمي ،و�إميانا من اجلامعة بدورها احليوي يف خدمة املجتمع وتنميته امل�ستدامة
فقد اهتمت بت�أ�سي�س منظومة تفاعلية تتيح للمهمتني من �أبناء املجتمع �إن�شاء ما
ي�سمى بكرا�سي البحث التي تعد �أحد م�صادر الإ�شعاع املعريف  ،الذي يتيح للباحثني
الرتكيز على مو�ضوعات بعينها تخدم توجهات الكرا�سي البحثية  ،وترثى املعرفة ،
ولعل هذا الدليل يكون مفتاح ًا ملن �أراد معرفة املزيد عن نظام الكرا�سي البحثية .
�أ�سال اهلل جل وعال �أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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كلمة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي
البحث العلمي هو الأداة  ،والو�سيلة الهامة  ،والأ�سا�سية لتنمية املجتمعات  ،وحل
م�شكالتها  ،وتطويرها ودعم اقت�صادياتها من خالل الإنتاج العلمي التطبيقي ،
واملوجه لبناء اقت�صاد معريف يعود نفعه على املجتمع والوطن وتعد الكرا�سي البحثية
من �أهم امل�صادر الداعمة  ،وامل�شجعة للحراك البحثي الفاعل  ،وامل�سهم يف تقدمي
خدمات علمية وبحثية ذات �أهداف دقيقة  ،وحمددة لبحث امل�شكالت وحلها وخدمة
الإن�سانية �أو النتاج املعريف االقت�صادي  ،كما �أنها و�سيلة مهمة من و�سائل تعزيز
البحث  ،وتوليد املعرفة والإ�سهام يف التنمية ولذلك جند ان الدول املتقدمة ت�شجع
على �إن�شاء مثل هذه الكرا�سي يف جامعاتها وحتث �أعيان جمتمعاتها وم�ؤ�س�ساتها
احلكومية  ،والأهلية على دعمها واال�ستثمار فيها ملا لها من خدمة ودور وا�ضح يف
بناء جمتمع معريف وخدمة املجتمع وحتقيق التنمية امل�ستدامة .
ان دعم الكرا�سي البحثية يف اجلامعات هو �أحد الركائز التي ت�شجع تطوير
امل�شاركة املجتمعية يف البحث العلمي وا�ستغالل املوراد الب�شرية واملالية والتجهيزات
واال�ستخدام الأمثل لتلك الإمكانيات خلدمة املجتمع وحتويله �إىل جمتمع منتج جميع
جماالت املعرفة .
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كلمة سعادة عميد البحث العلمي بجامعة القصيم
ما من �شك يف �أهمية البحث العلمي والدور الفعال الذي يلعبه يف تطوير املجتمعات
الإن�سانية املعا�صرة على اختالف مواقعها يف �سلم التقدم احل�ضاري  ،وال يختلف
اثنان يف �أهميته لفتح جماالت الإبداع والتميز لدى �أفراد �شعوب هذه املجتمعات ،
وتزويدها ب�إمكانية امتالك �أ�سباب النماء على �أ�س�س قوميه .
�إن الإلتزام املبدئي امل�سبق بالأخذ ب�أ�سلوب علمي ملعاجلة امل�شكالت احلياتية التي
تعرت�ض م�سرية ال�شعوب نابع من كون البحث العلمي مل يعد رفاهية �أكادميية
متار�سه جمموعة من الباحثني القابعني يف �أبراج عاجية  ،بقدر كونه �ضرورة حياتية
تتطلبها حركة التنمية التقنية  ،واالقت�صادية  ،واالجتماعية ال�شاملة للمجتمعات
حتقق من خالله موا�صلة م�سرية التقدم بخطى را�سخة  ،وتتجنب بوا�سطته خماطر
الت�صرفات واملمار�سات العفوية  ،حيث يتم اتخاذ القرارات ارجتالي ًا �أو كرد فعل
لظاهرة معينة دون اتخاذ الأ�سلوب العلمي لدار�سة م�سبباتها وتطورها وتفاعلها
مع امل�ؤثرات الأخرى  .لقد ثبت مبا ال يدع جما ًال للجدل �ضرورة الألتزام بالأ�سلوب
العلمي لتحقيق التقدم والنماء احل�ضاري  ،مما يوجب معه الإم�ساك بزمام املبادرة
يف جمال التقنية احلديثة  ،و�أ�ضحت املجتمعات الإن�سانية الراغبة يف ال�صمود �أمام
عوا�صف التقلبات االقت�صادية  ،والتهديدات الأمنية هي تلك التي ت�ستطيع القيام
بالبحث العلمي املنظم  ،والهادف  ،و�صو ًال للتنمية ال�شاملة  .والبحث العلمي الفعال
لي�س بالأمر الهني  ،ولكنه لي�س م�ستحي ًال �إذا ما عقدت الأمة العزم على ممار�سته
 ،وهو الينح�صر بال�ضرورة يف حماولة الغو�ص يف �أعماق املجهول وك�شف امل�ستور
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 ،فمجاالته وا�سعة متعددة وذات تدخالت مت�شبعة  ،وهي ت�شكل يف ذاتها ن�سيج ًا
حمكم ًا ومتكام ًال .
وتعد كرا�سي البحث يف جامعة الق�صيم و�سيلة مهمة من و�سائل ا�ستكمال منظومات
البحث العلمي يف جماالت علمية �أ�سا�سية  ،والإرتقاء بها  ،وحت�سني قدرتها على
الإبتكار  ،وو�ضع خمرجاتها يف خدمة املجتمع على نحو يزيد معه �إيقاع التنمية
الوطنية  ،وتخدم ر�سالة اجلامعة  ،وتدعم البحث العلمي واالقت�صاد الوطني القائم
على املعرفة  ،وتلبي حاجات اجلهات املمولة  ،وذات ال�صلة مبحتوى الكر�سي .
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مقدمة
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مت�شي ًا مع التوجيهات ال�سامية الكرمية خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني حفظهما اهلل  ،للنهو�ض بالبحث العلمي ودعمه
واحت�ضانه  ،لدعم حتول اململكة �إىل جمتمع املعرفة  ،وحتقيق التنمية الوطنية
امل�ستدامة  ،وا�ستناد ًا �إىل ما تدعو �إليه ال�شريعة الإ�سالمية من التعاون على الرب
والتقوى  ،مبا يتيح للم�سلم �أن ينتفع ببع�ض الأعمال يف حياته وبعد وفاته  ،ويف
مقدمة هذه االعمال ال�صدقة اجلارية والعلم الذي ينفع به  ،وحر�ص ًا من �إدارة
جامعة الق�صيم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل ال�شراكة البحثية مع القطاع
احلكومي والأهلي لتحقيق
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�أهداف خطط التنمية الوطنية  ،وانطالق ًا من حر�ص اجلامعة على تبني الن�شاطات
الأكادميية املتميزة  ،ودعم ال�سبل  ،والو�سائل املحققة لها  ،ومنها ا�ستقطاب نخبة
من العلماء والباحثني على ال�صعيدين الوطني  ،والعاملي  ،مع حتقيق اال�ستخدام
الأمثل لإمكانات اجلامعة من علماء  ،ومن�ش�آت  ،ومعامل  ،وجتهيزات بحثية  ،لذا
كانت كرا�سي البحث جزء ًا فاعال يف ر�سالة اجلامعة البحثية  ،وم�صدر ًا �أ�سا�سي ًا
لن�شر املعارف العلمية  ،والتقنيات احلديثة  ،وحتقيق التنمية املجتمعية  ،والو�صول
من خالل التفكري العلمي �إىل حلول لل�شكالت املوجودة يف املجتمع يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة .
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الرؤية والرسالة

الرؤية
التميز يف �إثراء البحث العلمي �ضمن توجيهات بحثية ومعرفية م�ستهدفة لتعزيز
الدور البحثي والتنموي جلامعة الق�صيم .
الرسالة
تفعيل الدور البحثي املتخ�ص�ص للجامعة يف جماالت بحثية م�سهمة يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة يف منطقة الق�صيم وبناء جمتمع املعرفة وذلك بتطبيق
�أعلى معايري اجلودة البحثية  ،وتوفري مقومات الإبداع البحثي  ،وتفعيل التعاون ،
وال�شراكة مع منظمات الأعمال وم�ؤ�س�سات املجتمع .
ماهي الكراسي البحثية ؟
برنامج بحثي علمي ي�سند للعلماء والباحثني املتميزين الذين يزخر ر�صيدهم
البحثي مب�ساهمات عالية  ،نوعية  ،وكمية يف اخت�صا�ص معني وميول الكر�سي من
م�صادر خارج ميزانية اجلامعة  ،ويتمتع مبرونة �إدارية ومالية .
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ما الشراكة المجتمعية ؟
هي التالحم بني املجتمع  ،واجلامعة يكوادرها املتخ�ص�صة  ،و�إمكانياتها العلمية ،
والبحثية  ،نظر ًا لأن البحث العلمي ب�شقيه النظري  ،والتطبيقي يعود بالنفع على
املجتمع ككل مما يحفز جميع �أفراد املجتمع  ،وم�ؤ�س�ساته  ،على دعم وت�شجيع
البحوث  ،والدرا�سات العلمية  ،معملية �أو ميدانية  ،من خالل مبادرات اجتماعية
خلدمة اهداف وطنية  .واجلامعة حتت�ضن هذا الن�شاط املدعوم  ،وترعاه حتى ي�ؤتي
ثماره .
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المزايا التي تمنحها الجامعة للممولين
متنح اجلامعة املمول املزايا الآتية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ت�سمية الكر�سي البحثي با�سم املتربع .
2و�ضع ا�سم املتربع يف :
•لوحة ال�شرف الذهبية يف اجلامعة .
•املعمل اخلا�ص بالكر�سي البحثي .
3تقدمي ال�شكر له يف جميع الدوريات والن�شرات الفنية �أو االر�شادية او الكتب
ال�صادرة عن الكر�سي ما �أمكن .
�4إعطاء �أولوية للمتربع يف اال�ستفادة من اخلدمات اال�ست�شارية والبحثية للكر�سي .
5التنويه با�سم املتربع وتكرميه بدرع اجلامعة .
6دعوة املتربع جلميع الفعاليات العلمية املرتبطة بالكر�سي البحثي كامل�ؤمترات
والندوات وور�ش العمل .

دور الكراسي البحثية في التنافس الدولي :
�أ�صبح التناف�س الدويل يف ميدان البحث والتطوير على �أ�شده مع ظروف العوملة ،
واحلاجة املا�سة �إىل الإبقاء على القدرة التناف�سية يف جمال البحث العلمي  ،ويف
املجال الإقت�صادي  ،خ�صو�صا للدول ال�صناعية الكربى .
وقد ظهرت فكرة الكرا�سي البحثية لتفعيل ال�شراكة بني املجتمع واجلامعات وكذلك
بينها  ،وبني امل�ؤ�س�سات البحثية املختلفة .
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تر�صد لها اعتمادات مالية من م�صادر متعددة من ميزانية الدولة �أو من ميزانية
اجلامعة للبحث العلمي  ،ولكن امل�صدر الأهم  ،والأ�سا�سي  ،هو �شراكة امل�ؤ�س�سات
املجتمعية ورجال الأعمال الذين يقدمون الدعم املايل للبحث يف جمال الكرا�سي ،
يف مو�ضوعات تهمهم وتتناول عادة م�شاكل مهمة لهم  ،وذلك لإيجاد احلل املو�ضوعي
 ،والإبداعي  ،والإبتكاري  ،لها مبا يعود بالنفع والفائدة على املمول وعلى اجلامعة .
لمحة تاريخية
ويعود تاريخ الكر�سي البحثي �إىل ع�صر النه�ضة يف �إجنلرتا  ،حيث كان يعني
جائزة مالية تقابل اجناز ًا علمي ًا احل�ضارة الإ�سالمية تزخر بنماذج رائعة لل�شراكة
املجتمعية لدعم العلوم  ،واملعرفة  ،فيما يعرف بالوقف اخلريي .
وكانت الأوقاف من �أهم موارد التعليم يف التاريخ الإ�سالمي  ،تظهر ب�أ�شكال و�أهداف
متعددة  ،لكن االن يعامل الكر�سي البحثي مبفهوم �أ�شمل  ،حيث ميثل مرتبة بحثية
للدرا�سة يف جمال معني  ،ت�سند للعلماء والباحثني املتميزين  ،مع دعم مايل من
جهات متعددة تهتم مبجال البحث املختار .
ولعل �أ�شهر الكرا�سي البحثية العلمية يف العامل هو كر�سي هرني لوكا�س بجامعة
(كمربج) الذي �أ�س�سه يف نهاية القرن ال�سابع ع�شر  ،وقد �شغله �أكرث من  17عامل،
�أ�شهرهم (�إ�سحاق نيوتن) يف �أواخر القرن ال�سابع ع�شر  ،و�أن�ش�أت كندا برناجما
طموحا لكرا�سي البحث  ،حتى �أ�صبح لديها بحلول عام 2011م �أكرث من 2000
كر�سي بحثي  .وترمى ال�سيا�سة الكندية �إىل م�ضاعفة اال�ستثمارات يف دعم البحث
والتطوير  ،لت�صبح كندا بحلول 2011م �ضمن اخلم�سة الأوائل يف هذا امل�ضمار .
وتعد الواليات املتحدة الأمريكية رائدة يف هذا امل�ضمار يف عدد الكرا�سي البحثية
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العلمية حتى الآن  .وتعد فرن�سا من البالد التي عدلت برناجمها البحثي لت�ستفيد
من جتربة كندا و�أمريكا  .وكذلك اليابان التي �أقرت يف 1987م برناجم ًا طموح ًا
للكرا�سي البحثية  ،بحيث حتافظ على مركزها الثاين خلف الواليات املتحدة
الأمريكية ويتبارى يف هذا امل�ضمار كل من اململكة املتحدة وفرن�سا و�أملانيا .
وظهرت منظومة الكرا�سي البحثية يف دول عديدة �أخرى  ،فنجد مث ًال يف جنوب
�أفريقيا �أكرث من  200كر�سي بحثي علمي  ،كل من ال�صني والهند وكوريا اجلنوبية
وماليزيا وكل هذه الدول حتاول �أن تاخذ ب�أ�سباب التقدم العلمي يف �أحدث �صوره .
وللمملكة العربية ال�سعودية �آمال طموحة يف هذا ال�ش�أن ويزيد عدد الكرا�سي البحثية
يف جامعاتها حاليا �أكرث من  300كر�سي بحثي  .وقد ت�أ�س�ست الكرا�سي البحثية
العلمية ال�سعودية �أول الأمر يف عدد من العوا�صم العاملية  ،ومن �أهمها كر�سي امللك
عبدالعزيز بجامعة كاليفورنيا  ،وكر�سي امللك فهد بجامعة لندن  ،وكر�سي الأمري
نايف بجامعة مو�سكو  ،وما زال هذا الربنامج الطموح يف ا�ضطراد م�ستمر  ،وي�ؤتى
ثماره الطيبة كل حني .
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األهداف اإلستراتيجية لبرنامج الكراسي البحثية
1 .1تعزيز �شراكة جامعة الق�صيم مع قطاعات املجتمع �أ�سو ًة باجلامعات العاملية
املرموقة  ،لتحقيق النمو الإقت�صادي القائم على ال�شراكة بني اجلامعة واملجتمع ،
مبا يرثى العلوم  ،واملعارف العلمية  ،والعملية  ،لتحقيق �أهداف االقت�صاد املعريف .
2 .2ربط خمرجات الكرا�سي البحثية بحاجات  ،املجتمع ومتطلبات �سوق العمل ،
وفق الأ�صول البحثية العلمية القائمة على ال�شراكة العلمية واملجتمعية .
3 .3توفري الدعم املايل لت�شجيع البحث العلمي  ،ب�شكل يحقق له الإ�ستمرارية ،
والدميومة .
4 .4تهيئة البيئة البحثية املنا�سبة  ،ال�ستقطاب العلماء والباحثني من ذوي العقول
املبدعة  ،والكفاءات املتميزة يف جمال البحث العلمي حملي ًا وعاملي ًا .
5 .5تن�سيق اجلهود البحثية بني اجلهات البحثية داحل اجلامعة  ،والتعاون مع
اجلهات البحثية املختلفة خارج اجلامعة  ،مبا يحقق �أهداف وغايات الكرا�سي
البحثية ويكفل جناحها .
6 .6حتقيق التكامل يف جمال البحث العلمي بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات البحثية داخل
اململكة وخارجها .
7 .7ن�شر ثقافة البحث  ،والتطوير  ،والإبتكار  ،والإبداع  ،يف خمتلف جماالت العلوم
واملعارف املتعلقة مبجال اهتمام الكرا�سي .
8 .8ت�شجيع الطالب  ،وطالبات الدرا�سات العليا  ،للم�شاركة يف �أعمال الكرا�سي
البحثية ال�ستك�شاف املوهوبني واملبدعني  ،واملبتكرين منهم  ،ال�ستقطابهم
لي�ستفيد منهم املجتمع  ،وال�سيما اجلهات املمولة للكرا�سي البحثية .
9 .9ا�ستكمال خ�صائ�ص ومتطلبات البيئة البحثية املتطورة مبا يتوافق مع املعايري
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العلمية العاملية  ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة .
1010ا�ستثمار املوراد املالية للممولني  ،من التربعات والهبات والأوقاف  ،يف دعم
م�شاريع بحثية حتتاح �إليها اململكة لتحقيق التنمية  ،ومعاجلة م�شاكل كل
قطاعات املجتمع ال�صحية  ،واالقت�صادية  ،والتقنية  ،واالجتماعية  ،وغريها .
1111امل�ساهمة يف تبوء جامعة الق�صيم مكانة عاملية متميزة يف الإبداع  ،والإبتكار ،
والبحث  ،والتطوير  ،لدعم االقت�صاد الوطني .
1212تفعيل دور جامعة الق�صيم للم�ساهمة يف حتول اململكة �إىل جمتمع املعرفة ،
لتحقيق التنمية امل�ستدامة .
1313ا�ستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة لنقل التقنية احلديثة وتوطينها  ،وامل�شاركة
يف تطويرها  ،وتطويعها  ،وتعربيها لتالئم الظروف املحلية يف اململكة .
1414اال�ستثمار الأمثل ملوراد اجلامعة الب�شرية والتجهيزية  ،خلدمة املجتمع ال�سعودي
 ،ومعاجلة ق�ضايا قطاعات املجتمع ال�صناعية والإنتاجية .
1515تطوير وتن�شيط  ،ودفع حركة البحث العلمي يف اجلامعة يف جميع املجاالت،
خا�صة املجاالت التطبيقية التي تعالج ق�ضايا املجتمع ال�سعودي  ،وتخدم
التنمية الوطنية .
1616االرتقاء مب�ستوى التعليم اجلامعي  ،وبحوث طالب الدرا�سات العليا  ،مبا يعود
بالنفع والفائدة على اجلامعة واملجتمع .
1717اال�ستفادة من الكفاءات العلمية املتميزة ذات اخلربات الوا�سعة  ،لتطوير
املعارف والعلوم باجلامعة  ،مبا يتيح الفر�صة لبناء جهات مرجعية بحثية
متميزة  ،ت�ساهم يف حل م�شكالت املجتمع ودفع عملية التنمية .
1818دعم البنية التحتية للبحث العلمي باجلامعة من كفاءات علمية  ،و�أجهزة
وتقنيات حديثة  ،ومعامل وخمتربات .
16
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1919اال�ستثمار الأمثل ملوارد اجلامعة الب�شرية  ،والتجهيزية  ،يف معاجلة ق�ضايا
قطاعات املجتمع ال�صناعية والإنتاجية .
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آليات تقييم أداء الكرسي البحثي
يتم تقييم �أداء برنامج الكر�سي البحثي �سنوي ًا كم ًا وكيف ًا  ،ملعرفة م�ستوى خمرجاته
 ،با�ستخدام م�ؤ�شرات التقييم التالية -:
•عدد براءات االخرتاع امل�سجلة .
•عدد البحوث املن�شورة يف املجالت العلمية .
•عدد البحوث املن�شورة يف امل�ؤمترات الدولية .
•عدد الندوات وور�ش العمل التي ينظمها الكر�سي البحثي و�أهميتها .
•عدد الأفراد الذين يتم تدريبهم � ،أو يح�صلون على درجات علمية .
•عدد اال�ست�شارات العلمية  ،والفنية التي يقدمها الكر�سي .

مقومات نجاح الكراسي البحثية
�إن الأطراف الرئي�سية لهذا امل�شروع العلمي هي عوامل النجاح املطلوبة ،وتتمثل يف :
1 .1املجتمع  ،واحتياجاته  ،و�أولوياته  ،وخططه.
�2 .2إدارة اجلامعة ما فيها من �أ�شخا�ص  ،وبيئة  ،ونظم .
3 .3امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد املمولني للكرا�سي البحثية  ،وله�ؤالء تطلعاتهم وطموحاتهم
من التربعات واال�ستثمارات التي �سيقدمونها .
4 .4الباحثني الذين �سيقومون بالعمل على توليد املعرفة املن�شودة  ،وما يحتاجونه
يف �سبيل ذلك .
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5 .5امل�ستفيدين من املعرفة املعطاة  ،القادرين على توظيفها ولي�س ه�ؤالء بال�ضرورة
من ممويل الكرا�سي  ،فقد يكونون من جهات �أخرى  ،وقد تدعم هذه اجلهات
كرا�سي جديدة يف امل�ستقبل  ،بعد �إدراكها لفوائدها .
وال�شك �أن جناح الكرا�سي البحثية هو جناح جلميع الأطراف  ،ويكمن هذا النجاح
يف دور كل طرف من �أطراف هذه الكرا�سي  ،ففي �إطار املجتمع هناك �أولويات
وخطط  ،وعلى الكرا�سي البحثية �أن ُتقدم معارف جديدة ُت�سهم يف تنفيذ متطلبات
هذه اخلطط  .ف�إذا �أُريد للكرا�سي البحثية �أن ُت�سهم يف التنمية  ،البد �أن ُتقدم بحوث ًا
ُت�ؤدي �إىل منتجات وخدمات حتد من اال�سترياد وتدعم الت�صدير  ،وتتيح توظيف
اليد العاملة وت�ستغل امل�صادر املتوفرة  ،وحتد من ا�ستنزاف املوراد املحدودة .
وعلى �إدارة اجلامعة  ،كطرف رئي�سي �أن ت�ؤثر �إيجابي ًا يف عمل الكرا�سي البحثية
 ،و�أن جتنب القائمني على هذه الكرا�سي �أي عوائق حتد من قدرتهم على
الإجناز  .ولعل من الأمور التي ت�ستحق الأخذ يف االعتبار يف هذا الإطار م�س�ألة
( الدرا�سات العليا ) وطالب الدرا�سات العليا والعالقة بينهما وبني ادبيات الكرا�سي
البحثية  ،وكذلك يف �إقامة اتفاقيات �شراكة مع جامعات عاملية ملنح درجات علمية
بحثية م�شرتكة  ،فالباحثون املنتجون يف اجلامعات العاملية هم يف الغالب طلبة
الدرا�سات العليا الذين تتوفر لهم الإمكانات البحثية الالزمة والقيادة البحثية
اخلبرية .
وعلى باقي الأطراف �أن يعملوا ب�إيجابية ومرونة �أي�ض ًا لتحقيق الأهداف املن�شودة
 ،وهنا تربز احلاجة �إىل وجود طرف رئي�س جديد ي�ضاف �إىل الأطراف الأخرى ،
املحكم �أو املقوم ) خلطط الكرا�سي البحثية و�أدائها ومنجزاتها
ويكون يف موقع (
َّ
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 ،وليكون حكم ًا بني الأطراف املختلفة يف حال حدوث اختالفات �أو اعرتا�ضات ,
وميكن لهذا الطرف �أن يت�شكل من جلان من اخلرباء  ،التي ت�شرف على تطلعات
الكرا�سي البحثية  ،ومنجزاتها  ،وتق ّومها وحتك ّمها � ،إن الأمل كبري يف دور فاعل
مل�شروع الكرا�سي البحثية يف جامعة الق�صيم للإ�سهام يف بناء جمتمع املعرفة .

مجاالت أبحاث الكراسي البحثية في جامعة القصيم
تعترب جامعة الق�صيم جما ًال خ�صب ًا وبيئة بحثية �صاحلة  ،لإجراء البحوث
والدرا�سات العلمية بق�سميها ( النظري والتطبيقي ) ،للم�شاركة الفاعلة التي
ي�ضمها هيكلها الأكادميي  .وذلك على النحو التايل :
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1ال�شريعة الإ�سالمية  ،ومتثلها كليتي ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية  ،والدعوة
و�أ�صول الدين .
2الرتبية ومتثلها كلية الرتبية  ،ولتخطيط املناهج  ،وو�سائل وطرق التدري�س .
3الدرا�سات التاريخية واجلغرافية واالجتماعية  ،ومتثلها كلية العلوم االجتماعية .
4الدرا�سات اللغوية والأدبية والرتجمة  ،ومتثلها كلية اللغة العربية و�أق�سامها .
5الدرا�سات االقت�صادية والإدارية واملالية  ،ومتثلها كلية العلوم الإدارية .
6الأبحاث الطبية  ،ومتثلها كلية الطب  ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية  ،وكلية
ال�صيدلة  ،وكلية طب الأ�سنان  ،وكلية الإدارة ال�صحية  ،وكلية التمري�ض .
7الدرا�سات الهند�سية  ،ومتثلها كلية الهند�سة وكلية احلا�سب الآيل  ،وكلية
الت�صاميم والأقت�صاد املنزيل .
8درا�سات العلوم الأ�سا�سية ومتثلها كلية العلوم ( الأحياء  ،الكيمياء  ،الفيزياء ،
العلوم الريا�ضية ) .
9الأبحاث والدرا�سات الزراعية والبيطرية ومتثلها كلية الزراعة والطب البيطري .
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آلية اقتراح مشروع كرسي بحثي
حتديد
امل�شرف

املمول

للدرا�سة الفنية

�إقرتاح

اقرتاح

لالعتماد

الق�سم �أو الكلية

للتنفيذ

�أمانة برنامج الكرا�سي البحثية

اللجنة الدائمة

•�إمياء للقرار (1432/1431-11-3هـ ) ملجل�س جامعة الق�صيم يف
1432/7/23هـ :
1 .1تعامل اللجنة العليا جلنة دائمة حلني توفر خم�سة كرا�سي بحثية .
2 .2يقوم ب�أمانة الكرا�سي البحثية عميد البحث العلمي حلني توفر خم�سةكرا�سي
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بحثية .

خطوات تقديم مقترح كرسي بحثي

Steps to submit a proposal for a new research chair

بالنسبة لممول من خارج الجامعة

تقدمي مقرتح كر�سي بحثي جديد من املمول

To submit A Proposal For A New Research Chair
From a Donner

مدير اجلامعة

رئي�س اللجنة العليا
لربنامج الكرا�سي
البحثية
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�أمني برنامج الكر�سي البحثية

الكر�سي البحثية
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بالنسبة لعضو هيئة تدريس أو مجموعة بحثية من داخل الجامعة
تقديم مقترح كرسي بحثي جديد من عضو هيئة تدريس أو
مجموعة بحثية من الجامعة

Submission of proposal for a new research chair from a staff
member or a group of researchers within the university

رئي�س الق�سم

عميد الكلية وجمل�س الكلية

جلنة من الق�سم
متخ�ص�صة وجمل�س
الق�سم
اللجنة العليا
لربنامج الكرا�سي
البحثية

�أمني برنامج الكر�سي البحثية
الكرا�سي البحثية
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إجراءات دعم كرسي بحثي بالجامعة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1يتم �إر�سال خطاب من اجلهة الداعمة �إىل معايل مدير اجلامعة �أو رئي�س اللحنة
العليا لربنامج الكرا�سي البحثية  ،بالرغبة يف تبني �أو دعم كر�سي بحثي علمي .
2يتم الإعالن من قبل �أمانة برنامج الكرا�سي البحثية عن الكر�سي  ،ويطلب من
الأ�ساتذة تقدمي مقرتحات يف مو�ضوع الكر�سي .
3تقوم �أمانة برنامج الكرا�سي العلمية البحثية باختيار فريق البحث املنا�سب .
4يتم االت�صال بالداعم وتتوىل �أمانة برنامج الكرا�سي البحثية بالتن�سيق مع الداعم،
وزيارته،وتقدمينبذةعن الكرا�سي عموم ًا ،وتقدمي عر�ضعن املقرتح املعدللدعم.
5بعد موافقة الدعم يتم التن�سيق وحتديد موعد ينا�سب الطرفني  :اجلامعة
ممثل ًة مبعايل مدير اجلامعة  ،والداعم  ،وذلك لتوقيع العقد بني الطرفني .
6يتم خماطبة الداعم و�شكره على ت�سليم الدفعة الأوىل � ،أو كامل مبلغ الدعم
املتفق عليه .
7يتم بعد ذلك توقيع عقد داخلي لبدء العمل  ،وجدولة امليزانية اخلا�صة
بالكر�سي مع الباحث الرئي�س �أو �أ�ستاذ الكر�سي املر�شح من اللجنة م�سبق ًا .

النماذج المطلوبة :
•منوذج مقرتح كر�سي بحثي  :باللغة العربية �أو باللغة الإجنليزية .
•عر�ض تقدميي ملقرتح الكر�سي يقدم �إىل رجال الأعمال باللغة العربية .
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ميكن احل�صول على النموذج من موقع عمادة البحث العلمي على الرابط
(  ) www.srd.edu.saباللغتني العربية والإجنليزية .
1 .1ميكن تقدمي مقرتح واحد فقط باللغة العربية � ،أو الإجنليزية � ،أو كليهما .
2 .2اجلامعة التقبل املقرتحات الورقية املطبوعة ويجب �إر�سال ن�سخة
�إلكرتونية عبارة عن ملف  Wordيحوي املقرتح �إىل الربيد �إلكرتوين
 E-mail: res_chairs@srd.edu.dsوال يقبل �أي �صيغة ملفات �أخرى .
3 .3تكتب خطة العمل ب�إيجاز يف نقاط تو�ضح �أهداف الكر�سي البحثي  ،والبعد
التطبيقي  ،و�أهم الطرق املقرتحة لدرا�سته .
4 .4يحدد باخت�صار العائد املتوقع من الكر�سي البحثي من الناحية العلمية  ،والتنموية .
5 .5ي�شرتط يف ٌمعد ملخ�ص مقرتح الكر�سي �أن يكون من من�سوبي جامعة الق�صيم
وي�شغل مرتبة �أ�ستاذ م�ساعد ف�أعلى .
�6 .6أن يتم تنفيذ الكر�سي داخل اجلامعة .
7 .7الفرتة املتوقعة لإجناز الكر�سي البحثي ...............
8 .8امليزانية املتوقعة للكر�سي البحثي بالريال ال�سعودي ....................
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عميد البحث العلمي
مبا�شر  38014850مق�سم اجلامعة  3800050حتويلة 1356
�أمني برناج الكرا�سي البحثية
مبا�شر  3801723مق�سم اجلامعة  3800050حتويلة 1352

املوقع الإلكرتوين

www.srd.qu.edu.sa
www.srd.edu.sa

الربيد الإلكرتوين

scqu.2013@srd.edu.sa
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