
 

 يةكراسي البحثالبرنامج 

 

جاء انطالق برنامج الكراسي البحثية جبامعة اجملمعة يف 

إميانًا منها  1431/1432شهور إنشائها األوىل يف العام الدراسي 

حد أهم املصادر الفاعلة يف بأهمية ودور هذه الكراسي كأ

وحتقيق التنمية  تطوير املعارف العلمية ، والتقنيات احلديثة،

وميثل هذا يف كافة اجملاالت،  اجملتمعية ، والتميز املعريف

م "الشراكة اجملتمعية" اليت الربنامج تطبيقًا واقعيًا ومثاليًا ملفهو

يسهم من خالهلا ُكلٌّ من األفراد واجملتمع ومؤسساته بفاعلية 

يف دعم البحوث والعلوم اليت حتقق تنمية اجملتمع وتطويره ، 

. من خالل حتقيق اتهيمشكالته وتعزيز قدراته وإمكانوحل 

 :األهداف التالية

توفري البيئة املالئمة للبحث والتطوير يف خمتلف جماالت  - 1

 .العلم واملعرفة

استقطاب الباحثني والعلماء املميزين على مستوى العامل  - 2

لالستفادة من خرباتهم يف دعم برامج وخمرجات البحث  ،

 .العلمي

 .توفري بدائل ومصادر مالية لدعم برامج البحث العلمي - 3

جتسري العالقة والشراكة اجملتمعية بني اجلامعة ومجيع  - 4

مؤسسات وقطاعات اجملتمع احلكومية واألهلية وغري الرحبية 

 .على املستويني احمللي والدولي

ربط خمرجات البحث العلمي باحتياجات اجملتمع ، يف  - 5

  ة. ية املستدامسبيل حتقيق التنم

لقد مت بعون اهلل سبحانه وتعالي تدشني أول كرسي حبثي يف و
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@Al_Jazirah 

ن مؤسسة اجلزيرة للصحافة للطباعة عصحيفة يومية تصدر 

عبد اهلل بن حممد بن  الشيخوالنشر ومقرها الرياض، أسسها 

م 1960عام الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل الربيعي و  مخيس

 خالد املالكاالستاذ / اآلن  هـ. يرأس حتريرها1379املوافق لعام 

متتلك صحيفة اجلزيرة خنبة من الكتاب احملليني والعرب و

الذين جذبت كتاباتهم العديد من شرائح اجملتمع السعودي 

باإلضافة لذلك تعترب صحيفة اجلزيرة هي أول صحيفة عربية 

هي أول و ،مبيعاتهاتنشر يف صدر صفحتها األوىل أرقام 

حيث أنها أسست موقعًا هلا على  اإلنرتنتعلى  صحيفة يومية

تصدر الصحيفة عددًا من املالحق: مثل ، وم 1998عام  اإلنرتنت

من احساسها وإميانها  ، وانطالقًااجمللة الثقافية واإلعالنية

 مبسؤوليتها االجتماعية اختذت الصحيفة الكراسي البحثية

باجلامعات السعودية يف مقدمة االدوات اليت تؤدي بها ومن 

 خالهلا هذه الرسالة.

لقد أجنزت الكراسي البحثية اليت وّقعتها اجلزيرة مع عدد من 

اجلامعات السعودية الكثري من األحباث والدراسات اإلعالمية 

املتمّيزة، وأقامت العديد من الدورات التدريبية واملناشط 

التثقيفية والتوعوية، وشاركت يف املؤمترات والندوات 

واستقطبت  واللقاءات التخصصية الداخلية واخلارجية،

تلك  املفكرين والكّتاب لريوا جتربتهم الصحافية واملقالية،

يوميًا ألساتذة  غذاء  تكون االجنازات اليت ساعدتها يف ان 

من خالل ووطالب وطالبات جامعاتنا السعودية،  وموظفي

إىل البيت  وصلتالكراسي البحثية الرائدة والرائعة، 

 .السعودي

 

 

 

 

 

 جامعة اجملمعة

 

 

واليت تعد جامعة اجملمعة من أحدث اجلامعات يف الوطن الغالي 

انضمت ملنظومة من الصروح العلمية الكثرية والكبرية لتصبح 

واملراكز  احملافظاتختدم رافد من روافد التعليم اجلامعي 

. حوطة سدير -رماح  -الغاط –الزلفي  -اجملمعة  : التالية :

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://pbs.twimg.com/profile_images/436477421307457536/0lICCFUR.jpeg


افقة خادم احلرمني وجاء إنشاء هذه اجلامعة بناء على مو

بن عبدالعزيز آل سعود رئيس جملس  الشريفني امللك عبداهلل

 3الوزراء رئيس جملس التعليم العالي ـ حفظه اهلل ـ وذلك بتاريخ 

، وكل عام يلي م2009أغسطس  24هـ املوافق 1430رمضان 

 وإضافةلتطوير الكليات القائمة  ىاخلطمعه تتسارع العام إال و

تساير وافقة على إضافة أقسام وختصصات كليات جديدة وامل

يزيد على ذلك ما توفره لفتح أبواب سوق العمل  احتياجات

البحث العلمي من كل اجتاه ودعمه، وكذلك جتمل 

لتسري هذه اجلامعة يف ركب التطور مسؤوليتها جتاه اجملتمع، 

تتبؤ فيه ما يربو إليه القائمني على مستقبل مشرق  حنووالرقي 

 مميزًا. ًاعلمي صرحًالتكون  أمرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزاؤة التعليم العالي

 جامعة اجملمعة

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 ادارة الكراسي البحثية

 

 

 

 

 

 نشرة تعريفية مبناسبة توقيع

  

 عقد رعاية

 

 كرسي صحيفة اجلزيرة لإلعالم األمين 

 

 جبامعة اجملمعة
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 كرسي صحيفة اجلزيرة لإلعالم األمين

 جبامعة اجملمعة

 

 

 :عقدأطراف ال

 

 .جامعة اجملمعة    الطرف األول: 

 ) الراعي(.الطرف الثاني :   صحيفة اجلزيرة

 

 الرؤية :

 

 املعرفة دعم يف والتميز الريادة اجملمعة جلامعة يكون أن

 . احلديثة التطبيقية والدراسات ، املتخصصة

 

 الرسالة :

 

 حديثة وتدريبية واستشارية حبثية علمية بيئة تهيئة إىل السعي

 بصفه الباحثني لدى واإلبداع االبتكار روح تدعم ومتطورة

 النظرية املعرفة إثراء خالل من عامة بصفه واجملتمع خاصة

 مستوى وبأعلى عالية جبودة الكرسي جماالت يف والتطبيقية

 . العلمي والتميز الكفاءة من

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3kzUnVV_rczzYM&tbnid=s79V5e1PX_VV4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yesser.gov.sa/ar/mediacenter/news/Pages/News-234.aspx&ei=E3o7U4SoJMGKOJaVgMgG&psig=AFQjCNHNgyjPPcBw-nC9ro6WTl4JHkjjhg&ust=1396493201645423


 

 األهداف : 

 

 اإلبداع يف متميزة عالية مكانة اململكة تبوء يف املساهمة .1

 القائم الوطين االقتصاد لدعم والتطوير والبحث واالبتكار

 لتحقيق للمساهمة(  اجلامعة)  دور وتفعيل ، املعرفة على

 . املستدامة التنمية

 األمثل واالستثمار ،(  اجلامعة)  مع اجملتمع شراكة تعزيز .2

 مجيع يف املتخصصني من(  اجلامعة)   يف البشرية للموارد

 والتجهيزات للمنشآت األفضل واالستخدام ، املعرفة حاالت

 وأفراد  اجلامعة  قبل من املخصصة االخرى البحثية واملوارد

 . اجملتمع

 املتميزة والكفاءات املبدعة والعقول الباحثني استقطاب .3

 من خرباتهم من القصوى االستفادة وحتقيق ، ودوليًا حمليًا

 ، التدريس هيئة ألعضاء العلمي االتصال برامج دعم خالل

 البحث عرب الوطنية الكفاءات خمتلف وتدريب تأهيل وبرامج

 . املتميزة معارفهم استثمار على الطلبة وتشجيع العلمي

 الكرسي جماالت يف املتعمقة والبحوث الدراسات إجراء .4

 املتخصصة الدوريات يف السيما العلمي النشر حركة وتدعيم

 الكتب وترمجة التأليف خالل ،من العاملية السمعة ذات

 الوطين البحثي اإلنتاج يف واملشاركة ، واحلديثة الرائدة

 مساندة أرضية وحتقيق احلديثة لوجياوبالتكن واإلملام والعاملي

 . الوطنية التنمية لربامج

 العلمي البحث يف والتميز لإلبداع حقيقية فرص توفري .5

 . الكرسي جماالت يف والتطبيقي النظري

 العربية اهلوية ركائز من كركيزة العربية اللغة خدمة .6

 . الرقمي احملتوى ودعم ،  اإلسالمية

 يف التطبيقي العلمي البحث يف جديدة مسارات استحداث .7

  اجلديدة. النظريات ضوء

 وتنظيم ، املتخصصة التدريبية الربامج وتنفيذ إعداد .8

 ، والندوات ، املؤمترات:  مثل العلمية والربامج الفعاليات

 . النقاش وحلقات

 العلمي البحث جماالت يف والتكامل املشرتك العمل تشجيع .9

 العلمي البحث فريق خالل من املختلفة بوحداتها  اجلامعة  بني

 أغراض خيدم مبا اجلامعة خارج البحثية املؤسسات مع

 . الكرسي

 حباجات الكرسي جمال يف العلمي البحث خمرجات ربط .10

  اجلامعة  بني الشراكة على تقوم بيئة إجياد خالل من اجملتمع

 . واجملتمع

     

      


