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 Research Chairs كراسي البحثبرنامج 
Program 

 نبذة عن الخدمة:

 الرسالة
ة في مختلف يتوفير بيئة بحثية واستشارية وتدريبية ذات معايير علمية عالية تقوم على الشراكة المجتمعية، وتستهدف إثراء المعرفة النظرية والتطبيق

 .تخصصات الجامعة

 الرؤية
لبحثية، ورافداً من روافد التنمية المستدامة، وبيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع البحثية غير أن يكون برنامج كراسي البحث عنصراً فاعالً في المنظومة ا

 .المسبوقة في المملكة العربية السعودية، بما يضمن تحقيق الجامعة للريادة في مجاالت تخصصاتها

 إدارة البرنامج
لمجلس الجهة المشرفة على الشؤون األكاديمية واإلدارية يشرف على كراسي البحث في الجامعة مجلس يسمى "مجلس كراسي البحث" ويعد ا

جامعة والمالية لكراسي البحث في الجامعة، ويتولى جميع المسؤوليات الالزمة لتوجيه الكراسي لتحقق أهدافها. ويتألف المجلس من معالي مدير ال
كل من: عميد البحث العلمي، وعميد معهد البحوث والدراسات  رئيساً، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائباً للرئيس، وعضوية

هم عن ل رتباالستشارية، وثالثة من أساتذة كراسي البحث بالجامعة، واثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتميزين في مجال البحث العلمي ال تق
 .ي البحث الذي يتولى كذلك أمانة المجلسأستاذ مشارك، والمدير التنفيذي لصندوق كراسي البحث، وأمين مجلس كراس

 
ان اتان الوحدتويتفرع عن مجلس كراسي البحث وحدتان رئيستان، تتولى القيام بالمهام األكاديمية واإلدارية والمالية الالزمة لقيام المجلس بمهامه، وه

  :هما
يتولى إعداد جداول أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته والرفع  األمانة العامة لمجلس كراسي البحث: ويشرف عليها األمين العام للمجلس الذي1-

 .بتوصياته، كما يتولى اإلشراف على الشؤون المالية واإلدارية لكراسي البحث
على  صندوق كراسي البحث: وهو صندوق مستقل مالياً وإدارياً يتولى استثمار المبالغ المتوفرة في حساب كراسي البحث، والصرف من عائداتها2-

 .نشاطات وبرامج هذه الكراسي. ويدير الصندوق مدير تنفيذي

 أعضاء مجلس كراسي البحث
 :هـ، من11/6/1221( وتاريخ 1يتكون مجلس كراسي البحث بالجامعة وفقاً لقرار مدير الجامعة رقم )

 .مدير الجامعة، األستاذ الدكتور سليمان بن عبدهللا أبالخيل رئيساً  .1
 .دراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبدهللا بن حمد الخلف نائباً للرئيسوكيل الجامعة لل .2
   .الدكتور عبدهللا بن عبدالرحمن الشثري، وكيل الجامعة، واألستاذ المشارك بكلية أصول الدين عضواً  .1
 .عضواً عميد البحث العلمي، وأمين مجلس كراسي البحث األستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر،  .2
 .عميد معهد البحوث والخدمات االستشارية، الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الخريف، عضواً  .5
 .األستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد أستاذ كرسي األميرة العنود بن عبدالعزيز بن مساعد لدراسات العقيدة والمذاهب المعاصرة، عضواً  .6
 .سيري، أستاذ كرسي األمير نايف لدراسات الوحدة الوطنية، عضواً األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد ع .7
 الدكتور عبدهللا بن محمد الرفاعي أستاذ كرسي صحيفة الجزيرة لدراسات اإلعالم الجديد، عضواً  .8
 الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، األستاذ المشارك بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، عضواً  .1

 تنفيذ لصندوق كراسي البحث، األستاذ عبدهللا بن محمد الجردان، عضواً المدير ال .11
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 الهيكل التنظيمي لبرنامج كراسي البحث

 

 
 الكراسي لماذا؟

مية وشخصية أو جهة ما خارجها، لدعم وتطوير مجال علمي متخصص، بحيث تقوم فكرة كراسي البحث العلمي على الشراكة بين المؤسسة األكادي
 جانب تقدم هذه الشخصية أو الجهة التمويل الالزم لذلك، في حين تتولى المؤسسة األكاديمية تهيئة البيئة البحثية الالزمة لنجاح الكرسي، إلى

 اإلشراف على تنفيذ الكرسي لمهامه وتحقيق أهدافه.
 

لبحث في تاريخ العلوم تجمع على أن ظهور الكراسي العلمية بمفهومها الحديث يعود إلى بدايات عصر النهضة األوروبية حيث كان الحكام وتكاد أدبيات ا
لبحثية لمؤسسات اوالنبالء في إنجلترا يقدمون جوائز مالية قيمة لمن ينجح في تحقيق إنجاز علمي مهم، ثم تطورت لتصبح مورداً ثابتاً لتمويل الجامعات وا

ال في معظم دول العالم، ومن ثم تم تحويلها إلى مرتبة علمية تسند للكفاءات العلمية المتميزة ممن لهم إسهامات بحثية عالية الجودة في مج
 تخصصهم.

 
ريخ األوروبي قديمه وحديثه، لكن هذا الجزم بأسبقية إنجلترا في طرح هذا المفهوم ينبع من نزعة "المركزية الغربية" التي تختزل تاريخ العالم في التا

العلوم  وهي بذلك تلغي تجارب األمم السابقة وحضاراتها، ومن بينها الحضارة اإلسالمية التي حفلت بنماذج رائعة للشراكة المجتمعية في مجال دعم
تعددت أشكال الوقف ومجاالته بتعدد األهداف   والمعرفة، في مقدمتها األوقاف التي كانت أهم موارد التعليم في التاريخ اإلسالمي، وأكثرها تنوعاً إذ

لدراسات أكثر تعدداً   المرجوة من وراء كل مؤسسة تعليمية ، فهناك الُكتاب؛ لتحفيظ القرآن ومعرفة أساسيات الدين اإلسالمي، وهناك المسجد الجامع؛
رغاً كامالً وإقامة داخلية في المدرسة ، وهناك البيمارستان؛ لتلقي وتعمقاً، وهناك المدرسة أو الكلية؛ وهي دراسة أكثـر تخصصاً وتحديداً ، وتتطلب تف

 ة.األوقاف المتعددالعلوم الطبية ، والمراصد لتلقي علوم الفلك إلى غير ذلك من المؤسسات التعليمية التي أبرزتها الحاجات الجماهيرية ، ودعمتها مالياً 
 

األثرياء في العواصم والمدن اإلسالمية يقدمون الجوائز القيمة لكل من يقدم مشروعاً علمياً متميزاً، سواء كما كان الخلفاء واألمراء والوزراء وبعض الوجهاء و
 بالتأليف أو الترجمة أو الشروحات والتلخيصات ونحوها.

 
ألوقاف أو من خالل الهبات والمنح وقد عرفت بالدنا العزيزة طيلة تاريخها المجيد نماذج مشرفة من هذا الدعم المجتمعي للعلم والعلماء، سواء عبر ا

 وغيرها. والتبرعات والجوائز، وبخاصة في المدن الكبرى والعواصم العلمية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة واألحساء والدرعية والرياض وجازان
 

سمح لها بقبول تبرعات أو هبات خارجية، ولذلك فقد لكن الكراسي العلمية بمفهومها الحديث لم تظهر إال أخيراً إذ لم يكن نظام الجامعات السعودية ي
لندن، تأسست الكراسي العلمية السعودية أول األمر في عدد من العواصم العربية واألوربية مثل: كرسي الملك فهد للدراسات اإلسالمية في جامعة 
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اليات المتحدة األمريكية، وكرسي األمير نايف لتعليم اللغة العربية وكرسي األمير سلطان للدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة بركلي في كاليفورنيا بالو
 والدراسات اإلسالمية بجامعة موسكو.

 
كراسي امج الوبعد صدور الالئحة الموحدة للجامعات السعودية التي تضمنت السماح للجامعات بتوفير مصادر تمويل إضافية أصبح الطريق ممهداً لتقديم بر

السعودية، وكانت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في طليعة الجامعات التي عملت على تقديم هذه الفكرة وفق رؤية العلمية في الجامعات 
 لتنظيماتواضحة، وفي إطار تنظيمي محدد حيث وجه معالي مدير الجامعة بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلعداد ا

ي البحث العلمي في الجامعة، وقد درست اللجنة التجارب العالمية والمحلية في هذا المجال، وأنجزت الالئحة المنظمة لكراسي البحث الخاصة بكراس
هــ(، المتخذ في الجلسة الرابعة لمجلس الجامعة للعام 1221-1228/ 1115  في الجامعة التي وافق عليها مجلس الجامعة بقراره رقم )

هـ، وقد بينت الالئحة أن كراسي البحث وحدات أكاديمية ُتنَشأ في الجامعة؛ بهدف تهيئة البيئة 1221/ 17/2هــ المعقودة بتاريخ 1221-1228  الجامعي
 اليةومونة إدارية البحثية واالستشارية والتدريبية الالزمة لنمو مجال علمي متخصص، وتَُموَُّل كراسي البحث من مصادر خارج ميزانية الجامعة، وتتمتع بمر

 


