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مقدمة
تعــد الجامعــات منبــراً مــن منابــر العلــم والمعرفــة فــي كل مجتمعــات القــرن الحــادي والعشــرين  ،والــدور الــذي تلعبــه الجامعــات ال يتأتــى
إال بأخــذ الريــادة فــي شــتى مجــاالت البحــث العلمــي وأدواتــه وآلياتــه  ،إحــدى تلــك األدوات الحديثــة مــا يســمى بالكراســي العلميــة .فقــد
ولــدت فكــرة الكراســي العلميــة مــن رغبــة المؤسســات العلميــة ومراكــز البحــث العلمــي فــي تحقيــق شــراكة فعالــة بينهــا وبيــن مختلــف
قطاعــات المجتمــع  ،بحيــث يمكــن مــن خاللهــا االســتفادة مــن الخبــرات العلميــة والبحثيــة للعلمــاء والباحثيــن المتميزيــن فــي تطويــر
المعــارف والعلــوم فــي مجــاالت تخصصهــم  ،والعمــل علــي تطبيــق نتائــج البحــوث والدراســات فــي حــل مشــاكل مختلــف قطاعــات
المجتمــع  ،والمســاهمة فــي دعــم جهــود التنميــة األقتصاديــة واالجتماعيــة .تنتشــر الكراســي العلميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وفــي عــدد
كبيــر مــن الــدول  ،عـ ّل أشــهرها فــي العالــم كرســي هنــري لــوكاس فــي جامعــة كيمبــردج اولــذي أســس فــي نهايــة القــرن الســابع عشــر
وقــد شــغله أكثــر مــن  17عالمــا أشــهرهم إســحاق نيوتــن فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر.
اليــوم تعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة رائــدة فــي عــدد الكراســي العلميــة  ،حيــث يوجــد بهــا اآلالف مــن الكراســي العلميــة  ،ويتــراوح
تمويــل الكرســي الواحــد فــي جامعاتهــا مابيــن مليــون وخمســة مالييــن دوالر إلــى  50مليــون دوالر فــي بعــض الحــاالت الخاصــة لألبحــاث
.
وبفضــل هــذه الكراســي العلميــة إضافــة إلــى معاهــد ومراكــز ومؤسســات البحــث العلمــي األخــرى فــإن الواليــات المتحــدة األمريكيــة تنتــج
مــا يقــارب مــن نصــف المعرفــة علــى مســتوى العالــم  ( .لــم يعــرف حتــى االن العــدد الحقيقــى).
ويوجــد أكثــر مــن  2000كرســي علمــي فــي كنــدا وأكثــر مــن  200كرســي علمــي فــي جنــوب إفريقيــا .ويوجــد فــي المملكــة العربيــة
الســعودية بنهايــة العــام  2012م أكثــر مــن  240كرســيا ً علمي ـا ً والعــدد فــي تزايــد .
وبهــذا الصــدد تجــدر اإلشــارة أن دولــة ككنــدا أنشــأت برنامج ـا ً طموح ـا ً لكراســي البحــث العلميــة ترمــي مــن خاللــه إلــى بلــوغ إحــدى
المراتــب الخمــس األولــى فــي العالــم  .وفــي نظــرة تفصيل ّيــة فقــد كانــت التجربــة الكنديــة رائــدة فــي برنامــج كراســي البحــث ،حيــث
رصــدت اعتمــادات ماليــة مــن ميزانيتهــا ،قـدّرت عــام 2000م بنحــو  900مليــون دوالر ،إلنشــاء مــا يقــارب مــن  2000كرســي بحــث
علمــي فــي جامعاتهــا .
وبموازاة ذلك فقد عدّلت فرنسا برنامجها لكراسي البحث العلمي مستفيدة من التجربة الكندية .
وأقــرت اليابــان فــي العــام  1987م برنامــج كراســي البحــث العلمــي كإحــدى الوســائل الحيويــة للمحافظــة علــى مركزهــا الثانــي خلــف
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي مجــال البحــث والتطويــر  .وقــد أســندت اليابــان جــزء هــام مــن كراســي البحــث ،إلــى مراكــز بحثيــة تخــدم
عــدداً مــن الجامعــات  ،وتعمــل علــى تعزيــز التعــاون البحثــي فيمــا بينهمــا ،بينمــا يصــل الدعــم المــادي للكرســي الواحــد إلــى مليــاري يــن
يابانــي ،أي مــا يقــارب ثمانيــة مالييــن دوالر أمريكــي  ،تقدمــه عــدد كبيــر مــن شــركات القطــاع الخــاص.
وعــززت دول كالصيــن والهنــد وكوريــا الجنوبيــة وماليزيــا مراكزهــا علــى خارطــة العالــم المتقــدم مــن خــال إنشــاء المزيــد مــن برامــج
كراســي البحــث العلمــي ،للمشــاركة الفاعلــة فــي اإلنتــاج البحثــي العالمــي ،واإللمــام بــأدوات التقنيــة الحديثــة  ،بغيــة تحقيــق أرضيــة مســاندة
لبرامجهــا الصناع ّيــة  ،ووضــع قــدم لهــا فــي مضمــار التنافــس العلمــي العالمــي.
ً
الــدول األوروبيــة تمتــد تجاربهــا فــي مجــال كراســي البحــث العلمــي إلــى أكثــر مــن  40عامـا ،وهــي فــي الغالــب ال تختلــف عــن التجربــة
األمريكيــة ،وخرجــت فرنســا ،عــن نهــج نظرائهــا األوروبييــن ،إذ مزجــت مــا بيــن التجربتيــن الكنديــة واألمريكيــة فــي إنشــاء كراســي
البحــث العلمــي  ،وتمثــل ذلــك فــي إنشــائها فــي العــام 1991م مركــزاً بحثيـا ً يســمى ( المعهــد الجامعــي الفرنســي)،
يدعم سنويا ً ( 40كرسي بحث علمي ) في مجال العلوم األساسية.
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التجربة السعودية :
بــدأت تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي الكراســي العلميــة خــارج
حــدود جامعاتهــا الوطنيــة ككرســي الملــك عبــد العزيــز فــي جامعــة
كاليفورنيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والــذي أســس فــي العــام
 1404هـــ و كرســي الملــك عبــد العزيــز والــذي أســس فــى جامعــة بلونا
بإيطاليــا فــي العــام  1418هـــ  ،وكرســي الملــك فهــد بجامعــة لنــدن
والــذي أســس فــي العــام  1415هـــ ،و كرســي الملــك فهــد بجامعــة
هارفــارد األمريكيــة والــذي أســس فــي العــام 1413هـــ وكرســي األميــر
نايــف بجامعــة موســكو والــذي أســس فــي العــام 1416هـــ .
لذلــك فــإن الحديــث عــن تجربــة المملكــة فــى إنشــاء كراســي البحــث
العلمــي يقودنــا إلــى الحديــث عــن التجــارب العالميــة التــي ســبقتنا
فــى هــذا المجــال  ،حيــث اســتطاعت جامعاتنــا االســتفادة مــن هــذه
الخبــرات ،الس ـيّما فــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تنافــس دولــي فــي
ميــدان البحــث والتطويــر وصنــع المعرفــة  ،والــذي بلــغ أشــدّه مــع
العولمــة والحاجــة الملحّ ــة إلــى اإلبقــاء علــى القــدرة التنافســية بيــن دول
العالــم المتقــدم فــي المجــال االقتصــادي.
داخليــا ً جــاء أول كرســي علمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي
العــام  1994م مــن خــال قســم الهندســة الكهربائيــة فــي جامعــة الملــك
فهــد للبتــرول و المعــادن.
ومــن الجامعــات الســعودية النشــطة فــي هــذا المجــال تبــرز جامعــة
الملــك ســعود والتــي تتفــوق علــى نظيراتهــا الســعودية بعــدد الكراســي
البحثيــة إذ أن لديهــا اليــوم مــا يربــو عــن  120كرســى علمــى  ،يشــرف
عليهــا برنامــج وطنــي خــاص بكراســي البحــث العلمــي تأسّــس فــي
العــام 1428هـــ ،لــه مجلــس أمنــاء يتكــون أعضــاؤه مــن المتبرعيــن
بالتمويــل ،وخبــراء عالمييــن مرموقيــن ،ورجــال أعمــال ،وأعضــاء
هيئــة تدريــس متميزيــن مــن الجامعــة ،للتأكــد مــن ضمــان جــودة
البرنامــج ،والتوظيــف األمثــل لتمويلــه ،ومــدى تحقيقــه ألهدافــه ،إضافــة
إلــى تقويــم مســاره عنــد الحاجــة ،وحققــت خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة
البســيطة العديــد مــن االنجــازات العلميــة فــي هــذا المجــال مــن داخــل
المملكــة وخارجهــا.
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وعلــى ضــوء مــا ســبق ومــن هــذا المنطلــق يأتــي تبنــي جامعــة
الجــوف ممثلــة فــي معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية
والتدريــب لمشــروع تأســيس وتطويــر برامــج الكراســي العلميــة
بمــا يتوافــق مــع رؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية  ،وحاجــة
المجتمــع المحلــي والوطنــي للدراســات واألبحــاث التــي تســهم
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال االســتفادة مــن
الخبــرات العلميــة واألكاديميــة المتاحــة بالجامعــة ،إضافــة إلــى
الكفــاءات التــى يمكــن اســتقطابها فــي ضــوء طبيعــة وأهــداف
برامــج الكرســي العلمــي .
و الكرســي العلميــى هــو مرتبــة بحثيــة تســند للعلمــاء والباحثيــن
المتميزيــن  ،ممــن لهــم إســهامات نوعيــة وكميــة فــي تخصــص
معيــن  ،يهــدف تطويــر المعرفــة  ،والحفــز علــى االبتــكار
واإلبــداع  ،وتطويــع نتائــج البحــث العلمــي واالســتفادة منهــا فــي
خدمــة التنميــة واالقتصــاد الوطنــي.

أهداف الكراسي العلمية
الجودة تسهم في تبوء الجامعة مكانة عالمية متميزة في ضوء اتجاهات التطور المعرفي العالمي.
القيــام بالدراســات النظريــة والتطبيقيــة المتكاملــة  ،ونقــل وتوطيــن التقنيــة الحديثــة للمســاهمة فــي حــل قضايــا
المجتمــع  ،ودعــم جهــود التنميــة المســتدامة.
استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة  ،واالستفادة من الكفاءات األكاديمية المتاحة لدعم برامج البحث العلمي.
دعم البنية التحتية للبحث العلمي بالجامعة بما يتوافق وأهدافها االسترايجية ،ويسهم في تحقيقها.
بنــاء شــراكة فعالــة بيــن الجامعــة وقطاعــات المجتمــع  ،ودعــم قنــوات التواصــل بينهمــا  ،لتعزيــز التعــاون البنــاء
وحفــز الجهــود نحــو تحقيــق مزيــد مــن الرفاهيــة للمجتمــع الســعودي.
حفــز الباحثيــن علــى االبــداع واالبتــكار إلثــراء المجتمــع الســعودي بالمعــارف والعلــوم الحديثــة واالســتفادة مــن
تطبيقاتهــا العمليــة فــي حــل مشــاكل المجتمــع الســعودي.
بنــاء جســور مــن التعــاون مــع مراكــز األبحــاث الدوليــة والكراســي العلميــة العالميــة فــي كل مــا مــن شــأنه دعــم
مســيرة األبحــاث فــي جامعــة الجــوف.
دعــم برامــج الدراســات العليــا بمــا يســاهم فــي تحســين جــودة خريجيهــا  ،ويحقــق التوافــق بيــن نوعيــة الخريجيــن
واحتياجــات وتوجهــات البحــث العلمــي فــي الجامعــة.
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أنواع الكراسي العلمية
تنقسم الكراسي العلمية إلى:
كراسي مؤقتة
وتنشــأ لعــاج مشــكلة محــددة موجــودة فــي أحــد قطاعــات المجتمــع  ،أو مجــاالت البحــث العلمــي  ،وينتهــي الكرســي بالتوصــل إلــى
النتائــج والتوصيــات المتعلقــة بحــل هــذه المشــكلة  ،ويتــراوح المــدة مــن  3إلــى  5ســنوات  ،و غالبـا ً مــا تمــول مــن خــال أحــد الداعميــن
إلنجــاز المهمــة فــي زمــن محــدد.
كراسي دائمة
وتنشــأ ألحــد ســببين :األول  :عــاج لمشــكالت زمنيــة يعانــي منهــا المجتمــع أو أحــد قطاعاتــه  ،وتحتــاج لمتابعــة وتطويــر أســاليب العــاج
فــي ضــوء تطــور بعــض الظواهــر المؤثــرة فــي المشــكلة .الثانــي :لتطويــر اتجاهــات بحثيــة وتطبيقاتهــا فــي مجــال معيــن بمــا يخــدم المجتمــع
واإلنســانية  ،ويســهم فــي تطويــر المعرفــة فــي هــذا االتجــاه.

مجاالت الكراسي العلمية
تحدد مجاالت الكرسي العلمي التي تتبنها الجامعة وفقا ً لثالثة معايير:
األول :مجــاالت التميــز البحثــي للعلمــاء والباحثيــن بجامعــة الجــوف  ،أو الممكــن اســتقطابهم مــن خــارج الجامعــة لتولــي القيــام بتنفيــذ
برنامــج الكرســي العلمــي.
الثاني :االحتياجات و المعوقات العمل لتي تواجه أحد قطاعات المجتمع وترغب الجامعة في المشاركة بحلها
الثالــث :الحاجــة لتطويــر المعــارف و العلــوم فــي مجــال معيــن مــن مجــاالت البحــث لالرتقــاء بمســتوى البحــث العلمــي بالجامعــة فــي
هــذا المجــال.

مصادر تمويل الكراسي العلمية
يتم تمويل الكراسي العلمية من مصدر أو أكثر من المصادر التالية:
• الدعم المخصص من صندوق التعليم العالي للكراسي العلمية بالجامعة.
• التبرعات والمنح المالية من الشخصيات الطبيعية واالعتبارية بشرط أن تتوافق شروطها مع سياسات وتوجهات الجامعة.
• عائــد األمــوال الوقفيــة التــي تــؤول للجامعــة والتــي يوقفهــا أصحابهــا لتمويــل البحــث العلمــي و إجــراء الدراســات و البحــوث التــي تخــدم
المجتمع.
• المبالغ التي ترصدها الجامعة من مزانياتها لدعم وتنفيذ الكراسي العلمية
• التمويــل الذاتــي المتولــد عــن األنشــطة والدراســات التــي تجريهــا فــرق العمــل ببرنامــج الكرســي العلمــي لحســاب أفــراد أو مؤسســات أو
قطاعــات مجتمعيــة.
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قبول التبرعات لتمويل الكراسي العلمية
يخضع قبول التبرعات للقواعد المنصوص عليها في الالئحة المنظمة للشؤون المالية بالجامعات السعودية ،مع مراعاة ما يلي:
• الحــد األدنــى للتبــرع لتأســيس الكراســي العلميــة فــي مجــال العلــوم البحتــة و التطبيقيــة خمســة مالييــن لاير وكراســي الدراســات االنســانية
و االجتماعيــة ثالثــة مالييــن لاير.
• يجــوز للمتبــرع ســداد قيمــة تبرعــه دفعــة واحــدة  ،أو علــى دفعــات ســنوية علــى أن يســدد  % 40مــن التبــرع علــى األقــل فــي العــام
األول إلنشــاء الكرســي.
• يجوز للجامعة تمويل الكرسي الواحد من أكثر من مصدر حسب طبيعة البرنامج و احتياجاته المادية والبشرية.

االمتيازات الممنوحة لممولي الكراسي العلمية
• يُســمح لممــول الكرســي العلمــي بتحديــد أهــداف الكرســي العلمــي بشــرط أن يتفــق مــع سياســات وتوجهــات الجامعــة ،والتتعــارض مــع
المصالــح العامــة للمجتمــع ومعتقداتــه.
• يجــوز أن تتمثــل أهــداف الكرســي العلمــي فــي حــل مشــكلة أو مشــكالت تواجــه قطــاع أو مؤسســة اقتصاديــة أواجتماعيــة تابعــة للممــول.
• يجــوز بموافقــة الجامعــة أن يســمى الكرســي باســم الممــول  ،ووضــع اســمه علــى المعامــل والمختبــرات التابعــة للكرســي العلمــي بعــد
التنســيق الــازم مــع الــوزارة فــي هــذا الشــأن.
• ينــوه الســم الممــول فــي النــدوات والمؤتمــرات واألبحــاث وورش العمــل التــي يعقدهــا فــرق العمــل التابعــة لبرنامــج الكرســي العلمــي
ويوضــع اســمه فــي الســجل الذهبــي للجامعــة.
• تقوم الجامعة بتكريم الممول وفق ماتراه مناسباُ.

ملزيد من املعلومات نأمل التواصل مع:
عامدة معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب
وحدة الكرايس العلمية
IRCST@gmail.com
معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب
عندما تُصنع املعرفة
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