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المقدمة

مهماً  الخارجي جزءاً  البحثي  التعاون  يعتبر مكتب 
من قطاع األبحاث، حيث أنشئ هذا المكتب في عام 
2005 لبناء الشراكات والروابط الخارجية، ونشر 
الوعي، واستثمار المخرجات البحثية المؤسسية من 
القطاعين  التجارية والصناعية مع  المشاريع  خالل 

العام والخاص.

استثمار  أهداف  إلى تطوير وتنفيذ  المكتب  ويهدف 
األبحاث التطبيقية المؤسسية عبر التعاون الخارجي، 
لتمكين مكتب  التكنولوجيا وتسويق األبحاث،  ونقل 
هدفه  تحقيق  من  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 
البحثية  المخرجات  استثمار  في  المتمثل  األسمى 

للكليات وإفادة البشرية جمعاء.

الرؤية

مكتب متميز يعمل على خلق ثقافة اإلبداع واالبتكار 
في  للمساهمة  الخارجي  البحثي  التعاون  مجال  في 

بناء االقتصاد المعرفي بدولة الكويت.

المهمة

تحقيق  في  للمساهمة  فاعلة  مجتمعية  شراكة  بناء 
األبحاث  مخرجات  وتسويق   ، المستدامة  التنمية 

وغيرها من الخدمات البحثية المبتكرة.
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للمكتب التنظيمي  الهيكل 

التعاون  مكتب 
الخارجي  البحثي 

واالستشارات

البحثية  الخدمات  قسم 
واالستشارات

براءات  مكتب 
االختراع وحقوق 

الفكرية الملكية 

األبحاث قطاع 

البحثية واالستشارات الخدمات  قسم   

في  كبيرة  أهمية  العلمية  لألبحاث  أن  فيه  الشك  مما 
استغالل  تم  إذا  خاصة  المجتمعات،  وتطور  رقي 
يخدم  بما  األمثل  االستثمار  واستثمارها  نتائجها 

للدولة. العليا  األهداف 
به قطاع األبحاث  يقوم  لما  المنطلق ونظراً  ومن هذا 
شؤون  بكافة  االضطالع  من  الكويت  جامعة  في 
البحثية  الخدمات  قسم  إنشاء  تم  فقد  العلمية،  األبحاث 
واالستشارات*، وهو قسم متخصص في مجال تقديم 
تزايد  في ظل  وذلك  واالستشارات،  البحثية  الخدمات 
الطلب على جامعة الكويت )قطاع األبحاث( من قبل 
خدمات  لتقديم  بالدولة  والخاصة  العامة  القطاعات 
العلوم  مجاالت  مختلف  في  متخصصة  وأبحاث 
استكمال  إلى  يؤدي  سوف  الذي  األمر  والمعرفة، 
وإيجاد  الكويت  بجامعة  العلمي  البحث  منظومة 
وتطويرها  المشتركة  العلمية  األبحاث  لدعم  قنوات 

منها.  واالستفادة 

* )أُنشئ بتاريخ 8 ابريل 2009 بقرار مدير الجامعة رقم 828(
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األهداف: تتمثل أهداف القسم في اآلتي:

الشراكة  واتفاقيات  تفاهم  مذكرات  توقيع    - 
المحلية  األبحاث  مراكز  مع  البحثي  والتعاون 
واالقتصادية  الصناعية  والجهات  والعالمية 

بالدولة. وغيرها  واالجتماعية 

العمل  وورش  والندوات  المؤتمرات  تنظيم    -
واإلقليمية. المحلية  العلمية  واللقاءات 

األبحاث. تسويق مخرجات    -

المسؤوليات 

المؤسسات  بين  والروابط  الشراكات  وإدارة  ربط   *
وإقليمياً  محلياً  واألفراد  والخاص  العام  والقطاعين 
الالزمة  واإلمكانيات  المصادر  لتحديد  وعالمياً، 
واكتشافاتها  للكليات  البحثية  المخرجات  لتسويق 

االستثنائية.
القدرات  لتقوية  والمصادر  األموال  رؤوس  تجميع   *
لتحقيق  الالزم  الدعم  وتوفير  المؤسسية،  البحثية 
من  واإلنسانية  العلمية  القيمة  ذو  العالمي  التنافس 

خالل مكتب االستشارات والتطوير.
العام  الوعي  نشر  البحثي من خالل  الحضور  * دعم 
بؤرة  في  المؤسسية  البحثية  المنجزات  ووضع 

االهتمام المحلي والعالمي.

الملكية  وحقوق  االختراع  براءات  مكتب 
الفكرية

التي  االختراع  براءات  بتسجيل  الجامعة  لقيام  تنظيماً 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  الباحثون  إليها  يتوصل 

OERCC



والطلبة وغيرهم، تم إنشاء مكتب براءات االختراع * 
الذي يتبع مساعد نائب مدير الجامعة لألبحاث- مكتب 
بجميع  للقيام  واالستشارات  الخارجي  البحثي  التعاون 
اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية والقانونية لالختراعات 
يتعلق  القيام بكل ما  إليه  يعهد  بالجامعة، كما  تتم  التي 

بحقوق الملكية الفكرية األخرى.
 

األهداف

التي  لالختراعات  القانونية  الحماية  توفير    -
يتوصل إليها الباحثون في جامعة الكويت.

الصناعي  النشاط  وتطوير  التنمية  خطط  دعم    -
الخاصة  المعلومات  توفير  خالل  من  بالكويت 
للجهات  والعالمية  المحلية  باالختراعات 

الحكومية واألهلية.
تشجيع الباحثين بجامعة الكويت على روح البحث    -
الصناعية  التنمية  دعم  في  للمساهمة  واالبتكار 

واالقتصادية في الكويت.
األخرى  االختراع  براءات  مكاتب  مع  التعاون   -
وحقوق  االختراع  مجال  في  والدولية  اإلقليمية 

الملكية الفكرية.
تشجيع استثمار براءات االختراع بما يؤدي إلى    -

تطور مستوى التقنية الصناعية.

المسؤوليات

بـراءات  توثيـق  و  تسجـيل  بـإجراءات  القيـام   *
االختراع التي يتوصل إليها الباحثون في جامعة 

الكويت.
االختراع  لبراءات  القانونية  الحماية  توفير   *
الفكرية،  الملكية  حقوق  من  وغيرها  الجامعية 
اتخاذ  و  عليها   المترتبة  الحقوق  على  والحفاظ 

)886 2005 بقرار مدير الجامعة رقم  30 ابريل  * )أُنشئ بتاريخ 
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اإلجراءات القانونية الخاصة بذلك.
ببراءات  الخاصة  المعلومات  و  الخدمات  تقديم   *
طريق  عن  الفكرية   الملكية  وحقوق  االختراع 
بإجراءات  الخاصة  اإلرشادية  الكتيبات  إعداد 
تسجيل براءات االختراع في الداخل و الخارج ، 

و إبداء الرأي و المشورة فيما يتعلق بهما.
الناحيتين  من  االختراع  براءات  طلبات  دراسة   *
الموضوعية و الشكلية قبل اتخاذ القرار بتسجيلها.
السوق  في  الجامعية  االختراع  براءات  استغالل   *

المحلي و الداخلي.
المتعلقة  والتدريبية  االستشارية  الخدمات  تقديم   *
مع  الفكرية  الملكية  وحقوق  االختراع  ببراءات 

تسويق االختراعات المبتكرة.
الجهات  الجامعية على  - عرض براءات االختراع 
كان  إن  وتطويره  االختراع  لتحديث  المختصة 
بعد  وذلك  التحديث،  أو  للتطوير  قاباًل  االختراع 

موافقة صاحب البراءة.

)886 2005 بقرار مدير الجامعة رقم  30 ابريل  * )أُنشئ بتاريخ 
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لالتصال
واالستشارات الخارجي  البحثي  التعاون  مكتب 

األبحاث  قطاع 
الكويت جامعة 

 
صندوق بريد 5969 ، الصفاة 13060 الكويت

هاتف: 5682 2498 )00965( , 7832 2498 )00965( 
)00965( 2498 3676 ,)00965( 2498 5264

فاكس:  1709 2484 )00965( 

البريد اإللكتروني

ovpr.patent@gmail.com

erccofficers@gmail.com


