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جائزة مشاريع طلبة
 الدراسات العليا

المقدمـــة 

على  عامًا   46 مدى  على  الكويت  جامعة  عملت 
والتسهيالت  التجهيزات  من  متكاملة  بيئة  خلق 
وأكثرها  الجامعات  أعرق  تضاهي  التي  التنافسية 
واالبتكار  اإلبداع  لتشجيع  العالم  في  تطورًا 
هذا  يكون  أن  الطبيعي  ومن  العلمي،  البحثي 
العليا  الدراسات  لطلبة  ومشجعًا  محفِّزًا  العامل 
المجاالت  في  فاعلين  شركاء  يكونوا  حتى 
أطروحات  استكمال  طريق  عن  المختلفة  العلمية 
التخصصات.  مختلف  في  والدكتوراه  الماجستير 

الدافـــع 

والتفكير المبدعة  المواهب  أساس  أن  افترضنا   إذا 
األطروحات هذه  من  ينبع  والتجريب   العلمي 
على تقع  الكبرى  المسؤولية  فإن   البحثية 
وتغذيتها الطاقات  هذه  اكتشاف  في   المؤسسة 
تكفل التي  األسس  وضع  ليتم  مبكر؛  وقت   في 
الباحثين من  ديناميكي  مجتمع  ونماء  استمرارية 
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الهدف  وهذا  المستقبل،  علماء  هم  الذين  الشباب 
المهارات والمواهب ما تستحقه  يجعل إعطاء هذه 
استثمارها  ليتم  الزمًا  أمرًا  وتشجيع  اهتماٍم  من 
وصقلها عبر برامج درجات الماجستير والدكتوراه 
العالي  التعليم  مرحلة  في  التخصصية  والدراسات 
إجراء  على  والقدرة  الوظيفي  المستقبل  بناء  لدعم 

األبحاث في التخصصات العلمية المختلفة. 

الحاجــة 

لقطاع  األسس  األسمى  الهدف  هذا  وضع  وقد 
الدراسات  طلبة  على  االهتمام  لتركيز  األبحاث 
درجتي  لنيل  دراساتهم  يتابعون  الذين  العليا 
متميزة.  نتائج  تحقيق  مع  والدكتوراه  الماجستير 
الدراسات  طلبة  مشاريع  جائزة  تخصيص  تم  وقد 
الذين  الطلبة  هؤالء  وتمييز  لمكافأة  تحديدًا  العليا 
واكتشافات  نتائج  لتحقيق  البحثية  جهودهم  قادت 
هذا  يعمل  أن  المتوقع  ومن  ومتميزة.  استثنائية 
بين  والتدريب  البحث  ثقافة  خلق  على  التكريم 
طلبة الدراسات العليا في جامعة الكويت مما يمهد 
الشابة  المبدعة  العقول  من  ثروة  لتطوير  السبل 
التي تمتلك القدرات والمهارات لتحقيق اإلنجازات 

العلمية. واالبتكارات 
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  مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث            

وسيتم منح هذه الجائزة سنويًا من قبل مكتب نائب 
مدير الجامعة لألبحاث لتمييز طلبة الدراسات العليا 

وتقدير جهودهم العلمية والبحثية المتميزة.
 

األهــداف 

يتمثل الهدف الجوهري لجوائز أبحاث طلبة 
الدراسات العليا  في:

العليا  الدراسات  طلبة  تمييز   
البحثية  إنجازاتهم  على  ومكافأتهم 
من  تحقيقها  استطاعوا  التي  القيمة 
أنجزوها  التي  األطروحات  خالل 

بنجاح. 

العلمي  ثقافة قائمة على اإلبداع  خلق   ·  
حتى  العليا  الدراسات  مستوى  في 
الطلبة في وقٍت مبكٍر قدراتهم  يطور 
من  التحليلي  العلمي  التفكير  على  
في  لما  واألبحاث،  التجريب  خالل 
توسعة  في  كبيرة  أهمية  من  ذلك 

والفكرية. العلمية  آفاقهم 

••

••



الجوائــز 

العلوم  في  سنويًا  جوائز  ست  منح  سيتم   -
لدرجة  أربع  منها  ص  ُيخصَّ واإلنسانيات 

الماجستير واثنتان لدرجة الدكتوراه.

-     تشمل الجائزة ما يلي:

   شهادة تقدير
   مكافأة مالية قدرها 

                    -/750 د.ك. للماجستير و       
                    -/1000 د.ك. للدكتوراه       

األهليــة 

نتائج  يحققون  ممن  العليا  الدراسات  طلبة  جميع 
لجائزة  للترشيح  مؤهلون  األطروحات  في  متميزة 
العلوم  مجاالت  في  العليـا  الدراسات  طلبة  أبحاث 

واإلنسانيات.

طالب  المتقدم  يكون  أن  األهلية  متطلبات  تحتم 
دراسات عليا مسجاًل بدوام كامل في جامعة الكويت.

جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا          

6

••
••



 مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث            

المتطلبــات 

يجب أن يكون المتقدم قد طور أو ابتكر فكرة     .1
جديدة من خالل أطروحة /رسالة الماجستير 

أو الدكتوراه.

يجب أن تكون األطروحة أو الرسالة قد ُنّفذت     .2
واسُتكِمَلت بجامعة الكويت. 

تم  قد  الرسالة  أو  األطروحة  تكون  أن  يجب     .3
تقييمها، وأنتجت مخرجات قيمة. 

اإلجــراءات 

يقوم مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث بدعوة     .1
أطروحاتهم/ لتقديم  العليا  الدراسات  طلبة 
رسالتهم للجائزة في أكتوبر من كل عام وذلك 
من خالل البوسترات واإلعالنات والنشرات.

يقوم المرشح بتعبئة نموذج الترشيح الخاص     .2
بجائـزة طلبـة الدراسـات العليـا وتسليمه إلى 
مرفقـًا  لـألبحـاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 
الرسالة ونتيجة  أو  بـه نسخة من األطروحة 
عمادة كلية الدراسات العليا، خالل شهر واحد 

من اإلعالن.
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لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  يقوم     .3
التقارير  مع  الترشيحات  جميع  بمراجعة 
أطروحات/ ست  أفضل  ليختار  المرفقة؛ 
مشاريع، ثالث في مجال العلوم، وثالث في 
الجائزة  بمعايير  استرشادًا  اإلنسانيات  مجال 
التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة العمداء 

في مايو 2008.

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  يقوم     .4
بجوائز  الفائزين  الطلبة  أسماء  بإعالن 
الماجستير والدكتوراه في مارس من كل عام. 

يعتبر قرار نائب مدير الجامعة لألبحاث بشأن     .5
الطلبة الفائزين بجوائز الدراسات العليا نهائي 

وُملزم.

توزيع الجوائــز 

يتم منح الجوائز سنويًا في حفٍل خاٍص يرعاه مدير 
الجامعة أو نائب مدير الجامعة لألبحاث في جامعة 

الكويت. 

جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا          
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طلـــب التــرشيــــــح
               مجال العلوم                مجال اإلنسانيات 

 
المعلومات الشخصية:

 
اسم الطالب: ...........................................................

 
الرقم الجامعي  :.......................................................

القسم: ...................................................................

الكلية: ...................................................................

البرنامج األكاديمي: ..................................................

سنة االلتحاق بجامعة الكويت: ......................................

عنوان األطروحة أو الرسالة....................................
         ..........................................................................
...........................................................................

بدء األطروحة أو الرسالة )السنة(: .................................

استكمال األطروحة أو الرسالة )السنة(: ..........................

مرفق تقرير األطروحة أو الرسالة        نعم          ال 

إذا كانت اإلجابة بال، وضح األسباب...............................  

تم تقييم األطروحة أو الرسالة              نعم          ال 

)مالحظة: يمكن للمرشح إرفاق أية معلومات تدعم ترشيحه( 

التوقيع : ................................................................
)طالب الدراسات العليا(

تاريخ التسليم .......................................................
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تقرير مراجعة 

نائب مدير الجامعة لألبحاث

اسم المرشح: ........................................................

معدل التقييم:   

مالحظات: ...........................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

  
يمنح الجائزة:          نعم            ال      

مستوى الجائزة:       

المجال:                 العلوم          اإلنسانيات  

التوقيع: ...............................................................
)نائب مدير الجامعة لألبحاث(

التاريخ: ..............................................................

التوقيع: ..............................................................
)مدير الجامعة(

التاريخ: ...............................................................

 األول             الثاني             الثالث   

      جيد             جيد جدًا               ممتاز     
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