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 الرؤيــة
أن تكون جامعة الملك فيصل مؤسسة 

علمية رائدة في بناء مجتمع خالق 

ويكون , قائم على اقتصاد المعرفة 

لها دور في نقل وتوطين التقنيات 

 .المتقدمة واالستفادة منها
 الرسالـة 

 بين المعرفي والتبادل التعاون قنوات تنمية

 المحلي المجتمع ومؤسسات الجامعة

 بالجامعة الوثيق االرتباط ذات والدولي

 تعليمية كمؤسسة دورها وتعزيز وأهدافها

 حيوي بدور تضطلع متميزة إبداعية وبحثية

 .الوطنية التنمية تحقيق في

Vision  
 

 

King Faisal University to be a pioneer academic 

organization in establishing an innovative 

community based on knowledge  economy, and to 

have a role in transferring, settling , and using 

advanced technology. 

 
 

Mission 
 

 

Developing channels of knowledge exchange and 

cooperation between the university and closely 

associated local and international societal 

organizations, and strengthening its role as an 

outstanding and creative educational and 

research-based institution that plays an energetic 

role in  achieving national development.   



 االهداف

 مراكز وتطوير إلنشاء المالية مواردها وإستثمار إستقطاب في الجامعة خطط دعم .

 ذلك وتسخير الجامعة وقف صندوق موارد وتنمية العلمية والكراسي البحثي التميز

  واإلرتقاء المؤهلة الوطنية الكوادر من المجتمع حاجة سد على الجامعة قدرة لرفع

 والتدريب واالستشارات التطبيقية والبحوث الدراسات لتقديم خبرة كبيت بكفائتها

 .المتميز المعرفي اإلنتاج على وبنائها الوطني لإلقتصاد المستدامه للتنمية خدمة

 

 

 والمساهمة بالمملكة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الجامعة بين التعاون دعم .2

 الجامعة لخبرات االستثمار فرص وزيادة والتسويق التعريف في فاعل بدور

 .الوطني اإلقتصاد تنمية في ودوره والتقني المعرفي وإنتاجها العلمية وكوادرها

 والبحثية العلمية المؤسسات مع والدولية المحلية الشركات وتنمية تطوير.3

 العلمية المستجدات لمواكبة الجامعة قدرات بناء في وتسخيرها المرموقة

 .الحديثة العالمية التقنية والتطورات

 

 

 في الجامعة تجربة إثراء إلى تهدف التي والمناشط البرامج وتكثيف تنويع.4

 محليا   العلمية الجامعة لمكانة المعززة المعرفية والشراكات والتعاون التبادل

 .ودوليا  

 

  للعمل العالميين والباحثين العلماء من المتميزين استقطاب على العمل.5

 البحثية المشاريع في والمشاركة والتدريب اإلستشارية الخدمات تقديم بالجامعةأو

 .المتميزة العلمية والفعاليات

 

 التميز لصفة المعززة البيئة خلق في البحوث ومراكز الكليات مع المساهمة .6

 من الجامعة كوادر رعاية على بالجامعةوالعمل والتقني المعرفي لإلنتاج واإلبداع

 .مواهبهم وتنمية الجامعة وطلبة التدريس هيئة أعضاء المبدعينمن

 

 

 إلى وترجمتها بالجامعة اإلبداعية لألفكار الحاضنة البيئة إيجاد في المساهمة.7

 على وقدرته الوطني اإلقتصاد تعزيز في تسهم إستثمارية ومنتجات مشاريع

 .والعالمية اإلقليمية المنافسة

 

 االهداف
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتطوير إلنشاء المالية مواردها واستثمار استقطاب في الجامعة خطط دعم 1.
 الجامعة وقف صندوق موارد وتنمية العلمية والكراسي البحثي التميز مراكز

 الوطنية الكوادر من المجتمع حاجة سد على الجامعة قدرة لرفع ذلك وتسخير
 التطبيقية والبحوث الدراسات لتقديم خبرة كبيت  بكفاءتها واالرتقاء المؤهلة

 على وبنائها الوطني لالقتصاد المستدامة للتنمية خدمة والتدريب واالستشارات
 .المتميز المعرفي اإلنتاج

 
 



 االهداف

 مراكز وتطوير إلنشاء المالية مواردها وإستثمار إستقطاب في الجامعة خطط دعم .

 ذلك وتسخير الجامعة وقف صندوق موارد وتنمية العلمية والكراسي البحثي التميز

  واإلرتقاء المؤهلة الوطنية الكوادر من المجتمع حاجة سد على الجامعة قدرة لرفع

 والتدريب واالستشارات التطبيقية والبحوث الدراسات لتقديم خبرة كبيت بكفائتها

 .المتميز المعرفي اإلنتاج على وبنائها الوطني لإلقتصاد المستدامه للتنمية خدمة

 

 

 والمساهمة بالمملكة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الجامعة بين التعاون دعم .2

 الجامعة لخبرات االستثمار فرص وزيادة والتسويق التعريف في فاعل بدور

 .الوطني اإلقتصاد تنمية في ودوره والتقني المعرفي وإنتاجها العلمية وكوادرها

 والبحثية العلمية المؤسسات مع والدولية المحلية الشركات وتنمية تطوير.3

 العلمية المستجدات لمواكبة الجامعة قدرات بناء في وتسخيرها المرموقة

 .الحديثة العالمية التقنية والتطورات

 

 

 في الجامعة تجربة إثراء إلى تهدف التي والمناشط البرامج وتكثيف تنويع.4

 محليا   العلمية الجامعة لمكانة المعززة المعرفية والشراكات والتعاون التبادل

 .ودوليا  

 

  للعمل العالميين والباحثين العلماء من المتميزين استقطاب على العمل.5

 البحثية المشاريع في والمشاركة والتدريب اإلستشارية الخدمات تقديم بالجامعةأو

 .المتميزة العلمية والفعاليات

 

 التميز لصفة المعززة البيئة خلق في البحوث ومراكز الكليات مع المساهمة .6

 من الجامعة كوادر رعاية على بالجامعةوالعمل والتقني المعرفي لإلنتاج واإلبداع

 .مواهبهم وتنمية الجامعة وطلبة التدريس هيئة أعضاء المبدعينمن

 

 

 إلى وترجمتها بالجامعة اإلبداعية لألفكار الحاضنة البيئة إيجاد في المساهمة.7

 على وقدرته الوطني اإلقتصاد تعزيز في تسهم إستثمارية ومنتجات مشاريع

 .والعالمية اإلقليمية المنافسة

 

 االهداف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األعمال وقطاع الخاص والقطاع الجامعة بين التعاون دعم .2
 والتسويق التعريف في فاعل بدور والمساهمة بالمملكة

 العلمية وكوادرها الجامعة لخبرات االستثمار فرص وزيادة
 .الوطني االقتصاد تنمية في ودوره والتقني المعرفي وإنتاجها

 
 



 االهداف

 مراكز وتطوير إلنشاء المالية مواردها وإستثمار إستقطاب في الجامعة خطط دعم .

 ذلك وتسخير الجامعة وقف صندوق موارد وتنمية العلمية والكراسي البحثي التميز

  واإلرتقاء المؤهلة الوطنية الكوادر من المجتمع حاجة سد على الجامعة قدرة لرفع

 والتدريب واالستشارات التطبيقية والبحوث الدراسات لتقديم خبرة كبيت بكفائتها

 .المتميز المعرفي اإلنتاج على وبنائها الوطني لإلقتصاد المستدامه للتنمية خدمة

 

 

 والمساهمة بالمملكة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الجامعة بين التعاون دعم .2

 الجامعة لخبرات االستثمار فرص وزيادة والتسويق التعريف في فاعل بدور

 .الوطني اإلقتصاد تنمية في ودوره والتقني المعرفي وإنتاجها العلمية وكوادرها

 والبحثية العلمية المؤسسات مع والدولية المحلية الشركات وتنمية تطوير.3

 العلمية المستجدات لمواكبة الجامعة قدرات بناء في وتسخيرها المرموقة

 .الحديثة العالمية التقنية والتطورات

 

 

 في الجامعة تجربة إثراء إلى تهدف التي والمناشط البرامج وتكثيف تنويع.4

 محليا   العلمية الجامعة لمكانة المعززة المعرفية والشراكات والتعاون التبادل

 .ودوليا  

 

  للعمل العالميين والباحثين العلماء من المتميزين استقطاب على العمل.5

 البحثية المشاريع في والمشاركة والتدريب اإلستشارية الخدمات تقديم بالجامعةأو

 .المتميزة العلمية والفعاليات

 

 التميز لصفة المعززة البيئة خلق في البحوث ومراكز الكليات مع المساهمة .6

 من الجامعة كوادر رعاية على بالجامعةوالعمل والتقني المعرفي لإلنتاج واإلبداع

 .مواهبهم وتنمية الجامعة وطلبة التدريس هيئة أعضاء المبدعينمن

 

 

 إلى وترجمتها بالجامعة اإلبداعية لألفكار الحاضنة البيئة إيجاد في المساهمة.7

 على وقدرته الوطني اإلقتصاد تعزيز في تسهم إستثمارية ومنتجات مشاريع

 .والعالمية اإلقليمية المنافسة

 

 االهداف

  

 مع والدولية المحلية الشركات وتنمية تطوير.3
 بناء في وتسخيرها المرموقة والبحثية العلمية المؤسسات

 والتطورات العلمية المستجدات لمواكبة الجامعة قدرات
 .الحديثة العالمية التقنية

 



 االهداف

 مراكز وتطوير إلنشاء المالية مواردها وإستثمار إستقطاب في الجامعة خطط دعم .

 ذلك وتسخير الجامعة وقف صندوق موارد وتنمية العلمية والكراسي البحثي التميز

  واإلرتقاء المؤهلة الوطنية الكوادر من المجتمع حاجة سد على الجامعة قدرة لرفع

 والتدريب واالستشارات التطبيقية والبحوث الدراسات لتقديم خبرة كبيت بكفائتها

 .المتميز المعرفي اإلنتاج على وبنائها الوطني لإلقتصاد المستدامه للتنمية خدمة

 

 

 والمساهمة بالمملكة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الجامعة بين التعاون دعم .2

 الجامعة لخبرات االستثمار فرص وزيادة والتسويق التعريف في فاعل بدور

 .الوطني اإلقتصاد تنمية في ودوره والتقني المعرفي وإنتاجها العلمية وكوادرها

 والبحثية العلمية المؤسسات مع والدولية المحلية الشركات وتنمية تطوير.3

 العلمية المستجدات لمواكبة الجامعة قدرات بناء في وتسخيرها المرموقة

 .الحديثة العالمية التقنية والتطورات

 

 

 في الجامعة تجربة إثراء إلى تهدف التي والمناشط البرامج وتكثيف تنويع.4

 محليا   العلمية الجامعة لمكانة المعززة المعرفية والشراكات والتعاون التبادل

 .ودوليا  

 

  للعمل العالميين والباحثين العلماء من المتميزين استقطاب على العمل.5

 البحثية المشاريع في والمشاركة والتدريب اإلستشارية الخدمات تقديم بالجامعةأو

 .المتميزة العلمية والفعاليات

 

 التميز لصفة المعززة البيئة خلق في البحوث ومراكز الكليات مع المساهمة .6

 من الجامعة كوادر رعاية على بالجامعةوالعمل والتقني المعرفي لإلنتاج واإلبداع

 .مواهبهم وتنمية الجامعة وطلبة التدريس هيئة أعضاء المبدعينمن

 

 

 إلى وترجمتها بالجامعة اإلبداعية لألفكار الحاضنة البيئة إيجاد في المساهمة.7

 على وقدرته الوطني اإلقتصاد تعزيز في تسهم إستثمارية ومنتجات مشاريع

 .والعالمية اإلقليمية المنافسة

 

 االهداف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إثراء إلى تهدف التي والمناشط البرامج وتكثيف تنويع.4 

 المعرفية والشراكات والتعاون التبادل في الجامعة تجربة
 .ودوليا   محليا   العلمية الجامعة لمكانة المعززة

 



 االهداف

 مراكز وتطوير إلنشاء المالية مواردها وإستثمار إستقطاب في الجامعة خطط دعم .

 ذلك وتسخير الجامعة وقف صندوق موارد وتنمية العلمية والكراسي البحثي التميز

  واإلرتقاء المؤهلة الوطنية الكوادر من المجتمع حاجة سد على الجامعة قدرة لرفع

 والتدريب واالستشارات التطبيقية والبحوث الدراسات لتقديم خبرة كبيت بكفائتها

 .المتميز المعرفي اإلنتاج على وبنائها الوطني لإلقتصاد المستدامه للتنمية خدمة

 

 

 والمساهمة بالمملكة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الجامعة بين التعاون دعم .2

 الجامعة لخبرات االستثمار فرص وزيادة والتسويق التعريف في فاعل بدور

 .الوطني اإلقتصاد تنمية في ودوره والتقني المعرفي وإنتاجها العلمية وكوادرها

 والبحثية العلمية المؤسسات مع والدولية المحلية الشركات وتنمية تطوير.3

 العلمية المستجدات لمواكبة الجامعة قدرات بناء في وتسخيرها المرموقة

 .الحديثة العالمية التقنية والتطورات

 

 

 في الجامعة تجربة إثراء إلى تهدف التي والمناشط البرامج وتكثيف تنويع.4

 محليا   العلمية الجامعة لمكانة المعززة المعرفية والشراكات والتعاون التبادل

 .ودوليا  

 

  للعمل العالميين والباحثين العلماء من المتميزين استقطاب على العمل.5

 البحثية المشاريع في والمشاركة والتدريب اإلستشارية الخدمات تقديم بالجامعةأو

 .المتميزة العلمية والفعاليات

 

 التميز لصفة المعززة البيئة خلق في البحوث ومراكز الكليات مع المساهمة .6

 من الجامعة كوادر رعاية على بالجامعةوالعمل والتقني المعرفي لإلنتاج واإلبداع

 .مواهبهم وتنمية الجامعة وطلبة التدريس هيئة أعضاء المبدعينمن

 

 

 إلى وترجمتها بالجامعة اإلبداعية لألفكار الحاضنة البيئة إيجاد في المساهمة.7

 على وقدرته الوطني اإلقتصاد تعزيز في تسهم إستثمارية ومنتجات مشاريع

 .والعالمية اإلقليمية المنافسة

 

 االهداف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لألفكار الحاضنة البيئة إيجاد في المساهمة.5 
 ومنتجات مشاريع إلى وترجمتها بالجامعة اإلبداعية
 وقدرته الوطني االقتصاد تعزيز في تسهم استثمارية

 .والعالمية اإلقليمية المنافسة على



 االهداف

 مراكز وتطوير إلنشاء المالية مواردها وإستثمار إستقطاب في الجامعة خطط دعم .

 ذلك وتسخير الجامعة وقف صندوق موارد وتنمية العلمية والكراسي البحثي التميز

  واإلرتقاء المؤهلة الوطنية الكوادر من المجتمع حاجة سد على الجامعة قدرة لرفع

 والتدريب واالستشارات التطبيقية والبحوث الدراسات لتقديم خبرة كبيت بكفائتها

 .المتميز المعرفي اإلنتاج على وبنائها الوطني لإلقتصاد المستدامه للتنمية خدمة

 

 

 والمساهمة بالمملكة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الجامعة بين التعاون دعم .2

 الجامعة لخبرات االستثمار فرص وزيادة والتسويق التعريف في فاعل بدور

 .الوطني اإلقتصاد تنمية في ودوره والتقني المعرفي وإنتاجها العلمية وكوادرها

 والبحثية العلمية المؤسسات مع والدولية المحلية الشركات وتنمية تطوير.3

 العلمية المستجدات لمواكبة الجامعة قدرات بناء في وتسخيرها المرموقة

 .الحديثة العالمية التقنية والتطورات

 

 

 في الجامعة تجربة إثراء إلى تهدف التي والمناشط البرامج وتكثيف تنويع.4

 محليا   العلمية الجامعة لمكانة المعززة المعرفية والشراكات والتعاون التبادل

 .ودوليا  

 

  للعمل العالميين والباحثين العلماء من المتميزين استقطاب على العمل.5

 البحثية المشاريع في والمشاركة والتدريب اإلستشارية الخدمات تقديم بالجامعةأو

 .المتميزة العلمية والفعاليات

 

 التميز لصفة المعززة البيئة خلق في البحوث ومراكز الكليات مع المساهمة .6

 من الجامعة كوادر رعاية على بالجامعةوالعمل والتقني المعرفي لإلنتاج واإلبداع

 .مواهبهم وتنمية الجامعة وطلبة التدريس هيئة أعضاء المبدعينمن

 

 

 إلى وترجمتها بالجامعة اإلبداعية لألفكار الحاضنة البيئة إيجاد في المساهمة.7

 على وقدرته الوطني اإلقتصاد تعزيز في تسهم إستثمارية ومنتجات مشاريع

 .والعالمية اإلقليمية المنافسة

 

 االهداف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 في البحوث ومراكز الكليات مع المساهمة6. 

 لإلنتاج واإلبداع التميز لصفة المعززة البيئة خلق
  رعاية على والعمل بالجامعة والتقني المعرفي

 هيئة أعضاء من المبدعين من الجامعة كوادر
 .مواهبهم وتنمية الجامعة وطلبة التدريس

 



 االهداف

 مراكز وتطوير إلنشاء المالية مواردها وإستثمار إستقطاب في الجامعة خطط دعم .

 ذلك وتسخير الجامعة وقف صندوق موارد وتنمية العلمية والكراسي البحثي التميز

  واإلرتقاء المؤهلة الوطنية الكوادر من المجتمع حاجة سد على الجامعة قدرة لرفع

 والتدريب واالستشارات التطبيقية والبحوث الدراسات لتقديم خبرة كبيت بكفائتها

 .المتميز المعرفي اإلنتاج على وبنائها الوطني لإلقتصاد المستدامه للتنمية خدمة

 

 

 والمساهمة بالمملكة األعمال وقطاع الخاص والقطاع الجامعة بين التعاون دعم .2

 الجامعة لخبرات االستثمار فرص وزيادة والتسويق التعريف في فاعل بدور

 .الوطني اإلقتصاد تنمية في ودوره والتقني المعرفي وإنتاجها العلمية وكوادرها

 والبحثية العلمية المؤسسات مع والدولية المحلية الشركات وتنمية تطوير.3

 العلمية المستجدات لمواكبة الجامعة قدرات بناء في وتسخيرها المرموقة

 .الحديثة العالمية التقنية والتطورات

 

 

 في الجامعة تجربة إثراء إلى تهدف التي والمناشط البرامج وتكثيف تنويع.4

 محليا   العلمية الجامعة لمكانة المعززة المعرفية والشراكات والتعاون التبادل

 .ودوليا  

 

  للعمل العالميين والباحثين العلماء من المتميزين استقطاب على العمل.5

 البحثية المشاريع في والمشاركة والتدريب اإلستشارية الخدمات تقديم بالجامعةأو

 .المتميزة العلمية والفعاليات

 

 التميز لصفة المعززة البيئة خلق في البحوث ومراكز الكليات مع المساهمة .6

 من الجامعة كوادر رعاية على بالجامعةوالعمل والتقني المعرفي لإلنتاج واإلبداع

 .مواهبهم وتنمية الجامعة وطلبة التدريس هيئة أعضاء المبدعينمن

 

 

 إلى وترجمتها بالجامعة اإلبداعية لألفكار الحاضنة البيئة إيجاد في المساهمة.7

 على وقدرته الوطني اإلقتصاد تعزيز في تسهم إستثمارية ومنتجات مشاريع

 .والعالمية اإلقليمية المنافسة

 

 االهداف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لألفكار الحاضنة البيئة إيجاد في المساهمة .7
 ومنتجات مشاريع إلى وترجمتها بالجامعة اإلبداعية
 وقدرته الوطني االقتصاد تعزيز في تسهم استثمارية

   والعالمية اإلقليمية المنافسة على
 



 أعضاء اللجنة الرئيسية للكراسي العلمية بجامعة الملك فيصل أعضاء اللجنة الرئيسية للكراسي العلمية بجامعة الملك فيصل

 عبد الرحمن المعقل. د.أ عبد الرحمن المعقل. د.أ عبد الرحمن المعقل. د.أ عبد الرحمن المعقل. د.أ ابراهيم الحواس. د.أ عبد الرحمن المعقل. د.أ

 أعضاء اللجنة  الدائمة للتبادل والتعاون املعريف 
  

Members of the Permanent Committee of  knowledge Exchange and Cooperation  

  

 عبد هللا السعادات. د.أ

Prof. Abdullah Al–Saadat (Chair) 

  

 عبد الرحمن المعقل. د.أ

Prof. Abdulrahman Al-Mogel 

  

  

 ابراهيم الحواس. د. أ

Prof. Ibrahim Al-Hawas 

  

 الهجهوجحسن . د.أ

Prof. Hassan Al Hajhouj  

  

 السيناويعبدالعزيز . د

Dr. Abdulazis El-Sinawi   

  

 ندير عليان. د

Dr. Nadir Aliane 



 االهداف

 قطاعات اإلدارة الرئيسة

1 

 2 مراكز التميز البحثي 

الكراسي العلمية    

 صندوق الوقف   3

 إدارة العالقات الثقافية  4



 الكراسي العلمية
  

Scientific Chairs  
  



 الرؤيــة 
 
 متجددا   وداعما   أساسيا   محركا   بالجامعة العلمية الكراسي تكون أن

 وقناة والمعرفي العلمي والتطوير البحثي والتميز اإلبداع لجهود

 مكانة من والرفع المجتمع مع االستراتيجية الشراكة لتحقيق رئيسية

 .ودوليا   وإقليميا   محليا   وريادتها الجامعة
 الرسالـة 

 
 وإعداد غاياتها وخدمة الوطنية التنمية دعم في الجامعة جهود تعزيز

 التقنيات ونقل المعرفة إنتاج في للمساهمة المتميزين الباحثين من جيل

 .وتوطينها الحديثة



 اجملاالت املعرفية للكراسي العلمية باجلامعة 

 الطب البشري 1
 التمريض والخدمات الطبية  2
المجاالت المعمارية   3  
 المجاالت الهندسية  4
المجاالت الزراعية وعلوم األغذية   5  
مجاالت الطب البيطري والثروة الحيوانية   6  
مجاالت الصيدلة اإلكلينيكية   7  
مجاالت العلوم األساسية   8  
مجاالت العلوم اإلنسانية   9  
1

0 
المجاالت التربوية والنفسية    

1

1 
مجاالت العلوم اإلدارية    

1
2 

الحاسب األلي وتقنية المعلومات    
1

3 
الدراسات اإلسالمية والقرآنية    

1

4 
 الموهبة واإلبداع 

1
5 

الجودة النوعية والتطوير    
1
6 

العلوم اللغوية والترجمة    



 الكراسي العلمية القائمة باجلامعة 
  



 الكراسي العلمية القائمة يف اجلامعة 

كرسي الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن العمران لألمراض 
 المستوطنة في األحساء 

هو أحد الكراسي البحثية الرائدة "
في أمراض الدم ويقدم أبحاثا 
متقدمة  وبرامج عالج وتعليم 
متطورة في مجال االعتالالت 

وأمراض الدم  الهيموغلوبينية
األخرى السائدة في المنطقة 
الشرقية في المملكة العربية 

 ".السعودية
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 كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها 

الكرسي الى العمل على وضع يهدف 

استراتيجية إنتاجية وتسويقية للتمور، 

وتحقيق عائد اقتصادي، وتحديد 

األصناف االقتصادية، ودراسة وتحليل 

األسواق العالمية للتمور والمواصفات 

 .  القياسية في الدول المستوردة لها 

 



« 

 

 

كرسي تطبيق التقنيات 

 الحديثة في تكاثر األبل 

 

أحد أهم الكراسي هو 

البحثية في مجال التكاثر في 

اإلبل عبر التلقيح 

 .االصطناعي ونقل األجنة
  

  



« 

 

 

 كرسي سوسة النخيل الحمراء

 

 الكرسي إلى الوصول ألفضل يهدف 

 الحمراءلمكافحة آفة السوسة الطرق 

 عاليةمن خالل توفير بيئة بحثية  

 الجودة والتعاون مع مراكز األبحاث  

 معوربط جسور التعاون العالمية 

 .وزارة الزراعة والهيئات المعنية بذلك 

  

  



« 

 

 

 كرسي أبحاث القطارات     

يهدف الكرسي إلى تحسين الممارسات 

الهندسية لخفض التكاليف وزيادة 

موثوقية البنية التحتية للسكك الحديدية، 

وتعزيز مرونتها استجابة للتغيرات 

 منهجياتالمناخية وكذلك تطوير 

 السككالتقييم المالئمة لحركة  

الحديدية التجارية سواء في نقل  

 .الركاب أو الشحن



« 

 

 كرسي أبحاث     

 الطرق اإلسفلتية  

يهدف الكرسي إلى البحث في 

ومقابلة متطلبات قطاع 

المواصالت بالتركيز على 

الطرق االسفلتية وتطوير 

وسائط وتقنيات إبداعية يكون 

لها أثر مباشر على تطوير 

 .قطاع المواصالت



« 

 

كرسي الجزيرة لإلعالم 

 الصحفي 

الكرسي إلى استثمار يهدف 

الكوادر الوطنية من المختصين 

والموهوبين، وتحقيق االستفادة 

القصوى من خبراتهم في 

مجاالت الكرسي، واتاحة 

الفرصة لتدريب وتأهيل كوادر 

 .مختصة في مجال االعالم
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« 

 

  

  

كرسي اليونيسكو  لدراسات الموهبة 
 واإلبداع لذوي االحتياجات الخاصة 

صدرت الموافقة السامية الكريمة على 

كرسي اليونسكو لدراسات "إنشاء 

الموهبة واإلبداع لذوي االحتياجات 

ودعمه " الخاصة بجامعة الملك فيصل

من قبل الجامعة، وأثنت المنظمة على 

موضوع وبرنامج الكرسي وتمت 

الموافقة من قبل المنظمة المذكورة على 
 .  تسجيل الكرسي لديها





 الشيخ عمران بن محمد بن عبدالرحمن العمران

  

 شركاء الكراسي العلمية



 البحثي التميز مراكز
  

Centers of Research Excellence   

  



 الرؤيــة
 أن يكون المركز رائدا إقليميا  ومعترف به عالميا  كمركز للتميز 

 .في أبحاث وتطوير النخيل والتمور
 
 الرسالـة 

السعي لضمان حيوية وازدهار النخيل والتمور في المملكة العربية السعودية لتحقيق 

 :أعلى إنتاجية حسب معايير الجودة وذلك من خالل اآلتي 

  إجراء ودعم البحوث ونشر المعرفة. 

 نقل التقنية. 

ابتكار تقنيات ومنتجات ذات قيمة مضافة. 



   صندوق الوقف بالجامعة 

  

 األهداف

التشجيع على اإلنفاق في مجال البحث 

العلمي والتنمية االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية والصحية والزراعية والتعليمية 

.والتربوية   

دعم البرامج العلمية للجامعة باعتبارها من 

أوجه البر التي تستحق أن ينفق عليها 

.ابتغاء وجه هللا تعالى والدار اآلخرة  

إتاحة المجال للموسرين ومحبي الخير 

للمشاركة في التنمية ودفع عجلة البحث 

. . العلمي وخدمة المجتمع  



 إدارة العالقات الثقافية

Cultural Relations Department  
  



 

االتفاقيات والعقود المحلية   
 

 

 



لدى الجامعة اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الوزرات والجهات وجمعيات النفع العام 

:بالمملكة، ومنها  

الجامعة اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الوزرات والجهات وجمعيات النفع لدى 

 :العام بالمملكة، ومنها

 

 وزارة التعليم العالي .1

 وزارة التربية والتعليم .2

 وزارة الصحة .3

 وزارة الزراعة .4

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .5

 مركز األبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي .6

 جامعة الملك سعود .7

 أرامكو السعودية .8

 الهيئة الملكية للجبيل وينبع .9

 (  سابك)الشركة السعودية للصناعات األساسية  .10

 شركة هاني ول  .11

 غرفة باألحساء       12.

 نادي األحساء األدبي         13.

 رابطة العالم اإلسالمي         14.

 جمعية مكافحة السرطان          15.

 الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر         16.

 شركة الصافي لمزارع األلبان        17.

 الهيئة السعودية لآلثار والمتاحف        18.

 

 









 

الدوليةاالتفاقيات والعقود    
 

 

 



الواليات المتحدة االمريكية ) ييلجامعة    

اتفاقية تعاون للقيام 
بدراسة علمية لتطوير أداة 
لقياس صعوبات التحدث 

.واللغة لألطفال العرب   
  

Service contract between King 
Faisal university and Yale 
University  for the development 
and approbation of the 
Assessment of Linguistic 
Functioning in Arabic, ALFA . 
  



(الواليات المتحدة االمريكية)جامعة بوسطن   

مشتركاتفاقية تعاون بحثي   
في مجال أمراض الدم  

. الوراثية  

Agreement of joint 
research projects on 
hematological 
diseases 



(الواليات المتحدة االمريكية)جامعة والية كنساس   

اتفاقية تعاون إلجراء التقييم 

  لترايكوقرامالفعالية طفيل  األوتوماتي

المكافحة البيولوجية لفراشة التمر  فى

 .  باستخدام الرؤية اآللية

Collaborative agreement to conduct a joint 
research study on Automatic Assessment of 
Biological Control Effectiveness of 
Trichogramma Bourarachae Against Ephestia 
caute Using Machine Vision 



اتفاقية تعاون بحثي 

لدراسة نشاط طيران 

 سوسة النخيل الحمراء 

(الواليات المتحدة االمريكية) ريفرسايدجامعة كاليفورنيا،   

Collaborative agreement to 
conduct a  joint  research 
study on Flight activity of red 
palm weevil 



( أستراليا ) موناشجامعة   
 

 فيتعاون 

االستشارات والتدريب  

في مجال أمراض الدم 

 .الوراثية

Collaborative consultation 
and training in the area of 
hematological diseases. 



 معهد البحث والتطوير بجنوب استراليا  

 اتفاقية تعاون بحثي 

عمرإطالة فترة حول   

  .تمور الرطب 

Collaborative agreement to 
conduct a joint research study 
on Extending the shelf life of 
fresh (Rutab) dates. 



( نيوزيلندا)  اوكالندجامعة   
 

مشتركاتفاقية تعاون إلجراء بحث   

مجال علوم المواد لتطوير في   

شديدة السواد ( طالءات)مواد عزل 

تطبيقات الطاقة في  الستخدامها 

 .الشمسية الحرارية 

Joint research for the 
development of ultra-black 
coatings for solar thermal 
energy applications 



 (اسبانيا( )كندا)جامعة كولومبيا البريطانية 
  

تعاوناتفاقية   

إلجراء بحث  

مشترك لتطوير 

.خاليا شمسية مرنة  
Agreement to work on joint research to 
develop materials, fabrication of micro 
devices and characterization and photo 
voltaic devices under a flexible PV device 
project.  



( بريطانيا) ساوثهامبتنجامعة   
 

 مذكرة تفاهم 

في مجال التعليم العالي للتعاون 

والعلوم والثقافة والتعليم والبحث 

العلمي والتدريب وتبادل أعضاء 

.هيئة التدريس والطالب   

Memorandum of  
understanding for collaborative 
work on education, training, 
research, and faculty, student, 
and information exchange 



 (  أيرلندا) جامعة كلية دبلن   
 

 تعاوناتفاقية 

 التلقيحبحثي مشترك في مجال  

 .االصطناعي لإلبل 

Agreement of a joint 
research project on "Sperm 
Mucin Interactions in 
Camelid Artificial 
Insemination". 



(هولندا) جرونينجنجامعة   
 

 اتفاقية تعاون

لتطبيق منهج التعليم الطبي  

المبني على حل المشكالت 

الملكبكلية الطب   

.بجامعة فيصل    

Application of University of 
Groningen’s problem-based 
medical curriculum in the 
College of Medicine at KFU. 



( النمسا) غراتسجامعة تو     
 

 مذكرة تفاهم 
في مجاالت التعليم للتعاون 

والتدريب والبحث العلمي والتبادل 
الطالبي وتبادل المعلومات وعقد 

خدمات إلجراء دراسة بحثية مشتركة 
.في مجال خاليا الوقود   

 

Memorandum of  understanding for 
collaborative work on education, 
training, research, and faculty, student, 
and information exchange.   
Service contract for joint research on 
fuel cell technology. 



( اسبانيا )جامعة غرناطة    
 

تعاونعقد   

لتدريب باحثين وفنيين  

بجامعة الملك فيصل في 

تقنيات الخاليا الجزيئية 

.البيولوجية  

Collaborative agreement for training 
a group of KFU-DPRC researches and 
technicians on molecular biology 
technology 



(اسبانيا)جامعة جومي   

 اتفاقية تعاون 

في ديناميكية حلم الغبار  للبحث 

 فيوأعدائه  الطبيعية  

 .منطقة األحساء  

Collaborative agreement to 
conduct a joint research   on 
Dynamics of palm dust mites and 
their natural enemies in Al-Ahsa. 



(   فرنسا)المعهد الوطني للزراعة والصناعات الغذائية   

 اتفاقية تعاون 

  .إلنتاج المضادات الحيوية من التموربحثي 

Collaborative agreement to 
conduct a joint research on 
production of  anti-biotics from 
dates.  



( الصين )  النزوجامعة   

 مذكرة تفاهم 

في مجال التعليم للتعاون 

والتدريب والبحث العلمي وتبادل 

أعضاء هيئة التدريس والطالب 

.وتبادل المعلومات   

Memorandum of  understanding 
for collaborative work on 
education, training, research, and 
faculty, student, and information 
exchange.  



 (  اليابان) كنازاواجامعة   

 مذكرة تفاهم 

 والتدريبفي مجال التعليم للتعاون 

 التدريسوالبحث العلمي وتبادل أعضاء هيئة   

 .والطالب وتبادل المعلومات   

Memorandum of  understanding 
for collaborative work on 
education, training, research, and 
faculty, student, and information 
exchange.  



 (  تركيا)جامعة إسطنبول   
 

 فيمذكرة تفاهم للتعاون 

 العلميمجال التعليم والتدريب والبحث  

 وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب  

 .المعلومات وتبادل 

Memorandum of  understanding for 
collaborative work on education, 
training, research, and faculty, student, 
and information exchange.  





ا إلصغائكم   شكر 


