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:إرهاصة عن النشأة التارخيية 
بعمققديمةكانتوإنالعلميةالكراسيإنشاءظاهرةأنالمعلوممن

ببالدالقرويينجامعةفياحضانهافينشأتالتياإلسالميةالحضارةتاريخ
عليهاوأوقفتالبلدانمنغيرهاوفي(هـ7ق)المرينيالعهدفيالمغرب
ةالنهضعصرفيأوروباإلىانتقلتومنهاالدول،عليهاوانفقتاألوقاف
رق،والشالغرببلدانمنغيرهاوالىالحديثبمفهومهاإنجلترافيوبخاصة

.العهدحديثةنشأتهاكانتالوطنيةاألكاديميةمؤسساتناوفي

ملكةالمغاياتتحقيقفيالمعاصرةالعالميةالتجاربمعتماثالجاءتوقد
يفالوطنيةبداياتهاوجاءتالمستدامةوالتنميةوالريادةالتقدمنحو

ملكالككرسيالمملكةخارجانشاؤهاوبدأالماضيالقرنمنالثمانينيات
اتللدراسسلطاناألميروكرسيلندنجامعةفياإلسالميةللدراساتفهد

االمريكيةالمتحدةبالوالياتبكاليفورنيابركليبجامعةوالعربيةاإلسالمية
امعةجفياإلسالميةوالدراساتالعربيةاللغةلتعليمنايفاألميروكرسي
.موسكو



:إرهاصة عن النشأة التارخيية2/2
للبترولفهدالملكجامعةوأولهاالسعوديةالجامعاتفيثم

تاذنولقدالسعودية،الجامعاتمنكثيرفيانتشرتثموالمعادن
نحيالعلميالكراسيبإنشاءالسعوديةللجماعاتالموحدةالالئحة
الدعموواالوقافوالهباتالتبرعاتبقبولللجامعاتالسماحبابفتحت

حثللبالداعمةالمجتمعأطيافمعالشراكةتبنيخاللمنوالتمويل
وتلبيةالتنمويمشروعاتهاتخدمبحثيةمنتجاتفيالراغبةاوالعلمي

البحثاالتمجفيللتنافسيةواالستجابةالمصالحومقتضياتاالحتياجات
الوسائلأهممنالكراسيألنالمعرفياالقتصادوخدمةوالتطور

ةعنايالتعليموزارةتبنتوقدالعلميالبحثمنظومةالستكمال
بداعواالوالجودةالتقنيةوتوطينوالتطويرالعلميبالبحثالمملكة

سيالكراومنهاالبحثيةالبرامجتبنيالىالجامعاتفدعتوالتميز
.العلمية



:الكراسي العلمية األهمية والدور2/1
تهدفتساالكاديميةللمؤسساتعلميةمبادراتالبحثيةالكراسي

وذلكموضوعهفيالبحثيةالدراساتودعمعلميمجالتطوير
عيةالمجتموالشراكاتالعلميالبحثلحركةجديدةآفاقلتحقيق

والمعرفةالعلمونشرالبحثيةالتخصصيةوتعميقالمجتمعخدمةفي
جاتاالحتياتلبيةنحوالجامعاتدورويفعلالعملسوقيخدمبما

بروحالمعرفياالقتصادونموالعامةالمصالحومقتضياتالوطنية
.والتكاملالتعاون

الجهةينبللشراكةنتيجةاألصلفيالعلميةالكراسيتمويلويتوفر
تقومذيالللكرسيالحاضنةالبحثيةالبيئةتمثلالتياالكاديمية

مثالمالمجتمعوبينألهدافهالمحققةبرامجهوتنفيذادارتهعلى
ورجالاالعتباريةوالشخصياتالخاصةاوالعامةالمؤسساتفي

دائمأولكرسيبوقتومحددبقيمةمعينتمويلوهواالعمال،
.والغاياتوالبرامجواألهدافوالرسالةالرؤيةواضح



2/2

يفالوطنيبالواجبقياماالممولةالجهةمنبطلبالكراسيإنشاءويأتي
وتسخيرالمعرفياالقتصادفياالستثمارفيلتطلعاتهاتلبيةأوالمجتمعخدمة
فيسمترتجامعيةمبادرةأواالستثمارية،مشاريعهمتطويرفيالعلميالبحث

ذاتالمجتمعيةالجهاتعلىتسوقهاألكاديميةالجهةمنمقترحمشروع
منيركثوشملتوتخصصاتهاالعلميةالكراسياهتماماتتنوعتوقد.العالقة
يةواالجتماعاإلسالميةوبخاصةوالعلمية،النظريةالمعرفةوجوانبالعلوم

عاتالجامفيعددهاوبلغوغيرها،والتقنيةوالبيئيةوالصحيةواالقتصادية
.سابقةدراساترصدتهكماعلميكرسي200منأكثرحينمنذالسعودية



:البحثيالعملأطراف
:األكادمييةاجلهة
والمنفذةالمشرفةواإلدارةالحاضنةالبحثيةالبيئةوهي

:املمول
والثقافيالبحثيونشاطهللكرسيالماليالداعموهو

:الباحثون
الثقافيةوالفعالياتالبحثيةبالمشاريعالقائمونوهم

:املساندةواملؤسساتالبشريةالقوى
عين،والمراجوالمحكمين،واالستشاريين،،المشرفونالكراسي،أساتذة

والنشر،زيعوالتووالطباعة،والتنظيم،الخبرة،وبيوت،والفنيينواإلداريين،
.المعنيةالمؤسساتومسؤلوا



:مصادر التمويل 
ات االعتبارية أو رجال األعمال أو مؤسسالمجتمع أفرادا من الشخصيات . 1

.أهلية

.المؤسسات الحكومية . 2

ميزانية الجامعة. 3

صندوق وزارة التعليم. 4

.مينمن الداعالتبرعات والهبات والهدايا واألوقاف والتمويل المخصوص . 5

التمويل الذاتي المتحصل من نتاج الكرسي ونشاطاته المختلفة. 6



:قيمة التمويل ومدته
:القيمة 

لقد الكرسي ومعينة القدر ومختلفة القيمة ، تؤدى دفعة أو مجزأة حسب سنوات عمر 
.مليون دوالر( 50-1) بلغ تمويل الكراسي العلمية في بعض الدول بالجملة من 

أنظمة الجامعات ونوعه إختالفومن المعلوم أن تمويل الكراسي يختلف حسب 
ومصادره أفردا أو مؤسسات وقدره ومدته وآليات أداءه 

:املدة
.سنوات وقد تزيد وتمدد( 5-3) محددة ومختلفة من . 1

.دائمة وال أعلم كرسيا سعوديا حتى اآلن تحول إلى دائم. 2

مكةتاريخلدراساتعبدالعزيزبنسلمانالملككرسيبديمومةمقترحاقدمتوقد
الحرميندمخاباسمالكرسيالرتباطتثمينامستمرلتمويلدائموقفخاللمنالمكرمة

الحرمينختاريوتدوينبتوثيقوعنايتهالتاريخيةاهتماماتهعلىوداللتهالشريفين
هميةألوتقديراوحضارتهماوالمعتمرينوالزوارالحجاجمنقاصديهاوخدمةوخدمتهما

الهويةعلىالحفاظفيوالمكتسباتوالتراثواآلثارالتاريخوأثروالمدينةمكةتاريخ
.واإلنتماءوالوالءالوطنيةروحوتعميقواإلسالميةوالعربيةالسعودية



:إشكاليات التمويل 
.الكرسيتوقفعليهيترتببماالشراكةاتفاقيةحسبالماليباألداءالممولينإلتزامعدم.1

.ومهامهالكرسيبالتزاماتالوفاءعنالتمويلقصور.2

.الدائمةللكراسيداعمينوجودعدم.3

هاوخضوعوالماليةاإلداريةالمرونةوعدمالجامعاتبعضفيالعلميةالكراسيبرنامجاستقالليةعدم.4
المركزيةاإلداريةللبيروقراطية

عمرهاوقصرمهامهاوطبيعةتمويلهاطبيعةمعتتالءمالالتي

.والسلفالتمويلصرفآليةإجراءاتوبطءاإلدارةسوء.5

.العلميةالكراسيبعضعلىالصرفالجامعاتتولي.6

صحةعنالمجتمعأطيافبعضوتساؤلواستثمارهالتمويلصرففيالممولعنالوضوحوعدمالشفافيةغياب.7
عامةمنافعفيالتمويلاستثمار

دترماليةاليةحسباستمراريتهاالىوتؤديالكراسيالىاالستثمارمواردستؤولوهلومواردهاللجامعة
تمويلهاصلالىاستثماركلعوائد



:إجيابيات الشراكات اجملتمعية مع املؤسسات األكادميية 
.إسهام المجتمع في خدمة المعرفة ودعم البحث العلمي. 1

مشاركة المجتمع في التطوير التنموي. 2

تفعيل دور الجامعات في تعميق الدراسات البحثية ونشر المعرفة ، وتلبية احتياجات. 2
سوق العمل وتطوير  

العلوم والدفع بالوطن نحو التقدم واالسهام في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية 

. من خالل االقتصاد المعرفي2030المملكة 



:االنتاجية
اورسالتهرؤيتهاووضوحبرامجهاجودةعلىالعلميةالكراسيانتاجيةتتوقف.1

.االستراتيجيةخططهادقةومدىوأهدافها

.وشفافيتهاألداءوقوةالكراسيإدارةحسن.2

ضرورةانفاقهوضبطاستثمارهوحسنصرفهآليةوسرعةواستمرارهالتمويلتوفر.3
.ومستمرةعاليةإلنتاجية

.تطويرهاواستمراراالجراءاتوتوصيفاللوائحدقة.4



.الجامعيةالمرافقمنللكراسياللوجستيالدعمتوفرمدى.5

.للكراسياالستراتيجيةالخططتطوير.6

.األهدافيخدمبمااالنتاجأوجهوتنوعجودة.7

.العلميوالنشرالمجتمعخدمةيحققبماالمنتجاتتسويق.8

لنيةالتطبيقالعلميةفالكراسيالمنتجاتفوارقفيالتخصصاتطبيعةمراعاة.9
.األوجهبعضفيتوافقتوإنالنظريةالكراسيمنتجاتتماثل

.ثقافيةالبحثيةكراسيأنهاالكراسيدورفياألصلبأنااليمان.10



:سلبيات اإلنتاج 
.الكراسيبعضانتاجيةعدم.1

.جودتهاضعفأوالكراسيبعضانتاجيةقلة.2

.البحثيالمنتجعلىاالعالميالجانبطغيان.3

العلميالبحثحسابعلىالثقافيالنشاطفياإلغراق.4

.البحثيةالمنتجاتونشرتسويقضعف.5

.االقتصاديمردودهاانعدامأوقلة.6

وحاجاتوالتنميةوالمعرفةالبحثخدمةفيوالجامعةالكرسيألهدافتحقيقهاعدم.7
.المجتمعوقضاياالعملسوق



:معوقاته  اإلنتاج 
اإلدارةسوءأووضعفاإلجراءاتوتوصيفاللوائحتطويرعدم.1

يالمادمردودهاوقلةأعباءهملكثرةالعلميالبحثفيالمشاركةعنالباحثينعزوف.2
أيسرأوأفضلمردودذاتبدائلووجود

البحثيةالكراسيلمنتجاتاإلعالميةالتغطيةضعف.3

.توقفهأوتعثرهأوالكراسيبعضنشأةقبلالتمويلعلىالحصولعدم.4

ستليمواردهاأنمعالجامعيةالماليةلالئحةالكراسيوإخضاعاإلداريةالبيروقراطية.5
تنفيذوبطئالثقافيةالفعالياتقلةفييتسببمماالعامةالمواردمن

.لكراسيلوالمحددالقصيرالعمرمعيتالءمالماوهوالنتائجظهوروتأخرالبحثيةالمشاريع

.المنتجةالكراسياستمراريةعدم-6



(منوذجًا ) مكة املكرمة كرسي امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ 
:التمويل

•
بالشراكة بين جامعة / سنوات ( 5)مدة الكرسي / ريال 5000000قدر التمويل / الممول وزارة التعليم ) 

(أم القرى ودارة الملك عبدالعزيز

:اإلنتاجية
•

كتابا20: عدد الكتب المنشورة
•

بحثا35: عدد البحوث المنشورة
•

مشروعا16: عدد المشاريع البحثية المستقبلية 
•

بحثا70: والتي تحت اإلنجازالبحوث المنجزة اجمالي 
•

48000: عدد المجلدات والكتيبات
•

150: عدد الموضوعات البحثية التي عرضت على إدارة الكرسياجمالي 
•

باحثا 165: عدد الباحثين الذين تواصلوا وتعاونوا مع الكرسي
•

300:عدد المحكمين والمراجعين والمستشارين والمدققين أكثر  من 
•

الدورات عدد من الندوات والمحاضرات واللقاءات والملتقيات و: الفعاليات الثقافية التي نظمها وشارك فيها 
والمعارض 



:التوصيات

.  اليؤثر على أولوية البحثبما  المواءمة بين البحث العلمي والنشاط الثقافي •

ةالمواءمة بين الوسائل واألساليب التقليدية والوسائل واألساليب التقنية في الدراسات البحثي•

خزن البحث العلمي والجهات المرجعية للكراسي العلمية تتولىعمادات إيجاد وحدات تسويق ونشر في •

 الستمرارها وتوريد واردها المنتجات وحفظها وتسويقها ونشرها 
ً
.  لصالح الكراسي دعما

ع طبيعة تطوير لوائح الكراسي العلمية وجعلها أكثر مرونة  وال مركزية بما يجعلها اكثر فاعلية وتوافقا م•

.الكراسي وتمويلها الخارجي وعمرها القصير

استمرار الكراسي المنتجة •

عامةحبس األوقاف على الكراسي البحثية والمؤسسات العلمية •


