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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ............ أما بعد:

والبحثية فإن جامعة الملك سعود تسعى جاهدة لتحقيق الريادة العلمية 

بين الجااامعاااأل، وألن أها عوامااق تحقيق الريااادة والتميع وا باادا  هو البحاا  

العلمي فقد اهتمت به الجامعة وشاجعت عليه، وتبنت الوساا ق والبراما التي 

تشاااااااجث البااااإلثين على ا لبااااا على البحوف العلمياااة وتااادفع ا نحو ا بااادا  

للن وض بالبح  العلمي إنشاء  واالبتكار، ومن البراما التي اهتمت ب ا الجامعة

الكراساااااي البحثية في متتلص تتصاااااصااااااأل الجامعة، ولد أتاإلت الجامعة المجاا 

حاب المبادراأل من أفراد المجتمث ليسااااااا ام في ه   الكراساااااااي  أمام أصااااااا

ودعم ااا، ولااد نتا عن هاا   الشاااااااراتااة إنشاااااااااء عشاااااااراأل الكراساااااااي البحثيااة 

 المتتصصة.

بدور الكراسي العلمية في الرلي  وإيمانا من لسا الدراساأل القرآنية

باااالمساااااااتوا البحثي والعلمي والن وض بمسااااااايرة التعليا، ون را للم ماااة 

الساااااامية التي يحمل ا القساااااا على عاتقه في ندمة القرآن الكريا ال   هو 

أصاااااق العلوم وأفوااااال ا وأسااااا ا، وهو ساااااب  ن واااااة األمة وتقدم ا. وم مة 

اءة القرآن وإلرا ه وف مه وتفسير  ، ل    األسباب القسا الر يسة تتعلق بقر

رأا القساااا من الواج  عليه المسااااهمة بإنشااااء ترساااي علمي ي تا بتعليا 

القرآن الكريا وإلرا ه، وي تا بالبحوف والتقنياأل المتعلقة به، ذلك أن التقنياأل 

دنق تبير في الدراساااأل القرآنية، وهي تساا ا بشااكق تبير في الحديثة ل ا م

إلى الاادراسااااااااة  ساااااااير لراءة القرآن الكريا وإلرا ااه، وهاا   التقنياااأل بحاااجااةتي

تا ا فاااادة من اااا على الوجاااه األتماااق، وتقريب اااا إلى تلوالتقويا والتطوير 

 المتتصين .
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 رؤية الكرسي

 الريادة في بحوف تعليا القرآن الكريا وبرامجه

 

 رسالة الكرسي

 ر برامجه وضبط تقنياتهتأصيق بحوف إلراء القرآن الكريا وتعليمه ونش

 

 أهداف الكرسي

o  إبراز دور المملكاة العربياة الساااااااعودياة الريااد  في إلراء القرآن الكريا

 وتعليمه.

o  ومااا يتعلق بااه من دعا البحاا  العلمي في مجاااا تعليا القرآن الكريا

 الدراساأل القرآنية.

o  وإلرا ه.تعليا القرآن الكريا في نشر النتاج العلمي والبحوف المتميعة 

o  تقديا االسااااتشاااااراأل للمتسااااساااااأل التعليمية فيما يتصااااق باسااااتتدام

 الكريا. القرآن التقنية في تعليا

o  التقنياأل الحديثة وتطويع ا لتدمة القرآن الكريا وعلومه.استثمار 

o  وإلرا ه.جمث الج ود المب ولة لتدمة تعليا القرآن الكريا 
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 وسا ق وأنشطة الكرسي

o  الكرسي.االستفادة من لدراأل الجامعة وتج يعات ا لتحقيق أهداف 

o  وإلرا ه.عقد شراتاأل مث الج األ المعنية بتعليا القرآن الكريا 

o  اساااااااتقطاب األساااااااات ة والباإلثين المتميعين في الدراسااااااااأل القرآنية

 .ودعم ا وتقنيات ا

o  علىعقد الدوراأل التدريبية للمعنيين بتعليا القرآن الكريا واطالع ا 

 أإلدف الوسا ق والتقنياأل التاصة بالقرآن الكريا 

o  ندواأل والمحاضاااااااراأل وور  العمق وإللقاأل النقا  المتعلقة عقد ال

 القرآن الكريا وإلرا ه. بتعليا

o .إجراء البحوف والدراساأل لتطوير تعليا القرآن الكريا 

o  نشااااار المصااااااإلص ا لكترونية الموااااابوطة بالقراءاأل المتتلفة وتيساااااير

 من ا. االستفادة

o إنشااااااء مكتبة إلكترونية علمية ناصاااااة بكت  القراءاأل والتفساااااير وعلوم 

 تحمق اسا ترسي البح . القرآن

o بتعليا القراءة الصاااااااحيحة  ىعنت  إلكترونية على األنترنت  ئراإنشااااااااء مق

 بقراءاته العشر. الكريا للقرآن

o إنشاااء مولث إلكتروني للكرسااي جامث ألنبار  وأنشااطته وما يصاادر عنه 

 بحوف ودراساأل. من


