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 املًخص :

الهدؼ الرئيس مف الدراسة الحالية هو وضع آلية مقترحة لبناء كراسى بحثية لخدمة 
خبرات كؿ مف جنوب أفريقيا و المممكة العربية السعودية و المجتمع فى مصر فى ضوء 

 .ألمانيا

الخطوات ، بدأت باإلطار العاـ وفى سبيؿ تحقيؽ هذا الهدؼ قدمت الدراسة فى مجموعة مف 
لمدراسة ، ثـ األسس النظرية لمكراسى البحثية لخدمة المجتمع ، و باإلضافة الى ذلؾ تـ 
عرض لخبرات كؿ مف دولة جنوب أفريقيا والمممكة العربية السعودية وألمانيا فى مجاؿ الكراسى 

ض ألوجه التشابه و البحثية لخدمة المجتمع فى ضوء القوى و العوامؿ المؤثرة ، ثـ عر 
اإلختالؼ لدوؿ الخبرات ، ثـ تحميؿ أبرز الجهود المصرية فى البحث العممى والكراسى البحثية 
لخدمة المجتمع ، ثـ شممت الخطوة األخيرة اآللية المقترحة لبناء الكراسى البحثية فى مصر 

 فى ضوء خبرات بعض الدوؿ ، وبما يتناسب مع متطمبات المجتمع المصرى.
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Research Chair in the light of Experiences of  
South Africa , Saudi Arabia and  Germany for  
Community Service and the Possibilities of 
Benefiting from Them 
 in Egypt. 
Dr.viola Mounir Abdou Mansour 
Abstract 
             This study basically aimed at stating  a framework that 

can contribute in building research chairs for community 

service  in Egypt in the light of experience South Africa , Saudi 

Arabia and  Germany    to achieve this aim , the study was 

presented in a series of steps, starting with the general 

framework of the study, then  the theoretical framework about 

research chairs for community service , in addition  the 

countries experience of South Africa , Saudi Arabia and  

Germany  in the field of research chairs for community service 

in light of the forces and factors affecting .And the Similarities 

and differences of these experiences, Then The Egyptian 

current situation of Scientific research and research chairs for 

community service. The last step included the suggested 

framework that can contribute in building the Egyptian 

research chairs in community service in the light of experiences. 

In accordance with the requirements of the Egyptian society. 

 Key Words: Research Chair in Experiences, community 

service , the possibilities of benefiting from them in Egypt. 
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 اإلطاز ايعاّ يًدزاضة : 

 :  َكدَة
يعػػد البحػػث العممػػى الركيػػزة األساسػػية المنبثقػػة مػػف ركػػائز المعرفػػة اإلنسػػانية فػػى شػػتى ميػػاديف 
الحيػػاة، وذلػػؾ باعتبػػارا أحػػد المعػػايير األساسػػية التػػى يقػػاس بهػػا مػػدى تقػػدـ األمػػـ ، والمحػػرؾ 

القطاعػات السياسػية واتقتصػادية واتجتماعيػة والثقافيػة ، وارتباطهػا بمتطمبػات األساسى لكافة 
 التنمية فى المجتمعات.

لػػذلؾ اهتمػػت الجامعػػات بالبحػػث العممػػى وجعمتهػػا مػػف إحػػدى وظائعهػػا األساسػػية ، باعتبػػار أف 
ثرائهػػػػػػػػػػػػػػػػا وتنميتهػػػػػػػػػػػػػػػػا )الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػات تتػػػػػػػػػػػػػػػػولى مسػػػػػػػػػػػػػػػػئولية إنتػػػػػػػػػػػػػػػػاج المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػة وا 

لبحػػث العممػػى وتنػػوع تنظيماتػػه ، ومػػف أهػػـ ، ممػػا يترتػػب عػػف ذلػػؾ قيػػاـ الجامعػػات بتطػػوير ا (8
قـو عمى تجسػيد الشػراكة البحثيػة وتكػويف يأركاف التطوير البحثى هو الكراسى البحثية ، والذى 

مصدر دخؿ مستقؿ ثابت لدعـ األبحاث العممية وتسويؽ مخرجات هػذا األبحػاث وتحويمهػا إلػى 
 .(0)منتج يخدـ المجتمع

مػػى نػػوع مػػف الشػػراكة بػػيف مؤسسػػة أكاديميػػة وبػػيف جهػػة أو كمػػا تركػػز فكػػرة الكراسػػى البحثيػػة ع
شخص خارجى عنها ، تقػدـ فيهػا الجهػة أو الشػخص التمويػؿ الػالـز لػدعـ مجػاؿ أو قطػاع أو 
نشاط بحثى  أو عممى معيف ، وفػى المقابػؿ تتػولى المؤسسػة األكاديميػة تهيئػة البيئػة البحثيػة 

 الالزمة إلتماـ ونجاح هذا المهمة.
ى البحثى مف مجموعة متنوعة مػف البػاحثيف والحاصػميف عمػى درجػات عمميػة مػا ويتألؼ الكرس

درجات الػدكتوراا والماجسػتير  وحاممىبعد درجة الدكتوراا مثؿ األساتذة واألساتذة المساعديف ، 
، وهـ متخصصوف فى مجاؿ عممى معيف ، ويرأسه باحث رئيسػى ويطمػؽ عميػه أسػتاذ الكرسػى 

 .(3)البحثى
البحثيػػػػة اسػػػػتقطاب الكعػػػػاءات العمميػػػػة مػػػػف البػػػػاحثيف والعممػػػػاء المتميػػػػزيف وتػػػػدعـ الكراسػػػػى 

، ممػا يػؤثر عمػى توليػد فى مػوطنهـ األصػمى  والمهاجريف فى دوؿ مختمعة لرئاسة تمؾ الكراسى
المعرفػػة العمميػػة ، والتػػى تػػنعكس بالضػػرورة عمػػى تقػػدـ اتقتصػػاد المعرفػػى لمدولػػة التػػى تتبػػع 

 .(4)الكراسى البحثية إليها
يمػن  لكبػار العممػاء مػف البػاحثيف ذوى الخبػرة  شنقسـ الكراسى البحثية إلى نمطيف فأحدهماوت

العالمية، بحيث يكوف مػدة العمػؿ بتمػؾ لكراسػى حػوالى سػبع سػنوات ويمكػف تجديػدها ، واآلخػر 
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يمػػن  لمبػػاحثيف الواعػػديف المتميػػزيف والمشػػهود لهػػـ فػػى مجػػالهـ البحثػػى ويطمػػؽ عميهػػا نجػػـو 
ومدة العمػؿ بتمػؾ الكراسػى هػى خمػس سػنوت ويمكػف تجديػدها ، مػع مالحظػة بحثية صاعدة ، 

أف تمويؿ الػنمط األوؿ يتضػاعؼ عػف تمويػؿ الػنمط الثػانى وهػذا طبقػًا لنوعيػة األبحػاث العمميػة 
 .(5)المطبقة

مػػػع مالحظػػػة أف إدارة الجامعػػػات تقػػػـو بتعػػػداد خطػػػة اسػػػتراتيجية تحػػػدد مواصػػػعات وشػػػروط 
الممتحقػػيف بالكراسػػى البحثيػػة ، ثػػـ تقػػدـ الترشػػيحات لمجنػػة مختصػػة يطمػػؽ عميهػػا أمانػػة سػػر 

ثػػـ يرسػػؿ تقريػػر عػػف تمػػؾ الترشػػيحات إلػػى لجنػػة اإلدارة  ،الكراسػػى البحثيػػة لدراسػػة الترشػػيحات 
مراعػػاة أف تكػػوف األبحػػاث العمميػػة التػػى يجريهػػا البػػاحثيف تسػػهـ فػػى مػػع  ، (6)لمكراسػػى البحثيػػة

وتخعيػػؼ األعبػػاء الماليػػة الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ الدولػػة ، إثػػراء المعرفػػة اإلنسػػانية بكافػػة فروعهػػا 
تمويػػؿ األبحػػاث العمميػػة ، وتػػوفر فػػرص لمشػػاركة جهػػات أخػػرى لتحمػػؿ جانػػب مػػف بفيمػػا يتعمػػؽ 

 .(7)المسئولية اتجتماعية
ناحية أخرى تعمػؿ الكراسػى البحثيػة عمػى تحقيػؽ مجموعػة مػف األهػداؼ المتعمقػة بخدمػة  ومف

دعػـ المعرفػة و المجتمع المحمػى ، ومػف أهمهػا إعػداد الدراسػات والبحػوث النظريػة والتطبيقيػة ، 
العمميػػػػة المتخصصػػػػة ، وتنظػػػػيـ المػػػػؤتمرات والنػػػػدوات وحمقػػػػات النقػػػػاش ، وتقػػػػديـ الخػػػػدمات 

دعـ مذكرات التعاهـ بيف الجامعػة والجامعػات المحميػة والعالميػة فػى و  اتستشارية المتخصصة،
مجػػاؿ البحػػث العممػػى ، والمشػػاركة فػػى اإلنتػػاج البحثػػى الػػوطنى والعػػالمى واإللمػػاـ بالتقنيػػات 

 .(8)الحديثة ودعـ حركة النشر العممى
لبحثيػة ، لذلؾ حرصػت العديػد مػف دوؿ العػالـ بتنشػاء الكراسػى البحثيػة فػى مختمعػة المجػاتت ا

ومف أبػرز تمػؾ الػدوؿ جنػوب أفريقيػا ، فقػد تػـ إطػالؽ مبػادرة إنشػاء الكراسػى البحثيػة بهػا منػذ 
 Department ofـ ، مف خالؿ اتتعاؽ التعاقدى بيف وزارة العمػـو والتكنولوجيػا 0226عاـ 

Science and DST Technology ومؤسسػػة البحػػث القوميػػة ، NRF National 

Research Foundation  وهدفت تمؾ المبادرة إلى تقوية وتحسيف مستوى البحث العممػى ،
وتشػػجيع التنافسػػية اتبتكاريػػة عنػػد إجػػراء البحػػوث العمميػػة ، والعمػػؿ عمػػى اتسػػتقطاب والحعػػاظ 

كرسػى بحثػى  899عمى الباحثيف المتميزيف مف العمماء والمعترؼ بهـ عالميًا ، فقد تػـ إنشػاء 
عمميػػة مختمعػػة ، ويشػػلمها عممػػاء متخصصػػيف ورواد فػػى فػػى بدايػػة اتتعاقيػػة وفػػى تخصصػػات 

صػنؼ البػاحثيف المشػاركيف ي، بحيػث (9)البحث العممى سواء بجامعات جنوب أفريقيا أو خارجهػا
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، وعممػاء مػف الدرجػة  Aفى مجموعات عمػؿ الكراسػى البحثيػة إلػى عممػاء مػف الدرجػة األولػى 
محػددة يمػـز توافرهػا فػى أدائهػـ البحثػى ، ، ويتـ هذا التصػنيؼ وفقػًا لشػروط  Bالعممية الثانية 

ويعضػػػؿ اسػػػتقطاب العممػػػاء المصػػػنعيف عػػػف نظيػػػرهـ األقػػػؿ تصػػػنيعًا أو  يػػػر مصػػػنعيف بتمػػػؾ 
 .(82)الكراسى

التػى يػتـ إجراؤهػا تػرتبط مجاتتهػا بخدمػة مجتمػع دولػة مع مالحظة أف طبيعة األبحاث العممية 
الحكومػة ، ويتمثػؿ فػى مجػاتت بحثيػة مرتبطػة جنوب أفريقيا ، وهى استجابة ألولويات اهتمػاـ 

بالمياا والطاقػة والبيئػة والتعمػيـ والصػحة والتنميػة الريعيػة واألمػف اللػذائى واستصػالح األراضػى 
الزراعيػػة ومكافحػػة العسػػاد والجريمػػة ، وقػػد انعكسػػت دراسػػة تمػػؾ المجػػاتت عمػػى مجتمػػع دولػػة 

واطنى جنػػػوب أفريقيػػػا ، وتواجػػػد جنػػػوب أفريقيػػػا ، مػػػف خػػػالؿ تػػػوفير حيػػػاة صػػػحية كريمػػػة لمػػػ
قامػة بنيػة  مجتمعات ريعية تتوفر فيها أمف  ذائى وصحى ، وحماية وتعزيز الموارد الطبيعيػة وا 

 .(88)تحتية اقتصادية ذات كعاءة تنافسية
، يوجػد كرسػى بحثػى ل مػف والعدالػة  University of Cape townفعى جامعة كيػب تػاوف 

، ويوجػد هػذا  NRFا ويػدار مػف قبػؿ مؤسسػة البحػوث القوميػة بقيادة وزارة العمـو والتكنولوجي
الكرسػى بكميػػة الحقػػوؽ بالجامعػػة ، ومدتػػه خمػس سػػنوات ، ويتنػػاوؿ القضػػايا البحثيػػة المتعمقػػة 
بما يمػى : الحكومػة اآلمنػة ، األمػف الحضػرى ، منػع العنػؼ وانعػداـ الجريمػة ومػف أهػداؼ هػذا 

قميميًا ودوليػًا لدراسػة تمػؾ القضػايا واإلشػراؼ الكرسى هو بناء شبكة بحثية مف العمماء محم يًا وا 
 .(80)عمى طالب الدراسات العميا

أمػػا فػػى ألمانيػػا ، فطبقػػًا لمبػػادرة برنػػامج كراسػػى البحػػث األلمانيػػة تحػػت رعايػػة مؤسسػػة اسػػكندر 
، وهػى تشػجيع التعػاوف  Alexander Von Humboldt Foundationفػوف هامبولػدت 

منحػػة بحثيػة سػػنويًا  722اخػػؿ وخػارج ألمانيػػا ، وتمػن  أكثػػر مػف األكػاديمى بػيف العممػػاء فػى د
، فقامػت بتنشػاء عػدة (83)لجميع العمماء عمى مسػتوى العػالـ إلجػراء مشػروعات بحثيػة تعاونيػة

كراسى بحثية ، ومنها كرسى بحثى ألمانى فى عمـو الرياضيات وتطبيقاتهػا لمؤسسػة اتسػكندر 
 African Institute for Mathematicalانػا بالمعهػد األفريقػى لمرياضػيات والعمػـو بل

Sciences AIMS   وهى ممولة مف قبؿ وزارة التعمػيـ والبحػث األلمانيػة العيدراليػة ، وهػدؼ ،
هػػذا الكرسػػى إلػػى تعزيػػز البحػػث العممػػى فػػى مجػػاؿ عمػػـو الرياضػػيات فػػى أفريقيػػا ودعػػـ شػػبكات 

األفريقيػة  AIMSمف خػالؿ مراكػز  التواصؿ اتلكترونية بيف جامعات  انا والجامعات األلمانية
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يػػورو ، لمػػدة اربػػع سػػنوات بصػػورة مبدئيػػة ، بحيػػث يمتحػػؽ بهػػذا  562.222، وبمػػا التمويػػؿ 
الكرسػػى أكػػاديمييف مػػف أتمػػوا شػػهادة الػػدكتوراا ولػػديهـ خبػػرة ثػػالث سػػنوات فػػى البحػػث العممػػى 

ذا الكرسػى قائمػًا واإلشراؼ عمى الطالب ، ولديهـ سجؿ بحثى بارز ومعترؼ به دوليػًا ، ويعػد هػ
فػى  انػا عمػػى أسػاس دائػػـ ، وقػد انعكػػس أهػداؼ هػذا الكرسػػى عمػى طبيعػػة األبحػاث المرتبطػػة 

 .(84)بخدمة المجتمع اللانى واأللمانى
وعمى المستوى العربى فعى المممكة العربية السعودية ، فيعود نشأة اتهتمػاـ بالكراسػى البحثيػة 

ـ ، وكػػاف بهػػدؼ تسػػميط الضػػوء عمػػى مبػػادئ 8984إلػػى منتصػػؼ الثمانينػػات وبالتحديػػد منػػذ 
الديانة اإلسالمية ، مف خالؿ إنشاء كرسى بحثى باسـ الممؾ عبد العزيز فى جامعػة كاليعورنيػا 

، ثػػـ تػػوالى بعػػد ذلػػؾ إنشػػاء العديػػد مػػف تمػػؾ  (85)، وترأسػػه األسػػتاذ الػػدكتور سػػتيعف همعريػػز
عممية المتخصصة ، مف خػالؿ إجػراء الكراسى سواء داخؿ المممكة وخارجها ، لتعزيز المعرفة ال
 األبحاث العممية المتميزة والتى تخدـ المجتمع السعودى.

وتأتى جامعة الممؾ سعود عمى رأس الجامعات السعودية ، والتػى تبنػت الكراسػى البحثيػة بهػا ، 
كرسى بحثى ، وقد شػممت عمػى مجػاتت بحثيػة رئيسػة هػى المجػاتت  804فهى تمتمؾ حوالى 

بيػػة والصػػػحية ، واإلنسػػانية والهندسػػػية ، والتػػى سػػػاهمت بشػػكؿ كبيػػػر فػػى تمبيػػػة العمميػػة والط
 .(86)احتياجات المجتمع

والكراسػى البحثيػة الجامعيػػة  (Uni twin)أمػا فػى مصػر ، فعػى ظػؿ برنػامج توامػه الجامعػات 
، والتػى تػـ تأسيسػها منػذ  Unesco Chairلمنظمة اليونسكو ويطمؽ عميها كراسى اليونسكو 

دولػػة  886مؤسسػػة جامعيػػة فػػى  722ـ ، واشػػتركت فػػى تمػػؾ المبػػادرة أكثػػر مػػف 8990عػػاـ 
حوؿ العالـ ، وارتبطت المجػاتت البحثيػة بتمػؾ الكراسػى بمجػاتت عمػؿ منظمػة اليونسػكو وهػى 

ة هػػذا ، ويتضػػمف انشػػط(87)مجػػاتت التعمػػيـ والعمػػـو الطبيعيػػة واتجتماعيػػة والثقافػػة واتتصػػاؿ
نشاء كراسػى األسػتاذية الدوليػة ،  البرنامج فى إتاحة شبكات معمومات مشتركة بيف الجامعات وا 
وتقػػػـو منظمػػػة اليونسػػػكو بػػػدور الوسػػػيط الععػػػاؿ لمهيئػػػات والمؤسسػػػات المعنيػػػة عمػػػى أسػػػاس 
المشػػاركة األكاديميػػة الضػػمنية ، بحيػػث يشػػارؾ تمويػػؿ تمػػؾ الكراسػػى الجامعػػات المشػػاركة فػػى 

مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى فػػى الػػدوؿ المتقدمػػة ، والتػػى تخصػػص اعتمػػادات ماليػػة  التوأمػػة مػػف
كجزء مف مخصصات برامج التعاوف الدولى ، وتنعؽ عمى القائميف عمى تمؾ الكراسػى واألبحػاث 
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العمميػػة ومؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى فػػى الػػدوؿ الناميػػة والتػػى تتمقػػى العػػوف ، والتػػى يمكػػف أف 
 .(88)المالية لشا مى الكراسىتساهـ بتوفير التسهيالت 

 :  (09)فكد مت إْػاء عدة نساضى فى َصس تابعة ملٓظُة ايْٝٛطهٛ عًى ايٓشٛ ايتاىل

كرسػػى بحثػػى بجامعػػة جنػػوب الػػوادى فػػى مجػػاؿ التنميػػة المسػػتدامة فػػى منػػاطؽ الجعػػاؼ  -
 ـ(.8997)

 ـ(.0220كرسى بحثى بجامعة جنوب الوادى فى مجاؿ التعميـ البيئى ) -

 .(02)ـ0220بالجامعة األمريكية فى القاهرة فى مجاؿ حقوؽ اإلنساف عاـ كرسى بحثى  -

 ـ(.8996كرسى بحثى بالجامعة األمريكية بالقاهرة فى مجاؿ الهجرة الجبرية ) -

كرسػػػى بحثػػػى بجامعػػػة اتسػػػكندرية فػػػى مجػػػاؿ تنميػػػة أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس وتطػػػوير  -
دارة الجامعة )  .ـ(8994المناهج والتكنولوجيا التعميمية وا 

 ـ(.0229كرسى بجامعة عيف شمس فى مجاؿ المرأة والعمـو والتكنولوجيا ) -
وعمى الر ـ مف الجهود والمحاوتت المبذولة مف إنشػاء تمػؾ الكراسػى البحثيػة والتابعػة لمنظمػة 
اليونسػػكو والتػػى هػػدفت إلػػى اتسػػتعادة مػػف تطبيقػػات البحػػث العممػػى بتمػػؾ الكراسػػى فػػى تحقيػػؽ 

دة القدرة التامة لمجامعات ، واستثمار نتائج األبحاث العممية فػى خدمػة التنمية اتقتصادية وزيا
المجتمع المصرى ، إت أنه مازاؿ يتواجد العديد مف أوجه القصور والعقبػات التػى تحػوؿ تحقيػؽ 
ذلؾ ، واستمرارية العجوة القائمة بيف األبحػاث العمميػة المطبقػة ، واحتياجػات المجتمػع المحمػى 

دارة مصػػرية ، تتعمػػؽ موضػػوعاته ومشػػكالته ، والحاجػػ ة إلػػى إنشػػاء كراسػػى بحثيػػة بتمويػػؿ وا 
البحثيػػة بمشػػكالت المجتمػػع المصػػرى ووفقػػًا تحتياجاتػػه بصػػورة فعميػػة لدراسػػة قضػػايا بحثيػػة 

 بصددها يتطور المجتمع المصرى ويزدهر.
 َػهًة ايدزاضة : 

يعانى المجتمع المصرى مف عدة مشكالت ، وتحاوؿ الجامعػات المصػرية مػف تقػديـ حمػوؿ لهػا 
مػػف خػػالؿ إجػػراء األبحػػاث العمميػػة المرتبطػػة بتمػػؾ المشػػكالت ، ولكػػف هنػػاؾ عػػدة عوائػػؽ تحػػوؿ 

 دوف تحقيؽ ذلؾ بالدرجة المنشودة ، ويمكف إجماؿ تمؾ العوائؽ فيما يمى : 
يف الجامعػة والمجتمػع المحمػى وضػعؼ اترتبػاط بػيف قمة وجود قنوات اتصاؿ رسػمية بػ -8

 .(08)مراكز اإلنتاج وكميات الجامعة
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ت يػػزاؿ دور الجامعػػة فػػى معظػػـ المشػػروعات البحثيػػة استشػػاريًا يتوقػػؼ عنػػد اقتػػراح  -0
الحمػػػوؿ وصػػػيا ة التوصػػػيات ، وت توجػػػد آليػػػة فاعمػػػة لتحقيػػػؽ ومتابعػػػة تنعيػػػذ تمػػػؾ 

 .(00)التوصيات

البحث العممى بالجامعات وتطبيؽ نتائجه بالقطػاع الخػاص ، وذلػؾ العجوة القائمة بيف  -3
بسبب ضعؼ برامج التعاوف والشراكة بينهما ، مما يؤثر سمبًا عمى دور الجامعػات فػى 

 .(03)خدمة المجتمع

صػػعوبة تععيػػؿ الخطػػة الشػػاممة لمبحػػث العممػػى عمػػى مسػػتوى الجامعػػات ، والتػػى توجػػه  -4
ولوية فى البحث والدراسة ، والتػى تنبػع مػف حاجػة الباحثيف إلى تناوؿ القضايا ذات األ 

 .(04)اإلقميـ أو حاجات المجتمع الذى توجد فيه الجامعة

ضػػػػعؼ اختيػػػػار الموضػػػػوعات البحثيػػػػة ذات الصػػػػمة باحتياجػػػػات وقضػػػػايا المجتمػػػػع ،  -5
والقصور فى مواجهة التحديات التى تعرض نعسها سواء فى المؤسسػات الحكوميػة أو 

 .(05)فى مواقع اإلنتاج

عؼ ارتبػػاط نتػػائج البحػػث العممػػى ومػػردود منافعػػه بحاجػػات المجتمػػع ، ومشػػكالته   ضػػ -6
 .(06)لزيادة الوعى واإلحساس المجتمعى بأهميته

هجػػرة كثيػػػر مػػف البػػػاحثيف والعممػػػاء إلػػى الخػػػارج بصػػػعة مؤقتػػة أو دائمػػػة ، لتحسػػػيف  -7
العممػى ، مستواهـ المػادى والعممػى ، ممػا يشػكؿ فقػدًا كبيػرًا فػى إجمػالى إنتػاج البحػث 

وفقػػدًا ماديػػًا مػػف جػػراء اسػػتقداـ خبػػراء أجانػػب بأعػػداد كبيػػرة ، يتقاضػػوف أجػػورًا باهظػػة 
 .(07)لممشاركة فى إجراء األبحاث العممية

ضػػعؼ أو هامشػػية المشػػاركة المجتمعيػػة فػػى مصػػر فػػى تمويػػؿ البحػػث العممػػى ، نظػػرًا  -8
 .(08)المجتمع األهمىتفتقار النظـ السائدة فى اآلليات الالزمة لمتنسيؽ والتعاوف مع 

ممػػػا سػػػبؽ ، تتضػػػ  أهميػػػة الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػى تقػػػديـ آليػػػة مقترحػػػة لبنػػػاء كراسػػػى بحثيػػػة 
بالجامعات المصػرية مرتبطػة باحتياجػات المجتمػع المصػرى ، وتعمػؿ عمػى إنتػاج معرفػة بحثيػة 
متخصصػػة ، وقػػادرة عمػػى تقػػديـ حمػػوؿ جذريػػة لمشػػكالته ، وتتػػي  العرصػػة لمجامعػػات لمقيػػاـ 

 ها البحثى المنوط بها تجاا تنمية المجتمع المصرى وتطويرا.بدور 
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 ٚفى َا ضبل ؼاٍٚ ايدزاضة احلايٝة اإلداب٘ عًى ايطؤاٍ ايسئٝظ ايتايٞ : 

كيؼ يمكف اتستعادة مف خبرات كػؿ مػف جنػوب أفريقيػا و المممكػة العربيػة السػعودية و ألمانيػا 
 فى مجاؿ الكراسى البحثية لخدمة المجتمع فى مصر؟

 تتعرع مف السؤاؿ الرئيسى عدة أسئمة فرعية عمى النحو التالى : و 
مااإلطار التنظيرى لمكراسى البحثية وعالقتها بخدمة المجتمػع فػى األدبيػات التربويػة  -8

 المعاصرة؟

مػا خبػرات كػػؿ مػف جنػػوب أفريقيػا و المممكػة العربيػػة السػعودية و ألمانيػػا فػى مجػػاؿ  -0
 ء القوى و العوامؿ الثقافية المؤثرة؟الكراسى البحثية لخدمة المجتمع فى ضو 

مػػػا أوجػػػه الشػػػبه و اإلخػػػتالؼ لخبػػػرات كػػػؿ مػػػف جنػػػوب أفريقيػػػا و المممكػػػة العربيػػػة  -3
 السعودية و ألمانيا فى مجاؿ الكراسى البحثية لخدمة المجتمع ؟

مػػػا واقػػػع الجهػػػود المصػػػرية فػػػى مجػػػاؿ البحػػػث العممػػػى والكراسػػػى البحثيػػػة لخدمػػػة  -4
 المجتمع؟

اتسػػتعادة مػػف اإلطػػار النظػػرى لمدراسػػة وخبػػرات كػػؿ مػػف جنػػوب إلػػى أى مػػدى يمكػػف  -5
أفريقيػػا و المممكػػة العربيػػة السػػعودية و ألمانيػػا فػػى وضػػع آليػػة مقترحػػة ، يمكػػف أف 

 تسهـ فى بناء الكراسى البحثية لخدمة المجتمع فى مصر؟
 أٖداف ايدزاضة : 

لبنػاء كراسػى بحثيػة لخدمػة يتمثؿ الهدؼ الرئيس مف الدراسة الحالية ، هو وضع آلية مقترحة 
المجتمع فى مصر فى ضوء خبرات دوؿ كؿ مف جنػوب أفريقيػا و المممكػة العربيػة السػعودية و 

 ألمانيا.
 ٚميهٔ ؼكٝل ٖرا اهلدف َٔ خالٍ األٖداف ايفسعٝة ايتايٝة : 

التعرؼ عمى اإلطار التنظيرى لمكراسى البحثية وعالقتهػا بخدمػة المجتمػع فػى األدبيػات  -8
 المعاصرة. التربوية

تحميؿ خبرات كؿ مػف جنػوب أفريقيػا و المممكػة العربيػة السػعودية و ألمانيػا فػى مجػاؿ  -0
 الكراسى البحثية لخدمة المجتمع فى ضوء القوى و العوامؿ الثقافية المؤثرة.

تقػػديـ أوجػػه الشػػبه واإلخػػتالؼ  فػػى خبػػرات كػػؿ مػػف جنػػوب أفريقيػػا و المممكػػة العربيػػة  -3
 جاؿ الكراسى البحثية لخدمة المجتمع. السعودية و ألمانيا  فى م
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 رصد أهـ الجهود المصرية لالهتماـ بالبحث العممى والكراسى البحثية. -4

التوصؿ إلى وضع آليػة مقترحػة يمكػف أف تسػهـ فػى بنػاء الكراسػى البحثيػة فػى مصػر  -5
فى ضوء خبرات كؿ مػف جنػوب أفريقيػا و المممكػة العربيػة السػعودية و ألمانيػا ، وبمػا 

 طبيعة المجتمع المصرى. يتناسب مع

 أُٖٝة ايدزاضة : 

 تطتُد ايدزاضة احلايٝة أُٖٝتٗا مما ًٜى : 

إف الكراسػػى البحثيػػة التػػى تخػػدـ المجتمػػع المصػػرى ، هػػى أحػػد التوجهػػات الحديثػػة فػػى  -8
اتسػػػتعادة مػػػف تطبيقػػػات البحػػػث العممػػػى فػػػى إحػػػداث التنميػػػة المسػػػتدامة فػػػى كافػػػة 

 القطاعات المجتمعية.

المصرية فى مجػاؿ الكراسػى البحثيػة ، ومػف ثػـ تسػهـ هػذا الدراسػة فػى  قمة الدراسات -0
تطوير العكػر النظػرى فػى هػذا المجػاؿ ، كوسػيمة فعالػة لالرتقػاء بالبحػث العممػى وربػط 

 تطبيقاته ونتائجه باحتياجات المجتمع المصرى.

 تسػػهـ الدراسػػة الحاليػػة فػػى تشػػجيع اتهتمػػاـ بػػتجراء البحػػوث العمميػػة التطبيقيػػة التػػى -3
 تمبى احتياجات المجتمع ومؤسساته ، وتسهـ فى حؿ مشكالته.

 َٓٗر ايدزاضة : 

تعتمػػد الدراسػػة الحاليػػة عمػػى المػػنهج المقػػارف ، الػػذى يهػػتـ بالتحميػػؿ والتعسػػير العممػػى المػػنظـ 
لوصػػؼ وتحميػػؿ ظػػاهرة أو مشػػكمة محػػددة ، والقيػػاـ بػػاإلجراءات البحثيػػة التػػى تتكامػػؿ لوصػػؼ 

تمػػػادًا عمػػػى جمػػػع المعمومػػػات والحقػػػائؽ ، وتحميمهػػػا تحمػػػياًل دقيقػػػًا ، وتحميػػػؿ تمػػػؾ الظػػػاهرة اع
 :   (09)تستخالص دتلتها الوصوؿ إلى نتائج منها

 وتشير الدراسة الحالية وفقًا لمخطوات المنهجية التالية : 
فػى األدبيػات  جمع المعمومات والبيانات المتعمقة بالكراسى البحثية فػ  خدمػة المجتمػع -8

 التربوية المعاصرة.

فػ  مجػاؿ  كؿ مف جنوب أفريقيا و المممكػة العربيػة السػعودية و ألمانيػا تحميؿ خبرات  -0
 الكراسى البحثية لخدمة المجتمع.

جنػػوب أفريقيػػا و المممكػػة العربيػػة عػػرض أوجػػه الشػػبه و اإلخػػتالؼ لخبػػرات كػػؿ مػػف  -3
 مة المجتمع.ف  مجاؿ الكراسى البحثية لخد السعودية و ألمانيا
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 رصد أهـ الجهود المصرية ف  البحث العممى والكراسى البحثية. -4

وضػػع آليػػة مقترحػػة يمكػػف أف تسػػهـ فػػ  بنػػاء الكراسػػى البحثيػػة فػػ  مصػػر فػػ  ضػػوء  -5
 .جنوب أفريقيا و المممكة العربية السعودية و ألمانياخبرات كؿ مف 

 سدٚد ايدزاضة : 

الحػػدود الموضػػوعية : فيمػػا يتعمػػؽ بالكراسػػى البحثيػػة تقتصػػر الدراسػػة الحاليػػة عمػػى  -8
دارة وتمويؿ الكراسػى البحثيػة ، باإلضػافة إلػى دورهػا فػ   تناوؿ نشأة وأهداؼ وأنواع وا 

 خدمة المجتمع. 

الحػػدود المجاليػػة : تقتصػػر الدراسػػة الحاليػػة عمػػى تنػػاوؿ خبػػرات كػػؿ مػػف دولػػة جنػػوب  -0
العربية السعودية ودولة ألمانيا لما لهـ مف دور مميز و مممػوس فػ  أفريقيا والمممكة 

 تطوير البحث العممى و الكراسى البحثية.

 َصطًشات ايدزاضة : 

 :  Research Chairsايهساضى ايبشجٝة  (0)

بأْ٘ "برٍ اجلٗد فى َٛضـٛ  َـا مجٚ ـمل املطـائٌ ايتـى       ٜعسف املعذِ ايٛضٝط ايبشح يغًٜٛا

 .(31)تتصٌ ب٘"

 تعددت التعريعات التى تناولت الكراسى البحثية ، ومف أهمها ما يمى :  ٚاصطالسًٝا
مرتبػػة بحثيػػة جامعيػػة تتمتػػع بشػػراكة اسػػتراتيجية مرتبطػػة بموضػػوع الكرسػػى أو أحػػد العممػػاء أو 

 .(38)الباحثيف المتميزيف محميًا وعالميًا فى تخصصاتهـ العممية
 University ofليثبػػػػردج وتراهػػػا إدارة مخصصػػػػات الكرسػػػػى البحثػػػػى الكنػػػدى بجامعػػػػة 

Lethbridge  بأنها توفر من  شهادات مؤهمة لمبػاحثيف المتميػزيف والمرشػحيف لمتعيػيف فػى ،
المناصػػب القياديػػة فػػى المجػػاتت العمميػػة المختمعػػة ، والتػػى يمكػػف مػػف خاللهػػا تعزيػػز خطػػػة 

راسػػػى األبحػػػاث اتسػػػتراتيجية لممؤسسػػػة ، وتمكػػػنهـ مػػػف زيػػػادة إسػػػهاماتهـ البحثيػػػة داخػػػؿ الك
 .(30)البحثية

وهػػى أيضػػًا وحػػدة بحثيػػة تنشػػأ فػػى الجامعػػة بمشػػاركة ودعػػـ المجتمػػع ، وتجمػػع بػػيف الخبػػرات 
المحميػػة والعالميػػة بهػػدؼ تبػػوء الجامعػػة مكانػػة عالميػػة متميػػزة فػػى مجػػاتت العمػػـو والهندسػػة 
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 والصػػحة والدراسػػات اإلنسػػانية و يرهػػا مػػف فػػروع المعرفػػة ، ويسػػتهدؼ دعػػـ اتقتصػػاد الػػوطنى
 .(33)القائـ عمى المعرفة وخدمة المجتمع ، وقد يكوف هذا الكرسى دائمًا أو مؤقتًا أو وقعياً 

وهناؾ مف يراها بأنها عبارة عف منحة مالية أو برنامج عممػى يقػـو فيػه عػالـ أو باحػث متميػز 
عالميػػًا ، فػػى مجػػاؿ عممػػى معػػيف والمشػػهود لػػه بػػالتميز العممػػى والخبػػرة الرائػػدة بػػتجراء أبحػػاث 

تخصصػػة ، بهػػدؼ إثػػراء المعرفػػة اإلنسػػانية وتطػػوير العكػػر ومواجهػػة التحػػديات لخدمػػة قضػػايا م
التنميػػة المحميػػة ، ويعػػيف عمػػى رأس الكرسػػى أسػػتاذ متخصػػص فػػى مجػػاؿ الكرسػػى البحثػػى ، 
ويعمؿ معه فريؽ مف البػاحثيف المػؤهميف ذو الخبػرة والكعػاءة ، ويػتـ تمويػؿ الكرسػى مػف خػالؿ 

قػػت يقدمػػه فػػرد أو مؤسسػػة خاصػػة أو شخصػػية اعتباريػػة لػػدعـ برنػػامج دعػػـ مػػالى دائػػـ أو مؤ 
 .(34)بحثى محدد
تراهػػا الدراسػػة بأنهػػا وحػػدة بحثيػػة يرأسػػه عػػالـ أو باحػػث متميػػز عالميػػًا ومشػػهود لػػه  ٚإدسائٝــًا

بالتميز العممى والخبرة الرائدة ، ويطمؽ عميه أستاذ الكرسى البحثػى ، ويعمػؿ وفػؽ خطػة بحثيػة 
حثى ذوى خبػرة وكعػاءة عاليػة، ويػتـ مػف خاللػه بحػث ودراسػة قضػايا بحثيػة محددة مع فريؽ ب

متنوعػػة مرتبطػػة باحتياجػػات المجتمػػع ومشػػكالته ، بحيػػث تػػرتبط نتػػائج تمػػؾ األبحػػاث بحمػػوؿ 
جوهريػػة لقضػػايا مجتمعيػػة قائمػػة ، ويتػػي  أيضػػًا فرصػػًا لمػػن  شػػهادات عمميػػة عاليػػة لمبػػاحثيف 

 ، والباحثيف الذيف تتبناهـ الكراسى مف جهة أخرى. المشاركيف فى الكرسى البحثى مف جهة
 :  Community Service( خدَة اجملتُمل 9)

 المجتمع ويمكف عرضها فى التالى  تتعدد التعريعات التى تناولت دور الجامعة فى خدمة
كؿ ما تقدمه الجامعة وكمياتها المختمعة بتمكاناتها الماديػة والبشػرية مػف خػدمات  -

 .(35)المحيط بها ، والتى هى جزء منه ، مف أجؿ تقدمه وتطورا وأنشطة لممجتمع

هػػػى الترجمػػػة الععميػػػة لوظػػػائؼ الجامعػػػة مػػػف أجػػػؿ تكيػػػؼ األفػػػراد مػػػع المتليػػػرات  -
السريعة فى عػالـ العمػـ والتكنولوجيػا ، وأيضػًا مػع الحاجػات الثقافيػة فػى مختمػؼ 

اتقتصػػادية  المجػػاتت لتحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة لممجتمػػع فػػى جوانبهػػا المختمعػػة
 .(36)واتجتماعية والسياسية والبيئية

مجموعة األعماؿ والخدمات والمساهمات التى تقػدـ ألفػراد ومؤسسػات المجتمػع ،  -
وذلػػؾ بهػػدؼ التنميػػة والتطػػور ، سػػواء مػػف خػػالؿ تقػػديـ المعرفػػة ألفػػراد المجتمػػع 
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و ومؤسساته أو مف خالؿ التدريب عمػى المهػارات التػى يحتاجهػا أفػراد المجتمػع أ
مف خالؿ المساهمة فى حؿ قضايا المجتمػع عػف طريػؽ البحػث العممػى ، وتقػديـ 

 .(37)اتستشارات

 ايدزاضات ايطابكة : 

تـ تصنيعها إلى دراسات عربية ثـ دراسات أجنبية ، وتـ ترتيب الدراسات حسب تاريخها 
 الزمنى مف األحدث إلى األقدـ كالتالى : 
 أٚاًل : فُٝا ٜتعًل بايهساضى ايبشجٝة : 

("تكِٝٝ ػسبة ايهساضى ايبشجٝة فى اجلاَعات ايطعٛدٜة ايٓاغئة عًى ضٛء ايتذازب 0)

 :  (38)احملًٝة ٚايعاملٝة"

 هدفت الدراسة إلى : 
 تحديد طبيعة الكراسى البحثية الموجودة فى الجامعات الناشئة. -8

تطبيػؽ التجػارب المحميػة والعالميػة فػى التعرؼ عمػى التحػديات التػى تعػوؽ مػف  -0
 تمويؿ الكراسى البحثية لمجامعات الناشئة.

التوصػػػؿ إلػػػى توصػػػيات مقترحػػػة لتععيػػػؿ دور الكراسػػػى البحثيػػػة فػػػى الجامعػػػات  -3
 الناشئة فى ضوء التجارب المحمية والعالمية.

 استخدمت الدراسة : المنهج المسحى الوثائقى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.
 مت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منها ما يمى : توص

 يػػػاب التعػػػاوف والتنسػػػيؽ الععػػػاؿ بػػػيف الكراسػػػى البحثيػػػة بالجامعػػػة وقطػػػاع  -8
 األعماؿ والقطاع الخاص.

قصػػور الجانػػب اإلعالمػػى والتسػػويقى بتمػػؾ الكراسػػى ، ممػػا يػػؤدى إلػػى ضػػعؼ  -0
حركػة البحػث تقدير المموليف وعدـ إدراكهـ ألهمية الكراسى البحثيػة فػى دفػع 

 العممى.

 ضعؼ ثقافة اتنعتاح عمى العالـ الخارجى ورفض التليير. -3
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( نساضى ايبشح غـسانة اضـرتاتٝذٝة إلصـالل ايٛةٝفـة ايبشجٝـة باجلاَعـات ايعسبٝـة        9)

 : (39)منٛذز َكرتل

 هدفت الدراسة إلى ما يمى : 
 الوقوؼ عمى األسس التاريخية والنظرية لكراسى البحث بالجامعات المعاصرة.  -

التعػػرؼ عمػػى أهػػـ الجهػػود المعاصػػرة لمشػػراكة اتسػػتراتيجية إلنشػػاء كراسػػى   -
 البحث بالجامعات.

التوصػؿ إلػػى نمػوذج مقتػػرح فػػى ضػوء الشػػراكة اتسػتراتيجية إلنشػػاء كراسػػى   -
 لمبحث بالجامعات العربية.

 سة : المنهج الوصعى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.استخدمت الدرا
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أهمها : 

 53أف عدد كراسى البحث بالمؤسسات الجامعية والبحثية بالدوؿ العربيػة بمػا  -
كرسػى ،  773% مػف إجمػالى كراسػى اليونسػكو وعػددها 6.85كرسيًا بنسبة 

 العربية بها.مما يعكس تدنى اهتماـ الدوؿ 

تنوع المجاتت المعرفية لمكراسى الجامعية فى إطار برنامج كراسى اليونسكو ،  -
فػػى المجػػاتت العمميػػة المختمعػػة مػػع مالحظػػة  Unitwinوتوأمػػة الجامعػػات 

 شراكة بعض الجامعات بأكثر مف كرسى مف كراسى اليونسكو الجامعية.

 المجتمع.اتساع العجوة بيف البحوث الجامعية وعمميات تنمية  -
( ؼطني إدازة ايهساضى ايبشجٝة فى املًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة عًى ضٛء بعض اخلربات 3)

 :  (41)ايعسبٝة ٚايعاملٝة
 هدفت الدراسة إلى : 

التعػػػرؼ عمػػػى واقػػػع إدارة الكراسػػػى البحثيػػػة فػػػى كػػػؿ مػػػف )المممكػػػة األردنيػػػة  -
 الهاشمية ، دولة ماليزيا، دولة كندا(.

واتخػػتالؼ فػػى إدارة الكراسػػى البحثيػػة فػػى هػػذا الػػدوؿ تحديػػد أوجػػه التشػػابه  -
 )تحميؿ مقارف(.
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وضػػػػع إجػػػػراءات مقترحػػػػة لتحسػػػػيف إدارة الكراسػػػػى البحثيػػػػة فػػػػى الجامعػػػػات  -
 السعودية.

 استخدمت الدراسة : المنهج المقارف ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منها ما يمى : 

ع نطػػاؽ المشػػاركة فػػى منظومػػة البحػػث العممػػى ، يتطمػػب سياسػػة أف توسػػي  -
وطنية مدروسة ، وتحديد المجاتت الرئيسة لمبحث وأولوياته لكؿ مجاؿ بحثػى 

خضاعه لممراجعة المنتظمة.  وا 

يتشػػابه تمويػػؿ كراسػػى البحػػث العممػػى لػػدوؿ ماليزيػػا والجامعػػات السػػعودية ،   -
لتربيػػػة ومػػػف قبػػػؿ الجامعػػػة فتنػػػوع المصػػػادر وتتعػػػدد سػػػواء مػػػف قبػػػؿ وزارة ا

 وصناديؽ المن  والمنظمات المحمية والدولية.
( "سٛنُة أْػطة ايبشٛخ ايعًُٝة : دزاضة تغرٜة ملُازضات بساَر ايهساضى ايبشجٝة فى 4)

 : (40)اجلاَعات ايطعٛدٜة نُٓٛذز"

 هدفت الدراسة إلى : 
الكراسػػى تقػػديـ دراسػػة وصػػعية لتجربػػة الجامعػػات السػػعودية فػػى إدارة بػػرامج  -

 البحثية.

تقييـ تجربة الجامعات السعودية فى إدارتها لبرامج الكراسى البحثية فػى ضػوء  -
 متطمبات الشراكة المجتمعية الناجحة لمؤسسات البحث العممى مع المجتمع.

 استخدمت الدراسة التحميؿ الوثائقى لممضموف وهذا وفقًا لمقتضيات الدراسة.
 تائج منها ما يمى : توصمت الدراسة إلى مجموعة مف الن

ضعؼ الضوابط التطبيقية الحاكمة لتجربػة بػرامج الكراسػى البحثيػة بالجامعػات  -
 السعودية

عػػػدـ اكتمػػػاؿ آليػػػات المسػػػائمة والحوكمػػػة ل نشػػػطة البحثيػػػة لبػػػرامج الكراسػػػى  -
 البحثية ، وانعكس ذلؾ عمى ضعؼ ثقة المجتمع بهذا المشاريع.

-  



 ...............................الكراسى البحثية في ضوء خبرات كل من جنوب أفريقيا و المملكة العربية السعودية

- 8003 - 

 ثاًْٝا : فُٝا ٜتعًل غدَة اجملتُمل : 

"دزاضة َكازْة يدٚز اجلاَعة فى خدَـة اجملتُـمل فـى نـٌ َـٔ َصـس ٚنٓـدا ٚاضـرتايٝا"          -0

(9107)ّ(49) : 

 هدفت الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة مف األهداؼ منها ما يمى : 
 تناوؿ فمسعة الجامعة وأهميتها وأهدافها ووظائعها فى خدمة المجتمع.  -

ضػوء العكػر التربػوى التعرؼ عمى واقػع دور الجامعػة فػى خدمػة المجتمػع فػى  -
 المعاصر.

الوقوؼ عمى واقع دور الجامعة فػى خدمػة المجتمػع فػى كػؿ مػف مصػر وكنػدا  -
 واستراليا والقوى والعوامؿ الثقافية المؤثرة فى كؿ منها.

 استخدمت الدراسة : المنهج المقارف ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.
 :  توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج فيها ما يمى

  أف وظيعة جامعة عيف شمس فػى خدمػة المجتمػع جػاءت متػأخرة عػف وظيعػة
جػػػػامعتى وينسػػػػيا واسػػػػتراليا الكاثوليكيػػػػة فػػػػى خدمػػػػة المجتمػػػػع ، إذا قورنػػػػت 

 بالوظيعتيف التقميدييف لمجامعة والمتمثميف فى التدريس والبحث العممى.

 ابض الػذى تتعؽ دوؿ المقارنة الثالثة بأف الجامعات بها هى قمب المجتمع النػ
 يهتـ بحؿ مشكالته ورسـ مستقبمه واإلسهاـ فى تقدمه وتطورا.

  تتعػػؽ الجامعػػات الثالثػػة إف لػػديها عديػػد مػػف البػػرامج والمشػػروعات والمراكػػز
 والوحدات التى مف خاللها يتـ خدمة المجتمع المحمى.

( ايتشــٍٛ املطًـــٛب فـــى ٚةٝفــة خدَـــة اجملتُـــمل باجلاَعـــة فــى ضـــٛء َٓٗذٝـــة ايتخطـــٝط    9)

 :  (43) ّ(9119ضرتاتٝذى )زؤٜة تطبٝكٝة عًى داَعة املًو خايد( )اال

 هدفت الدراسة إلى ما يمى : 
 دراسة طبيعة ومبررات ودعائـ خدمة المجتمع والتعميـ المستمر بالجامعة. -

إبػػراز أهميػػة التخطػػيط اتسػػتراتيجى وتطبيقاتػػه وتجاربػػه ونماذجػػه فػػى مجػػاؿ  -
 الجامعات العالمية والعربية.خدمة المجتمع والتعميـ المستمر ببعض 
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 استخدمت الدراسة : المنهج اتستقرائى التحميمى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منها ما يمى : 

 وجود مردود معنوى لبرامج خدمة المجتمع الحالية. -

التعامؿ والعمػؿ ر بة عدد مف األساتذة المتخصصيف داخؿ وخراج الجامعة فى  -
 فى عدد مف برامج خدمة المجتمع.

الخطة اتستراتيجية لوزارة التعميـ العػالى فػى المممكػة العربيػة السػعودية تػدعـ  -
 قضايا التكامؿ والترابط بيف مؤسسات المجتمع.

ِ اجلاَعى فى خدَة اجملتُمل مبشافظة دَٝاط : زؤٜة 3)  :  (44) ّ(9117ؼًًٝٝة )( دٚز ايتعًٝ

 هدفت الدراسة إلى ما يمى : 
التعرؼ عمى طبيعػة الػدور الػذى ينبلػى أف يقدمػه التعمػيـ الجػامعى فػى خدمػة  -

 المجتمع المحمى.

 التعرؼ عمى واقع دور التعميـ الجامعى فى خدمة المجتمع بمحافظة دمياط. -

وضع تصور مقترح لتععيؿ دور التعميـ الجامعى فى خدمة المجتمػع بمحافظػة  -
 دمياط.

 ت الدراسة : المنهج الوصعى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.استخدم
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منها ما يمى : 

تتميز بعض الكميات األقدـ فػى النشػأة بتنػوع و ػزارة الخػدمات واألنشػطة التػى  -
تقـو بها فى خدمة المجتمع مثػؿ كميتػى التربيػة والعمػـو ، بينمػا تتضػاءؿ تمػؾ 

 فى الكميات حديثة النشأة.األنشطة 

 ت توجد آليات واضحة لخدمة البيئة بكميات الجامعة بمحافظة دمياط. -

ضػػػعؼ الػػػروابط الرسػػػمية بػػػيف قطػػػاع شػػػئوف خدمػػػة المجتمػػػع وتنميػػػة البيئػػػة  -
 ومؤسسات المجتمع المحمى.

-  
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ٔ ٚدٗة ْظس أعضاء اهلٝئة ايتدزٜطٝة فٝٗا 4) ٚعالقة ( دٚز اجلاَعة فى خدَة اجملتُمل احملًى َ

 :  (45) ّ(9100ذيو ببعض َتغريات ايػخصٝة يدِٜٗ : داَعة ايبًكاء ايتطبٝكٝة منٛذدًا )

 هدفت الدراسة إلى ما يمى : 
التعػػرؼ عمػػى دور جامعػػة البمقػػاء التطبيقيػػة فػػى خدمػػة المجتمػػع ، مػػف وجهػػة  -

 نظر أعضاء هيئة التدريس فى كمية عجموف الجامعية.
 الوصعى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.استخدمت الدراسة : المنهج 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منها ما يمى : 
يعتمػػد دور جامعػػة البمقػػاء التطبيقيػػة مػػف وجهػػة نظػػر أعضػػاء هيئػػة التػػدريس  -

فيها عمى البحث العممى بالدرجػة األولػى مػف خػالؿ هيئػة التػدريس فيهػا عمػى 
العمػػؿ عمػػى دعػػـ البحػػث العممػػى  البحػػث العممػػى بالدرجػػة األولػػى مػػف خػػالؿ

 لمعامميف والباحثيف وخدمات واستشارات عامة لخدمة المجتمع.

الدور الذى تقـو به جامعة البمقاء التطبيقية فى خدمة المجتمع هو متوسط ،  -
 وذلؾ مف وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس.

( تعػزى لمتليػر 2025هناؾ فروؽ ذات دتلػة إحصػائية عنػد مسػتوى الدتلػة ) -
 الجنس لصال  اإلناث.

( تصٛز َكـرتل يتفعٝـٌ دٚز اجلاَعـة فـى خدَـة اجملتُـمل فـى ضـٛء اخلـربات ٚايتذـازب           5)

 :  (46) ّ(9103ايدٚيٝة : ساضٓات اجلاَعة منٛذدًا )

 هدفت الدراسة إلى : 
 التعرؼ عمى األنواع المختمعة لمحاضنات ومعهومها وأهدافها. -

الجامعػػػات فػػػى تحقيػػػؽ التنميػػػة التعػػػرؼ عمػػػى الػػػدور الػػػذى تمعبػػػه حاضػػػنات  -
 اتقتصادية واتجتماعية.

تقػػػديـ تصػػػورًا مقترحػػػًا لتععيػػػؿ دور الجامعػػػة فػػػى خدمػػػة المجتمػػػع مػػػف خػػػالؿ  -
حاضنات الجامعات نموذجًا ، وذلؾ فى ضوء الخبرات والتجػارب العالميػة وبمػا 

 يتناسب مع المجتمع المصرى.
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 ضيات الدراسة.استخدمت الدراسة : المنهج الوصعى وذلؾ فى ضوء مقت
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منها ما يمى :

لكػؿ حاضػػنة أعمػاؿ مجموعػػة مػػف الخصػائص ، والتػػى تػرتبط بصػػورة أساسػػية  -
 باإلمكانيات المتوفرة لدى كؿ حاضنة.

تميزت التجربة األمريكية بتشجيع اتبتكار وتطوير التكنولوجيا وتطوير القدرات  -
 التكنولوجيا والصناعية.

تميػػزت الصػػيف أف معظػػـ الحاضػػنات بهػػػا توجػػد بالشػػركات الضػػخمة التابعػػػة  -
لمدولػػة ، والتػػى لػػـ تسػػتطيع التػػواؤـ مػػع المنافسػػة ولػػـ تكػػف هنػػاؾ جػػدوى مػػف 

 هيكمتها.
 ثاًْٝا : ايدزاضات األدٓبٝة : 

 فُٝا ٜتعًل بايهساضى ايبشجٝة :  -أ

ِ تأثري 0) ِ عٌُ ايباسجني؟ تكٝٝ ٌ ايضخ ِ ايتُٜٛ َبادزة متٌٜٛ ايهسضى ايبشجى ( ٌٖ ٜدع

 :  (47)ّ(9105األفسٜكى ظٓٛب أفسٜكٝا )

 هدفت الدراسة إلى : 
تقيػػػػيـ تػػػػأثير زيػػػػادة التمويػػػػؿ العػػػػاـ عمػػػػى معػػػػدؿ إنجػػػػاز البػػػػاحثيف والمػػػػرتبط  -

 بتنتاجياتهـ البحثية.

مقارنة مستوى أداء الباحثيف والذى يموؿ أبحاثهـ بمبالا مالية ضػخمة ، مػع  -
 ف الذى يموؿ أبحاثهـ بمبالا مالية ضعيعة.نظيرهـ مف الباحثي

 استخدمت الدراسة : المنهج الوصعى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.
 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أهمها : 

 .ارتباط معدؿ التمويؿ ونسبته بمستوى أداء الباحثيف طرديًا 

  إجراء أبحػاثهـ العمميػة الباحثوف المصنعوف والذيف يتمقوف تمويؿ ضخـ خالؿ
 ، يزداد معدؿ إنتاجيتهـ البحثية عف نظيرهـ األقؿ تصنيعًا واللير مصنعوف.
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 :  (48) (9103( منٛذز ايتطٜٛس ايكائِ عًى املعسفة : اضرتاتٝذٝة ايهسضى ايبشجى )9)

 هدفت الدراسة إلى : 
تقديـ نموذج مػف التطػوير القػائـ عمػى المعرفػة مػف خػالؿ اسػتخداـ اسػتراتيجية الكرسػى 

،  Technologi Code Monteryالبحثػػى فػػى مؤسسػػة ديمػػونتيرى التكنولوجيػػة 
ودراسة تأثير هذا النموذج عمى المنظمات األخرى وخاصة فػى المجموعػات البحثيػة فػى 

 البيئة الجامعية.
 الوصعى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة. استخدمت الدراسة : المنهج

 توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منها ما يمى : 
أف نمػػػوذج التطػػػوير القػػػائـ عمػػػى المعرفػػػة لػػػه تػػػأثير إيجػػػابى عمػػػى التنميػػػة  -

اتقتصػػادية واتجتماعيػػة مػػف خػػالؿ عمػػؿ الكراسػػى البحثيػػة والػػذى عمػػؿ منػػذ 
 سيؾ.ـ بدعـ مف الوحدات التنظيمية بالمك0223

المؤسسػػات التػػى تعمػػؿ فػػى ظػػؿ البيئػػة المعرفيػػة فػػى حاجػػة ماسػػة إلػػى العمػػؿ  -
 التعاونى وفى ظؿ المعرفة.

 :  (49) ّ(9101( بسْاَر ايهسضى ايبشجى ايهٓدى : اجلٝد ٚايسدئ ٚايكبٝح )3)

هػػدفت الدراسػػة إلػػى : توضػػي  الخبػػرات العرديػػة لمبػػاحثيف األكػػاديمييف بالكراسػػى البحثيػػة 
 الكندية.

 استخدمت الدراسة : المنهج الوصعى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.
 توصمت الدراسة  مى مجموعة مف النتائج ومنها ما يمى : 

اسػػتقطاب العممػػاء الكنػػدييف المهػػاجريف إلػػى كنػػدا مػػف خػػالؿ اشػػتراكهـ فػػى  -8
 الكراسى البحثية الكندية.

إيجابيػػة نتيجػػة  يػػدعـ برنػػامج الكرسػػى البحثػػى الكنػػدى أداء البػػاحثيف بصػػورة -0
 توفير الدعـ المادى الضخـ إلجراء المنتجات العممية متخصصة.

( تحػػػرر مػػػف الماضػػػى : تػػػأثيرات ومضػػػاميف المؤسسػػػة الكنديػػػة ل بػػػداع ومبػػػادرات 4)
 :  (52) ـ(0220الكراسى البحثية الكندية )
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 لها. هدفت الدراسة إلى : التعرؼ عمى مبادرات الكراسى البحثية الكندية والدعـ المخصص
 استخدمت الدارسة : المنهج الوصعى التحميمى ، وذلؾ فى ضوء مقتضيات الدراسة.

 توصمت الدراسة  مى مجموعة مف النتائج منها ما يمى: 
شػجعت بػرامج الكراسػػى البحثيػة الكنديػة اسػػتقطاب النجػـو العممػاء المتميػػزوف  -

 مف الخارج.

التمويػػؿ الخػػاص زيػػادة معػػدؿ التنافسػػية بػػيف الجامعػػات عمػػى الحصػػوؿ عمػػى  -
 بالكراسى البحثية الكندية مف قبؿ المؤسسة الكندية لالبتكار.

 فُٝا ٜتعًل غدَة اجملتُمل :  -ب

( ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُى ٚخدَة اجملتُمل فى َؤضطات ايتعًِٝ ايعاىل بطًطٓة 0)

 :  (50) ّ(9101عُإ "دزاضة ؼًًٝٝة" )
لمؤسسات التعميـ العالى فى مجػاتت الدراسػات هدفت الدراسة إلى تحميؿ الوضع الحالى 
 العميا والبحث العممى وخدمة المجتمع.

اسػػػتخدمت الدراسػػػة : المػػػنهج الوصػػػعى ، وذلػػػؾ فػػػى ضػػػوء مقتضػػػيات الدراسػػػة ، وقػػػد 
اسػػتعانت الدراسػػة باسػػتبيانيف لجمػػع البيانػػات ، متعمقػػة أحػػدهما بوضػػع بػػرامج الدراسػػات 

ع فى مؤسسات التعميـ العالى الخاصة والحكومية ، العميا والبحث العممى وخدمة المجتم
واآلخر متعمقًا بدور برامج الدراسػات العميػا والبحػث العممػى وخدمػة المجتمػع بمؤسسػات 

 التعميـ العالى فى توجيه الحكومة نحو أهمية مخرجات تمؾ المؤسسات.
نحػو  توصمت الدراسة إلػى عػدة نتػائج مػف أهمهػا أنػه عمػى الػر ـ مػف الجهػود المبذولػة

تمكيف مؤسسات التعميـ العالى فى التعامؿ مع التلييرات المحمية واإلقميميػة والدوليػة إت 
أنهػػا  تعػػانى مػػف قصػػور فػػى مجػػاتت بػػرامج الدراسػػات العميػػا والبحػػث العممػػى وخدمػػة 

 المجتمع.
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 :  (59) ّ(9115( املكدَة : تعًِ خدَة اجملتُمل ٚاألدٓدة ايبشجٝة ظٓٛب أفسٜكٝا )9)

 هدفت الدراسة إلى : 
تطػػوير أجنػػدة األبحػػاث العمميػػة بجنػػوب أفريقيػػا مػػف خػػالؿ تعزيػػز تعمػػـ خدمػػة  -

 المجتمع وارتباطها بالبحث العممى.
تعزيػػز أهميػػة التعمػػيـ والبحػػث العممػػى فػػى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى ودمجهػػا  -

 بمبادرات خدمة المجتمع.
 استخدمت الدراسة : المنهج الوصعى.

 لى مجموعة مف النتائج مف أهمها : توصمت الدراسة إ
أف التكامػػؿ والتعزيػػز بػػيف خدمػػػة المجتمػػع والبحػػث العممػػػى بمؤسسػػات التعمػػيـ العػػػالى 

 بجنوب أفريقيا يؤثر عمى تحقيؽ الديمقراطية فى تمؾ المؤسسات.
( ايتٝازات احلسدة فـى تعًـِ خدَـة اجملتُـمل ٚايبشـح اجملتُعـى : ايتـازٜر ٚايٓظسٜـة         3)

 :  (53) (9113ّٚايتطبٝل )

هػػدفت الدراسػػة إلػػى دراسػػة الجوانػػب التاريخيػػة والعمسػػعية والنظريػػة المتعمقػػة بالنظريػػة 
النقدية لػدمج خدمػة المجتمػع والبحػث المجتمعػى ، وانعكاسػاتها عمميػًا فػى مركػز العمػؿ 

 المجتمعى والبحوث فى جامعة وتية بنسمعيانيا فى جامعة هاريسبرج.
 ى فى ضوء مقتضيات الدراسة.استخدمت الدراسة : المنهج الوصع

 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أهمها ما يمى : 
يعػػػد دمػػػج تعمػػػـ خدمػػػة المجتمػػػع والبحػػػث العممػػػى القػػػائـ عمػػػى المجتمػػػع بمركػػػز العمػػػؿ 
المجتمعػػى والبحػػوث بوتيػػة بنسػػمعانيا أقػػؿ توازنػػًا بسػػبب عػػدة معوقػػات تتعمػػؽ بأعبػػاء 

عبػاء المهنيػة التػى تقػع عمػى كاهػؿ أعضػاء التدريس ونقص المػوارد الماليػة وضػلط األ
 هيئة التدريس فى المركز.

( إنتاج المعرفة ونقؿ التعميـ العالى بجنوب أفريقيػا نحػو إعػادة التعكيػر فػى التػدريس 4)
 :  (54) ـ(0220الجامعى والبحث العممى وخدمة المجتمع )
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وتحويػػؿ مؤسسػػات هػػدفت الدراسػػة إلػػى : دراسػػة أهميػػة إنتػػاج لمعرفػػة ودورهػػا فػػى نقػػؿ 
التعميـ العالى بجنوب أفريقيػا إلػى مؤسسػات قائمػة عمػى المعرفػة فػى مجػاتت التػدريس 
الجامعى والبحث العممى وخدمة المجتمع والتأكيػد عمػى ضػرورة ارتبػاط األبحػاث العمميػة 

 التى يجريها األكاديميوف بخدمة المجتمع.
 مقتضيات الدراسة.استخدمت الدراسة : المنهج الوصعى ، وذلؾ فى ضوء 

توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أهمها ضرورة دراسة المشاكؿ اتجتماعية 
والثقافية واتقتصادية التى يعانى منها المجتمع ، مف خالؿ األبحاث العممية التى تجرى 

 بالجامعات ، واتخاذ خطوات إجرائية لتحقيؽ ذلؾ.

 ايتعًٝل عًى ايدزاضات ايطابكة : 

 أٚاًل : فُٝا ٜتعًل بايدزاضات ايعسبٝة : 

 فُٝا ٜتعًل بايهساضى ايبشجٝة :  -أ

ركزت الدراسات العربية عمى تناوؿ الكراسى البحثية بالجامعات كما فػى دراسػات  -8
ـ( ، ودراسػة )نصػر الػديف عبػد 0287)زينب بنت محمد بػف فػال  القحطػانى ، 

عبػد العزيػز التػوتجرى ،  ـ( ، ودراسة )فاطمة بنت0285الرافع محمد شهاب ، 
 ـ(.0288ـ( ، ودراسة عمى عبد اهلل النودؿ ، 0285

 تنوعت الدراسات السابقة فى استخدامها لممنهج الوصعى والمنهج المقارف. -0

تتشػػابه الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة العربيػػة فػػى دراسػػات الكراسػػى  -3
ظرى مف تمؾ الدراسات ، البحثية ، وسوؼ تستعيد الدراسة الحالية فى إطارها الن

بينما تختمؼ فى عرضها لمالم  الكراسػى البحثيػة وعالقتهػا بخدمػة المجتمػع ، 
واتستعانة بخبرات كؿ مف جنػوب أفريقيػا والمممكػة العربيػة السػعودية وألمانيػا ، 
باعتبػػارهـ مػػف رواد هػػذا المجػػاؿ ، واتسػػتعادة مػػف تمػػؾ لخبػػرات فػػى تقػػديـ آليػػة 

ثية فى مصر   لتعظػيـ اتسػتعادة العمميػة فػى المجتمػع مقترحة لبناء كراسى بح
 المصرى.
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 فُٝا ٜتعًل غدَة اجملتُمل :  -ب

عرضػػت بعػػض الدراسػػات دور الجامعػػة فػػى خدمػػة المجتمػػع المحمػػى كمػػا فػػى  -8
ـ( ، ودراسة )عبػد الباسػط محمػد ديػاب 0288دراسات )عال زهير عبد الجواد ، 

ـ( ، ودراسػػة محمػػد 0227،  ـ( ، ودراسػػة )أحمػػد عبػػد العتػػاح الزكػػى0283، 
ـ( ، وقػػػدمت إحػػػدى الدراسػػػات وظيعػػػة خدمػػػة 0287جػػػودة تهػػػامى سػػػميماف ، 

المجتمع فى ضوء منهجية التخطيط اتستراتيجى ، كما فى )ناصر شػنوى زاهػى 
 ـ(.0229، 

تنوعت الدراسات السابقة فى عرضها لممنهج ما بيف المنهج المقارف والوصػعى  -0
 واتستقرائى.

ة الحاليػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة فػػى دراسػػة خدمػػة المجتمػػع ، تتشػػابه الدراسػػ -3
وسػػوؼ تسػػتعيد الدراسػػة الحاليػػة فػػى إطارهػػا النظػػرى مػػف تمػػؾ الدراسػػات ، بينمػػا 
تختمؼ فى عرضػها لمكراسػى البحثيػة ودورهػا فػى خدمػة المجتمػع ، باعتبػار أف 

نػه جودة األبحاث العممية تقاس بمدى ارتباطها بخدمة المجتمػع الػذى يسػتقى م
 المشكالت البحثية.

 ثاًْٝا : فُٝا ٜتعًل بايدزاضات األدٓبٝة : 

 املتعًكة بايهساضى ايبشجٝة : -أ

 J.W. Fedderke)تناولت الدراسات األجنبية الكراسى البحثية كما فى دراسة  -8

& M. Gold Schmidt, 2015)  ودراسػة(Francisco J. Cantu and 

Others, 2009)  ودراسػة(Karen R. Grent & Janice Orkich, 

 .(Claire Polster, 2002)، ودراسة  (2010

اسػػػػتخدمت الدراسػػػػات السػػػػابقة المػػػػنهج الوصػػػػعى ، وذلػػػػؾ وفقػػػػًا لطبيعػػػػة تمػػػػؾ  -0
 الدراسات.

تنوعت تمؾ الدراسات فى عرضػها لمموضػوع فنجػد فػى الدراسػة األوؿ ثػـ عػرض  -3
أفريقيػا ، تأثير التمويؿ الضخـ عمى عمؿ الباحثيف فى الكراسى البحثية بجنػوب 
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وتـ توضي  مدى تاثير معدؿ التمويؿ البحثى عمى آراء البػاحثيف بتمػؾ الكراسػى 
، أما فى الدراسة الثانية فتـ توضػي  اسػتراتيجية الكراسػى البحثيػة فػى مؤسسػة 
ريمػونتريرى التكنولوجيػػة واتبػاع نمػػوذج التطػوير القػػائـ عمػى المعرفػػة ، أمػا فػػى 

اوؿ الكراسى البحثية بكندا باعتبارها إحدى الػدوؿ الدراسة الثالثة والرابعة ، تـ تن
الرائػػدة فػػى هػػذا المجػػاؿ ، ومناقشػػة دور تمػػؾ الكراسػػى فػػى اسػػتقطاب العممػػاء 
المهاجريف فى دوؿ أخرى ، واتستعادة مف خبراتهـ البحثية فى تطوير المجتمػع 

 الكندى وعالج المشكالت البحثية المختمعة به.

دراسػػات السػػابقة فػػى عرضػػها لموضػػوع الكراسػػى تتشػػابه الدراسػػة الحاليػػة مػػع ال -4
البحثية ، وسوؼ يتـ اتستعادة مػف تمػؾ الدراسػات فػى الدراسػة الحاليػة ، بينمػا 
تختمػػؼ الدراسػػة الحاليػػة فػػى عرضػػها ل طػػار النظػػرى ، حيػػث يػػتـ عػػرض أهػػـ 
مالم  الكراسى البحثية وعالقتها بخدمة المجتمػع ، باإلضػافة إلػى عػرض واقػع 

لة نحو اتهتماـ بالبحث العممػى بجنػوب أفريقيػا والمممكػة العربيػة الجهود المبذو 
السػػعودية وألمانيػػا والجهػػود المبذولػػة فػػى مصػػر ، ممػػا يسػػاعد فػػى تقػػديـ آليػػة 
مقترحة تسهـ فى بناء كراسى بحثية فى مصر فػى ضػوء اتسػتعادة مػف خبػرات 

 بعض الدوؿ.
 املتعًكة غدَة اجملتُمل :  -ب

ية عالقة خدمة المجتمع بالبحث العممى كما فى دراسات تناولت الدراسات األجنب -8
 (Mabel Erasmus, 2005)، و  "Salha Abdallah, 2010"كؿ مف 

 ، 
 .(Ken, Conningham & Kerry E. Vachta, 2003)و 

 استخدمت تمؾ الدراسات المنهج الوصعى طبقًا لطبيعة تمؾ الدراسات. -0

الحاليػة فػى عرضػها لخدمػة المجتمػع تتشابه تمؾ الدراسات السابقة مع الدراسة  -3
، بينمػا تختمػؼ الدراسػػة الحاليػة عػػف تمػؾ الدراسػػات فػى عرضػػها لػدور الكراسػػى 
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البحثيػػة فػػى خدمػػة المجتمػػع ، ويمكػػف اتسػػتعادة مػػف تمػػؾ الدراسػػات فػػى تػػدعيـ 
 اإلطار النظرى لمدراسة.

 خطٛات ايدزاضة : 

 تطري ايدزاضة احلايٝة ٚفكًا يًخطٛات ايتايٝة : 

 تعػػرض الدراسػػة فيهػػا اإلطػػار العػػاـ لمدراسػػة مػػف حيػػث المقدمػػة  : ٛة األٚىلاخلطــ
 ومشكمة الدراسة واألهداؼ واألهمية والمنهج والمصطمحات والدراسات السابقة.

 تعرض الدراسة فيها بالتحميؿ لماهية الكراسى البحثيػة فػى خدمػة  : اخلطٛة ايجاْٝة
 المجتمع.

  ــة وتشػػمؿ عػػرض لمالمػػ  الميػػزة لخبػػرات كػػؿ مػػف جنػػوب أفريقيػػا  : اخلطــٛة ايجايج
 والمممكة العربية السعودية وألمانيا فى مجاؿ الكراسى البحثية لخدمة المجتمع.

  ــة وتتضػػمف عرضػػًا لمتحميػػؿ المقػػارف بػػيف خبػػرات جنػػوب أفريقيػػا  : اخلطــٛة ايسابع
والمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية وألمانيػػػا فػػػى مجػػػاؿ الكراسػػػى البحثيػػػة فػػػى خدمػػػة 

 المجتمع.
 وتتضمف رصد ألهـ الجهود المصػرية بالبحػث العممػى والكراسػى  : اخلطٛة اخلاَطة

 البحثية فى خدمة المجتمع.
 المقترحة لبنػاء الكراسػى البحثيػة فػى مصػر فػى وتتضمف اآللية  : اخلطٛة ايطادضة

 ضوء خبرات بعض الدوؿ ، وبما يتناسب مع متطمبات المجتمع المصرى.
اجلــصء ايجــاْى : ايهساضــى ايبشجٝــة ٚعالقتٗــا غدَــة اجملتُــمل فــى األدبٝــات ايرتبٜٛــة    

 املعاصسة:

تػػه بخدمػػة تقػػدـ الدراسػػة فػػى هػػذا الجػػزء تحمػػياًل نظريػػًا لمصػػطم  الكراسػػى البحثيػػة وعالق
 المجتمع ، ويمكف توضي  ذلؾ فى الصعحات التالية : 
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 :  أٚاًل : َالَح ايهساضى ايبشجٝة

تقـو فكرة الكراسى البحثية عمى الشراكة المجتمعية العاعمػة بػيف الجامعػات والمؤسسػات 
العامة والمجتمعية ، بهدؼ بنػاء مجتمػع قػائـ عمػى المعرفػة ، وتحقيػؽ الريػادة العػالم  

 بمختمؼ التخصصات ، ويمكف توضي  أهـ مالم  تمؾ الكراسى فيما يمى : 
 ْػأة ايهساضى ايبشجٝة: -0

 CRC Canadaكػػػرة الكراسػػػى البحثيػػػة بدولػػػة كنػػػدا ويطمػػػؽ عميهػػػا تػػػـ إطػػػالؽ ف

Research Chair  922ـ ، عندما تعهدت الحكومػة الكنديػة بمبمػا 0222منذ عاـ 
كرسػػى بحثػػى بالجامعػػات والمؤسسػػات البحثيػػة الكنديػػة ،  0222مميػػوف دوتر لتمويػػؿ 

مواهػب الكنديػة إلػى بهدؼ اجتذاب العمماء الكندييف المهاجريف إلى الخارج وفؽ تدفؽ ال
السػػوؽ العػػالمى المنػػافس لػػرأس المػػاؿ العكػػرى ، باإلضػػافة إلػػى تعزيػػز القػػدرة البحثيػػة 

 .(55)واترتقاء بجودة الباحثيف
وتنوعػػت تمػػؾ الكراسػػى لتصػػب  كراسػػى مػػف العئػػة األولػػى ومػػدتها سػػبع سػػنوات وقابمػػة 
لمتجديػػد وهػػى تخػػتص باألسػػاتذة العممػػاء وذوى الخبػػرة البحثيػػة الواسػػعة والمتميػػزة فػػى 
مجاتتهـ البحثية ويطمؽ عمػيهـ ققػادة العػالـ فػى مجػالهـ البحثػىق وتمػوؿ تمػؾ الكراسػى 

اؾ كراسػى مػف العئػة الثانيػة ومػدتها خمػس سػنوت دوتر سنويًا، وهن 022.222بمبما 
وقابمة لمتجديد مرة واحدة وهى تختص بالباحثيف الناشئيف ويطمؽ عمػيهـ نجػـو صػاعدة 

دوتر سنويًا ، كمػا تتمقػى كػؿ جامعػة كنديػة تمويمهػا  822.222، والتمويؿ المقدـ لها 
 CFI Canada Foundation forمػػػػف قبػػػػؿ المؤسسػػػػة الكنديػػػػة لالبتكػػػػار 

Innovation لذلؾ تـ تشجيع واجتذاب أعداد كبيػرة مػف  (56)لدعـ البحث العممى بها ،
أعضاء هيئة التدريس إلجراء األبحاث األكاديمية فى مختمؼ التخصصات العممية ، فتـ 

% 35% مػػف الكراسػػى البحثيػػة لمجػػاؿ العمػػـو الطبيعيػػة والهندسػػية ، و 45تخصػػيص 
 .(57)مـو اتجتماعية واإلنسانية% لمجاؿ الع02لمجاؿ العمـو الصحية ، و 

وتـ تصنيؼ تمؾ الكراسى إلى ثالث أنواع ، األولػى هػى كراسػى بحثيػة صػناعية والثانيػة 
هػى كراسػػى بحثيػة يشػػرؼ عميهػا وكػػاتت التمويػػؿ العيػدرالى الكنػػدى مثػؿ مجمػػس العمػػـو 
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 NSERC The Natural Science andالطبيعيػػػػة والبحػػػػث الهندسػػػػى 

Engineering Research  والمؤسسػػػػػات الكنديػػػػػة البحثيػػػػػة لمصػػػػػحة ،CIHR 
Canadian Institutes of Health Research  والثالثػة هػى الكراسػى البحثيػة ،

الكندية ، والتى تهدؼ تحقيػؽ التميػز البحثػى فػى مجػاتت بحثيػة عديػدة وهػى الهندسػة 
 .(58)والعمـو الطبيعية والصحية والعمـو اإلنسانية واتجتماعية

لعربيػػة السػػعودية فكانػػت األقػػدـ ، فقػػد بػػدأ اتهتمػػاـ بكراسػػى البحػػث فػػى وأمػػا المممكػػة ا
منتصؼ الثمانينات ور ـ أنه لـ تكف هناؾ كراسى بحث فى أى منشػأة سػعودية ، ولكػف 
استعادت المممكة مف تمؾ الكراسػى فػى تسػميط الضػوء عمػى مبػادئ اإلسػالـ التػى تػدعو 

عزيػز فػى جامعػة كاليعورنيػا سػانتا بػاربرا لمسالـ والوئاـ ، فقد دعى الممؾ فهد بف عبد ال
إلى إنشاء كرسى الممؾ عبد العزيػز والػذى ترأسػه األسػتاذ الػدكتور سػتيعف همعػويز منػذ 

 .(59)ـ8984عاـ 
ـ ، والػػػذى ضػػػـ 0220وأمػػػا فػػػى المكسػػػيؾ فيعػػػود إنشػػػاء الكراسػػػى البحثيػػػة إلػػػى عػػػاـ 
أبحاث عمميػة فػى مجػاؿ مجموعة مف األساتذة الباحثيف وطالب الدكتوراا وقاموا بتجراء 

المعرفة اتستراتيجية بالجامعات المكسيكية ، ونجحت تمؾ الكراسى فػى تطبيػؽ التقنيػات 
 .(62)التكنولوجية الحديثة وتطبيؽ برنامج حضانة الخمية المتقدمة

إلػػى عػػاـ  SARChIأمػػا فػػى جنػػوب أفريقيػػا ، فترجػػع مبػػادرة إنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة 
، والتػػػى تػػػدعـ البحػػػث  DSTالعمػػػـو والتكنولوجيػػػة  ـ مػػػف خػػػالؿ تشػػػجيع وزارة0226

العممى بجنوب أفريقيا واتعتماد عمى اقتصاد المعرفة ، والعمؿ عمى استقطاب البػاحثيف 
الػػػػرواد الملتػػػػربيف لجنػػػػوب أفريقيػػػػا وزيػػػػادة اإلنتػػػػاج البحثػػػػى فػػػػى المجػػػػاتت المعرفيػػػػة 

 .(68)المختمعة
 أٖداف ايهساضى ايبشجٝة  :  -0

 تسعى الكراسى البحثية لتحقيؽ مجموعة مف األهداؼ ومنها ما يمى : 
 اتستعادة مف خبرات العمماء الباحثيف والمتخصصيف خارج الجامعة األصمية. -
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المسػػاعدة فػػى تػػوفير بيئػػة مهنيػػة جذابػػة لمبحػػث لمعمػػؿ ، والعمػػؿ عمػػى تحسػػيف  -
 التسهيالت البحثية ، وتوفير الدعـ المادى لمبحث.

ثية إضافية لمطالب الباحثيف لمحصوؿ عمى درجات عممية متقدمة توفير فرص بح -
مثؿ الماجستير والدكتوراا ، والتػى تػتالئـ مػع المجػاؿ البحثػى لمكراسػى البحثيػة ، 

 .(60)وتحت إشراؼ فريؽ عمؿ الكرسى

 تحسيف قدرة الجامعات البحثية ، والعمؿ عمى توليد المعرفة الجديدة وتطبيقها. -

 البحثية أفضؿ استلالؿ ، والتخطيط اتستراتيجى لها.استقالؿ الموارد  -

اسػػػتعادة المجتمػػػع الخػػػارجى مػػػف نتػػػائج األبحػػػاث العمميػػػة التػػػى يجريهػػػا العممػػػاء  -
 .(63)الباحثيف أساتذة الكراسى البحثية

وبػػذلؾ يتضػػ  أهػػداؼ الكراسػػى البحثيػػة  والتػػى تسػػعى إلػػى تعظػػيـ اتسػػتعادة مػػف خبػػرات 
مف خارج جامعتهـ األصمية ، وذلػؾ مػف خػالؿ تػوفير  العمماء المتخصصيف واستقطابهـ

البيئػػة الداعمػػة لمبحػػث العممػػى وتػػوفير اإلمكانيػػات الماديػػة والبشػػرية  والتػػى تشػػجع مػػف 
تحقيؽ التنافسية ، والعمؿ عمى تحسيف قدرة الجامعات البحثيػة وتوليػد المعرفػة الجديػدة 

يػة والتػى يجريهػا األسػاتذة وبمػا وتطبيقها ، مما يتي  اتستعادة مف نتائج األبحاث العمم
 يعود بالنعع عمى المجتمع الخارجى.

 أُٖٝة ايهساضى ايبشجٝة:  -3

 :  (64)تتبمور أهمية الكراسى البحثية فيما يمى
اإلسهاـ بشكؿ كبير فى تطػوير وترقيػة البحػث العممػى وتشػجيع العممػاء والبػاحثيف عمػى 

ا مػف جهػة ، ومػف جهػة أخػرى يخعػؼ اإلسهاـ فى إثراء المعرفة اإلنسانية بكافة فروعه
مف األعباء المالية الممقاا عمػى عػاتؽ الدولػة ، فيمػا يتعمػؽ بتمويػؿ األبحػاث العمميػة ، 
كمػػػا تػػػوفر فرصػػػًا لممؤسسػػػات واألفػػػراد لممشػػػاركة فػػػى تحمػػػؿ جانػػػب مػػػف المسػػػئولية 

 اتجتماعية.
البحثيػة ، وبنػاء وبذلؾ فتف الكراسى البحثية لها دور هاـ وبارز فى اترتقاء بالمنظومة 

المجتمػػع المعرفػػى الػػداعـ لمتطػػور والتكنولوجيػػا ، وتكرسػػ  مختمػػؼ اإلمكانيػػات المتاحػػة 



 ...............................الكراسى البحثية في ضوء خبرات كل من جنوب أفريقيا و المملكة العربية السعودية

- 8037 - 

لدعـ اتبتكػار واإلبػداع البحثػى ، ممػا يػؤثر تمقائيػًا عمػى نمػو المجتمػع الخػارجى وتمبيػة 
 احتياجاته المختمعة وعالج المشكالت المجتمعية الناجمة.

 :  A Professor Research Chairأضتاذ ايهسضى ايبشجى -4
هو منصب يتـ إنشاؤا داخؿ قسـ أكاديمى ، وخارج نطاؽ المؤسسة الجامعية بصػورتها 
التقميدية العادية ، بهدؼ إجراء أنشطة بحثية متخصصة ، وتحدد بعترة زمنية محػددة ، 

 .(65)ويخضع الحاصميف عمى هذا المنصب مجموعة مف الشروط التعاقدية المحددة
 إدساءات إْػاء ايهساضى ايبشجٝة : -5

هناؾ مجموعة مف اإلجػراءات التػى تػتـ عنػد إنشػاء الكراسػى البحثيػة ، ويمكػف إجمالهػا 
 :  (66)فى التالى

 : َبادزة ايعًُاء ايفسدٜة : َٔ خالٍ اخلطٛات ايتايٝة  -أ

يقػـو الباحػث بتعػداد مقتػػرح بحثػى ، ويبػادر باتتصػاؿ األولػػى مػع ممػوؿ محتمػػؿ  -
 ، بعد مراجعة ذلؾ المقترح مف قبؿ اإلدارة المعينة بالكمية.خارجى 

ثػػـ تقػػـو لجنػػة لمبحػػوث ولمطبوعػػات التابعػػة لمكميػػة ، بتقيػػيـ مػػدى جػػدوى البحػػث  -
 المقترح ، وتقديـ التوصيات الالزمة إلدارة الكمية.

 يحاؿ المقترح البحثى إلى مجمس الشيوخ لمموافقة النهائية عميه. -

مجمػػس الشػػيوخ يػػتـ إجػػراء اتصػػاؿ رسػػمى مػػع الػػداعـ  بعػػد الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة -
 المحتمؿ لهذا المقترح وبعد الموافقة ، يتـ إنشاء الكرسى البحثى.

 َبادزة اجلاَعة :  -ب

تقـو إدارة الجامعة بتوفير الدعـ المادى المالئـ لمبحث المقترح ، مف خػالؿ دعػـ مراكػز 
طػػة بمجػػاؿ البحػػث المقتػػرح ، ممػػا البحػػوث الممولػػة لممجػػاتت البحثيػػة المتنوعػػة والمرتب

تاحػػة العرصػػة لتشػػجيع التنػػافس بػػيف الجهػػات  يسػػاعد عمػػى تػػوفير التمويػػؿ الػػالـز ، وا 
 الداعمة لهذا المقترح لتمويمه ، ويتـ اختيار أفضؿ الجهات وفقًا لشروط متعؽ عميها.
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 َبادزة املُٛيني أٚ ايداعُني :  -ز

ة وعامػػة ومحميػػة ودوليػػة   أف تػػوفر يمكػػف لمجهػػة الممولػػة مثػػؿ أفػػراد أو شػػركات خاصػػ
الػػدعـ الػػػالـز لممقتػػرح البحثػػػى وتػػػوفير إعالنػػات بحثيػػػة فػػػى مجػػاتت بحثيػػػة محػػػددة ، 
وتشػػجيع البػػاحثيف لتقػػديـ مقترحػػاتهـ البحثيػػة عمػػى أسػػاس تنافسػػى ، واختيػػار األفضػػؿ 

 بينهـ ، وبما يتناسب مع اهتماـ الجهة المانحة البحثى.
إلنشاء الكراسى البحثية هناؾ مجموعة مف اإلجراءات الواجب وفى حالة مبادرة الجامعة 
 :  (67)مراعاتها وتتمثؿ فيما يمى

تعيػػيف أسػػتاذ لمكرسػػى البحثػػى وفقػػًا لشػػروط محػػددة مثػػؿ المعاضػػمة بػػيف السػػير  -
الذاتية المقدمة لممرشػحيف بعػد اإلعػالف عػف ذلػؾ عمػى أسػاس التعػوؽ البحثػى ، 

 لمتميز لمرسائؿ العممية.والتميز فى مجاله البحثى واإلشراؼ ا

خطاب تأييد مف قبؿ رئيس القسـ الذى يعمؿ فيه األستاذ المرش  ، ويوضػ  فيػه  -
 مدى توافؽ المجاؿ البحثى لممرش  مع الكرسى البحثى المقترح.

يسهـ فى تقييـ آراء المرش  البحثى خمسة أعضاء عمى األقؿ ويػتـ التقيػيـ وفقػًا  -
 لمرحمتيف : 

يقـو العميد بالتشاور مع أعضاء هيئة التدريس المعاونة له فى التقييـ  :املسسًة األٚىل 
، وينػػاقش السػػيرة الذاتيػػة لممرشػػحيف ، ثػػـ يحػػدد المرشػػ  الػػذى يعػػى المعػػايير الجامعيػػة 

 لهذا الوظيعة.
يقـو العميد بتحديد اسـ المرش  ، وتقديمػه لمجنػة استشػارية ، بحيػث  :املسسًة ايجاْٝة 

مجنة مراجعة السجؿ العممى والتعميمى والخػدمى لممرشػ  ، ومػدى تكوف مف مهاـ تمؾ ال
كعايتهػػا لتعيػػيف المرشػػ  فػػى منصػػب أسػػتاذ الكرسػػى البحثػػى ، وفػػى حالػػة التعيػػيف يقػػـو 
العميد بتقديـ توصية مصحوبة بتقريػر مػف قبػؿ المجنػة اتستشػارية ورئػيس القسػـ إلػى 

 باتخاذ القرار النهائى لمتعييف.رئيس الجامعة والنائب التنعيذى لمرئيس ، والذى يقـو 
ومما سبؽ تتض  اإلجراءات الالزمة إلنشاء الكراسى البحثية ، سػواء مػف خػالؿ مبػادرة 
العمماء العردية ومبادرة الجامعة ، ومبادرة المموليف لتمؾ الكراسى ، مع مالحظة ضرورة 
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عػة لضػماف نجػاح اتلتزاـ بقواعد اختيار أستاذ الكرسػى البحثػى ، وكافػة اإلجػراءات المتب
 عمؿ الكرسى البحثى.

 أْٛا  ايهساضى ايبشجٝة :  -6

 :  (68)تتعدد أنواع الكراسى البحثية ويمكف توضيحها فى التالى
ــة   -8 هػػى التػػى تؤسسػػها الجامعػػات والمؤسسػػات التعميميػػة ،  :نساضــى ايبشــح ايدائُ

وتستمر أكثر مف عشر سنوات ، وتحمؿ اسـ مموؿ الكرسػى ، ومػف أمثمػة تمػؾ 
 342الكراسى : كرسى هندسى لوكاس فى كامبريدج ، الذى يرجع تاريخػه إلػى 

 عاماً مضت.

تبػر وهى التػى تسػتمر لمػا ت يقػؿ عػف ثػالث سػنوات ، وتع :نساضى ايبشح املؤقتة  -0
معظػػـ الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية ضػػمف هػػذا النػػوع ، وتػػرتبط 
تمػػؾ الكرسػػى بمػػدة التمويػػؿ المحػػددة لػػه ، ويمكػػف اتنتهػػاء بعػػد نعػػاذ التمويػػؿ 

 المحدد.

وترتبط تمؾ الكراسى فى تمويمها بمن  محددة ، وتقدـ عائػد سػنوى  :نساضى املٓح  -3
 حددها المنحة مسبقًا وشروط المموؿ.، وتتوقؼ عممها عمى الشروط التى ت

هذا النوع مف الكراسى عادة مػا تضػعه المؤسسػات التػى تريػد  :ايهساضى ايفخسٜة  -4
أف تكـر عضو هيئػة تػدريس متميػز ولػه إنجػازات بحثيػة أو اختراعػات جديػدة ، 
وعػػػادة مػػػا تعػػػد تمػػػؾ الكراسػػػى تعبيػػػرًا مػػػف الجامعػػػة عمػػػى تقػػػديرها لػػػه ، ولػػػيس 

ذا الكراسػػػى فقػػػط ل كػػػاديمييف بػػػؿ يمكػػػف اف تمػػػن  بالضػػػرورة أف تخصػػػص هػػػ
 ألشخاص لهـ إسهامات فعالة فى المجتمع.

ويػتـ مػن  هػذا النػوع مػف الكراسػى ل سػاتذة المتميػزيف فػى :  ايهساضـى ايٛقفٝـة   -5
مجالهـ البحثى بصورة متميزة ، حيث يتـ مكافأتهـ عمى أدائهـ المتميز برياسة 

، ويتـ تمويمها مف خالؿ األوقاؼ العينة الدائمة سواء مف قبػؿ  (69)تمؾ الكراسى
الجامعػػة أو مػػف الجهػػة الخارجيػػة الممولػػة ، ويعػػد أوؿ كرسػػى وتعػػى بالوتيػػات 

ـ ، والػذى 8780المتحدة األمريكية هو كرسى هوليز بجامعة هارفارد منػذ عػاـ 
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إنشػاء  كاف مموله توماس هوليز وهو تاجر انجميزى مف مدينػة لنػدف ، ويهػدؼ
الكراسى الوقعية توفير الدعـ المالى المالئـ ألنشطة الكراسى البحثيػة مػف جهػة 
، واتتعاؽ عمى األبحاث العممية التى يجريها أعضػاء هيئػة التػدريس مػف جهػة 

 .(72)أخرى
ومف المالحظ أنػه يمػـز تػوفر هيئػة دائمػة مػف مصػدر خػارجى لمجامعػة أو مػف الجامعػة 

، يمػـز أف تكػوف وفػؽ شػروط محػددة متعػؽ عميهػا مػف كمتػا  ذاتها ، وفػى كمتػا الحػالتيف
الطػرفيف ، تيسػر عمػؿ الكرسػى الػوقعى ، فمػف خػالؿ هػذا التمويػؿ يمكػف تػوفير مرتبػػات 

 .(78)دائمة ألستاذ الكرسى البحثى وفريؽ العمؿ البحثى الذى يعمؿ معه
 عٛاٌَ جنال عٌُ ايهساضى ايبشجٝة :

جاح عمؿ الكراسى البحثية ويمكػف إجمالهػا فػى هناؾ عدة عوامؿ يجب توافرها ليتحقؽ ن
 :(70)التالى
 توفير الدعـ المالى. -

 قدرة الكراسى البحثية عمى مواكبة المستجدات المحمية والعالمية. -

 توفير الكعاءات البشرية العنية والبحثية. -

 ارتباط موضوعات الكراسى البحثية بحاجات المجمع ومتطمباته. -

المؤسسػػات المحميػػة والعالميػػة التػػى تعمػػؿ فػػى مجػػاؿ المشػػاركة المجتمعيػػة مػػع  -
 الكرسى.

 اإلرادة الحقيقية ل نتاج البحثى. -

 وجود خطة عمؿ سنوية واضحة لمكرسى البحثى. -

 اتستعادة مف اإلمكانيات المتاحة لكؿ كرسى فى خدمة وتنعيذ برامج كرسى آخر. -

 مدى اتحتياج إلى قضايا الكرسى البحثية. -

 فى مجالت عممية عالمية معترؼ بها. نشر األبحاث العممية -

تنػػوع أنشػػطة الكراسػػى فػػى العديػػد مػػف المجػػاتت ، مثػػؿ : التػػأليؼ  والترجمػػة ،  -
 والتعاوف الدولى.
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ذا كاف البحث العممى عممية فكرية منظمة يتـ وفؽ طرؽ منهجية ، ووسيمة لمحصوؿ  وا 
ر مػػف المشػػكالت عمػػى المعمومػػات الالزمػػة ، والتػػى يعتمػػد عميهػػا فػػى التعامػػؿ مػػع الكثيػػ

البحثيػػة ، لػػذا يسػػهـ فػػى نشػػر الػػوعى وتطػػور المجتمػػع ونمػػوا وحػػؿ مشػػكالته وتحقيػػؽ 
الكعاية اتجتماعية واتقتصادية ، وعميه فتف الكراسى البحثية تسهـ فػى حػؿ المشػكالت 
البحثيػػة المرتبطػػة بػػالمجتمع نظػػرًا ألف مجاتتػػه البحثيػػة سػػواء كانػػت المتعمقػػة بػػالعمـو 

ظرية اإلنسانية والعمـو الصحية ، هى مرتبطة بحاجػات المجتمػع المختمعػة الطبيعية والن
، لذا فتف الكراسى البحثية تخدـ متطمبات المجتمع الخارجى ، وفيما يمػى يمكػف توضػي  

 تمؾ العالقة.
 ثاًْٝا : خدَة اجملتُمل : 

تعتبػػر وظيعػػة خدمػػة المجتمػػع هػػى إحػػدى الوظػػائؼ الجامعيػػة الرئيسػػة ، فباإلضػػافة إلػػى 
التػػدريس والبحػػث العممػػى فػػتف الجامعػػات مطالبػػة بػػأف يكػػوف لهػػا دور حيػػوى فػػى خدمػػة 
المجتمع الذى تعيش فيه وتتعامؿ مع مكوناته ، وتكمف أهمية خدمة المجتمػع فػى إنهػا 
تمتمؾ الموارد واإلمكانيات ما يؤهمهػا تسػتثمارها فيمػا يخػدـ المجتمػع ، ويسػهـ فػى حػؿ 

جامعػػات لحػػؿ مشػػكالت المجتمػػع مجتمعهػػا األكػػاديمى مشػػكالته ، وأف تتجػػاوز منععػػة ال
 لتصؿ إلى المجتمع الخارجى.

 ٚميهٔ يًذاَعة ؼكٝل أدٚازٖا فى خدَة اجملتُمل َٔ خالٍ َا ًٜى : 

 التعميـ والتدريب لمواجهة احتياجات المجتمع. -

 البحث العممى الهادؼ إلى تجميع التراث العمـ وتسجيمه. -

اإلسػهاـ فػى حػؿ مشػكالت المجتمػع ، وتحقيػؽ البحوث التطبيقيػة التػى تسػتهدؼ  -
 .(73)الكعاية اتجتماعية واتقتصادية

اتستشارات العممية التى تقدمها الجامعػة لمؤسسػات المجتمػع وأفػرادا ، واإلسػهاـ  -
فػػى حػػؿ بعػػض المشػػكالت التػػى تواجػػه المجتمػػع ، وتتمثػػؿ وظيعػػة اتستشػػارات 

راسػات األساسػية لتحديػد الجػدوى الجامعية فى عدد مف الععاليات مثؿ )القياـ بالد
إمداد المؤسسات القائمػة بالمعمومػات العنيػة واإلداريػة  –اتقتصادية لممشروعات 



 ...............................الكراسى البحثية في ضوء خبرات كل من جنوب أفريقيا و المملكة العربية السعودية

- 8040 - 

 –القياـ بعمميات القياس واتختبارات النوعية لممنتجات  –والتطورات التكنولوجية 
 .(74) تقديـ الخبرة مف قبؿ األساتذة الجامعييف المتخصصيف لحؿ المشكالت(

 قؽ دور الجامعة فى خدمة المجتمع يجب أف يراعى: ولكى يتح
زيادة وعى المجتمع بمختمؼ فئاته بدور الجامعة الرئيس فى تقػديـ خػدمتها لحػؿ  -

مشػػكالته ، ممػػا يػػؤدى إلػػى إقبػػاؿ وانعتػػاح المؤسسػػات المجتمعيػػة واألفػػراد عمػػى 
 الجامعة باعتبارها بيت خبرة متخصص متكامؿ التخصصات.

تدريس بعمسػعة دور الجامعػة فػى خدمػة المجتمػع ومػردودا اقتناع أعضاء هيئة ال -
اإليجابى بالنسبة لهـ، عالوة عمى العائدة المجتمعية ، نظرًا لما يبذلػه مػف الوقػت 
والجهد فى إجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بواقع مجتمعػه ، والمرتبطػة بمعممػه 

زمالئػه مػف  فى الجامعة بمعردا أو مػف خػالؿ العمػؿ مػع فريػؽ عمػؿ متكامػؿ مػع
 .(75)خالؿ مراكز ووحدات الجامعة

تخميص المجتمع مف التقاليد اتجتماعية التػى تقػؼ حجػر عثػرة فػى سػبيؿ التقػدـ  -
 .(76)اتجتماعى واتقتصادى

تعزيػػز الحريػػة األكاديميػػة والبحثيػػة ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػوفير حريػػة التعكيػػر لػػدى  -
الالزمػػػة ألبحػػػاثهـ دوف قيػػػود أو البػػػاحثيف واألكػػػاديمييف، وتزويػػػدهـ بالمعمومػػػات 

تحعظ ، والتى بدورها تمكنهـ مف الوصوؿ إلى نتائج عمميػة دقيقػة تخػدـ المعرفػة 
 والمجتمع ، وتساعد عمى تحقيؽ التنمية.

وهنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف اتعتبػػػارات الواجػػػب مراعاتهػػػا لكػػػى تشػػػارؾ البحػػػوث العمميػػػة فػػػى 
 :  (77)ى التالىالجامعات فى برامج وخطط التنمية ، يمكف إجمالها ف

رصد الواقع العممى واستخداـ األساليب العممية فى معالجة مشػكالت العمػـ واتخػاذ  -
 القرارات المناسبة.

الحرص عمى زيادة الوعى اتجتماعى بأهمية البحث العممػى ، ودورا فػى تحسػيف  -
 العممية التنموية فى المجتمع.

 وتطبيقه.ضرورة التوصؿ عف الحديث فى المياديف العممية  -
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العمؿ عمى تحديث المناهج مف مرحمة التعميـ القبؿ الجػامعى حتػى الجػامعى بكػؿ  -
 عناصرا ، لمواجهة متطمبات العصر والتحديات المستقبمية.

إقامة قنوات مف التواصؿ بيف الجامعات ومراكز اتخاذ القرار ، والػذى يطمػؽ عميػه  -
 .Scientific Policy Dialogueحوار السياسات العممية 

اتهتماـ بالباحث باعتبارا وسيطًا معرفيًا ، وتدريبه عمى مهػارات تسػويؽ المعرفػة  -
البحثيػػة ليصػػب  وسػػيط لممعرفػػة ، وقػػادرًا عمػػى الػػربط بػػيف عػػالـ البحػػث والتحميػػؿ 
وعػػػالـ التطبيػػػؽ ، والتوصػػػؿ إلػػػى نتػػػائج وتوصػػػيات تتصػػػؿ باحتياجػػػات المجتمػػػع 

 المختمعة.
بيف البحث العممى وخدمة المجتمع ، وتظهر تمػؾ  ومف ناحية أخرى توجد عالقة تبادلية

 : (78)العالقة فى التالى
أف العمميػة اإلنتاجيػة أصػػبحت تعتمػد عمػى قواعػػد المعرفػة والتكنولوجيػا وت سػػبيؿ  -

 لنقؿ المعرفة وتطبيؽ التكنولوجيا إت مف خالؿ البحث العممى.

ومصػػادر أف تكمعػػة البحػػث العممػػى فػػى ارتعػػاع مسػػتمر ، ويتطمػػب دعػػـ متواصػػؿ  -
 تمويمية  ير تقميدية.

اتسػػػػتعانة بخبػػػػرات العممػػػػاء المتخصصػػػػيف ذوى الكعػػػػاءات العمميػػػػة المرموقػػػػة  -
بالجامعات ، وتوفير المالييف التى تصرؼ عمى اتستشارات التػى تقػدمها شػركات 

 .(79)ومؤسسات  ير وطنية

ع  وبنػػاًء عميػػه ، فػػتذا كػػاف البحػػث العممػػى يسػػهـ بػػدور كبيػػر فػػى حػػؿ مشػػكالت المجتمػػ
القائمة والمستقبمية ، فتف الكراسى البحثيػة باعتبارهػا إحػدى ركػائز البحػث العممػى تقػـو 
بدور فعاؿ فى خدمة المجتمع وتطويرا ، مف خػالؿ مشػاركة فريػؽ بحثػى متعػاوف تحػت 
إشراؼ أستاذ كرسى متميز ، لمناقشة مشكمة بحثية نابعة مف المجتمع والمسػاهمة فػى 

 بات المجتمع الخارجى واإلمكانيات المتاحة.عالجها بما يتناسب مع متطم
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اجلصء ايجايح : خربات نٌ َٔ دٓٛب أفسٜكٝا ٚ املًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة ٚ أملاْٝا فى دلاٍ 

 ايهساضى ايبشجٝة فى خدَة اجملتُمل فى ضٛء ايكٛى ٚ ايعٛاٌَ ايجكافٝة املؤثسة:

 :  متٗٝد
إف الكراسى البحثية توفر بيئة بحثيػة واستشػارية وتدريبيػة ذات معػايير عمميػة عاليػة ، 
تقـو عمى الشراكة المجتمعية ، وتستهدؼ إثراء المعرفة النظرية والتطبيقية فػى مختمػؼ 
تخصصػات المعرفػة ، وبمػا يعيػد المجتمػع الخػػارجى مػف خػالؿ العمػؿ عمػى إحػداث نقمػػة 

لمشكالت البحثية النابعة مف المجتمع ، وتتعدد دوؿ العػالـ نوعية له ، والتوصؿ لعالج ا
التى اهتمت بهذا المجاؿ ، ومف تمؾ الدوؿ جنوب أفريقيػا والمممكػة العربيػة السػعودية ، 

 وألمانيا ، ويمكف تقديـ عرض تعصيمى لتمؾ الخبرات ، فى الصعحات التالية : 
 أٚاًل : دٓٛب أفسٜكٝا : 

 خًفٝة عاَة : 

اتسـ الرسمى لجمهورية جنوب أفريقيا هى جنوب أفريقيا ، ونظاـ الحكـ بهػا جمهػورى 
، وعاصػػمتها بريتوريػػا ، وهػػى العاصػػمة اإلداريػػة أمػػا مدينػػة كيػػب تػػاوف فهػػى المركػػز 
التشريعى لمبالد ، ومدينة بمومعوتيف المركز القضائى ، وتنقسـ جمهورية جنوب أفريقيا 

 –ناتػؿ  –كوازولػو  –جػوتنج  –الوتية الحػرة  –لشرقية إلى تسع مقاطعات هى )الكاب ا
الكػاب اللربيػة( بمسػاحة  –الكػاب الشػمالية  –الشمالية اللربية  –ميماتذجا  –ليمبوبو 
كػػـ مربػػع ، ويحػػدها مػػف الشػػرؽ والجنػػوب المحػػيط الهنػػدى ، ومػػف  8008242تبمػػا 

،  (82)اللػرب المحػيط األطمسػػى ، ومػف الشػماؿ ناميبيػػا وبوتسػوانا وزيمبػابوى وموزمبيػػؽ
أمػػػا بالنسػػػبة لمتركيبػػػة المجتمعيػػػة ، فػػػالمجتمع مركػػػب ومتعػػػدد األعػػػراؽ ، يبمػػػا حسػػػب 

% زنػوج 82مميوف نسمة ، توزع عمػى نسػبة  34ما فوؽ تعداد  ـ0284تقديرات عاـ 
 .(88)، والبقية يتوزعوف بيف البيض والمختمطيف والهنود واألسيوييف

وقػػد اهتمػػت دولػػة جنػػوب أفريقيػػا بالبحػػث العممػػى ، وجعمتػػه مػػف إحػػدى ركػػائز التنميػػة 
ى مختمػؼ الشاممة لها ، لذلؾ شجعت مؤسساتها البحثية عمى إقامة الكراسى البحثيػة فػ
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التخصصات ، لما له مف دور مميز فى خدمة المجتمع بجنوب أفريقيػا ، ويمكػف تنػاوؿ 
 أهـ مالم  تمؾ الخبرة فى النقاط التالية : 

 ْػأة ايهساضى ايبشجٝة: 

،  (SARChI)ـ 0226لقػد تأسسػػت مبػػادرة الكراسػػى البحثيػة فػػى جنػػوب أفريقيػػا عػػاـ 
شراؼ المؤسسػة الوطنيػة لمبحػث  ، وممولػة مػف قبػؿ قسػـ العمػـو  (NRF)تحت إدارة وا 

، وهدفت تمؾ المبادرة إلى اترتقاء بالبحث العممػى وتطػوير القػدرة  (DST)والتكنولوجيا 
كرسى بحثى ،  082ـ تـ إنشاء 0282البحثية وتحعيز المعرفة الحديثة ، وبحموؿ عاـ 

نويًا ، مميػػوف دوتر سػػ 0.5مػع مراعػػاة تػػوافر الػػدعـ الكػػافى لكػػؿ كرسػى فقػػد وصػػؿ إلػػى 
ويخصص مف هذا المبما مرتبات شا مى الكراسى ، ومكافػتت لطػالب الدراسػات العميػا ، 
المرشػػحوف طبقػػًا لكػػؿ كرسػػى بحثػػى ، وتكػػاليؼ إجػػراء األبحػػاث العمميػػة ، ومسػػتمزمات 

، والمؤسسػة الوطنيػة  DSTالمعدات البحثية ، وطبقًا تتعاقية قسـ العمـو والتكنولوجيا 
بميػػوف دوتر عمػػى مػػدار سػػتة  8.68مػػوا بتػػوفير تمويػػؿ قػػدرا ، قػػد التز  NRFلمبحػػث 

سػػنوات ، مػػع األخػػذ فػػى اتعتبػػار أف كػػؿ كرسػػى بحثػػى يػػتـ مراجعػػة أدائػػه كػػؿ خمػػس 
 .(80)سنوات

 أٖداف ايهساضى ايبشجٝة: 

 :  (83)هدفت مبادرة إنشاء الكراسى البحثية بجنوب أفريقيا إلى عدة نقاط ما يمى
 تقوية وتحسيف البحث العممى. -

 تطوير القدرة البحثية لمجامعات. -

 تنوع مجاتت البحث العممى. -

تحسػػػػيف البحػػػػث الػػػػدولى بجنػػػػوب أفريقيػػػػا ممػػػػا يواكػػػػب التنافسػػػػية اتبتكاريػػػػة ،  -
 واتستجابة اتجتماعية اتقتصادية.

 استقطاب والحعاظ عمى العمماء الباحثيف المتميزيف. -

 تير والدكتوراا.زيادة اإلنتاجية البحثية ، وخاصة لحاصمى درجات الماجس -

 توفير مسارات بحثية مهنية لصلار الباحثيف المتميزيف. -
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وبػذلؾ تػـ اسػتعراض أهػـ أهػداؼ إنشػػاء الكراسػى البحثيػة بدولػة جنػوب أفريقيػا ، والتػػى 
ركزت عمى ضرورة تطػوير القػدرة البحثيػة بالجامعػات وزيػادة معػدؿ اإلنتاجيػة البحثيػة ، 

اتبتكاريػػػة واسػػػتقطاب العممػػػاء البػػػارزيف فػػػى مجػػػاتت والعمػػػؿ عمػػػى مواكبػػػة التنافسػػػية 
تخصصاتهـ العممية مػف الػدوؿ األخػرى ، وبػاألخص فػى الػدوؿ اللربيػة ، والحعػاظ عمػى 

 العمماء الحالييف بجامعتهـ األصمية.
 املبادئ اإلزغادٜة ملبادزة ايهساضى ايبشجٝة : 

سػى البحثيػة فػى جنػوب وهناؾ مجموعة مف المبػادئ الواجػب مراعاتهػا عنػد إنشػاء الكرا
 :  (84)أفريقيا، يمكف إجمالها فى التالى

أف يتـ إقامة الكراسى البحثية مف خالؿ إشراؼ مرفؽ لمبحث القومى ، مع مراعاة  -
أف يكوف رئيس الكرسى منتسبًا لجامعة عامة فى جنوب أفريقيا ، إلتاحة العرصة 

رجات الماجسػتير الكاممة لتسجيؿ البػاحثيف فػى فريػؽ الكرسػى البحثػى مػف هػـ لػد
 والدكتوراا.

تقـو إدارة المرفؽ البحثػى القػومى بتقػديـ عطػاء لمحصػوؿ عمػى كرسػى بحثػى فػى  -
عممية تنافسية معتوحة ، فيمكف لكؿ مرفؽ بحثى قومى أف يقػدـ مػا ت يزيػد عػف 
 ثالث طمبات لمحصوؿ عمى كرسى بحثى ، ولف يحصؿ إت عمى كرسى واحد فقط.

ؼ عمى عشرة طالب لمحصػوؿ عمػى درجػة الماجسػتير يتي  الكرسى البحثى اإلشرا -
 والدكتوراا ، وأيضًا طالب ما بعد الدكتوراا والباحثيف الصاعديف.

تتنػػوع الكراسػػى البحثيػػة إلػػى كراسػػى مػػف الدرجػػة األولػػى ، وهػػى مخصصػػة لكبػػار  -
العمماء الباحثيف والمعترؼ بهـ دوليًا وتشجيع اسػتقطاب العممػاء فػى وطػنهـ األـ 

ا دولة مف قبؿ أنحاء دوؿ العالـ ، وهنػاؾ كراسػى بحثيػة مػف الدرجػة جنوب أفريقي
 الثانية ، وهى مخصصة لصلار الباحثيف ، والذيف لديهـ قدرات بحثية متميزة.

ومػػف المالحػػظ عمػػى المبػػادئ الواجػػب مراعاتهػػا عنػػد إنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة ،  -
معضػؿ أف يمتحػؽ إنه مف ال Bوالثانية  Aوتصنيؼ العمماء إلى درجتيف ، األولى 

 بتمؾ الكراسى المصنعوف عف نظيرهـ مف العمماء األقؿ تصنيعًا واللير مصنعوف.
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 َعاٜري إْػاء ايهساضى ايبشجٝة : 

هنػػاؾ عػػدة معػػايير يجػػب توافرهػػا لتحديػػد نوعيػػة الكرسػػى البحثيػػة سػػواء المصػػنؼ مػػف 
 :  (85)الدرجة األولى، والمصنؼ مف الدرجة الثانية ، ويمكف إجمالها فى التالى

  كراسى بحثية مػف الدرجػة األولػىTier 1 Research Chairs  ويجػب تػوافر :
 عدة معايير عند إنشاؤها ، ويمكف إجمالها فى التالى : 

  عند تعييف أستاذ الكرسى ، يمـز أف يكوف حاصؿ عمى األستاذية بنظػاـ الػدواـ
 الكامؿ المحدد قوميًا.

 ة لهػا تػأثير كبيػر فػى مجالػه يجب أف يكوف أستاذ الكرسى حقؽ إنجازات بحثيػ
 البحثى.

 .اتعتراؼ الدولى ألستاذ الكرسى البحثى فى مجاله البحثى 

  ألستاذ الكرسى البحثى سجؿ متميز مػف اإلشػراؼ عمػى طػالب الدراسػات العميػا
 ما بعد الدكتوراا.

   اإلقامػػػة الكاممػػػة ألسػػػاتذة الكراسػػػى البحثيػػػة بجنػػػوب أفريقيػػػا طػػػواؿ مػػػدة مػػػن
أما فى حالة المرشحوف لمكرسى مف خػارج جنػوب أفريقيػا ، الكرسى البحثى ، 

% عمى األقؿ مف مدة الكرسى البحثى بجنػوب أفريقيػا 52فيسم  لهـ بقضاء 
 ، بعد الحصوؿ عمى موافقة المرفؽ البحثى القومى المشرؼ عمى الكرسى.

 :  Tier 2 Research Chairsنساضى عجٝة َٔ ايدزدة ايجاْٝة 

بحثػػى الحاصػػؿ عمػػى درجػػة أسػػتاذ مسػػاعد أو أسػػتاذ بنظػػاـ يعػيف أسػػتاذ الكرسػػى ال -
 الدواـ الكامؿ عمى مستوى قومى.

أف يتوفر لدى أستاذ الكرسى قدرات بحثية معتػرؼ بهػا عمػى مسػتوى دولػى خػالؿ  -
 آخر خمس إلى عشر سنوات سابقة لترشيحه لمكرسى البحثى.

العميػا ومػا بعػد أف يكوف لدى أستاذ الكرسى القدرة عمػى اجتػذاب طػالب الدراسػات  -
 الدكتوراا ل شراؼ عميهـ فى مجاؿ الكرسى البحثى.

 أف يقيـ أستاذ الكرسى فى جنوب أفريقيا بصورة دائمة خالؿ فترة الكرسى البحثى. -
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مػػع مالحظػػة أف الكراسػػى البحثيػػة مػػف الدرجػػة األولػػى تمتػػد لمػػدة خمػػس سػػنوات وتجػػدد 
الدرجة الثانية تمتد لمدة خمس  سنة ، أما الكراسى البحثية مف 85مرتيف لتصؿ مدتها 

 سنوات قابمة لمتجديد لخمس سنوات أخرى.
وبذلؾ تـ تناوؿ معايير الكراسى البحثية بدولػة جنػوب أفريقيػا ، سػواء المتعمقػة بكراسػى 
الدرجة األولى وكراسى الدرجػة الثانيػة ، ومػف المالحػظ ضػرورة اتلتػزاـ بتمػؾ المعػايير ، 

 راسى بمختمؼ تخصصاتهـ.حتى يضمف النجاح لعمؿ تمؾ الك
 متٌٜٛ ايهساضى ايبشجٝة فى دٓٛب أفسٜكٝا : 

هى وكالة تمويمية موكؿ لها مهمة تعزيػز ودعػـ  NRFتعد المؤسسة الوطنية ل بحاث 
ـ ، وافقػػػت عمػػػى تقػػػديـ مػػػن  مقػػػدارها 0229 –ـ 0228البحػػػث العممػػػى ، فعػػػى عػػػاـ 

مػس سػنوات ، ويمكػف كرسػى بحثػى لمػدة خ 82دوتر أمريكى سنويًا لدعـ  322.222
تجديدها حتػى خمسػة عشػر عامػًا ، بهػدؼ زيػادة إنتػاج المعرفػة البحثيػة وتػوفير الػدعـ 
المػػالى لمبػػاحثيف الػػرواد ، كمػػا قامػػت تمػػؾ المؤسسػػة بتصػػنيؼ البػػاحثيف العممػػاء إلػػى 

هػػـ  A. فعممػػاء المسػػتوى األوؿ B، والمسػػتوى الثػػانى  Aمسػػتوييف ، المسػػتوى األوؿ 
 Bلميًا فى مجػاؿ تخصصػهـ البحثػى ، أمػا عممػاء المسػتوى الثػانى باحثيف معروفيف عا

مف هـ أقػؿ شػهرة عالميػة فػى مجػاؿ تخصصػهـ ، وتعضػؿ المؤسسػة الوطنيػة ل بحػاث 
 82.222األسػػاتذة المصػػنعوف لمترشػػي  فػػى رئاسػػة الكراسػػى البحثيػػة ، فػػتـ تخصػػيص 

لػدعـ األسػاتذة  دوتر أمريكػى 8.222و  Aدوتر أمريكى لدعـ األساتذة مف التصػنيؼ 
سنويًا ، ومػف المالحػظ أف الكراسػى البحثيػة التػى بهػا أسػاتذة بػاحثوف  Bمف التصنيؼ 

مصػػنعوف ، تػػؤدى أبحػػاث عمميػػة أكثػػر تميػػزًا مػػف الكراسػػى البحثيػػة التػػى بهػػا أسػػاتذة 
 .(86)باحثوف  ير مصنعوف

الكػػافى ومػػف المالحػػظ إف مبػػررات عمػػؿ الكراسػػى البحثيػػة ، هػػو تػػوافر الػػدعـ والتمويػػؿ 
سػػواء لمعريػػؽ البحثػػى الػػذى يعمػػؿ فيهػػا أو لتكػػاليؼ األبحػػاث العمميػػة ، نظػػرًا لتبادليػػة 

 العالقة بيف معدؿ اإلنعاؽ عمى البحث العممى ومعدؿ جودته وتميزا.
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 إدازة ايهساضى ايبشجٝة : 

،  DSTتدار الكراسى البحثية فى دولة جنوب أفريقيا مف قبؿ قسـ العمػـو والتكنولوجيػا 
، فعند قبوؿ جائزة الكرسػى البحثػى ، والتوقيػع عمػى  NRFلمؤسسة الوطنية لمبحوث وا

شػػروط تتعاقيػػة بػػيف األطػػراؼ المشػػاركيف فيػػه ، سػػواء مػػف قبػػؿ الجهػػة الممولػػة وهػػى 
NRF  ، المؤسسة الوطنية ل بحاث ، والجامعة المستضيعة لمكرسػى ، وأسػتاذ الكرسػى

يطمػػب مػػف أسػػتاذ الكرسػػى المعػػيف تنعيػػذ خطػػة النشػػاط البحثػػى ، والػػذى يعػػد جػػزءاً مػػف 
اتتعاقية ، فعى نهايػة كػؿ سػنة ماليػة ، سػوؼ يطمػب مػف أسػتاذ الكرسػى بتقػديـ تقريػر 

عػػد مػػرور خمػػس سػػنوات ، يقػػوـ رئػػيس ، وب NRFسػػنوى لممؤسسػػة الوطنيػػة ل بحػػاث 
قسػػـ األبحػػاث بتقيػػيـ متعمػػؽ إلطػػار األنشػػطة البحثيػػة لمكرسػػى ، ويقػػدـ نتيجػػة التقيػػيـ 
إلدارة المؤسسة الوطنية ل بحاث ، ولمتأكد مف مػدى اتلتػزاـ بشػروط اتتعاقيػة كمػا هػو 

 موض  بالشكؿ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (8شكر رقـ )

 شكؿ يوض  إدارة الكرسى البحثى بجنوب أفريقيا
(Source : National Research Foundation, Feb. 2016). 

 خطة األنشطة البحثية

 تقرير سنوى متقدـ

 تقييـ متعمؽ ل قراف

 إنهاء

 مخرج
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فيوض  الشكؿ السابؽ آلية إدارة الكراسى البحثية ، فبعد عرض خطة األنشػطة البحثيػة 
ل بحاث ، وبعد موافقتها عمى تمؾ الخطة ، تتحمؿ مسئولية المتابعة لممؤسسة الوطنية 

لعمؿ تمؾ الخطة ، سواء مف خػالؿ مراجعػة التقريػر السػنوى المقػدـ لهػا مػف قبػؿ أسػتاذ 
 الكرسى ، أو تقييـ دائـ ألعضاء العريؽ البحثى.

 ايهساضى ايبشجٝة خلدَة اجملتُمل : 

هػو خدمػة المجتمػع ، ويمكػف توضػي  ذلػؾ مف أهداؼ الكراسى البحثيػة بجنػوب أفريقيػا 
 مف خالؿ عرض أمثمة لمبادرة الكراسى البحثية بها ، كما ما يمى : 

  : (87)نسضى عجى يًتُٓٝة ايسٜفٝة ٚايصزاعٝة -أ

ويتخصص المجاؿ البحثى فى العمـو الزراعيػة ، ويصػنؼ الكرسػى مػف الدرجػة األولػى ، 
 University of Kwazulu-Natalومكاف انعقاد الكرسػى هػو جامعػة كوازولوناتػاؿ 

 ـ.0284، أما تاريخ بداية عمؿ الكرسى فى يناير 
وراا فػى أما أستاذ الكرسى هو البروفيسور مافونجوبػا ، وهػو حاصػؿ عمػى شػهادة الػدكت

إدارة اللابات والمػوارد الطبيعيػة )اللابػات الزراعيػة( مػف جامعػة فموريػدا ، وحاصػؿ عمػى 
بجامعة لنػدف  Wye Collegeدرجة الماجستير فى التنمية الزراعية مف قبؿ كمية واى 

بالمممكة المتحدة ، وحاصؿ عمى درجػة البكػالوريوس بمرتبػة الشػرؼ مػف كميػة الزراعػة 
عامػًا مػع مختمػؼ المنظمػات  08، ، ولديه خبرة بحثيػة تزيػد عػف مف جامعة زيمبابوى 

دارة الموارد الطبيعية ، ونشر  مف   85الدولية والجامعات فى مجاتت البحوث الزراعية وا 
كتػاب( ، وهػو زميػؿ أكاديميػة زيمبػابوى  03مقػاؿ صػحعى و  80المنشورات المحكمة )

المجتمع ، مف خالؿ إجراء أبحاث  لمعمـو ، ولمكرسى البحثى اهتمامات عديدة فى خدمة
وسػائؿ زيػادة  –األمػف اللػذائى  –عممية فى عدة مجػاتت منهػا )إدارة المػوارد الطبيعيػة 

نتاج المحاصيؿ الزراعية(.  خصوبة التربية وا 
 :  (88)نسضى عجى بعٓٛإ عًِ ايبٝئة ايطًٛنى ٚعًِ ٚةائف األعضاء -ب

ويعد المجاؿ البحثى لمكرسى هو العمـو البيولوجية ، ويصػنؼ الكرسػى بأنػه مػف الدرجػة 
، ولقػد بػدأ  University of Pretoriaاألولى ، ويوجد الكرسى فػى جامعػة بريتوريػا 
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ـ ، وأسػػػػتاذ الكرسػػػػى هػػػػو البروفيسػػػػور بينيػػػػت 0227العمػػػػؿ بالكرسػػػػى منػػػػذ سػػػػبتمبر 
Bennett  فػػػى عمػػػـ الحيػػػواف بجامعػػػة كػػػابتوف ، وهػػػو حاصػػػؿ عمػػػى درجػػػة الػػػدكتوراا

Capetown University  وحاصؿ عمػى أسػتاذ كرسػى أوسػتف روبػرتس ،Austin 

Roberts Char  فى عمـ الثدييات بجامعة بريتوريا ، وكاف رئػيس قسػـ عمػـ الحيػواف
، وحاصؿ عمى الميدالية الذهبية فى البحوث المتميزة دوليًا ، وزميػؿ قسػـ عمػـ الحيػواف 

مػرتيف خػالؿ  Chancellorأفريقيػا ، وحاصػؿ عمػى ميداليػة شانسػيمور  بمندف وجنػوب
، ونشر  Aخمس مناسبات عممية ، ومصنؼ مف قبؿ مؤسسة البحث القومية بمستوى 

كتػػب ، كمػػا تػػولى منصػػب رئػػيس تحريػػر مجمػػة عمػػـ الحيػػواف  82بحػػث عممػػى و  005
 بمندف ، ورئيس تحرير مجمة بيولوجى.

 ؾ الكرسى فى خدمة المجتمع : أما فيما يتعمؽ باهتمامات ذل
التلييػر الجينػى  –هو إجراء أبحاث عممية فى عػدة مجػاتت منهػا )العقػـ لػدى الثػدييات 

مجػػاؿ عمػػـ الحيػػواف( وكػػاف لتمػػؾ الدراسػػات مػػردود إيجػػابى لمجتمػػع  –المبكػػر فػػى النػػواة 
 جنوب أفريقيا ، وخاصة فيما يتعمؽ بمجاؿ عمـ الحيواف.

 :  (89)أعاخ ايفشِنسضى عجى بعٓٛإ :  -ز

ويعد المجاؿ البحثى لمكرسى هػو الهندسػة الكيميائيػة والعمػـو الكيميائيػة ، ويصػنؼ مػف 
 North – Westالدرجػػػة الثانيػػػة ، يوجػػػد الكرسػػػى فػػػى جامعػػػة الشػػػماؿ اللربػػػى 

University  ـ.0283، أما تاريخ بدء الكرسى فى يوليو 
وهو حاصؿ عمػى درجػة الػدكتوراا ،  Buntوأستاذ الكرسى البحثى هو بروفيسور بونت 

ـ ، وتػـ تعيينػه 0226فى مجاؿ تحويؿ العحـ إلى  از مف جامعػة الشػماؿ اللربػى منػذ 
ـ ، 0283منذ عاـ  SARCh1رئيس لمؤسسة مبادرة الكراسى البحثية بجنوب أفريقيا 

وهو يعمؿ محكـ فى عدة مجالت عممية دولية متميزة ، وأشرؼ عمػى العديػد مػف طػالب 
بحػث بمجػالت عمميػة مشػهورة ، وأجػرى  822والدكتوراا ، ونشػر أكثػر مػف  الماجستير

 عدة دراسات متميزة عف اتنحالؿ الحرارى لملاز.
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أمػػا اهتمامػػات الكرسػػى البحثػػى فػػى خدمػػة المجتمػػع هػػو إجػػراء أبحػػاث عمميػػة فػػى عػػدة 
 –معالجػػة العحػػـ النػػاعـ وأساسػػيات تجعيعػػه  –مجػػاتت مثػػؿ : )اسػػتخراج العحػػـ الجػػاؼ 

التعامؿ مع النعايات : مثؿ  –تطوير استلالؿ العحـ وتكسيرا وتحويمه لوقود  ير مدخف 
 ثانى أكسيد الكربوف والرقاد ومخمعات األللاـ الحمضية(.

وقد انعكست تمؾ الدراسات عمى المسػاهمة فػى تطػوير اقتصػاد جنػوب أفريقيػا واترتقػاء 
، والحعػػاظ عمػػى البيئػػة النظيعػػة بمسػػتوى المعيشػػى لممػػواطنيف وتػػوفير احتياطػػات العحػػـ 

 وعالج التموث البيئى.
 :  (91)نسضى عجى َػرتى بني دٓٛب أفسٜكٝا ْٚاَٝبٝا -د

ـ ، عنػػدما اجتمعػػت وفػػود وزاريػػة مػػف 0284ويرجػػع نشػػأة هػػذا الكرسػػى إلػػى أ سػػطس 
  لمناقشة طرؽ تعزيز  Windhoekدولتى جنوب أفريقيا وناميبيا فى مدينة ويندهوؾ 

الدولتيف فى مجاؿ البحث العممى وخاصة فػى مجػاؿ العمػؾ وعمػـو العضػاء العالقات بيف 
، واتسػػتعادة مػػف الميػػزة الجلرافيػػة لموقػػع دولػػة جنػػوب أفريقيػػا إلنشػػاء مرصػػد فمكػػى ذو 
موجات بأطواؿ متعددة ، وتـ إنشاء كرسى بحثى لمتابعة عمؿ المرصد العمكى ، ومموؿ 

مؤسسػة الوطنيػة ل بحػاث بجنػوب أفريقيػا ، وال DSTمف قبؿ قسـ العمػـو والتكنولوجيػا 
NRF  والمجنػػػة الوطنيػػػة لتكنولوجيػػػا األبحػػػاث فػػػى ناميبيػػػاNCRST National 

Commission on Research Science and Technology. 
وتػػـ تحديػػد مػػدة هػػذا التمويػػؿ وهػػو خمػػس سػػنوات بصػػورة مبدئيػػة ، ويمكػػف التجديػػد كػػؿ 

دارة هذا الكرسى تابعة إلى المؤسسة الوطنية ل بحاث  ، ويمثؿ  NRFخمس سنوات، وا 
 :  (98)المجاؿ البحثى لمكرسى هو العمـو العمكية ، ويهدؼ الكرسى إلى

 ناميبيا.تقوية القدرات البحثية فى كؿ مف جنوب أفريقيا و  -

 تعزيز التبادؿ والتعاوف الدولى لعمماء الدولتيف. -

 استقطاب الباحثيف والعمماء المتميزيف والحعاظ عميهـ. -

 زيادة إنتاجية خريجى الباحثيف لدرجات الماجستير والدكتوراا. -
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تحقيؽ التنا ـ بيف أهػداؼ الكرسػى البحثػى ومصػمحة الػدولتيف ، ولحػؽ الػدولتيف  -
 بالتناوب كؿ خمس سنوات. اتستضافة لهذا الكرسى

 :  (90)أما فيما يتعمؽ باهتمامات ذلؾ الكرسى فى خدمة المجتمع
فقد سػاهـ هػذا الكرسػى فػى تقػديـ أبحػاث عمميػة تعيػد مجتمعػات كػؿ مػف دولتػى جنػوب 
أفريقيا وناميبيا فى مجاؿ العيزياء العمكية ، مف خالؿ إقامة مشروع التمسػكوب باألشػعة 

جنوب أفريقيا ، والذى يتكوف مف مئات األطياؼ الالسمكية ، ـ فى دولة 0280فى عاـ 
 وقد انعكس هذا المشروع إيجابيًا عمى مجتمع جنوب أفريقيا اقتصاديًا اجتماعيًا.

 ايكٛى ٚايعٛاٌَ ايجكافٝة املؤثسة : 

 ايعاٌَ االدتُاعى :

حسػيف لقد هدفت مبادرة إنشاء الكراسى البحثية بجمهورية جنوب أفريقيػا إلػى تطػوير وت
تاحػة العرصػة لمزيػد مػف التنافسػية اتبتكاريػة ، واتسػتجابة  القدرة البحثية لمجامعات  وا 
لمتطورات العممية واتقتصادية عمى مستوى العالـ ، والعمؿ عمػى زيػادة معػدؿ اإلنتاجيػة 
البحثية مف خالؿ تشجيع صلار الباحثيف لمحصػوؿ عمػى درجػات عمميػة متقدمػة ضػمف 

لبحثى ، وأيضًا العمؿ عمى استقطاب العمماء الباحثيف المتميزيف مجاتت عمؿ الكرسى ا
إلثراء القاعدة البحثية بالجامعات ، ومف  المالحظ أف لمعامؿ اتجتماعى دورًا مػؤثرًا فػى 
ذلؾ ، فقد انتقمت جمهورية جنوب أفريقيػا مػف النظػاـ العنصػرى إلػى النظػاـ الػديمقراطى 

ـ أعمػف الػرئيس مانػديال 8995فػى فبرايػر عػاـ ، و  (93)ـ8992متعدد األعراؽ منذ عاـ 
فى البرلماف حممة الماسخات وهى تحت شعار قهيا بنا نبنى سوياًق ، والعمؿ عمػى تنعيػذ 
خطة النمو والتشليؿ فى مختمؼ المجاتت وخاصة المجاؿ التعميمى ، والذى لـ ينحصر 

واجهػة التحػديات عمى إعػداد جيػؿ مػتعمـ قػادر عمػى المنافسػة ، بػؿ أيضػًا القػدرة عمػى م
، والعمؿ عمػى زيػادة اإلنتاجيػة (94)اتجتماعية واتقتصادية مف خالؿ ثورة البحث العممى

نشػاء الكراسػى  البحثية ، واستقطاب العمماء المتميػزيف فػى مختمػؼ المجػاتت البحثيػة وا 
 البحثية كبعد مف أبعاد التقدـ لمبحث بجمهورية جنوب أفريقيا.
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 ايعاٌَ االقتصادى : 

هػػى  NRFوفيمػػا يتعمػػؽ بتمويػػؿ الكراسػػى البحثيػػة ، فتعػػد المؤسسػػة الوطنيػػة ل بحػػاث 
المسئولية عف دعـ وتمويؿ البحث العممػى بمػا فيػه مػف إنشػاء الكراسػى البحثيػة ، فعػى 

 82دوتر أمريكػػػى سػػػنويًا لػػػدعـ  3220222ـ أنعقػػػت حػػػوالى 0229 –ـ 0228عػػػاـ 
، والتى تػـ تجديػدها حتػى خمػس كرسى بحثى بمختمؼ التخصصات لمدة خمس سنوات 

عشر عامًا ، باإلضافة إلى ذلؾ تقػـو تمػؾ المؤسسػة بتصػنيؼ العممػاء إلػى مسػتوييف ، 
دوتر  820222، حيػػث تػػـ تخصػػيص  B، والمسػػتوى الثػػانى  Aوهمػػا المسػػتوى األوؿ 

دوتر أمريكػى لػدعـ األسػاتذة مػف  80222، و  Aأمريكى لدعـ األساتذة مف المسػتوى 
سػػنويًا ، بهػػدؼ تشػػجيعهـ إلجػػراء األبحػػاث العمميػػة المتميػػزة فػػػى  Bانى المسػػتوى الثػػ

 مجالهـ البحثى.
ويرجع هػذا لمعامػؿ اتقصػادى ، فتعتبػر جمهوريػة جنػوب أفريقيػا هػى األولػى فػى القػارة 
اإلفريقية بالنسبة لمتقدـ الصناعى والتقنى والعسكرى واتقتصادى ، فتحتػؿ مرتبػة دوليػة 

والماس واليورانيـو والنحاس والكرـو ، إلى جانب تميز معظـ  متقدمة فى تصدير الذهب
أراضػػيها بالخصػػوبة والتػػى تتػػوافر لهػػا المػػوارد المائيػػة ، ويتػػوافر أيضػػًا المػػوان  الجويػػة 

ـ 8990، ومف ناحية أخرى أصبحت جمهورية جنوب أفريقيا عػاـ  (95)والبحرية العديدة
مسػػتعيدة بصػػورة كبيػػرة مػػف المسػػاعدات الخارجيػػة األمريكيػػة ، وخاصػػة لتصػػدى مػػرض 
فيػػروس نقػػص المناعػػة البشػػرية اإليػػدز ، حتػػى وصػػؿ دخػػؿ العػػرد مػػف الػػدخؿ القػػومى 

 .(96)ـ0280دوتر أمريكى فى عاـ  80685إلى  4286اإلجمالى مف 
 ٌ ايطٝاضى :ايعاَ

 DSTأما إدارة الكراسى البحثية فهى تقع عمى عاتؽ كػؿ مػف قسػـ العمػـو والتكنولوجيػا 
ـ ، 8998لعػػاـ  03بموجػػب قػػانوف البرلمػػاف رقػػـ  NRFوالمؤسسػػة الوطنيػػة لمبحػػوث 

والذى ينص عمى ضرورة دعـ وتعزيز البحوث العمميػة مػف خػالؿ تػوافر التمويػؿ الكػافى 
والعناصر البشرية المدربة مف أجؿ إتاحة العرصة الكافية لممعرفة واتبتكار والتطوير فى 

ة لمبحػػػوث فػػػى دعػػػـ مختمػػػؼ العمػػػـو والتكنولوجيػػػا ، وت يقتصػػػر دور المؤسسػػػة الوطنيػػػ
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الكراسى البحثية فقط ، تشجيع الباحثيف المتميزيف حصولهـ عمى من  عممية لمحصػوؿ 
، ومػػف المالحػػظ تشػػجيع القػػائميف عمػػى صػػناع  (97)عمػػى درجػػات الماجسػػتير والػػدكتوراا

القػػرار السياسػػى لتطػػوير منظومػػة البحػػث العممػػى بجنػػوب أفريقيػػا والعمػػؿ عمػػى إنشػػاء 
 ميزة فى مختمؼ المجاتت.الكراسى البحثية المت

وهذا يعود لمعامؿ السياسى بجمهورية جنوب أفريقيا ، فهى دولة ديمقراطية لهػا برلمػاف 
منتخػػب ديمقراطػػى ، ويعػػد كػػؿ مػػف مراعػػاة حقػػوؽ اإلنسػػاف والمسػػاءلة العرقيػػة محميػػة 
 دستوريًا ، ويعد هذا تحوًت كبيرًا بها حيث شهدت صراعًا استمر ألكثر مػف أربعػيف عامػاً 
مع كؿ مػف المجتمػع الػدولى ومبػادئ القػانوف الػدولى ، نتيجػة لمتميػز العرقػى والحرمػاف 
مػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف الػػذى سػػاد فػػى البمػػد ، وهػػذا خػػالؼ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة وقواعػػد 

، ثػـ بعػد انتقػاؿ جمهوريػة  (98)حقوؽ اإلنساف والتى وضعت بعد الحرب العالمية الثانية
صػػرى إلػػى النظػػاـ الػػديمقراطى متعػػدد األعػػراؽ جعػػؿ مػػف جنػػوب أفريقيػػا مػػف النظػػاـ العن

الضرورى التكاتؼ حػوؿ إحػداث التنميػة فػى مختمػؼ مجاتتهػا اتقتصػادية واتجتماعيػة 
والسياسية ، والعمؿ عمى إحداث نقمة بحثية تديرها قسـ العمػـو والتكنولوجيػا والمؤسسػة 

 الوطنية لمبحوث.
  ايعٛاٌَ االدتُاعٝة ٚ ايطٝاضٝة ٚ ايتازخيٝة : 

وفيمػػا يتعمػػؽ عالقػػة الكراسػػى البحثيػػة وخدمػػة المجتمػػع ، فهنػػاؾ عالقػػة وثيقػػة بيػػنهـ ، 
وترجع ألف أهمية الكراسى البحثية ترتكز عمى إنتاج أبحاث عممية تخدـ المجتمع وتوفر 

ية بجمهورية جنػوب أفريقيػا بيئة داعمة لذلؾ ، لذلؾ تـ إنشاء العديد مف الكراسى البحث
جػػراء أبحػػاث عمميػػة تسػػتخراج العحػػـ  ، وتسػػعى لتحقيػػؽ التنميػػة الريعيػػة والزراعيػػة وا 
الجاؼ ومعالجته ، وباإلضافة إلى مجاؿ العمؾ وعمػـو العضػاء ، ويرجػع السػبب الػرئيس 
لذلؾ هو اهتماـ صناع القرار السياسى بتشجيع دعـ اهتمامات الكراسى البحثيػة لخدمػة 

جتمع ، ويعد كؿ مف العامػؿ اتجتمػاعى والسياسػى بالدولػة األثػر فػى ذلػؾ حيػث بمػا الم
نسػػمة ، ويعػػد نسػػبة السػػود بيػػنهـ  658’430647ـ 0226تعػػداد السػػكاف فػػى عػػاـ 

% ، وكػانوا ينقسػموف حسػب 80% ونسػبة البػيض 06% ، والممونيف واألسػيوييف 70
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ويعد النزاع العرقى والعنصػرى  نظـ التعرقة العنصرية إلى قسميف البيض و ير البيض ،
بػػيف األقميػػة البيضػػاء واألكثريػػة السػػوداء شػػلؿ حيػػزًا كبيػػرًا مػػف تػػاريخ الدولػػة حتػػى عػػاـ 

ـ عندما عمؿ الحزب الػوطنى عمػى سياسػة العصػؿ العنصػرى ، وعمػى الػر ـ مػف 8948
ذلؾ استمرت األقمية البيضاء فى سياسة العصػؿ العنصػرى حتػى أصػدرت األمػـ المتحػدة 

ـ عدة قرارات تديف ذلؾ ، وتػدعو لمقاطعػة جمهوريػة جنػوب أفريقيػا ، حتػى 8960عاـ 
تػػولى نيسػػموف مانػػديال الحكػػـ ، وهػػو يعػػد السػػجيف األشػػهر فػػى العػػالـ حيػػث قضػػى فػػى 
السػػجف سػػبعة وعشػػريف عامػػًا ، وفػػى أوؿ انتخابػػات عامػػة عقػػب تعكيػػؾ نظػػاـ العصػػؿ 

تخابػات، وأصػب  هػو أوؿ رئػيس العنصرى فػاز حزبػه المػؤتمر الػوطنى األفريقػى فػى اتن
، والػػػذى اهػػػتـ بتطػػػوير الدولػػػة وتمبيػػػة احتياجػػػات  (99)اسػػػود لجمهوريػػػة جنػػػوب أفريقيػػػا

مجتمعها فى كؿ أركاف التنمية الشاممة ، ومع تعاقب العترات التاريخية تأصؿ فى أذهاف 
المسػػئوليف ضػػرورة اترتقػػاء بمجتمػػع جمهوريػػة جنػػوب أفريقيػػا وخدمتػػه ، مػػف خػػالؿ 

نشػاء الكراسػى البحثيػة ، تكريس م ختمؼ المنظومات ، ومنها منظومة البحػث العممػى وا 
 والتى تسعى إلجراء أبحاث إجرائية تشارؾ فى تقديـ حموًت داعمة لمشكالت المجتمع.

 ثاًْٝا : خربة املًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة : 

 خًفٝة عاَة: 

أقصػى جنػوب  ػرب قػارة  تقع المممكة العربية السعودية فػى شػبه الجزيػرة العربيػة ، فػى
آسيا يحدها مف الشماؿ كؿ مف المممكة األردنية الهاشمية ، وجمهورية العراؽ ، ودولة 
الكويت ، ومػف الشػرؽ كػؿ مػف الخمػيج العربػى ، ودولػة قطػر ، ودولػة اإلمػارات العربيػة 
المتحدة ، سمطنة عماف، ومف الجنوب كؿ مف سمطنة عمػاف والجمهوريػة اليمنيػة ومػف 

% مػف 72بحر األحمر وخميج العقبػة ، وتقػدر مسػاحة المممكػة العربيػة حػوالى اللرب ال
، وعاصػػمتها الريػػاض ، وبمػػا عػػدد  0كػػـ 0849692مسػػاحة الجزيػػرة  العربيػػة نحػػو 

 .(822)مميوف نسمة 32ـ أكثر مف 0284سكانها عاـ 
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 ٚميهٔ تٛضٝح أِٖ َالَح اخلربة فى ايٓكاط ايتايٝة : 

 ْػأة ايهساضى ايبشجٝة: 

دأ اتهتماـ بالكراسى البحثية فى المممكة العربية السعودية فى منتصػؼ الثمانينػات لقد ب
، ور ـ أنه لـ تكف هناؾ كراسى بحثية فى أى منشأة سعودية ، وقد استخدمت المممكػة 
كراسى البحث إلطالؽ سياسة الحوار مع الحضارات والثقافات األخرى ، ولتسميط الضوء 

، فقػد دعػى الممػؾ فهػد بػف عبػد العزيػز إلنشػاء أوؿ كرسػى عمى مبادئ اإلسالـ والوئاـ 
ـ ، 8984سػػانتا بػػاربرا عػػاـ  –بحثػػى باسػػـ الممػػؾ عبػػد العزيػػز فػػى جامعػػة كاليعورنيػػا 

، وبعػد ذلػؾ تػػـ إنشػاء كرسػى الممػؾ فهػػد  (828)وترأسػه األسػتاذ الػدكتور سػػتيعف همعريػز
امعػػػة هارفػػػارد ـ ، وكرسػػػى الممػػػؾ فهػػػد بج8993بجامعػػػة هارفػػػارد األمريكيػػػة فػػػى عػػػاـ 

ـ ، وكرسى الممؾ فهد لمدراسػات اإلسػالمية بجامعػة لنػدف فػى 8993األمريكية فى عاـ 
ـ ، وكرسػى الممػػؾ عبػد العزيػز آؿ سػػعود بجامعػة بولونيػا بتيطاليػػا فػى عػػاـ 8995عػاـ 

ـ ، وكرسػػػى اتميػػػر نػػػايؼ بػػػف عبػػػد العزيػػػز لتعمػػػيـ الملػػػة العربيػػػة والدراسػػػات 8998
، ثػػػـ تػػػـ صػػػدور الالئحػػػة الموحػػػدة  (820)ـ8996و عػػػاـ اإلسػػػالمية فػػػى جامعػػػة موسػػػك

لمجامعػات السػعودية التػى تضػمنت السػماح لمجامعػات بتػوفير مصػادر تمويػؿ إضػافية ، 
واصػػػػب  الطريػػػػؽ ممهػػػػدًا لتقػػػػديـ بػػػػرامج الكراسػػػػى السػػػػعودية فػػػػى مختمػػػػؼ الجامعػػػػات 

 .(823)السعودية
قػػديمًا منػػذ منتصػػؼ ومػػف المالحػػظ عمػػى نشػػأة الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة ، إنػػه بػػدأ 

الثمانيات ، وكانت تقتصػر فػى البدايػة عمػى تواجػدها فػى جامعػات بخػارج المممكػة ، ثػـ 
بعد ذلؾ بدأ التوسػع فػى تمػؾ العكػرة وتعػاظـ إدراؾ أهميتهػا ، وتػوالى إنشػاء المئػات مػف 

 الكراسى بالجامعات السعودية داخؿ المممكة.
 أٖداف ايهساضى ايبشجٝة : 

يػة بالمممكػة العربيػة السػعودية إلػى تحقيػؽ مجموعػة مػف األهػداؼ تسعى الكراسػى البحث
 :  (824)أهمها
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المسػػػاهمة فػػػى التميػػػز العممػػػى واإلبػػػداع واتبتكػػػار والتطػػػوير فػػػى مختمػػػؼ العمػػػـو  -
 والمعارؼ بمختمؼ التخصصات وتطويرها.

 دعـ مسار التميز العممى والبحثى واإلثراء المعرفى. -

 حديثة.المساهمة فى نقؿ وتوطيف التقنية ال -

ابتكار سبؿ فاعمة لتحقيػؽ الشػراكة بػيف الجامعػة ومؤسسػات المجتمػع ، وتحقيػؽ  -
 تبادؿ بناء وفاعؿ بينهما.

اتسػتثمار األمثػػؿ لمكعػاءات والمػػوارد البشػرية والمرافػػؽ والتجهيػزات وتوظيعهػػا فػػى  -
 خدمة المجتمع.

 نشر بحوث عممية متميزة فى مجالت نشر عالمية مرموقة. -

ات العميػػػا وتعزيػػػز قػػػدراتها عمػػػى تخػػػريج جيػػػؿ مػػػف البػػػاحثيف دعػػػـ بػػػرامج الدراسػػػ -
 المؤهميف وفؽ المناهج والمخرجات العممية الحديثة.

 اإلسهاـ فى تحقيؽ التنمية المستدامة. -

ربػػػط البحػػػث العممػػػى فػػػى الجامعػػػة بحاجػػػات المجتمػػػع وحػػػؿ مشػػػكالته ومعالجػػػة  -
 قضاياا.

بالمممكة لـ تقتصػر عمػى دعػـ التميػز يبدو مما سبؽ أف أهداؼ إنشاء الكراسى البحثية 
العممى والبحثى فى مختمؼ التخصصات العممية ، وتحقيؽ لتنمية المستدامة لممممكػة ، 
بؿ أيضًا تحقيؽ الترابط مػف البحػث العممػى بالجامعػات وحاجػات المجتمػع وتقػديـ حمػوؿ 

 مبتكرة لمشكالته وقضاياا المتنوعة.
 آيٝات ؼكٝل نساضى ايبشح ألٖدافٗا : 

هناؾ مجموعة مف اآلليات الواجب توافرها لتحقيؽ أهداؼ الكراسى البحثيػة فػى المممكػة 
 :  (825)العربية السعودية ، ويمكف إجمالها فى التالى

 دعـ المعرفة العممية المتخصصة. -

 تقديـ الخدمات اتستشارية المتخصصة. -



 ...............................الكراسى البحثية في ضوء خبرات كل من جنوب أفريقيا و المملكة العربية السعودية

- 8059 - 

ربيػػة اسػػتقطاب طػػالب الدراسػػات العميػػا المتميػػزيف مػػف داخػػؿ وخػػارج المممكػػة الع -
 السعودية مف خالؿ عدد مف المن  الدراسية.

 استقطاب باحثيف عمماء متميزيف فى مجاؿ كراسى البحث. -

عقد اتعاقيات شراكة وتعاوف مع جامعات ومراكز بحوث عالمية رائدة فػى مجػاتت  -
 كرسى البحث.

دعـ الشراكة مع القطاعيف العاـ والخاص فى مجاتت كراسى البحث ، واتستثمار  -
 لعالقات الجامعة مع قطاعات ومؤسسات المجتمع. األمثؿ

إقامػػػة نػػػدوات وورش عمػػػؿ ومجموعػػػات بحػػػث ومػػػؤتمرات بالتعػػػاوف مػػػع وحػػػدات  -
 الجامعة المنظمة لمكرسى البحثى المختمعة.

وتػػرى الراسػػة بأنػػه يمػػـز تػػوافر تمػػؾ اآلليػػات حتػػى تػػتمكف الكراسػػى البحثيػػة مػػف تحقيػػؽ 
تي  العرصة لمقػائميف عمػى الكراسػى البحثيػة عمػى أهدافها المختمعة ، ألف تمؾ اآلليات ت

 دعـ المعرفة العممية المتخصصة بشكؿ إجرائى.
   :ايبشجىأضتاذ ايهسضٞ 

يكوف لكؿ كرس  مسئوؿ يسمى ق أستاذ الكرس ق يرتبط برئيسة مجمس الكراس ، ويعمؿ 
أستاذ الكرس  عمى توجيه الكرس  لتحقيؽ أهدافه ، وذلؾ وفؽ أحكاـ هذا الالئحة ، 
وبما ت يتعارض مع األنظمة والتعميمات المعموؿ بها ف  الجامعة ، وله عمى وجه 

 : (826)عدة مهاـالخصوص 
رس  أو مف يعوضه مف الهيئة العممية لمكرس  داخؿ الجامعة وخارجها ، . تمثيؿ الك8

والتعاوف مع مراكز البحوث ومؤسساته ومعاهدا داخؿ المممكة وخارجها والتنسيؽ فيما 
 بينهـ، واستخداـ الموارد واإلمكانات المتاحة . 

 . إعداد الخطط اإلستراتيجية  والتشليمية لمكرس . 0
 ء الهيئة اتستشارية لمكرس  . . اقتراح أسماء أعضا3
. يتولى إعداد الميزانية التقديرية لمكرس  مشتممة عمى مواردا ومصروفاته المتوقعة 4

وفؽ بنودها ويقدمها إلى رئيسة مجمس الكراس  قبؿ بداية السنة المالية بثالثة أشهر 
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دراجها ضمف الميزان ية الموحدة عمى األقؿ ، تمهيدًا لعرضها عمى المجمس لدراستها ، وا 
 لمكراس  . 

. ترشي  الباحثيف والمدربيف والمستشاريف الالزميف ، لمقياـ بمهاـ الكرس  ف  ضوء 5
 الخطة التشليمية له، وف  حدود الصالحيات الممنوحة له . 

 . الصرؼ مف الميزانية المقررة لمكرس  ف  حدود الصالحيات المالية الممنوحة له .6
 ممية بما يراا مف مهاـ . . تكميؼ أعضاء الهيئة الع7
 . تقويـ أداء العامميف بالكرس  ، ورفع التقارير السنوية عنهـ 8
 . إعداد التقرير السنوي عف برامج الكرس  ونشاطاته.9
بناء عمى توصية مجمس الكراس  مػف و ُيعيف أستاذ الكرس  بقراٍر مف مدير الجامعة و 

عمى رتبة أستاذ مشارؾ عمػى األقػؿ فػ  بيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصميف 
التخصػػص الػػرئيس لمكرسػػ  ، أو أحػػد التخصصػػات المتعمقػػة بػػه . ويكػػوف التعيػػيف لمػػدة 
ثالث سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة ، ويجوز تعيػيف  يػر السػعودييف أسػاتذة لكراسػ  
البحث ف  الجامعة عمى أت تقؿ رتبته عػف درجػة أسػتاذ فػ  التخصػص الػرئيس لكرسػ  

 . البحث العمم 
 متٌٜٛ ايهساضى ايبشجٝة : 

 :  (827)تتمثؿ مصادر التمويؿ المخصصة لمكراسى البحثية ما يمى
التبرعػػات أو المػػن  الماليػػة المقطوعػػة أو المقدمػػة عمػػى دفعػػات لتمويػػؿ الكراسػػى  -

الدائمػػة أو المؤقتػػة أو اسػػتثمار وقػػؼ عينػػى يسػػتعاد مػػف عوائػػدا لتلطيػػة نعقػػات 
 الجزئية.الكرسى الكمية أو 

ما يرصد لتمويؿ الكراسى البحثية مف ميزانية الجامعػة التػى تتبػع لهػا الكراسػى أو  -
 مف صندوؽ وقؼ الجامعة.

التمويؿ الذاتى الناش  مف أنشطة وبػرامج الكراسػى مثػؿ : اتستشػارات والدراسػات  -
 والتدريب.
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ة تنظػػر مجمػػس الجامعػػة الػػذى يتبػػع الكرسػػى البحثػػى إليػػه قبػػوؿ التبرعػػات النقديػػ -
 والعينية والمن  والوصايا واألوقاؼ المحددة لمتمويؿ وفقًا ل نظمة المعموؿ بها.

الحػػد األدنػػى لتأسػػيس الكرسػػى الػػدائـ أو الػػوقعى فػػى التمويػػؿ خمسػػة ماليػػيف    -
 سعودى، والحد األدنى لتمويؿ الكرسى المؤقت مميونًا   سعودى.

مسػػتقؿ لكػػؿ كرسػػى باسػػـ تػػودع التبرعػػات والمػػن  وعائػػدات األوقػػاؼ فػػى حسػػاب  -
الجامعػػػة التػػػابع لهػػػا ، وذلػػػؾ فػػػى أحػػػد المصػػػارؼ المحميػػػة ، ويػػػتـ الصػػػرؼ مػػػف 
الحساب المستقؿ لكؿ كرسى عممى وفقًا ل  راض المحػددة فػى مشػروع الميزانيػة 
التقديرية المعتمدة ، وذلؾ بموافقة رئػيس الجامعػة أو مػف ينػوب عنػه ، ويخضػع 

 لى لمجامعة.عممية الصرؼ إلشراؼ المراقب الما

يقـو المراقب المالى لمجامعة بعحص ومراجعة السجالت المالية الخاصة بالكرسػى  -
 دوريًا ، ويرفع تقريرًا بذلؾ لرئيس أو مدير الجامعة.

 أْٛا  ايهساضى ايبشجٝة : 

تتنوع الكراسى العممية بالمممكة العربية السػعودية إلػى عػدة أنػواع ، يمكػف تحديػدها فػى 
 :  (828)التالى
هو الكرسى العممى الذى ينعؽ عمى تمويمه مػع المتبػرع  ضى ايبشجى ايدائِ :ايهس -

 لمدة ت تقؿ عف عشر سنوات.

 هو كرسى عممى يتـ تمويمه مف ريع وقعى. : ايهسضى ايبشجى ايٛقفى -

هػػو كرسػػى عممػػى يػػتـ تمويمػػه بصػػورة مؤقتػػة ت تقػػؿ عػػف  : نسضــى عًُــى َؤقــ   -
 سنتيف.

جماعػػة أو مؤسسػػة متبرعػػة بمنحػػة نقديػػة أو عينيػػة ويكػػوف المتبػػرع ممثػػؿ عػػف فػػرد أو 
لتأسيس الكرسى أو تمويؿ كرسى قائـ ، ويشرؼ عمػى الكرسػى عضػو هيئػة تػدريس لػه 
إنتػػاج بحثػػى متميػػز فػػى مجػػاؿ الكرسػػى ، يػػتـ اختيػػارا مػػف قبػػؿ رئػػيس المجنػػة الرئيسػػة 

وف تمػؾ لمكرسى ليكوف المسػئوؿ عػف الشػئوف الماليػة واإلداريػة والعنيػة لمكرسػى ، وتتكػ
المجنة مف مجموعة مف ذوى الخبرة مػف داخػؿ وخػارج الجامعػة ويػتـ اختيػارهـ مػف قبػؿ 
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مدير الجامعة أو مف ينوبه ، ولهـ مهػاـ واضػحة فػى وضػع السياسػة والضػوابط العامػة 
 لتسيير الكراسى بالجامعة.

 ٚملٍُٛ ايهساضى ايبشجٝة دلُٛعة َٔ االَتٝاشات مج ميهٔ عسضٗا نايتاىل : 

سػػى البحػػث باسػػـ الممػػوؿ سػػواء كػػاف فػػرد أو مؤسسػػة مػػا لػػـ يتنػػازؿ تسػػمية كر  -
 المموؿ عف حقه فى ذلؾ.

 التلطية اإلعالمية بتنشاء كرسى البحث بالجامعة. -

من  المموؿ مقعػدًا واحػدًا فػى بػرامج الدراسػات العميػا بالجامعػة سػواء سػنويًا لمػف  -
المرحمػة الجامعيػة تنطبؽ عميه شروط القبوؿ ، باإلضافة إلػى منحػه مقعػديف فػى 

لمف تنطبؽ عميهـ شروط القبوؿ ، وتكوف المنحة لهذا المقاعػد خػالؿ مػدة بقػاء 
 الكرسى واستمراريته.

لممموؿ توجيه بعض مهاـ الكرسى لمعناية بالقضػايا البحثيػة المهػتـ بهػا ، بمػا ت  -
 يتعارض مع األهداؼ المحددة فى الالئحة المنظمة لكراسى البحث.

 فى السجؿ الذهبى لمجامعة التابع لها الكرسى البحثى.وضع اسـ المموؿ  -

لمممػػوؿ الحػػؽ فػػى ترشػػي  عضػػو واحػػد ضػػمف فريػػؽ عمػػؿ الكرسػػى البحثػػى الػػذى  -
 يموله والذى ينطبؽ عميه الشروط.

عػػالف اسػػمه فػػى  - وضػػع اسػػـ الممػػوؿ عمػػى المختبػػرات التػػى تخػػص الكرسػػى ، وا 
ى ، ووفقػػػًا ل نظمػػػة مختمػػػؼ الععاليػػػات واألنشػػػطة العمميػػػة ذات العالقػػػة بالكرسػػػ

 والتعميمات المتبعة لمجامعة التابع الكرسى البحثى لها.

يجػػوز لمجامعػػة المشػػرفة عمػػى الكرسػػى البحثػػى مػػن  الممػػوؿ حػػؽ اتسػػتعادة مػػف  -
 نتائج البحوث والدراسات المرتبطة بها.

 من  المموؿ درع الجامعة الخاص بداعمى كراسى البحث. -

لدراسػػػات العمميػػػة المنشػػػورة فػػػى المجػػػالت التنويػػػه باسػػػـ الممػػػوؿ فػػػى البحػػػوث وا -
العمميػػة ، والنػػدوات والمقػػاءات العمميػػة والمؤلعػػات التػػى يػػتـ إنجازهػػا تحػػت مظمػػة 

 الكرسى.
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 تكريـ المموؿ تحت إشراؼ المجنة العميا لبرنامج كراسى البحث. -
 :  (019)إدازة ايهساضى ايبشجٝة

يئػة العميػا المشػرفة عمػى يعد مجمس كراسػى البحػث بالمممكػة العربيػة السػعودية هػى اله
برنػػػامج كراسػػػى البحػػػث ، ويتػػػولى المجمػػػس التخطػػػيط لمختمػػػؼ جوانػػػب عمػػػؿ البرنػػػامج 
األكػػاديمى واإلدارى والمػػالى، وتقػػويـ أداء كراسػػى البحػػث ، ويتكػػوف المجمػػس مػػف مػػدير 
الجامعة رئيسًا ، وكيؿ الجامعة لمدراسات العميا والبحػث العممػى قنائبػًا لمػرئيسق ، وعميػد 

ث العممػػى ، وثالثػػة مػػف أسػػاتذة كراسػػى البحػػث بالجامعػػة يعينػػوف بقػػرار مػػف مػػدير البحػػ
الجامعة لمدة عاميف ت تقؿ درجتهـ العممية عف أستاذ مشػارؾ ، ويعينػوف لمػدة عػاميف 

 بقرار مف مدير الجامعة ، والمدير التنعيذى لصندوؽ كراسى البحث وأميف المجمس.
ئيسػػتاف ، تتوليػػاف القيػػاـ بمهػػاـ أكاديميػػة ويتعػػرع مػػف مجمػػس كراسػػى البحػػث وحػػدتاف ر 

داريػػة وماليػػة تزمػػة لقيػػاـ المجمػػس بمهامػػه وهمػػا ، األمانػػة العامػػة لمجمػػس كراسػػى  وا 
البحث ، وصندوؽ كراسى البحث ، ويعيف لكؿ كرسػى مسػئوؿ يتػولى مسػئولية اإلشػراؼ 

جػد الهيئػة عمى الشئوف العممية واإلدارية والمالية لمكرسى يسمى قاسػتاذ الكرسػىق ، وتو 
العممية اتستشارية لكرسى البحث والتى تعمؿ جاهدة لدعـ أستاذ الكرسى ، وتتمثؿ تمؾ 
الهيئة عمى ثالثة أعضاء مف داخؿ الجامعة التابع الكرسػى البحثػى لهػا عمػى األقػؿ، أو 
مػػف خارجهػػا بدرجػػة أسػػتاذ مشػػارؾ فػػى تخصػػص الكرسػػى أو خبػػراء فػػى مجػػاؿ اهتمػػاـ 

 الكرسى.
 بشجٝة فى خدَة اجملتُمل : دٚز ايهساضى اي

تهػػدؼ الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية إلػػى خدمػػة المجتمػػع ، ومػػف أبػػرز 
 :  (882)الكراسى البحثية الدالة عمى ذلؾ ما يمى

 Research Chairs in King Saudالكراسى البحثية بجامعػة الممػؾ سػعود  -

University  فتـ إنشػاء كراسػى بحثيػة فػى عػدة مجػاتت بحثيػة لػدعـ البحػث ،
العممى ، والمعرفة القائمة عمى اتقتصاد الوطنى وتمبيػة احتياجػات تمويػؿ البحػث 

 –العمػػػـو  –الطػػػب والصػػػيدلة  –العممػػػى ، ومػػػف أهػػػـ تمػػػؾ المجػػػاتت )الهندسػػػة 
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راسػػى ميزانيػػة العمػػـو اإلنسػػانية واتقتصػػاد( ، ويشػػارؾ تمويػػؿ تمػػؾ الك –الزراعػػة 
الجامعة لدعـ البحث العممى ، والدعـ المالى المقدـ مف صندوؽ التعميـ العػالى ، 
باإلضػػافة إلػػى التبرعػػات الهػػدايا ، وقػػد انعكػػس أداء تمػػؾ الكراسػػى إيجابيػػًا عمػػى 

 خدمة المجتمع السعودى واترتقاء بالتنمية الوطنية.

 :  (000)ٔ أُٖٗاٖٚٓاى أَجً٘ يهساضى عجٝة ظاَعة املًو فٝصٌ مج َٚ

 نسضى ذلُد عبد ايسمحٔ ايعُسإ يألَساض املطتٛطٓة فى َٓطكة احلطاء :  -أ

ورؤيتهػػا هػػو أف تكػػوف مركػػزًا وطنيػػًا ألمػػراض الػػدـ ، وتقػػديـ بػػرامج تعميميػػة وعالجيػػة 
مختمعة معترؼ بها ، وخاصة فى أمراض الهيموجموبيف و يرها مف أمراض الدـ السائدة 

 بالمممكة العربية السعودية.فى منطقة اإلحساء 
ورسػالتها هػػى تػوفير البيئػػة المثاليػػة ألداء البحػوث األساسػػية المبتكػػرة فػى أمػػراض الػػدـ 
السائدة فى منطقة اإلحساء والمناطؽ المحيطة بها ، ممػا يػنعكس عمػى تحسػيف الحالػة 
الصحية لسكاف اإلحساء والمناطؽ المحيطة ، باإلضافة إلى تػدعيـ مهنػة الطػب بجمعػة 

 الممؾ فيصؿ مف خالؿ عمؿ الكرسى البحثى.
تػػدريب العػػامميف الصػػحييف عمػػى اسػػتخداـ  –أمػػا أهػػدافها تتمثػػؿ فػػى )نقػػؿ التكنولوجيػػا 

إجراء البحػوث الرائػدة فػى  –تقديـ العالج الجينى فى نهاية المطاؼ  –التقنيات الجديدة 
والمنػػاطؽ مجػػاؿ أمػػراض الػػدـ لممسػػاهمة فػػى تحسػػيف الحالػػة الصػػحية لسػػكاف اإلحسػػاء 

إتاحػة فػرص وافػرة لطػالب الدراسػات العميػا والبػاحثيف اآلخػريف لمتػدريب  –المحيطة بهػا 
جػػراء البحػػوث حػػوؿ أمػػراض الػػدـ ، والمسػػاهمة بعاعميػػة فػػى  عمػػى أحػػدث التقنيػػات ، وا 

تشػػجيع البحػػوث التعاونيػػة مػػع المنظمػػات الدوليػػة الشػػهيرة  –تحقيػػؽ أهػػداؼ الكراسػػى 
 المتخصصة فى أمراض الدـ(.

وأسػػتاذ الكرسػػى هػػو البروفيسػػور أمػػيف العمػػى ، ومػػف أمثمػػة المشػػروعات البحثيػػة التػػى 
حيػث الهالسػيميا  –أجريت : )الجػزء األساسػى لمػرض الهالسػيمية فػى منطقػة الحسػاء 

وعالقته بالنمط الظاهرى لممرض تأثير الجموتػاميف فػى المرضػى الػذيف يعػانوف مػف فقػر 
 الدـ المنجمى(.
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 :  (009)ايتكٓٝات احلدٜجة فى تهاثس اإلبٌ نسضى عجى يتطبٝل-ب

رؤية الكرسى هػو تحقيػؽ التميػز واألصػالة فػى مجػاتت أبحػاث تكػاثر اإلبػؿ ، ورسػالتها 
هػػى تنعيػػذ أحػػدث التقنيػػات الحديثػػة فػػى تكػػاثر اإلبػػؿ لرفػػع كعاءتهػػا اإلنتاجيػػة والتناسػػمية 

 وأهدافها : 
التقنيات الحديثة فى تكاثر اإلبؿ تطوير وتحسيف الثروة اإلبمية مف خالؿ تطبيؽ  -

 لرفع اإلنتاجية بكعاءة.

استقطاب الكعاءات العممية المتخصصة والمتميزة واتستعادة منهػا لتنعيػذ بػرامج  -
 الكرسى ، وتطوير البحث العممى.

توفير جميع التقنيات المطموبة إلنشاء وحدة بحثية متطورة ، كالمختبر والوحدة  -
 لمنوية واألجنة.الخاصة بتجميد الحيوانات ا

 أَا عٔ املػازٜمل ايبشجٝة ايتى أدسٜ  فٗى تتُجٌ فى : 

 التمقي  الصناعى. -

 نقؿ األجنة وتقنية اإلباضة المتعددة فى اإلبؿ. -

 إنشاء وحدة متخصصة فى هذا المجاؿ. -

 ايكٛى ٚايعٛاٌَ ايجكافٝة املؤثسة : 

 ايعاٌَ ايطٝاضى :

سعودية إلػى عػدة نقػاط منهػا )دعػـ التميػز هدفت الكراسى البحثية فى المممكة العربية ال
نشػر بحػوث عمميػة  –اتبتكار فى مختمؼ العمـو والمعػارؼ بكػؿ التخصصػات  –العممى 
اإلسػػهاـ فػػى تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة ، ربػػط البحػػث العممػػى فػػى الجامعػػة  –متميػػزة 

اماًل بحاجات المجتمع وحؿ مشكالته ومعالجة قضاياا( ويعد العامؿ السياسى لممممكة ع
مؤثرًا فى تمؾ األهداؼ ، فقد نصت المادة الثانيػة فػى تئحػة الدراسػات العمميػة الموحػدة 
عمى ضػرورة اإلسػهاـ فػى إثػراء المعرفػة اإلنسػانية بكافػة فروعهػا عػف طريػؽ الدراسػات 
المتخصصة ، والبحث الجػاد لموصػوؿ إلػى إضػافات عمميػة وتطبيقيػة مبتكػرة ، والكشػؼ 
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، ممػػا جعمػػت العرصػػة لمتوسػػع فػػى إنتاجيػػة البحػػث العممػػى  (883)عػػف الحقػػائؽ الجديػػدة
نشاء الكراسى البحثية الداعمة لذلؾ التوسع.  وا 

 ايعاٌَ االقتصادى :

تتنػػوع مصػػادر التمويػػؿ المخصصػػة لمكراسػػى البحثيػػة ، ومػػف تمػػؾ المصػػادر التبرعػػات 
عينػػى  والمػػن  الممكيػػة المقدمػػة لتمويػػؿ الكراسػػى الدائمػػة أو المؤقتػػة أو اسػػتثمار وقعػػى

يسػػتعاد مػػف عوائػػدا لتلطيػػػة نعقػػات الكرسػػى الكميػػة أو الجزئيػػػة ، ومػػا تقدمػػه ميزانيػػػة 
الجامعة التى تتبع لها الكراسى أو صندوؽ وقؼ الجامعة ، والتمويؿ الذاتى الناش  مػف 
أنشػػطة وبػػرامج لمكراسػػى مثػػؿ ، اتستشػػارات والدراسػػات ، ويصػػؿ الحػػد األدنػػى لتأسػػيس 

ى خمسػة ماليػيف   ، بينمػا يبمػا الحػد األدنػى لتمويػؿ الكرسػى الكرسى الػدائـ أو الػوقع
المؤقت مميوف   ، ويعود السبب الرئيس وراء توافر التمويؿ الػالـز لتمػؾ الكراسػى هػو 

ـ بمػػا عػػدد الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة 0283العامػػؿ اتقتصػػادى بالمممكػػة ، فعػػى عػػاـ 
مميوف   ، لتػدعـ  722ا يقارب كرسى بحثى ، ويقدر التمويؿ المخصص لهـ م 023

تمويػػؿ األبحػػاث واألنشػػطة العمميػػة المتخصصػػة لعتػػرات مختمعػػة تتػػراوح بػػيف ثػػالث إلػػى 
مميوف   كمتوسط اإلنعاؽ السنوى المحمػى  852خمس سنوات ، كما تـ اعتماد مبما 

لتمػػؾ لكراسػػى ، حتػػى يتحقػػؽ أهػػداؼ الكراسػػى البحثيػػة بهػػا ، وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ تػػـ 
ألػػػؼ  433705كرسػػػى عممػػػى بمبمػػػا قػػػدرا  44ـ تمويػػػؿ 0283يص فػػػى عػػػاـ تخصػػػ
 (884). 

ويرجع اتنتعاش اتقتصادى لممممكة هو ارتعاع أسػعار الػنعط فيطمػؽ عمػى المممكػة هػى 
بميػوف  8484دولة النعط، فقد تزايدت خالؿ العترة األخيػرة ، وبمػا حجػـ النػاتج المحمػى 

ة إلى ارتعاع حجـ الصادرات النعطية فى عػاـ ـ ، باإلضاف0227  سعودى خالؿ عاـ 
بميػػوف  82809بميػػوف دوتر أمريكػػى ، وبمػػا عائػػد الػػواردات  02800ـ حػػوالى 0227

دوتر أمريكى ، وقد ساعد ذلؾ إلى تحقيؽ فائض فى الميزاف التجارى السػعودى، والػذى 
 .(885)بميوف دوتر أمريكى 84909ـ إلى 0227وصؿ فى عاـ 
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 ايعاٌَ ايطٝاضى :

ما فيما يتعمؽ بتدارة الكراسى البحثية ، فيعد مجمس كراسى البحث بالمممكة هى الهيئػة أ
العميا المشرفة عمى برنامج كراسى البحث ، ويتولى المجمس مسئولية التخطيط لمختمؼ 
جوانب العمؿ اإلدارى واألكػاديمى والمػالى لبػرامج الكراسػى ، ويعػد السػبب وراء ذلػؾ هػو 

ممكػة هػو ممكػى ، ويختػار الممػؾ ولػى العهػد ، بحيػث يكػوف ولػى أف نظاـ الحكػـ فػى الم
 .(886)العهد متعر ًا لوتية العهد وما يكمعه الممؾ مف أعماؿ

ويعػػد الممػػؾ هػػو القائػػد األعمػػى لكافػػة القػػوات العسػػكرية ، وبػػذلؾ يقتػػرب الػػنمط اإلدارى 
، ليصػػب  لممممكػػة إلػػى الػػنمط المركػػزى ، وقػػد انعكػػس ذلػػؾ عمػػى إدارة الكراسػػى البحثيػػة 

 مقتصر عمى جهة محددة مسئولة بصورة مباشرة فى التخطيط والتنظيـ والمتابعة.

 ايعاٌَ االدتُاعى :

أما عف عالقة الكراسى البحثية بخدمة المجتمع ، فيرجع مف أسباب اتهتمػاـ بػذلؾ هػو 
وعى صناع القػرار السياسػى بضػرورة حػؿ المشػكالت المجتمعيػة مػف خػالؿ رصػد نتػائج 

عممية لتمؾ القضايا ومعالجتها ، بما يسهـ فى تحقيؽ التقدـ والنمو الحضارى األبحاث ال
لممممكة ، وهذا يرجع لمعامؿ اتجتماعى ، فعى ظػؿ تكػاتؼ المجتمػع السػعودى لمتصػدى 
تجػػػاا المشػػػكالت اتجتماعيػػػة المختمعػػػة ، تحػػػاوؿ مختمػػػؼ المؤسسػػػات البحثيػػػة توجيػػػه 

 عنايتها بالبحث العممى وركائزا.
 ثايجًا : خربة أملاْٝا : 

 خًفٝة عاَة : 

تقػػع ألمانيػػا فػػى قمػػب القػػارة األوروبيػػة ، ويحػػدها تسػػع دوؿ مػػف الجهػػات األربعػػة ، مػػف 
بينهػػػا النمسػػػا وسويسػػػرا ، التػػػى يػػػتكمـ بعػػػض شػػػعوبها الملػػػة األلمانيػػػة ، وخاصػػػة فػػػى 

والػذى يضػـ حاليػًا  EUالمناطؽ المحاذية لمحدود ، وهى أحد أعضاء اتتحاد األوروبى 
كيمػػو متػػرًا مربعػػًا ، وعاصػػمة  357342دولػػة ، وتبمػػا مسػػاحتها اإلجماليػػة حػػوالى  08

جمهوريػػة ألمانيػػا اتتحاديػػة هػػى بػػرليف ، ويقػػع فػػى شػػماؿ ألمانيػػا بحػػر البمطيػػؽ وبحػػر 
 .(887)الشماؿ ، أما فى جنوبها يوجد جزء مف سمسمة جباؿ األلب
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النهضػة الحضػارية الػذى وصػمت إليػه ألمانيػا ، ويساهـ البحث العممػى بػدور مميػز فػى 
حيػث تػرى الحكومػة األلمانيػة أف البحػث هػو معتػاح اتبتكػار ، وأف اتبتكػار هػو عصػػب 
التنمية اتقتصادية ، وتبعًا لذلؾ تولى الحكومة األلمانية الكثير مػف اتهتمػاـ مػف خػالؿ 

سػػاعد عمػػى دفػػع عجمػػة تقػػديـ الػػدعـ المػػالى المناسػػب لتمويػػؿ األبحػػاث العمميػػة ، ممػػا ي
مميػػػػػار دوتر عػػػػػاـ  80النمػػػػػو اتقتصػػػػػادى ، حتػػػػػى بمػػػػػا اإلنعػػػػػاؽ الحكػػػػػومى حػػػػػوالى 

 .(888)ـ0283
 ْػأة ايهساضى ايبشجٝة فى أملاْٝا : - أ

لقػػد تميػػزت دولػػة ألمانيػػا بازدهػػار البحػػث العممػػى بهػػا فػػى مختمػػؼ المجػػاتت العمميػػة ، 
بهػا تػدعيمًا لمبحػث العممػى ، وعممت حكومتها عمى إنشاء العديػد مػف الكراسػى البحثيػة 

ولـ تقتصر اهتمامها بالكراسػى البحثيػة فػى حػدود ألمانيػا فقػط ، بػؿ عممػت عمػى توقيػع 
اتعاقيػػات تعػػاوف إلعػػداد بػػرامج لمكراسػػى البحثيػػة األلمانيػػة مػػع مختمػػؼ الػػدوؿ الناميػػة 

 وخاصة الدوؿ األفريقية.
ستراتيجية التى تهدؼ إلػى جػذب يعد برنامج الكراسى البحثية األلمانية أحد المبادرات ات

الباحثيف الموهوبيف المتميزيف عمى إنشاء مجموعات بحثية فى مجػاؿ العمػـو الرياضػية 
 AIMS (Africanوتطبيقاتهػػػا بالتعػػػاوف مػػػع المعهػػػد األفريقػػػى لعمػػػـو الرياضػػػيات 

Institute for Mathematical Science)  وهذا فى إطار البرنػامج الممػوؿ مػف ،
 By The Fedral Ministry of Education)يـ واألبحػاث العيدراليػة وزارة التعمػ

and Research BMBF) ـ ، وهػو يقػدـ 0283. وتـ إطالؽ هذا البرنامج منذ عػاـ
 .(889)مناصب رفيعة المستوى ورائدة ألساتذة الكراسى البحثية لمدة خمس سنوات

 أٖداف ايهساضى ايبشجٝة : -ب

األلمانيػػػة ، تشػػػرؼ مؤسسػػػة اتسػػػكندر فػػػوف فضػػػمف مبػػػادرة برنػػػامج كراسػػػى البحػػػث 
بالتمويػػؿ عمػػى تمػػؾ  Alexander Von Humboldt Foundationهامبودلػػت 

الكراسػػى مػػع وزارة التعمػػيـ والبحػػث األلمػػانى العيػػدرالى ، بالتعػػاوف مػػع المعهػػد األفريقػػى 
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لمعمػػـو الرياضػػية ، لتنشػػر اهتمامهػػا بتنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة فػػى العديػػد مػػف الػػدوؿ 
 . (802)ريقية ووفقًا لمشراكة بيف الجامعات األلمانية واألفريقيةاألف

 ٖٚدف  تًو املبادزة إىل َا ًٜى : 

تعزيػػػز شػػػبكات التواصػػػؿ اتلكترونيػػػة بػػػيف المعهػػػد األفريقػػػى لعمػػػـو الرياضػػػيات  -
AIMS (808)والجامعات األفريق  واأللمانية. 

 .(800)إجراء أبحاث عممية تعيد فى عمـو الرياضيات الحديثة -

 إجراء مؤتمرات بحثية تدعـ األفكار البحثية لمكرسى البحثية القائمة. -

عقد ورش عمؿ بحثية فػى مجػاؿ الكراسػى البحثيػة القائمػة وسػد العجػز فػى عػدد  -
 .(803)العمماء المدربيف فى مجاؿ الرياضيات

 :  (094)متٌٜٛ ايهساضى ايبشجٝة -دـ

تعد مسئولية تمويؿ الكراسى البحثية تقع عمى عاتؽ كؿ مػف الػوزارة األلمانيػة العيدراليػة 
 AIMSلمتعمػػػيـ والبحػػػث ومؤسسػػػة الكسػػػندر فػػػوف هومبودلػػػت ، لػػػذلؾ تقػػػـو مؤسسػػػة 

وأستاذ الكرسى البحثى بعقػد اتعاقيػة ، وتقػديمها لمؤسسػة الكسػندر فػوف هومبودولػت ، 
صػص لمكرسػى البحثػى وتوضػي  اللػرض مػف إنشػاء لمناقشة كيعية إنعاؽ التمويػؿ المخ

الكرسػى البحثػى ، وتقتصػر مػدة التمويػؿ إلػى أربػع سػنوات ويصػؿ مبمػا التمويػؿ حػوالى 
يػػورو ، ل نعػػاؽ عمػػى إنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة بجنػػوب أفريقيػػا عمػػى سػػبيؿ  608.222

نيػا المثاؿ ، بحيث يشترؾ فى العريؽ البحثى أساتذة متخصصوف فى كؿ مف دولتػى ألما
 وجنوب أفريقيا، ويتمثؿ تعاصيؿ اتعاؽ التمويؿ عمى ما يمى : 

 يوريو. 82.222نعقات أستاذ الكرسى البحثى تصؿ إلى  -

اإلقامة البحثية ، التى يقػـو بهػا أسػتاذ الكرسػى البحثػى خػالؿ تنعيػذ المشػروعات  -
يػورو ، باإلضػافة  82.222البحثية فػى الجامعػات المشػاركة بألمانيػا تصػؿ إلػى 

يػػورو شػػهريًا لتلطيػػة نعقػػات المعيشػػة ألسػػتاذ الكرسػػى خػػالؿ  3222إنعػػاؽ إلػػى 
 إقامته البحثية بألمانيا.
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رحالت بحثية لمباحثيف المشاركيف فى الكرسى البحثى لمدوؿ األفريقية األخرى فى  -
 يورو. 0222السنلاؿ و انا والكاميروف وتنوانيا تصؿ إلى 

 يورو. 85222صؿ إلى المشاركة فى المؤتمرات داخؿ وخارج الدولة ت -

الكتابات األدبية األكاديمية ، وشراء أجهزة وأدوات تزمػة إلجػراء األبحػاث العمميػة  -
 يورو. 02.222تصؿ تكمعتها إلى 

 يورو. 822.222مرتب أستاذ الكرسى يصؿ إلى  -
وهنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف اإلجػػػراءات الالزمػػػة تختيػػػار أسػػػتاذ الكرسػػػى البحثػػػى ، ويمكػػػف 

 :  (805)توضيحها فى التالى
إرساؿ خطاب قبوؿ المنحة المقدمة مػف مؤسسػة الكسػندر ، عنػد اختيػار األسػتاذ  -

 المتخصص وذو الشهرة العممية فى مجاؿ تخصصه.

 .AIMSاتنتهاء بنجاح مف المعاوضات المتعمقة بالتعييف مع  -

 .AIMSتقديـ اتتعاؽ الموقع عميه مف قبؿ كؿ مف أستاذ الكرسى ومؤسسة  -
اء التجػػارب العمميػػة ، يمػػـز إخطػػار مؤسسػػة الكسػػندر فػػوف مػػع مالحظػػة أنػػه عنػػد إجػػر 

هومبولدت عند إحداث تليير فى كيعية انعاؽ التمويؿ المخصص لمكرسػى البحثػى ، مػف 
خػػالؿ خطػػة ماليػػة معتمػػدة ، مػػع ضػػرورة إجػػراء رقابػػة بحثيػػة مخصصػػة لمتابعػػة قواعػػد 

طبيػػػة عنػػػد تنعيػػػذ الممارسػػػة العمميػػػة الجيػػػدة ، ومراعػػػاة المبػػػادئ األخالقيػػػة لمبحػػػوث ال
التجارب عمى اإلنساف ، واتلتزاـ بالموائ  الخاصة بقػانوف حمايػة الحيػواف ، عنػد إجػراء 
التجارب عمى الحيوانات ، أما فى حالة التجارب الجينيػة ، فيمػـز اتلتػزاـ بػنظـ الهندسػة 

جتمػع الوراثية وقواعد تنعيذا ، ومراعاة اتستعادة مف نتائج األبحاث العمميػة بمػا يعيػد م
 .(806)دولة ألمانيا

 :  (097)غسٚط اختٝاز أضتاذ ايهسضى ايبشجى -د

عند اختيار أستاذ الكرسػى البحثػى يراعػى تػوافر عػدة أمػور ، فعنػد إنشػاء كرسػى بحثػى 
ألمانى بالشراكة مع الجامعات الكاميرونية عمى سبيؿ المثاؿ ، يراعى عدة شروط ، يمـز 

 :  (808)ما يمى توافرها لدى أستاذ الكرسى البحثى ، منها
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حصوله عمى درجة الدكتوراا منذ ثالث سػنوات عمػى األقػؿ ولديػه خبػرة فػى مجػاؿ  -
التػػدريس ، وقدرتػػه البحثيػػة المتميػػزة والخبػػرة فػػى اإلشػػراؼ عمػػى طػػالب الجامعػػات 

 لمحصوؿ عمى درجات الماجستير والدكتوراا.

 أف يكوف لديه سجؿ بحثى متميز معترؼ به دوليًا. -

اؿ الرياضػػيات وتطبيقاتهػػا ، ولديػػه القػػدرة التنافسػػية داخػػؿ إجػػراء البحػػوث فػػى مجػػ -
 وخارج األوساط  األكاديمية.

إجراء بحوث تطبيقية ، ولػديها تػأثير إيجػابى فػى المسػاهمة فػى تطػوير المجتمػع  -
 األفريقى.

 لديه بالععؿ تعاوف عممى مع مؤسسة جامعية ألمانية متميزة. -
 :  (099)إدازة ايهساضى ايبشجٝة -ٖـ

تػػدار الكراسػػى البحثيػػة األلمانيػػة مػػف قبػػؿ الػػوزارة األلمانيػػة العيدراليػػة لمتعمػػيـ والبحػػث ، 
بالتنسػػػيؽ مػػػع مؤسسػػػة الكسػػػندرفوف هومبولػػػدت ، باعتبػػػارهـ الجهػػػات الممولػػػة لتمػػػؾ 

مارس مف كؿ عاـ يمػر عمػى عمػؿ الكرسػى البحثػى ، ُيطمػب مػف  32الكراسى، وبحموؿ 
ف العمؿ المنجز، والنتائج البحثيػة التػى تػـ تحقيقهػا أستاذ الكرسى تقديـ تقرير موجه ع

، باإلضافة إلى تقديـ تقرير رقمى يوضػ  فيػه كيعيػة إنعػاؽ التمويػؿ المقػدـ ، باإلضػافة 
إلػػى إسػػنادا إلػػى حسػػاب بنكػػى معتمػػد مػػف إحػػدى البنػػوؾ ، وتقػػديـ ذلػػؾ إلػػى المػػراجعيف 

تمؾ التقارير وتتابع هيئة  الزمالء بمؤسسة الكسندر فوف هومبولدت ، والتى تقـو بتقييـ
AIMS .التابعة لمكرسى البحثى لمتابعة صحة نتائج تمؾ األبحاث 

 :  (031)دٚز ايهساضى ايبشجٝة األملاْٝة فى خدَة اجملتُمل -ٚ

لمكراسى البحثية دور مهـ فى خدمػة المجتمػع األلمػانى وفػؽ أمثمػة ذلػؾ كرسػى البحثػى 
، وأسػػػتاذ الكرسػػػى هػػػو  Universitat ONNاأللمػػػانى لمرياضػػػيات بجامعػػػة بػػػوف 
وهػو أسػتاذ هندسػة  Prof. Dr. Michael Ortizالبروفوسور الدكتور مايكؿ أورتيز 

الطيػػراف والهندسػػة الميكانيكػػا فػػى معهػػد كاليعورنيػػا لمتكنولوجيػػا أيضػػًا ، وحصػػؿ عمػػى 
، وهػػى أكبػػر جػػائزة دوليػػة فػػى مجػػاؿ الميكانيكػػا  0285ميداليػػة تيموشػػينكو فػػى عػػاـ 
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لمكرسى البحثى إسهامات عديدة فى مجػاؿ الرياضػيات والػذى انعكػس ذلػؾ التطبيقية ، و 
 إيجابيًا عمى التقدـ العممى بالمجتمع األلمانى فى هذا المجاؿ.

كرس  بحث ألمػان  فػ  قالرياضػيات وتطبيقاتهػاق لمؤسسػة الكسػندر فػوف هامبولػت فػ  
( ف   انا، كجزء مف مبػادرة برنػامج قكراسػ  AIMSالمعهد األفريق  لمعمـو الرياضية )

األبحاث األلمانيةق ،حيث اهتمت المؤسسة بتقامػة كرسػ  بحػث ممػوؿ مػف وزارة التعمػيـ 
والبحث العيدرالية األلمانية )بالتعاوف مع المعهػد األفريقػ  لمعمػـو الرياضػية فػ   مدينػه 

مركػػزًا متميػػزًا  85ضػػـ بيريػػوا بدولػػه  انػػا،و قامػػت هػػذا المبػػادرة بتنشػػاء شػػبكة منسػػقة ت
عمػػػى المسػػػتوى اإلقميمػػػ  فػػػ  إفريقيػػػا تمبيػػػة احتياجػػػات العممػػػاء المػػػدربيف فػػػ  مجػػػاؿ 

 الرياضيات. 

وقد تـ تصميـ الكرس  البحثػى و الػذي يػتـ اإلعػالف عنػه دولًيػا ، لممسػاعدة فػ  تعزيػز 
التعمػيـ الجػامع  فػػ  الرياضػيات واألبحػاث فػػ  إفريقيػا ، وتعزيػز التواصػػؿ بػيف جامعػػات 

فػ  إفريقيػا، الػذيف  AIMS انا والجامعة األلمانية، ودعـ التواصؿ بيف مختمؼ مراكػز 
تطبيقػػات فػػ  مجػاؿ الرياضػػيات ، ولػػديهـ عػػدة سػػنوات مػػف يجػروف أبحاثًػػا ذات صػػمة بال

الخبرة ف  تدريب الطالب والمرشحيف لحصولهـ عمى درجة الدكتوراا، و تـ التػدعيـ مػف 
قبؿ شريؾ تعاون  واحد عمى األقؿ ف  دوله ألمانيا، ويتـ تقييـ عمؿ الكرسػ  بعػد ثػالث 

مبدئًيػػه لمػػدة أربػػع سػػنوات  سػػنوات مػػف بػػدء التمويػػؿ ، وتػػـ تػػوفير التمويػػؿ اتـز بصػػورا
 يورو. ، ويشمؿ البنود التالية: 562،222وستصؿ قيمتها اإلجمالية إلى 

 يورو سنويا. 85222الراتب المرتبط بأستاذ الكرس  البحثى يصؿ إلى  •

 يورو مرة واحدة فقط(. 82.222تكاليؼ عمؿ الكرس  )ما يصؿ إلى  •

المتعاونػه فػ  ألمانيػا )مػا تكاليؼ المشاريع البحثية ف  ظؿ مسػاعدة المؤسسػات  •
 يورو سنويا(. 82.222يصؿ إلى 

 يورو سنويا(. 7522المشاركة ف  المؤتمرات الوطنية والدولية )ما يصؿ إلى  •

 يورو سنويا(. 85222 انا ) AIMSتنعيذ ورش العمؿ والمؤتمرات ف   •
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 انػا )مػا  AIMSتمويؿ األدبيات المتخصصػة والمعػدات والمػواد المسػتهمكة فػ   •
 يورو سنويا(. 02.222ى يصؿ إل

بحيػػث يكػػوف اسػػتاذ الكرسػػ  فػػ  مػػؤهاًل لرعايػػة الخػػريجيف مػػف مؤسسػػة الكسػػندر فػػوف  
هامبولػػػػت فػػػػ  مجػػػػاؿ قالرياضػػػػيات وتطبيقاتهػػػػاق ، و أف يكػػػػوف المتقػػػػدميف مػػػػف قبػػػػؿ 
األكاديمييف الذيف أكمموا درجة الدكتوراا ولديهـ ما ت يقؿ عػف ثػالث سػنوات مػف الخبػرة 

ما ف  ذلؾ الخبرة ف  اإلشػراؼ عمػى الطػالب الجػامعييف و لػديهـ سػجؿ ف  التدريس ، ب
أبحاث متميز ومعترؼ به دولًيا ، و مهنموف بمجاؿ الشػبكات العمميػة الدوليػة والتعػاوف 

 ، و لديهـ خبرة ف  بناء القدرات العممية )البحث والتدريس(.
 ايكٛى ٚايعٛاٌَ ايجكافٝة املؤثسة : 

 ايعاٌَ ايتازخيى :

هػػػدفت مبػػػادرة برنػػػامج كراسػػػى البحػػػث األلمانيػػػة ، والتػػػى تشػػػرؼ عميهػػػا مؤسسػػػة لقػػػد 
اتسػػكندر فػػوف هامبولػػت إلػػى إجػػراء أبحػػاث عمميػػة متقدمػػة خاصػػة فػػى مجػػاؿ عمػػـو 
الرياضيات الحديثة، والعمؿ عمى إقامة المؤتمرات العمميػة البحثيػة تػدعـ أفكػار الكراسػى 

كترونػػػى بػػػيف المعهػػػد األفريقػػػى لعمػػػـو البحثيػػػة القائمػػػة وتعزيػػػز شػػػبكات التواصػػػؿ اتل
 الرياضيات والجامعات اإلفريقية واأللمانية ، وسد عجز العمماء المتدربيف والمتميزيف.

وهذا يرجع إلى العامؿ التاريخى وتطور الجامعة األلمانية عمى مر العصور وخاصة فػى 
مبولػػت ، المتصػؼ الثػانى لمقػػرف التاسػع عشػػر ، واسػتنادًا إلػػى مبػادئ مؤسسػػة فػوف ها

والتى تعد مؤسسة متميزة فى مجالى التدريس والبحث العممػى ، حيػث دعػا هػذا التطػور 
ـ ، وتأسػيس 8878إلى تحقيػؽ الوحػدة األلمانيػة ، والتػى تحققػت بػدعوة سػيمارؾ منػذ 

، وأصػب   (838)اإلمبراطورية األلمانية والتى جعمت ألمانيا أكبر قوة اقتصادية فى أوروبػا
مانية متميز وله الريادة العممية سواء مف حيث التدريس الجامعى مستوى الجامعات األل

والبحػػث العممػػى وخدمػػة المجتمػػع ، ممػػا دعمػػا محاولػػة تحقيػػؽ أهػػداؼ البحػػث العممػػى 
 والكراسى البحثية لتحقيؽ الريادة البحثية.

 ايعاٌَ االقتصادى :
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األلمانيػػة  وفيمػػا يتعمػػؽ بتمويػػؿ الكراسػػى البحثيػػة فهػػى تقػػع عمػػى عػػاتؽ كػػؿ مػػف الػػوزارة
العيدراليػػة لمتعمػػيـ والبحػػث ، ومؤسسػػة الكسػػندر فػػوف هامبولػػت ، ليصػػؿ مبمػػا تمويػػؿ 

يورو لمدة خمػس سػنوات ، ويرجػع ذلػؾ إلػى  608.222الكرسى البحثى الواحد حوالى 
انتعػاش النمػػو اتقتصػػادى أللمانيػػا باعتبارهػػا إحػػدى أكبػػر الػػدوؿ الصػػناعية فػػى العػػالـ ، 

عػػة مػػف حيػػث النػػاتج المحمػػى اإلجمػػالى بعػػد الوتيػػات المتحػػدة حيػػث تحتػػؿ المرتبػػة الراب
األمريكية والصيف والياباف ، كما تحتؿ المرتبة الخامسة مف حيث القوة الشرائية ، ألنها 

مميػوف  80أكبر دولة مف حيث عدد السكاف فى أوروبا ، حيث بما عدد سكانها حػوالى 
مػػف جميػػع أنحػػاء العػػالـ ، ومػػف  نسػػمة ، باإلضػػافة إلػػى جػػذب الماليػػيف مػػف المهػػاجريف

 8.48ـ وصػػمت  إلػػى 0284مظػػاهر النمػػو اتقتصػػادى هػػو أف صػػادراتها خػػالؿ عػػاـ 
تريميػػوف دوتر ، ممػػا يجعمهػػا ثالػػث أكبػػر مصػػدر فػػى العػػالـ ، ومػػف أهػػـ المنتجػػات التػػى 

ـ 0284% مف إجمػالى صػادرات ألمانيػا فػى عػاـ 86تصدرها هى السيارات والتى تمثؿ 
% فػػى عػػػاـ 4.49يػػار المركبػػػات ، كمػػا وصػػمت نسػػبة صػػػادراتها إلػػى ، يميهػػا قطػػع  

 .(830)ـ0284تريميوف دوتر فى عاـ  8.83ـ ، ووصمت نسبة استيرادها 0284
وبالطبع انعكػس اتنتعػاش اتقتصػادى بألمانيػا عمػى تشػجيع اتزدهػار البحثػى ، والعمػؿ 

ؾ سػواء بألمانيػا أو عمى التوسػع فػى إنشػاء الكراسػى البحثيػة وتػوفير الػدعـ الكػافى لػذل
بػػػدوؿ خػػػارج ألمانيػػػا خاصػػػة فػػػى القػػػارة األفريقيػػػة ، ويتحقػػػؽ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ شػػػراكة 
يمانػًا بػأف البحػث  المؤسسات الجامعية األلمانية مع نظيرها فى دوؿ القارة اإلفريقيػة ، وا 

 العممى أحد ابعاد التنمية اتقتصادية.

 ايعاٌَ ايطٝاضى :

البحثيػػة األلمانيػػة فهػػى مػػف قبػػؿ الػػوزارة األلمانيػػة العيدراليػػة ومػػف حيػػث إدارة الكراسػػى 
لمتعميـ والبحث ، وبالتنسيؽ مع مؤسسة الكسػندر فػوف هامبولػت ، ومػف المالحػظ تػأثر 
ذلؾ الجانب بالعامؿ السياسى ونمط إدارة التعميـ العالى األلمػانى ، والػذى يعػد مسػئولية 

تيات األلمانية، حيث حدد الدستور األلمانى مشترة بيف الدولة )الحكومة اتتحادية( والو 
مسئولية الحكومة اتتحاديػة فػى وضػع إطػار عػاـ لسياسػة التعمػيـ العػالى ، ويتػرؾ لكػؿ 
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وتية مسئولية تنعيذ هذا السياسة التعميـ العالى ، ويترؾ لكؿ وتية مسئولية تنعيػذ هػذا 
نيػا اتتحاديػة ت تقتصػر عمػى السياسة ، وهذا يرجع ألف البيئة العيدرالية لجمهورية ألما

وحدة كياف الدولة ، بؿ أيضًا لموتيات الست عشر الحؽ فػى سػمطة الدولػة ، فكػؿ وتيػة 
مسئولية السيادة المحددة ، مف خالؿ السمطة التشريعية والتنعيذيػة والقضػائية الخاصػة 

 .(833)بها
اسػى البحثيػة ، فتنهػا وبذلؾ فتذا كاف لوزارة التعميـ والبحث األلمػانى الحػؽ فػى إدارة الكر 

 تتي  ل ساتذة الكراسى البحثية الحؽ فى طبيعة العمؿ بتمؾ الكراسى.
 ايعاٌَ االدتُاعى :

تهدؼ الكراسى البحثية األلمانية لخدمػة المجتمػع وتمبيػة احتياجاتػه ، ومحاولػة تكػريس 
يقػًا نتائج األبحاث العممية فى حؿ المشكالت المجتمعية األلمانية بصورة ممحوظػة ، تحق

لمتنمية اتجتماعية فى مختمؼ القطاعػات ، واترتقػاء بػالوعى تجػاا ارتبػاط العالقػة بػيف 
 التطوير البحثى والتنمية الشاممة.

اجلصء ايسابمل : أٚد٘ ايػب٘ ٚ اإلخـتالف  يًهساضـى ايبشجٝـة فـى خدَـة اجملتُـمل فـى ضـٛء         

 خرباة نٌ َٔ دٓٛب أفسٜكٝا ٚ املًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة ٚ أملاْٝا : 

 متٗٝد : 

فػػى ضػػوء مػػا تػػـ عرضػػه مػػف خبػػرات كػػؿ مػػف دولػػة جنػػوب أفريقيػػا والمممكػػة العربيػػة 
حثية ، فتف هذا الجزء يتناوؿ تحميؿ مقػارف لتمػؾ السعودية ودولة ألمانيا فى الكراسى الب

إدارة  –الخبػرات ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػدة محػػاور رئيسػػة وهػػى )أهػػداؼ الكراسػػى البحثيػػة 
دور الكراسى البحثية فى خدمػة المجتمػع(  –تمويؿ الكراسى البحثية  –الكراسى البحثية 

 ، ويعد هذا التحميؿ األساس الذى تنطمؽ منه الدراسة فى وضع اإلجراءات المقترحة.
 أٚاًل : أٖداف ايهساضى ايبشجٝة : 

تتشابه أهداؼ الكراسى البحثية فى خبرات كؿ مف دولة جنوب أفريقيػا والمممكػة العربيػة 
تاحػة السعودية وألمانيا ، فى العمؿ ع مى تطوير وتحسيف القػدرة البحثيػة بالجامعػات ، وا 
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العرصة لمتنافسية واتبتكار واستقطاب العمماء المتميزيف مف خارج بالدهـ ، وتشجيعهـ 
 لمعمؿ خالؿ فرؽ الكراسى البحثية.

 Competitiveويمكػػػف تعسػػػير وجػػػه التشػػػابه فػػػى ضػػػوء معهػػػـو الميػػػزة التنافسػػػية 

Advantage  ة المؤسسة عمى الصػيا ة والتطبيػؽ لالسػتراتيجيات ، وتعرؼ بأنها مقدر
التػػى تجعمهػػا فػػى مركػػز أفضػػؿ بالنسػػبة لممؤسسػػات األخػػرى العامػػة فػػى نعػػس النشػػاط ، 
وتتحقػػؽ مػػػف خػػػالؿ اتسػػػتثمار األفضػػػؿ ل مكانيػػػات والمػػػوارد العنيػػػة والماليػػػة والماديػػػة 

ا ، والتػى تمكػف والتنظيمية ، فضػاًل عػف مقػدرة المػواد البشػرية لػدى المؤسسػة وكعاءتهػ
مػػف تصػػميـ اتسػػتراتيجية التنافسػػية وتطبيقهػػا، وتعػػرؼ أيضػػًا بأنهػػا امػػتالؾ المؤسسػػة 
لمموارد والكعاءات التى تمكنها مف تقػديـ خػدمات ومخرجػات بأقػؿ تكمعػة وأعمػى جػودة ، 

 . وقدرتها عمى إنجاز أنشطتها بطريقة متعردة ، بما يؤهمها لمتعوؽ عمى المنافسيف
التنافسػػية لمجامعػػة بأنهػػا الكيعيػػة التػػى تسػػتطيع بهػػا الجامعػػة أف تميػػز وتعػػرؼ الميػػزة 

نعسها عف أقرانهػا ومنافسػيها مػف الجامعػات األخػرى ، وتحقػؽ لنعسػها التعػوؽ والتميػز 
عمػػيهـ مػػف خػػالؿ مجموعػػة مػػف المهػػارات والتكنولوجيػػا والمػػوارد والقػػدرات التػػى تسػػتطيع 

ـ ومنػػػافع لممسػػػتعيديف أعمػػػى مػػػا يحققػػػه إدارة الجامعػػػة تنسػػػيقها واسػػػتثمارها لخمػػػؽ قػػػي
 المنافسوف ، والسرعة فى التجديد والتطوير ، والتأكيد عمى التميز واتختالؼ.

حيث تسعى خبرات كؿ مف جنوب أفريقيا والمممكة العربية السعودية وألمانيا إلى تحقيؽ 
شػػاء الميػػزة التنافسػػية لجامعتهػػا فػػى مجػػاؿ البحػػث العممػػى والعمػػؿ عمػػى التوسػػع فػػى إن

الكراسػػى البحثيػػة بمختمػػؼ مجاتتهػػا البحثيػػة   لتحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية فػػى المجػػاؿ 
البحثى ، والتوصؿ إلى الريػادة البحثيػة التػى تػؤثر بصػورة مباشػرة عمػى تحقيػؽ التنميػة 

 اتقتصادية واتجتماعية.
 Globalizationكمػػا يمكػػف تعسػػير وجػػه التشػػابه أيضػػًا فػػى ضػػوء معهػػـو العولمػػة 

بهػػا ثػػورة عمميػػة تكنولوجيػػة واجتماعيػػة تلطػػى العػػالـ بشػػبكة مػػف المواصػػالت ويقصػػد 
واتتصاتت ، أنتجت أنماطًا مف المعاهيـ والقيـ السموكية ما يجعمها ذات تأثير فعاؿ فى 
مختمػػؼ جوانػػب الحيػػاة الخاصػػة والعامػػة، وهػػى أيضػػًا التحػػوؿ إلػػى العالميػػة والبعػػد عػػف 
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مع الثقافات المختمعة ، والعمـ عمى اتندماج فػى إطػار  اإلنلالقية واتتجاا إلى اتحتكاؾ
 المجتمع العالمى وعدـ التخوؼ مف ذلؾ واتنعتاحية.

لػػذلؾ تسػػعى الجامعػػات إلللػػاء الحػػواجز الجلرافيػػة أو التاريخيػػة والسياسػػية والثقافيػػة ، 
والعمػػؿ عمػػى توظيػػؼ وسػػائؿ اإلعػػالـ والتكنولوجيػػا وتحقيػػؽ أهػػداؼ الكراسػػى البحثيػػة ، 

 شجيع اتنعتاح البحثى فى مختمؼ المياديف العممية.وت
 ثاًْٝا : إدازة ايهساضى ايبشجٝة : 

فى ضوء ما تـ عرضه حوؿ إدارة الكراسى البحثية فى دوؿ المقارنة يمكػف تحديػد أوجػه 
 التشابه واتختالؼ بينهـ وتعسيرها ، وهى كما يمى : 

 اٚد٘ ايتػاب٘ بني دٍٚ املكازْة : -0

المقارنػػػة فػػػى تشػػػجيع الجهػػػات التػػػى تػػػدير الكراسػػػى البحثيػػػة عمػػػى إجػػػراء تتشػػػابه دوؿ 
األبحػػاث العمميػػة التػػى تحقػػؽ الريػػادة البحثيػػة فػػى مختمػػؼ المجػػاتت ، وزيػػادة الػػوعى 
بأهمية البحث العممى مف قبؿ القائميف عمى صنع القرار التعميمى بتمػؾ الػدوؿ ، ويمكػف 

، والتػى تعػرؼ بأنهػا مجموعػة مػف القػيـ تعسير ذلؾ فى ضوء معهـو الثقافة التنظيميػة 
والمعتقػػػدات واتفتراضػػػات األساسػػػية والمعػػػايير واألعػػػراؼ التنظيميػػػة التػػػى يػػػؤمف بهػػػا 
العامميف داخؿ الجامعة والتى تؤثر بشكؿ مباشر أو  ير مباشر عمى سموكياتهـ وكيعية 

 أدائهـ لممهاـ المنوطة بهـ.
حثيػػة والعمػػؿ عمػػى تػػوفير البيئػػة المناسػػبة لػػذا اهتمػػت دوؿ المقارنػػة بػػتدارة الكراسػػى الب

بالجامعػػات و ػػرس القػػيـ التػػى تشػػجع عمػػى تعزيػػز مبػػادئ البحػػث العممػػى، وزيػػادة وعػػى 
 األساتذة الباحثيف بأهمية الكراسى البحثية فى مختمؼ المياديف العممية المتقدمة.

 أٚد٘ االختالف بني دٍٚ املكازْة : -9

ارى المتبػػػع لمكراسػػػى البحثيػػػة بهػػػا ، ويرجػػػع ذلػػػؾ تختمػػػؼ دوؿ المقارنػػػة فػػػى الػػػنمط اإلد
تخػػتالؼ الػػنمط السياسػػى لتمػػؾ الػػدوؿ ، فعػػى دوؿ كػػؿ مػػف جمهوريػػة جنػػوب أفريقيػػا 
وألمانيػا يجمػػع الػػنمط اإلدارى بهػػا بػػيف معهػػـو المركزيػػة والالمركزيػػة ، والػػذى يعنػػى بػػأف 

يتػػرؾ لموتيػػات الحكومػػة لػػديها القػػدرة فػػى وضػػع اإلطػػار العػػاـ لسياسػػة التعمػػيـ ، ولكػػف 
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والحكومة المحمية مسئولية تنعيذ تمؾ السياسػة ، وفػى المممكػة العربيػة السػعودية نظػاـ 
الحكـ الممكى وهو لمنظاـ السياسى المركزى بالمممكة ومعهـو المركزية يرتكز عمى مدى 
صيا ة السمطة فى الهيكؿ التنظيمى لمدولة ، وحؽ اتحتعاظ بالسمطات التػى تتركػز فػى 

 دارة العميا.سمطة اإل
وقد انعكس النمط السياسى لدوؿ المقارنة عمى إدارة الكراسى البحثية بها ، فقد شػاركت 
السمطة التشريعية والمحميػة التنعيذيػة بكػؿ مػف جمهوريػة جنػوب أفريقيػا والمانيػا اإلدارة 
بالكراسى البحثية ، بينما فى المممكة العربيػة السػعودية يعػد مجمػس كراسػى البحػث هػى 

ئػػة العميػػا المشػػرفة عمػػى برنػػامج كراسػػى البحػػث وتتػػولى مسػػئولية التخطػػيط اإلدارى الهي
 واألكاديمى والمالى ، ومتابعة التنعيذ.

 ثايجًا : متٌٜٛ ايهساضى ايبشجٝة : 

تتشػػابه دوؿ المقارنػػة فػػى ارتعػػاع التمويػػؿ المخصػػص لمكراسػػى البحثيػػة بتمػػؾ الػػدوؿ ، 
التنميػة اتقتصػادية وتعػرؼ بأنهػا الزيػادة ويمكف تعسير أوجه التشابه فى ضػوء معهػـو 

السنوية المتتالية فى حجـ اتستثمارات المباشرة المحمية واألجنبية وفػى حجػـ التوظيػؼ 
لعناصػػػر اإلنتػػػاج المتاحػػػة وفػػػى إنتاجيػػػة العمػػػؿ ورأس المػػػاؿ وتزايػػػد درجػػػة اتسػػػتقرار 

روؼ اتقتصػػػػادى والسياسػػػػى واتجتمػػػػاعى وتحسػػػػف مسػػػػتوى التعمػػػػيـ والتػػػػدريب والظػػػػ
 اتجتماعية.

وقد انعكس هذا المعهـو عمى توفير التمويؿ الالـز لمكراسى البحثية فى دوؿ المقارنػة ، 
مما أثر عمى نجاح عمؿ تمؾ الكراسى والتوصؿ إلى نتػائج بحثيػة تسػهـ بصػورة مباشػرة 

 فى إحداث التنمية اتقتصادية.

 زابعًا : ايهساضى ايبشجٝة فى خدَة اجملتُمل : 

تتشابه دوؿ المقارنة فى أف الكراسى البحثيػة بهػا تهػدؼ إلػى خدمػة المجتمػع ، ويمكػف 
والتى  Community Serviceتعسير أوجه التشابه فى ضوء معهـو خدمة المجتمع 

تعرؼ بأنها الوظيعة الثالثة لمجامعػة وتشػمؿ كػؿ مػا يمكػف أف تقدمػه الجامعػة لممجتمػع 
إطار وظيعتى التعميـ والبحث العممى، كما أنها  مف خدمات وبرامج وأنشطة و يرها خارج
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حداث تلييرات تنمويػة  تعد نشاط تعميـ يعمؿ عبر نشر المعرفة خارج أسوار الجامعة ، وا 
فى البيئة المحيطة بالجامعػة ووحػدتها اإلنتاجيػة واتجتماعيػة المختمعػة، فالجامعػة هػى 

 نها مف القياـ بذلؾ.المؤسسة اتجتماعية الوحيدة التى تمتمؾ قدرات فكرية تمك
وتعرؼ أيضًا بأنها استثمار موارد الكمية لخدمة المجمع الخارجى بشكؿ  يػر ربحػى مػف 
خػػالؿ نػػوعيف مػػف األنشػػطة الخدميػػة ، أحػػدهما وهػػى األنشػػطة  يػػر المباشػػرة الموجهػػة 
لطالبهػػا لموفػػاء باحتياجػػات البيئػػة المحيطػػة مػػف التخصصػػات المختمعػػة ، والثانيػػة هػػى 

جراء البحوث التطبيقيػة لحػؿ األنشطة المب اشرة والمتمثمة فى برامج التعميـ المستمر ، وا 
مػػػا يواجػػػه المجتمػػػع المحمػػػى مػػػف مشػػػكالت ، وتقػػػديـ اتستشػػػارات العمميػػػة لمؤسسػػػات 

 المجتمع المختمعة.
فعػػػى ظػػػؿ هػػػذا المعهػػػـو تسػػػعى الكراسػػػى البحثيػػػة بخبػػػرات دوؿ المقارنػػػة إلػػػى خدمػػػة 

تطوير المجتمعى ومعالجة مختمؼ المشكالت البحثية بها مجتمعاتها وتحقيؽ اترتقاء وال
، وهذا يتماشى أيضًا مع هدؼ إنشػاء الكراسػى البحثيػة ، والتػى تسػعى بالدرجػة الػدولى 

 إلى تطوير المجتمع المحمى وخدمته.
ويمكػػف تعسػػير أوجػػه التشػػابه فػػى ظػػؿ معهػػـ مجتمعػػات الممارسػػة والػػذى يعػػرؼ بأنػػه 

اهتمػاـ مشػترؾ بموضػوع معػيف ، أو يسػعوف لتحقيػؽ هػدؼ مجموعة مػف األفػراد لػديهـ 
مشترؾ ، وهؤتء األفراد ليس بالضرورة أنهـ يعممػوف فػى مكػاف واحػد ولكػف اهتمامػاتهـ 

 متقاربة أو يجمعهـ إطار مشترؾ مف اتهتمامات.
حيػػث يرتكػػز عمػػؿ الكراسػػى البحثيػػة عمػػى فريػػؽ عمػػؿ يشػػتركوا اهتمامػػاتهـ البحثيػػة ، 

األهػػداؼ والعمػػؿ عمػػى خدمػػة المجتمػػع الػػذى يشػػجع عمػػؿ تمػػؾ  لتحقيػػؽ مجموعػػة مػػف
 الكراسى وتدعمها.
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اجلصء اخلاَظ : اجلٗٛد املصسٜة فـى تطـٜٛس ايبشـح ايعًُـى ٚايهساضـى ايبشجٝـة خلدَـة        

 اجملتُمل : 

 متٗٝد : 

أصب  لمصر رصيد ضخـ تعتز به مف العمماء والخبراء فى مختمؼ التخصصات العممية 
يف عمػػى تطويػػع إنجػػازاتهـ العمميػػة لخدمػػة المجتمػػع وتنميػػة مػػواردا األكاديميػػة ، والقػػادر 

وقدراته ، لذا يشجع المهتميف بمجاؿ البحث العممى باستيعاب تمؾ القدرات واستثمارها ، 
ويمكف توضػي  أهػـ الجهػود المصػرية فػى تطػوير البحػث العممػى والكراسػى البحثيػة فػى 

 خدمة المجتمع ، وفقًا لممحاور التالية : 
  : الجهود المصرية فى تطوير البحث العممى فى خدمة المجتمع.أوتً 

 ثانيًا : مبادرات منظمة اليونسكو لدعـ البحث العممى والكراسى البحثية فى مصر.

نشاء كراسى بحثية.  ثالثًا : معوقات الجهود المصرية نحو تطوير البحث العممى وا 
 النحو التالى : ويمكف تناوؿ تمؾ المحاور فى الصعحات التالية عمى 

 أٚاًل : اجلٗٛد املصسٜة فى تطٜٛس ايبشح ايعًُى فى خدَة اجملتُمل : 

نظػػرًا لمتحػػوتت اتقتصػػادية الدوليػػة الجاريػػة وتعػػاظـ المنافسػػة التجاريػػة التػػى شػػهدتها 
األسواؽ المحمية والعالمية ، جعؿ مف الضرورى أف يوجه أصحاب القػرار فػى مؤسسػات 

 تعزيز البحث العممى ومف مظاهر هذا اتهتماـ ما يمى :  التعميـ العالى بمصر إلى
 Technological Incubator( ساضٓات ايتهٓٛيٛدٝة : 0)

وهػػى عبػػارة عػػف وحػػدات لمػػدعـ العممػػى والتكنولػػوجى ، وتقػػـو بالتعػػاوف مػػع الجامعػػات 
ومراكػػز األبحػػاث العمميػػة التابعػػة لتمػػؾ الجهػػات ، وتشػػتمؿ عمػػى معامػػؿ وورش وأجهػػزة 
بحوث ، باإلضافة إلى أعضاء هيئة تدريس وباحثيف عامميف ، وخبراء متخصصػيف فػى 

التكنولوجيػا ، مػف خػالؿ التعاقػدات واتتعاقػات مجاتتهـ البحثية ، بهدؼ تسويؽ العمػـ و 
التى تػتـ بػيف مجتمػع المػاؿ واألعمػاؿ وتطبيقػات البحػث العممػى ، لػذا فهػى ترتكػز عمػى 

 .(834)الشراكة والتعاوف كاستراتيجية لمتنمية اتقتصادية
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ـ بتقامػػػة أولػػى الحاضػػػنات 0222حيػػث قامػػت وزارة اتتصػػػاتت والمعمومػػات فػػػى عػػاـ 
تخصصة فى تكنولوجيا اتتصاتت ، وأطمؽ عميها حاضنة تطوير األفكار التكنولوجية الم

بالقرية الذكية بالجيزة ، وساهمت  أكاديمية البحث العممى بتنشػاء حاضػنات خػالؿ عػاـ 
 .(835)ـ ، لدعـ خمس شركات تكنولوجية ناشئة مف مشروعات تخرج الطالب0283

بحث العممى عف مبادرة البرنػامج ـ أعمف وزير التعميـ العالى وال0285وفى أكتوبر عاـ 
القػػػومى لمحاضػػػنات التكنولوجيػػػة بمراكػػػز البحػػػوث التابعػػػة ألكاديميػػػة البحػػػث العممػػػى 
والتكنولػوجى بمحافظػات سػوهاج وطنطػا والػوادى الجديػد ودميػاط والزقػازيؽ والسػػويس ، 
بالتعػػاوف مػػع عػػدد مػػف الجامعػػات ووزارة التعمػػيـ العنػػى ووزارة الصػػناعة بػػدعـ مػػف قبػػؿ 

 STOF Science and Technologyدوؽ دعػـ العمػـو والتنميػة التكنولوجيػة صػن

Development Fund
، وذلػػؾ باعتبػػار أف الحاضػػنات التكنولوجيػػة لهػػا دور  (836)

مهـ فى تحقيؽ اقتصاد المعرفة لكونها تعنى بترجمة مخرجات البحث العممػى مػف خػالؿ 
ات الناشئة ، وبذلؾ يمكف تحويمهػا برامج اإلبداع واتبتكار ، وتطويرها وتسويقها ولمشرك

لثػػروة تسػػهـ فػػى اتقتصػػاد الػػوطنى ، لػػذا فهػػى تقػػدـ دورًا أساسػػيًا فػػى ربػػط المؤسسػػات 
 .(837)العممية والبحثية بالقطاعات الصناعية والخدمية

ومػػف أمثمػػة حاضػػنات األعمػػاؿ التكنولوجيػػة بالجامعػػات فػػى مصػػر هػػى حاضػػنة أعمػػاؿ 
الجامعػػة األمريكيػػة مػػف خػػالؿ حاضػػنة رواد األعمػػاؿ الجامعػػة األمريكيػػة ، حيػػث تقػػـو 

مكانيػػة  باحتضػػاف الشػػركات الناشػػئة واجتيػػاز الشػػركات بنػػاء عمػػى حداثػػة المبػػادرة ، وا 
تسػػويؽ العكػػرة وخبػػرة رائػػد األعمػػاؿ أو العريػػؽ القػػائـ عمػػى المشػػروع ، وتقػػدـ الجامعػػة 

ج الحػـر الجػامعى ، دورات تدريبية لمشركات ، كما توفر شبكة مف العالقػات داخػؿ وخػار 
ـ، والتػػى ترتكػػز مهمتهػا بجانػػب الخػػدمات السػػابقة 0227وتػـ إنشػػاء فيوتشػػر تب عػاـ 

تسػػػػويؽ المنتجػػػػات التكنولوجيػػػػة لممشػػػػروعات الصػػػػليرة المحتضػػػػنة ، لتمويمهػػػػا إلػػػػى 
 .(838)مشروعات تساهـ فى التنمية اتقتصادية
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 :  (039)ٚتػٌُ احلاضٓات ايتى مت تأضٝطٗا َا ًٜى

 اضنة أعماؿ بمحافظة المنوفية(.حاضنة تال )ح -

حاضػػنة المشػػروعات التكنولوجيػػة بػػالتبيف )حاضػػنة تكنولوجيػػة بحمػػواف وتقػػع فػػى  -
 التبيف وهى قريبة مف معهديف لبحوث يركزاف لعمـ المعادف وحماية البيئة(.

 حاضنة مدينة السادس مف أكتوبر )حاضنة تكنولوجية بمحافظة الجيزة(. -

 بأسيوط. حاضنة األعماؿ والتكنولوجيا -

 حاضنة عيف شمس بكمية الهندسة. -

 حاضنة أسواف وهى حاضنة أعماؿ تكنولوجية. -

 حاضنة العاشر مف رمضاف. -

 حاضنة الدويقة المعتوحة بمحافظة القاهرة. -

 حاضنة أعماؿ طيبة الجديدة بمدينة األقصر. -

 حاضنة بورسعيد المعتوحة. -

 حاضنة أعماؿ وتكنولوجيا أبو رواش بمحافظة الجيزة. -

 ة السالـ المعتوحة بالقاهرة.حاضن -
 ( احلدائل ايعًُٝة ٚايتهٓٛيٛدٝة : 9)

لقد أدرؾ المسئولوف فى مصػر أهميػة الحػدائؽ العمميػة والتكنولوجيػة فػى تحقيػؽ النمػو 
اتقتصػػادى والتكنولػػوجى ، وذلػػؾ باعتبارهػػا آليػػة لتحويػػؿ البحػػوث العمميػػة إلػػى تطبيقػػات 

شركات تدعمها المراكز البحثية والمؤسسػات تكنولوجية ، وذلؾ مف خالؿ احتوائها عمى 
األكاديمية والجامعات ، مف خالؿ تقديـ الحموؿ واألفكار البحثية ودراسة كيعيػة تطبيقهػا 
، وتػػػدعمها المؤسسػػػات الصػػػناعية الكبيػػػرة ومهمتهػػػا اإلنتػػػاج والتسػػػويؽ ، حيػػػث تقػػػـو 

اءات اتختػػراع ، بتمويػػؿ واحتضػػاف األبحػػاث العمميػػة القابمػػة لمتطبيػػؽ التكنولػػوجى ، وبػػر 
 .(842)وكذلؾ مشروعات التخرج الجامعية وتسويقها
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 ٚبدأت َصس فى تبٓى إْػاء بعض احلدائل ايعًُٝة َٚٔ أُٖٗا َا ًٜى : 

 :  (040)اهلٝئة ايعاَة ملدٜٓة َبازى يألعاخ ايعًُٝة ٚايتطبٝكات ايتهٓٛيٛدٝة-أ

ـ ، ومقرها مدينة بػرج العػرب الجديػدة 8993لسنة  85وهذا وفقًا لمقرار الجمهورى رقـ 
وتتبع وزير الدولػة لشػئوف البحػث العممػى ، وتتكػوف الهيئػة مػف مجموعػة مػف المعاهػد 

 والمراكز اآلتية : 
 معهد بحوث الهندسة الوراثية. -

 معهد بحوث زراعية األراضى القاحمة. -

 معهد المعموماتية. -

 الميزر.معهد  -

 معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة. -

 معهد بحوث البيئة والموارد الطبيعية. -

 معهد بحوث الطاقات الجديدة والمتجددة. -

 معهد تنمية القدرات العممية والتكنولوجية. -

 معهد تنمية الصناعات الصليرة. -

 معهد تطوير الصناعات الهندسية. -

 ة والصيدلية والتخميرية.معهد تطوير الصناعات الدوائي -

 معهد بحوث الكيماويات الدقيقة. -
 :  (049)نُا تٗدف اهلٝئة ايعاَة ملدٜٓة َبازى إىل

 اقتراح إنشاء معاهد ومراكز أبحاث عممية وتطبيقات تكنولوجية متخصصة. -

إنشػػػاء وحػػػدات خدمػػػة البحػػػوث كػػػػالورش ومحطػػػات التجػػػارب ومراكػػػز الوثػػػػائؽ  -
 والعهارس والطباعة.

شروعات البحثيػة والتطبيقيػة بمعردهػا أو باتشػتراؾ مػع  يرهػا بالػداخؿ القياـ بالم -
 والخارج.
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توفير خدمات التدريب عمى األساليب العمميػة والتكنولوجيػة الحديثػة لمعػامميف فػى  -
 مختمؼ األنشطة اإلنتاجية والخدمية.

التعػػاوف مػػع جهػػات اإلنتػػاج والخػػدمات ومؤسسػػات األبحػػاث العمميػػة والتطبيقػػات  -
 التكنولوجية بالداخؿ والخارج.

اتشتراؾ مع الجهات اإلنتاجيػة بالدولػة فػى عمميػات نقػؿ التكنولوجيػا مػف الػداخؿ  -
 والخارج.

يعاد المن  والبعثات فى حدود القانوف. -  تدريب المتخصصيف وا 

إبراـ اتتعاقيات والعقود ، مع الهيئات والشركات المصرية أو العربيػة أو األجنبيػة  -
 ى مجاتت اختصاصاتها.أو الدولية ف

وتـ إصدار الالئحة التنعيذية لمهيئػة العامػة لمدينػة مبػارؾ ل بحػاث العمميػة والتطبيقػات 
ـ ، بحيػػث يكػػوف القػػائموف 0225لسػػنة  847التكنولوجيػػة وفقػػًا لمقػػرار الجمهػػورى رقػػـ 

بالبحػػث العممػػى هػػـ أعضػػاء هيئػػة البحػػوث بالمدينػػة مػػف األسػػاتذة وأسػػاتذة مسػػاعدوف 
 .(843)، ويعاونهـ الباحثوف المساعدوف ومساعدو الباحثيف وباحثوف

 ايكسٜة ايرنٝة :  -ب

صػػػممت القريػػػة تجتػػػذاب الصػػػناعات واألنشػػػطة الخدميػػػة التػػػى تسػػػتند إلػػػى تقنيػػػػات 
ـ ، وبمػػا مسػػاحتها حػػوالى 0228المعمومػػات واتتصػػاتت ، وتأسسػػت فػػى نػػوفمبر عػػاـ 

% مػػػف المسػػػاحات 5و  % مػػػف المبػػػانى ،85فػػػداف ، ويتكػػػوف المشػػػروع مػػػف  663
الخضػراء والمسػاحات التجميميػة ، وتعػد أولػى مجمعػات الشػركات فػى مصػر ، وهػى تعػد 
موقع لمئات الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحمية ، ويوجػد بهػا جامعػة النيػؿ 

 .(844)واألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجية والنقؿ البحرى
  ًٝة :ٚادى ايتهٓٛيٛدٝا باإلمساعٝ -دـ

يسعى هذا المشروع إلى تحقيؽ التنمية اتقتصادية واتجتماعية فى منطقػة شػبه جزيػرة 
كيمػو متػرًا مربعػًا عمػى الشػاط  الشػرقى مػف  70سيناء ، وقد خصصت له مساحة تبما 

قناة السويس شػماؿ شػرقى الػبالد ، ويعػد وادى التكنولوجيػا لمتقنيػة ، فيضػـ العديػد مػف 
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لتعميميػػػػة والتدريبيػػػػة والصػػػػناعية والخدميػػػػة ، وتهػػػػتـ المؤسسػػػات العمميػػػػة والبحثيػػػػة وا
بالمجاتت البحثية المختمعة مثؿ : تقنيات المعمومات واتتصاتت ، والتقنيات الحيوية ، 
واإللكترونيات ، وتقنيات المواد الجديدة ، وتقنيات الطاقة المتجددة وتشرؼ عميهػا وزارة 

 .(845)، وصندوؽ التنمية اتجتماعية التعميـ العالى ، ووزارة الدولة لمبحث العممى
 ثاًْٝا : دٗٛد َٓظُة ايْٝٛطهٛ يدعِ ايهساضى ايبشجٝة : 

والكراسػػػى البحثيػػػة الجامعيػػػة لمنظمػػػة  (Unitwin)فػػى ظػػػؿ برنػػػامج توأمػػػة الجامعػػػات 
، وقد  تػـ تأسيسػها منػذ  Unesco Chairاليونسكو ، ويطمؽ عميها كراسى اليونسكو 

دولػػة حػػوؿ  886مؤسسػػة جامعيػة فػػى  722كثػر مػػف ـ ، واشػػتركت فيهػػا أ8990عػاـ 
العالـ ، وارتبطت المجاتت البحثية بتمؾ الكرسى بمجػاتت عمػؿ منظمػة اليونسػكو وهػى 

 .(846)مجاتت التعميـ والعمـو الطبيعية واتجتماعية والثقافة واتتصاؿ
نشػػاء  ويشػػمؿ أنشػػطة هػػذا البرنػػامج إتاحػػة شػػبكات معمومػػات مشػػتركة بػػيف الجامعػػات وا 

راسى األستاذية الدولية ، بحيث تقػـو منظمػة اليونسػكو بػدور الوسػيط الععػاؿ لمهيئػات ك
والمؤسسات المعنيػة عمػى أسػاس المشػاركة األكاديميػة الضػمنية ، ويشػارؾ تمويػؿ تمػؾ 
الكراسػػػى الجامعػػػات المشػػػاركة فػػػى التوأمػػػة مػػػف مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالى فػػػى الػػػدوؿ 

 المتقدمة. 
 :  (047)عجٝة يًْٝٛطهٛ فى َصس عًى ايٓشٛ ايتاىلٚقد مت إْػاء عدة نساضى 

ٛ مج ٚاجلٗة املطتضٝفة ٖى داَعة دٓٛب ايٛادى مج بعٓٛإ  -0 نسضى عجى ملٓظُة ايْٝٛطه

 ّ( :0997ايتُٓٝة املطتداَة فى َٓاطل اجلفاف عاّ )

قمػيـ الصػعيد  وهدفت إلى تنعيذ مشروعات خاصة بتدارة الموارد الطبيعية لوادى العػاقى وا 
، ومف أهـ البرامج المقدمة )برامج تعمـ القراءة والكتابة فى وادى العاقى وخزاف المحػيط 

تشجيع الطالب عمى إجراء أنشطة عممية فى  –الحيوى وبصعة خاصة لمنساء واألطعاؿ 
تشػػجيع البػػاحثيف  –ـ البيئػػى والمجتمعػػات النباتيػػة والصػػحراوية مقػػرر دراسػػى عػػف النظػػا

إتاحػة فػرص عمػؿ  –عمى إجراء وسػائؿ عمميػة ماجسػتير ودكتػوراا فػى هػذا التخصػص 
 لمسيدات فى الصعيد ، ومنسؽ الكرسى هو بروفوسور ايرينا سيرنجؿ.
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 :  ّ(9119نسضى ايْٝٛطهٛ ظاَعة دٓٛب ايٛادى فى دلاٍ ايتعًِٝ ايبٝئى )عاّ  -9

وهػػدؼ إلػػى تعزيػػز الػػتعمـ البيئػػى متعػػدد التخصصػػات فػػى المؤسسػػات التعميميػػة عمػػى 
مستوى الطالب والخريجيف ، وتنمية مبادئ التقنية البيئية ، وزيػادة الػوعى البيئػى بػيف 
الجمهػػور والمعينػػيف وصػػناعى القػػرار التعميمػػى ، ومػػف أهػػـ أنظمػػة هػػذا الكرسػػى وحػػدة 

بالتعػػػاوف الوثيػػػؽ مػػػع منظمػػػة اليونسػػػكو ومكتػػػب القػػػاهرة  RCUالتنسػػػيؽ اإلقميمػػػى 
والجامعة األردنية ، والتى نظمت اجتماعات الكرسى ، وتعتبر جامعة جنوب الػوادى هػى 
المنسقة لشبكة التقنية البيئية فػى اإلقمػيـ العربػى وأسػتاذ الكرسػى هػو بروفيسػور أحمػد 

 عصمت بالؿ.
ّ املؤضطـة املطتضـٝفة :   9119إ عـاّ  نسضى عح َٓظُة ايْٝٛطهٛ فى سكٛم اإلْطـ  -3

 اجلاَعة األَسٜهٝة فى ايكاٖسة : 

هػػدؼ إلػػى تعزيػػز النظػػاـ البحثػػى فػػى مجػػاؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف ويػػتـ التعػػاوف الػػدولى بػػيف 
البػػػاحثيف المعتػػػرؼ بهػػػـ دوليػػػًا وأعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػة ، وترسػػػيخ مبػػػادئ 

 لرئيسية لمكرسى هو : المساواة بيف الرجؿ والمرأة ، ومف أهـ األنشطة ا
برنػػامج حقػػوؽ اإلنسػػاف وهػػو برنػػامج أكػػاديمى لمقػػانوف العػػالمى لحقػػوؽ اإلنسػػاف وهػػو 
مقرر دراسى يدرسه طالب الدراسات العميا لمػدة عػامميف وينتهػى بحصػولهـ عمػى درجػة 
الماجسػػتير ، ويتكػػوف البرنػػامج مػػف سػػتة أجػػزاء وهػػو : )مقػػرر مبػػدئى لقػػانوف حقػػوؽ 

حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػى  –ى كتابػػة القػػانوف الػػدولى لحقػػوؽ اإلنسػػاف البحػػث فػػ –اإلنسػػاف 
النظػػاـ األوروبػػى ونظػػاـ الوتيػػات المتحػػدة األمريكيػػة لحمايػػة  –دسػػتور األمػػـ المتحػػدة 

القانوف الدستورى فػى  –حقوؽ اإلنساف فى الشرؽ األوسط وأفريقيا  –حقوؽ اإلنساف 
 مقارنة حقوؽ اإلنساف(.

ضػػػافة إلػػػى تمويػػػؿ مػػػن  دراسػػػية لمطػػػالب المصػػػرييف ويمػػػوؿ مػػػف مؤسسػػػة فػػػورد ، باإل
المتخرجيف مف الجامعات القومية وساهمت فى الدعـ جامعة بريتوريػا لحقػوؽ اإلنسػاف 

بجنػػػوب أفريقيػػػػا ، وبمػػػا عػػػػدد طػػػػالب  SURوالديمقراطيػػػة وجامعػػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػػاف 
 .Dr. Enid Hillطالب ومنسؽ الكرسى هو د. انيد هيؿ  42ـ 0223الماجستير فى 
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ّ ٚاملؤضطـة املطتضـٝفة ٖـى    0990غبهة نساضى ايْٝٛطـهٛ يدزاضـات اهلذـسة ايكسٜـة     -4

 اجلاَعة األَسٜهٝة بايكاٖسة : 

وهدفت إلى تعزيز المعرفة األكاديمية فى مجػاؿ الهجػرة الجبريػة ، وتعزيػز التواصػؿ بػيف 
المشػػاركيف فػػى بػػرامج الالجئػػيف والهجػػرة الجبريػػة ، ويشػػارؾ فػػى تمػػؾ الشػػبكة جامعػػة 

اح الوطنيػػة بعمسػػطيف والجامعػػة األردنيػػة وجامعػػة الحسػػف الثػػانى بػػالملرب ومركػػز النجػػ
دراسات جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا ، ومركز التنمية الدولية بجامعة أكسعورد بالمممكة 

 المتحدة.
نسضـــى ايْٝٛطـــهٛ فـــى دلـــاٍ تُٓٝـــة أعضـــاء ٖٝئـــة ايتـــدزٜظ ٚتطـــٜٛس املٓـــاٖر   -5

  ّ( :0994اجلاَعة )ٚايتهٓٛيٛدٝا ايتعًُٝٝة ٚإدازة 
وهػػػدؼ إلػػػى تحقيػػػؽ الػػػدعـ مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالى فػػػى الػػػدوؿ العربيػػػة ، والجامعػػػة 

 –الجامعة األردنية بػاألردف  –المشاركة فى هذا البرنامج : )جامعة برليف الحرة بألمانيا 
 بجنوب أفريقيا ، جامعة الخرطـو بالسوداف(. Stellenboshجامعة ستيمينبوش 

ّ ٚاجلاَعــة املطتضــٝفة ٖــى 9119طــهٛ يًُــسأة ٚايعًــّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝــا نسضــى ايْٝٛ -6

 داَعة عني مشظ : 

والهػػدؼ الرئيسػػى مػػف هػػذا الكرسػػى هػػو دعػػـ المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف ودعػػـ التنميػػة 
 .(848)المستدامة فى السالـ ، والمنسؽ هو أ.د/ أحمد ذكى بدر

نشػاء كراسػى لميونسػكو وباستقراء جهود منظمة اليونسكو لتوأمة الجامعػات المصػرية  وا 
بها ، نجد أنها تقتصر أهدافها عمى إجراء مجموعة مػف األنشػطة المتعمقػة بعقػد نػدوات 
ومؤتمرات ، وباإلضافة إلػى اإلشػراؼ عمػى طػالب الدراسػات العميػا ، ولػـ تسػعى إلحػداث 
نقمة بحثية فى الجامعػات المصػرية ، أو إجػراء أبحػاث عمميػة متخصصػة فػى المجػاتت 

تجتماعية والطبيعية و يرها ... ، والمرتبطة أهدافها بخدمة المجتمع المصرى ، العمـو ا
كمػػا أف تمويػػؿ تمػػؾ الكراسػػى اقتصػػر عمػػى منظمػػة اليونسػػكو وجامعػػات الػػدوؿ المتقدمػػة 

 المشاركة فى التوأمة.
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لػػذلؾ تسػػعى الدراسػػة الحاليػػة إلػػى الػػدعوة إلنشػػاء كراسػػى بحثيػػة بالجامعػػات المصػػرية 
كراسػى البحثيػة والمرتبطػػة بخدمػة المجتمػع المصػرى ، وتشػرؼ عميهػػا تحقػؽ أهػداؼ  ال

إدارة مصػػرية ، ممػػا يتػػي  إجػػراء أبحػػاث عمميػػة مػػف قبػػؿ خبػػراء متخصصػػوف عممػػػاء 
 مصرييف وذو مكانة عممية لعالج المشكالت المجتمعية بصورة واقعية ممموسة.

 سى : ثايجًا : َعٛقات تطبٝل ايهساضى ايبشجٝة فى خدَة اجملتُمل املص

 :تعددت وتنوعت معوقات تطوير الكراسى البحثية فى مصر، نذكر منها عمى سبيؿ المثاؿ ما يمى
ضػػعؼ كعايػػة المػػوارد الماليػػة والبشػػرية الالزمػػة إلجػػراء البحػػوث التطبيقيػػة التػػى  -8

 .(849)يشارؾ فيها أعضاء هيئة التدريس بهدؼ خدمة المجتمع

العمميػػة فػػى تطػػوير المعرفػػة ، ضػػعؼ توظيػػؼ البحػػث العممػػى وتنميػػة القػػدرات  -0
وتطويع التقنيات الحديثة لممشاركة فى حؿ مشكالت المجتمع ، إلحداث التنمية 

 .(852)المجتمعية

إف معدؿ اإلنعػاؽ عمػى البحػث العممػى فػى مصػر بصػعة عامػة أقػؿ مػف المعػدؿ  -3
العػػالمى ، حيػػث أف اتعتمػػادات المخصصػػة لمبحػػث العممػػى ثابتػػة فػػى األعػػواـ 

% ثػػـ تزايػػدت فػػى 2006ـ بنسػػبة تقػػدر بػػػ 0226/0227ـ ، 0226ـ/0225
% ثـ انخعضت فى العاـ المالى 2007ـ لتصؿ إلى 0227/0228العاـ المالى 

 204ـ إلى 0229/0282% ثـ وصمت فى 2004ـ لتصؿ إلى 0228/0229
وتمػػؾ النسػػبة منسػػوبة لمنػػاتج القػػومى حيػػث أف منظمػػة األمػػـ المتحػػدة والبنػػؾ 

% فهػػى 806% إلػػى 0% ومػػف 0المثػػالى أكثػػر مػػف  الػػدولى أكػػدوا بػػأف اإلنعػػاؽ
 .(858)% تكوف حرجة ، ودوف ذلؾ فهى ضعيعة جداً 8% إلى 806جيدة ، ومف 

ضػػعؼ اإلنتاجيػػة البحثيػػة ، وتػػدنى دور الجامعػػات المصػػرية فػػى إنتػػاج المعرفػػة  -4
 .(850)عالميًا ، وابتعاد الكثير مف البحوث عف معالجة مشكالت المجتمع

ممػػاء ، و يػػاب التجمعػػات العمميػػة بيػػنهـ ، والتػػى يمكػػف أف و ضػػعؼ اتتصػػاؿ بػػيف الع
تشػػػػجع البػػػػاحثيف عمػػػػى إنتػػػػاج األفكػػػػار اإلبداعيػػػػة الحديثػػػػة فػػػػى مختمػػػػؼ المجػػػػاتت 

 .(853)البحثية
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اجلصء ايطادع : آيٝة َكرتسة يبٓاء نساضى عجٝة فى خدَة اجملتُمل فى َصـس فـى ضـٛء     

 ايطعٛدٜة ٚ أملاْٝا:خربات نٌ َٔ دٓٛب أفسٜكٝا ٚ املًُهة ايعسبٝة 

بعػػد العػػرض السػػابؽ الدراسػػة ، بػػدءًا مػػف اإلطػػار العػػاـ لمدراسػػة ، وحتػػى واقػػع الجهػػود 
المصػػرية فػػى البحػػث العممػػى والكراسػػى البحثيػػة ، تعػػرض الدراسػػة فػػى هػػذا الجػػزء آليػػة 
مقترحة لبناء كراسى بحثية فى خدمة المجتمع فى ضوء خبرات كؿ مف جنوب أفريقيا و 

ربيػة السػعودية و ألمانيػا ، فيػتـ أوًت عػرض أهػـ النتػائج التػى توصػمت إليهػا المممكة الع
الدراسة، عمى اعتبار أف هذا  النتائج تعد األساس الذى تنطمؽ منػه الدراسػة فػى وضػع 

 اآللية المقترحة.
 وتشمؿ عمى ما يمى :  أٚاًل : ْتائر ايدزاضة :

 نتائج تتعمؽ باإلطار النظرى لمدراسة. -8

بواقع خبرات كؿ مف جنوب أفريقيػا و المممكػة العربيػة السػعودية نتائج تتعمؽ  -0
 و ألمانيا فى الكراسى البحثية لخدمة المجتمع.

 ٚفُٝا ًٜى عسض ألِٖ ْتائر ايدزاضة : 

 ( ْتائر تتعًل باإلطاز ايٓظسى يًدزاضة : 0

ـ ، بهػػدؼ اجتػػذاب 0222انطمقػػت فكػػرة الكراسػػى البحثيػػة بدولػػة كنػػدا منػػذ عػػاـ  -
 كندييف المهاجريف إلى السوؽ العالمى المنافس لرأس الماؿ الكندى.العمماء ال

ـ ، إلجراء 0220بدأ اتهتماـ بتنشاء الكراسى البحثية بدولة المكسيؾ منذ عاـ  -
أبحػػاث عمميػػة فػػى مجػػاؿ المعرفػػة اتسػػتراتيجية بالجامعػػات المكسػػيكية ، وتػػـ 

 تطبيؽ التقنيات التكنولوجية الحديثة بتمؾ الكراسى.

إنشػاء الكراسػى البحثيػة تحسػػيف قػدرة الجامعػات البحثيػة واتسػتعادة مػػف يهػدؼ  -
خبػػػرات العممػػػاء البػػػاحثيف والمتخصصػػػيف فػػػى مجػػػاتت عمميػػػة متقدمػػػة ، وهػػػـ 
يعممػػوف بخػػارج جػػامعتهـ األصػػمية ، والعمػػؿ عمػػى تػػوفير فػػرص بحثيػػة إضػػافية 

ة إلػى لمحصوؿ عمى درجات عممية متقدمة مثؿ الماجستير والدكتوراا ، باإلضاف
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ضرورة استعادة المجتمع الخارجى مف نتائج األبحػاث العمميػة التػى تجػرى بتمػؾ 
 الكراسى.

تبرز أهمية الكراسى البحثية فى اترتقاء وتطوير البحػث العممػى ، والعمػؿ عمػى  -
إثػػراء المعرفػػة اإلنسػػانية بكافػػة فروعهػػا ، وتخعيػػؼ العػػبء المػػالى الممقػػى عمػػى 

 العممية.عاتؽ الدولة فى تحويؿ األبحاث 

يشػػلؿ وظيعػػة أسػػتاذ الكرسػػى البحثػػى أسػػتاذ جػػامعى متميػػز ومشػػهور بحثيػػًا ،  -
ويحمؿ سيرة ذاتية متعردة ، وقاـ بنشر أبحاث عممية فى مجالت عمميػة مشػهد 

 لها فى مجاؿ تخصصه العممى.

يراعػػى عنػػد إنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة مبػػادرة كػػؿ مػػف العممػػاء العرديػػة والجامعػػة  -
 ميف.والمموليف أو الداع

تتعدد أنواع الكراسى البحثية ومنها كراسى البحث الدائمة وهى تستمر أكثػر مػف  -
عشػػر سػػنوات ، وتحمػػؿ اسػػـ ممػػوؿ الكرسػػى ، وكراسػػى البحػػث المؤقتػػة وهػػى 
تستمر لمػا ت يقػؿ عػف ثػالث سػنوات، وكراسػى المػن  وتػرتبط تمػؾ الكراسػى فػى 

عػػى الجامعػػات أف تمويمهػػا بمػػن  محػػددة ، وكراسػػى فخريػػة ، وهػػى عػػادة مػػا ترا
تكػػـر عضػػو هيئػػة تػػدريس متميػػز ولػػه إنجػػازات بحثيػػة أو اختراعػػات جديػػدة ، 
وكراسػػى وقعيػػة ، ويػػتـ مػػن  هػػذا النػػوع مػػف الكراسػػى ل سػػاتذة المتميػػزيف فػػى 
مجالهـ البحثى ويتـ تحويمها مف خالؿ األوقاؼ العينيػة الدائمػة سػواء مػف قبػؿ 

 الجامعة أو مف جهة خارجية ممولة.

عػػة خدمػػة المجتمػػع هػػى إحػػدى الوظػػائؼ الجامعيػػة الرئيسػػة وتأكػػدت تعػػد وظي -
أهميتها فى إنها تمتمػؾ المػوارد اإلمكانيػات التػى يمكػف اسػتثمارها واإلسػهاـ فػى 

 حؿ مشكالته.

تحقؽ الجامعة أدوارها فى خدمة المجتمػع مػف خػالؿ التعمػيـ والتػدريب لمواجهػة  -
جراء البحث العممى الهادؼ و   البحوث التطبيقية.احتياجات المجتمع وا 
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تعد الكراسى البحثيػة إحػدى ركػائز البحػث العممػى ، والتػى تقػـو بػدور فعػاؿ فػى  -
خدمػػة المجتمػػع وتطػػويرا ، مػػف خػػالؿ مشػػاركة العريػػؽ البحثػػى المتعػػاوف تحػػت 
مظمػػػة الكرسػػػى البحثيػػػة ، ومػػػف خػػػالؿ إشػػػراؼ أسػػػتاذ كرسػػػى متميػػػز ومناقشػػػة 

مػع متطمبػات المجتمػع الخػارجى المشػكالت البحثيػة المجتمعيػة ، وبمػا يتناسػب 
 واإلمكانيات المتاحة.

ْتائر تتعًل بٛاقمل خربات نٌ َٔ دٓٛب أفسٜكٝا ٚ املًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة ٚ أملاْٝـا فـى   -9

 دلاٍ ايهساضى ايبشجٝة فى خدَة اجملتُمل : 

ـ ، 0226تأسسػػت مبػػادرة الكراسػػى البحثيػػة فػػى دولػػة جنػػوب أفريقيػػا منػػذ عػػاـ  -
 ومعمـ العمـو والتكنولوجيا. N.Rالقومية لمبحوث  تحت إشراؼ المؤسسة

هػػػدفت مبػػػادرة إنشػػػاء الكراسػػػى البحثيػػػة إلػػػى تطػػػوير القػػػدرة البحثيػػػة لمجامعػػػات  -
وتحسػػيف البحػػث الػػدولى بدولػػة جنػػوب أفريقيػػا ممػػا يواكػػب التنافسػػية اتبتكاريػػة 
واسػػتقطاب العممػػاء المتميػػزيف مػػف الخػػارج ، وزيػػادة معػػدؿ اإلنتاجيػػة البحثيػػة 

 اصة فيما يتعمؽ بحاصمى درجات الماجستير والدكتوراا.وخ

يشرؼ عمى تأسيس الكراسى البحثية مرافؽ لمبحث القومى ، وبحيػث تقػـو إدارة  -
كؿ مرفؽ بتقديـ عطػاءات لمحصػوؿ عمػى الكراسػى البحثيػة فػى عمميػة تنافسػية 

 معتوحة وصريحة.

قيػا ، وتتػي  انتساب أستاذ الكرسػى البحثػى لجامعػة عامػة فػى دولػة جنػوب أفري -
الكرسى اإلشراؼ عمى عشرة طػالب لمحصػوؿ عمػى درجػة الماجسػتير والػدكتوراا 

 ضمف مجاؿ البحث لمكرسى.

تنقسـ الكراسى البحثية إلػى نػوع  يطمػؽ عمػى النػوع األوؿ الدرجػة األولػى وهػو  -
مخصص لكبار العمماء الباحثيف والمعترؼ بهػـ دوليػًا ، أمػا النػوع الثػانى يطمػؽ 

 لثانية وهى مخصصة لصلار الباحثيف والمشهود لهـ عمميًا.عميه الدرجة ا

تحويػػؿ الكراسػػى البحثيػػة ، فعػػى عػػاـ  NRFتتعهػػد المؤسسػػة القوميػػة لمبحػػوث  -
دوتر أمريكى سػنويًا لػدعـ  3220222ـ تـ إنعاؽ ما يقرب 0229 –ـ 0228
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 820222كرسى بحثى عمى مدار خمس سنوات ، باإلضافة إلى تخصيص  82
دوتر أمريكػػػى لػػػدعـ  222و  Aدوتر أمريكػػػى لػػػدعـ األسػػػاتذة مػػػف التصػػػنيؼ 

 سنويًا. Bاألساتذة مف التصنيؼ 

رئيسة لعمؿ الكراسى البحثية خدمة المجتمع بدولة جنوب أفريقيا مف األهداؼ ال -
، وفػػى مختمػػؼ المجػػاتت البحثيػػة ، وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ )كرسػػى بحثػػى لمنميػػة 

 –كرسى بحثى عمـ البيئة السموكى وعمـ وظائؼ األعضػاء  –الريعية والزراعية 
كرسػػى بحثػػى مشػػترؾ بػػيف دولػػة جنػػوب أفريقيػػا  –كرسػػى بحثػػى ألبحػػاث العحػػـ 

 مـ العضاء(.ودولة ناميبيا فى مجاؿ العمؾ وع

تعػػود نشػػأة اتهتمػػاـ بتنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية منػػذ  -
منتصػػػؼ الثمانينػػػات ، وكانػػػت بهػػػدؼ إطػػػالؽ سياسػػػة الحػػػوار مػػػع الحضػػػارات 
والثقافػػات األخػػرى ، فػػتـ إنشػػاء كرسػػى بحثػػى باسػػـ الممػػؾ عبػػد العزيػػز بجامعػػة 

متنوعػػة المجػػاتت البحثيػػة  ـ ، ثػػـ تػػوالى إنشػػاء كراسػػى8984كاليعورنيػػا منػػذ 
 سواء خارج المممكة أو بداخمها.

زيػػادة معػػدؿ التوسػػع فػػى إنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية  -
خاصػػة بعػػد صػػدور الالئحػػة الموحػػدة لمجامعػػات السػػعودية ، والتػػى تتػػي  فػػرص 

 لمجامعات السعودية لتوفير مصادر تمويؿ إضافية.

بالمممكػة فػى تحقيػؽ التميػز العممػى واتسػتثمار اتمثػؿ تساعد الكراسى البحثيػة  -
لمكعػػػاءات البشػػػرية وتوظيعهػػػا فػػػى خدمػػػة المجتمػػػع السػػػعودى ، واإلسػػػهاـ فػػػى 

 تحقيؽ التنمية المستدامة.

تتحقػػػؽ أهػػػداؼ الكراسػػػى البحثيػػػة بالمممكػػػة مػػػف خػػػالؿ دعػػػـ المعرفػػػة العمميػػػة  -
اتعاقيات شػراكة  المتخصصة ، وتقديـ الخدمات اتستشارية المتخصصة ، وعقد

وتعاوف مع جامعات ومراكز بحوث عالمية رائػدة فػى البحػث العممػى ، باإلضػافة 
 إلى استقطاب باحثيف عمماء ميتكويف فى مختمؼ المجاتت البحثية.
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تتنوع مصادر التمويؿ المخصصة لمكراسى البحثية بالمممكة ، وتشتمؿ التبرعات  -
الدائمػة أو المؤقتػة أو اسػتثمار وقػؼ أو المن  المالية المقدمة لتمويؿ الكراسى 

عينػػى يسػػتعاد مػػف عوائػػدا لتلطيػػة نعقػػات الكرسػػى ، باإلضػػافة إلػػى مػػا تحػػددا 
الجامعػػات السػػعودية مػػف ميزانيتهػػا أو مػػف قبػػؿ صػػندوؽ وقػػؼ الجامعػػة ، ومػػا 

 تقبمه مف تبرعات نقدية وعينية.

كراسػػى بحثيػػة تتعػػدد أنػػواع الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة إلػػى عػػدة أنػػواع ، ومنهػػا  -
 دائمة ، ووقعية ، ومؤقتة.

يجوز لمجامعة المشرفة عمػى الكرسػى البحثػى مػن  الممػوؿ حػؽ اتسػتعادة مػف  -
 نتائج البحوث والدراسات المرتبطة بها.

يقـو مجمس كراسى البحث بالمممكة بدور بارز فى إدارة جميع الكراسى البحثيػة  -
ى واإلدارى والمػػالى وأيضػػًا ، سػػواء مػػف خػػالؿ التخطػػيط لعمػػؿ البرنػػامج األكػػاديم

 تقويـ عمؿ أداء الكرسى البحثى.

يشػػارؾ فػػى تكػػويف مجمػػس الكراسػػى البحثيػػة بالمممكػػة كػػؿ مػػف : مػػدير الجامعػػة  -
رئيسػػًا ، ووكيػػؿ الجامعػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػث العممػػى نائػػب لمػػرئيس وعميػػد 

بقػرار  البحث العممى ، وثالثة مف أسػاتذة كراسػى البحػث بالجامعػة وهػـ يعينػوف
 مف مدير الجامعة لمدة عاميف وت تقؿ درجتهـ العممية عف أستاذ مشارؾ.

مػػػف األهػػػداؼ الرئيسػػػة لعمػػػؿ الكراسػػػى البحثيػػػة بالمممكػػػة هػػػو خدمػػػة المجتمػػػع  -
السعودى ، مف خالؿ توفير مختمؼ فرص اتستعادة مف نتائج البحػوث العمميػة 

سػػى هػػى الكراسػػى التػػى تجػػرى مػػف خػػالؿ عمػػؿ الكراسػػى ، ومػػف أبػػرز تمػػؾ الكرا
البحثيػػة بجامعػػة الممػػؾ سػػعود لتمبيػػة احتياجػػات المجتمػػع فػػى مجػػاتت الهندسػػة 

 والطب والصيدلة والعمـو والزراعة والعمـو اإلنسانية واتقتصاد.

تهدؼ مبػادرة الكراسػى البحثيػة بألمانيػا والتػى تشػرؼ عميهػا مؤسسػة اتسػكندر  -
المجػػاتت وخاصػػة فػػى فػػوف هامبولػػت عمػػى أبحػػاث عمميػػة متميػػزة فػػى مختمػػؼ 

مجاؿ عمـو الرياضيات الحديثػة ، باإلضػافة عمػى تحقيػؽ التواصػؿ بػيف شػبكات 
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التواصػػؿ اإللكترونػػى بػػيف الجامعػػات األلمانيػػة والجامعػػات اإلفريقيػػة مػػف خػػالؿ 
 تدعيـ المعهد األفريقى لعمـو الرياضيات.

الكسػػندر  يشػػارؾ كػػؿ مػػف الػػوزارة األلمانيػػة العيدراليػػة لمتعمػػيـ والبحػػث ومؤسسػػة -
فوف هابمموت فى تمويؿ الكراسى البحثيػة األلمانيػة سػواء المتواجػدة فػى أنحػاء 

 ألمانيا أو خارجها فى مختمؼ القارة األفريقية.

يشػػارؾ كػػؿ مػػف الػػوزارة األلمانيػػة العيدراليػػة لمتعمػػيـ والبحػػث ومؤسسػػة الكسػػندر  -
ًا فػى تمويػؿ فوف هامبولت فى إدارة الكراسى البحثية ، فكؿ منهما يشػاركوا ايضػ

الكراسى ، مع مالحظة أف يترؾ لموتيات  الحؽ فى المشاركة فى اإلشراؼ عمػى 
 تمؾ الكراسى.

تسػػعى الكراسػػى البحثيػػة األلمانيػػة بدرجػػة كبيػػرة إلػػى خدمػػة المجتمػػع األلمػػانى ،  -
واتستعادة الحقيقية مف نتائج األبحاث العممية والتى تثرى القاعد البحثية ، فػتـ 

حثية فػى مختمػؼ المجػاتت وخاصػة فػى مجػاؿ العمػـو الرياضػية إنشاء كراسى ب
وعمى سبيؿ المثاؿ الكرسى األلمانى فى الرياضيات وتطبيقاتها بجنوب أفريقيا ، 
والكرسى البحثى األلمانى فى الرياضيات وتطبيقاتها فى  انا ، والكرسى البحثى 

حثػى األلمػانى فػى األلمانى فى الرياضيات وتطبيقاتهػا فػى تنزانيػا ، والكرسػى الب
 مجاؿ الرياضيات وتطبيقاته فى الكاميروف.

ت تقتصػػر خدمػػة أبحػػاث الكراسػػى البحثيػػة عمػػى المجتمػػع األلمػػانى بػػؿ اشػػتممت  -
 مجتمعات أخرى ، لتحقيؽ فكرة تتخى الشعوب.

 ثاًْٝا : اآليٝة املكرتسة يبٓاء ايهساضى ايبشجٝة فى خدَة اجملتُمل فى َصس : 

 : وتشمؿ عمى ما يمى :  ايدزاضةأٚاًل : ْتائر فى 
 وفيما يمى عرض ألهـ نتائج الدراسة : 
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 ( ْتائر تتعًل باإلطاز ايٓظسى يًدزاضة : 8

ْتائر تتعًل بٛاقمل خربات نٌ َٔ دٓٛب أفسٜكٝا ٚ املًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة ٚ أملاْٝـا فـى   -9

 دلاٍ ايهساضى ايبشجٝة فى خدَة اجملتُمل : 

 فكرة تتخى الشعوب.مجتمعات أخرى ، لتحقيؽ  -
 ثاًْٝا : اآليٝة املكرتسة يبٓاء ايهساضى ايبشجٝة فى خدَة اجملتُمل فى َصس : 

ضػػوء خبػػرات كػػؿ مػػف دولػػة جنػػوب أفريقيػػا والمممكػػة العربيػػة السػػعودية ودولػػة ألمانيػػا ، 
يمكػػف التوصػػؿ إلػػى آليػػة مقترحػػة يمكػػف أف تسػػهـ فػػى إنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة لخدمػػة 

 المجتمع فى مصر ، مف خالؿ مجموعة مف النقاط التالية : 
 ايدٚاعى ٚاألضباب :

 .الحرص عمى إرساء دعائـ التميز الجامعى -

 بناء قاعدة عممية وبحثية متميزة داخؿ الجامعات المصرية. -

وضػػػػع الجامعػػػػات المصػػػػرية عمػػػػى خريطػػػػة التنػػػػافس العػػػػالمى مػػػػع الجامعػػػػات  -
 المتقدمة.

 دعـ الجامعات المصرية عمى إنتاج العقوؿ اتبتكارية مف شباب الباحثيف. -

 يةمحاكاة الجامعات الدولية فى اتهتماـ بالبحث العممى والكراسى البحث -

إثػػراء المعرفػػة النظريػػة والعمميػػة وتعزيػػز جهػػود الجامعػػات المصػػرية فػػى دعػػـ  -
 التنمية البحثية.

حػػرص الجامعػػات المصػػرية عمػػى توطيػػد ميثػػاؽ التػػرابط بػػيف أبحاثهػػا العمميػػة  -
 وحاجات المجتمع ، والمساهمة فى حؿ مشكالته ومعالجة قضاياا.

 زضاية ايهساضى ايبشجٝة : 

والكعػػاءات العمميػة لػػدى الجامعػة المصػرية لالرتقػػاء بمكانتهػا العمميػػة اسػتثمار الخبػرات 
ودعمها فى الوصوؿ إلى الريادة والتميز المحمى والعالمى مع استشراؼ قضايا المجتمع 
واإلبداع فػى طػرح حمولهػا وتهيئػة جيػؿ موهػوب وواعػد مػف البػاحثيف مػتعهـ تحتياجػات 

ه ، وسػػاع لتشػػريع عجمػػة التنميػػة مجتمعػػه ، وقػػادر عمػػى المشػػاركة فػػى حػػؿ مشػػكالت
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الشاممة مف خػالؿ تػوفير البيئػة البحثيػة واتستشػارية ذات معػايير عمميػة عالميػة تقػـو 
 عمى تجسيد الشراكة المجتمعية.

 زؤٜة ايهساضى ايبشجٝة :

حرص الجامعات المصرية لجعؿ الكراسى البحثية عنصرًا فاعاًل فى المنظومػة البحثيػة ، 
تنميػػة المسػػتدامة ، وبيئػػة مناسػػبة لتطبيػػؽ المشػػاريع البحثيػػة فػػى ورافػػدًا مػػف روافػػد ال

 مختمؼ المجاتت ، وبما يتالئـ مع احتياجات المجتمع المصرى ومشكالته.
 األٖداف ايعاَة يًهساضى ايبشجٝة : 

اإلسػػهاـ فػػى التميػػز العممػػى واإلبػػداع واتبتكػػار والتطػػوير فػػى مختمػػؼ المجػػاتت  -8
 البحثية النظرية والتطبيقية.

 اتستعادة مف الموارد البشرية والمادية المتاحة داخؿ الجامعات المصرية. -0

 إعالء قيـ التميز والقدرة التنافسية لمكراسى البحثية. -3

اإلسهاـ فى تنمية القدرات اإلبداعية لصلار الباحثيف المتميزيف والمشاركيف فػى  -4
مثػؿ فريؽ عمؿ الكرسى البحثى ، سواء لمحصػوؿ عمػى درجػات عمميػة متقدمػة 
 الماجستير والدكتوراا ، أو بهدؼ مشاركة فريؽ العمؿ فى اإلثراء البحثى.

 نشر بحوث عممية متميزة ومشهود لها فى مختمؼ التخصصات العممية. -5

دعـ ميثاؽ الصمة بيف البحث العممى وحاجات المجتمع وحؿ مشكالته ومعالجة  -6
 قضاياا.

 المشاركة فى تحقيؽ التنمية المستدامة. -7

فاعمة لتحقيؽ الشراكة بيف الجامعة ومؤسسات المجتمع ، وتحقيػؽ ابتكار سبؿ  -8
 تبادؿ بناء وفاعؿ بينهما.

توليػد قيمػػة اتعتػزاز واتنتمػػاء لمجػامع لػػدى العػالـ المصػػرى ، مػف خػػالؿ إتاحػػة  -9
العرصة لتقديـ مشاعر اتمتنػاف والتقػدير لمجهػود العمميػة ، وضػرورة مشػاركته 

 دولى.فى وضع بمدا عمى خريطة التنافس ال

 



 ...............................الكراسى البحثية في ضوء خبرات كل من جنوب أفريقيا و المملكة العربية السعودية

- 8097 - 

 ٚضائٌ ؼكٝل ايهساضى ايبشجٝة ألٖدافٗا : 

دعـ المعرفة العمميػة المتخصصػة مػف خػالؿ تشػجيع بػراءات اتختػراع والتػأليؼ  -8
 والترجمة.

تقديـ الخدمات اتستشارية المتخصصة فى مختمؼ المجاتت البحثية مف خالؿ  -0
 عمؿ لجاف استشارية اشرافية عمى عمؿ الكراسى البحثية.

الدراسات العميا المتميزيف مف داخؿ وخارج الجامعات المصػرية استقطاب طالب  -3
تاحة من  عممية داخمية تمكنهـ مف اتلتحاؽ بالكراسى البحثية.  ، وا 

استقطاب باحثيف عمماء ومتميزيف مصرييف ومشػهود لهػـ عالميػًا ، واتسػتعادة  -4
 مف خبراتهـ البحثية وابتكاراتهـ العممية.

سمية بيف الجامعات المصرية والجامعات العربيػة عقد اتعاقيات شراكة وتعاوف ر  -5
 واألجنبية الرائدة فى مجاؿ الكراسى البحثية.

عقػػد اتعاقيػػات شػػراكة رسػػمية بػػيف الجامعػػات المصػػرية والقطػػاع الخػػاص فػػى  -6
 مجاتت الكراسى البحثية.

إقامػػػػة مػػػػؤتمرات ونػػػػدوات وورش عمػػػػؿ سػػػػواء فػػػػى الجامعػػػػات المصػػػػرية أو  -7
نشػر ثقافػة تشػجيع ودعػـ البحػث العممػى وأهميػة بمؤسسات المجتمػع المحمػى ل

الكراسػػى البحثيػػة وعالقتهػػا بخدمػػة المجتمػػع المصػػرى ، بمػػا يػػؤثر عمػػى زيػػادة 
 الوعى البحثى بيف مختمؼ فئات المجتمع.

قياـ الجهاز اإلدارى بػوزارة التعمػيـ العػالى بتعػداد خطػة تتعمػؽ بميزانيػة التمويػؿ  -8
 شاؤها بمختمؼ الجامعات المصرية.الخاصة بالكراسى البحثية ومتطمبات إن

اهتمػػاـ الجهػػاز اإلدارى بػػوزارة التعمػػيـ العػػالى بوضػػع بنػػود شػػاممة داخػػؿ الخطػػة  -9
تتعمؽ أيضًا بكيعية اختيار أستاذ الكرسى واألساتذة المشاركيف فى العمؿ معػه ، 
تاحػػة العرصػػة لتػػوفير بػػدائؿ دعػػـ مقترحػػة إلنشػػاء الكراسػػى ف وتحديػػد أنػػواع  وا 

البحثيػة المػراد إنشػاؤها ومػدتها ، كيعيػة تحديػد مجػاتت عمػؿ الكراسػى الكراسى 
 البحثية وتكريسها لخدمة المجتمع المصرى وأيضًا تقييـ عمؿ تمؾ الكراسى.



 ...............................الكراسى البحثية في ضوء خبرات كل من جنوب أفريقيا و المملكة العربية السعودية

- 8098 - 

 اإلدساءات ايالشَة يبٓاء ايهساضى ايبشجٝة : 

اء قياـ الجهاز اإلدارى بوزارة التعمـ العالى والبحث العممى بتنعيػذ  الخطػة المتعمقػة بتنشػ
 الكراسى البحثية عمى النحو التالى : 

 فُٝا ٜتعًل باإلدازة :  -أ

تعييف لجنة عميا لمكراسى البحثية بوزارة التعمػيـ العػالى تشػكؿ مػف وزيػر التعمػيـ  -
العالى البحث العممى )رئيسًا( وخمس أعضاء مف رؤساء الجامعات المصػرية ، 

اتستشػػارة فػػى  –الخبػػرة  –ويػػتـ اختيػػارهـ وفقػػًا لعػػدة شػػروط وهػػى : )الكعػػاءة 
إنشػػاء الكراسػػى البحثيػػة( ، وتقػػـو تمػػؾ المجنػػة باإلشػػراؼ العػػاـ لعمػػؿ الكراسػػى 
البحثيػػة عمػػى مسػػتوى الجامعػػات المصػػرية ، والمشػػاركة فػػى إجػػراءات التقيػػيـ  

 المتبعة.

توقيػػع عقػػد شػػراكة تعاونيػػة رسػػمية بػػيف الجامعػػات المصػػرية الحكوميػػة ، يشػػير  -
سػػى البحثيػػة كبدايػػة أوليػػة ، أحػػدهما فػػى مجػػاؿ العمػػـو إنشػػاء اثنػػاف مػػف الكرا

اإلنسػػانية واألخػػرى فػػى مجػػاؿ العمػػـو الطبيعيػػة  ، واختيػػار جامعػػة عػػيف شػػمس 
 باعتبارها أقدـ جامعة مصرية مكاف إنشاء كال الكرسياف.

تعيػػيف لجنػػة يطمػػؽ عميهػػا لجنػػة الكراسػػى البحثيػػة بجامعػػة عػػيف شػػمس ، وهػػى  -
لمكراسى البحثية بوزارة التعمػيـ العػالى والبحػث العممػى، تابعة لعمؿ المجنة العميا 

ويرأسػػػها رئػػػيس جامعػػػة عػػػيف شػػػمس وعشػػػر أعضػػػاء مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات 
المصرية بصعة عامة ، وتـ اختيارهـ بناًء عمى طمبات الترشي  المقدمة لرئيس 
المجنة ، ويقـو بتعييف األساتذة فى ضوء أفضمية السػيرة الذاتيػة ، وخاصػة مػف 

عالميػة وفنيػة ، وتخػتص عمػؿ تمػؾ المجنػة فػى تحديػد له خ برة إدارية وماليػة وا 
شػػروط الواجػػب توافرهػػا لػػدى أسػػتاذ الكرسػػى البحثػػى وفريػػؽ العمػػؿ الخػػاص بػػه 
والمجػػاؿ البحثػػى الحػػدد لمكرسػػى ونوعػػه ومدتػػه ، كمػػا تخػػتص بتعػػداد تقػػارير 
رسػػمية بصػػورة دوريػػة كػػؿ ثػػالث أشػػهر عػػف طبيعػػة عمػػؿ الكرسػػى البحثػػى ، 

 تقديمها إلى المجنة العميا لمكراسى البحثية بالوزارة.و 
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تعييف مشرؼ عمى كؿ كرسى بحثى ، ويػتـ اختيػارا مػف أعضػاء هيئػة التػدريس  -
ذوى العالقة بمجاؿ الكرسى ، وتتمثؿ مهامه فى إعداد رؤية واضػحة لمكرسػى ، 
عػػداد تقػػارير عػػف متابعػػة العمػػؿ  ووضػػع الخطػػط العمميػػة لتنعيػػذ هػػذا الرؤيػػة ، وا 

الكرسى البحثى بصورة شهرية وتقديمها لمجنػة الكراسػى البحثيػة بجامعػة عػيف ب
 شمس.

 7تشػػكيؿ هيئػػة استشػػارية تابعػػة إلشػػراؼ رئػػيس الجامعػػة ، وهػػى تتكػػوف مػػف  -
أعضاء مف األساتذة، ويتـ اختيارهـ مف قبؿ مختمؼ الجامعات المصػرية ، وهػـ 

حثيػػػة المطروحػػػة مسػػػئوليف عػػػف المشػػػاركة بػػػترائهـ حػػػوؿ اختيػػػار المجػػػاتت الب
 لمبحث ، والتى تتعمؽ باحتياجات المجتمع المصرى.

يتعػػػرع مػػػف عمػػػؿ لجنػػػة الكراسػػػى البحثيػػػة ثػػػالث أقسػػػاـ ، وهػػػـ قسػػػـ التسػػػويؽ  -
 قسـ الشئوف المالية واإلدارية. –قسـ أمانة المجمس  –واإلعالـ 

 

 فُٝا ٜتعًل بايتٌُٜٛ :  -ب

تشػػكيؿ لجنػػة يطمػػؽ عميهػػا صػػندوؽ الكرسػػى البحثػػى، وتوجػػد تمػػؾ المجػػة بكػػؿ  -
كرسػػػى بحثػػػى تػػػـ إنشػػػاؤا، ويرأسػػػها أسػػػتاذ أكػػػاديمى متخصػػػص فػػػى اتقتصػػػاد 

عضػو ، مػع مالحظػة  52والتمويؿ ، ويعمؿ معه فريػؽ عمػؿ متخصػص ، مػف 
، أف تمؾ المجاف تبع إشراؼ مباشر مػف المجنػة العميػا لمكراسػى البحثيػة بػالوزارة 

 ويتمثؿ مهامها فيما يمى : 

قبػػػوؿ التبرعػػػات والهبػػػات الماليػػػة العينيػػػة والنقديػػػة ، سػػػواء مػػػف قبػػػؿ الجامعػػػػات  -أ
ومؤسسات المجتمع المدنى ورجاؿ األعماؿ ، والمهتميف بمجاؿ البحث العممػى وتحقيػؽ 

 التنمية الشاممة فى مصر.
% مػف 62حػوالى حصر التمويؿ المخصص لمكراسػى البحثيػة مػف قبػؿ الػوزارة وهػو -ب

 مخصصاتها المالية لتطوير البحث العممى فى مصر.
قبوؿ الدعـ المالى المخصص مف قبؿ الجامعات المصرية المشاركة فى اتتعاقية ،  -ج

 سواء الموجود بميزانياتها أو مف عائدات الوقؼ لديها.
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 ات.التمويؿ الذاتى الناش  عف أنشطة الكراسى البحثية ، كاتستشارات والدراس -د
تشجيع المتبػرعيف بمبػالا ماليػة كبيػرة وهػى ت تقػؿ عػف خمػس ماليػيف جنيػه ، ومػا -هػ

يناظرهػػا بصػػورة عينيػػة ، هػػو أف يحمػػؿ اسػػـ الكرسػػى البحثػػى اسػػـ الشػػخص المتبػػرع 
 لمكرسى ، كصورة مف صور اإلمتناف والتكريـ لممتبرع وتشجيعه لمبحث العممى.

التعميـ العالى والبحث العممػى ، وفيهػا يخصص الصندوؽ ميزانية معتمدة مف وزير  -و
 يتحدد المخصصات المالية لكؿ مف : 

 مصرى سنويًا. 822.222أستاذ الكرسى البحثى ويخصص له  -

 سنويًا. 42.222كؿ عضو بالعريؽ البحثى يخصص له  -

األدوات واألجهزة والمعدات الالزمة إلجراء األبحاث العممية يخصص لها مػا  -
 جنيه مصرى قابمة لمزيادة. مميوف 8222.222يقرب مف 

جنيه باسـ المشرؼ عمى  822.222تخصص حمقة دائمة ت تتجاوز عف  -
الكرسى ، تستخدـ لمصػرؼ عمػى شػراء األجهػزة والمعػدات ، وتسػهيؿ عمػؿ 

 الكرسى.

إنشػػػاء كرسػػػى بحثػػػى مؤقػػػت مدتػػػه ثػػػالث سػػػنوات خػػػاص بتحػػػدى مجػػػاتت العمػػػـو  -ى
جػاتت العمػـو الطبيعيػة ، وعنػد نجػاح اإلنسانية ، وكرسى بحثى مؤقت خػاص بتحػدى م

عمؿ الكرسى يحدد له المدة وقد يصب  دائـ مع مالحظػة أف الكرسػى المؤقػت يخصػص 
مميوف جنيه مصرى مػف قبػؿ  4له ، مميوف جنيه مصرى ، والكرسى الدائـ يخصص له 

 صندوؽ الكراسى البحثية.
 ايسقابة عًى متٌٜٛ ايهساضى ايبشجٝة : 

كرسى بحثى ، يقـو بعحص ومراجعػة السػجالت الماليػة الخاصػة  تعييف مراقب مالى بكؿ
 بعمؿ الكرسى بصورة دورية ، ويرفع تقريرًا بذلؾ لرئيس المجنة الكراسى البحثية.

 تكِٝٝ ايهسضى ايبشجى : -

تختص لجنة فرعية لتقييـ عمؿ الكرسى البحثى ، وهى تحت إشراؼ عمػؿ المجنػة العميػا 
تتكػػوف تمػػؾ المجنػػة مػػف خمػػس أعضػػاء ، وهػػـ مسػػئولوف لمكراسػػى البحثيػػة بػػالوزارة ، و 
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بتعػػداد تقػػارير شػػهرية عػػف تقيػػيـ أداء العمػػؿ بالكرسػػى ، وتقػػديـ تمػػؾ التقػػارير لػػرئيس 
المجػػة العميػػا لمكراسػػى البحثيػػة ، مػػع مراعػػاة أف نتػػائج تقػػارير المجنػػة العرعيػػة تؤخػػذ فػػى 

 اتعتبار عند تجديد الكرسى البحثى المؤقت.
 ايبشجى :  أضتاذ ايهسضى -ـ

يتحدد شروط تعييف أسػتاذ الكرسػى لمنحػه ، وفقػًا لمشػروط التػى تحػددها لجنػة الكراسػى 
 البحثية بجامعة عيف شمس ، وتتمثؿ فى التالى : 

حصوله عمى درجة األستاذية ، وله إنتاج بحثى متميز واهتمامػات عمميػة رائػدة  -
بحاث فػى مجػالت فى مجاؿ الكرسى ومشهود له عالميًا ونشرا لعدد كبير مف األ

 عممية دولية.

شػرافه عمػى  اختيػار فريػؽ  - التعرغ لعمؿ أستاذ الكرسى البحثى بصورة كاممة ، وا 
 عممه البحثى مع إدارة لجنة الكراسى البحثية.

الموافقة عمى اتمتيازات المالية والمعنوية فى العقػد المبػـر معػه مػع إدارة لجنػة  -
 الكراسى البحثية.

يػػؽ الكرسػػػى البحثػػى ألهدافػػه ، وأف تجػػرى األبحػػػاث تحمػػؿ المسػػئولية فػػى تحق -
 العممية وفقًا تحتياجات المجتمع ومتطمباته وخدمته.

تقديـ تقرير رسمى لمجنة العميا لمكراسى البحثية عف أسماء الباحثيف المتميزيف  -
لمواصمة دراستهـ العميا لنيؿ شهادة الماجستير أو الػدكتوراا فػى مجػاؿ الكرسػى 

 البحثى.
 ٓفٝر اآليٝة املكرتسة ٚنٝفٝة ايتغًب عًٝٗا : َعٛقات ت

يمكػػف اف تواجػػه عمميػػة تنعيػػذ اآلليػػة المقترحػػة مجموعػػة مػػف العقبػػات والتػػى تقمػػؿ مػػف 
 نجاحه المأموؿ، لعؿ مف أهـ تمؾ المعوقات ما يمى : 

 عدـ توفير التمويؿ الكافى والالـز إلنشاء الكراسى البحثية. -

بعضػهـ الػبعض مػف جهػة ، ومؤسسػات  ضعؼ الترابط بيف الجامعػات المصػرية -
 المجتمع المدنى مف جهة أخرى.
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صعوبة استقطاب جميع األساتذة المتخصصيف مف خارج مصر لمعمؿ بالكراسػى  -
 البحثية.

 مقاومة بعض المسئوليف عف تشجيع إنشاء الكراسى البحثية. -

ضعؼ تععيؿ وظيعة خدمة المجتمع بالجامعػة ، واعتبارهػا وظيعػة ثانويػة ، ممػا  -
 يؤثر عمى عالقته بالبحث العممى.

صعوبة توفير المخصصات المالية بصورة دائمة ، لتضمف نجاح عمػؿ الكراسػى  -
 البحثية.

 ٚميهٔ َٛادٗة تًو املعٛقات َٔ خالٍ تٛافس دلُٛعة َٔ عٛاٌَ ايٓذال يعٌ َٔ أُٖٗا : 

، مف  توافر ثقافة اإلبداع واتبتكار بيف أعضاء هيئة التدريس وطالب الجامعات -
خػػالؿ تنظػػيـ حمقػػات نقػػاش وورش عمػػؿ ونػػدوات تدريبيػػة عػػف أهميػػة البحػػث 

 العممى وسبؿ تطويرا.

نشػػر معهػػـو الكراسػػى البحثيػػة وأهميتػػه بػػيف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس مػػف خػػالؿ  -
 انعقاد مؤتمرات تحمؿ عنوانه هذا المسمى.

،  العمؿ عمى إيجاد قنوات اتصاؿ فعالة بيف الجامعػات المصػرية بعضػها بػبعض -
 وأيضًا بينها وبيف مؤسسات المجتمع الحديث.

 تليير النظرة نحو ثانوية وظيعة خدمة المجتمع وجعمها وظيعة أساسية. -

 ضرورة ارتباط البحث العممى بخدمة المجتمع المصرى. -

توفير وسائؿ الدعـ الالزمة إلنشاء الكراسى البحثية ، مف خػالؿ إتاحػة مصػادر  -
 الهبات.تمويمية إضافية مثؿ التبرعات و 
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 .6، ص 

مػف دراسػة احتياجػات العمػؿ الخيػرى السػعودى المركز الدولى ل بحاث والدراسات قمدادق :  (34)
، دراسة مقدمة لوقؼ سعد وعبد العزيػز الموسػى ، مكتبػة الممػؾ فهػد الوطنيػة  الكراسى البحثية
 .83،  80ـ ، ص ص 0283، الرياض ، 

 .822، ص  مرجع سابؽ محمد جودة التهامى سميماف : (35)

عالء زهير عبد الجػواد الرواشػدة : قدور الجامعػة فػى خدمػة المجتمػع المحمػى مػف وجهػة  (36)
اء الهيئػػة التدريسػػية فيهػػا وعالقػػة ذلػػؾ بػػبعض متليػػرات الشخصػػية لػػديهـ: جامعػػة نظػػر أعضػػ

ـ ، 0288،  3، مجمػد  مجمػة جامعػة أـ القػرى لمعمػـو اتجتماعيػةالبمقاء التطبيقية نموذجػاًق ، 
 .889ص 
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، مجمة الخدمة  دور الجامعة فى خدمة المجتمعطارؽ عمى حسف صبيحى :  (37)
 .437ـ ، ص 0288،  59، عدد  0اتجتماعية ، جزء 

زينػػة محمػػد فػػال  القحطػػانى : قتقيػػيـ تجربػػة الكراسػػى البحثيػػة فػػى الجامعػػات السػػعودية  (38)
، الجػزء الثالػث ، العػدد  مجمػة العمػـو التربويػةالناشئة عمى ضوء التجارب المحمية والعالميةق ، 

 ـ.0287األوؿ ، يناير 

نصر الديف عبد الرفع محمد شهاب : قكراسى البحث شػراكة اسػتراتيجية إلصػالح الوظيعػة  (39)
، العػػدد الثالػػث ،  0، ج مجمػػة العمػػـو التربويػػةالبحثيػػة بالجامعػػات العربيػػة قنمػػوذج مقتػػرحق ، 

 ـ.0285يوليو 

فاطمػػػة عبػػػد العزيػػػز التػػػويجرى : قتحسػػػيف إدارة الكراسػػػى البحثيػػػة فػػػ  المممكػػػة العربيػػػة  (42)
،  مجمػػة التربيػػة المقارنػػة والدوليػػةلسػػعودية عمػػى ضػػوء بعػػض الخبػػرات العربيػػة والعالميػػةق ، ا

 ـ.0285السنة األولى ، العدد الثانى ، ابريؿ 

عمػػى عبػػد اهلل النػػودؿ :قحوكمػػة أنشػػط البحػػوث العمميػػة : دراسػػة نقديػػة لممارسػػات بػػرامج  (48)
بحػػوث مػػؤتمر الرؤيػػا المسػػتقبمية مػػف الكراسػػى البحثيػػة فػػى الجامعػػات السػػعودية كنمػػوذجق ، 

، المنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة اإلداريػػة ، األردف ،  لمنهػػوض بالبحػػث العممػػى فػػى الػػوطف العربػػى
 ـ.0288مارس ، 

محمد جودة التهامى سميماف : قدراسة مقارنة لػدور الجامعػة فػى خدمػة المجتمػع فػى كػؿ  (40)
، ينػػاير  8، عػػدد  65، مجمػػد  طنطػػا مجمػػة كميػػة التربيػػة بجامعػػةمػػف مصػػر وكنػػدا واسػػترالياق ، 

 ـ.0287

عمػػى ناصػػر شػػتوى زاهػػر : قالتحػػوؿ المطمػػوب فػػى وظيعػػة خدمػػة المجتمػػع بالجامعػػة فػػى  (43)
مسػتقبؿ التربيػة ضوء منهجية التخطيط اتستراتيجى )رؤية تطبيقية عمى جامعة الممؾ خالػد( : 

 ـ.0229،  58، عدد  86، مجمد  العربية

 ـ.0227، سبتمبر  مرجع سابؽأحمد عبد العتاح الزكى :   (44)

عالء زهير عبد الجػواد الرواشػدة : قدور الجامعػة فػى خدمػة المجتمػع المحمػى مػف وجهػة  (45)
نظػػر أعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية فيهػػا وعالقػػة ذلػػؾ بػػبعض متليػػرات الشخصػػية لػػديهـ : جامعػػة 
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،  8، عػػدد  3، مجمػػد  رى لمعمػػـو اتجتماعيػػةمجمػػة جامعػػة أـ القػػالبمقػػاء التطبيقيػػة نموذجػػاًق ، 
 ـ.0288يناير 

عبػػد الباسػػط محمػػد ديػػاب : قتصػػور مقتػػرح لتععيػػؿ دور الجامعػػة فػػى خدمػػة المجتمػػع فػػى  (46)
،  مجمة العمـو التربويػة والنعسػيةضوء الخبرات والتجارب الدولية : حاضنات الجامعة نموذجًا ، 

 ـ.0283، عدد الثانى ، مايو  6مجمد 
(

47
)  J.W. Fedderke & M. Goldschmidt : Op.Cit., 2015. 

(
48

)  Francisco J. Cantu and Others : "A Knowledge-based 

Development Model : The Research Chair Strategy", Journal of 

Knowledge Management, Vol. 13, Issue 1, 2009. 

(
49

)  Karen R. Grant & Janice Drakich : Op.Cit., 2010. 

(
50

)  Claire Polster : "A Break From The Past : Impacts and 

Implications of the Canada Foundation for Innovation and the 

Canada Research Chairs Initiatives", CRSA/RCSA, Vol. 39, No. 3, 

2002. 

(
51

)  Salha Abdullah Issan & Mohammad E. Osman : 

"postgraduate Studies, Research and Community Service in Higher 

Education Institutions in the Sultanate of Oman : A Systemic 

Analysis", AMARABAC, Journal of American Arabic Academy, 

Vol. 1, No. 1, 2010. 

(
52

)  Mabel Erasmus : "Introduction : Community Service 

learning and The South African Research Agenda", Acta Academica 

Supplementum, Vol. 3, 2005. 

(
53

)  Ken Conningham & Kerry E. Vachta : "Critical Currents in 

Community Service Learning and Community – Based Research : 

History, Theory and Practice", Journal of Applied Sociological, Vol. 

5, No. 2, 2003. 

(
54

)  Yusef Waghid : "Knowledge Production and Higher 

Education Transformation in South Africa : Towards Reflexivity in 

University Teaching, Research, Community Service", Higher 

Education, Vo. 43, No. 4, Jun. 2002. 
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(55)  Kaven R. Grant, Janica Drakich : When Women are Equal : The 

Canada Research Chair Experience", Canadian Journal of Higher 
Education, Vol. 41, No. 1, 2011, p.64. 

(56)  Jang Zha : Canada's "Thousand Talent Program", How Canada 

Reserch Chair Program Attracts Chinese Academics", Research 
Reports, 24 October, 2013, p.2. 

(57)  Katherine side and Wendy Robbins : "Institutionalizing 

Inequalities in Canadian Universities : The Canada Research Chairs 
Program", NWSA Journal, Vol.19, No. 3, Fall 2007, p.164. 

(58)  Sayed Reza Hirnezani and Catherine Beaudry : "The Effect of 

Holding a Research Chair on Scientists' Productivity", Scientometrics, 
Nol. 107, No.2, 2016, p. 4.  

(59)  Francisco J. Cantu-Ortiz, Nathalie Galeano and Others : "Spreading 

Academic Entrepreneurship : Made in Mexico", Business Horizons, Vol. 
60, 207, p. 544. 

(60)  Department Science and Technology Republic of South Africa : 

Framwork & Funding Guide for SARChl Chairs for National Research 
Facilities, 24th January 2017, pp. 3, 4. 

زينػػة محمػػد فػػال  القحطػػانى : قتقيػػيـ تجربػػة الكراسػػى البحثيػػة فػػى الجامعػػات السػػعودية  (68)
، العػدد األوؿ ،  3، ج مجمػة العمػـو التربويػةالناشئة عمى ضوء التجػارب المحميػة والعالميػةق ، 

 .438ـ ، ص 0287يناير 

(62)  Sokoine University of Agriculture : Revised Operational Policy and 

Procedures on Establishing Professional Research Chairs, The 
Directorate of Postgraduate Studies, Research, Technology Transfer 
and Consultancies, Morogoro, Tianzonia, June 2018, pp. 3, 4. 

(63)  Michelle Picard, Trina Foster and Others : Tenth-Year Evaluation 

of The Canada Research Chairs Program, Final Evaluation Report, The 
Evaluation Advisory Committee of The Canada Research Chairs 
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program Social Sciences and Humanities Research Council, Science – 
Metrix Inc, Montreal, Canada, 8 December 2010, pp.1, 2. 

السػػعودية روضػػة جديػػدى وسػػميحة جديػػدى : قتجربػػة وقػػؼ الكراسػػى العمميػػة البحثيػػة فػػى  (64)
مكانيػػة اتسػػتعادة منهػػا فػػى الجامعػػات الجزائريػػة  كنمػػوذج  –جامعػػة الشػػهيد حمػػه لخضػػر  –وا 

معهػػد  ـ ،0287ممتقػػى الوقػػؼ العممػػى وحبػػؿ تععيمػػه فػػى الحيػػاة المعاصػػرة ، مػػارس مقتػػرحق ، 
 .488ـ ، ص 0287العمـو اإلسالمية ، جامعة الوادى ، 

(65)  Sokoine University of Agriculture, Op.cit., p. 4. 

(66)  Ibid, P.P. 5, 6. 

(67)  Office of the Dean, Texas University : Expectation, Appointment, 

and Review Procedures forEndowed or Named Chairs, professorships 
and Faculty Fellowships, August, 2017, p. 3. 

ناصػػر محمػػد العقيمػػى وسػػيعيف همعريػػز : كراسػػى البحػػث : التجربػػة السػػعودية فػػى ضػػوء  (68)
 .89ـ ، ص 0283، العدد الثامف ،  المجمة السعودية لمتعميـ العالىالممارسات العالمية ، 

(69)  Nicholas Daniel Hartlep, Daisy Ball and Others : "A National 

Analysis of Endowed Chairs and Distinguished Professors in the Field 
of Education", Educational Studies, vol. 57, NO. 2, 2016, p. 120. 

(70)  Ruth Mccorkle : "The Florence Schorske Wald Professor of 

Nursing Endowed Chair", Illness, Crisis & Loss, Vol. 17, No. 4, 2009, p. 
331. 

(71)  University of Toronto, Governing Council : Policy on Endowed and 

Limited Term Chairs, Professorships, Distinguished Scholars and 
Program Initiatives, 24 June 2010, p. 3. 

جامعػػة الممػػؾ سػػعود : تقريػػر عػػف ورشػػة عمػػؿ عوامػػؿ نجػػاح الكراسػػى البحثيػػة ، كرسػػى  (70)
 .04 – 08هػ ، ص ص  8433صعر  9، الرياض ، القرآف الكريـ وعمومه  

عالء زهير عبد الجػواد الرواشػدة : قدور الجامعػة فػى خدمػة المجتمػع المحمػى مػف وجهػة  (73)
نظػػر أعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية فيهػػا وعالقػػة ذلػػؾ بػػبعض متليػػرات الشخصػػية لػػديهـ : جامعػػة 
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، المجمػد الثالػث ، العػدد  اتجتماعيػةمجمة جامعػة أـ القػرى لمعمػـو البمقاء التطبيقية نموذجاًق ، 
 .885ـ ، ص 0288األوؿ ، 

 .443، ص  مرجع سابؽطارؽ عمى حسف صبيحى :  (74)

مػػػف بحػػػوث مصػػػطعى محمػػػود رمضػػػاف : قدور الجامعػػػة فػػػى خدمػػػة المجتمػػػع والبيئػػػةق ،  (75)
المػػؤتمر القػػومى السػػنوى الحػػادى عشػػر بعنػػواف قالتعمػػيـ الجػػامعى العربػػى .. آفػػات اإلصػػالح 

، الجزء األوؿ ، القػاهرة ،  ـ0224ديسمبر  89 – 88لتطويرق ، والمنعقد بالقاهرة فى العترة وا
 .585ـ ، ص 0224

 .433، ص  مرجع سابؽطارؽ عمى حسف صبيحى :   (76)

مػػف بحػػوث محمػػد سػػعيد اللامػػدى : قالجامعػػات ودورهػػا البحثػػى فػػى خدمػػة المجتمػػعق ،  (77)
ات العربيػػػة تحػػػديات وطمػػػوحق ، والمنعقػػػد فػػػى ابريػػػؿ المػػػؤتمر العربػػػى الثػػػانى بعنػػػواف قالجامعػػػ

 .046،  045ـ ، ص ص 0228،  ـ ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، مراكش0228

عػػزة مختػػار إبػػراهيـ عبػػد الػػرحمف البنػػا : قمعوقػػات اإلبػػداع واتبتكػػار فػػى البحػػث العممػػى  (78)
 .98،  92ـ ، ص ص 0228،  40، عدد  مجمة الجامعة اإلسالميةالجامعىق ، 

 .89، ص مرجع سابؽناصر محمد العقيمى وسيعيف همعريز :  (79)

خمود محمد خمػيس : قالسياسػة الخارجيػة المعاصػرة لجمهوريػة جنػوب أفريقيػا تجػاا دوؿ  (82)
ـ 0288، العدد الثامف واألربعػوف ، نيسػاف  دراسات دوليةالخميج العربى : اإلمارات نموذجاًق ، 

،  
 .838ص 

رهػا فػى السياسػة الخارجيػة لمػدوؿ الصػاعدة : دراسػة و أماؿ بمحميتػى : قمقومػات القػوة ود (88)
،  المركػز الػديمقراطى العربػى –مجمػة الدراسػات األفريقيػة وحػوض النيػؿ حالة جنوب أفريقياق ، 

 .037ـ ، ص 0288المجمد األوؿ ، العدد الثانى ، يونيو 

طػػه محمػػد عمػػواف : قالجامعػػات ودور البحػػث العممػػى فػػى خدمػػة التنميػػةق ، مػػف بحػػوث  (80)
ـ 0223العربى حوؿ المواصعات العالمية لمجامعاتق ، والمنعقد فػى عػدف فػى سػبتمبر الممتقى 
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، المنظمػة العربيػة لمتنميػة اإلداريػة ،  ـ0223سػبتمبر فػى عػدف  04 – 00فى العترة ما بيف 
 .484ـ ، ص 0223بجامعة عدف ، كمية العمـو اإلدارية 

(83)  National Research Foundatioin : Five Year Review of the South 

African Research chairs Initative (SARChl), National Planning 
Commission, September  2012, pp. 1, 2. 

(84)  National Research Foundation South African Research Chairs 

Initiative (SARChl), Framework & Funding Guide for SARChl Chairs for 
National Research Facilities, 24th January 2017, p. 4. 

(85)  Ibid, pp. 4, 5. 

(86)  National Research Foundation : South African Research Chairs 

Initiative – Astronomy (SARChl) – Arstronomy), Framework & Funding 
Guide, February 2016, pp. 6, 7. 

(87)  J.W. Fedderke and M. Velez : Does Masive Funding Support of 

Researchers Work2 : Evaluating The Impact of The South African 
Research Chair Funding Initiative",  Economic Research Southern 
Africa (ERSA), National Treasury of South Africa, November 2013, pp. 6 
– 12. 

(88)  National Research Foundation : South African Research Chairs 

Initiative and Research and Development Chairs : Chaircholder 
Profiles, Department Science and Technology Republic of South Africa, 
2014, p. 3. 

(89)  Ibid, p. 5. 

(90)  Ibid, p. 25. 

(91)  National Reseach Foundation NRF : South Africa / Namibia Joint 

Research Chair in Astronomy and Astrophysics (Extended Call), 
Department Science and Technology, Republic of South Africa, pp. 12, 
available at :          , on 
1-10-2018. 
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 .02، ص  مرجع سابؽناصر محمد العقيمى وستيعف همعريز :  (90)
(93)  Robert P. Inman and Daniel L. Rubinfield : Understanding the 

Democratic Transition in South Africa, American Law and Economic 
Review Advance Access, 1 January 2013, P. 1. 

كوتزيه ، هػ ج : قالدولػة والتلييػر اتجتمػاعى فػى جنػوب أفريقيػاق ، ترجمػة : عبػد الحميػد  (94)
، منظمػػة اليونسػػكو ، مػػارس  863، عػػدد  المجمػػة الدوليػػة لمعمػػـو اتجتماعيػػةفهػػيـ الجمػػاؿ ، 

 .802،  889ـ ، ص ص 0222
محمػػود حسػػف أحمػػد  خميػػؿ : ققضػػية جنػػوب أفريقيػػا : أسػػبابها وآثارهػػا والموقػػؼ الػػدولى  (95)

 .8ـ ، ص 8992،  7، عدد  مجمة الدراسات الدبموماسيةمنهاق ، 
(96)  Nicolas Cook : South Africa Politics, Economy and U.S. Relation, 

Congressional Research Service, CRS Report Prepared for Members and 
Commitees of Congress, 19 December, 2013, pp. 13, 14. 

(97)  National Research Foundation : Framework Document NRF 

Freestanding Innovation and Scarce Skills Development Fund Masters and 
Cotoral Scholarships, 20 July 2016, p. 3. 

مجمػة جيػؿ األبحػاث القانونيػة جوف دوجارد : قالقػانوف الػدولى ودسػتور جنػوب أفريقيػاق ،  (98)
 .826ـ ، ص 0287،  82، ترجمة : سعيد إسماعيؿ ندا ، عدد  المعمقة

، السػػنة الرابعػػة،  مجمػػة الراصػػدهيئػػة التحريػػر : قممػػؼ دولػػة جمهوريػػة جنػػوب أفريقيػػاق ،  (99)
،  866ـ ، ص ص 0229اصػػد لمدراسػػات السياسػػية واتسػػتراتيجية، العػػدد السػػابع ، مركػػز الر 

867. 
وليد سامى : الممؾ عبػد العزيػز آؿ سػعود ودورا فػى تأسػيس المممكػة العربيػة السػعودية  (822)
ـ( ، مػػػػذكرة مكممػػػػة لنيػػػػؿ شػػػػهادة الماجسػػػػتير ، كميػػػػة العمػػػػـو اإلنسػػػػانية 8953 –ـ 8876)

 .8ـ ، ص 0287واتجتماعية ، جامعة محمد خيضر مسكرا ، 
 .480،  488، ص ص  مرجع سابؽروضة جديدى وسميحة جديدى :   (828)
مػف  دراسة احتياجات العمؿ الخيػرى السػعودىالمركز الدولى ل بحاث والدراسات قمدادق :  (820)

، دراسة مقدمة لوقؼ سعدو عبد العزيز الموسػى ، مكتبػة الممػؾ فهػد الوطنيػة  الكراسى البحثية
 .80هػ ، ص  8435، الرياض ، 
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الالئحػة المنظمػة لكراسػى البحػث وزارة التعميـ العالى ، جامعة سػمماف بػف عبػد العزيػز :  (823)
 .8ـ ، ص 0280، المممكة العربية السعودية ،  بجامعة سمماف بف عبد العزيز

 .9،  8، ص ص  المرجع السابؽ (824)
الالئحػػة وزارة التعمػػيـ العػػالى ، جامعػػة الممػػؾ فيصػػؿ ، إدارة التبػػادؿ والتعػػاوف المعرفػػى :  (825)

، والصػػادر بقػػرار مجمػػس الجامعػػة بجمسػػته  المنظمػػة لمكراسػػى العمميػػة بجامعػػة الممػػؾ فيصػػؿ
ـ 0229المممكػة العربيػة السػعودية ،  ـ ،0/3/0229الخامسة والمنعقد يػـو اإلثنػيف الموافػؽ 

 .3، 0ص  ، ص
تئحػة كراسػى البحػث العممػى وزارة التعميـ العالى ، جامعة األميرة نورة بنت عبد الػرحمف :(826)

 .3، 0، المادة العاشرة ، ص ص 
مرجػػػع  : وزارة التعمػػػيـ العػػػالى ، جامعػػػة الممػػػؾ فيصػػػؿ ، إدارة التبػػػادؿ والتعػػػاوف المعرفػػػى(827)

 .0،  8، ص ص  سابؽ
وزار ة التعميـ العالى ، جامعة سمماف بف عبد العزيز : الالئحة المنظمػة لكراسػى البحػث  (828)

 .882، ص  مرجع سابؽبجامعة سمماف بف عبد العزيز ، 
 .009،  008، ص ص  مرجع سابؽ عبد العزيز التويجرى :فاطمة  (829)

(110)  Ali S. Alghamdi, Mohammad A.M. Wadaan and Others : 

"Quantitative Approach for Research Chairs Evaluation in KingSaud 
University", Asian Journal of Business Management, Vol. 3, 2011, pp. 
228, 229. 

(111)  available at : http://ww.kingFaisalUniversity(SD), on 1-4-2019. 

(112)  Ibid, on 1-4-2019. 

عبد اهلل محمد الصقر : واقع البحث العممى فى الجامعػات السػعودية ومقترحػات التطػوير  (883)
، المجمػد الخػامس ، العػدد األوؿ ، ينػاير  مجمة كميػة التربيػة بقنػاة السػويس)دراسة تحميمية( ، 

 .863ـ ، ص 0280
واقػػع اإلنعػػاؽ عمػػى البحػػث العممػػى وزارة التعمػػيـ العػػالى :  المممكػػة العربيػػة السػػعودية ، (884)

، وكالػػة  ـ0283 -هػػػ 8434/8435والتطػػوير فػػى المممكػػة العربيػػة السػػعودية لمعػػاـ المػػالى 
 .55،  54ـ ، ص ص 0284الوزارة التخطيط والمعمومات اإلدارة العامة لمتخطيط ، الرياض 

http://ww.kingfaisaluniversity(sd)/
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تطػورات اتقتصػاد السػعودى خػالؿ مركز الدراسات والبحوث ، قسػـ الدراسػات والبحػوث :  (885)
 .5 – 0ـ ، ص ص 0228،  رفة الشرقية ، إبريؿ  ـ0227العاـ 

النظػػاـ األساسػػى لمػػتحكـ فػػى المممكػػة العربيػػة الجمهوريػػة الوطنيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف :  (886)
 .80،  88 ـ ، ص ص0228، المادة الخامسة والثامنة  السعودية

(117)  Rocco Thiede und Susanne Van Volxem : Deutschland Erste 

Informationen Fur Fluchtlinge, Ubersetzung ins Arabische Von : Al 
Hamdan und Munzir Mohammed, Verag Herder Gmbh, Frelburg tm 
Brelsgau, 2015, p. 20. 

امعػات المصػرية لبنػاء مجتمػع المعرفػة فػى ضػوء وفاء إبراهيـ صادؽ : قتطػوير دور الج (888)
 .076ـ ، ص 0285، أبريؿ  58، عدد  كمية التربية جامعة طنطاخبرة ألمانياق ، 

(119)  African Institute for Mathematical Sciences Next Einstein 

Initiative : Research Chairs Program, available at : 
www.nexteinstin.org/research/researchchairprogram/ on 1-1-2019. 

(120)  Alexander Von Humboldt Siftung Foundation : German Research 

Chair in "Mathematics and Its Applications" of the Alexander Von 
Humboldt Foundation at the African Institute for Mathematical 
Sciences (AIMS) in Ghana, February 2015, p. 1. 

(121)  Ibid. 

(122)  Alexander Von Humboldt Stifung/ Foundation : German 

Research Chair in Mathematics and Its Applications", at The African 
Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Tanzania, Information 
and Recommendations for The Chair Holder/ Regulations on the Use 
of Funds, October 2016, p. 5. 

(123)  Ibid, p. 25. 

(124)  Alexander Von Humboldt Stiftung/ Foundation : German 

Research Chair in "Mathematics and its Applications" of the Alexander 
Von Humboldt Foundation & at The African Institute for Mathematical 

http://www.nexteinstin.org/research/researchchairprogram/
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Sciences (AIMS) in South Africa, Regulations on The Use of Funds, July 
2015, p.p. 1, 2. 

(125)  Ibid., p. 3. 

(126)  Ibid., p.p. 9, 10. 

(127)  Alexander Von Humboldt Stifung / Foundation, Federal Ministry 

of Education and Research : Programme Information, German 
Research Chair" Mathematics and its Applications", at the African 
Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Cameroon, April 2016, p. 
2. 

(128)  Alexander Von Homboldt Stifung/ Foundation : Op.cit., p . 9.  

(129)  Rheinische Friedrich – Wilhelms Universitat Bonn : Prof. Dr. 

Michael Ortiz Strengthens The Hausdorff Center as a Bonn Research 
Chair, available at : www.uni-bonnde/press-releases,prof.dr-michael-
Ortiz-Strengthens-the-hausdorff-center-as-a-bonn-research, on 1-1-2019. 

(130 )  Programme Information German : Research Chair in 
“Mathematics and its Applications” of the Alexander von Humboldt 
Foundation, Alexander von Humboldt Foundation at the African 
Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Ghana, February 2015, 
PP. 1, 2. 

مجمػػة أميمػػة حممػػى عبػػد الحميػػد مصػػطعى : قنظػػاـ التعمػػيـ فػػى ألمانيػػا : دراسػػة حالػػةق ،  (838)
 .0889  888ـ ، ص ص 0223،  8، عدد  88، مجمد  البحوث النعسية والتربوية

(132)  Sayef Bakari : Trade and Economic Growth in Germany, MPPA 

Munich Personal Pepec Archieve, 15 February 2017, p. 2. Available at 
https://mpra.ub.uni-muenuchen.de/77404. 

 .849، ص  مرجع سابؽأميمة حممى عبد الحميد مصطعى :  (833)

اؿ التكنولوجيػة كتليػػة لػػدعـ اإلبػػداع فػػى المؤسسػػات ليمػى عبػػد الػػرحيـ : قحاضػػنات األعمػػ (834)
مػػف بحػػوث أعمػػاؿ الممتقػػى الػػدولى بعنػػواف اإلبػػداع والتليػػر التنظيمػػى فػػى الصػػليرة الرائػػدةق ، 
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، الجػػػزء الثػػػانى ، كميػػػة العمػػػـو  المنظمػػػات الحديثػػػة : دراسػػػة وتحميػػػؿ تجػػػارب وطنيػػػة ودوليػػػةق
 .478ـ ، ص 0288يدة ، مايو اتقتصادية وعمـو التسيير ، جامعة سعد دحمب اليم

خالػػػد صػػػالح حنعػػػى محمػػػود : قالحاضػػػنات التكنولوجيػػػة كتليػػػات لمػػػربط بػػػيف الجامعػػػات  (835)
وقطاعػػات اإلنتػػاج فػػى مجػػالى البحػػث العممػػى وخدمػػة المجتمػػع : دراسػػة تحميميػػة آلراء أعضػػاء 

 التعمػيـ العػالىمجمة اتحاد الجامعػات العربيػة لمبحثػو فػى هيئة التدريس بالجامعات المصريةق ، 
 .58ـ ، ص 0286، عدد األوؿ ، يونيو  36، مجمد 

 ، نعس الصعحة. المرجع السابؽ (836)

حسػػيف فػػرج الشػػتيوى : قدور الحاضػػنات التكنولوجيػػة فػػى تحقيػػؽ اقتصػػاد المعرفػػة مػػف  (837)
مػػػف بحػػػوث الممتقػػػى العربػػػى حػػػوؿ تقريػػػر دور خػػػالؿ تحويػػػؿ األفكػػػار اإلبداعيػػػة إلػػػى ثػػػروةق ، 

صناعية والتكنولوجية فى التنمية الصػناعية ، والمنعقػد فػى تػونس ، فػى العتػرة مػا الحاضنات ال
 .7، ص  ـ0285أكتوبر  84 – 80بيف 

تعريؼ حاضػنات رواد األعمػاؿ ودراسػة مقارنػة بػيف مصػر والتجػارب أحمد عبد الوهاب :  (838)
لدراسػػات  ، الجريػػدة اتقتصػػادية ، المركػػز المصػػرى الدوليػػة مػػع توضػػي  وشػػرح لػػدور الحاضػػنة

 .02ـ ، ص 0286السياسات العامة ، 

عادؿ عبد العتاح سالمة وآخروف : قدور الحاضنات التكنولوجية فى إدارة البحث  (839)
ص  ـ ،0285،  39، عدد  3، مجمد  مجمة كمية التربية بجامعة عيف شمسبالجامعاتق ، العممى 
807. 

صػػػعاء أحمػػػد محمػػػد شػػػحاتة : قالحػػػدائؽ التكنولوجيػػػة مػػػدخاًل لتطػػػوير التعمػػػيـ الجػػػامعى  (842)
، سػػػبتمبر  7، عػػػدد  33، مجمػػػد  مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة بأسػػػيوطالمصػػػرى : تصػػػور مقتػػػرحق ، 

 .499ص  ـ0287

ـ ، 8993لسػػنة  85رياسػػة الجمهوريػػة : ققػػرار رئػػيس جمهوريػػة مصػػر العربيػػة رقػػـ  (848)
 .888،  857ـ ، ص ص 8993مارس  88،  82، العدد  الجريدة الرسمية(ق ، 8المادة رقـ )

 .859،  858( ، ص ص 0، المادة رقـ ) المرجع السابؽ (840)



 ...............................الكراسى البحثية في ضوء خبرات كل من جنوب أفريقيا و المملكة العربية السعودية

- 8388 - 

                                                                                                                                                         

ـ 0225لسػػنة  847رياسػػة الجمهوريػػة ، ققػػرار رئػػيس جمهوريػػة مصػػر العربيػػة رقػػـ  (843)
طبيقػات التكنولوجيػةق بتصدار الالئحة التنعيذية لمهيئة العامة لمدينة مبارؾ ل بحاث العممية والت

 .8275ـ ، ص 0225( ، 02ـ ، مادة رقـ )0225مايو  06،  08، العدد  الجريدة الرسمية، 

البحػػث العممػػى فػػى الػػوطف العربػػى مؤشػػرات التقريػػر العربػػى الثالػػث لمتنميػػة الثقافيػػة :  (844)
 .95 ـ ، ص0282، مؤسسة العكر العربى ، بيروت ، لبناف ،  8، ط التخمؼ ومحاوتت التميز

 ، نعس الصعحة. المرجع السابؽ (845)
(146)  Available at : https://en.unesco.org/unitwin-unesco, on 12-11-2018. 

(147)  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : 

Unesco Chairs and Unitwin Networks, Op.cit., p.p. 179-184. 

(148)  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : 

Unesco Chairs and Unitwin Networks, op.cit., p.p. 258 – 263. 

فاطمػػػة أحمػػػد ذكػػػى ووفػػػاء عبػػػد العتػػػاح محمػػػود : قتطػػػوير األداء البحثػػػى بالجامعػػػات  (849)
، العػدد السػابع  مجمة دراسات فى التعميـ الجػامعىالمصرية فى ضوء قياس كعاءته النسبيةق ، 

 .330ـ ، ص 0287، روالثالثوف مكر 

 .8348، ص  مرجع سابؽسحر محمد أبو راضى محمد :   (852)
 .09، ص  مرجع سابؽسعاد خميؿ إبراهيـ وآخروف :   (858)
 .58، ص  مرجع سابؽخالد صال  حنعى محمود :  (850)
هياـ عبد الرحيـ أحمد : قرؤية مقترحة إلنشاء حاضػنات لممعرفػة التربويػة بالجامعػاتق ،  (853)

 .602ـ ، ص 0287، العدد السابع والثالثوف مكرر ،  مجمة دراسات فى التعميـ الجامعى

https://en.unesco.org/unitwin-unesco

