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الكويت جامعة  في  الباحث  كرسي  مشروع  فكرة   تقوم 
منه واالستفادة  العلمي  البحث  تعزيز  أساس   على 
 وتطويره وتوليد المعرفة ذات القيمة العلمية واالجتماعية
جامعة تتبوأ  حتى  توظيفها،  نحو  والسعي   واإلنسانية 
المرموقة العالمية  الجامعات  بين  عالية  مكانة  الكويت 

البحثية ليست بفكرة جديدة ، فيوجد  الكراسي  ومشروع 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  العلمية  الكراسي  آالف 
وكندا، كما يوجد أكثر من 50 كرسيًا علميًا في المملكة 
العربية السعودية. وتعلن العديد من الجامعات األمريكية 
والعالمية عن وجود شواغر للكراسي البحثية من خالل 
عروض مغرية، وذلك الستقطاب العقول العلمية لتطوير 
مركزها البحثي ودفع عملية البحث العلمي نحو األفضل .

 

يهدف مشروع كرسي الباحث إلى تحقيق اآلتي :

إثراء العلوم والمعارف العلمية والعملية في كافة   أ. 
التخصصات الجامعية .

خلق  في  لإلسهام  البحثية  العلمية  الحركة  تنشيط  ب. 
مناخ مناسب للتطوير واالبتكار .
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العالمية  الجامعات  أفضل  البحثية من  الخبرات  نقل  ج. 
إلى جامعة الكويت .

الكويت  جامعة  بين  واالتصال  الترابط  زيادة  د. 
والجامعات العالمية المرموقة .

الدعم  خالل  من  العلمي  بالبحث  االهتمام  زيادة  ه. 
والتشجيع .

بخبراء  العليا  الدراسات  وطلبة  الباحثين  احتكاك   و. 
عالميين لالستفادة منهم.

توفير  من خالل  العامة  التسهيالت  مشاريع  تطوير   ز. 
كرسي باحث لكل مشروع .

إبراز النشاط البحثي لجامعة الكويت عالميًا .  ح. 

 ط.  التعاون مع الجهات البحثية المختلفة خارج الجامعة 
مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بما يحقق أهداف 

وغايات الكراسي البحثية  ويكفل نجاحها.

رفع التقييم العالمي لجامعة الكويت .  ي. 

جامعة  في  الباحث”  “كرسي  على  يعّين  من  في  يشترط 
الكويت :

 أ.  أن يكون محمود السيرة والئقًا صحيًا للقيام بمهامه.

أن يحمل درجة أستاذ في إحدى الجامعات العالمية  ب. 
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المرموقة ضمن الجامعات التي تم اعتمادها البتعاث 
مبعوثي جامعة الكويت.

وأبحاث  ملحوظ  بحثي  سجل  له  يكون  أن  ج. 
تأثير  عوامل  لها  عالمية  مجالت  في  منشورة 
)Impact Factors ( يتم تقييمها وفقًا لتقدير تنويه 

. )JCR( المجلة
 

  

مجلس  من  الباحث  لمنصب كرسي  الترشيح  يكون   أ. 
القسم العلمي .

أو  لألبحاث  المساعد  العميد  من  الترشيح  يجوز   ب. 
التسهيالت  مشاريع  في  للعمل  عنه  ينوب  من 
اقتراحات  تتضمن  تقديم خطة عمل  العامة شرط 

بحثية. لمشاريع 

يجب اعتماد الترشيح من مجلس الكلية .  ج. 

نائب  إلى  الترشيح  طلب  المعنية  الكلية  عميد  يرفع   أ. 
مدير الجامعة لألبحاث .

المكتب  لجنة  على  الترشيح  طلب  يعرض   ب. 
استيفاء  في  للنظر  األبحاث  قطاع  في  التنفيذي 
المتقدمين  بين  المفاضلة  وللجنة  الشروط،  كافة 

البحثية. األولويات  حسب 
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بعد  ويحول   ، الجامعة  لمدير  الترشيح  كتاب  يعد   ج. 
موافقته إلى إدارة الشؤون اإلدارية إلصدار قرار 

الجامعة. أمين عام  بالتعيين من 

يكون التعيين من بداية العام األكاديمي لمدة أقصاها   أ. 
ثالث الغير  لعام  استثنائيًا  التجديد  عامين ، ويجوز 

بعد دراسة وتقييم األداء من قبل المكتب التنفيذي.

لقبول  موعدًا  عام  كل  من  يناير  من  األول  يحدد   ب. 
الترشيحات والطلبات من الكليات. 

يعامل المعين ماليًا معاملة أعضاء هيئة التدريس   أ. 
السكن  وميزة  الراتب  حيث  من  الجامعة  في 

وتذاكر السفر.

الراتب  مدفوعة  يومًا   30 بإجازة  المعين  يتمتع   ب. 
سنويًا .

كحٍد  األكاديمية  السنة  في  مقاعد   )10( تحدد   أ. 
أقصى لمنصب كرسي الباحث، ويتم تعديل العدد 

من قبل لجنة التمويل عند الحاجة .
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 ب.  اليجوز تكليف المعين بالتدريس.

لم  فيما  الجامعة  بها في  المعمول  القواعد  تطبق   ج. 
يرد بشأنه نص في هذه الالئحة.
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