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احلمد هلل ، وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل ، وعلى �صحابته ومن وااله ، وبعد
 فالبحث العلمي �صجرة وارفة؛ اجلامعات خري من يرعاها، واالأكادمييون اأجود من يتفياأ ظاللها،   
جامعة كانت  ثمارها.لذا  اأف�صل  وابتكار  اإبداع  من  عليه  ت�صتمل  مبا  املتينة  العلمية   والبحوث 
فـي الراغبني  االأعمال  رجال  ا�صتقطاب  – حمور  اجلامعات  من  عبدالعزيز– كغريها  بن   �صلمان 
متنوعة بحثية  كرا�س  لثالثة  اجلامعة  تد�صني  ذلك عن  والوطن، ومتخ�س  املجتمع  الِعْلم   خدمة 
الكرا�صي، تلك  مبتابعة  املعنية  البحث  كرا�صي  وحدة  اإيجاد  ا�صتدعى  الذي  االأمر   االخت�صا�صات، 
.وتذليل العقبات التي قد تعرت�س م�صريتها، اإلى جانب العمل على اإجناح ن�صاطات تلك الكرا�صي
�إنه    حيث  �جلامعة،  لدى  �لبحثي  بالن�شاط  �شروري  بالغ  عن  �أعرب  �أن  يل  يطيب   لذ� 
�لزمالء �لإخوة  على  �لثناء  يل  يطيب  كما  �لوقت.  م�شي  مع  ور�شوخاً  قوة  ويزد�د   يرتقي 
اإجناح فـي  االإ�صهام  اإلى  الرامية  املباركة  اجلهود  لقاء  البحث  كرا�صي  وحدة   اأع�صاء 
و�ل�شد�د �لتوفيق  للجميع  يكتب  �أن  تعالى  �هلل  �شائاًل  �لكر��شي،  لدى  �لبحثية  .�مل�شروعات 

 وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي

االأ�صتاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداهلل احلامد

كلمة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي 
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�لبحث تعميق  منها   ير�د  معا�شرة  باملفهوم �حلايل ظاهرة  �لعلمي  �لبحث  كر��شي   تعد 
باالإ�صافة  ، ذلك  يف  الدول  اإ�صهامات  جانب  اإلى  فيه  املجتمع  اأطياف  واإ�صراك   العلمي، 
املجتمع وخدمة  االقت�صادية  التنمية  يف  البحث  ومراكز  اجلامعات  دور  تعزيز  . اإلى 
للممولني �لأول  و�ملق�شد   ، �لبحث  لكر��شي  �لرئي�س  �ملوئل  هي  �جلامعات  كانت   وقد 
اأكادميية، كفاءات  من  لها  يتوفر  ملا  وذلك  االأعمال،  ورجال  االأهلية  املوؤ�ص�صات   من 
والعاملي واالإقليمي  املحلي  امل�صتوى  على  معريف  وانت�صار   ، عملية  .وخربات 
اإدارة جامعة �صلمان بن عبدالعزيز الدور الريادي الذي ميكن اأن تقوم  وقد ا�صتح�صرت 
�لعا�شمي حممد  بن  عبد�لرحمن  �لدكتور  معايل  وجه  ثم  ومن   ، �لبحث  كر��شي   به 
 بت�صكيل اللجنة العليا لكرا�صي البحث ، ثم ا�صتحداث وحدة كرا�صي البحث ، االأمر الذي
جمتمعية ب�شر�كة  �لعلمية  �لبحث  كر��شي  حموره  ر�ئد  بحثي  لدور  جاد�ً  تطلعاً  يعك�س 

عن وحدة الكراسي البحثية
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الـرؤيـــــــة

الـرسـالــة

المهام

كرا�س بحثية م�صتدامة ترقى بالبحث العلمي لدى اجلامعة وتخدم املجتمع.

 تتطلع اجلامعة اإلى احت�صان كرا�ٍس بحثية ت�صهم يف تعزيز حتول اململكة العربية ال�صعودية
اإلى جمتمع معرفـي ، باال�صرتاك مع موؤ�ص�صات املجتمع احلكومية واالأهلية الداعمة.

1(مراجعة ميزانيات الكرا�صي ، والرفع بذلك اإلى اللجنة العليا لربنامج كرا�صي البحث العتمادها.
2(تقومي اأداء الكرا�صي من خالل تقارير االجنازات التي ُترفع ب�صكل دوري .

3(�إعد�د وتطوير �لنماذج و�للو�ئح �خلا�شة بال�شئون �لعلمية و�ملالية و�لفنية �خلا�شة بكر��شي �لبحث باجلامعة.
4(متابعة الكرا�صي املقرتحة من ِقبل الباحثني وعر�صها على اللجنة العليا الختيار املنا�صب منها.

5(التن�صيق فيما بني اجلامعة واملمولني )الداعمني( للكرا�صي البحثية .
6(متابعة �لكر��شي �ملقرتحة �خلا�شة باجلامعة ومتابعة �أد�ئها  .

7(تقدمي تقريرمايل ن�شف �شنوي عن �لكر��شي،و�لرفع بذلك �إلى�للجنة�لعليالربنامج كر��شي �لبحث لعتمادها .
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 1-اقرتاح مبادرات بحثية متتاز بخا�صية االأ�صالة العلمية ، وال�صلة الوثيقة باحتياجات املجتمع الفكرية 
والتنموية والبيئية .

2-التوا�صل مع اجلهات القادرة على متويل امل�صروعات البحثية وا�صتقطابهم . 
3-�لتعريفات باإمكانات جامعة �شلمان بن عبد�لعزيز يف جمال �لبحث �لعلمي و�إد�رة �لكر��شي . 

األهداف
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 ميثل اإن�صاء كر�صي اأبحاث النباتات الطبية والعطرية غري التقليدية اأحد برامج ال�صراكة املجتمعية جلامعة �صلمان بن
 عبد�لعزيز و�لتي تهدف �إيل توظيف و توجيه خططها �لبحثية خلدمة �لقت�شاد �لوطني و�لتفاعل مع م�شاكل �ملجتمع

 �ل�شعودي. ولذ� فاإن �لأن�شطة �لبحثية �لأ�شا�شية و�لتطبيقية للكر�شي تهدف �إلى �إدخال زر�عة و�إنتاج �لنباتات �لطبية
 و�لعطرية غري �لتقليدية مبحافظة �خلرج حيث مت بعون �هلل �شبحانه وتعايل زر�عة �لزعفر�ن لأول مرة يف تاريخ �لزر�عة
 باململكة �لعربية �ل�شعودية، وخا�شة �أن حمافظة �خلرج حمافظة زر�عية وقد كانت �لنتائج �لأولية لزر�عته مب�شرة. كما �أن

 ن�شاطات �لكر�شي تهدف �إيل بناء ودعم �ل�شر�كة بني �لباحثني و�لعلماء بكلية �لعلوم و�لدر��شات �لإن�شانية – جامعة �صلمان
 بن عبد�لعزيز و�لعلماء �ملتخ�ش�شني يف زر�عة، �إنتاج، �جلمع/�حل�شاد، �لتعبئة، �لتغليف، وكذلك �لإكثار �لدقيق �ملعملي

 )زر�عة �لأن�شجة( للنباتات �لطبية و�لعطرية غري �لتقليدية و بالأخ�س �لزعفر�ن من حو�يل 21 دولة �أوروبية بالإ�شافة
اإلى تركيا واأذربيجان.

�أوًل : كر�شي �أبحاث �شارة بنت ر��شد بن غنيم ل�شتزر�ع �لنباتات �لطبية و�لعطرية غري �لتقليدية

نبذة عن الكر�صي

كراسي البحث العلمي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز
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ممول الكر�صي
ف�صيلة ال�صيخ �صعد بن عبداهلل بن غنيم .

روؤية الكر�صي
توطني تقنية �إنتاج �لنباتات �لطبية و�لعطرية غري �لتقليدية.

ر�صالة الكر�صي
 �مل�شاهمة يف توطني وتطوير �إنتاجية �لنباتات �لطبية و�لعطرية غري �لتقليدية باململكة، بهدف �إنتاج خامات �أولية ل�شناعة

الدواء والغذاء و�صباغة املن�صوجات واإعداد جيل من الباحثني املتخ�ص�صني يف هذا املجال.

اأهداف الكر�صي
 1- �إنتاج �ملو�د �لفعالة يف �لنباتات �لطبية و�لعطرية غري �لتقليدية مثل )�لزعفر�ن، �لكردون،.....�لخ( با�شتخد�م تقنيات

rotcaeroiB tnalP التكنولوجيا احليوية ومنها املفاعل احليوي النباتي
 2- �إنتاج كورمات و�شتالت �لنباتات �لطبية و�لعطرية غري �لتقليدية بغر�س �إكثارها ون�شر زر�عتها وذلك با�شتخد�م تقنيات

زراعة االأن�صجة.
3- �إن�شاء بنك جينات للحفاظ علي �ملادة �لور�ثية لهذه �لنباتات �جلديدة.

4- عقد ور�س عمل يف جمال �إنتاج �لنباتات �لطبية و�لعطرية غري �لتقليدية.
5- �ختيار �أن�شب �لنباتات �ملالئمة ملوقع �ملزرعة و كذلك �أف�شل �لتقنيات �حلديثة �ملالئمة لقت�شاديات �ملز�رع.

 6- تكوين بيت خربة لال�شت�شار�ت �لفنية و�لعلمية وذلك فيما يتعلق بتقنيات �إنتاج �لنباتات �لطبية و�لعطرية غري �لتقليدية
يف اململكة.

 اإجنازات متهيدية الإن�صاء الكر�صي
 يتبني �لكر�شي يف �لوقت �لر�هن �إجر�ء �لبحوث �لعلمية �لإ�شتك�شافيه و�لتي �أعطت نتائج حمفزة لبدء �لن�شاط �لفعلي
 للكر�شي ومن هذه �لنتائج �ملب�شرة، هو �لتو�شل �إلى �حلزمة �لتكنولوجية �خلا�شة بزر�عة و�إنتاج نبات �لزعفر�ن ونبات

�لكردون حتت ظروف �ملناخ �ل�شحر�وي وملوحة مياه �لري مبحافظة �خلرج
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ا�صم الكر�صي: ال�صيخ عبداهلل بن زيد بن غنيم الأبحاث التداوي بالطب النبوي وتطوير وت�صنيع املنتجات الطبيعية
تاريخ �إن�شائه :1423/10/23هـ ، �ملو�فق 2011/9/21م 

مت �لتد�شني فـي : 1433/1/5هـ �ملو�فق 2011/11/30م
اجلهة الداعمة للكر�صي : ال�صيخ �صعد بن عبداهلل بن زيد بن غنيم 

 عنوان املوقع االإلكرتوين للكر�صي:

�صوابط واآليات اإن�صاء الكر�صي :
 اإن الهدف املن�صود من اإن�صاء هذا الكر�صي هو اإحياء ل�صنة نبينا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم يف التداوي واال�صتفادة من النباتات

و�لأع�شاب �لطبية باململكة يف �أغر��س �ل�شناعات �لدو�ئية وحتويلها من �ل�شورة �خلام �إلى �أ�شكال دو�ئية حديثة مقننة.
و�صوف ي�صتخدم الكر�صي كافة اخلربات املتوفرة يف جماالت كيمياء النباتات والتقنيات احليوية وال�صيدالنية يف هذا املجال.

  ويبداأ عمل الكر�صي بتجميع النباتات من مناطق اململكة املختلفة اأو تاأمينها من االأ�صواق املحلية وتاأ�صيلها ومن ثم ف�صل
 والتعرف على املكونات الفعالة بها ؛ واملواد النقية التي يثبت �صالحيتها كدواء تخ�صع لدرا�صات معمقة الإعدادها يف اأ�صكال

 �صيدلية حديثة منا�صبة مثال مل�صتح�صرات ممتدة املفعول والتحكم يف م�صار الدواء داخل اجل�صم وذلك لتقليل االأعرا�س
�جلانبية وحت�شني طرق �لعالج. كذلك ��شتخد�م �لطرق �حلديثة يف تركيب و�شناعة �لدو�ء.

 ثانياً :كر�شي �ل�شيخ عبد �هلل بن زيد بن غنيم لأبحاث �لتد�وي بالطب �لنبوي، وتطوير وت�شنيع �ملنتجات
 �لطبية، �لذي ت�شرف عليه كلية �ل�شيدلة باخلرج

http://www.sau.edu.sa/college/47/chair/431
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اأهداف الكر�صي :
 1- تن�صيط املعرفة ال�صيدالنية من خالل: التحديث. وتقوية املقدرة البحثية الأع�صاء هيئة التدري�س. وتو�صيع

االت�صاالت الوطنية والعاملية.
 2- مواجهة املتطلبات املحلية من خالل اإجراء االأبحاث وتطوير وت�صنيع امل�صتح�صرات الع�صبية عن طريق: حتديد

 اأولوية لالأن�صطة البحثية على اأ�صا�س احلاجة. وتدعيم االأبحاث التطبيقية يف جمال الطب النبوي واملنتجات
 الطبيعية. وت�صنيع م�صتح�صرات ع�صبية م�صتوحاه من الطب النبوي والطب التقليدي ال�صعودي وطرحها يف

االأ�صواق املحلية والدولية. واإمداد املعاهد البحثية وال�صناعات ال�صيدلية باخلدمات العلمية.
 3- تطوير م�شتوى �جلامعة يف �لأبحاث �ل�شيدلية، وذلك مبر�عاة: �إقامة وحد�ت بحثية يف �لكر�شي. وحت�شني �لكيف

 للم�صروعات البحثية. والتعاون مع اجلمعيات االأخالقية الإجراء االأبحاث على اأ�ص�س اأخالقية. واقرتاح م�صروعات
 بحثية لكل الباحثني من ذوي ال�صلة. وتقدمي عون خا�س للباحثني املميزين. واإبراز اأهمية ن�صر جمالت االأبحاث

ال�صيدلية وت�صجيع ن�صر االأبحاث العلمية يف جمالت عاملية حمكمة.
 4-تطوير تعليم �لقائمني بالأبحاث يف خمتلف فروع �ل�شيدلية من خالل: �إعطاء فر�س لأبحاث ودور�ت 
 تعليمية ق�شرية. وتنظيم ور�س عمل متخ�ش�شة على �أ�شا�س �لحتياجات �لفعلية. وتقوية �لأن�شطة �لبحثية من خالل

تعليم طرق البحث العلمي.

امل�صاريع البحثية واملنتجات العلمية املنجزة لدى الكر�صي:
1-مت توفري بع�س �لأجهزة �لبحثية.

2-مت توفري بع�س �لكيماويات و�لزجاجيات. 
3-مت �لإعالن عن �لكر�شي و�أن�شطته يف و�شائل �لإعالم �ملختلفة. 
4-مت �إعد�د بع�س �ملطبوعات �خلا�شة بالكر�شي ون�شاطاته. 

 و�شائل �لت�شال:
173 �خلرج 0096611588601011942
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املمول : ال�صيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن اأحمد بن عبداهلل الداعج.
الروؤية  :التمّيز و الريادة على امل�صتوى املحّلي واالإقليمي يف حل م�صكالت وق�صايا املجتمع املحّلي االجتماعية .

 الر�صالة : توفري البيئة البحثية التي ت�صهم يف تعزيز دور االأ�صرة واملراأة يف تنمية املجتمع املحّلي ورفع م�صتوى الوعي املجتمعي
نحو هذا الدور.

اأهداف الكر�صي :
 يهدف كر�صي ال�صيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج لتنمية املجتمع املحلي اإلى حتقيق جمموعة من االأهداف ميكن اإيجازها

فيما يلي :
1- دعم الدرا�صات االجتماعية املتعلقة نحو اإيجاد فر�س عمل مبتكرة الأ�صر املجتمع املحلي مع العمل عن بعد.

2- تعزيز ثقافة املجتمع املحلي نحو العمل احلر وزيادة االإنتاجية.

3- �مل�شاهمة يف تعزيز دور �ملر�أة �ل�شعودية يف تنمية �ملجتمع �ملحلي.

4 - اإبراز دور االأفراد واملوؤ�ص�صات امل�صاهمة يف تنمية املجتمع املحلي.

اآليات حتقيق الكر�صي الأهدافه :
1-ي�صعى كر�صي ال�صيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج اإلى حتقيق اأهدافه  من خالل القيام مبا ياأتي:

2- �إعد�د �لدر��شات و�لبحوث �لنظرية و�لتطبيقية يف جمال تنمية �ملجتمع �ملحّلي. 
  3-دعم �ملعرفة �لعلمية �ملتخ�ش�شة من خالل معاجلة �لق�شايا و�مل�شكالت �ملجتمعية �لتي تو�جهها �ملجتمعات �حلا�شنة 

للجامعة.

ثالثاً : كر�شي �ل�شيخ عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �لد�عج لتنمية �ملجتمع �ملحّلي
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4- اإعداد وتنفيذ عدد من الربامج والدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف جمال تنمية املجتمع. 
 5-تنظيم �لفعاليات و�لرب�مج �لعلمية، مثل: �ملوؤمتر�ت، �ملنتديات ،�لندو�ت، ور�س �لعمل ، و�حللقات �لنقا�شية �ملرتبطة 

بق�صايا وم�صاكل تنمية املجتمع املحّلي.
  6- تقدمي �خلدمات �ل�شت�شارية �ملتخ�ش�شة يف جمال تنمية �ملجتمع كدر��شات �جلدوى وتقييم �مل�شروعات �لقت�شادية 

وغريها من اخلدمات االأخرى مبا يدعم خلق فر�س عمل حقيقية الأفراد املجتمع .
 7- ��شتقطاب عدد من طالب �لدر��شات �لعليا �ملتميزين على �مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي من د�خل �ململكة وخارجها ، وتقدمي 

املنح الدرا�صية لهم مبا يعزز فر�س تنمية املجتمع املحّلي.
 8- ��شتقطاب عدد من �لأ�شاتذة �لز�ئرين، ودعم بر�مج �لت�شال �لعلمي لأع�شاء هيئة �لتدري�س يف جمال تنمية �ملجتمع 

املحّلي .
9- دعم طباعة ون�شر عدد من �لبحوث و�لر�شائل �جلامعية �ملنا�شبة لتخ�ش�س �لكر�شي. 
10- التعاون مع املراكز البحثية املتخ�ص�صة يف جمال تنمية املجتمع املحّلي على امل�صتوى املحّلي واالإقليمي  . 
 11- التوا�صل مع اجلهات املعنية بتوظيف املراأة يف القطاعني العام واخلا�س الإيجاد فر�س عمل حقيقية مبا يتوافق مع قيم 

واأخالقيات املجتمع .
12-ا�صتخدام احدث التقنيات واالأ�صاليب احلديثة التي حتقق جناح العمل عن بعد. 
13- �إعد�د موقع �إلكرتوين متخ�ش�س يف جمال �لكر�شي . 

جماالت عمل الكر�صي :
1- املجال التقني والهند�صي .                4 -املجال املجتمعي . 
2- املجال ال�صحي .                              5 - املجال االقت�صادي . 
3- �ملجال �لرتبوي.                               6 – جمال املوارد الب�صرية . 

تاريخ توقيع عقد اإن�صاء الكر�صي :
يوم �لثنني 1433/3/28 هـ �ملو�فق 2102/2/02 م
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�شروط �لبحوث �ملمولة وفق برنامج �لبحوث و�لدر��شات
1- اأن يكون لهذه البحوث عالقة وثيقة ومبا�صرة مب�صاكل تنمية املجتمع . 
2- �أن يكون للبحث �أهمية تطبيقية ومردود على �أفر�د �ملجتمع �ل�شعودي ب�شكل عام وحمافظة �خلرج على وجه �خل�شو�س . 
3- �أن يتبع �لبحث �ملنهج �لعلمي �ملتعارف عليه عند �لقيام بعملية �لإعد�د و�لتجهيز. 
4- الن�صر يف اأوعية علمية حمكمة. 
5- و�شع �آلية معينة لال�شتفادة من نتائج هذه �لبحوث و�لدر��شات . 

امل�صروعات البحثية املقرتحة  يف جمال عمل الكر�صي
1- االجتاهات احلديثة يف جمال خدمة وتنمية املجتمع )ال�صحية ، املوارد الب�صرية، االجتماعية(. 
2- م�شاهمة �ملر�أة �ل�شعودية يف تنمية �ملجتمع �ملحلي �قت�شادياً و�جتماعياً وثقافياً. 
3- دور �مل�شروعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف تنمية �ملجتمع �ملحلي . 
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