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وكيل عمادة البحث العلمي للكراس ي البحثية



الرؤية العامة لكراس ي البحثية

 بالجامعةالبحثيةالكراس يتكون أن
 
 أساس  محركا

 
 متوداعما

 
جددا

انجازي جلسلهمواللذيناملتميزينالتدريسهيئةأعضاءجهودلتتويج
الشراكةلتحقيقالتخصصمجالفيبحوثونشرإنتاجفي

 موريادتهاالجامعةمكانةمنوالرفعاملجتمعمعاالستراتيجية
 
حليا

 
 
 ووإقليميا

 
.دوليا



الرسالة العامة للكراس ي البحثية

.جهود الجامعة في تحقيق الرؤية الوطنية تعزيز 1.

.يالعلمالتنمية الوطنية وخدمة غاياتها من خالل البحث دعم 2.

.وإنتاجهااملعرفة توليد 3.

إنتاجفيمراراالستمنلتمكينهماملتميزينالباحثينجهودتتويج4.
يؤصلبماوتوظيفهاتوطينهاوالحديثةالتقنياتونقلاملعرفة
.املجتمعيةالشراكةمفهوم



مجاالت الكراس ي البحثية

:كراس ي البحث جميَع مجاالت العلوم واملعرفة التي تغطي 
.الجامعة رسالة تخدم .1
.احتياجات املجتمعتخدم .2
.العلميالبحث تدعم .3
.الوطني القائم على املعرفة تدعم االقتصاد .4
.  حاجات الشراكة مع الجهات املمولةتلبي .5



األهداف العامة للكراس ي البحثية

ث والتطوير دعم الجامعة واململكة في تبوء مكانة متميزة بخارطة التميز العلمي والبح-1
.واإلثراء املعرفي املتقدم

.املجتمعإيجاد وتنمية سبل الشراكة بين الجامعة ومؤسسات -2
تي تضمها االستفادة املثلى من الكفاءات واملوارد البشرية واملرافق والتجهيزات ال-3

.الجامعة
عم النشر إنتاج البحوث العلمية املتميزة وبراءات االختراع، وامللكيات الفكرية ود-4

.العلمي في الدوريات العلمية ذات املستويات والسمعة العاملية املرموقة 



مدة عمل الكراس ي البحثية

يتسنى اللجنة اإلشرافية عدد سنوات الكرس ي بما ال يقل عن ثالث سنوات حتىتحدد .1
.تحقيق األهداف التي أنش ئ الكرس ي من أجلها 

كلفة املتوقعة التحديد للسنوات بناء على مبلغ التمويل وتقسيمه على املدة والتيكون .2
.للمشاريع التي سيتبناها الكرس ي البحثي 

: ويمكن التمديد للكرس ي البحثي، من خالل النظر إلى أمرين
.مالحظة مؤشرات أداء الكرس ي ومالءمة التمديد من عدمه. 1
مع يقارن ( املتبقي من التمويل والعائدات ،أو الدعم الجديد من املمول أو ممول آخر). 2
.دة التمديدفتحدد م( مالءمته لتكاليف املشاريع املقدمة ومصروفات الكرس ي املتوقعة)



مصادر تمويل الكراس ي البحثية
.التمويل النقدي لكرس ي بحثي معين -1
استثماراتها و ( بعد تخصيصها و التنسيق مع الجهات ذات العالقة)التبرعات أو الهبات أو الوصايا واألوقاف -2

.سواء خصصت لكرس ي معين أو لدعم الكراس ي بإطالق
برامج ما يرصد لتمويل الكراس ي البحثية من ميزانية الجامعة أو من مواردها األخرى، أو من صندوق دعم ال-3

الب، كصندوق الط) التعليمية والبحوث واالبتكارات، أو الصناديق واملوارد األخرى داخل وخارج الجامعة 
( .وصندوق تعليم اللغة لغير الناطقين بها، وغيرها 

.ما يخصص من صندوق التعليم أو غيره لدعم الكراس ي البحثية-4
نتجات كالدراسات واالستشارات والتدريب وبيع م)التمويل الذاتي الناش ئ عن أنشطة وبرامج الكرس ي -5

(.الكرس ي و مطبوعاته
.ما ينشأ مستقبال من صناديق أو موارد ذات صلة لدعم البحث العلمي-6



إجراءات تأسيس الكراس ي البحثية

ى عمادة يتقدم األستاذ الجامعي صاحب السجل اإلنجازي في تخصص الكرس ي البحثي بمقترح إل-1
ولة بالرغبة البحث العلمي عبر البوابةااللكترونية ويرفق النماذج املعدة لذلك، وخطاب من الجهة املم

.قترحين، ومشروعين بحثيين م(في حال وجود الخطاب)في التمويل بموجب الصيغة املقترحة لذلك 
حثية للتأكد من يتم فحص املقترح املقدم من ِقَبل عمادة البحث العلمي ممثلة في وكالة الكراس ي الب-2

طابات سالمة املقترح من االنتحاالت، واستيفائه جميع البنود، وكتابته بصورة جيدة، ووجود خ
، وللعمادة –في حال ينطبق -، ولجان األخالقيات البحثية -في حال وجودها -موافقة الجهات املرتبطة 

.اإلرسال إلى محكمين في حال االحتياج إلى ذلك
 العمادة للكراس ي في حال املوافقة على مقترح الكرس ي البحثي واملشاريع البحثية املرفقة يحيل وكيل  -3

.البحثية كامَل املعاملة إلى اللجنة اإلشرافية



إجراءات تأسيس الكراس ي البحثية
، فإن و يعرض -4

ً
 أوليا

ً
افقت عليه مقترح الكرس ي البحثي على اللجنة اإلشرافية عرضا

 ملقترح الكرس ي أمام اللجنة، ي
ً
 تفصيليا

ً
:تضمن التالييطلب من مقدمه أن يقدم عرضا

ه لتخصصه رؤية ورسالة وأهداف الكرس ي وأهميته للجامعة واملجتمع وللجهة الراغبة في تمويله، وكذلك أهميت( أ)
.الدقيق

.وصف شامل لطبيعة الكرس ي، ومدته، ونوعه، ومسماه،  والبرنامج البحثي املقرر له( ب)
.املصدر أو املصادر املتوقعة لتمويل الكرس ي( ج)
.اإلمكانات اإلدارية و الفنية والعلمية واملعملية الستيعاب نشاطات الكرس ي البحثي( د)
.مشروعين بحثيين مقترحين على األقل( ه)
 بها اإليرادات املجدولة واملصروفا( و)

 
ت التشغيلية مشروع امليزانية التقديرية للكرس ي بشكل مفصل، موضحا

والتجهيزات الالزمة



إجراءات تأسيس الكراس ي البحثية

رس ي تحال في حال موافقة اللجنة اإلشرافية على العرض التفصيلي ووجود ممول للك-5
ــعالي توصية الــــــلجنة إلى مجلس العمادة، وفـــــــي حال موافقة مجلس العمادة ومصادقة مـ
 خطاب امل

 
مول مدير الجامعة على محضره، يرفع الـــــــموضوع إلى مجلس الجامعة مضمنا

.بالرغبة بالتمويل
وفر في حالة موافقة اللجنة اإلشرافية و عدم وجود ممول يتم حفظ الطلب لحين ت-6

.ممول ملقترح الكرس ي



إجراءات تأسيس الكراس ي البحثية
 ، يتقدم عضو هيئة التدريس بخطاب طلب الـــــموافق-7

 
ة على تقديم في حال كان الكرس ي تنافسيا

قدم بعرضه عرضه للجهة الخارجية عبر البوابة االلكترونية لعمادة البحث العلمي، وال يحق له الت
اســـــات للجهات الخارجية إال بعد املوافقة الخطية من عمادة البحث العلمي أو وكيل الجامعة للدر 

.العليا والبحث العلمي
ع يجوز تأسيس أو اإلشـــــــــراف أو إدارة كراســـــي بحثية خارج الجامعة داخل املـــملكة أو خارجها م-8

.ةمراعاة تحقيق أهداف الجامعة واململكة، ومراعاة الضوابط التي تضعها اللجنة اإلشرافي
ل يجوز املشاركة مع جهات علمية أخرى في تأسيس أو اإلشراف أو إدارة كراس ي بحثية داخ-9

الجامعة وخارجها داخل اململكة أو خارجها مع مراعاة تحقيق أهداف الجامعة واململكة، ومراعاة 
.  الضوابط التي تضعها اللجنة اإلشرافية



امتيازات وواجبات ممولي الكراس ي البحثية

 أم جما)إطالق اسم املمول أو ما يتم االتفاق عليه مع املمول على الكرس ي -1
ً
عة أم سواء كان فردا

.  طيلة فترة التمـــــويل، على أن تستكمل الجامعة اإلجراءات املنظمة بهذا الخصـــــوص( مؤسسة 

2- 
ً
.  اإلعالن عن تأسيس الكرس ي مع تغطية الحدث إعالميا

ألبــحـــاث اإلشارة إلى اســـــــم املمول في جميع اللوحات الخــــاصة بالكرس ي واملشاريع التابعة له ، وا-3

ج عن املنشورة في املجالت العلمية، وعلى غالف مطبوعات الكرس ي، وعلى كل مشاركة أو عمل نات

.  الكرس ي



امتيازات وواجبات ممولي الكراس ي البحثية

 االستفادة العلمية من نتائج البحوث ذات العالقة بالكرس ي-إن رغب -يحق للممول -4
ً
، وفقا

.ملا يتم االتفاق عليه بين الطرفين 

.هأن يكون هناك ممثل للممول في الهيئة االستشارية للكرس ي البحثي الذي يمّول-5

.ببال يحق للممول بعد توقيع العقد التدخل في أعمال الكرس ي أو تغيير توجهه ألي س-6



أستاذ الكرس ي البحثي
ي مجال عمل ينبغي أن يكون ألستاذ الكرســــــــــي البحثي ملف إنجازي وخبرة بحثية وإدارية واسعة ف-1

ستاذ الكرس ي، ويكون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من خارجها حال الضرورة على درجة أ

 
 
 مساعدا

 
، وكـــــذلـك فـي مشارك عــــــلى األقل، ما عدا في الكرس ي التنافســــي فإنه يجوز أن يكون أستاذا

.-حسب ما تحدده اللجنة اإلشرافية-الكراس ي التي يغلب عليها الجانب امليداني 

يكن تقييم يكون مقدم املقترح هو أستاذ الكرس ي، وال يلزم التمديد له بعد السنة األولى إذا لم-2

 من اللجنة اإلشرافية
 
.أدائه مقبوال



أستاذ الكرس ي البحثي

رغ العلمي أو على بقاء أستاذ الكرس ي في حال تمتعه بالتفاملــــــــوافقة يجوز للجنة اإلشرافية -3

ل عدم إيفاده أو ندبه أو إعارته أو قيامه باتصال علمي أو نقل خدماته إلى جهة أخرى، وفي حا

البحثية فإن وكيل العمادة للكراس يالــــــــــــكرس ي موافقة اللجنة اإلشرافية على استمرار أستاذ 

.يتولى مهام أستاذ الكرس ي إلى حين التعاقد مع أستاذ آخر للكرس ي 



هيكلة الكراس ي البحثية
.الكرس يأستاذ -1

.  الكرس يمستشار -2

من خمسة إلى وتتكون الهيئة االستشارية: االستشارية للكرس ي البحثيالهيئة -3

ـــة وكيل الكراس ي : مــــــــــنهمتسعة أعضاء،  ملمول، وأستاذ الكرس ي وممثل االبحثيـــــــــــ

 األعضاء ورئيس الهيئة وأمينها
َ
.ويرشح أستاذ الكرس ي بقية



شكرا


