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يكشف إصدار لمحات عن جامعة الكويت 2018 عن ديناميكية مهمة التعليم العالي المؤسسي، و التزام جامعة الكويت بإعداد 
األجيــال القادمــة علــى أســاس علمــي صلــب ممــا يكســبهم الثقــة بالنفــس و االعتمــاد علــى الــذات. و يجمــع اإلصــدار بيــن العناصــر 
الحيويــة لهــذه المهمــة، حيــث يســلط الضــوء علــى البرامــج العلميــة، و ثقافــة البحــث العلمــي، و الكليــات، و الطلبــة، و المــوارد، و 
اإلدارة فــي جامعــة الكويــت، و التــي تخلــق مجتمعــًة بيئــة مهيــأة للعمليــات العلميــة المؤسســية لتصــل بالجامعــة إلــى األبعــاد العالميــة. 
و يســتعرض اإلصــدار الجهــود التنمويــة فــي جامعــة الكويــت و رســالتها، و يكشــف عــن األبعــاد المؤسســية العلميــة و اإلبداعيــة. 
و يتمثــل الغــرض مــن ذلــك فــي إبــراز الثقافــة العلميــة المزدهــرة فــي جامعــة الكويــت و جــودة برامجهــا، و الفــرص المتاحــة للمشــاريع 
البحثيــة المشــتركة التــي تعــزز الحضــور المؤسســي العالمــي. و يحتــوي هــذا اإلصــدار علــى معلومــات تحليليــة تــم جمعهــا مــن مختلــف 
الكليــات و األقســام و القطاعــات و الوحــدات، ثــم تحليلهــا و تحريرهــا و إخراجهــا فــي إصــدار متكامــل. و ال يســعني فــي هــذا المقــام 
إال أن أشــيد بالجهــود التــي بذلتهــا الكليــات بتزويدنــا بهــذا المحتــوى، كمــا أعــرب عــن امتنانــي لمديــر الجامعــة، أ.د.حســين األنصــاري، 
علــى وضــع ثقتــه فــي قطــاع األبحــاث و تكليفــه بمســؤولية إعــداد إصــدار شــامل حــول التقــدم العلمــي المؤسســي و نشــره عالميــًا. و 
يوضــح اإلصــدار نقــاط القــوة العلميــة المؤسســية، و التحــرك الطمــوح لتكــون جامعــة الكويــت فــي مصــاف أفضــل الجامعــات عالميــًا، 
و هــي مهمــة دأبــت الجامعــة علــى تحقيقهــا. و يعــد هــذا اإلصــدار مرجعــًا حيوًيــا للمجتمــع الدولــي لجــذب اهتمــام المؤسســات المحليــة 
و الخارجيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم لالنضمــام لجامعــة الكويــت و التعــاون معهــا لبلــوغ المكانــة العالميــة المنشــودة. و يعكــس إصــدار 
لمحــات عــن جامعــة الكويــت 2018 الجهــود الحثيثــة التــي يبذلهــا الفريــق العلمــي و الفنــي فــي قطــاع األبحــاث، و التــي تســتحق منــا 

الثنــاء و التقديــر لمــا قدمــوه مــن نظــرة متكاملــة عــن جامعــة الكويــت.

أ.د. جاسم يوسف الكندري                                         إبريل 2018
نائب مدير الجامعة لألبحاث
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يــت لكو معــة ا يــر جا مد يــة  رؤ           

أ.د. حسين األنصاري
مدير جامعة الكويت

رؤية مدير جامعة الكويت

كان إنشــاء جامعــة الكويــت نتــاج رؤى الدولــة الداعمــة لطموحــات 
نظام التعليم العالي في إعداد أجيال مســلحة بالعلم و المعرفة لتلبية 
المتطلبــات التنمويــة للبــالد. و هكــذا انطلقــت المهمــة العلميــة لتأســيس 
جامعــة الكويــت عــام 1966، لتصبــح المؤسســة الحكوميــة الوحيــدة 
للتعليم العالي. و اليوم بعد يوبيلها الذهبي، اجتازت جامعة الكويت 
مسيرًة حافلة بالنمو و التوسع على مدى 52 عامًا، و تتجه بخطى 
ثابتــة نحــو حقبــة جديــدة مــن الفــرص و التحديــات، حيــث تقــود المنــح 
الدراســية و التميــز البحثــي الجهــود العلميــة المؤسســية المتواصلــة 
لبلــوغ األبعــاد العالميــة مــن خــالل جــودة برامجهــا، و أبحاثهــا المتميــزة 

و إنجازاتهــا العلميــة.

و ال تنحصــر مهمــة جامعــة الكويــت فــي إعــداد أجيــال المســتقبل 
مــن الناحيــة األكاديميــة و البحثيــة فحســب، بــل تســعى لتطويــر مواهــب 

خريجيهــا و قدراتهــم فــي التفكيــر النقــدي، و حثهــم الستكشــاف أبعــاد إبداعيــة، و بلــورة أفــكار جديــدة مــن شــأنها 
أن تمهــد لظهــور الشــركات الناشــئة و المشــاريع الرياديــة. و فــي ظــل الجــو التنافســي الــذي نعيشــه اليــوم، يمثــل 
ذلــك تحــواًل بــارزًا للمعرفــة المكتســبة التــي تتجســد فــي الممارســات اإلبداعيــة، و هــي ضــرورات أساســية لبنــاء 
اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. و تــدور الفكــرة برمتهــا حــول مبــدأ الربــط بيــن التعليــم و المهنــة و الــذي تســعى 
جامعــة الكويــت إلــى تعزيــزه بيــن طالبهــا، ممــا يغــرس فيهــم قيــم المعرفــة و اإلبــداع و الكفــاءة و يجعلهــم أكثــر 
ثقــة و اعتمــادًا علــى النفــس. و ُتعــد مبــادرة جامعــة الكويــت الرياديــة “Startup Kuwait” خطــوة إســتراتيجية 
فــي هــذا االتجــاه، و التــي تهــدف منــذ إطالقهــا فــي عــام 2015 إلــى تشــجيع الشــباب الطمــوح علــى خــوض 
مجــال ريــادة األعمــال، حيــث أن المشــاركة فيهــا مفتوحــة لجميــع الطلبــة لتلقــي التوجيــه و اإلرشــاد مــن خــالل 
مناقشــات و ورش عمــل مفتوحــة حــول كيفيــة بــدء مشــروع يســهم فــي دعــم االقتصــاد، و ذلــك بالتعــاون مــع 

الجامعــات الخاصــة.

و تســعى جامعــة الكويــت حاليــًا لتطويــر مجتمــع طالبــي حيــوي لــه دور فاعــل فــي دفــع عجلــة التنميــة و تنشــيط 
االقتصــاد و قيــادة الوطــن نحــو التقــدم و االزدهــار. و انطالقــًا مــن هــذه المهمــة المتواصلــة، تعمــل جــودة 
برامجنــا علــى تعزيــز األســس العلميــة لطلبتنــا، و تطويــر مهاراتهــم و قدراتهــم مــن خــالل التدريــب العملــي فــي 
كبــرى الشــركات و المصــارف و مراكــز المعرفــة فــي القطاعيــن الحكومــي و الخــاص، و التــي تســتثمر قدراتهــم 
لتلبيــة التزاماتهــا الوطنيــة و مســؤولياتها االجتماعيــة، فضــاًل عــن صقلهــم مهنًيــا لتعزيــز إمكاناتهــم و تحقيــق 
التنافســية العالميــة. و تقتضــي هــذه المســؤولية أن تعمــل جامعــة الكويــت علــى تطويــر نقــاط القــوة الداخليــة و 
تعزيــز حضورهــا الخارجــي، و تحقيــق التميــز فــي الجــودة األكاديميــة و البحــث العلمــي لتحقيــق المكانــة العالميــة 

المنشــودة.

و نســعى جاهديــن لتحقيــق هــذا المســتوى مــن الكفــاءة و التميــز، فعلــى الصعيــد الداخلــي، تتخــذ جامعــة 
الكويــت خطــوات كبيــرة فــي تعزيــز جــودة برامجهــا األكاديميــة و البحثيــة، فــي حيــن تعمــل خارجيــًا علــى 
تحقيــق االعتــراف ألبحاثهــا المتميــزة، و توســيع قاعــدة الشــراكات البحثيــة. كمــا يتــم خلــق بيئــة مشــجعة لإلبــداع 
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العلمــي و االبتــكار مــن خــالل أنظمــة و ممارســات مســتدامة يمكنهــا أن تدفــع بالتوجــه المؤسســي نحــو تعزيــز 
حضــور جامعــة الكويــت عالميــًا، ممــا يتطلــب أبحــاث علميــة متميــزة و شــراكات محليــة و دوليــة فاعلــة تخــدم 

المصالــح المشــتركة.

إن المنهــج التنمــوي الــذي نتبنــاه فــي هــذا االتجــاه هــو جــزء مــن خطتنــا اإلســتراتيجية )2018-2022(، و التــي 
تعتبــر خارطــة الطريــق لجامعــة الكويــت لتحقيــق المكانــة العالميــة المنشــودة مــن خــالل الجــودة و االبتــكار و 
االســتدامة و الحضــور. و لذلــك، فــإن مهمتنــا علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة ســتقوم علــى تحقيــق هــذه 
األهــداف مــن خــالل التحســين النوعــي لبرامجنــا العلميــة و حصولهــا علــى االعتــراف األكاديمــي، و اســتثمار 
خبــرات أعضــاء هيئــة التدريــس و مهاراتهــم فــي مواصلــة األبحــاث العلميــة عاليــة الجــودة ذات األصالــة التــي 
تحاكــي األولويــات و تخــدم البشــرية. و أنــا أرى أن المعــارف التــي نتجــت عــن هــذه المبــادرات ال بــد أن تفتــح 

لنــا أبواًبــا جديــدة لتحديــات علميــة لنستكشــفها و نتفــوق فيهــا.

أمــا فــي مجــال البحــث العلمــي، حققــت أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس مســتويات جديــدة مــن التطــور بمــا 
يصــل إلــى 778 مشــروًعا خــالل العــام 2017/2016، مســجلًة بذلــك نمــًوا غيــر مســبوق بنســبة 14.1% فــي 
األبحــاث الممولــة خــالل عــام أكاديمــي واحــد. كمــا واصلــت األبحــاث غيــر الممولــة نمــوًا مماثــاًل، ممــا أضــاف 

بعــًدا إبداعيــًا هامــًا فــي البحــث المؤسســي و عــزز إمكانــات البحــث و التطويــر فــي جامعــة الكويــت.

و بينمــا تقــوم الجامعــة بترســيخ مكانتهــا خارجيــًا، تواصــل التزامهــا الداخلــي بتأهيــل الكــوادر المهنيــة و صقلهــا 
بالعلــم و المهــارة و تخريــج األجيــال ســنويًا لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة و خدمــة المجتمــع. و قــد قمنــا للتــو 
بتخريــج دفعــة جديــدة ضمــت 6905 خريجيــن نفخــر بتقديمهــم لخدمــة الوطــن و االنخــراط فــي ســوق العمــل. و 

ال تــزال هــذه المســؤولية تمثــل التزامنــا الدائــم للدولــة و جــزءًا ال يتجــزأ مــن مهمــة جامعــة الكويــت.

كمــا نســعى باســتمرار إلــى إقامــة الروابــط مــع الجامعــات و مراكــز األبحــاث المتميــزة محليــًا و عالميــًا، األمــر 
الــذي يعطــي طاقــة و قــوة جديــدة لبرامجنــا األكاديميــة و البحثيــة، و يضيــف لهــا بعــدًا عالميــًا. و تتجلــى آثــار 
الشــراكات فــي آفاقنــا الخارجيــة التــي تتســع يومــًا بعــد يــوم مــن خــالل التحالفــات و االتفاقــات الجديــدة مــع 
الجامعــات الرائــدة )MIT، و بيركلــي، و جامعــات متميــزة فــي أوروبــا و حــول العالــم(، ممــا يفتــح أبوابــًا جديــدًة 
لألبحــاث المشــتركة، و التبــادل علــى مســتوى الطلبــة و أعضــاء هيئــة التدريــس، و تنظيــم المحاضــرات، و 
اســتضافة المؤتمــرات و المشــاركة فيهــا. و الهــدف مــن ذلــك هــو اســتقطاب المتحدثيــن المتميزيــن ليســتفيد 

أعضــاء هيئــة التدريــس و المجتمــع الطالبــي مــن خبراتهــم العلميــة.

العــام  خــالل  الممولــة  المشــاريع  كافــة  مــن  مشــروعًا(   128(  %16.5 نســبة  المشــتركة  أبحاثنــا  تمثــل  و 
2017/2016، و التــي كانــت نتــاج شــراكات محليــة و عالميــة مــع العديــد مــن المؤسســات الخارجيــة، ممــا 
يحقــق التنــوع و التميــز فــي برامجنــا العلميــة. و يعــد برنامــج المشــاريع البحثيــة المشــتركة مــع دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي )GCC( التــي تــم اســتحداثها فــي العــام 2016، مثــااًل جديــدًا علــى اتحــاد إقليمــي متعــدد 
الشــراكات يضــم خمــس جامعــات خليجيــة هــي الكويــت، و البحريــن، و قطــر، و المملكــة العربيــة الســعودية، 
و عمــان، حيــث تتبــادل الخبــرات و المــوارد إلنجــاز األبحــاث و المشــاريع الرياديــة المشــتركة. و مــا لبــث 
أن أصبــح هــذا البرنامــج بمثابــة منصــة فعالــة لألفــكار اإلبداعيــة و الــرؤى النقديــة الستكشــاف أبعــاد جديــدة 
مبتكــرة فــي مجــال البحــث العلمــي و بنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة الــذي مــن شــأنه أن يدفــع بعجلــة النمــو 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
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يــت لكو معــة ا يــر جا مد يــة  رؤ           

و يعتمــد النشــاط البحثــي للكليــات فــي جامعــة الكويــت علــى نظــام دعــم األبحــاث، حيــث يقــوم قطــاع األبحــاث 
بتنظيــم سياســات و قواعــد و إجــراءات المنــح البحثيــة للكليــات لمتابعــة البحــث المتقــدم و المبتكــر. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يوفــر برنامــج باحــث مــا بعــد الدكتــوراه فــي قطــاع األبحــاث الفرصــة للخريجيــن الجــدد مــن حملــة الدكتــوراه 
بتعيينهــم علــى المشــاريع البحثيــة، بينمــا يســهل برنامــج كرســي الباحــث تعييــن خبــراء عالمييــن معتمديــن فــي 

مناصــب بحثيــة بحتــة، لالســتفادة مــن خبراتهــم فــي تعزيــز الجــودة البحثيــة.

العــام  خــالل  المنشــورة  األبحــاث  إجمالــي  فمــن  متزايــد،  دولــي  باهتمــام  البحثيــة  مخرجاتنــا  تحظــى  و 
المجــالت  أفضــل  فــي   )%77( منهــا   635 ظهــرت  بحثيــة،  ورقــة   825 بلغــت  التــي  و   2017/2016
المحكمــة )Q4-Q1( وفــق تصنيــف )JCR(* مــع عامــل التأثيــر، بينمــا انخفضــت األبحــاث المنشــورة 
فــي المجــالت “غيــر المحّكمــة” إلــى 190 ورقــة منشــورة )23%(. و يعكــس هــذا التطــور ميــل الكليــات 
نحــو نشــر أبحاثهــا فــي المجــالت عاليــة التصنيــف فــي مؤشــر الجــودة، ممــا يــدل علــى أن عامــل الجــودة 

الكليــات.  أبحــاث  فــي  الجديــد  المعيــار  هــو 

الــذي  األمــر  العالمــي،  و  اإلقليمــي  تصنيفهــا  فــي  اهتمامهــا  جــل  الجامعــة  2016، وضعــت  العــام  فــي  و 
اســتلزم إجــراء دراســة شــاملة حــول “تصنيــف الجامعــات - المعاييــر، تصنيــف جامعــة الكويــت، االســتجابة، 
و التحديــات”، لمعرفــة ديناميكيــات التصنيــف و رفــع تصنيــف جامعــة الكويــت لتكــون فــي مصــاف الجامعــات 
اإلقليميــة و العالميــة المرموقــة، و ذلــك بالرجــوع إلــى التقاريــر الســنوية ألنظمــة التصنيــف العالميــة المشــهورة 
)THE, QS, ARWU and US News & World Rankings(. و وفــق مؤشــرات األداء المعتمــدة، 
جــاء تصنيــف جامعــة الكويــت األقــل بيــن جامعــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، و بيــن أفضــل 100 جامعــة 
فــي المنطقــة العربيــة )تقريــر تصنيــف QS للجامعــات، المنطقــة العربيــة، 2016(. أمــا علــى الصعيــد العالمــي، 
جــاءت جامعــة الكويــت ضمــن فئــة أفضــل +701 جامعــة وفــق تقريــر )تصنيــف QS العالمــي للجامعــات، 
  )Times Higher Education( تقريــر تصنيــف وفــق  601-800 جامعــة  أفضــل  2016(، و ضمــن 
العالمــي للجامعــات. و يحتــاج هــذا التصنيــف إلــى اهتمــام بالــغ لضمــان التطويــر المســتمر، حيــث مكنتنــا هــذه 
الدراســة مــن تحديــد نقــاط القــوة و الضعــف لدينــا، و تكثيــف الجهــود اإلســتراتيجية و الوســائل نحــو االرتقــاء 

بتصنيــف الجامعــة إقليميــًا و عالميــًا.

وبمــا أن الجــودة و األداء مــن العوامــل األساســية فــي التصنيــف، فنحــن نعمــل جاهديــن علــى ضمــان جــودة 
برامجنــا األكاديميــة و حصولهــا علــى االعتــراف العالمــي، إلــى جانــب أن قــوة البحــث العلمــي هــي الدافــع لنــا نحــو 
تحقيــق التميــز العالمــي. و لذلــك، نعمــل علــى بنــاء أصولنــا و مواردنــا و إمكاناتنــا، و إنشــاء وحــدات متخصصــة 
و مختبرات نموذجية، و خلق بيئة تكنولوجية عالية لإلبداع و االبتكار العلمي، و إنشــاء مركز االبتكار قريبًا 
لتشــجيع اإلبــداع و االكتشــاف. و قــد أســفرت الــروح اإلبداعيــة التــي يتمتــع بهــا باحثونــا عــن اكتشــافات مذهلــة 
و منتجــات مبتكــرة حصــل العديــد منهــا علــى بــراءات اختــراع مســجلة فــي الواليــات المتحــدة، حيــث تــم توثيــق 
اكتشــافات الباحثيــن فــي تقريــر اختراعــات جامعــة الكويــت )2016(. و فــي الوقــت الحالــي، تــم تســجيل 40 
بــراءة اختــراع فــي الواليــات المتحــدة فــي مجــاالت الطــب، و الهندســة و البتــرول، و علــوم و هندســة الحاســوب، 
و الصيدلــة، و العلــوم الحياتيــة، و التربيــة، و العلــوم اإلداريــة، و العلــوم الطبيــة المســاعدة، و التــي ســاهمت 

بعولمــة اكتشــافات جامعــة الكويــت، و تعزيــز المكانــة المؤسســية العالميــة.

و نســعى جاهديــن لتحقيــق التميــز فــي التدريــس و البحــث العلمــي، و إعــداد كــوادر مؤهلــة قــادرة علــى 
التنافــس و التميــز محليــًا و عالميــًا، فنحــن نفخــر بــأن العديــد مــن خريجينــا قــد تقلــدوا مناصــب مرموقــة 

*مقياس تصنيف المجالت المحكمة.



رؤية مدير جامعة الكويت10 جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت

       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

ليــس فــي دولــة الكويــت فحســب، بــل وضعــوا بصماتهــم المهنيــة فــي المؤسســات العالميــة المتميــزة فــي 
بنــاًء  الواليــات المتحــدة، و كنــدا، و أســتراليا، و المملكــة المتحــدة، و منطقــة الشــرق األوســط، و ذلــك 
علــى قــوة شــهاداتهم الجامعيــة التــي حصلــوا عليهــا مــن جامعــة الكويــت، ممــا يؤكــد جــودة برامجنــا العلميــة 
التعليــم  يعتمــد علــى  المتميــز  التصنيــف  العالمــي و  الحضــور  لتحقيــق  إن ســعينا  فاعليتهــا.  قيمتهــا و  و 
بقــدر مــا يعتمــد علــى تأهيــل خريجيــن متميزيــن، ممــا يجعــل  العلمــي و األنشــطة المشــتركة،  البحــث  و 
جامعــة الكويــت الوجهــة األولــى للتعليــم و البحــث المتقــدم فــي الدولــة. و لذلــك، ال بــد أن تواصــل برامجنــا 
و سياســاتنا ســعيها الحثيــث نحــو تحقيــق الجــودة و الشــفافية و التميــز فــي مختلــف قطاعاتنــا التنفيذيــة و 
األكاديميــة و البحثيــة و اإلداريــة، و أن نعمــل معــًا كشــركاء متســاوين فــي حمــل المســؤولية لتحقيــق رؤيــة 
جامعــة الكويــت و تطلعاتهــا، إلــى جانــب إدخــال العامــل اإلنســاني ضمــن أنظمتنــا و ممارســاتنا و تطويــر 
األنشــطة اإلنســانية و إعطائهــا األولويــة فــي االهتمــام، بالــذات فيمــا يخــص األفــراد ذوي القــدرات المختلفــة 
ممــن بحاجــة إلــى خدمــات متخصصــة. أمــا مجــال تمكيــن المــرأة فهــو نشــاط منظــم فــي جامعــة الكويــت 
االجتماعيــة  العلــوم  كليــة  فــي  متخصــص  مركــز  عليــه  يشــرف  الــذي  النســائية  القيــادات  برنامــج  ضمــن 

بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. 

و قــد شــهدت جامعــة الكويــت تطــورًا تاريخيــًا منــذ إنشــائها فــي عــام 1966 بأربعــة كليــات، و 418 طالًبــا 
ــا و طالبــة فــي  و طالبــة، و 31 عضــو هيئــة تدريــس، حتــى أصبحــت تضــم 17 كليــة، و 36,704 طالًب
فــي حيــن  إداريــًا،   4,143 تدريــس، و  1,577 عضــو هيئــة  العليــا، و  الدراســات  الجامعيــة و  المرحلــة 
72 برنامــج  89 برنامجــًا للدراســات العليــا تتضمــن  85 برنامجــًا  للمرحلــة الجامعيــة و  تقــدم أكثــر مــن 
الجامعــة  مــدى ازدهــار  يعكــس  الــذي  للدبلــوم، األمــر  5 برامــج  للدكتــوراه، و  12 برامــج  للماجســتير، و 
مــن بدايــات متواضعــة إلــى مؤسســة تعليميــة بحثيــة رائــدة خــالل 52 عامــًا. و يتمثــل التحــدي الحالــي فــي 
االســتمرار بهــذه المســيرة لتأميــن مســتقبل أفضــل لوطننــا و مجتمعنــا و أجيالنــا القادمــة، مــن خــالل منحهــم 

مؤسســة تعليميــة متميــزة أكاديميــًا و بحثيــًا. 

و لتحقيــق هــذا المســتوى مــن التميــز، ال بــد مــن معرفــة التحديــات و االحتياجــات الحاليــة لبرامجنــا، و تحديــد 
المواطــن التــي تحتــاج إلــى التطويــر، و اســتحداث تخصصــات مختلفــة، و اكتشــاف المواهــب التــي تحتــاج إلــى 
الرعايــة، و اللوائــح الداخليــة التــي تحتــاج إلــى التحديــث، و تهيئــة البيئــة الملهمــة لإلبــداع و التميــز. أمــا التحــدي 
المباشــر فيتمثــل فــي تحقيــق أهــداف خطتنــا اإلســتراتيجية، و ضمــان اســتمرارية أنظمتنــا، و خلــق بيئــة مســاعدة 
للتدريــس و البحــث العلمــي و العمــل اإلداري عالــي الجــودة. و فــي هــذا اإلطــار، تتمثــل خطواتنــا التــي حققناهــا 

مؤخــرًا فــي اآلتــي:

تحديد التوجيهات الرئيســة لخطتنا اإلســتراتيجية )2018 - 2022(، التي تركز على الجودة، و االبتكار، و االســتدامة،    
و الحضــور، و رســم خارطــة طريــق مؤسســية لتطويــر العمليــات األكاديميــة و العلميــة، و قيــادة جامعــة الكويــت إلــى 

المســتويات العالميــة.
إطــالق مبــادرة “Startup Kuwait” لتطويــر روح الثقافــة اإلبداعيــة لــدى الطلبــة، و تحويــل األفــكار المبتكــرة إلــى شــركات    

ناشــئة واعــدة.
إنجــاز دراســة شــاملة حــول “تصنيــف الجامعــات - المعاييــر، تصنيــف جامعــة الكويــت، االســتجابة، التحديــات”، فــي عــام   
2016، و التــي ركــزت علــى تصنيــف جامعــة الكويــت بيــن أفضــل الجامعــات العربيــة و العالميــة. و عكســت هــذه الدراســة 
التصنيــف الحالــي لجامعــة الكويــت، و نقــاط القــوة و الضعــف المؤسســيين، و الحاجــة الماســة إلــى إســتراتيجيات فاعلــة لرفــع 

••

••

••
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يــت لكو معــة ا يــر جا مد يــة  رؤ           

التصنيــف اإلقليمــي و العالمــي للجامعــة.
إطــالق برنامــج المشــاريع البحثيــة المشــتركة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي )GCC(، و إنشــاء اتحــاد إقليمــي يضــم خمــس   
جامعــات خليجيــة هــي الكويــت، و البحريــن، و قطــر، و المملكــة العربيــة الســعودية، و عمــان، مــن خــالل تبــادل الخبــرات و 

المــوارد، و ذلــك للتحــول إلــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة.
عمــل بعــض اإلضافــات و التعديــالت فــي بعــض الكليــات، و التــي تمثلــت فــي اســتحداث قســم طــب األســنان المهنــي، و   
خمســة أقســام علميــة فــي كليــة الصحــة العامــة )قســم الصحــة البيئيــة و المهنيــة، قســم علــم األوبئــة و اإلحصــاءات الحيويــة، 
قســم السياســة و اإلدارة الصحيــة، قســم ممارســة الصحــة العامــة، قســم العلــوم االجتماعيــة و الســلوكية(، و إنشــاء قســم جديــد 
للغــة الفرنســية فــي كليــة اآلداب، و إنشــاء قســم علــوم البحــار فــي كليــة العلــوم، و نقــل قســم هندســة الكمبيوتــر مؤخــرًا إلــى كليــة 

الهندســة و البتــرول.
إطــالق العديــد مــن برامــج الماجســتير و الدكتــوراه الجديــدة ممــا وســع مجــال الدراســات العليــا فــي جامعــة الكويــت. و تقــدم جامعــة   
الكويت حاليًا 89 برنامجًا للدراسات العليا، منها 72 برنامج ماجستير، و 12 برامج للدكتوراه، و 5 برامج للدبلوم العالي. و قد 
تمت إضافة 16 برنامجًا جديدًا للدراسات العليا على مدى السنوات األربع الماضية، منها أربعة برامج دكتوراه )الترجمة، الحديث 
الشــريف و علومــه، الكيميــاء الحيويــة الطبيــة، و علــم الصيدلــة(، و 12 برنامــج ماجســتير )الخدمــة االجتماعيــة، علــم االجتمــاع، 
العقيــدة و المذاهــب الفكريــة المعاصــرة، األدلــة الجنائيــة، بيولوجيــا النبــات، التقنيــة الحيويــة، الصحــة العامــة، التمويــل، العلــوم الطبية 
الحيوية، العلوم الصيدالنية، علم مواد األسنان، و ميكروبولوجيا الفم(. و يعتبر استحداث برامج للدراسات العليا عملية مستمرة، 

حيــث تقــوم الكليــات علــى وضــع التصــورات لبرامــج جديــدة و تقديمهــا كمقترحــات ثــم إطالقهــا.
تعييــن أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد باســتمرار، لتلبيــة االحتياجــات الناشــئة للكليــات و األقســام و البرامــج الجديــدة )مثــل   
الصحــة العامــة، و طــب األســنان، و الطــب، و العلــوم اإلداريــة، و الهندســة و البتــرول، و العلــوم، و غيرهــا(، ممــا يعكــس 

ســعي جامعــة الكويــت نحــو تحقيــق أعلــى مســتويات االكتفــاء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس.
تطويــر األبحــاث فــي مجــاالت األولويــات اإلســتراتيجية، و بالــذات تلــك المجــاالت ذات األهميــة الوطنيــة و المعاصــرة، مثــل:   
الطاقــة، و البيئــة، و العلــوم الصحيــة، و تكنولوجيــا المعلومــات، و النفــط و البتروكيماويــات، و الطاقــة المتجــددة، و تكنولوجيــا 
النانــو، و الغــذاء و التغذيــة، و تحليــة الميــاه، و أنظمــة الميــاه المســتدامة، و تغيــر المنــاخ. و هــذه بعــض مجــاالت األولويــات 
الحاليــة التــي تحتــاج إلــى البحــث و الدراســة، حتــى نســتطيع مــن خــالل مخرجاتهــا تجديــد برامجنــا العلميــة و خلــق فــرص عمــل 

لخريجينا.
تعزيــز القــدرات المؤسســية مــن خــالل الحصــول علــى أحــدث التقنيــات لتحقيــق الجــودة العاليــة فــي البحــث العلمــي. و تحقــق   
ــا كبيــًرا فــي هــذا االتجــاه، حيــث تؤســس مختبــرات و وحــدات متخصصــة علــى المســتوى العالمــي مــن  جامعــة الكويــت تقدًم
خــالل مشــاريع التســهيالت العامــة )GF( و مشــاريع الوحــدات و المختبــرات البحثيــة المتخصصــة )SRUL(، كمــا تدعــم 
 ،)ESF( و الهندســة ،)RCF( و الطــب ،)SAF( منــح مشــاريع التســهيالت العامــة المختبــرات األساســية فــي كليــات العلــوم
و طــب األســنان )مختبــر ميكروبولوجيــا الفــم و مــواد األســنان(. و تعمــل ثــالث وحــدات تخصصيــة متقدمــة بكامــل طاقتهــا 
فــي كليــة العلــوم )NUERS(، و كليــة الطــب )OMICS(، و كليــة طــب األســنان )مختبــر أبحــاث طــب األســنان(. و لهــذه 

الوحــدات تركيــز متخصــص و ُأنشــأت وفــق المعاييــر العالميــة ممــا يمهــد لتحويلهــا لمراكــز للتميــز.
يجــري حاليــًا التركيــز علــى تطويــر واحــة أبحــاث جامعــة الكويــت )KURP( فــي مدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة فــي الشــدادية،   
حيــث يســتعد قطــاع األبحــاث لالنتقــال مــن مرحلــة التصميــم و متطلبــات البنيــة التحتيــة و إجراءاتهــا، إلــى مرحلــة التنفيــذ. و 
كان هــذا المشــروع نتــاج دراســة شــاملة أجراهــا قطــاع األبحــاث، و التــي تــم توثيــق مخرجاتهــا و اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس 
الجامعــة فــي عــام 2013. و قــد قدمــت الدراســة الرؤيــة و األهــداف اإلســتراتيجية، و مؤشــرات األداء الرئيســة، و خارطــة 
الطريــق لتنفيــذ المشــروع باعتبــاره مركــزًا لإلبــداع العلمــي، و االبتــكار البحثــي، واالختراعــات الجديــدة ذات اإلمكانيــة التجاريــة، 

فضــاًل عــن تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس و الخريجيــن، و توفيــر فــرص العمــل و إنعــاش االقتصــاد الوطنــي.

••

••

••

••

••

••

••
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و فــي هــذه المرحلــة، تقــدم اإلســتراتيجيات المتبعــة فــي خطتنــا التنمويــة أســس المضــي قدًمــا، و اســتثمار أحــدث 
االكتشــافات فــي التعليــم العالــي و البحــث العلمــي ضمــن إطــار العمليــات األكاديميــة و البحثيــة و اإلداريــة مــن 
أجل تحقيق التحســين النوعي، و الكفاءة المهنية و النزاهة في برامجنا و أنشــطتنا. و بالفعل، نتجه اآلن نحو 
تبنــي معاييــر الجــودة المتوافقــة دوليــًا فــي التدريــس و البحــث، و تعزيــز التفاعــل و التدريــب العلمــي، و تشــجيع 
التبــادل علــى مســتوى الطلبــة و أعضــاء هيئــة التدريــس، و األبحــاث المشــتركة، و تحقيــق التميــز، باعتبارهــا 
عوامل ضرورية لرفع التصنيف العالمي للجامعة و بلوغ المكانة العالمية المنشودة. و ستتطلب رحلتنا المقبلة 
تضافــر الجهــود و التحلــي بــروح الفريــق الواحــد لتحقيــق تطلعــات جامعــة الكويــت، كمــا ال بــد أن يحقــق طالبنــا 
االســتفادة المثلــى مــن المعــارف الجديــدة و التطــورات التكنولوجيــة بمــا يتماشــى مــع قيمنــا و ثقافتنــا و تقاليدنــا، و 

أن يتنافســوا فــي بنــاء حياتهــم المهنيــة علــى أســاس ســليم.

وهكــذا، ال يــزال رفــع جــودة برامجنــا و قدرتهــا التنافســية يشــكل تحدًيــا مســتمرًا الكتســاب المعاييــر الدوليــة، 
والتــي ســتنعكس آثارهــا فــي نســبة الطلــب علــى توظيــف خريجينــا المؤهليــن علــى الصعيــد المحلــي و الدولــي. 
ومــن هــذا المبــدأ تســتمد معادلــة التعليــم و المهنــة أهميتهــا، و التــي تركــز علــى فاعليــة برامــج التعليــم العالــي و 
البحــث العلمــي لدينــا باعتبارهــا اســتثمار عالــي القيمــة يصــب فــي مصلحــة االحتياجــات الوطنيــة و متطلبــات 
ســوق العمــل. كمــا ســتتضح فاعليــة نظامنــا التعليمــي فــي مــدى نجــاح خريجينــا فــي ســوق العمــل، و أن يكونــوا 

مواطنيــن مســؤولين و مســاهمين فاعليــن فــي التنميــة الوطنيــة، و خدمــة المجتمــع و اإلنســانية.

و تلعــب جامعــة الكويــت دورًا هامــًا فــي دفــع عجلــة التنميــة مــن خــالل تخريــج كــوادر مؤهلــة ســنويًا، حيــث 
تــم تخريــج 6905 طالبــًا و طالبــة  هــذا العــام، منهــم 540 محاميــًا، و 834 مهندســًا، و 2,017 ُمعلمــًا، و 
634 إداريــًا، و 107 أطبــاء، و 31 صيدليــًا، و 22 طبيــب أســنان، و معماريــًا واحــدًا، و 1,049 خريجــًا 
من الشريعة و الدراسات اإلسالمية، و 583 من العلوم االجتماعية، و 165 من الطب المساعد، و 236 
مــن العلــوم، و 55 مــن العلــوم الحياتيــة. و قريبــًا ســتضم هــذه القائمــة المتناميــة خريجــي علــوم الحاســوب و 
تكنولوجيــا المعلومــات، و علــوم البحــار، و الصحــة العامــة، ممــا يلبــي متطلبــات ســوق العمــل المحلــي فــي 

التخصصــات التــي ســتتوفر فيمــا بعــد.

و هــؤالء الخريجــون هــم أقــوى أصــول الجامعــة و إســهامها الفعلــي للدولــة، حيــث يتمثــل التحــدي الرئيــس لنــا 
اليــوم فــي دعــم هــذا التدفــق المســتمر مــن القــوى البشــرية لتلبيــة احتياجــات البــالد. و تســتلزم هــذه المهمــة 
توحيــد الجهــود إلعــداد األجيــال القادمــة علــى مســتوى عــال مــن المهنيــة، و حــث الخطــى نحــو تحقيــق التقــدم 
و االزدهــار لبالدنــا. إن كفــاءة خريجينــا، و قــوة برامجنــا، و تميــز أبحاثنــا، و القيمــة العاليــة لمخرجاتنــا تشــكل 
مجتمعــة نقــاط قــوة رئيســة مــن أجــل االرتقــاء بالمكانــة العالميــة للجامعــة و تصنيفهــا العالمــي، و التــي تمثــل 
العناصــر المتكاملــة لرؤيــة جامعــة الكويــت و تطلعاتهــا العالميــة، و هــي مهمــة تلتــزم جامعــة الكويــت بتحقيقهــا 

فــي رحلتهــا القادمــة ..!

أ.د. حسين األنصاري
مدير جامعة الكويت
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مــة لمقد ا                         

ــة للتعليــم العالــي و األبحــاث، و  تأسســت جامعــة الكويــت عــام 1966 لتصبــح المؤسســة الوحيــدة فــي الدول
ذلــك بغــرض نشــر المعرفــة و تشــجيع االبتــكار العلمــي و اإلبــداع. و تهــدف المؤسســة إلــى إعــداد أجيــال متعلمــة 
و مثقفــة، متســلحة بالمعرفــة و الكفــاءة و الرؤيــة العلميــة، قــادرة علــى اســتثمار مواهبهــا وطاقاتهــا فــي مســيرة 
التنميــة، حتــى تقــود األمــة نحــو التقــدم و االزدهــار. و تقــوم هــذه المهمــة علــى أســاس البرامــج األكاديميــة و 
البحثيــة فــي جامعــة الكويــت، ممــا يعــزز األســس العلميــة للطلبــة مــن خــالل الدراســات العلميــة المتقدمــة علــى 
مســتوى التعليــم الجامعــي و الدراســات العليــا و الدكتــوراه. و فــي المقابــل، تقــوم الثقافــة البحثيــة المزدهــرة علــى 
إشــراك الكليــات فــي األبحــاث العلميــة المبتكــرة فــي مجــال العلــوم األساســية و التطبيقيــة، و اآلداب و العلــوم 
اإلنســانية و االجتماعية، و ذلك الكتشــاف معارف جديدة و معالجة القضايا و تناول األولويات اإلســتراتيجية 

المحليــة و اإلقليميــة و العالميــة.

و قــد بــدأت جامعــة الكويــت بثــالث كليــات )العلــوم، و اآلداب، و كليــة البنــات( عــام 1966، ثــم تطــورت 
بعــد ذلــك بشــكل ملحــوظ خــالل الســنوات الخمســين الماضيــة لتصبــح مركــزًا علميــًا حيويــًا يضــم 17 كليــة، 
و 36704 طالبــًا فــي المرحلــة الجامعيــة و الدراســات العليــا، و 1577 عضــو هيئــة تدريــس، و 4134 
موظفــًا إداريــًا، يشــكلون مجتمعيــن جوهــر المؤسســة الرائــدة التــي تقــدم أكثــر مــن 85 برنامــج للبكالوريــوس، 
الكليــات  أمــا  دبلــوم.  برامــج  و خمســة  للدكتــوراه،  برامــج  تســعة  و  العليــا،  الدراســات  فــي  برنامــج   64 و 
الجامعيــة فتنتشــر فــي خمســة مواقــع )الخالديــة، و الشــويخ، و الجابريــة، و كيفــان، و العديليــة(، و تضــم 
كليــات العلــوم و الهندســة و العلــوم الصحيــة و اآلداب و العلــوم اإلنســانية و العلــوم االجتماعيــة. و فــي 
حيــن ال تــزال الجهــود المؤسســية موجهــة نحــو التقــدم العلمــي، تواصــل الجامعــة نموهــا و توســعها مــن خــالل 
اســتحداث برامــج علميــة و إنشــاء مرافــق و كليــات جديــدة كجــزء مــن إســتراتيجيتها التنمويــة المســتقبلية، 
و ذلــك لتوســيع اآلفــاق العلميــة للجامعــة بمــا يتماشــى مــع أحــدث التطــورات و التحديــات العالميــة و يلبــي 
احتياجــات العصــر الحديــث. و يكمــن الهــدف مــن ذلــك فــي توفيــر بيئــة التعلــم المباشــر مدعمــة بأحــدث 
الوســائل التعليميــة، و تقديــم نطــاق واســع مــن التخصصــات ليختــار منهــا الطلبــة مــا يناســبهم مــن البرامــج 

و المقــررات لمواصلــة تحقيــق أهدافهــم و طموحاتهــم علــى مســتوى التعليــم العالــي.

و تهدف جامعة الكويت إلى توفير تجربة تعليمية رائدة للطلبة، حيث تتميز بمجتمع ثقافي متنوع من أعضاء 
هيئــة التدريــس، يحملــون علــى عاتقهــم مســؤولية نشــر العلــم و المعرفــة و تدريــس الطلبــة علــى أســاس علمــي 
ثابــت قائــم علــى النظريــة والتطبيــق بمــا يتماشــى مــع معاييــر الجــودة العالميــة مــن خــالل البرامــج األكاديميــة و 
البحثيــة المعتمــدة. و تتمتــع جامعــة الكويــت ببنيــٍة تحتيــة متينــة، و ثقافــة المــوارد المتقدمــة، و المختبــرات التقنيــة 
المصممــة علــى المســتوى العالمــي* ممــا يجعــل مــن العمليــة التعليميــة عمليــة متكاملــة و يخلــق بيئــة محفــزة 
لالبتــكار تشــجع الطلبــة علــى االستكشــاف و تجربــة أفــكار جديــدة تمهــد لخــوض مجــال المشــاريع الناشــئة و 
ريــادة األعمــال. و تتمحــور الفكــرة بأكملهــا حــول توفيــر نظــام تعليمــي عالــي الجــودة للطلبــة مــع التركيــز علــى 
الجانــب العلمــي تمهيــدًا لتطويــر إمكاناتهــم و تعزيــز الــروح التنافســية فيمــا بينهــم خــالل مراحــل دراســتهم. لذلــك، 
فــإن التحــاق الطلبــة فــي البرامــج العلميــة المختلفــة يعتبــر بدايــة عمليــة التعلــم و انتظامهــم فــي العــام الدراســي 

املقدمة

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

* املخترب املركزي للبحوث )RCF( يف كلية الطب، و املختربات العلمية الهندسية  )ESF( يف كلية الهندسة و البرتول، و مخترب العلوم 

التحلييل )SAF( يف كلية العلوم.
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الكتســاب مختلــف المهــارات و المعــارف، و صقــل ميولهــم العلميــة فــي بيئــة تفاعليــة داخــل الحــرم الجامعــي 
تتمثــل فــي عمليــة النقــاش بيــن الطالــب و أســتاذه، و تقويــة الروابــط بيــن الطلبــة، ممــا يعــزز روح المــودة و 
االحتــرام المتبــادل و المنافســة فيمــا بينهــم. و عنــد اســتكمال متطلبــات البرنامــج بنجــاح، يتــم منــح الطلبــة درجــة 
البكالوريــوس أو الماجســتير أو الدكتــوراه، ممــا يؤهلهــم للوظائــف و المســيرة المهنيــة، فــي حيــن يخلــق قاعــدة 
كبيــرة مــن المــوارد البشــرية علــى أســس ثابتــة و مدروســة وفقــًا لالحتياجــات التنمويــة للدولــة، فضــاًل عــن إتاحــة 
الفرصــة لمواصلــة الدراســات العليــا و الدراســات المتخصصــة المتقدمــة ليكونــوا قادريــن علــى المنافســة عالميــًا.

فــي برامجهــا األكاديميــة  الثقافــة العلميــة المؤسســية تميــل نحــو الجــودة و النزاهــة و المصداقيــة  وبمــا أن 
و البحثيــة، تواصــل برامــج جامعــة الكويــت حصولهــا علــى االعتمــاد العالمــي، حيــث تعمــل الجامعــة علــى 
توســيع قاعــدة شــراكاتها بإقامــة تحالفــات جديــدة مــع أبــرز الجامعــات و مراكــز األبحــاث حــول العالــم حتــى 
يتــم االعتــراف بهــا دوليــًا بنــاًء علــى برامجهــا المتميــزة و أبحاثهــا المنشــورة. و لتحقيــق ذلــك، ال بــد مــن إشــراك 
الكليــات فــي استكشــاف أبعــاد جديــدة فــي المجاليــن األكاديمــي و البحثــي، و تعزيــز الحضــور المؤسســي 
علــى الســاحة الدوليــة، و رفــع التصنيــف العالمــي، فــي حيــن تشــق أبحــاث الجامعــة طريقهــا للنشــر فــي أبــرز 
المكافــآت  الجوائــز و  نظــام  أمــا  التأثيــر.  مــع عامــل   )JCR( المحكمــة وفــق تصنيــف العلميــة  المجــالت 
البحثيــة، فيشــجع الكليــات و الطلبــة علــى التميــز و المنافســة لتحقيــق تطلعاتهــم المهنيــة و المحافظــة فــي 

نفــس الوقــت علــى قيمهــم و ثقافتهــم و تراثهــم.

و لتحقيــق هــذه المهمــة، تســعى جامعــة الكويــت إلــى تطويــر إمكانــات طلبتهــا مــن خــالل التفاعــل العلمــي 
المباشــر علــى المســتوى العالمــي ممــا يشــجعهم علــى اإلبــداع و يصقــل شــخصياتهم كخريجيــن و مهنييــن 
اإلســتراتيجية  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءًا  العلميــة  للبرامــج  المســتمر  التطويــر  يعتبــر  لذلــك،  للمســتقبل.  قــادة  و 
المؤسســية إلعــداد كادر متميــز مــن الخريجيــن الشــباب تدفعــه روح الحمــاس و التنافــس باعتبارهــم مــوردًا 
بشــريًا ال يقــدر بثمــن يلبــي االحتياجــات الوطنيــة و يحقــق التقــدم العلمــي. و تتطلــب هــذه المهمــة أيضــًا 
و  المصداقيــة  و  الجــودة  علــى  والمحافظــة  البحثيــة،  و  األكاديميــة  برامجهــا  فــي  الكويــت  توســع جامعــة 

الطلبة و الطالبات في كلية الهندسة والبترول
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مــة لمقد ا                         

النزاهــة كعناصــر أساســية لتخريــج كــوادر متميــزة نشــأت علــى العلــم و المعرفــة، األمــر الــذي ســينعكس 
الحقــًا علــى إنجازاتهــم كمهنييــن مؤهليــن، و علمــاء بارزيــن، و مفكريــن مبدعيــن، و هــي مهمــة مســتمرة 

طويلــة األمــد..!

 

الساحة الخارجية لحرم الخالدية الجامعي
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

تعتبــر منظومــة جامعــة الكويــت نظامــًا هرميــًا لنمــوذج اإلدارة لــه مجــاالت محــددة مــن المســئووليات ممــا يضــع 
الكــوادر التنفيذيــة العليــا ضمــن إطــار هيكلــي حيــوي. و يجمــع هــذا النظــام كل مــن المجــاالت األكاديميــة و البحثيــة 
و اإلدارية في كيان عملي فعال يرسم هوية جامعة الكويت و يحدد مبادئها و سياساتها و آليتها التنظيمية مما 
يضمــن اســتمرارية التنميــة و التطــور. و قــد شــهدت جامعــة الكويــت تطــورًا هائــاًل علــى مــدى الســنوات الخمســين 
الماضية، حيث بدأت بثالث كليات في 1966 و توسعت فيما بعد لتصل إلى 17 كلية، مع توقعات لمستقبل 
أكثــر إشــراقًا حيــث يجــري وضــع تصــورات لكليــات و برامــج جديــدة. و مــن شــأن هــذه التطــورات أن تضــع جامعــة 
الكويــت بثبــات علــى مســار متقــدم يمّكنهــا مــن تلبيــة المتطلبــات الحديثــة للتعليــم العالــي و التــي تســتلزم اســتحداث 
تخصصات و برامج علمية تتماشــى مع التطورات العالمية، و تحقق الرؤية و التطلعات المؤسســية بأن تصبح 

جامعــة الكويــت جامعــة متميــزة تحقــق االعتــراف العالمــي و تلبــي االحتياجــات المحليــة. 

و من الناحية اإلحصائية، يتجلى عامل النمو بوضوح في القوى الطالبية و أعضاء هيئة التدريس، فضاًل عن 
التوسع في الكليات و األقسام العلمية، و األنشطة و البرامج، و تطوير موارد البنية التحتية، األمر الذي يبشر 
بنظــام متقــدم يســعى باســتمرار نحــو التطــور. و قــد ارتفعــت نســبة القــوى الطالبيــة فــي جامعــة الكويــت علــى مــدى 
50 عامــًا مــن 418 طالــب لمــا يربــو عــن 36704 طــالب، أمــا أعضــاء هيئــة التدريــس فقــد ازداد عددهــم مــن 31 
إلــى 1577 عضــو، و ارتفــع عــدد الكليــات مــن 3 إلــى 17 كليــة، بينمــا ارتفــع عــدد مشــاريع األبحــاث مــن  87 
مشــروع فــي 1980/ 1981 إلــى 778 مشــروع فــي 2017/2016، و ذلــك بفضــل تبنــي ثقافــة متقدمــة لمــوارد 
البنيــة التحتيــة و مرافقهــا. و تعتبــر هــذه المزايــا عناصــرًا أساســية ألي منظومــة نشــطة تطمــح للتقــدم و االرتقــاء 
بالمكانة المؤسسية العالمية و رفع تصنيفها لتكون في مصاف الجامعات العالمية من خالل التفوق األكاديمي 
و األبحــاث المتميــزة و الخريجيــن المؤهليــن. و لذلــك، فــإن منظومــة جامعــة الكويــت تعتبــر بمثابــة شــريان الحيــاة 
الــذي يجمــع بيــن اإلدارات الرئيســة التــي تشــكل الهيــكل الهرمــي للقيــادة المؤسســية و التــي تتمتــع بســلطة محــددة 
تقــوم بــإدارة النظــام و تنفيــذ البرامــج، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يحقــق التميــز مــن خــالل الجــودة و المصداقيــة، و 
يخــّرج أجيــااًل مســتقبلية ذات كفــاءة عاليــة، و يشــرف علــى الجهــود المتواصلــة لتعزيــز الحضــور المؤسســي علــى 

الســاحة العالمية.

و فــي الوقــت الــذي أســفرت فيــه نتائــج هيكلــة جامعــة الكويــت عــن تصــور إســتراتيجي لنظــام هرمــي واضــح 
المالمــح، تخضــع المنظومــة برمتهــا للســلطة العليــا لوزيــر التربيــة و وزيــر التعليــم العالــي، بصفتــه الرئيــس األعلــى 
للجامعــة، حيــث تتمثــل مســئووليته فــي اإلشــراف علــى تطويــر التعليــم العالــي و البحــث العلمــي فــي دولــة الكويــت، 
مــع االلتــزام بإعــداد أجيــال مســلحة بالعلــم و المعرفــة، مؤهلــة لتلبيــة االحتياجــات التنمويــة المحليــة، ممــا يعــزز 
الحضور المؤسسي على الساحة الدولية. و تتطلب هذه المهمة هيئة من التربويين و العلماء و األكاديميين و 
القادة البارزين كأعضاء في مجلس الجامعة، حتى تجتمع الخبرات و الرؤى و األفكار لقيادة المسيرة المؤسسية 
نحــو تحقيــق التميــز العلمــي و األكاديمــي بمــا يتماشــى مــع األولويــات التنمويــة للدولــة و ذلــك ضمــن إطــار الخطــة 
اإلســتراتيجية  المعتمــدة مــن الحكومــة. و يتولــى مديــر الجامعــة أعلــى الســلطات التنفيذيــة فــي المؤسســة، حيــث 
يــرأس المنظومــة و يتولــى إدارة شــؤونها العلميــة و الفكريــة و الفنيــة و اإلداريــة و الماليــة، كمــا يشــرف علــى تنفيــذ 
قوانيــن جامعــة الكويــت و لوائحهــا و قــرارات مجلــس الجامعــة، فضــاًل عــن متابعــة التطــور المؤسســي مــن خــالل 
وضــع السياســات و الخطــط و اإلســتراتيجيات التــي مــن شــأنها أن تســهم بفاعليــة فــي تحقيــق مهمــة الجامعــة و 

املنظومة
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لمنظومــة ا                        

رؤيتهــا و تطلعاتهــا العالميــة و تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة. 

و تتــوزع مســؤوليات المديــر المتنوعــة علــى خمســة مكاتــب مركزيـــة تعـــرف ” بالقطاعــات“، و التــي تتكــون مــن 
الشــؤون العلمية، و األبحاث، و العلوم الطبية، و التخطيط، و الخدمات األكاديمية المســاندة، وتحمل مســمى 
”مكتــب نائــب مديــر الجامعــة”. و يــرأس كل مــن هــذه القطاعــات نائــب لمديــر الجامعــة يتولــى وضــع الرؤيــة و 
الخطــط و تنفيذهــا فــي مجــال تخصصــه ضمــن اإلطــار العــام للمهمــة و الرؤيــة المؤسســية. أمــا األمانــة العامــة 
لجامعــة الكويــت، و التــي يرأســها األميــن العــام، فهــي مكتــب تنفيــذي يتمتــع بــذات األهميــة و يعتبــر طرفــًا رئيســًا 
علــى صعيــد الشــؤون اإلداريــة فــي الجامعــة. و يشــكل األميــن العــام مــع نــواب المديــر اإلدارة العليــا و الهيئــة 
التنفيذيــة األعلــى فــي منظومــة جامعــة الكويــت و التــي تتولــى تنفيــذ سياســاتها و خططهــا و أهدافهــا لتحقيــق 

التقــدم العلمــي. وفيمــا يلــي نبــذة مختصــرة لــكل قطــاع مــن هــذه القطاعــات و دوره و مســؤولياته الرئيســة:

مكتــب نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون العلميــة )OVPAA(: يــرأس مكتــب الشــؤون العلميــة نائــب مديــر الجامعــة    
للشــؤون العلميــة و الــذي يتولــى مســؤولية إدارة شــؤون الجامعــة األكاديميــة إضافــًة إلــى رئاســة لجنــة الشــؤون العلميــة فــي 
الجامعــة. و يشــرف المكتــب علــى البرامــج األكاديميــة للكليــات، و يضــع إســتراتيجيات اإلدارة للتطويــر األكاديمــي، و يرســم 
خطــة إســتراتيجية تحــدد مجــاالت المســؤولية الرئيســة الخاصــة بالبرامــج األكاديميــة، و العالقــات الثقافيــة، و القيــاس، و 
تطويــر التعليــم و التطويــر المهنــي، و االعتمــاد األكاديمــي، بمــا فــي ذلــك متابعــة تقــدم الكليــات نحــو تحقيــق رؤيــة الجامعــة 
و أهدافهــا و خطتهــا اإلســتراتيجية  األكاديميــة. كمــا يتولــى المكتــب مســؤولية تحديــد سياســات التوظيــف األكاديمــي و 
إجراءاتــه، و تجديــد العقــود، و التفــرغ العلمــي، و تقييــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس، فضــاًل عــن كل مــا يتعلــق بالترقيــات، 
و المنــح الدراســية، و المؤتمــرات الدوليــة، و برامــج التعــاون الخارجــي الخاصــة بالشــؤون العلميــة الخارجيــة. و يقــوم المكتــب 
أيضــًا بتطويــر قواعــد و لوائــح تقييــم البرامــج العلميــة فــي إطــار االعتمــاد األكاديمــي المؤسســي، كمــا يتولــى مهمــة التنســيق 
و التواصــل بيــن الكليــات لتوحيــد الجهــود فيمــا يتعلــق بالبرامــج الجديــدة و المســتمرة. و يقــوم المكتــب باإلشــراف علــى مركــز 
القيــاس و تطويــر التدريــس، و مركــز التدريــس المتميــز، إضافــًة إلــى متابعــة التقاريــر اإلحصائيــة الدوريــة المتعلقــة فــي 

المجــال األكاديمــي.

مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث )OVPR(: بــدأت اآلليــة التنظيميــة للبحــث العلمــي فــي جامعــة الكويــت    
منــذ 38 عامــًا مــع صــدور القــرار الــوزاري رقــم )111( بتاريــخ 18 يونيــو 1979، حيــث مهــد لتأســيس مكتــب نائــب 
مديــر الجامعــة لألبحــاث و الــذي يرأســه نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث و يتولــى مســؤولية دعــم البحــث العلمــي و تعزيــزه 
عبــر الكليــات فــي العلــوم األساســية و التطبيقيــة، و اآلداب و اإلنســانيات و العلــوم االجتماعيــة. و يتولــى المكتــب 
مســؤولية تطويــر السياســات و القوانيــن و البرامــج الخاصــة بتقــدم أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة الدراســات العليــا 
مــن خــالل نظــام دعــم األبحــاث الــذي يوفــر آليــة لتنظيــم عمليــة تقديــم المنــح لمواصلــة البحــث المتقــدم و المبتكــر الــذي 
يحاكــي األولويــات المحليــة و اإلقليميــة و العالميــة. كمــا يقــوم المكتــب بتحديــد األهــداف و األولويــات و معاييــر الجــودة 
فــي البحــث العلمــي، و تشــجيع األبحــاث المشــتركة متعــددة التخصصــات مــن خــالل الشــراكات البحثيــة مــع المؤسســات 
الخارجيــة لمعالجــة القضايــا االجتماعيــة و االقتصاديــة و الصناعيــة التــي تفيــد العلــم و المجتمــع و البشــرية جمعــاء. 
و يســعى المكتــب إلــى خلــق بيئــة مالئمــة للباحثيــن تســاعدهم فــي إنجــاز أبحــاث مبتكــرة عاليــة الجــودة مــن خــالل االســتفادة 
مــن المــوارد المتقدمــة، و أصــول البنيــة التحتيــة، و المختبــرات ذات المقاييــس العالميــة لتحقيــق مخرجــات بحثيــة متميــزة دوليــًا 
ممــا يعــزز الحضــور المؤسســي علــى الســاحة العالميــة. كمــا يولــي المكتــب اهتمامــًا بقضايــا الملكيــة الفكريــة و تســجيل بــراءات 
االختــراع، و نقــل التكنولوجيــا، و تســويق األبحــاث، و برنامَجــي باحــث مــا بعــد الدكتــوراه و كرســي الباحــث، و يشــجع الشــباب 
علــى استكشــاف أبعــاد مبتكــرة فــي البحــث العلمــي، و اســتثمار األفــكار و التكنولوجيــا و الموهبــة مــن خــالل خــوض مجــال 

••

••



المنظومة20 جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت

       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

 ،)RS( المشــاريع الصغيــرة و ريــادة األعمــال. و يشــرف المكتــب علــى إدارة ثــالث مراكــز عمــل رئيســة هــي: قطــاع األبحــاث
ومجلس النشر العلمي )APC(، و مركز دراسات الخليج و الجزيرة العربية )CGAPS(، مما يعكس حيوية البحث العلمي 
بجامعــة الكويــت و أبعــاده المتعــددة فــي مختلــف الكليــات. و مــن أهــم مــا يقــوم عليــه المكتــب هــو الخبــرات و القــدرات اإلبداعيــة 
التــي يتمتــع بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــال البحــث العلمــي القائــم علــى األســس العلميــة الســليمة و التــي مــن شــأنها أن 
تولــد معــارف جديــدة و تعــزز األســس العلميــة المؤسســية مــن خــالل معاييــر الجــودة و التأثيــر العالــي، و ترفــع تصنيــف جامعــة 
الكويــت عالميــًا، و هــو الهــدف الــذي دائمــًا مــا يدفــع مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث نحــو عولمــة األبحــاث المؤسســية و 

تحقيــق رؤيــة جامعــة الكويــت.

مكتــب نائــب مديــر الجامعــة للعلــوم الطبيــة )OVPHS(: أنِشــئ هــذا المكتــب عــام 1982 بهــدف اإلشــراف علــى   
تطويــر التعليــم فــي مجــال العلــوم الطبيــة و برامجهــا و خدماتهــا فــي جامعــة الكويــت. و يــرأس قطــاع العلــوم الطبيــة نائــب مديــر 
الجامعــة للعلــوم الطبيــة، حيــث يتولــى مســؤولية إنشــاء الكليــات و البرامــج المتعلقــة بتطويــر التعليــم الطبــي فــي الكويــت، بمــا فــي 
ذلك اإلشراف على البنية التحتية األساسية و تطويرها لتلبية احتياجات كليات العلوم الطبية و توفير التسهيالت الحديثة و 
البيئــة التعليميــة المتطــورة التــي تضمــن تأهيــل الكــوادر لفــروع الخدمــة الصحيــة المتعــددة. و يعتبــر قطــاع العلــوم الطبيــة المظلــة 
الحصريــة لخمــس كليــات مســتقلة هــي الطــب و طــب األســنان و الصيدلــة و العلــوم الطبيــة المســاعدة و الصحــة العامــة، 
والتــي تشــكل معــًا القطــاع الطبــي فــي جامعــة الكويــت بمــا فــي ذلــك مكتــب نائــب مديــر الجامعــة للعلــوم الطبيــة، حيــث يتبنــى 
القطاع رؤية مســتقبلية طموحة يســعى من خاللها إلى التطوير المســتمر لمعارف و مهارات جديدة تلبي احتياجات العصر 
الحديــث. و يضــم المكتــب العديــد مــن الوحــدات المســؤولة عــن تقديــم مختلــف الخدمــات للمجتمــع الطبــي فــي جامعــة الكويــت، 
و التــي تشــرف علــى تطــور الجوانــب التعليميــة و البحثيــة و اإلداريــة و الفنيــة و اإلســتراتيجية. و يضــع المكتــب السياســات 
و اإلجــراءات إلدارة الدعــم الفنــي، و مكتبــة مركــز العلــوم الطبيــة، و التعليــم اإللكترونــي، و وحــدة اللغــة اإلنجليزيــة، و يســعى 
نحــو تعزيــز جــودة التعليــم الطبــي و تقديــم الرعايــة الصحيــة فــي دولــة الكويــت، و تحقيــق االكتفــاء الذاتــي فــي توفيــر الكــوادر 

الوطنيــة فــي المجــاالت الطبيــة المتخصصــة. 

مكتــب نائــب مديــر الجامعــة للتخطيــط )OVPP(: تأســس مكتــب نائــب مديــر الجامعــة للتخطيــط بقــرار مديــر   
الجامعــة رقــم 164 بتاريــخ 10 أكتوبــر 1976 بهــدف تحقيــق الرؤيــة المؤسســية و األهــداف اإلســتراتيجية و تلبيــة 
المتطلبــات التنمويــة لجامعــة الكويــت مــن خــالل الخطــط و اإلســتراتيجيات بمــا يتماشــى مــع األبعــاد المســتقبلية. و يــرأس 
القطــاع نائــب مديــر الجامعــة للتخطيــط و يتولــى مســؤولية تطويــر و تنفيــذ الخطــط و األولويــات التنمويــة قصيــرة المــدى و 
بعيدتــه عبــر البرامــج و المصــادر و الخدمــات و المــوارد و المرافــق، و تأصيــل أســلوب التخطيــط المنهجــي بأبعــاده الكميــة 
و النوعيــة و القطاعيــة و ذلــك فــي إعــداد الخطــط المســتقبلية للجامعــة لتحقيــق أهدافهــا و تطلعاتهــا و تلبيــة توقعــات الدولــة 
مــن نظــام التعليــم العالــي فــي ظــل القــدرات و اإلمكانــات المتوفــرة بشــريًا و ماديــًا.  و يقــوم المكتــب بالتنســيق بيــن الوحــدات 
التابعــة لــه و هــي التخطيــط اإلســتراتيجي، و تخطيــط المواقــع الجامعيــة، و تخطيــط التطويــر المؤسســي، و ذلــك إلنجــاز 
المســؤوليات المناطــة بــه و التــي تتمثــل فــي رســم إســتراتيجية الجامعــة و وضــع خططهــا اإلســتراتيجية و التنفيذيــة، و 
تقويــم اإلنجــازات المرحليــة و النهائيــة و تحليلهــا فــي ضــوء األهــداف المخطــط لهــا، فضــاًل عــن اإلشــراف علــى الدراســات 
الخاصــة بإنجــازات الخطــط األكاديميــة، و خطــط المــوارد البشــرية، و خطــط الموازنــات التنمويــة و التشــغيلية. كمــا يقــوم 
المكتــب برســم التوجهــات المتعلقــة بتطويــر المواقــع الجامعيــة و إعــداد المخططــات الهيكليــة و الخطــط اإلنشــائية لتطويــر 
المواقــع الجامعيــة و مرافقهــا و متابعــة تنفيذهــا، و تحديــد األماكــن المناســبة للمبانــي الجديــدة، و إعــداد ميزانيــات تنفيــذ 
خطــط تطويــر المرافــق الجامعيــة، و اإلشــراف علــى تصميمــات المشــروعات اإلنشــائية. كمــا يتــم تحديــد الســعة المكانيــة 
و المواصفــات الفنيــة لمشــاريع المرافــق الجديــدة وفقــًا الحتياجــات الجهــات الجامعيــة التــي ســتقوم باســتخدام هــذه المرافــق، 
مــع التأكــد مــن اتســاق هــذه المتطلبــات مــع أهــداف الجامعــة، و المخططــات الهيكليــة للمواقــع، و المعاييــر و المواصفــات 
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لمنظومــة ا                        

العالميــة. و يقــوم المكتــب أيضــًا بالتأكــد مــن أن التخطيــط الكمــي و النوعــي المؤسســي يخــدم األهــداف المرحليــة و 
النهائيــة للخطــط المعتمــدة لكافــة قطاعــات الجامعــة و مراكــز العمــل، و يســعى لتمكيــن اإلدارة الجامعيــة و صانعــي 
القــرار مــن الرؤيــة المســتقبلية للجامعــة، و دفــع هــذه الرؤيــة إلعــداد الخطــط المســتقبلية للجامعــة لتحقيــق مــا تصبــو 
إليــه مــن أهــداف و تطلعــات. و يتولــى المكتــب أيضــًا مهمــة تحديــد المــوارد الالزمــة و توفيرهــا تلبيــًة لمتطلبــات جامعــة 
الكويــت التنمويــة و احتياجاتهــا مــن المبانــي واإلنشــاءات، باإلضافــة إلــى توثيــق المعلومــات التخطيطيــة و الخطــط و 
مؤشــرات التنفيــذ و التقويــم و بيانــات المشــاريع اإلنشــائية عــن طريــق بنــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة مــن خــالل وحــدة نظــم 

.)GIS( المعلومــات الجغرافيــة

مكتــب نائــب مديــر الجامعــة للخدمــات األكاديميــة المســاندة )OVPASS(: يــرأس قطــاع الخدمــات   
األكاديميــة المســاندة نائــب مديــر الجامعــة للخدمــات األكاديميــة المســاندة، و هــي الجهــة المســؤولة عــن متابعــة تطويــر 
الخدمــات األكاديميــة المســاندة و اســتمرارها مــن خــالل السياســات و البرامــج و األنشــطة الضروريــة إلدارة العمليــات 
األكاديميــة بشــكل فعــال و متكامــل. و يعتبــر قطــاع الخدمــات األكاديميــة المســاندة النــواة األساســية للخدمــات و الــذي 
يضمــن ســير عمــل النظــام األكاديمــي لجامعــة الكويــت بسالســة و يســر مــن خــالل توفيــر خدمــات التكنولوجيــا و مصــادر 
المعلومــات و المكتبــات و خدمــة المجتمــع. و يعمــل المكتــب علــى رصــد أحــدث التطــورات و التوجهــات التكنولوجيــة 
لتعزيــز مســتوى الخدمــات المســاندة و رفــع جودتهــا، بينمــا يســعى لالســتفادة مــن التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة لتلبيــة 
متطلبــات الكليــات العلميــة وفــق معاييــر األمــن و الســالمة. و يشــرف المكتــب أيضــًا علــى إدارة البرامــج المتعلقــة بشــؤون 
الطلبــة و الخريجيــن، و تطويــر نظــام متكامــل للمعلومــات، و اإلشــراف علــى إدارة الحاســب اآللــي، و وضــع سياســات 
و آليــات تحديــث أســاليب العمــل لالرتقــاء بمســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا للجمهــور المســتفيد. كمــا يتولــى مهمــة تطويــر 
السياســات و البرامــج الخاصــة بمركــز خدمــة المجتمــع و التعليــم المســتمر و متابعــة تنفيذهــا، و التنســيق بيــن برامــج 

المركــز و برامــج الكليــات العلميــة ذات الصلــة.

مكتــب األميــن العــام )OSG(: و يعــرف باألمانــة العامــة، حيــث يغطــي عمــوم مجــال العمــل اإلداري فــي جامعــة   
الكويــت، و يتولــى األميــن العــام مســؤولية تنظيــم الشــؤون اإلداريــة و الماليــة و شــؤون إدارة المرافــق. و تتكــون األمانــة 
مــن ثــالث قطاعــات مختلفــة يــرأس كل منهــا أميــن عــام مســاعد و تتولــى مســؤوليات محــددة، حيــث تشــكل جهودهــم 
المشــتركة اإلطــار العــام للخدمــات اإلداريــة المؤسســية و هــي  العناصــر األساســية لســير عمــل األمانــة بســهولة و يســر، 
ممــا يضمــن التنســيق الفعــال للخدمــات الرئيســة و اســتمراريتها بيــن جميــع القطاعــات و الكليــات، و الوحــدات، و المراكــز 
الفنيــة و الســكنية و الترفيهيــة و اإلعالميــة فــي جامعــة الكويــت.  و يشــمل المجــال اإلداري لألمانــة العامــة كل مــن 
شــؤون التوظيــف و كفــاءة األداء و اإلنتاجيــة، و الشــؤون القانونيــة، و التنميــة اإلداريــة و تطويــر التعليــم، و الخدمــات 
المتكاملــة للموظفيــن و الطلبــة، و العالقــات العامــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز الــدور المؤسســي فــي تنميــة المجتمــع. أمــا 
مجــال إدارة المرافــق فيشــمل بشــكل مباشــر كل مــن توســعة البنيــة التحتيــة المؤسســية، و صيانــة المبانــي و المرافــق، و 
الزراعــة التجميليــة، و أمــن و ســالمة المرافــق، و المطبوعــات و النشــر، و الشــؤون الترفيهيــة و الرياضيــة. أمــا الشــؤون 
الماليــة فتعتبــر شــريان الحيــاة و الداعــم الرئيــس لســير عمــل الوظائــف اإلداريــة، حيــث أنهــا مســؤولة بشــكل مباشــر عــن 
األمــور الماليــة و الميزانيــة العامــة، و المشــتريات، و العهــد و التخزيــن، و خدمــات التغذيــة و التمويــن، و اإلســكان و 
التأثيــث. و تشــكل إدارات الشــؤون اإلداريــة و الماليــة و إدارة المرافــق فــي األمانــة العامــة نظامــا إداريــًا متكامــاًل بجامعــة 
الكويــت، و تشــارك بشــكل فعــال فــي تعزيــز الكفــاءة المؤسســية مــن خــالل برامــج التطويــر و التدريــب بمــا يتماشــى مــع 
األولويــات اإلســتراتيجية و التطــور اإلداري الــذي يحاكــي التحديــات المعاصــرة. و علــى الرغــم مــن أن اســتمرار العمليــات 
اإلداريــة مــن أهــم أولويــات األمانــة العامــة، إال أنهــا تولــي نقــاط القــوة و الضعــف المؤسســية اهتمامــًا كبيــرًا و تتبنــى 

اإلســتراتيجيات المناســبة لضمــان اســتمرارية التطــور و التقــدم بجامعــة الكويــت. 

••

••
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و بصــورة عامــة، فــإن العناصــر األساســية لمنظومــة جامعــة الكويــت تكشــف النقــاب عــن اتجاهــات اإلدارة 
المؤسســية و تقــدم تنظيمــًا هرميــًا للكــوادر التنفيذيــة العليــا، حيــث تعمــل كل منهــا علــى وضــع السياســة و 
اإلجــراءات و الخطــط لتنفيــذ البرامــج و ترتيــب األولويــات إلدارة و تطويــر مجــاالت كل منهــا فــي إطــار رؤيــة 
جامعــة الكويــت و تطلعاتهــا العالميــة. و يحمــل كل مكتــب مــن المكاتــب التنفيذيــة علــى عاتقــه مســؤولية كبيــرة 
إلبقــاء النظــام المؤسســي بأكملــه فــي أعلــى مســتوياته مــن خــالل التنســيق المشــترك و اإلدارة الفعالــة و الرؤيــة 
التنمويــة لتعزيــز األســس المؤسســية و تحقيــق التميــز. و تعمــل المؤسســة علــى تنشــيط برامجهــا الرئيســة و 
الحيويــة الســتمرار العمليــة األكاديميــة و البحثيــة و اإلداريــة و ذلــك  بقيــادة مديــر الجامعــة و بدعــم قطاعــات 
نــواب المديــر و المجتمــع األكاديمــي الممتــد عبــر 17 كليــة تضــم كليــات علــوم و هندســة الحاســوب، و العلــوم 
الطبيــة المســاعدة، و طــب األســنان، و التربيــة، و الهندســة و البتــرول، و الدراســات العليــا، و الحقــوق، و 
العلــوم الحياتيــة، و الطــب، و الصيدلــة، و الصحــة العامــة، و العلــوم، و الشــريعة و الدراســات اإلســالمية، و 
العلــوم االجتماعيــة. و تــدار كل كليــة مــن قبــل عمــادة متكاملــة باإلضافــة إلــى عمــادة شــؤون الطلبــة، و القبــول 
و التســجيل، و مركــز خدمــة المجتمــع و التعليــم المســتمر، حيــث تعمــل جميعهــا مــع المراكــز المختلفــة فــي 
الجامعــة ضمــن إطــار السياســة المؤسســية و برامجهــا و أهدافهــا. و ســيتم عــرض تفاصيــل القطاعــات الرئيســة 

للجامعــة و المجــاالت اإلداريــة و المســاندة فــي هــذا اإلصــدار.
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يدير جامعة الكويت: 
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يضم مجلس الجامعة كل من:

وزير التربية و وزير التعليم العالي   
مدير جامعة الكويت   

نواب المدير   
األمين العام   

وكيل وزارة التعليم العالي   
وكيل وزارة التربية   

عمداء الكليات   
ثالث شخصيات كويتية بارزة تمثل القطاع الحكومي   
ثالث شخصيات كويتية بارزة تمثل القطاع الخاص   

و يعتبــر مجلــس الجامعــة هيئــة تختــص بصنــع القــرار، حيــث تتولــى مســؤولية تحديــد سياســة جامعــة الكويــت 
الشــهادات  معادلــة  الشــهادات، و  و  العلميــة  الدرجــات  منــح  البحثيــة، و  و  األكاديميــة  بالخطــط  الخاصــة 
األجنبيــة. و يطــور المجلــس القوانيــن و اللوائــح اإلداريــة الخاصــة بالتعييــن و الترقيــات و اإلجــازات الدراســية، 

كمــا يقــوم بتجميــع رؤوس األمــوال لتطويــر الجامعــة، و اكتشــاف فــرص االســتثمار و اإلشــراف عليــه.

إدارة جامعة الكويت

••

••

••

••

••

••

••

••

••



25 إدارة جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت

             إدارة جامعــة الكويــت

كلية الشريعة

كلية الصيدلة

كلية الطب

كلية العلوم

كلية الصحة العامة

 كلية العلوم االجتماعية 

كلية اآلداب

 كلية العلوم اإلدارية

كلية العلوم الطبية
 المساعدة

 كلية علوم وهندسة
الحاسوب

كلية العمارة

كلية التربية

كلية الحقوق

كلية طب األسنان

 كلية الهندسة
والبترول

كلية الدراسات العليا

نائب مدير الجامعة للخدمات 
 األكاديمية المساندة

نائب مدير الجامعة لألبحاث 

نائب مدير الجامعة 
للعلوم الطبية

أمين عام الجامعة

 مجلس الجامعة

 مدير الجامعة

 كلية العلوم الحياتية

 وزير التربية
و وزير التعليم العالي

نائب مدير الجامعة 
للشؤون العلمية

    نائب مدير الجامعة للتخطيط



جامعة الكويت... الرحلة التاريخية26 جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت

       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

يكشــف إصــدار »لمحــات عــن جامعــة الكويــت« األبعــاد المزدوجــة لمــا تقدمــه الجامعــة مــن مناهــج علميــة 
للنهــوض بالتعليــم األكاديمــي و البحــث العلمــي، و ذلــك لكونهــم مــن األســس اإلســتراتيجية المهمــة لنظــام التعليــم 
العالــي فــي دولــة الكويــت. و مــن هــذا المنطلــق، تعتبــر ديناميكيــات النمــو المؤسســي جــزءًا ال يتجــزأ مــن رحلــة 
جامعــة الكويــت التاريخيــة منــذ تأسيســها فــي عــام 1966 كونهــا المؤسســة التعليميــة الوحيــدة فــي دولــة الكويــت 
التــي تختــص بالتعليــم العالــي، حاملــة علــى عاتقهــا مهمــة إعــداد أجيــال المســتقبل و تســليحهم بالعلــم و المعرفــة 
لتلبيــة االحتياجــات التنمويــة للدولــة. و توثــق هــذه الرحلــة التاريخيــة أهــم معالــم النمــو المؤسســي منــذ بدايــات 
الجامعــة المتواضعــة و التــي تكونــت مــن 3 كليــات، لتتحــول إلــى مركــز مزدهــر يتكــون مــن 17 كليــة، ســاعيًة 
علــى مــدى 50 عامــًا لتحقــق هويتهــا العالميــة لتصبــح مؤسســة أكاديميــة رائــدة معتــرف بهــا لجــودة برامجهــا 
األكاديميــة والبحــوث التــي تقدمهــا و دراســاتها الجامعيــة و دراســاتها العليــا، و فــرص اإلبــداع وريــادة األعمــال 
التــي توفرهــا. و بمناســبة اليوبيــل الذهبــي، حيــث مضــى 50 عامــًا علــى إنشــاء المؤسســة، تتطلــع جامعــة 
الكويــت لمــا يحملــه لهــا المســتقبل مــن تحديــات و فــرص جديــدة، متمســكة بالتزامهــا المســتمر لخلــق قــوى بشــرية 
مختصــة تمتلــك المعرفــة و القــدرة اإلبداعيــة لتلبيــة احتياجــات األمــة و أولوياتهــا، و لتقــود الجامعــة نحــو التقــدم 
المؤسســي إلــى أعلــى المســتويات العالميــة مــن خــالل جــودة برامجهــا العلميــة و تميــز أبحاثهــا و رقــي مخرجاتهــا 
إلــى المعاييــر العالميــة. و تقــف جامعــة الكويــت علــى عتبــة حقبــة جديــدة حاملــًة رســالة و رؤيــة، حيــث تتوجــه 
بتطلعاتهــا ألن تكــون مؤسســة مرموقــة عالميــًا لهــا تأثيرهــا و مكانتهــا العلميــة، لتصبــح هــذه المهمــة محــورًا 

للديناميكيــات التــي تتبعهــا جامعــة الكويــت، و قــوة دافعــة لهــا للمضــي قدمــًا فــي رحلتهــا التقدميــة المســتمرة. 

و فــي نظــرة لتاريــخ جامعــة الكويــت، يمكــن تقصــي نمــو الجامعــة و توســعها المســتمر منــذ عــام 1966 مــن 
خــالل األرقــام التــي تشــهد لهــا بذلــك، حيــث كانــت أول دفعــة طالبيــة لهــا مكونــة مــن 418 طالبــًا و طالبــة 
تــم قبولهــم فــي كليــات اآلداب، و التربيــة، و العلــوم، و كليــة البنــات، إلــى جانــب 31 عضــو تدريــس وكلــت 
لهــم مهمــة نقــل العلــوم و المعرفــة لهــؤالء الطلبــة. أمــا اليــوم، و بعــد مــرور 50 عامــًا، شــهدت جامعــة الكويــت 

جامعة الكويت... الرحلة التارخيية
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نمــوًا و توســعًا و تطــورًا مؤسســيًا فــي جميــع المجــاالت مــن طلبــة، و أعضــاء هيئــة تدريــس، و برامــج أكاديميــة 
للبكالوريــوس و الدراســات العليــا، و أبحــاث، و كليــات، و إدارات، و بنيــة تحتيــة، و خدمــات، إضافــًة إلــى 
الشــراكات العلميــة و البحثيــة التــي عــززت قواعدهــا المؤسســية، لتصبــح جامعــة متكاملــة و رائــدة تلتــزم بمعاييــر 
الجــودة و التميــز فــي برامجهــا العلميــة و مخرجاتهــا الطالبيــة، متمســكًة بقيــم المجتمــع األصيلــة و تراثــه و ثقافتــه 

فــي خطاهــا نحــو التميــز العالمــي. 

و يتجسد نمو جامعة الكويت على عدة أوجه ملحوظة من خالل قوتها الطالبية التي بلغ إجماليها 36,704 
طالبــًا و طالبــة خــالل عــام 2017 /2018، هــذا إلــى جانــب المجتمــع األكاديمــي الــذي يضــم 1,577 عضــو 
هيئــة تدريــس، و مــا يقــارب 4,143 موظــف إداري. و يعــود هــذا النمــو إلــى توســع جامعــة الكويــت مــن حيــث 
الكليــات الجديــدة التــي ضمتهــا، حيــث بــدأت جامعــة الكويــت بثــالث كليــات لتصــل إلــى إجمالــي 17 كليــة 
تــم تأسيســهم علــى مختلــف المراحــل خــالل رحلتهــا اإلنمائيــة، و ذلــك لتلبيــة االحتياجــات المعاصــرة لبرامــج و 

تخصصــات جديــدة، ممــا يتيــح فــرص إضافيــة اللتحــاق الطلبــة و أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الكويــت. 
و بالتالــي، يتــم مواكبــة زخــم النمــو المطــرد فــي إطــالق برامــج و إنشــاء كليــات جديــدة بنــاًء علــى دراســات و 

استشــارات و قــرارات، و اســتنادًا علــى قــدرات الجامعــة االســتيعابية و مواردهــا.

و قــد ســاد عامــل النمــو رحلــة تطــور جامعــة الكويــت، حيــث تمــت إضافــة كليــات جديــدة خــالل ســتة أشــهر مــن 
بدايــة مشــوارها وفقــًا للمرســوم األميــري الصــادر فــي األول مــن أبريــل 1967 بإنشــاء كليتــي الحقــوق و الشــريعة 
و الدراســات اإلســالمية، و كليــة التجــارة و االقتصــاد و العلــوم السياســية. و أعقــب ذلــك مرســوم أميــري صــادر 
بتاريــخ 20 أكتوبــر 1971 بفصــل كليــة العلــوم و اســتقاللها مــن ارتباطهــا المســبق بكليــة اآلداب و التربيــة فــي 
أكتوبــر 1966. و فــي الثالــث مــن يوليــو 1973، صــدر مرســوم أميــري يضــع أســس إنشــاء كليــة الطــب فــي 

حفـل افتتاح جامعة الكويت في العام 1966
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جامعــة الكويــت، يتبعــه آخــر صــدر بتاريــخ 4 ديســمبر 1974 بإنشــاء كليــة الهندســة و البتــرول. و حققــت جامعــة 
الكويــت فــي أغســطس 1977 إنجــازًا فــي مجــال الدراســات العليــا حيــث قامــت بإنشــاء كليــة الدراســات العليــا. أمــا 
فــي 18 يوليــو 1979، صــدر قــرار مجلــس الجامعــة )رقــم 111( مشــيرًا إلــى أولــى خطــوات جامعــة الكويــت نحــو 
تطوير أبحاث الكليات من خالل نظام محكم لدعمها و تعزيزها على نطاق جميع الكليات في العلوم األساسية 
و التطبيقيــة، و فــي مجــاالت اآلداب و اإلنســانيات و العلــوم االجتماعيــة، مــن خــالل إنشــاء مكتــب نائــب مديــر 
الجامعــة لألبحــاث ووضــع هــذه الخطــة مــن ضمــن ســلطته التنفيذيــة. و قــد طــور مكتــب نائــب مديــر الجامعــة 
لألبحــاث إطــار و ميكانيكيــة تقديــم المنــح ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي ســعيهم لتقديــم أبحــاث متقدمــة و مبتكــرة، 
حيث بلغت الدفعة األولى من مشاريع األبحاث إجمالي 87 مشروعًا في عام 1980 /1981، ليصل إجمالي 
مشــاريع أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس 778 مشــروعًا خــالل مســيرة 38 عامــًا. و بالتالــي، خلــق هــذا اإلنجــاز 

معاييــر جديــدة للنشــاط العلمــي فــي األبحــاث المؤسســية فــي جامعــة الكويــت.

و باإلضافــة إلــى عمليــة إنشــاء الكليــات الجديــدة المســتمرة، طــرأت تغييــرات علــى بعــض الكليــات المنشــأة 
ســابقًا، حيــث اســتقلت كليــة التربيــة عــن كليــة اآلداب وفقــًا للمرســوم األميــري الصــادر فــي 17 مايــو 1980، و 
تبعتهــا بعــد ذلــك كليــة الشــريعة و الدراســات اإلســالمية حيــث اســتقلت عــن كليــة الحقــوق فــي أكتوبــر 1981. و 
اســتمرت هــذه التغييــرات المؤسســية علــى نفــس الوتيــرة، حيــث صــدر مرســوم أميــري فــي 13 ينايــر 1982 ينــص 
علــى إنشــاء مركــز العلــوم الطبيــة، و فــي 22 يونيــو مــن نفــس العــام تــم إنشــاء كليــة العلــوم الطبيــة المســاعدة 
و التمريــض. و فــي أغســطس 1995، صــدر مرســوم أميــري جديــد )رقــم 164( ينــص علــى تأســيس كليــة 
العلــوم اإلداريــة. و فــي فبرايــر 1996 تــم وضــع أســس إنشــاء كليــة الصيدلــة، ليتبعهــا مباشــرة المرســوم األميــري 
الصــادر فــي مايــو مــن نفــس العــام و الــذي نــص علــى إنشــاء كليــة طــب األســنان. أمــا فــي عــام 1998، فقــد 
تــم إنشــاء كليــة العلــوم االجتماعيــة. أمــا كليــة البنــات الجامعيــة فقــد تــم تأسيســها فــي يونيــو 2001. و فــي عــام 
2004 تــم فصــل التمريــض عــن كليــة العلــوم الطبيــة المســاعدة وفقــًا للمرســوم األميــري الصــادر فــي 16 مايــو.

و شــهد عام 2004 حدثًا تاريخيًا آخر، حيث صدر مرســوم أميري )رقم 30 /2004( يقضي باعتماد إنشــاء 
مدينــة جامعيــة بالشــدادية، و التــي وضعــت أولــى أساســاتها فــي 19 فبرايــر 2005. و فــي أكتوبــر 2009، 
تمــت تســمية هــذه المنطقــة بـــ “مدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة”. أمــا فــي 19 أكتوبــر 2010، فقــد تــم إنشــاء كليــة 
العمــارة وفــق المرســوم األميــري رقــم )390(، و تبعتهــا كليــة علــوم و هندســة الحاســوب التــي أنشــئت فــي 11 
أبريــل2011 وفقــًا للمرســوم األميــري رقــم )130(. و فــي عــام 2013، تــم إنشــاء أحــدث الكليــات فــي جامعــة 
الكويــت و هــي كليــة الصحــة العامــة وفــق المرســوم األميــري رقــم )307( الصــادر فــي 20 نوفمبــر 2013. و 
فــي نفــس التاريــخ، صــدر المرســوم األميــري رقــم )308( الــذي نــص علــى تغييــر مســمى كليــة البنــات الجامعيــة 

لتصبــح كليــة العلــوم الحياتيــة.

و اســتمرت هــذه العمليــة التطويريــة التــي خضعــت لهــا جامعــة الكويــت بإعــادة تشــكيل كلياتهــا و إضافــة 
أقســام جديــدة إليهــا، حيــث صــدر المرســوم الــوزاري فــي 2 مايــو 2013 و الــذي نــص علــى  فصــل قســم 
علــوم الحاســوب مــن قســم علــوم الرياضيــات و الحاســوب فــي كليــة العلــوم، و ضمــه إلــى كليــة علــوم و هندســة 
الحاســوب، باإلضافــة إلــى قســم هندســة الحاســوب الــذي تمــت إضافتــه إلــى نفــس الكليــة بعــد فصلــه عــن كليــة 
الهندســة و البتــرول، و قســم علــوم المعلومــات بعــد انفصالــه مــن كليــة البنــات الجامعيــة )كليــة العلــوم الحياتيــة 
حاليًا(. و تم رســميًا توســعة أقســام كلية طب األســنان وفقًا للمرســوم الوزاري رقم )34( المؤرخ في 29 ســبتمبر 
2013 عــن طريــق إضافــة قســم ممارســات طــب األســنان. و فــي 9 فبرايــر 2013، صــدر المرســوم الــوزاري 
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رقــم )1( محــددًا هيــكل أقســام كليــة الصحــة العامــة و التــي تتكــون مــن خمســة أقســام هــي  قســم علــم األوبئــة و 
اإلحصائيات الحيوية، و قســم السياســة و اإلدارة الصحية، و قســم الصحة البيئية و المهنية، و قســم ممارســة 
الصحــة العامــة، و قســم العلــوم االجتماعيــة و الســلوكية. كمــا صــدر المرســوم الــوزاري رقــم )12( فــي 15 أبريــل 
2014 ممهدًا الطريق لفصل قسم اللغة و األدب الفرنسي عن قسم اللغة اإلنجليزية و استقالله تحت مسمى 
قسم اللغة و الثقافة الفرنسية في كلية اآلداب. كما صدر المرسوم الوزاري رقم )17( في 5 أغسطس 2014 
ليقــر إنشــاء قســم علــوم البحــار فــي كليــة العلــوم. و تبعــه قــرار مجلــس الجامعــة رقــم )3 /2017( المــؤرخ فــي 
13 يونيــو 2017 و الــذي نــص علــى إعــادة قســم هندســة الحاســوب مــن كليــة علــوم و هندســة الحاســوب إلــى 

كليــة الهندســة و البتــرول.

إلــى جانــب الكليــات الحديثــة التــي تــم ضمهــا إلــى جامعــة الكويــت، و األقســام الجديــدة و آليــة تنظيــم البحــث 
العلمــي، قــادت العمليــة التنمويــة فــي جامعــة الكويــت إلــى التوســع فــي مجــاالت البرامــج العلميــة، و إتاحــة 
الفــرص أمــام الطلبــة لتوســعة آفاقهــم العلميــة عــن طريــق الحصــول علــى درجــات الماجســتير و الدكتــوراه. حيــث 
وصلــت حاليــًا البرامــج التــي تقدمهــا جامعــة الكويــت إلــى 78 برنامجــًا، 63 منهــا علــى مســتوى الماجســتير، و 
10 منها على مستوى الدكتوراه، و 5 برامج دبلوم دراسات عليا، ليشكل إجمالي هذه البرامج نطاق الدراسات 
العليــا فــي جامعــة الكويــت و الــذي يتأثــر باســتمرار بالتطــور العلمــي، مشــيرًا إلــى تطلعــات الكليــات المتزايــدة 
إلــى إضافــة برامــج دراســات عليــا جديــدة علــى مســتوى الماجســتير و الدكتــوراه فــي مختلــف التخصصــات. لذلــك 
يخضــع مجــال الدراســات العليــا لعمليــة توســع مســتمرة و ذلــك لمواكبــة توجــه الطلبــة و الطالبــات المتزايــد نحــو 
متابعــة دراســاتهم ليشــمل برامــج جديــدة و مجــاالت متنوعــة و تقديــم مختلــف الخيــارات للطلبــة للحصــول علــى 
درجــات الماجســتير و الدكتــوراه فــي تخصصاتهــم المطلوبــة و تحقيــق طموحاتهــم وبنــاء قدراتهــم المهنيــة فــي 

العالــم التنافســي، وتوفيــر المــوارد البشــرية القيمــة لمواكبــة االحتياجــات واألولويــات الوطنيــة. 

و فضــاًل عــن التطــورات األكاديميــة، خلــق ميــدان البحــث العلمــي فــي جامعــة الكويــت ديناميكيــات جديــدة علــى 
مــدى رحلــة 38 عامــًا مــن التطــور العلمــي منــذ عــام 1979 مــن خــالل إنشــاء مكتــب نائــب مديــر الجامعــة 
لألبحــاث، حيــث وضــع قطــاع األبحــاث تحــت ســلطته إطــار و سياســة البحــث العلمــي للكليــات مــن أجــل 
متابعــة أبحاثهــم العلميــة المبتكــرة مــن خــالل نظــام دعــم المنــح. و تلبيــًة لهــذا الهــدف، أطلــق قطــاع األبحــاث 
أول برنامجيــن لتقديــم المنــح – األبحــاث الممولــة فــي 1985 لتقديــم الدعــم المالــي ألبحــاث الكليــات، و برنامــج 
المطبوعات في 1986 لوضع أسس المنشورات البحثية، و التي تعتبر مرجع إستراتيجي للمعلومات المتعلقة 
بنشــاط األبحاث المؤسســية و إنجازاتها، واضعًة كل ما حققته جامعة الكويت على مرأى العالم. و تم تســخير 
الجهــود نحــو نشــر أول مطبوعــات قطــاع األبحــاث تحــت عنــوان »خالصــات األبحــاث« المجلــد األول )1987( 
و الــذي يوثــق رحلــة 20 عامــًا )1966/ 1986( مــن األبحــاث المنشــورة علــى شــكل ملخصــات، إضافــًة إلــى 
إلقــاء نظــرة تاريخيــة علــى نشــاط الكليــات فــي البحــث العلمــي منــذ نشــأة جامعــة الكويــت علــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود آليــة رســمية متبعــة لتقديــم المنــح و التــي أصبحــت فعالــة مــع أول تقديــم للمنــح فــي عــام 1980 /1981. 
لذلــك، وثــق إصــدار »خالصــات األبحــاث« الرحلــة التاريخيــة لثقافــة الكليــات اإلبداعيــة فــي مجــال األبحــاث 
منــذ نشــأة الجامعــة مــن خــالل مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث و الــذي يشــرف علــى تقديــم برامــج نشــر 
األبحــاث و تطويرهــا باســتمرار ليصبــح نــواة و مصــدر أساســي لعولمــة األبحــاث المؤسســية. و شــملت أنشــطة 
قطــاع األبحــاث تحليــل األبحــاث و تطبيقهــا، حيــث يتكــون قطــاع األبحــاث مــن أقســام يــرأس كل منهــا أحــد نــواب 
نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث، إضافــًة إلــى مكتــب المعلومــات الفنيــة و المطبوعــات و الــذي يترأســه مديــر 
يشــرف علــى تطويــر و تنظيــم برنامــج مطبوعــات قطــاع األبحــاث. و فــي حيــن اســتمرت برامــج األبحــاث التــي 
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ترعاهــا جامعــة الكويــت فــي التطــور والنمــو والتوســع، أدت الظــروف غيــر المتوقعــة فــي 2 أغســطس 1990 
إلــى توقــف مفاجــئ لكافــة عمليــات جامعــة الكويــت و أنشــطتها. 

و تــم إعــادة إحيــاء العمليــة البحثيــة فــي عــام 1991 مــن خــالل وضــع سياســة جديــدة تركــز علــى مواجهــة 
تحديــات مــا بعــد التحريــر، و دعــوة الكليــات الســتعادة نشــاط مشــاريعها، والشــروع فــي وضــع مقترحــات لمعالجــة 
الواقــع و المخــاوف الحاليــة. و حفلــت فتــرة 13 عامــًا )1991 /1992- 2005 /2006( بتطــور ملحــوظ فــي 
نشــاط البحــث العلمــي بجامعــة الكويــت علــى عــدة أوجــه مــن خــالل وضــع أولويــات و برامــج و شــراكات جديــدة، 
إضافــة إلــى النمــو البحثــي و تحقيــق إنجــازات فــي مجــال األبحــاث المؤسســية، إلــى جانــب تقديــم المنــح البحثيــة 

تحــت تســع فئــات مختلفــة مــن المنــح*.
و قــد تــم وضــع األساســات لتطويــر نظــام يقــوم علــى حمايــة ابتــكارات أعضــاء هيئــة التدريــس و حقوقهــم الفكريــة، 
ففــي 31 إبريــل 2005، أثمــرت جهــود مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث عــن إنشــاء مكتــب بــراءات 
االختــراع وفقــًا لقــرار مديــر الجامعــة رقــم )886( لوضــع لوائــح تســجيل بــراءات االختــراع و تســهيل إجراءاتهــا 
مــن أجــل حمايــة حقــوق الباحثيــن. و تــم توثيــق هــذه اللوائــح و القوانيــن و نشــرها علــى هيئــة دليــل فــي عــام 
2009 لمســاعدة الباحثيــن علــى تســجيل بــراءة اختراعاتهــم. و مــع عــام 2016 /2017، تــم تســجيل 36 بــراءة 
اختــراع إلنجــازات أعضــاء هيئــة التدريــس، حيــث يــرد وصــف مفصــل عنهــا فــي كتيــب أصــدره مكتــب نائــب مديــر 

الجامعــة لألبحــاث بعنــوان االختراعــات مــن جامعــة الكويــت )2016(. 

و فــي عــام 2006، تمــت مراجعــة و تقييــم أداء قطــاع األبحــاث بقــرار مديــر الجامعــة رقــم )2335(، بتاريــخ 
11 نوفمبــر 2006، حيــث قــاد إلــى إنتــاج تقريــر خــاص فــي مايــو 2008 يســلط الضــوء علــى فاعليــة قطــاع 
األبحــاث و نقــاط قوتــه البحثيــة، إلــى جانــب نقــاط الضعــف و المجــاالت التــي تتطلــب التطويــر و التجديــد. و 

.........................................................................................................................
* منــح أبحــاث الجامعــة، و منــح أبحــاث األولويــات، و ســلفة البحــث التمهيــدي، و منــح األبحــاث الوطنيــة، و منــح األبحــاث الخارجيــة، و 
منــح التســهيالت العامــة، و منــح أبحــاث طلبــة الدراســات العليــا، و منــح خدمــة الجامعــة، و منــح األبحــاث المشــتركة مــع دول مجلــس التعــاون 

الخليجي. 

كلية العلوم االجتماعية في حرم الشويخ الجامعي
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فــي ســبتمبر 2009، قامــت مجموعــة مكونــة مــن أربعــة خبــراء خارجييــن بدراســة التقريــر و اقتــراح خطــة عمــل 
نحــو التنميــة المســتدامة و الحصــول علــى المكانــة العالميــة المنشــودة مــن خــالل تطبيــق معاييــر الجــودة، و 
التعــاون البحثــي، و تحســين األداء، إضافــًة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة و تعزيــز نقــاط القــوة و تعزيــز ثقافــة 
البحــث العلمــي بجامعــة الكويــت. و فــي عــام 2007، تــم إنشــاء مكتــب جديــد فــي قطــاع األبحــاث تحــت مســمى 
مكتــب التعــاون البحثــي الخارجــي )OERC( لتطويــر الروابــط و الشــراكات مــع المؤسســات الخارجيــة إلنجــاز 
األبحــاث و الدراســات المشــتركة، و تســويق األبحــاث، و نقــل التكنولوجيــا، و جمــع رؤوس األمــوال لتمويــل 
و متابعــة الدراســات التخصصيــة و المتعمقــة. و بنــاًء علــى ذلــك، توســع مجــال الشــراكات العلميــة و البحثيــة 
فــي قطــاع األبحــاث، حيــث تــم عقــد اتفاقيــات و مذكــرات تفاهــم رســمية مــع العديــد مــن المؤسســات الخارجيــة* 
لتطويــر النشــاط البحثــي المشــترك، حيــث تتضمــن الشــبكة التعاونيــة لقطــاع األبحــاث شــراكات مهمــة مــع 30 
جامعــة و مؤسســة بحثيــة محليــة و إقليميــة و دوليــة. و تســتمر جامعــة الكويــت باستكشــاف شــراكات جديــدة مــن 

شــأنها أن توســع آفاقهــا البحثيــة و تعــزز أنشــطة البحــث و التطويــر المؤسســي. 

و فــي عــام 2007 /2008، ســعى قطــاع األبحــاث لتطويــر بنيــة جامعــة الكويــت التحتيــة لتوفيــر اإلمكانــات 
المتطــورة ذات المقاييــس العالميــة التــي تمكــن الباحثيــن مــن مواصلــة أبحاثهــم ذات الجــودة لترتقــي إنجازاتهــم 
ــاًء علــى ذلــك، تــم إنشــاء أربعــة مختبــرات نموذجيــة هــي مركــز  ــًا. بن بمكانــة جامعــة الكويــت المؤسســية عالمي
)RCF( في كلية الطب، و مختبر )ESF( في كلية الهندسة و البترول، و مختبر )SAF( في كلية العلوم، 

و مختبــر مــواد طــب األســنان فــي كليــة طــب األســنان. 

و فــي عــام 2011/ 2012، أطلــق قطــاع األبحــاث برنامــج باحــث مــا بعــد الدكتــوراه و برنامــج كرســي الباحــث 
و ذلــك لتعييــن الخريجيــن الجــدد مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه علــى المشــاريع البحثيــة كباحثيــن مــا بعــد الدكتــوراه، 
و لتعييــن الخبــراء العالمييــن فــي برنامــج كرســي الباحــث. و فــي عــام 2012، تــم وضــع قائمــة جديــدة باألولويــات 
البحثيــة و تنفيذهــا، كمــا تــم إنشــاء فئــة جديــدة مــن فئــات المنــح فــي عــام 2013 تحــت مســمى “الوحــدات و 
المختبــرات البحثيــة التخصصيــة)SURL(” لتكــون هــي الفئــة العاشــرة مــن المنــح المقدمــة ضمــن فئــات دعــم 
األبحــاث. و تحتــوي هــذه الفئــة حاليــًا علــى ثــالث وحــدات متخصصــة: الوحــدة الوطنيــة لألبحــاث والخدمــات 
البيئيــة )NUERS( فــي كليــة العلــوم، و علــوم المجينيــات و علــم البروتينيــات الوراثيــة و علــوم دراســة الخاليــا 
)OMICS( فــي كليــة الطــب، و مختبــر أبحــاث األســنان المتقدمــة فــي كليــة طــب األســنان، مــع وجــود مجــال 

لتطويــر هــذه الوحــدات المتخصصــة لتصبــح مراكــز للتميــز البحثــي.

و فــي ســبتمبر 2013، اتخــذت جامعــة الكويــت خطــوة حاســمة نحــو إنشــاء واحــة أبحــاث جامعــة الكويــت 
)KURP( باســتحداثها لمرحلــة واحــة األبحــاث االفتراضيــة، حيــث تتجــه جامعــة الكويــت نحــو تعميــم ثقافــة 
اإلبــداع و االبتــكار العلمــي الــذي يــؤدي إلــى تقديــم تكنولوجيــا حديثــة، و تطويــر المواهــب الوطنيــة، و تقديــم 
المؤسســية  اإلمكانــات  و  الخبــرات  اســتثمار  خــالل  مــن  الوطنــي  االقتصــاد  إنعــاش  و  الوظيفيــة،  الفــرص 
لرفــع كفــاءات جامعــة الكويــت و قدراتهــا لتتمكــن مــن بلــوغ المقاييــس العالميــة المنشــودة، واضعــًة األبحــاث 

المؤسســية علــى الخارطــة العالميــة. 
.....................................................................................................................

* KFAS، و الهيئــة العامــة للبيئــة، و KPC، و PIC، و KOC، و KNPC، و KMIT، و المجلــس البريطانــي، و اليونيســكو، و شــركة 
 ،Motif/ Amphion و ،AstraZeneca و الحــرس الوطنــي، و مركــز صبــاح األحمــد للموهبــة و اإلبــداع،  و شــركة ،UNEP و ،Shell
 ،Northeastern و برنامج جامعة قطر التأسيسي، و جامعة ،KPI و ،KISR و ،Cargill و ،Shofu  3، وM و ،IBM و ،Intel و

 .Equate للســرطان، و MD Anderson و وزارة الدولة لشــؤون الشــباب، و مستشــفى األطفال البحثي، و مركز ،PAAET و
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و خــالل عــام 2014 /2015، وضــع قطــاع األبحــاث أهدافــه و خططــه اإلســتراتيجية و أولوياتــه بالتوافــق مــن 
رؤيــة جامعــة الكويــت التــي تطمــح لعولمــة األبحــاث المؤسســية و تشــجيع الكليــات فــي متابعــة أبحاثهــا الممولــة 
لتعزيــز األســس المؤسســية العلميــة مــن خــالل االرتقــاء بجــودة األبحــاث و تميزهــا. و فــي عــام 2015 /2016، 
حافظــت الكليــات علــى مســتوى أبحاثهــا الممولــة مســجلًة إجمالــي 682 مشــروعًا، و التــي إلــى جانــب البيئــة و 
المــوارد المالئمــة، أدت إلــى اهتمــام الكليــات المتزايــد بعوامــل االبتــكار العلمــي واإلبــداع و الجــودة العاليــة، فــي 
حيــن قدمــت إنتاجيــة الكليــات مقياســًا ألدائهــا البحثــي، ممــا دفــع الباحثيــن نحــو مواصلــة إنجازاتهــم البحثيــة ذات 
الجــودة العاليــة و عامــل التأثيــر التــي مــن شــأنها أن ترتقــي بمســتوى جامعــة الكويــت المؤسســي عالميــًا، و تعــزز 
األبحــاث المؤسســية، مضيفــًة أبعــاًد جديــدة لثقافــة المعرفــة الحاليــة. و أدت هــذه التحــركات إلــى ارتفــاع ملحــوظ 
فــي أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس خــالل عــام 2016 /2017، مســجلًة ارتفاعــًا غيــر مســبوق فــي األبحــاث 
الممولــة بنســبة 14.1 % يمثــل إجمالــي 778 مشــروعًا بحثيــًا مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس مقارنــًة بالســنة 

الســابقة و التــي بلغــت إجمالــي 682 مشــروعًا بحثيــًا.  

و يعتبــر هــذا الكــم مــن األبحــاث مؤشــرًا يســتدل بــه لقيــاس نشــاط األبحــاث المؤسســية، حيــث حــازت األبحــاث 
الممولــة علــى اهتمــام الباحثيــن المتزايــد فــي ســعيهم نحــو المشــاريع اإلبداعيــة و المشــتركة ذات األهميــة لســد 
لقطــاع  المعاصــرة. و كان  الدوليــة و  المحليــة و  التحديــات  الوطنيــة، و مواجهــة  االحتياجــات واألولويــات 
ــة 50 عامــًا منــذ  األبحــاث دور نشــط فــي متابعــة احتفــاالت جامعــة الكويــت بيوبيلهــا الذهبــي الــذي وثــق رحل
نشــأة جامعــة الكويــت، مؤكــدًا التزامــه بالحفــاظ علــى نمــو األبحــاث المؤسســية و اســتهداف التميــز فــي األبحــاث 
كمتطلــب أساســي لالرتقــاء بمكانــة جامعــة الكويــت العالميــة. و علــى مــدار عــام 2016 /2017، دعــت سياســة 
قطــاع األبحــاث إلــى التوســع فــي مجــال األبحــاث الممولــة و مجــال المشــاريع المشــتركة فــي جامعــة الكويــت مــن 
خــالل االتفاقيــات مــع المؤسســات الخارجيــة. و شــهدت هــذه المرحلــة أيضــًا إطــالق برنامــج مشــاريع األبحــاث 
المشــتركة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي )GCC(، حيــث أن قطــاع األبحــاث عضــو مؤســس فــي اتحــاد 
إقليمــي يربــط بيــن جامعــات الكويــت، و البحريــن، و قطــر، و الســعودية و عمــان، هدفــه التعــاون لتعزيــز أبحــاث 
العلــوم التطبيقيــة و األساســية فــي مجــاالت ذات أهميــة إســتراتيجية، و لمعالجــة القضايــا اإلقليميــة مــن خــالل 

تبــادل الخبــرات والمــوارد.

أمــا مجــال أبحــاث الدراســات العليــا فقــد حظــي باهتمــام كبيــر و ذلــك الهتمامــه بمواهــب الطلبــة و مهاراتهــم 
المســتثمرة فــي تجســيد األفــكار المتجــددة لتعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال، وإنشــاء آليــة تنفيذيــة لتســويق األبحــاث، 
بحيــث يمكــن اســتثمار مخرجــات هــذه األبحــاث واالختراعــات ومنتجــات االكتشــافات العلميــة علــى النحــو المالئــم 
لتحقيــق المنفعــة المطلوبــة. و فــي الحيــن الــذي توفــرت فيــه بيئــة مالئمــة لتمكيــن الباحثيــن مــن متابعــة أبحاثهــم 
ذات الجــودة  و التــي يتــم نشــرها فــي المجــالت العلميــة ذات عامــل التأثيــر، تــم تطويــر ثقافــة المــوارد المتقدمــة 
فــي ذات الوقــت لتحفيــز اإلبــداع وتعزيــز اإلمكانــات والقــدرات المؤسســية للبحــث المتقــدم والتجريبــي والتحليلــي 
التــي مــن شــأنها أن تحســن ثقافــة الجــودة فــي البحــوث المؤسســية ورفــع مكانــة جامعــة الكويــت دوليــًا،  باعتبارهــا 
مهمــة تتوالهــا جامعــة الكويــت علــى المــدى الطويــل و التــي ستســتمر بعــزم لتعزيــز مكانــة جامعــة الكويــت علــى 

المنصــة العالميــة. 

و فيمــا يتعلــق بالتوســع الجغرافــي لجامعــة الكويــت، تتــوزع كليــات و إدارات الجامعــة علــى خمســة مواقــع 
جامعيــة، حيــث يقــع مكتــب مديــر الجامعــة و نوابــه فــي حــرم الخالديــة الجامعــي، و الــذي يحتــوي أيضــًا علــى 
كليــات العلــوم، و الهندســة و البتــرول، و الدراســات العليــا، و العمــارة. أمــا حــرم الشــويخ الجامعــي فيحتــوي علــى 
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كليــات العلــوم اإلداريــة، و العلــوم االجتماعيــة، و الحقــوق، بينمــا يشــمل حــرم كيفــان الجامعــي كليــات اآلداب، 
و التربيــة، و الشــريعة و الدراســات اإلســالمية. و يضــم حــرم الجابريــة الجامعــي مكتــب نائــب مديــر الجامعــة 
للعلــوم الطبيــة، إلــى جانــب خمــس كليــات طبيــة هــي كليــة الطــب، و الصيدلــة، و كليــة طــب األســنان، و العلــوم 
الطبيــة المســاعدة، و كليــة الصحــة العامــة. و يحتــوي حــرم العديليــة الجامعــي علــى كليــة العلــوم الحياتيــة، و 

كليــة علــوم و هندســة الحاســوب. 

إضافــًة إلــى ذلــك، فقــد بــدأت مدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة بالنهــوض و التشــكل فــي منطقــة الشــدادية 
كمركــز عالمــي متميــز، حيــث يطمــح لتحقيــق أهــداف الجامعــة وتطلعاتهــا. و تحتــوي جميــع الكليــات علــى 
مختلــف مصــادر البنيــة التحتيــة، و الخدمــات المتطــورة، و المختبــرات و التكنولوجيــا المتقدمــة، إلــى جانــب 
المكتبــات بمصادرهــا المتنوعــة، ممــا يوفــر بيئــة مالئمــة للتعليــم و اإلبــداع و التطــور لرعايــة القــدرات الشــابة 
و احتضــان الطموحــات الناشــئة لتقديــم جيــل متعلــم يســعى للتطــور العلمــي و التقــدم المهنــي و االمتيــاز 
البحثــي. و تقــدم جميــع الجوانــب األكاديميــة و البحثيــة فــي جامعــة الكويــت صــورة ديناميكيــة متكاملــة لبيئــة 
تعليميــة تدفــع بالطلبــة نحــو التجريــب و المعرفــة و النجــاح، و تقــدم لهــم جميــع األدوات الالزمــة لبنــاء مســتقبل 
وظيفــي ناجــح مــن خــالل البرامــج ذات الجــودة العاليــة، و األبحــاث االســتثنائية، و األداء المتميــز و الهويــة 

العالميــة البــارزة.

إن هــذه التطــورات هــي المؤشــر الــدال علــى الرحلــة المتميــزة لجامعــة الكويــت علــى طريــق التقــدم فــي مجــال 
التعليــم العالــي و األبحــاث، بينمــا تحافــظ علــى التزامهــا المتمثــل فــي مهمــة إعــداد علمــاء الغــد الذيــن تقــع علــى 

عاتقهــم مســؤولية النهــوض باألمــة و قيادتهــا نحــو التقــدم و الرفعــة و االزدهــار محليــًا و إقليميــًا و عالميــًا. 
 

نادي الكليات في الحرم الجامعي الجديد )الشدادية(
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شــهد التطــور العلمــي بجامعــة الكويــت تغييــرًا هامــًا خــالل العــام 2014/2013، حيــث تــم إعــادة تحديــد 
الرؤيــة المؤسســية المســتقبلية إلضفــاء أبعــاد عالميــة لعمليــة التطويــر المؤسســي. وكان مــن أهــم التطــورات 
الجذريــة التــي شــهدتها هــذه المرحلــة هــو إدخــال عنصــر البحــث العلمــي ليكــون أحــد األركان اإلســتراتيجية 
التــي تقــوم عليهــا رســالة الجامعــة فــي مجــال التعليــم العالــي، و مســاواته بالعمليــة األكاديميــة ضمــن مســاعي 
الجامعــة لتكــون فــي مصــاف الجامعــات المتميــزة عالميــًا مــن خــالل تطبيــق معاييــر الجــودة، و المصداقيــة،  
والنزاهــة و التميــز فــي برامجهــا األكاديميــة و أبحاثهــا العلميــة. و خــالل المســيرة التاريخيــة لجامعــة الكويــت 
علــى مــدى 48 عامــًا، ُمنــح البحــث العلمــي عــام 2013 /2014 أهميــة موازيــة للجانــب األكاديمــي، و ذلــك 
لبنــاء صــرح علمــي قــوي و قيــادة التطــور المؤسســي نحــو العالميــة. و قــد دأبــت جامعــة الكويــت منــذ ذلــك 
الحيــن لتكــون جامعــة وطنيــة رائــدة فــي المنطقــة، و تحقــق مكانــة عالميــة بنــاًء علــى جــودة برامجهــا العلميــة 

و خبــرة أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا، و كفــاءة خريجيهــا.

التطور العلمي

لذلــك، فقــد مهــدت الرؤيــة المســتقبلية الطريــق للتطويــر المؤسســي بكافــة أشــكاله وفــق الخطــة اإلســتراتيجية 
الســابقة 2013 /2017، حيــث أُعيــد تشــكيل العناصــر الرئيســة فــي الخطــة اإلســتراتيجية الحاليــة 2018 
/2022، و التــي تقــوم علــى معاييــر الجــودة، و االبتــكار، و االســتدامة، و الحضــور العالمــي باعتبارهــا 
عوامــل أساســية لوضــع العمليــات العلميــة علــى المســار العالمــي. و تســلط الخطــة الضــوء علــى التحديــات 
الحاليــة و تعكــس تطلعــات الدولــة و رؤيتهــا، األمــر الــذي يســتدعي تطويــر مشــاريع مســتقبلية تتماشــى مــع 
أولويــات جامعــة الكويــت و تمكنهــا مــن تلبيــة متطلبــات المؤسســات الحكوميــة و الخاصــة مــن خــالل خطــط 
واقعيــة، ممــا يخلــق بيئــة تنافســية تشــجع علــى اإلبــداع و االبتــكار، و تضمــن تعليمــًا عالــي الجــودة، و تحفــز 
الطلبــة علــى تطويــر مهاراتهــم و مواهبهــم لبنــاء مســتقبل مهنــي مزدهــر كخبــراء و متخصصيــن و رواد أعمــال 
مؤهليــن لخدمــة القضايــا الوطنيــة و خدمــة المجتمــع. و تتطلــب هــذه المهمــة رفــع جــودة التعليــم و األبحــاث و 

الحفـل األول لتكريم خريجي جامعة الكويت
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لعلمــي لتطــور ا ا                                      

همــا أولويتــان إســتراتيجيتان ال بــد منهمــا 
علــى  الكويــت  جامعــة  حضــور  لتعزيــز 
الســاحة العالميــة و إعــداد كــوادر مؤهلــة 
عجلــة  لدفــع  المعرفــة  و  بالعلــم  مســلحة 
تحقيــق  و  المؤسســي  العلمــي  التقــدم 

تطلعــات الدولــة.

الكويــت  جامعــة  جهــود  تركــز  وهكــذا 
علــى تعزيــز األســس العلميــة المؤسســية 
مــن خــالل التعليــم و البحــث العلمــي و 
المســتوى  علــى  التعليــم  مجــاالت  تنويــع 
الجامعــي و الدراســات العليــا، و تحســين 
نوعيــة البرامــج المقدمــة، و توفيــر ثقافــة 

المــوارد المتقدمــة التــي تعــزز القــدرات واإلمكانــات المؤسســية، و تخلــق بيئــة مالئمــة تشــجع علــى االبتــكار و 
التنافســي. العمــل  المســتقبلية و ســوق  التحديــات  العالــي لمواجهــة  التعليــم  فــي  تحقــق مســتويات متميــزة 

وبالتالــي، فــإن رؤيــة جامعــة الكويــت الجديــدة تقــدم إطــارًا إســتراتيجيًا لتوجيــه العمليــة التنمويــة نحــو ضمــان 
بيئــة تعليميــة علــى المســتوى العالمــي تقــوم علــى البرامــج العلميــة عاليــة الجــودة. و قــد أسســت جامعــة الكويــت 
خــالل مســيرتها الممتــدة عبــر خمســين عامــًا قاعــدة علميــة صلبــة و اتســاع أكاديمــي شــمل 17 كليــة، مــع 
التزامهــا بتوفيــر تعليــم عالــي الجــودة للطلبــة فــي التخصصــات التــي يختارونهــا، و تبّنــي نظامــًا مدروســًا 
بعنايــة لدعــم األبحــاث تشــجيعًا ألعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة الدراســات العليــا لتحقيــق طموحاتهــم البحثيــة. 
و يحظــى البحــث العلمــي بنفــس أهميــة الجانــب األكاديمــي، حيــث يتــم تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة 
الدراســات العليــا علــى االســتفادة مــن المنــح المقدمــة لمواصلــة األبحــاث المتقدمــة و المبتكــرة التــي تســفر عــن 
مخرجــات متميــزة تتمتــع بالقيمــة العلميــة و التأثيــر، و تعــزز الحضــور المؤسســي، و ترفــع التصنيــف العالمــي 
للجامعــة. و يتبيــن ممــا ســبق أن االبتــكار و اإلبــداع و التميــز عوامــل مهمــة فــي مســيرة جامعــة الكويــت 
نحــو تحقيــق االعتــراف العالمــي القائــم علــى معاييــر الجــودة و االعتمــاد و موافقــة برامجهــا العلميــة لمعاييــر 

الجــودة المعتــرف بهــا عالميــًا. 

عــام  أوائــل  فــي  األكاديمــي  االعتمــاد  بإطــالق مشــروع  الكويــت  قامــت جامعــة  الرســالة،  هــذه  و ألهميــة 
لجامعــة  التنمويــة  األولويــات  مــن  المشــروع  المتميــز”، حيــث أصبــح  التعليــم  “نحــو  شــعار  تحــت   2002
الكويــت، و تــم تطبيقــه عبــر الكليــات و اإلدارات مــن أجــل االرتقــاء بجــودة البرامــج األكاديميــة فــي مختلــف 
التخصصــات العلميــة. كمــا عملــت الجامعــة علــى ضمــان عامــل الجــودة مــن خــالل تقييــم برامجهــا مــن 
قبــل مؤسســات مرموقــة عالميــًا، األمــر الــذي مّكــن جامعــة الكويــت مــن رفــع مســتوى برامجهــا العلميــة. 
كمــا أولــت الدولــة اهتمامــًا كبيــرًا برفــع جــودة التعليــم العالــي فــي الكويــت، حيــث قامــت بإنشــاء الجهــاز 
الوطنــي لالعتمــاد األكاديمــي و ضمــان جــودة التعليــم، وذلــك بموجــب مرســوم أميــري عــام 2012. و منــذ 
ذلــك الحيــن، قــام الجهــاز بتطبيــق معاييــر االعتمــاد المعمــول بهــا دوليــًا فــي مختلــف مؤسســات و برامــج 
التعليــم العالــي فــي الكويــت، فضــاًل عــن وضــع إرشــادات محــددة لضمــان وصــول جــودة التعليــم إلــى الطلبــة 
و منحهــم تجربــة تعليميــة متميــزة علــى المســتوى العالمــي. و بالنظــر إلــى معاييــر االعتمــاد، فــإن فاعليــة 

مجموعة من الخريجين خالل حفـل التخرج لعام 2017/2016
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البرامــج العلميــة بجامعــة الكويــت تتماشــى مــع متطلبــات المعاييــر الدوليــة للجــودة.

و قــد هيمنــت ثقافــة الجــودة علــى جميــع مناحــي البحــث العلمــي المؤسســي، حيــث تخضــع مقترحــات أبحــاث 
الجــودة علــى  ُيطبَّــق مؤشــر  فــي حيــن  الموافقــة علــى منــح األبحــاث،  ثابتــة تســبق  تقييــم  لعمليــة  الكليــات 
العلميــة  المجــالت  فــي  متزايــد  بشــكل  الكويــت  جامعــة  أبحــاث  نشــر  مــع  المســتكملة،  األبحــاث  مخرجــات 
المحكمــة وفــق تصنيــف )JCR(* مــع عامــل التأثيــر، و هــو المحــدد األساســي للجــودة و التميــز فــي البحــث 
العلمــي. ولذلــك، فــإن أثــر تطبيــق عامــل الجــودة علــى المســتويين األكاديمــي والبحثــي يشــكل الدافــع الرئيــس 

لتحقيــق الحضــور المؤسســي العالمــي.

و بنــاًء علــى رؤيــة جامعــة الكويــت و تطلعاتهــا، فــإن الخطــة اإلســتراتيجية الحاليــة )2018 – 2022( تعتبــر 
المحــرك الرئيــس لقيــادة التطــور العلمــي بجامعــة الكويــت خــالل الســنوات القادمــة نحــو تعزيــز جــودة هــذا 
االمتــداد المعرفــي و خلــق ثقافــة بحثيــة نشــطة، و تخريــج كفــاءات مؤهلــة و مــوارد بشــرية قــادرة علــى إنعــاش 
االقتصــاد و اســتثمار قدراتهــا اإلبداعيــة فــي تلبيــة االحتياجــات المحليــة. و يعــد تحقيــق هــذا الهــدف األســمى 
جــزءًا أساســيًا مــن األهــداف الرئيســة المحــددة فــي الخطــة اإلســتراتيجية الحاليــة )2018 /2022(، و التــي 
توفــر خارطــة طريــق لتوجيــه الجهــود و الطاقــات المؤسســية نحــو تحقيــق رؤيــة جامعــة الكويــت و تطلعاتهــا، 

و وضــع العمليــات التنمويــة المؤسســية بقــوة علــى المســار العالمــي.

*مقياس تصنيف المجالت المحكمة.

-»Green« 2014د. عمر خطاب أثناء فعالية
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جامعة الكويت
اخلطة اإلسرتاتيجية)                    (

املنطلقات األساسية و األهداف اإلسرتاتيجية

تقــدم  حيــث  المؤسســية،  التنميــة  أســاس   )2022-2018( الكويــت  لجامعــة  اإلســتراتيجية  الخطــة  تعتبــر 
رؤيــًة مســتقبليًة للســنوات الخمــس المقبلــة ضمــن إطــار منطلقــات واضحــة تمهــد لوضــع تصــور للمشــاريع 
المســتقبلية وتنفيذهــا بنــاًء علــى األولويــات األساســية المتمثلــة بالجــودة و االبتــكار و االســتدامة و التواجــد 
المتميــز. و تشــكل هــذه األولويــات توجهــات أساســية للخطــة اإلســتراتيجية المؤسســية نحــو تحقيــق تطلعــات 
دولــة الكويــت ورؤيتهــا، كمــا تبشــر بنمــو متواصــل يشــمل مختلــف القطاعــات و المجــاالت، مــع األخــذ 
بعيــن االعتبــار التحديــات و  المتطلبــات الحاليــة. و تكشــف الخطــة النقــاب عــن الرؤيــة المســتقبلية، حيــث 
باعتبارهــا  األهليــة  و  الحكوميــة  المؤسســات  تطلعــات  مــع  يتماشــى  بمــا  الكويــت  جامعــة  أولويــات  تحــدد 
التنمــوي  النشــاط  لمواصلــة  الطريــق  خارطــة  ترســم  و  الناشــئة  االحتياجــات  تلبــي  عمليــة  لخطــة  أســاس 
المؤسســي فــي الســنوات القادمــة. و تحــدد الخطــة األهــداف و المبــادرات الرئيســة لتوجيــه عمليــة التنميــة 
نحــو ضمــان جــودة التعليــم و التدريــس و البحــث العلمــي مــن أجــل إعــداد كــوادر بشــرية مؤهلــة علميــًا و 
ــة  مهنيــًا تتمتــع بالمهــارة و الحــس اإلبداعــي، و تكــون قــادرة علــى تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة و دفــع عجل

االقتصــاد و قيــادة مســيرة مهنيــة ثابتــة فــي عالــم العمــل التنافســي.

و لتطويــر مثــل هــذه القــدرات، كان ال بــد مــن تعزيــز عامــل الجــودة بشــكل دائــم باعتبــاره جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
العمليــة التعليميــة  فــي جامعــة الكويــت لبنــاء صــرح علمــي قــوي قــادر علــى التنافــس محليــًا و عالميــًا. لــذا، 
فــإن الســنوات الخمــس القادمــة ستشــهد تقدمــًا إســتراتيجيًا مؤسســيًا علــى مختلــف األصعــدة، حيــث تحــدد 
التوجهــات األساســية ســرعة التطــور النوعــي فــي مجالــي التعليــم و البحــث العلمــي، مــع زيــادة التركيــز 
علــى تعزيــز ثقافــة االبتــكار و االختراعــات ممــا يضمــن بيئــة مالئمــة للتعلــم و اإلبــداع و ريــادة األعمــال و 
يرفــع مســتوى القــدرات المؤسســية للتصــدي للتحديــات المعاصــرة. و تتطلــب هــذه المهمــة إدراج قيــم العمــل 
و أخالقياتــه المتمثلــة فــي: اإلتقــان و المهنيــة لتحقيــق الجــودة و التميــز، و النزاهــة و الشــفافية لضمــان 
الوضــوح و المصداقيــة و تحمــل المســؤولية، و اإلبــداع الــذي يحفــز التفكيــر و يطــور األفــكار و يــؤدي 
إلــى االبتــكار، و العمــل بــروح الفريــق الواحــد الــذي يجمــع بيــن فــرق العمــل المتكاملــة، و االنتمــاء و الــوالء 

اللــذان يعــززان الفخــر و االنتمــاء للمؤسســة لتحقيــق رؤيتهــا و تطلعاتهــا و مركزهــا المتميــز.

و فيمــا يلــي اســتعراض موجــز لــكل مــن التوجهــات األساســية و األهــداف المرتبطــة بهــا كجــزء مــن إســتراتيجية 
واضحــة المعالــم تمهــد الطريــق لتحقيــق التقــدم اإلســتراتيجي لجامعــة الكويــت خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة 
)2018-2022(، و تقود العملية التنموية المؤسسية نحو تحقيق رؤية جامعة الكويت و رسالتها و تطلعاتها.

الرؤية و الرسالة
الرؤية

جامعة الكويت صرح أكاديمي لالبتكار ذو مكانة عالمية متميزة.

2022-2018
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة الكويت )2022-2018(                      

الرسالة
جامعــة الكويــت المصــدر األول للطاقــات البشــرية المبــادرة لالرتقــاء بالكويــت نحــو اقتصــاد المعرفــة، مــن خــالل 

االبتــكار فــي التعلــم و البحــث العلمــي المؤثــر دوليــًا، و تلبيــة تطلعــات المجتمــع بالمعالجــة الفعالــة لتحدياتــه.

التوجهات األساسية و األهداف اإلستراتيجية
و فيمــا يلــي التوجهــات األساســية األربعــة للخطــة اإلســتراتيجية 2018 - 2022 باعتبارهــا ضــرورات للتنميــة 
المؤسســية خــالل الســنوات المقبلــة، باإلضافــة إلــى األهــداف المرتبطــة بهــا لتحقيــق الغايــات و األولويــات 

المؤسســية و التطلعــات العالميــة.

أوالً: الجودة
تســعى جامعــة الكويــت إلــى تحقيــق نظــام قائــم علــى مبــدأ الجــودة كعامــل أساســي فــي عملياتهــا األكاديميــة و 
العلميــة. و بالتالــي، تشــكل الجــودة معيــارًا حيويــًا و أولويــًة للتطويــر المؤسســي المخطــط لبلــوغ أعلــى مســتويات 
الجــودة و المعاييــر الدوليــة للتميــز فــي مجــاالت التعليــم و البحــث العلمــي و خدمــة المجتمــع. و تشــمل 
أعلــى  تحقيــق  تركــز علــى  أربــع غايــات رئيســة،  األساســي  التوجــه  هــذا  لتحقيــق  اإلســتراتيجية  األهــداف 
مســتويات الجــودة فــي مخرجــات التعليــم، و الجــودة فــي البحــث العلمــي و التميــز فــي النشــر فــي أفضــل 
المجــالت العالميــة، و اعتبــار معاييــر الجــودة فــي الخدمــات التدريبيــة و االستشــارية، و ضمــان جــودة 

المنظومــة اإلداريــة و الماليــة و التقنيــة. و تشــمل الغايــات مــا يلــي:

خريــج منافــس ذو خلفيــة تخصصيــة و معرفيــة واســعة، يتمتــع بمهــارات شــخصية قياديــة و   .1
مبــادرة ذات تفكيــر إبداعــي: و تهــدف هــذه الغايــة إلــى رفــع مســتوى التحصيــل التعليمــي و المهنــي 
للطالــب ضمــن مراحــل التعليــم )البكالوريــوس و الدراســات العليــا( ممــا يــؤدي إلــى تخريــج طلبــة ذوي 
تحصيــل علمــي و مهنــي متميــز و تدريــب ميدانــي عالــي الجــودة، و الــذي مــن شــأنه أن يســفر عــن 
ارتفــاع معــدالت الرضــا بيــن مؤسســات التوظيــف. و ســيتطلب تحقيــق هــذا الهــدف وجــود أعضــاء 
قبــول  البحثيــة، فضــاًل عــن  التدريســية و  القــدرات  شــهادات تطويــر  تدريــس حاصليــن علــى  هيئــة 
الطلبــة حســب الطاقــة االســتيعابية المثلــى، حيــث يكــون نصيــب عضــو هيئــة التدريــس مــن الطلبــة 
حســب المؤشــر العالمــي لــكل كليــة. و بشــكل عــام، يتطلــب تحقيــق هــذه الغايــة تبنــي نهــج مــن ســتة 

جوانــب تــم تحديدهــا فيمــا يلــي كأهــداف فرعيــة تضمــن ثقافــة مــوارد و مبــادرات مناســبة:

    تحســين جــودة المدخــات مــن الطلبــة إلــى جامعــة الكويــت ممــا يتطلــب دراســة سياســة القبــول لجــذب 
المتميزيــن مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة العامــة، و مراجعــة معاييــر اختبــار القــدرات األكاديميــة حســب التخصصــات 

للتأكيــد علــى اختيــار الطلبــة المهيئيــن للدراســة بجامعــة الكويــت.

)البكالوريــوس  التعليــم  مراحــل  للطالــب ضمــن  المهنــي  و  التعليمــي  التحصيــل  مســتوى  رفــع     
الطلبــة  لــدى  القصــور  لمعالجــة  التمهيديــة  بالمقــررات  االهتمــام  زيــادة  يتطلــب  الــذي  و  العليــا(  الدراســات  و 
المقبوليــن، و تحديــد المعاييــر األكاديميــة و المهنيــة لمتابعــة التحصيــل العلمــي للطالــب ضمــن مراحــل التعليــم، و 

••

••
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تطويــر بيئــة التعليــم ضمــن أحــدث التطبيقــات و الممارســات العالميــة و دعمهــا بالتقنيــات الحديثــة. كمــا يتطلــب 
إدراج المقــررات ذات الطابــع المهنــي ضمــن البرنامــج الدراســي للطالــب، و تفعيــل إلزاميــة برامــج التدريــب الميدانــي 
لجميــع التخصصــات، و تقييــم مســتوى طالــب الســنة النهائيــة مــن خــالل مقــرر التخــرج )بكالوريــوس – دراســات 
المســتوى  تطويــر  إمكانيــة  يعــزز  ممــا  العليــا  بالدراســات  الكامــل  الــدوام  طلبــة  نســبة  رفــع  إلــى  باإلضافــة  عليــا(، 

للمقــررات. المهنــي  و  التعليمــي 

    االرتقــاء بمســتوى الهيئــة األكاديميــة لتحقيــق التميــز فــي مجــاالت التدريــس و ذلــك مــن خــالل 
مركــز  َدور  تفعيــل  و  العاليــة،  الكفــاءة  ذوي  المســاندة  األكاديميــة  الهيئــة  و  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتقطاب 
التدريــس المتميــز لتطويــر القــدرات التدريســية و البحثيــة و اإلداريــة للهيئــة األكاديميــة، و رفــع نســبة أعضــاء هيئــة 

التدريــس المشــاركين فــي تدريــس مقــررات الدراســات العليــا.

   تطويــر البرامــج العلميــة و اســتحداث برامــج طبقــًا للمعاييــر العالميــة بمــا يســاهم فــي تطويــر 
ســوق العمــل )برامــج البكالوريــوس و الدراســات العليــا( و الــذي يســتلزم رفــع نســبة البرامــج و الكليــات 
المناهــج  تقييــم  فــي  االســتمرار  و  للجــودة،  العالميــة  المعاييــر  تطبيــق  أو  األكاديمــي  االعتمــاد  علــى  الحاصلــة 
الدراســية والبرامــج العلميــة وفقــًا لمعاييــر محــددة، و تعزيــز البحــث العلمــي فــي عمليــة اســتحداث البرامــج العلميــة 
دراســات  و  )بكالوريــوس  العلميــة  المــادة  و  المناهــج  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  العالمــي،  التطــور  لتواكــب  الجديــدة 

فــي تطويــر البرامــج العمليــة. عليــا(، و إشــراك المتميزيــن مــن الطلبــة للمســاهمة 

القيــم  أفــق المهــارات و تعــزز  الفنيــة و الرياضيــة توســع  الثقافيــة و  بيئــة ثريــة باألنشــطة     
ــدى الطالــب و ذلــك مــن خــالل تشــجيع الطلبــة و تحفيزهــم للمشــاركة باألنشــطة الطالبيــة المختلفــة، و تحســين  ل
مســتوى جــودة األنشــطة المقدمــة لتلقــى رضــا الطالــب المشــارك، فضــاًل عــن تطويــر اللوائــح التــي تشــجع الطالــب 
علــى المشــاركة فــي البطــوالت و المســابقات، و تطويــر المرافــق الخاصــة باألنشــطة و دعمهــا بأحــدث الوســائل 

الحديثــة. التقنيــات  و 

   خلــق بيئــة أكاديميــة متوازنــة بيــن تنامــي أعــداد الطلبــة و الطاقــة االســتيعابية للجامعــة ممــا 
تحقيــق  و  العمــل،  ســوق  متطلبــات  تلبيــة  و  االســتيعابية  الطاقــة  للكليــات حســب  القبــول  بأعــداد  االلتــزام  يتطلــب 
االســتغالل األمثــل للقاعــات و المقاعــد الدراســية، باإلضافــة إلــى تحقيــق المعاييــر األكاديميــة لنصيــب عضــو هيئــة 
التدريــس مــن الطلبــة و مــا يقابلهــم مــن أعــداد المعيديــن، و توفيــر المــوارد الالزمــة لخلــق التــوازن بيــن تنامــي أعــداد 
الطلبــة و الطاقــة االســتيعابية للجامعــة )عــدد األســاتذة - تطويــر المرافــق بمــا يتناســب مــع متطلبــات الطلبــة و 

دعــم العمليــة التعليميــة – تحديــث المختبــرات ...(

ــي: تتطلــب هــذه  ــر دول ــة المعاصــرة ذات تأثي ــا الحيوي ــج أهــم القضاي ــة تعال 2. أبحــاث ذات جــودة عالي
بــراءات  علــى  حاصلــة  مشــاريع  و  متميــزة  مخرجــات  تولــد  ممولــة  غيــر  أو  ممولــة  ســواء  بحثيــة،  مبــادرات  الغايــة 
اختــراع، فــي حيــن تتنــاول أولويــات البحــث العلمــي و تعالــج أهــم التحديــات المعاصــرة. و قــد تــم تحديــد هدفيــن ضمــن 

هــذه الغايــة:

    التوســع فــي إنتــاج األبحــاث العلميــة ذات الجــودة العاليــة و النشــر ضمــن أفضــل المجــات 
ــادة نســبة اإلنتــاج البحثــي فــي جميــع  ــة المحكمــة و ذلــك مــن خــالل تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس لزي العالمي
توفيــر   ، البحثيــة  الجوائــز  تقديــم  التدريســي،  العــبء  فــي  النظــر  إعــادة  اللوائــح،  )تطويــر  مــن خــالل  المجــاالت 

••

••
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فــي  للمســاهمة  العليــا والبكالوريــوس  الدراســات  تحفيــز طلبــة  المــادي ...(، و  الدعــم  توفيــر  الباحــث،  مســاعدي 
الجوائــز  العليــا،  للدراســات  الكامــل  الــدوام  طلبــة  الئحــة  )تطويــر  خــالل  مــن  للجامعــة  البحثــي  اإلنتــاج  منظومــة 
اإلجــراءات  وكفــاءة  األكاديميــة  الهيئــة  ألعضــاء  المقدمــة  البحثيــة  الخدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع  و  البحثيــة(، 
العلميــة وضمــان  المصــادر  تنويــع  المكتبــات و  نظــم  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  المســتندية،  الــدورة  البحثيــة وطــول 
ســهولة الوصــول للمعلومــات المطلوبــة، إنشــاء )واحــة األبحــاث( للتحفيــز علــى البحــث العلمــي المبتكــر، و رفــع 
مســتوى جــودة األبحــاث المقدمــة وذلــك مــن خــالل )تمييــز الباحثيــن الحاصليــن علــى تقديــر امتيــاز علــى أبحاثهــم، 
نشــر األبحــاث )الممولــة وغيــر الممولــة( فــي أفضــل المجــالت العالميــة المحكمــة )Q1( و)Scopus(، و أخيــرًا 

تحقيــق النمــو فــي بــراءات االختــراع الجاريــة و المســجلة.

   التركيــز علــى أولويــات البحــث العلمــي علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي ممــا يتطلــب تحديــد مواضيــع 
التدريــس وطلبــة  الدعــم، و تشــجيع أعضــاء هيئــة  المحليــة والعالميــة وإعطائهــا أولويــة  العلمــي  البحــث  أولويــات 
الدراســات العليــا لتنــاول المواضيــع ذات األولويــة البحثيــة، كمــا يتطلــب تحفيــز عمليــة التعــاون البحثــي وأبحــاث 

الشــراكة بيــن الجامعــات والمؤسســات البحثيــة المحليــة والدوليــة.

ــراد و  ــة ألف ــة و المهني ــة المعرفي ــة الجــودة تســاهم فــي التنمي ــة و استشــارية عالي 3. خدمــات تدريبي
مؤسســات المجتمــع: و تتطلــب هــذه الغايــة برامــج تدريبيــة و استشــارات تلبــي االحتياجــات المعرفيــة و المهنيــة 
لألفــراد و المؤسســات فــي المجتمــع، و ذلــك مــن خــالل مــا يلــي: تقديــم البرامــج التدريبيــة العامــة و التخصصيــة لألفــراد 
التــي تحقــق التطــور و ترفــع مســتوى األداء فــي مجــال العمــل و تحقــق رضــا المســتفيدين، و تقديــم  و المؤسســات 
استشــارات و دراســات تخصصيــة فــي جميــع المجــاالت لمعالجــة التحديــات، و التعــاون مــع الهيئــات المهنيــة العالميــة 
االستشــارات  و  البرامــج  و  الــدورات  تقييــم  فــي  االســتمرار  إلــى  باإلضافــة  المهنيــة،  الدبلومــات  و  الشــهادات  لتقديــم 
المقدمــة لرفــع نســبة رضــا المســتفيدين، و تطبيــق أحــدث الممارســات و طــرق التدريــب و دعمهــا بالوســائل اإللكترونيــة 

و التقنيــة الحديثــة. 

4. منظومــة إداريــة و ماليــة و تقنيــة ذات جــودة عاليــة داعمــة لعمليــة التطويــر فــي الجامعــة: و 
تتطلــب هــذه الغايــة االلتــزام بمعاييــر الجــودة العاليــة فــي تقديــم الخدمــات اإلداريــة و الماليــة التــي تنــال رضــا العمــالء، 
باإلضافــة إلــى توفيــر أحــدث التقنيــات و األنظمــة اإللكترونيــة لتســهيل العمليــات التعليميــة و البحثيــة و اإلداريــة و 

الماليــة. و تتمثــل األهــداف الفرعيــة لتحقيــق هــذه الغايــة فيمــا يلــي: 

   جهــاز إداري ذو خلفيــة تخصصيــة و مهنيــة متميــزة قــادر علــى دعــم التطويــر بالجامعــة و الــذي 
التعيينــات  آليــة  تحديــث  و  عليهــا،  اإلبقــاء  و  المتميــزة  الكفــاءات  الســتقطاب  جاذبــة  عمــل  بيئــة  توفيــر  يتطلــب  
لتعكــس الحاجــة الفعليــة للجامعــة مــن الكــوادر البشــرية، و العمــل علــى رفــع مســتوى الرضــا الوظيفــي لــدى الجهــاز 
بمســتواه  لالرتقــاء  للموظــف  التأهيلــي  و  التدريبــي  البرنامــج  منظومــة  تطويــر  يتطلــب  كمــا  بالجامعــة،  اإلداري 

المهنــي، و وضــع آليــة تقييــم الموظــف لتكــون محفــزة لإلنتاجيــة واإلبــداع.

   تحســين جــودة النظــم اإلداريــة و الماليــة و الخدميــة لتحقيــق معاييــر الجــودة العاليــة و رضــا 
المســتفيدين ممــا يســتلزم تبنــي أحــدث النظــم و المعاييــر العالميــة لتقييــم جــودة النظــم واإلجــراءات اإلداريــة و 
لقــاء الخدمــات المقدمــة و رفــع نســبة رضاهــم، و رفــع  الماليــة و الخدمــات العامــة، و تلبيــة حاجــة المســتفيدين 
التنظيمــي  الهيــكل  تطويــر  يتطلــب  كمــا  الخدميــة.  و  الماليــة  و  اإلداريــة  واإلجــراءات  المعامــالت  إنجــاز  كفــاءة 
للجامعــة بشــكل دوري لمواكبــة أحــدث التغيــرات بمــا يتوافــق مــع توجهــات الجامعــة و رفــع كفــاءة العمــل األكاديمــي 
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و اإلداري، و تطويــر خدمــة مراكــز االتصــال بالجامعــة لضمــان تواصــل المســتفيد مــع اإلدارات المعنيــة لمتابعــة 
إنجــاز المهــام.

    دعــم البنيــة التحتيــة لألنظمــة المعلوماتيــة و تطويــر المنظومــة اإللكترونيــة فــي الجامعــة، حيــث 
يتطلــب ذلــك إنشــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة و متكاملــة للجامعــة لضمــان جــودة البيانــات، و تطويــر قاعــدة البيانــات 
الخاصــة ببيانــات الخريجيــن للتأكيــد علــى كيفيــة التواصــل معهــم، و توحيــد نظــام التراســل اإللكترونــي و الربــط  
بيــن جميــع مراكــز العمــل بالجامعــة، فضــاًل عــن تطويــر األنظمــة الماليــة لضمــان جــودة البيانــات و تفعيــل آليــة 
متابعــة تدفــق معامــالت الشــراء و الصــرف و تعزيــز الشــفافية، إضافــًة إلــى تطويــر األنظمــة اإلداريــة الســتيعاب 

المشــاريع التطويريــة الخاصــة برفــع مســتوى جــودة المعامــالت اإلداريــة.

ثانيــاً: االبتــكار
مركــزًا  لتكــون  الكويــت  جامعــة  تحويــل  نحــو  المقبلــة  الخمــس  الســنوات  خــالل  التنمويــة  المعاييــر  تتجــه 
الجامعــة  تســعى  حيــث  االقتصــادي،  النمــو  و  العالميــة  التغيــرات  ظــل  فــي  اإلبــداع  و  لالبتــكار  متميــزًا 
فئــات المجتمــع  المبتكــرة مــن كافــة  المبــادرات  بيئــة نشــطة تشــجع اإلبــداع و األفــكار الجديــدة و  لخلــق 
فــي  فعليــًا  المبتكــرة و تطبيقهــا  المشــاريع  يعتبــر إدراج  إدارييــن(. و  أكاديمييــن، و  الجامعــي )طلبــة، و 
اإلبداعيــة  المبــادرات  تعتبــر  كمــا  العالميــة،  التنميــة  عجلــة  دفــع  فــي  أساســيًا  عامــاًل  التعليميــة  العمليــة 
دافعــًا لتحقيــق التميــز أكاديميــًا و اقتصاديــًا و إداريــًا. و لتطويــر هــذا التوجــه، ال بــد مــن تنظيــم دورات 
و برامــج تدريبيــة خاصــة باالبتــكار و المهــارات القياديــة مــع التركيــز علــى اإلدارة المبتكــرة، فضــاًل عــن 
إنشــاء مراكــز لالبتــكار للمجتمــع الجامعــي بأكملــه. كمــا تتطلــب العمليــة التنمويــة تطبيــق أعضــاء هيئــة 
المبتكــرة، و مشــاريع طالبيــة تدعــم االبتــكار و ريــادة األعمــال، و  التعليــم  لتقنيــات  بيــن  المدرَّ التدريــس 
و  السياســات  وضــع  إلــى  باإلضافــة  باالبتــكار،  ذات صلــة  عليــا  دراســات  بكالوريــوس/  برامــج  تطويــر 
اللوائــح المطــورة لالســتفادة مــن المشــاريع االبتكاريــة، و إقامــة اتفاقيــات شــراكات دوليــة و محليــة تدعــم 
التــي تدعــم التطويــر اإلداري و  المشــاريع االبتكاريــة. و ســيتم التركيــز أيضــًا علــى المشــاريع المبتكــرة 
تــم  وقــد  بــراءات االختــراع.  للتطبيــق و  القابلــة  البحثيــة  المشــاريع  الجــودة، و  الكفــاءة و  التقنــي و رفــع 

لهــا: المخطــط  المؤسســية  التنميــة  فــي  اإلبــداع  االبتــكار و  ثقافــة  لتعزيــز  التاليتيــن  الغايتيــن  تحديــد 

1.  بيئــة محفــزة لإلبــداع واالبتــكار لــكل منتســبي الجامعــة: و تتحقــق هــذه الغايــة مــن خــالل مــا يلــي:

   تعزيــز ثقافــة االبتــكار لــدى المجتمــع الجامعــي و التحفيــز علــى ممارســتها فــي كافــة المجــاالت 
القيــادة  اإلدارييــن علــى  القيادييــن و  تأهيــل  لتدريــب و  التثقيفيــة  البرامــج  الــدورات و  إعــداد  ذلــك  يتطلــب  حيــث 
االبتــكار  لتحفيــز روح  الجامعــة  فــي مختلــف مواقــع  االبتــكار  إنشــاء مراكــز  المؤسســي، و  اإلبداعيــة واالبتــكار 
لــدى الجميــع، باإلضافــة إلــى تحفيــز التنافــس فــي مشــاريع االبتــكار لــدى )الطلبــة – الهيئــة األكاديميــة – الهيئــة 
تلقــي  خاللهــا  مــن  يتــم  إلكترونيــة  منصــة  تصميــم  و  )لالبتــكار(،  الجامعــة  جائــزة  طــرح  خــالل  مــن  اإلداريــة( 

االبتكاريــة. الجامعــة  إنجــازات  االبتكاريــة وعــرض جميــع  المشــاريع 

    تنميــة اإلبــداع و االبتــكار فــي البيئــة التعليميــة ممــا يتطلــب تطويــر مهــارات االبتــكار و التدريــس 
اإلبداعــي لــدى الهيئــة األكاديميــة، و إضافــة المقــررات الدراســية أو المــواد العلميــة ذات الصلــة باالبتــكار و ريــادة 

••

••

••
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األعمــال، فضــاًل عــن اســتحداث برامــج ماجســتير فــي إدارة المعرفــة و االبتــكار لدعــم توجــه االقتصــاد المعرفــي 
للدولــة، و تفعيــل برامــج المشــاريع الطالبيــة التــي تعــزز مهــارات االبتــكار والريــادة.

2.  مبــادرات و مشــاريع ابتكاريــة تحقــق الريــادة العلميــة و االقتصاديــة و اإلداريــة: و يتحقــق ذلــك 
فيمــا يلــي:

    تطويــر البنيــة التحتيــة فــي الجامعــة لدعــم المبــادرات االبتكاريــة و ذلــك مــن خــالل إعــداد خطــط 
تنفيذيــة تشــمل مشــاريع ابتكاريــة لــدى جميــع الكليــات و مراكــز العمــل فــي الجامعــة، و تطويــر السياســات و اللوائــح 
الداعمــة لتنفيــذ و تمويــل و تســويق المشــاريع االبتكاريــة، و إبــرام المعاهــدات و االتفاقيــات و الشــراكات المحليــة 

و العالميــة لدعــم مشــاريع االبتــكار فــي جميــع المجــاالت.

    دعــم مشــاريع االبتــكار ذات الجــدوى االقتصاديــة لتحقيــق الريــادة و االســتثمار و الــذي يســتدعي 
إنشــاء  الخــاص محليــًا وعالميــًا، و  الحكومــي و  القطــاع  فــي  المســتثمرين  الجامعــة و  بيــن  التواصــل  قنــوات  فتــح 
حاضنــات لدعــم المشــاريع االبتكاريــة المســاهمة فــي النقلــة النوعيــة و دعــم التنميــة المســتدامة، و تســويق المشــاريع 

االبتكاريــة و اســتثمارها فــي التنميــة االقتصاديــة و الصناعيــة.

ثالثــاً: االســتدامة
تســعى جامعــة الكويــت إلــى تعزيــز مفهــوم االســتدامة، و ترســيخه كتوجــه أساســي ضمــن إســتراتيجيتها، 
و إدراك ماهيــة التنميــة المســتدامة و كل مــا تشــمله مــن مبــادئ تســعى إلــى تطويــر و تحســين و رفــع 
إبقائهــا ضمــن منظومــة تضمــن اســتمراريتها  المتاحــة، للحفــاظ عليهــا و  المــوارد  كفــاءة اســتغالل جميــع 

القادمــة. لألجيــال 

و لضمــان الوصــول إلــى أفضــل النتائــج، البــد مــن إشــراك جميــع عناصــر الجامعــة مــن طلبــة و هيئــة 
جعــل  و  قدراتــه،  و  مجالــه  و  تخصصــه  ضمــن  كٌل  المبــادرة  و  للمســاهمة  إداري،  جهــاز  و  أكاديميــة 
جامعــة الكويــت مثــااًل مصغــرًا لــإلدارة المســتدامة و نموذجــًا ُيحتــذى بــه فــي الدولــة بــكل مقوماتهــا البيئيــة 
و االجتماعيــة و االقتصاديــة. و مــن اآلثــار المترتبــة علــى ذلــك الحصــول علــى بيئــة صحيــة مســتدامة 
بأفــراد ملميــن بركائــز االســتدامة و مبادريــن بتطبيــق مقوماتهــا، و نظــام مؤسســي مســتدام مدعــم بلوائــح و 
نظــم راســخة و موثقــة تعــزز مبــادئ الشــفافية و تحمــل المســؤولية، فضــاًل عــن االســتغالل األمثــل للمــوارد 
التنميــة  فــي  االســتدامة  لتعزيــز  غايــات  ثــالث  تحديــد  تــم  وقــد  االســتدامة.  لضمــان  البشــرية  و  الماليــة 

لهــا: المخطــط  المؤسســية 

1. بيئــة صحيــة مســتدامة بأفــراد ملميــن بركائــز االســتدامة و مبادريــن بتطبيــق مقوماتهــا، و تتحقــق 
هــذه الغايــة مــن خــالل مــا يلــي:

تأصيــل نهــج االســتدامة و التشــجيع علــى تطبيــق مقوماتهــا و ذلــك مــن خــالل تكثيــف الحمــالت     
التوعويــة و تشــجيع المبــادرات )الطالبيــة – الهيئــة األكاديميــة – الهيئــة اإلداريــة(، و إضافــة المقــررات الدراســية 
ذات العالقــة بــاإلدارة و التنميــة المســتدامة و التصميــم المســتدام )بكالوريــوس و دراســات عليــا(، و توجيــه البحــث 

••

••

••
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لتنــاول قضايــا التنميــة المســتدامة لتكــون ضمــن أولويــات البحــث العلمــي. كمــا يمكــن تحقيــق ذلــك مــن  العلمــي 
خــالل تحفيــز الطلبــة علــى تطبيــق مفاهيــم االســتدامة مــن خــالل مشــاريعهم و أبحاثهــم، و التأكيــد علــى التواصــل 
مــع الطلبــة الخريجيــن لتحقيــق االســتمرارية فــي متابعتهــم و االســتفادة مــن آرائهــم المهنيــة و مســاهماتهم التطوعيــة 

و الماديــة، فضــاًل عــن تأميــن الحمايــة و الســالمة البيئيــة و اعتمــاد المعاييــر العالميــة لهــا.

    اعتمــاد التصميــم و اإلنشــاء المســتدام فــي جميــع مرافــق الجامعــة ممــا يتطلــب دعــم المحافظــة علــى 
المســطحات الخضــراء، و إنشــاء مبانــي و مرافــق خضــراء مســتدامة، باإلضافــة إلــى تشــجيع المشــاريع المســتخدمة 

لبدائــل الطاقــة المتجــددة، و الشــراء المســتدام للمــواد االســتهالكية.

2. نظــام مؤسســي مســتدام مدعــم بقوانيــن ولوائــح ونظــم راســخة و موثقــة تعــزز مبــادئ الشــفافية و 
ــل المســؤولية، و يتطلــب تحقيــق هــذه الغايــة مــا يلــي: تحمُّ

    بنــاء نظــام مؤسســي يتمتــع بالتكامــل والشــفافية و يدعــم االســتدامة اإلداريــة و ذلــك مــن خــالل 
التنفيذيــة و  الجامعــة و الئحتــه  بقانــون  المعرفــة  الوعــي و  نســبة  اآلتــي: زيــادة  فــي  تتمثــل  مبــادرات  تبنــي عــدة 
التخطيــط  التخطيطــي و ممارســة  الوعــي  نســبة  الجامعــة، و زيــادة  العمــل لجميــع منتســبي  اختصاصــات مراكــز 
اإلســتراتيجي و إعــداد الخطــط التشــغيلية لكافــة مراكــز العمــل فــي الجامعــة، و توحيــد مرجعيــة البيانــات و ضمــان 
ســهولة الوصــول إليهــا لتحقيــق مبــدأ الشــفافية، و رفــع مســتوى االســتفادة مــن نظــام قيــاس األداء فــي ترشــيد اتخــاذ 
القــرار بالجامعــة، و توثيــق كافــة اإلجــراءات )األكاديميــة والبحثيــة واإلداريــة والماليــة( لضمــان اســتمرارية العمــل 

اإلداري.

3. مــوارد ماليــة و بشــرية تــدار بكفــاءة عاليــة لضمــان االســتدامة، و تهــدف هــذه الغايــة إلــى مــا يلــي:

   اعتمــاد نظــام اقتصــادي و مالــي يحســن اســتغال المــوارد و يضمــن اســتدامتها حيــث يتطلــب هــذا 
الهــدف المبــادرات التاليــة: إعــداد ميزانيــة الجامعــة وفقــًا ألولويــات الخطــة اإلســتراتيجية لضمــان حســن اســتغالل 
المــوارد، و ضمــان مشــاركة األطــراف المعنيــة فــي مناقشــة تقديــرات الميزانيــة بالتفصيــل قبــل االعتمــاد النهائــي، 
و تفعيــل السياســات واللوائــح الداعمــة للنشــاط االقتصــادي الــذي يعــود بالفائــدة الماديــة علــى الجامعــة، و تنويــع 
مصــادر دعــم موازنــة الجامعــة مــن )إيــرادات ذاتيــة – تبرعــات – وقفيــات – رعايــات(. كمــا يتطلــب تفعيــل بنــود 
مذكــرات التفاهــم لتحقيــق الدعــم فــي جميــع المجــاالت، و االلتــزام بسياســة التكويــت و توطيــن الوظائــف اإلداريــة 

بالجامعــة وفقــا لسياســة الدولــة.

رابعــاً: التواجــد المتميــز
بنــاء ســمعة عالميــة و إبــراز هويــة جامعــة الكويــت تعــد مــن األولويــات اإلســتراتيجية لــدى الجامعــة فــي 
المرحلــة القادمــة، و ذلــك بتعزيــز تواجدهــا المحلــي و العالمــي كمنــارة للعلــم و المعرفــة  تتبنــى أولويــات 
الدولــة التنمويــة و تعالــج القضايــا و التحديــات المعاصــرة، باإلضافــة إلــى تأكيــد تمثيــل الجامعــة فــي أهــم 
المحافــل العالميــة و المشــاركة فــي المســابقات و األنشــطة الثقافيــة و الرياضيــة، لتحقيــق مركــز متقــدم 
فــي ترتيــب الجامعــة ضمــن التصنيفــات العالميــة، وإبــراز مكانتهــا إقليميــًا وعالميــًا. وقــد تــم تحديــد غايتيــن 

لتحقيــق هــذا التوجــه:

••

••

••
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الخطة اإلستراتيجية لجامعة الكويت )2022-2018(                      

1. هويــة أكاديميــة عريقــة و مكانــة محليــة و عالميــة بــارزة:

   تحديــد هويــة واضحــة المعالــم لجامعــة الكويــت و ذلــك مــن خــالل اعتمــاد مشــروع توحيــد الهويــة المؤسســية 
للجامعــة ضمــن األولويــات اإلســتراتيجية و دعمــه بالمــوارد المطلوبــة، و توحيــد الرســالة اإلعالميــة و آليــات النشــر 

اإلعالمــي بشــكل يعكــس هويــة الجامعــة.

ــًا و الــذي يتطلــب وضــع خطــة إعالميــة واضحــة  ــًا و عالمي ــز مكانتهــا محلي ــراز دور الجامعــة و تعزي    إب
المســار تدعــم إبــراز إنجــازات الجامعــة و هويتهــا، و حســن اســتغالل وســائل التواصــل االجتماعــي و اإلعالمــي 
فــي إبــراز إنجــازات الجامعــة، و تأهيــل الكــوادر اإلعالميــة بالجامعــة لمواكبــة التطــور فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة 
ليكــون واجهــة تعكــس  الموقــع اإللكترونــي  بــإدارة األزمــات. كمــا يتطلــب تحديــث و تطويــر  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 
المنشــورات و المطبوعــات  المعلومــة، و زيــادة عــدد  إلــى  يتمتــع بســهولة االســتخدام و الوصــول  هويــة الجامعــة 

التــي تبــرز إنجــازات الجامعــة و توزيعهــا فــي المحافــل المحليــة و الدوليــة.

2.  مشــاركة إيجابيــة فعالــة و متميــزة فــي التواجــد المحلــي و العالمــي:

ــدور التنمــوي للجامعــة تجــاه المجتمــع للمســاهمة     تعزيــز التواجــد المحلــي مــن خــال ترســيخ ال
فــي دفــع عجلــة التنميــة و ذلــك مــن خــالل تقويــة جســور التواصــل بيــن الجامعــة و مؤسســات الدولــة العامــة 
والخاصــة لدعمهــم فــي الجانــب البحثــي و التطويــري، و تبنــي أولويــات الدولــة ضمــن أولويــات الجامعــة البحثيــة 
و المشــاريع التطبيقيــة، فضــاًل عــن تشــجيع كل مــن الطلبــة و خريجــي الجامعــة و الهيئــة األكاديميــة و اإلداريــة 

للمبــادرة فــي خدمــة المجتمــع و المســاهمة فــي المشــاريع التطوعيــة.

   تحقيــق التميــز اإلقليمــي  و العالمــي فــي جميــع المجــاالت العلميــة و البحثيــة و الثقافيــة و 
الفــوز  و  للجامعــات،  العالميــة  التصنيفــات  الكويــت ضمــن  جامعــة  ترتيــب  رفــع  خــالل  مــن  ذلــك  و  الرياضيــة 
المراكــز  تحقيــق  و  وعالميــًا،  إقليميــًا  الرياضيــة  والبطــوالت  والفنيــة  الثقافيــة  المســابقات  فــي  المتقدمــة  بالمراكــز 
تســويق  و  والعالميــة،  اإلقليميــة  البحثيــة  بالمســابقات  المتقدمــة  المراكــز  تحقيــق  و  الطالبيــة،  للمشــاريع  المتقدمــة 

االختــراع. بــراءات  و  العلمــي  البحــث  مخرجــات 

••

••

••

••

الحرم الجامعي في الشدادية
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

جامعة الكويت
مدينة صباح السامل اجلامعية

مــن المتوقــع أن تصبــح مدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة أحــد أكبــر المراكــز التعليميــة فــي العالــم، حيــث تواصــل 
تطورهــا الحثيــث لتكــون مجمعــًا تعليميــًا متكامــاًل مســتقاًل بذاتــه وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة. و تقــوم المدينــة 
الجامعيــة علــى مبــدأ “كليــات متعــددة فــي مدينــة واحــدة”، و يتــم إنشــاؤها علــى مســاحة قدرهــا 5.9 مليــون متــر 
مربــع فــي موقــع مثالــي جنــوب غربــي مدينــة الكويــت. و تأتــي الجهــود التــي تبذلهــا جامعــة الكويــت فــي إنشــاء 
جامعــة متميــزة اســتحقاقًا ألحــكام القانــون رقــم 30 لســنة 2004 الــذي مهــد الطريــق إلنشــاء مجمــع الحــرم 
الجامعــي باعتبــاره رمــزًا نموذجيــًا لالبتــكار يدمــج بيــن الفلســفة التربويــة و التميــز األكاديمــي و يعتبــر مؤشــرًا 
للتقــدم اإلقليمــي و العالمــي. و ُتعــد مدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة جــزءا أساســيًا مــن الخطــة اإلســتراتيجية 
لجامعــة الكويــت لعــام 2025، حيــث تــم وضــع حجــر األســاس للمشــروع فــي 19 فبرايــر 2005 و يضــم جميــع 
الكليــات و المرافــق و المــوارد داخــل حــرم جامعــي موحــد يهــدف إلــى  خلــق مزيــج متناغــم مــن المبانــي الحديثــة 

و الهندســة المعماريــة الفريــدة و المناظــر الطبيعيــة فــي مدينــة صديقــة للبيئــة فــي منطقــة الشــدادية.

و تــم تصميــم المخطــط الرئيــس لمدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة علــى مســاحة محوريــة بيــن الشــرق و الغــرب، 
حيــث يقــع الحــرم الجامعــي الرئيســي فــي الجهــة الشــرقية بينمــا يقــع الحــرم الطبــي فــي الجهــة الغربيــة. كمــا 
أدت سياســة منــع االختــالط إلــى فصــل الناحيــة الشــمالية مــن الحــرم الجامعــي عــن الناحيــة الجنوبيــة بواحــة 
اصطناعيــة و منطقــة خضــراء تحيــط بهــا الكليــات و المناظــر الطبيعيــة و تتوســطها مرافــق اجتماعيــة و ثقافيــة 
و ترفيهيــة و رياضيــة باإلضافــة إلــى قاعــات المحاضــرات و المرافــق المشــتركة و ذلــك ضمــن نظــام تعليمــي 
عالمــي يســتوعب مــا يقــارب 40000 طالــب. و تعــّم روح االنســجام العلمــي و األكاديمــي كافــة أنحــاء الحــرم 
الجامعــي الــذي يحتضــن الطلبــة فــي بيئــة محفــزة لالبتــكار و اإلبــداع باعتبارهــا خطــوة أساســية نحــو إعــداد كــوادر 
متميــزة مــن علمــاء و مفكــري المســتقبل فــي مختلــف التخصصــات، و تحقيــق مكانــة مؤسســية و ســمعة مرموقــة 
محليــًا و إقليميــًا و دوليــًا مــن حيــث تميــز المســتوى العلمــي و كفــاءة التعليــم، و توفيــر أعلــى مســتويات التعليــم 

العالــي لألجيــال القادمــة.

و ترتكــز فكــرة تصميــم المخطــط الهيكلــي للمدينــة الجامعيــة علــى إنشــاء حرميــن مختلفيــن همــا الحــرم الجامعــي 
الرئيــس الــذي يضــم الكليــات اإلنســانية و العلميــة، و الحــرم الطبــي الــذي يشــمل كليــات الطــب و الصيدلــة 
و طــب األســنان و العلــوم الطبيــة المســاعدة و الصحــة العامــة، و التــي تهــدف مجتمعــة إلــى تحويــل مشــروع 
المدينــة الجامعيــة إلــى واقــع ملمــوس. و قــد تطلــب المشــروع االســتعانة بمختلــف المستشــارين العالمييــن و إعــداد 
الدراســات و التصاميــم، فضــاًل عــن التصاريــح و المعامــالت الالزمــة مــع الــوزارات المعنيــة و الجهــات الحكوميــة 
للحصــول علــى الموافقــات الرســمية، و إبــرام اإلتفاقيــات و العقــود تمهيــدًا إلطــالق المشــروع، حيــث واجهــت تلــك 
المرحلــة بعــض الصعوبــات فــي المناقصــات و التصاميــم و مصــادر التمويــل. و هكــذا بــدأت عمليــة البنــاء وفــق 
الخطــة الرئيســة لتطويــر المرافــق اإلداريــة و األكاديميــة، حيــث تــم تكليــف مكاتــب دوليــة بالشــراكة مــع مقاوليــن 
محلييــن بعــد أن تــم اختيارهــم وفــق آليــة منظمــة و مناقصــات تعتمــد علــى مــدى كفاءتهــم و تضمــن تحقيــق 
الشــروط و المعاييــر المطلوبــة. و قــد شــهدت المدينــة الجامعيــة تقدمــًا ملحوظــًا حيــث تواصــل عمليــة البنــاء 
تطورهــا المتزامــن علــى عــدة أصعــدة، ممــا أســفر عــن اإلنتهــاء مــن مجمــع الخدمــات اإلداريــة الــذي يضــم مكاتــب 

البرنامــج اإلنشــائي و الصيانــة و اإلدارة العالميــة للمشــروع و المكاتــب اإلداريــة لألمــن و الســالمة.
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و يتطلب مشــروع البنى التحتية لتطوير المدينة الجامعية تنفيذ سلســلة من المشــاريع إلنشــاء مباني الكليات، 
حيــث يتميــز كل مبنــى بعمــارة فريــدة و تصميــم هندســي مختلــف فضــاًل عــن األنفــاق و مواقــف الســيارات 
الخاصــة بــكل مبنــى. كمــا تــم تخصيــص مســاحة إلنشــاء واحــة أبحــاث جامعــة الكويــت، و هــو مركــز حيــوي 
لإلبــداع و االبتــكار العلمــي يتميــز بتصميمــه الهندســي األخضــر و المناظــر الطبيعيــة. و قــد تطلــب الربــط 
بيــن الكليــات العلميــة إنشــاء شــبكة مــن الطــرق و الجســور لتســهيل الوصــول إلــى المكونــات الرئيســة للحــرم 
الجامعــي و ربطــه بالحــرم الطبــي، ممــا يشــكل خطــوة إســتراتيجية نحــو تطويــر حــرم جامعــي موحــد و شــامل 

قائــم علــى مبــدأ االســتدامة.

و تتمحــور عمليــة تطويــر الحــرم الجامعــي حــول ثالثــة قطاعــات أساســية، يضــم كل منهــا عــدة كليــات و ذلــك 
حســب التخصصــات:

 أ.   قطاع اإلنسانيات: يضم كليات اآلداب، و التربية، و الحقوق، و الشريعة و الدراسات  
    اإلسالمية، و العلوم االجتماعية.

 ب.  قطاع العلوم: يضم كليات الهندسة و البترول، و العلوم، و العمارة، و العلوم اإلدارية،  
     و العلوم الحياتية، و علوم و هندسة الحاسوب.

 ج.  قطاع العلوم الصحية: يضم كليات الطب، و الصيدلة، و طب األسنان، و العلوم  
     الطبية المساعدة، و الصحة العامة.

المرافق المركزية إلدارة جامعة الكويت -الشدادية
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و يعكــس كل مــن هــذه القطاعــات بعــدًا مســتقبليًا مــع تطــور بنــاء الحــرم الجامعــي بمــا يتماشــى مــع النمــو و 
التوســع المســتقبلي للجامعــة، كمــا ترســم التكنولوجيــا الرقميــة مالمــح الحــرم الجامعــي الجديــد. و تحظــى اآلثــار 
البيئيــة باهتمــام كبيــر لتلبيــة المتطلبــات و الشــروط الخاصــة بهيئــة حمايــة البيئــة، حيــث يتــم تصميــم الكليــات 
وفقــا للخطــط المعتمــدة. و تتماشــى العمليــة التنمويــة مــع المتطلبــات المكانيــة لــكل كليــة علــى حــدة، و النمــو 
المســتقبلي من حيث الطاقة االســتيعابية للطلبة، و المختبرات العلمية و المرافق الحديثة. و في هذه المرحلة، 
مــن المرجــح أن يكــون مبنــى كليــة الهندســة و البتــرول أول مبنــى يتــم تســليمه كونــه علــى وشــك اإلنتهــاء، حيــث 
بلغــت نســبة إنجــازه حوالــي 80 %، فــي حيــن يواصــل الحــرم الجامعــي الرئيــس تقدمــه بشــكل ســريع، و مــن 

المقــرر االنتهــاء منــه مــع نهايــة عــام 2019.

والــذي يشــمل أيضــًا انتقــال أعضــاء هيئــة التدريــس. أمــا المجمــع المخصــص للقطاعــات الرئيســة و مكاتــب 
اإلدارة العليــا )مديــر الجامعــة، و نــواب المديــر، و األمانــة العامــة، و القبــول و التســجيل، و شــئون الطلبــة، و 
نظــم المعلومــات، و غيرهــا(، فمــن المقــرر االنتهــاء منــه و االنتقــال إليــه مبدئيــًا بحلــول عــام 2020، نظــرًا ألن 
مجمــع المبانــي الشــاملة ال يــزال فــي المراحــل اإلنشــائية األوليــة. و بحلــول نهايــة العــام الحالــي، مــن المتوقــع أن 

العلــوم. و  التربيــة،  و  اآلداب،  و  البتــرول،  و  الهندســة  هــي  كليــات  أربــع  تســليم  يتــم 

أمــا مبنــى الوحــدات األكاديميــة فيعتبــر تحفــة معماريــة تســتحق لقــب “جوهــرة الحــرم الجامعــي” و يتــم إنشــاؤه 
علــى مســاحة 17644  متــر مربــع، حيــث يضــم مراكــز مختلفــة مثــل جريــدة آفــاق، و مجلــس النشــر العلمــي، 
و مركــز دراســات الخليــج و الجزيــرة العربيــة، و وحــدة البرامــج األكاديميــة. كمــا تشــمل المدينــة الجامعيــة مرافــق 
أخــرى مثــل مركــز المؤتمــرات، و المركــز الثقافــي، و المســجد الرئيــس، و مركــز الــزوار، و نــادي الجامعــة، و 
مكتبــة الجامعــة المركزيــة، و مرافــق رياضيــة و ســكنية و أكاديميــة مســاندة. أمــا مجمــع العلــوم الصحيــة، فهــو 
مشــروع متعدد الكليات في حد ذاته له مرافقه الخاصة مثل المستشــفى التعليمي الجامعي بســعة 600 ســرير، 
و مركز البحوث، و مرفق األنشــطة الطالبية، و مســجد، و نادي أعضاء هيئة التدريس، و ســكن األطباء، و 
قاعــة المحاضــرات، و المرافــق الطبيــة المســاندة، فضــاًل عــن المالجــئ و مواقــف الســيارات متعــددة األدوار. و 
يــدور تطويــر البنيــة التحتيــة و الهندســة المعماريــة للحــرم الطبــي حــول تقديــم الرعايــة الصحيــة و تعزيــز مبــادئ 
التدريــس و البحــث العلمــي، كمــا تــم تصميــم المجمــع الطبــي وفقــا للمعاييــر الدوليــة و مفهــوم التخضيــر و ذلــك 

اإلنشــائية،  الناحيــة  مــن  و 
مــا  انتقــال  المقــرر  مــن 
كليــات  تســع  إلــى  يصــل 
مبدئيــًا ) الهندســة والبتــرول، 
و  اآلداب،  و  العلــوم،   و 
التربيــة، و العلــوم الحياتيــة، 
و  اإلداريــة،  العلــوم  و 
الدراســات  و  الشــريعة 
و  الحقــوق،  و  اإلســالمية، 
إلــى  االجتماعيــة(  العلــوم 
الجامعــي  الحــرم  موقــع 
العــام  خــالل  الجديــد 
 ،2020/2019 الدراســي 

أحد المختبرات المتقدمة في كليات جامعة الكويت
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ضمــن إطــار قانــون منــع االختــالط. كمــا تــم تخصيــص مســاحات للكليــات التــي تــم إنشــاؤها حديثــًا مثــل كليــة 
العمــارة و كليــة علــوم و هندســة الحاســوب بموجــب المرســوم األميــري )رقــم 390 و 130( حيــث يجــري العمــل 

علــى إعــداد كراســة الشــروط المرجعيــة لمشــروع هــذه الكليــات فــي موقــع الحــرم الجامعــي الجديــد. 

و بعيــدًا عــن كل التخطيــط و التصميــم و االستشــارات و الدراســات، فــإن مالمــح مشــروع الشــدادية الضخــم 
آخــذة بالظهــور بفضــل التنســيق المكثــف مــع الــوزارات المعنيــة و الجهــات الحكوميــة )وزارة األشــغال، و الهيئــة 
العامــة للزراعــة و الثــروة الســمكية، و وزارة المواصــالت( لتســهيل تزويــد المشــروع الجديــد بالمــاء و الكهربــاء و 
األلــواح الشمســية و خطــوط الهاتــف فضــاًل عــن بنــاء الجســور و الطــرق. و يســير تطويــر مدينــة صبــاح الســالم 
الجامعيــة ضمــن إطــار اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ مشــاريع البنــاء وفــق التصاميــم و الشــروط و المعاييــر المتفــق 
عليهــا والتــي ُتلــزم االستشــاريين و المقاوليــن بنظــام الـــ BOT  فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ المشــروع بمــا 

فــي ذلــك مشــروع الفنــدق.

و يتــم رصــد التقــدم المحــرز فــي مشــروع الشــدادية و مراقبتــه بشــكل دوري مــن حيــث المخطــط اإلنشــائي، و 
اإلمــدادات البشــرية و الماليــة و مراكــز العمــل و التطــورات فــي مبانــي الكليــات. و مــن الناحيــة اإلعالميــة، يقــدم 
كل مــن الموقــع اإللكترونــي و الخطــة اإلعالميــة معلومــات حــول آخــر التطــورات فــي مشــروع مدينــة صبــاح 
الســالم الجامعيــة، فــي حيــن أن خطــة تطويــر الحــرم الجامعــي متاحــة كدليــل مرجعــي يقــدم رؤيــة موحــدة للبرنامــج 
اإلنشــائي لجامعــة الكويــت و يكشــف عــن هويــة المدينــة الجامعيــة الجديــدة التــي تتحــول ســريعًا إلــى مجمــع 

تعليمــي متميــز يعكــس رؤيــة الدولــة و تطلعاتهــا.

المواقع المختلفة في المدينة الجامعية الجديدة
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النظام الدراسي
يشــرف النظــام األكاديمــي فــي جامعــة الكويــت علــى التعليــم فــي المرحلــة الجامعيــة و الدراســات العليــا. و 
يمنــح التعليــم الجامعــي اإلجــازة الجامعيــة / البكالوريــوس، حيــث يهــدف إلــى إعــداد خريجيــن مؤهليــن و 
متميزيــن علميــًا و مهنيــًا، و قادريــن علــى تلبيــة متطلبــات العصــر الحديــث. و يســعى النظــام إلــى تعزيــز 
العمــل،  ســوق  احتياجــات  مــع  يتماشــى  بمــا  الجامعــة  تقدمهــا  التــي  التعليميــة  المناهــج  و  البرامــج  جــودة 
كمــا ينصــب التركيــز علــى رفــع المســتوى األكاديمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس لتحقيــق التميــز فــي كافــة 

مجــاالت التدريــس، فضــاًل عــن خلــق بيئــة تــوازن بيــن القــوة الطالبيــة المتزايــدة و القــدرات المؤسســية.

أمــا الدراســات العليــا، فُيمنــح فيهــا الطالــب درجتــي الماجســتير و الدكتــوراه، و تهــدف فــي المقــام األول 
مجــاالت  تنويــع  إلــى  الجامعــة  تســعى  مــا  دائمــًا  و  المهنيــة.  و  العلميــة  القــدرات  و  الكفــاءة  تعزيــز  إلــى 
الدراســات العليــا و توســيع نطــاق البرامــج عاليــة الجــودة فــي مختلــف التخصصــات، فــي حيــن تعمــل علــى 

ربــط  برامــج الدراســات العليــا و األبحــاث العلميــة بالقضايــا المجتمعيــة الراهنــة.

و نظــرًا إلــى األهــداف األساســية للتعليــم فــي المرحلــة الجامعيــة و الدراســات العليــا، فــإن جامعــة الكويــت تتبــع 
نظــام الوحــدات الدراســية )الســاعات المعتمــدة(، حيــث تســتمر الدراســة فيهــا علــى أســاس فصلــي، باســتثناء 
حســب  المســتمرة  الدراســة  فــي  الســنوي  النظــام  تتبــع  التــي  الطبيــة  العلــوم  مركــز  كليــات  و  الحقــوق  كليــة 

الســاعات المعتمــدة.

التقويــم الجامعــي
يحــدد التقويــم الجامعــي مواعيــد بدايــة و نهايــة الدراســة خــالل الســنة الدراســية، حيــث تعتمــد جامعــة الكويــت 
نظــام الفصــل الدراســي. و تتألــف الســنة الدراســية مــن فصليــن دراســيين )خريفــي و ربيعــي( تتــراوح مــدة كل 

النظام األكادميي جلامعة الكويت

مجموعة من الطلبة في الحرم الجامعي
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يــت لكو ا معــة  لجا ديمــي  ألكا ا م  لنظــا ا     

منهمــا مــا بيــن 15 و 17 أســبوعًا، حيــث يبــدأ الفصــل الدراســي األول )الخريفــي( فــي األســبوع الثانــي مــن 
ســبتمبر و يســتمر حتــى منتصــف ينايــر، فــي حيــن يبــدأ الفصــل الدراســي الثانــي )الربيعــي( فــي األســبوع األول 
مــن فبرايــر و يســتمر حتــى األســبوع الثانــي مــن يونيــو. أمــا الفصــل الدراســي الصيفــي فالدراســة فيــه اختياريــة، 
و مدتــه ثمانيــة أســابيع مــن منتصــف يونيــو إلــى منتصــف أغســطس بمــا فــي ذلــك فتــرة االختبــارات، و وفقــًا 

لمــا تقــرره الجامعــة فــي هــذا الشــأن.

عمليــة قبــول الطلبــة
تنظــم قواعــد و لوائــح الجامعــة عمليــة قبــول الطلبــة، كمــا هــو مبيــن فــي الكتيبــات التــي تصــدر عــن عمــادة 
القبــول والتســجيل و علــى موقعهــا اإللكترونــي. و تتولــى العمــادة مســؤولية اإلشــراف علــى عمليــة تقديــم و 
اســتالم طلبــات اإللتحــاق إلكترونيــًا و قبــول الطلبــة وفقــا للوائــح المطبقــة فــي جامعــة الكويــت. و يســتند القبــول 
علــى شــروط و متطلبــات البرنامــج وفــق مــا تحــدده الكليــات و مجلــس الجامعــة. كمــا تتولــى العمــادة متابعــة 
الرحلــة األكاديميــة للطلبــة مــن القبــول حتــى التخــرج، فضــاًل عــن قبــول المنــح الثقافيــة المقدمــة مــن جامعــة 

الكويــت للــدول الشــقيقة، و تنظيــم عمليــة منــح اإلجــازات الجامعيــة مــن جامعــة الكويــت.

متطلبــات القبــول
تفتــح الجامعــة بــاب القبــول لطلبــة المــدارس ممــن أكملــوا تعليمهــم الثانــوي بنجــاح، حيــث يتــم قبــول الطلبــة وفقــًا 
لسياســة القبــول التــي يقرهــا مجلــس الجامعــة ســنويًا. و ينضــم جميــع الطلبــة المقبوليــن إلــى مختلــف األقســام و 
الكليــات بــدوام كامــل، فــي حيــن أن الطلبــة المقبوليــن فــي كليــة الدراســات العليــا يتابعــون دراســتهم إمــا بــدوام 

كامــل أو جزئــي، و ُيطلــب منهــم حضــور ســاعات دراســية محــددة فــي األســبوع.

و فــي بعــض الحــاالت، يتعيــن علــى الطالــب الخضــوع الختبــارات القــدرات وفقــا لمتطلبــات بعــض الكليــات 
التــي تعتمــد نظــام المعــدل المكافــئ )نســبة الطالــب فــي الشــهادة الثانويــة + نتائــج اختبــار القــدرات( و ذلــك 
كشــرط مســبق للقبــول فيهــا مثــل: كليــات مركــز العلــوم الطبيــة، و كليــة الهندســة و البتــرول، و كليــة العلــوم 
اإلداريــة، وكليــة العلــوم الحياتيــة، و كليــة علــوم و هندســة الحاســوب، أو تشــترط اجتيــاز المقابلــة الشــخصية 

كمــا هــو الحــال فــي كليتــي الحقــوق و التربيــة.

سياســة التحويــل
تقــوم عمــادة القبــول و التســجيل بتنظيــم عمليــة التحويــل الداخلــي بيــن الكليــات أو مــن جامعــات أخــرى إلــى 
جامعــة الكويــت، حيــث تخضــع عمليــة التحويــل إلــى الشــروط المقــررة و توافــر المقاعــد. و فــي حــال التحويــل 
فــي إحــدى الجامعــات  إلــى جامعــة الكويــت مــن جامعــة أخــرى، يتعيــن علــى الطالــب أن يكــون مســجاًل 

المعتمــدة، و تحكــم عمليــة معادلــة المقــررات الدراســية آليــة محــددة.

المنــح الثقـافيــة
تقــدم الجامعــة عــددًا مــن المنــح الثقافيــة للــدول الشــقيقة و الصديقــة، وفقــًا للشــروط الــواردة فــي سياســة القبــول 

بجامعــة الكويــت.
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نظــام الوحــدات
باســتثناء كليــة الحقــوق، تتبــع الجامعــة نظــام الوحــدات حيــث تلــزم كل طالــب فيهــا باســتكمال حــد أدنــى مــن 
الوحــدات للحصــول علــى الدرجــة الجامعيــة المطلوبــة. و للطالــب حريــة اختيــار المقــررات المفضلــة الســتكمال 
متطلبــات الفصــل الدراســي وفقــًا لمتطلبــات المقــررات. و يعمــل هــذا النظــام علــى تســهيل مهمــة الطلبــة فــي 

تركيــز اهتماماتهــم التعليميــة و النجــاح فــي اســتكمال متطلبــات برامجهــم األكاديميــة.

التخصــص الرئيــس و التخصــص المســاند
يشــتمل التخصــص األكاديمــي الرئيــس علــى مجموعــة مــن المقــررات المحــددة للتخصــص فــي أي مجــال مــن 
العلــوم. أمــا التخصــص المســاند فهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المقــررات التــي تؤخــذ إلــى جانــب مقــررات 

التخصــص الرئيــس، وهــي مقــررات متنوعــة ومرّكــزة تهــدف إلــى إفــادة الطالــب و إثــراء خلفيتــه العلميــة.

مــدة و متطلبــات التخــرج
المعــدل الطبيعــي الــذي يســتغرقه الطالــب إلتمــام متطلبــات التخــرج و اســتكمال برنامجــه بنجــاح هــو 8 فصــول 
دراســية. أمــا برامــج كليــة الهندســة و البتــرول فالمــدة االعتياديــة للتخــرج 9 فصــول دراســية، و 10 فصــول فــي 
برنامــج العمــارة. بينمــا تتطلــب برامــج كليــة الطــب و طــب األســنان 7 ســنوات دراســية الســتكمال متطلبــات 

التخــرج. و يحصــل الطالــب علــى درجــة اإلجــازة الجامعيــة عنــد اســتكماله للوحــدات المطلوبــة منــه.

نظــام التكريــم
إلــى تقديــر مواهــب  المتفوقيــن و تمنحهــم الجوائــز و األوســمة، إضافــة  تفخــر جامعــة الكويــت بطلبتهــا 
طلبــة التخصصــات النــادرة. و لــكل كليــة قائمــة بأســماء الطلبــة المتفوقيــن الحائزيــن علــى معــدل 3.5 
برنامجــه  متطلبــات  أتــم  إذا  الشــرف  مرتبــة  مــع  االمتيــاز  درجــة  علــى  الطالــب  يحصــل  و  فــوق.  فمــا 

فــوق. الفتــرة المحــددة و تخــرج بمعــدل 3.67 فمــا  األكاديمــي خــالل 

أ.د. محمد الفـارس يكرم إحدى الخريجات في الحفـل الجامعي الموحد
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م قســا أل وا ت  لكليــا ا            
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آلداب كليــة ا                    

كليــة اآلداب مــن أوائــل الكليــات التــى تــم افتتاحهــا فــي جامعــة الكويــت فــي عــام 1966، فقــد اســتقبلت 
المدنــي حديــث  للمجتمــع  التنمويــة  لتلبيــة االحتياجــات  الموجهــة  العالــي  التعليــم  برامــج  الطلبــة الســتكمال 
الظهــور. وتلتــزم الكليــة بمعاييــر االمتيــاز األكاديمــي والخدمــة العامــة، كمــا تتمثــل مهمتهــا الجوهريــة فــي 
غــرس التفكيــر المســتقل والنمــو العقلــي فــي نفــوس الطلبــة إلــى جانــب تنميــة إحساســهم بالمســؤولية كأفــراد 

فــي مجتمــع ديمقراطــي حديــث. 

كلية اآلداب

تأسســت كليــة اآلداب أصــاًل ككليــة متعــددة التخصصــات لتلبيــة االحتياجــات المختلفــة للمجتمــع الطالبــي فــي 
برامــج اآلداب والتربيــة والعلــوم، وفــي عــام 1971 انفصــل تخصــص العلــوم ليكــّون كليــة متكاملــة مســتقلة 
عرفــت بكليــة العلــوم. وبعــد مــرور عشــر ســنوات، أي فــي عــام 1981، اســتقلت كليــة التربيــة بذاتهــا. وكانــت 
البرامــج الرئيســة المقدمــة مــن قبــل كليــة اآلداب حتــى العــام 1998 تتضمــن اللغــة العربيــة وآدابهــا، و اللغــة 
اإلنجليزيــة وآدابهــا، و التاريــخ، و الفلســفة، و اإلعــالم، و الجغرافيــا، و علــم النفــس، و االجتمــاع و الخدمــة 
االجتماعيــة. وفــي العــام 1998 تــم تأســيس كليــة العلــوم االجتماعيــة لتنتقــل البرامــج الثالثــة فــي علــم النفــس 
والجغرافيــا وعلــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة للكليــة الجديــدة. لذلــك، تقــدم كليــة اآلداب حاليــًا ســتة برامــج 
رئيســة تتضمــن اللغــة العربيــة وآدابهــا، واللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، والتاريــخ، والفلســفة، واإلعــالم  واللغــة 
الفرنســية وثقافاتهــا، و التــى تقــود إلــى الحصــول علــى درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي اآلداب. إضافــًة إلــى ذلــك،  

يتــم تقديــم درجــة الماجســتير أيضــًا فــي بعــض البرامــج المختــارة التــى تقدمهــا الكليــة. 

بمــا  العلميــة  األقســام  دعــم  إلــى  بالجامعــة  اآلخــرى  الكليــات  باقــي  مثــل  مثلهــا  اآلداب  كليــة  وتســعى 
مــن  متميــزة  نخبــة  تســتقطب  أن  مــن  الكليــة  فتمكنــت  المســتمر،  والتطويــر  المتميــز  األداء  لهــا  يكفــل 

كلية اآلداب )كيفـان(
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أعضــاء هيئــة التدريــس، وأن تطــور برامجهــا الدراســية فــي المرحلــة الجامعيــة، حيــث بــدأ العمــل بصحائــف 
 AALE التخــرج الجديــدة اعتبــارًا مــن العــام الجامعــي 2006/2005، والتــى تتماشــى مــع معاييــر مؤسســتى
لقســم   ACE/JMC العربيــة وآدابهــا واللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا والتاريــخ والفلســفة، ومؤسســة اللغــة  ألقســام 
اإلعــالم. وقــد حصلــت كليــة اآلداب علــى االعتمــاد األكاديمــي المؤسســي مــن قبــل AALE فــي نوفمبــر2006 

لبرامــج اللغــة العربيــة وآدابهــا واللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، والتاريــخ والفلســفة.

ويقــدم قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا عــددًا مــن المقــررات فــي اللغويــات واألدب، مــع التركيــز علــى الكتابــة العربيــة 
الكالســيكية ونظريــات النقــد الحديثــة والمعاصــرة وتطبيقاتهــا لتطويــر قــدرات الطلبــة فــي المهــارات اللغويــة. 
ويجــذب القســم قــوة طالبيــة وتدريســية كبيــرة، كمــا يلعــب دورًا فعــااًل فــي خدمــة المجتمــع عبــر المحاضــرات 
والخدمــات االستشــارية. وللقســم أيضــًا برنامــج فعــال فــي الدراســات العليــا مــع التركيــز علــى نظريــات النقــد 

للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي اآلداب.

أمــا قســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا فيركــز علــى تطويــر المهــارات اللغويــة للطلبــة وتغطيــة الجوانــب األدبيــة 
بمختلــف  العصــور، إضافــة إلــى تقديــم المقــررات فــي األدب المقــارن واألدب األمريكــي والترجمــة إلعــداد 
الخريجيــن وإكســابهم المهــارات والخبــرات الالزمــة فــي المجــال . ويقــوم القســم بتنظيــم الفعاليــات االجتماعيــة 

والثقافيــة واألكاديميــة والمؤتمــرات والمناظــرات و دعــوة المحاضريــن المحلييــن والعالمييــن. 

أمــا قســم التاريــخ فيقــدم برنامجــًا أكاديميــًا فــي التاريــخ مــع برنامــج خــاص فــي علــم اآلثــار ممــا يقــود للحصــول 
علــى درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي التخصــص، و يوفــر أيضــًا درجــة الماجســتير فــي مجــال التاريــخ لطلبــة 

الدراســات العليــا.

ويقــدم قســم الفلســفة مقــررات فــي الفلســفة اإلســالمية واألوروبيــة للحصــول علــى درجــة اإلجــازة الجامعيــة ودرجــة 

أ.د. سعاد عبد الوهاب و أ.د. حياة ناصر الحجي و د. عبد هللا القتم
 في مؤتمر الثقـافة العلمية :بين الواقع و المأمول
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الماجســتير فــي التخصــص، مــع التركيــز علــى تطويــر المهــارات والقــدرات العقليــة والفكريــة للطلبــة فــي التحليــل 
المنطقــي والتفكيــر اإلبداعــي والتقييــم النقــدي والحكــم فــي مجــاالت الســلوك األخالقــي والتجربــة الجماليــة والحيــاة 
العمليــة. ويقــع التركيــز أيضــًا علــى المفاهيــم و األنظمــة و القضايــا والرمــوز الفلســفية. أمــا برنامــج الدراســات 

العليــا فيقــدم دراســة متعمقــة للمواضيــع الرئيســة و المشــكالت و األنظمــة و النصــوص فــي مجــال الفلســفة.

أمــا قســم اإلعــالم فيعمــل علــى إعــداد الخريجيــن لوظائــف الصحافــة و اإلعــالم واالتصــاالت عــن طريــق المقــررات 
والفــرص العلميــة للتعلــم وتدريــب مهــارات االتصــاالت وإتقانهــا بالتجريــب واالختبــار. وتعتمــد الدراســة فــي القســم 
علــى تعريــض الطلبــة للعوامــل االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة واالقتصاديــة لتعزيــز فهمهــم لــدور اإلعــالم فــي 
المجتمــع وليصبحــوا متصليــن فاعليــن فــي مختلــف التطبيقــات اإلعالميــة مثــل الكتابــة الصحفيــة واإلذاعــة والتلفــاز 
مــن خــالل مقــررات كتابــة التقاريــر واإلخــراج واإلعــالن وإذاعــة األخبــار والتصويــر الصحفــي والنشــر اإللكترونــي. 
ويــدرس جميــع الطلبــة فــي القســم مقــررات أساســية فــي اإلعــالم، ثــم بإمكانهــم بعــد ذلــك مواصلــة دراســة الصحافــة 
لدخــول مجــال الصحافــة واإلعــالم أو مواصلــة دراســة اإلذاعــة والتلفــاز لدخــول مجــال اإلذاعــة واإلنتــاج التلفزيونــي.

أما قســم اللغة الفرنســية وثقافاتها فهو إضافة جديدة لكلية اآلداب بدأ العمل به مع بداية الفصل الدراســي األول 
مــن العــام الجامعــي 2015/2014. و يهــدف برنامــج اللغــة الفرنســية وثقافاتهــا إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف 
والمهارات االختصاصية في اللغة والثقافة الفرنسية، كما يهدف إلى إنماء الحس التحليلي والنقدي عند الطالب 
وبذلك يعد طالبًا ذا خلفية واسعة يمكنه أن يشغل وظائف متعددة في القطاع اإلداري والقانوني والتربوي والبنكي 
وفــي مجــال الترجمــة. ويقــدم البرنامــج مقــررات عــدة فــي اللغــة الفرنســية وعلومهــا، واألدب الفرنســي و الفرانكوفونــي 
والمقارن، والثقافة والنقد والتاريخ والفلسفة والسياسة والفنون، باإلضــــافة إلى المهارات اللغوية الثـــــــالث ) القراءة، 
الكتابة، المحادثة( ومقررات في مهارات الترجمة. ويمكن للطالب أن يختار تخصصًا مساندًا من كليات وأقسام 
الجامعــة المختلفــة أو التخصــص المســاند فــي الترجمــة ، وعنــد اســتيفاء متطلبــات التخــرج ، كمــا تحددهــا الالئحــة 

الجامعيــة، يمنــح الطالــب اإلجــازة الجامعيــة فــي اللغــة الفرنســية وثقافاتها.

كمــا تــم ضــم مركــز اللغــات إلــى عمــادة كليــة اآلداب بتبعيــة كاملــة وذلــك فــي 10/11/ 2011، حيــث صــدر 
قــرار مديــر الجامعــة تحــت رقــم )2438( بضــم المركــز إلــى عمــادة كليــة اآلداب. وتعمــل الكليــة جاهــدة إلــى 
تطويــر مركــز تدريــس اللغــات مــن خــالل رؤيــة بعيــدة المــدى تحقــق تطلعــات الجامعــة إلــى مســتوى متقــدم فيمــا 
يقــدم فــي هــذا المركــز مــن برامــج لتدريــس اللغــات فــي الوقــت الحاضــر وبرامــج لغويــة قــد تســتحدث فــي المســتقبل. 

ويضــم المركــز فــي هيكلــه الحالــي الوحــدات اآلتيــة:

  1. وحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها.
  2. وحدة اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب.
  3. وحدة اللغة اإلنجليزية بكلية الشريعة.
  4. وحدة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق.

وتمتلــك كليــة اآلداب مصــادر متطــورة وخدمــات حديثــة وآخــر مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا الســمعية والبصريــة، 
كمــا يتوفــر فيهــا اســتوديو حديــث وخدمــات إنتاجيــة توفــر جميعهــا أفضــل األجــواء األكاديميــة للطلبــة. وتلعــب 
الكليــة دورًا رياديــًا فــي تقــدم العلــوم والمعرفــة بتشــجيعها للقيــم الثقافيــة واإلنســانية وبمحافظتهــا علــى التــراث 
العربــي، إلــى جانــب كونهــا حلقــة وصــل أساســية بيــن جامعــة الكويــت وغيرهــا مــن الجامعــات الرائــدة علــى 
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المســتويين اإلقليمــي والعالمــي، وتقــع الكليــة فــي الحــرم الجامعــي فــي كيفــان.

قسم اللغة العربية وآدابها
نشــأ قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا عــام 66/ 1967، وهــو العــام الــذي تــم فيــه إرســاء دعائــم جامعــة الكويــت. 
ومــن خــال  الــدأب المتواصــل حقــق القســم إســهاماً كبيــراً فــي أداء رســالته العلميــة والحضاريــة والتراثيــة 

وخدمــة المجتمــع وإبــداء القيمــة الحضاريــة للغــة العربيــة.

ــة  ــه والباغ ــد ونظريات ــرف واألدب والنق ــو والص ــة والنح ــي اللغ ــررات ف ــن المق ــدداً م ــم ع ــدم  القس ويق
والدراســات األســلوبية والقرآنيــة مــع التركيــز علــى مهــارات القــراءة والكتابــة واالســتماع، وتطويــر قــدرات 

ــة. ــة والتعبيري ــة والتحليلي ــة فــي المهــارات اللغوي الطلب

كمــا يقــدم القســم خدمــات تدريســية لطلبــة كليــة التربيــة ) تخصــص لغــة عربيــة ( وطلبــة كليــة الشــريعة. وتمتــد 
خدمــات القســم التدريســية لتشــمل معظــم كليــات الجامعــة. وذلــك عــن طريــق تدريــس مقرريــن إلزامييــن همــا:

] مهارات االتصال اللغوية 101[  و ] جماليات األدب العربي 102[.

فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان، وسعادة  أ.د. بدر العيسى وزير التربية والرئيس 
األعلى للجامعة، ومدير جامعة الكويت. أ.د. حسين أحمد األنصاري ، وأ.د. سعاد عبد الوهاب عميدة الكلية 

وبــدأ القســم بتطبيــق صحيفــة التخــرج الجديــدة ابتــداًء مــن الفصــل األول للعــام الجامعــي 2006/2005، التــي 
تتفــق ومعاييــر مؤسســة االعتمــاد األكاديمــي )AALE(. وبنــاًء علــى ذلــك، أصبــح التخصــص الرئيــس )60( 
وحــدة دراســية، ومقــررات الثقافــة العامــة )48( وحــدة دراســية. ويطــرح القســم تخصصــًا مســاندًا لطلبــة القســم 
)يختــار الطالــب فيــه 24 وحــدة دراســية مــن خــارج القســم( أو تخصصــًا فرعيــًا فــي اآلداب واللغــات الشــرقية مــن 
داخــل القســم. ويقــدم القســم تخصصــًا مســاندًا )لغــة عربيــة( لطلبــة األقســام األخــرى فــي الجامعــة، وبهــذا يكــون 

عــدد الوحــدات الالزمــة للتخــرج )132( وحــدة دراســية ] 60 + 48 + 24 [ = 132.

وقد تم وضع خطة أكاديمية إلنشاء قسم الدراسات الشرقية وآدابها، وأجيزت الخطة من محكمين متخصصين 
مــن خــارج الجامعــة. وفــي القســم برنامــج فعــال فــي الدراســات العليــا للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي اللغــة 
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والنحــو، واألدب والنقــد. وانتهــى القســم مــن وضــع خطــة برنامــج الدكتــوراه المكونــة مــن تشــعيبين: األدب والنقــد، 
أنشــطته  باســتمرار، ويفعــل  التخــرج  القســم مراجعــة صحائــف  للتحكيــم. ويواصــل  واللغــة والنحــو، وسترســل 
األكاديميــة والثقافيــة لمواكبــة التطــور المعرفــي واألكاديمــي والتربــوي، بمــا ينعكــس إيجابيــًا علــى طلبــة القســم، 

وإبــراز دوره فــي خدمــة المجتمــع.

قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
أمــا قســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا فيركــز علــى تطويــر المهــارات اللغويــة للطــالب وتغطيــة الجوانــب الثقافيــة 
إلــى تقديــم مقــررات حديثــة فــي اللغويــات بمختلــف أفرعهــا واألدب المقــارن  بمختلــف العصــور، باإلضافــة 
والدراســات الثقافيــة المقارنــة واألدبيــن البريطانــي واألمريكــي والترجمــة إلعــداد الخريجيــن وإكســابهم المهــارات 
اللغويــة والمعرفــة الثقافيــة الالزمــة فــي هــذا المجــال. وينشــط القســم فــي مجــال الفعاليــات الثقافيــة واألكاديميــة 
والنــدوات والمناظــرات التــي يشــارك بهــا الطــالب واألســاتذة، كمــا يقــوم القســم ســنويًا بدعــوة أســاتذة محلييــن 
وعالمييــن كأســاتذة زائريــن لعقــد لقــاءات مــع الطــالب فــي مرحلتــي البكالوريــوس والدراســات العليــا لالســتفادة مــن 
خبراتهــم وإلثــراء النمــو المعرفــي لطــالب القســم. ويلــزم لخريــج القســم أن يجتــاز 132 وحــدة دراســية الســتكمال 

متطلبــات التخــرج.

وفــي مرحلــة الدراســات العليــا يعــرض القســم حاليــًا برنامجيــن للماجســتير فــي الترجمــة واألدب والدراســات الثقافيــة 
المقارنــة، وقــد بــدأت الدراســة ببرنامــج الماجســتير فــي الترجمــة عــام 2005، وبــدأت الدراســة فــي برنامــج األدب 
والدراســات الثقافيــة المقارنــة فــي الفصــل الثانــي مــن العــام الجامعــي2007، وتــم تخريــج عــدٍد ال بــأس بــه مــن 
الطلبــة بالبرنامجيــن. ولــدى قســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا برنامــج للدكتــوراه فــي الترجمــة تــم إعــداده و إقــراره بعــد 
تحكيمــه خارجيــًا ويبقــى تعييــن عــدد مــن األســاتذة المتخصصيــن لبــدء قبــول الطــالب. كذلــك قــام قســم اللغــة 
اإلنجليزيــة وآدابهــا بإعــداد برنامــج للماجســتير فــي اللغويــات التطبيقيــة وتــم العــام الماضــي 2016-2015 
تحكيمــه خارجيــًا بحضــور أســتاذين مــن كبــار المتخصصيــن فــي اللغويــات التطبيقيــة مــن بريطانيــا وهولنــدا 

وســيتم إقــراره قريبــًا بــإذن هللا.

قســم الفـلســفة 
الجامعيــة  اإلجــازة  درجــة  علــى  للحصــول  والغربيــة  اإلســالمية  الفلســفة  فــي  مقــررات  الفلســفة  قســم  يقــدم 
والفكريــة  العقليــة  والقــدرات  المهــارات  تطويــر  علــى  التركيــز  مــع  التخصــص،  فــي  الماجســتير  ودرجــة 
للطلبــة فــي التحليــل المنطقــي والتفكيــر اإلبداعــي والتقييــم النقــدي والحكــم فــي مجــاالت الســلوك األخالقــي 
والرمــوز  والقضايــا  واألنظمــة  المفاهيــم  علــى  أيضــًا  التركيــز  ويقــع  العمليــة.  والحيــاة  الجماليــة  والتجربــة 
الفلســفية. أمــا برنامــج الدراســات العليــا فيقــدم دراســة متعمقــة للمواضيــع الرئيســة والمشــكالت واألنظمــة 
والنصــوص فــي مجــال الفلســفة، مــع التــزام الطلبــة بكتابــة أطروحــة مميــزة تتنــاول مشــكلة فلســفية رئيســة. 

ويــدرس القســم حاليــًا مشــروع برنامــج درجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة.

قسم التاريخ 
يعــد قســم التاريــخ أحــد أقــدم األقســام العلميــة بكليــة اآلداب، وجامعــة الكويــت، حيــث كان فــي طليعــة األقســام 
العلمية التى تأسســت في الجامعه مع إنشــاءها في عام 1966، وهو ال يعنى بدراســة تاريخ الكويت فحســب، 



كلية اآلداب68 جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت

       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

صورة جماعية من مؤتمر عصر الشيخ عبد هللا السالم

بــل يهتــم بدراســة تاريــخ العالــم فــي عصــوره المختلفــة. وقــد عمــل القســم علــى تطويــر برامجــه الدراســية وآليــات 
تدريســها بشــكل يجعــل خريجيــه فــي مســتوى يتماشــى مــع التطــور الســريع، واحتياجــات ســوق العمــل الكويتيــة. 

لهــذا تضمنــت صحيفــة التخــرج للقســم مقــررات لمعاجلــة الحقبــة القديمــة فــي تاريــخ العالــم، مــع التركيــز علــى 
تاريــخ وحضــارة اليونــان والرومــان، وتاريــخ وحضــارة مصــر والشــرق األدنــى القديــم، كمــا تضمنــت مقــررات 
لتغطيــة الفتــرة الوســيطة فــي تاريــخ أوروبــا، و مقــررات تغطــي تاريــخ العــرب علــى مــر العصــور، وكذلــك تاريــخ 
أفريقيــا وآســيا وأوروبــا واألمريكتيــن فــي العصريــن الحديــث والمعاصــر، مــع وجــود مســاحة لتدريــس مقــررات 
فــي موضوعــات غيــر تقليديــة تحــت مســمى موضــوع خــاص. وتتضمــن صحيفــة التخــرج مقــررًا لتدريــس 

التخــرج. لمشــروع  وآخــر  التاريخــي،  البحــث  منهــج 

وحقــق القســم نجاحــًا فــي متابعــة برنامــج الماجســتير فــي التاريــخ اإلســالمي والحديــث، مــع التقــدم فــي 
فيهمــا،  الدكتــوراه  لبرنامــج  اإلعــداد  وجــاري  التخصصيــن،  فــي  العلميــة  اإلطروحــات  مــن  كثيــر  إنجــاز 

وكذلــك يعمــل القســم إلقــرار مســاند علــم اآلثــار فــي القســم. 

قســم اإلعالم
يعمــل قســم اإلعــالم علــى إعــداد الخريجيــن لوظائــف الصحافــة واإلعــالم واالتصــاالت عــن طريــق المقــررات 
والفــرص العلميــة للتعلــم وتدريــب مهــارات االتصــال و إتقانهــا بالتجريــب واالختبــار. وتعتمــد الدراســة فــي القســم 
علــى تعريــض الطلبــة للعوامــل االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة واالقتصاديــة لتعزيــز فهمهــم لــدور اإلعــالم 
فــي المجتمــع وليصبحــوا متصليــن فاعليــن فــي مختلــف التطبيقــات اإلعالميــة مثــل الكتابــة الصحفيــة واإلذاعــة 
والتلفــاز مــن خــالل مقــررات كتابــة التقاريــر واإلخــراج واإلعــالن وإذاعــة األخبــار والتصويــر الصحفــي والنشــر 
اإللكترونــي. ويــدرس جميــع الطلبــة فــي القســم مقــررات أساســية فــي اإلعــالم، ثــم بإمكانهــم بعــد ذلــك مواصلــة 
دراســة الصحافــة لدخــول مجــال الصحافــة واإلعــالم او مواصلــة دراســة اإلذاعــة والتلفــاز لدخــول مجــال اإلذاعــة 

واإلنتــاج التلفزيونــي.
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آلداب كليــة ا                    

وتمتلــك كليــة اآلداب مصــادر متطــورة وخدمــات حديثــة وآخــر ماتوصلــت إليــه التكنولوجيــا الســمعية والبصريــة، 
كمــا يتوفــر فيهــا اســتديو حديــث وخدمــات إنتاجيــة توفــر جميعهــا أفضــل األجــواء األكاديميــة للطلبــة. وتلعــب 
الكليــة دورًا رياديــًا فــي تقــدم العلــوم والمعرفــة بتشــجيعها للقيــم الثقافيــة واإلنســانية وبمحافظتهــا علــى التــراث 
العربــي، الــى جانــب كونهــا حلقــة أساســية بيــن جامعــة الكويــت وغيرهــا مــن الجامعــات الرائــدة علــى المســتويين 
اإلقليمــي والعالمــي، وتقــع الكليــة فــي الحــرم الجامعــي فــي كيفــان، وللمزيــد مــن المعلومــات والتفاصيــل يرجــى 

زيــارة موقعهــا علــى شــبكة المعلومــات العالميــة.

قسم اللغة الفرنسية وثقـافـاتها
تســعى جامعــة الكويــت منــذ تأسيســها فــي عــام 1966 إلــى إنشــاء وتحديــث البرامــج و األقســام العلميــة لتطويــر 
المســيرة العلميــة فــي دولــة الكويــت، فــكان برنامــج قســم اللغــة الفرنســية و ثقافاتهــا آخــر هــذه البرامــج  وأحدثهــا، 
حيــث قامــت الجامعــة بإنشــاء هــذا القســم العلمــي انطالقــًا مــن رؤيــة الجامعــة فــي االنفتــاح علــى الثقافــات و 
الحضــارات اإلنســانية المختلفــة. بــدأ العمــل فــي قســم اللغــة الفرنســية وثقافاتهــا فــي الفصــل الدراســي األول مــن 
العــام الجامعــي 2015/2014 بعــد أن كان برنامجــًا يتبــع قســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا إداريــًا منــذ العــام 
الجامعــي 2007/2006، وقــد بــدأ البرنامــج بقبــول دفعتيــن فقــط مــن الطلبــة ووصــل عددهــم إلــى اثنــي عشــرة 
طالبــًا وطالبــة تــم تخرجهــم فــي العــام الجامعــي 2013/2012 وكان عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس حينــذاك 

عضويــن فقــط باإلضافــة إلــى االســتعانة باالنتدابــات الخارجيــة لتدريــس المقــررات المطلوبــة. 

واآلن وبعــد مضــي ثــالث ســنوات مــن عمــر قســم  اللغــة  الفرنســية  وثقافاتهــا، وصــل عــدد الطلبــة المقيديــن فــي 
القســم مــا يقــارب مــن 180 طالــب و طالبــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن الطلبــة مــن أقســام مختلفــة فــي الجامعــة 
يدرســون اللغــة الفرنســية كمســاند ينتمــي معظمهــم إلــى قســم اللغــة اإلنجليزيــة واإلعــالم والعلــوم السياســية، ويوجــد 
فــي القســم  خمســة أعضــاء هيئــة  تدريــس مــن حملــة  شــهادة  الدكتــوراه  فــي مختلــف التخصصــات وهــم أ.د. 
منصــف الخميــري، د. وائــل ربضــي، د. إيزبيــل برنــارد، د. يعقــوب الشــمري، د.نجيــب الربضــي و يــرأس القســم 
د. يســر وجيــه المدنــي، األســتاذ المســاعد فــي قســم اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، وفــي القســم أيضــا ثالثــة مدرســين 
لغــة فرنســية. ويتطلــع القســم بحلــول العــام الجامعــي 2019/2018  أن يصــل عــدد الطلبــة إلــى 280 طالــب 
ــى   وطالبــة وعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى ســتة عشــر، باإلضافــة إلــى خمســة مدرســين لغــة فرنســية. وعل
الرغــم  مــن  حداثــة  قســم  اللغــة  الفرنســية  وثقافاتهــا، اســتطاع إثبــات حضــوره علــى  مســتوى  كليــة اآلداب 
وخارجهــا، حيــث  قــام طلبــة القســم بعــدة نشــاطات ثقافيــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر االشــتراك فــي 
االحتفــال العالمــي المعــروف »بأيــام  الفرنكوفونيــة« وذلــك فــي شــهر مــارس 2016، و الــذي حضــره معظــم 

الهيئــات الدبلوماســية الناطقــة بالفرنســية باإلضافــة إلــى جمهــور كبيــر مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

ــاتهم  وبــذل القســم أيضــًا جهــودًا مكثفــة فــي إتاحــة الفرصــة للخريجيــن المتميزيــن الراغبيــن فــى مواصلــة دراس
ــدأ العمــل بهــا فــي العــام الجامعــي  ــا فــي فرنســا وذلــك مــن خــال وضــع خطــة خمســية لابتعــاث  ب العلي
ــي فرنســا،  ــوراة ف ــى لدراســة الماجســتير والدكت ــة مــن خريجــي الدفعــة األول 2014\2015 بابتعــاث طالب
ويتطلــع القســم كذلــك  لطــرح برنامــج علــى مســتوى درجــة الماجســتير فــي اللغــة و األدب والثقافــة الفرنســية 

لتلبيــة حاجــة ســوق العمــل مــن التخصــص. 
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بعــد حوالــي 15 عامــًا مــن إنشــاء جامعــة الكويــت، صــدر مرســوم أميــري بتاريــخ 1980/5/17 بإنشــاء كليــة 
التربيــة و انطــالق مســيرة إعــداد المعلميــن و المعلمــات بمختلــف التخصصــات، و يقودهــا إلــى تحقيــق ذلــك رؤيــة 
صيغــت بعنايــة و هــي أن تكــون كليــة التربيــة مؤسســة تعليميــة تربويــة بحثيــة تقــدم تعليمــًا يتصــف بالجــودة و 

ينمــي التفكيــر و االبتــكار.

و خــالل مســيرة كليــة التربيــة و منــذ تخريــج أول دفعــة فــي العــام الدراســي 1985/1984 و حتــى اآلن بلــغ عــدد 
الخريجيــن و الخريجــات الذيــن قدمتهــم الكليــة إلــى ســوق العمــل مــا يقــارب 19892 معلمــًا و معلمــة. وبمزيــد مــن 
التفصيل و خالل مســيرة 17 عامًا، أي بالتحديد منذ عام 2000 حتى عام 2017، خّرجت الكلية إلى ســوق 
العمــل 6217 معلمــة ريــاض أطفــال و ابتدائــي و 5004 معلــم و معلمــة متوســط و ثانــوي – أدبــي و 1303 

معلميــن ومعلمــات متوســط وثانــوي –علمــي.

التخصصات التي تقدمها الكلية حسب الدرجة األكاديمية:

أواًل: درجة البكالوريوس
أ - برنامج رياض األطفال

ب- برنامج إعداد معلمات مرحلة االبتدائي في التخصصات التالية:

لغة عربية   )1(
دراسات إسالمية                                        )2(

لغة انجليزية     )3(
اجتماعيات    )4(

رياضيات       )5(
علوم    )6(

ج - برنامج إعداد معلمي ومعلمات مرحلتي المتوسـط والثانوي )أدبي( في التخصصات التاليـــة:

دراسات إسالمية   )1(
لغة عربيــــة                )2(

لغة انجليزية   )3(
اجتماعيات-تاريخ   )4(

اجتماعيات-جغرافيا   )5(
اجتماعيات-فلسفة   )6(

علم النفس-علوم اجتماعية     )7(

د- برنامج إعداد معلمي و معلمـات مرحلتي المتوسط و الثانوي )علمي( في التخصصات التالية:
رياضيـــــــــات  )1(

علوم- بيولوجيا  )2(
علوم كيمياء    )3(

علوم-فيزيـــــــــــاء     )4(
علوم-جيولوجيا   )5(

كلية الرتبية
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ثانيًا: درجة الماجستير و الدبلوم العالي 
ماجستير المناهج و طرق التدريس. أ . 

ماجستير أصول التربية. ب . 
ماجستير اإلدارة و التخطيط التربوي.  ج . 

ماجستير اإلرشاد النفسي المدرسي               د . 
دبلوم اإلرشاد الزواجي و األسري. ه . 

ثالثًا: درجة دبلوم اإلعداد التربوي
تســاهم الكلية بمســؤوليتها المجتمعية كجزء ال يتجزأ من التأهيل التربوي للمعلمين في مدارس الكويت، و ذلك 
مــن خــالل تقديــم درجــة دبلــوم اإلعــداد التربــوي للمعلميــن غيــر التربوييــن و فــي كافــة التخصصــات و المراحــل 
الدراســية بالتعــاون مــع وزارة التربيــة. و قــد خّرجــت الكليــة منــذ إنشــاء هــذا البرنامــج عــام 1978 أكثــر مــن 
3000 معلــم و معلمــة بالتخصصــات و المراحــل الدراســية المختلفــة. و مــن أجــل تحقيــق األهــداف المرســومة 
لكليــة التربيــة، جــاء الهيــكل التنظيمــي بمــا يحتويــه مــن كافــة المكاتــب و األقســام و اإلدارات التــي تتعــاون فيمــا 

بينهــا مــن أجــل إنجــاز العمــل و المهــام، و هــي تبــدأ مــن:

    مكتب العميد
    مكتب العالقات العامة

    مكتب العميد المساعد للشؤون األكاديمية و الدراسات العليا
    وحدة االعتماد األكاديمي

    مكتب العميد المساعد لألبحاث واالستشارات و التدريب
    مكتب العميد المساعد للشؤون الطابية

    مكتب التوجيه و اإلرشاد

أما األقسام العلمية و إنجازاتها فهي كالتالي:
   قسم المناهج و طرق التدريس

   قسم علم النفس التربوي
   قسم اإلدارة و التخطيط التربوي

   قسم أصول التربية

قسم المناهج و طرق التدريس
يســعى القســم إلــى إعــداد معلــم تتوافــر فيــه كل صفــات المعلــم التربــوي المتميــز و ضمــان تحقيــق معاييــر الجــودة 
العاليــة فــي مجــال إعــداده. و يشــمل القســم عــدد )69( عضــو هيئــة تدريــس و )14( مــن الهيئــة األكاديميــة 
المســاندة، و يقــدم القســم )86( مقــررًا علميــًا و يصــل عــدد الشــعب الدراســية التــي يقدمهــا القســم خــالل عــام 

أكاديمــي كامــل مــا يقــارب )499( شــعبة دراســية.
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لتربيــة كليــة ا                     

قسم علم النفس التربوي
تتحــدد رؤيــة القســم لمهامــه فــي إكســاب المتعلــم المعــارف و االتجاهــات و المهــارات و الكفايــات فــي المجــاالت 
النفســية و التربويــة التــي تمكنــه مــن أداء مهامــه المهنيــة فــي العمليــة التربويــة عــن رضــا و اقتــدار، وعلــى أســاس 
مــن اإلحســاس بتقديــر الــذات كمعلــم متميــز بالجــودة العاليــة. و يضــم القســم )16( عضــو هيئــة تدريــس و )7( 
مــن أعضــاء الهيئــة األكاديميــة المســاندة، و يقــدم )12( مقــررًا دراســيًا علــى مســتوى البكالوريــوس. و تبلــغ عــدد 
الشــعب الدراســية التــي يقدمهــا القســم فــي الفصــل الدراســي الواحــد )74( شــعبة دراســية، كمــا يقــدم القســم )15( 

مقــررًا دراســيًا علــى مســتوى الماجســتير و )8( مقــررات دراســية علــى مســتوى الدبلــوم فــي اإلرشــاد الزواجــي.

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي
يســعي قســم اإلدارة و التخطيــط التربــوي إلــى تقديــم تعليــم متطــور إلعــداد قــادة و باحثيــن فــي مجــاالت اإلدارة 
التربويــة. و يشــمل علــى )18( عضــو هيئــة تدريــس و )3( مــن أعضــاء الهيئــة األكاديميــة المســاندة، و يقــدم 
القســم )9( مقــررات دراســية علــى مســتوى البكالوريــوس تقــدم مــن خــالل )36( شــعبة دراســية فــي الفصــل 

الدراســي، كمــا بلــغ عــدد مقــررات الماجســتير )8( مقــررات.

قسم أصول التربية
يهــدف قســم أصــول التربيــة إلــى تمكيــن الطلبــة مــن تعميــق فهمهــم للنظريــات و العمليــات التربويــة و مؤسســاتها 
و أهدافهــا و مجاالتهــا بمــا يتناســب مــع المســتجدات الطارئــة فــي المجــال التربــوي. و يضــم القســم )21( عضــو 
هيئــة تدريــس و )2( مــن أعضــاء الهيئــة األكاديميــة المســاندة، و يقــدم القســم )11( مقــررًا دراســيًا فــي أصــول 
التربيــة تســهم فــي اإلعــداد المهنــي لطالــب كليــة التربيــة. و تبلــغ عــدد الشــعب التــي يقدمهــا القســم فــي الفصــل 

الدراســي الواحــد )51( شــعبة علــى مســتوى البكالوريــوس و )8( مقــررات دراســية علــى مســتوى الماجســتير. 

مكاتب ومراكز كلية التربية:
مركــز التقنيــات التربويــة: و هــو مركــز رائــد فريــد مــن نوعــه علــى مســتوى الكليــات يســعى إلــى أن يكــون   .1
األكثــر حيويــة و فاعليــة ومنافســة لمراكــز تقنيــات التعليــم فــي الكويــت و منطقــة الخليــج العربــي مــن خــالل 
التجديــد و التطويــر المســتمر للتطبيقــات التعليميــة للتقنيــات الحديثــة. و يشــمل علــى قســمين أساســيين همــا 
قســم الوســائل التعليميــة و قســم الحاســوب و اللــذان يتضمنــان العديــد مــن الشــعب اإلداريــة المهمــة و الحيويــة.

مكتــب االستشــارات و التدريــب: و هــو مكتــب أكاديمــي متميــز يســعى إلــى تقديــم خدمــات تربويــة متميــزة   .2
وذات جــودة عاليــة تخــدم الطلبــة و أعضــاء هيئــة التدريــس و اإلدارييــن فــي الكليــة. و أنجــز خــالل الفتــرة 
مــن 2008-2016 مــا يقــارب )139( برنامــج تدريبــي و )8( مشــاريع تعاقديــة، و عقــد )57( ورشــة 

طالبيــة خــالل الفتــرة مــن 2011 إلــى 2016.

مكتب المدير اإلداري   .3
وحدة اإلرشاد النفسي  .4
وحدة اللغة اإلنجليزية  .5
مركز تطوير التعليم   .6
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لحقــوق كليــة ا                     

أنشــئت كليــة الحقــوق بشــكل أساســي ككليــة الحقــوق والشــريعة بموجــب المرســوم األميــري الصــادر فــي 
األول مــن إبريــل 1967. وفــي عــام 1981، تــم فصــل كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية لتســتقل كليــة 
الحقــوق تحــت مســمى “ كليــة الحقــوق جامعــة الكويــت ــــ KUSL “. وتســعى الكليــة إلــى تقديــم مســتوى متميــز 
مــن التعليــم القانونــي الــذي يتماشــى مــع المقاييــس العالميــة، كمــا تلتــزم بتقديــم الكــوادر القانونيــة المؤهلــة 

للمجتمــع بمختلــف مؤسســاته.

علــى  للحصــول  ســنوات  يمتــد ألربــع  بكالوريــوس  لهــم  تقــدم  حيــث  العامــة،  الثانويــة  طلبــة  الكليــة  وتقبــل 
 )LL.M( وتقــدم الكليــة أيضــًا برنامــج الدراســات العليــا .)LL.B( درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي القانــون
منــذ العــام 1993 والــذي يشــمل مجالــي القانــون الخــاص والقانــون العــام. إضافــًة إلــى ذلــك، تقــدم الكليــة 
حاليــًا  الكليــة  وتتضمــن  العليــا.  الدراســات  كليــة  بإشــراف  البيئيــة  العلــوم  فــي  الماجســتير  برنامــج  أيضــًا 

أربعــة أقســام هــي:

1ــ   قسم القانون الخاص
2ــ   قسم القانون العام 

3ــ   قسم القانون الجزائي 
4ــ   قسم القانون الدولي

قسم القـانون الخاص
ويقــدم قســم القانــون الخــاص مقــررات فــي القانــون المدنــي وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والتنفيــذ، 
كمــا يقــوم القســم بطــرح درجــة الماجســتير فــي القانــون الخــاص. إضافــًة إلــى ذلــك، يتــم تدعيــم البرامــج 
فــي  أيضــًا  الكليــة  وتشــارك  الثقافيــة.  والمواســم  البحــث  وقاعــات  والنــدوات  العملــي  بالتدريــب  األكاديميــة 

الــدورات التدريبيــة التــي ينظمهــا مكتــب االستشــارات والتدريــب، إلــى جانــب المؤتمــرات والنــدوات.

قسم القـانون العام
أمــا قســم القانــون العــام فيقــدم المقــررات فــي القانــون الدســتوري واإلداري، والعقــود والحقــوق والحريــات المدنيــة، 
واألنظمــة السياســية والمــال العــام واالقتصــاد، والقانــون النفطــي والقانــون البيئــي واألنظمــة اإلداريــة والسياســية 
فــي الشــريعة اإلســالمية. ويعقــد القســم أيضــًا قاعــات البحــث والنــدوات ويقــدم التدريــب العملــي، كمــا يشــارك 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي األبحــاث وتقديــم الخدمــات المتنوعــة للمجتمــع عبــر الــدورات فــي القانــون العــام 

لألفــراد العامليــن فــي مختلــف الــوزارات والهيئــات الحكوميــة ومجلــس األمــة.

قسم القـانون الجزائي
ويقــدم قســم القانــون الجزائــي مقــررات إلزاميــة تعــد متطلبــات لنيــل درجــة اإلجــازة الجامعيــة مــن كليــة الحقــوق 
وهــي مقــرر قانــون الجــزاء العــام وقانــون الجــزاء الخــاص وقانــون اإلجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، إلــى جانــب 
قاعــات البحــث والتدريــب العملــي. ويضــاف إلــى ذلــك المقــررات االختياريــة كمقــرر علــم اإلجــرام والعقــاب واألدلــة 

كلية احلقوق
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والتحقيــق الجنائــي، ومقــرر القانــون الجنائــي الدولــي كمقــرر مشــترك مــع قســم القانــون الدولــي. كمــا يقــوم القســم 
ــم اإلجــرام والعقــاب ومقــرر  بطــرح مقــررات تدريــس لعمــوم طلبــة الجامعــة مــن غيــر الحقوقييــن مثــل مقــرر عل
القانــون الجزائــي وذلــك بهــدف رفــع مســتوى التثقيــف القانونــي علــى مســتوى الجامعــة، كمــا يعمــل القســم علــى 
تقديــم الخدمــات للمجتمــع عبــر الــدورات التدريبيــة فــي القانــون الجزائــي التطبيقــي واالستشــارات القانونيــة إلفــادة 

األفــراد عبــر القطاعــات العامــة والخاصــة.

قسم القـانون الدولي
أمــا قســم القانــون الدولــي فيتابــع التطــورات الدوليــة واالتفاقيــات التــي ترتبــط بهــا دولــة الكويــت إلبــداء وجهــة 
النظــر القانونيــة بشــأنها، كمــا يتبنــى أعضــاء القســم عقــد الــدورات والمؤتمــرات والحلقــات النقاشــية التــي تســعى 
إلــى تعزيــز المركــز القانونــي لدولــة الكويــت. و يتولــى أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم مهــام التدريــس والبحــث 
العلمــي إلــى جانــب تنظيــم النــدوات وقاعــات البحــث والمشــاركة بالمؤتمــرات المحليــة والعالميــة وتقديــم الخدمــات 
للمجتمــع وإعطــاء الــدورات التدريبيــة فــي مختلــف أفــرع القانــون الدولــي إلفــادة مؤسســات الدولــة واألفــراد وتقديــم 

الخدمــات االستشــارية لمختلــف القطاعــات العامــة والخاصــة.

وتعمــل الكليــة علــى إعــداد الكــوادر المؤهلــة لتلبيــة االحتياجــات المتناميــة فــي الدولــة لوظائــف النائــب العــام 
والقضــاة والمحققيــن فــي المؤسســات القانونيــة. وتقــوم الكليــة بنشــر المعرفــة والوعــي القانونــي فــي المجتمــع عبــر 
المحاضــرات والنــدوات واإلصــدارات ووســائل اإلعــالم، كمــا تدعــم الجــودة فــي المجــال القانونــي عــن طريــق تقديــم 
الــدورات التدريبيــة والنــدوات وتشــجيع البحــث والنشــر وتقويــة العالقــات الثقافيــة مــع مثيالتهــا فــي العالــم العربــي، 
كمــا تتعــاون الكليــة مــع مؤسســات الدولــة فــي إعــداد المشــاريع حــول القوانيــن واللوائــح والدراســات القانونيــة حســب 
الطلــب. ويتــم توظيــف خريجــي الكليــة فــي مختلــف مؤسســات الدولــة لممارســة العمــل القانونــي فــي مكاتــب أقســام 
التشــريع، وجمعيــة المحاميــن و وزارة العــدل، ومؤسســة التأمينــات االجتماعيــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل. 

ـــ  أعداد الطلبة في الكلية:
                        ــ الطالب:     897

                       ــ الطالبات:     1753
                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     اإلجمالــــي         2650

ـــ  مكاتب ووحدات الكلية:

 1ــ  مكتب الدراسات واالستشارات القـانونية، 
ويتبع المكتب الوحدات اآلتية:       

وحدة االستشارات               
                   وحدة المحاسبة
                   وحدة التدريب

                   وحدة االعتماد األكاديمي
                وحدة المعلومات

••
••
••
••
••



77 كلية الحقوق جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت

لحقــوق كليــة ا                     

2. المركز العربي اإلقـليمي للقـانون البيئي
تــم إنشــاء المركــز العربــي للقانــون البيئــي بموجــب قــرار مجلــس جامعــة الكويــت رقــم )2001/2( بتاريــخ 14 

نوفمبــر2001، تحــت مظلــة كليــة الحقــوق بجامعــة الكويــت كوحــدة مســتقلة تشــرف عليهــا كليــة الحقــوق.

كلية الحقوق، المبنى الجديد في موقع الشدادية
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

ت العليا  )الخالدية(
سا

كلية الدرا



79 كلية الدراسات العليا جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت

لعليــا ت ا ســا لدرا كليــة ا           

أنشــطة  علــى  اإلشــراف  بمهمــة  لالضطــالع   ،1977 أغســطس  فــي  العليــا  الدراســات  كليــة  تأسســت 
الدراســات العليــا وتنفيــذ سياســة الجامعــة فيمــا يتعلــق بالدراســات العليــا. وقــد حققــت الكليــة تقدمــًا ملحوظــًا 
أدخلــت  كمــا  مســتواه،  ورفــع  بالجامعــة  العالــي  التعليــم  نطــاق  توســيع  نحــو  عامــًا  وثالثيــن  ســبعة  خــالل 
ونفــذت إجــراءات فعالــة لمراقبــة نوعيــة برامــج الدراســات العليــا. وفــي ديســمبر 1996 وافــق مجلــس الكليــة 
علــى تأســيس “مكتــب الدراســات والتدريــب” فــي الكليــة، حيــث تتمثــل أهــم مســؤوليات المكتــب فــي تنفيــذ 
السياســات المتعلقــة بتحصيــل وصــرف المــوارد الماليــة بهــدف دعــم الدراســات العليــا فــي الجامعــة. وخــالل 
الفتــرة مــن 1996 إلــى 2007، تــم تطويــر الالئحــة التــي تحكــم برامــج درجــة الماجســتير لتشــمل متطلبــات 
برامــج درجــة الدكتــوراه، وبرامــج الدرجــة المشــتركة، وبرامــج دبلــوم دراســات عليــا عامــة وخاصــة. وباإلضافــة 
إلــى تحديــث الئحتهــا، اســتمرت الكليــة باتخــاذ خطــوات عمليــة نحــو تحســين قدرتهــا اإلداريــة، واشــتملت 

تلــك الخطــوات علــى تطويــر اإلجــراءات والنمــاذج الخاصــة بتطبيــق السياســات المعتمــدة.

برامج الدراسات العليا
يتــم اعتمــاد برامــج الدراســات العليــا بجامعــة الكويــت بعــد أن تقــوم األقســام العلميــة المعنيــة بتقديــم مشــاريع 
البرامــج المقترحــة إلــى كليــة الدراســات العليــا، حيــث تمــر بمراحــل عديــدة مــن الدراســة والتقييــم مــن قبــل اللجــان 
المختصــة والمستشــارين الخارجييــن. وتهــدف هــذه العمليــة إلــى ضمــان وجــود برامــج معتمــدة متميــزة ومطابقــة 

للمعاييــر العالميــة. وفيمــا يلــي عــرض للتفاصيــل المتعلقــة ببرامــج الدراســات العليــا المعتمــدة والمقترحــة:

برامج الدراسات العليا المعتمدة
ارتفــع عــدد برامــج الدراســات العليــا المعتمــدة تحــت إشــراف كليــة الدراســات العليــا بصــورة تدريجيــة مــن )3( 
برامــج فــي عــام 1980/1979، إلــى )72( برنامجــًا لدرجــة الماجســتير، و )12( برنامجــًا لدرجــة الدكتــوراه، و 

5 برامــج لدبلــوم الدراســات العليــا حتــى العــام 2018/2017. 

نظام معلومات الطالب
وتســتخدم كليــة الدراســات العليــا حاليــًا نظــام معلومــات الطالــب الجديــد الــذي يعتمــد علــى قاعــدة بيانــات 
فــي الجامعــة. هــذا وقــد  بالتنســيق مــع مركــز نظــم المعلومــات  النظــام  )ORACLE(، ويتــم تطويــر هــذا 
أدى اكتمــال المرحلــة الثانيــة لهــذا التطويــر إلــى تحســين اإلجــراءات المتعلقــة بالتقديــم، والقبــول، والتســجيل 
والمتابعــة الطالبيــة، كمــا مكــن الكليــة مــن اســتخراج قوائــم مختلفــة وإحصــاءات فيمــا يختــص بالمتقدميــن 

والطــالب الخريجيــن، وتســجيل المقــررات الدراســية عبــر اإلنترنــت.

كلية الدراسات العليا
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الدرجة إسم الربنامج الدرجة إسم الربنامج

كلية الحقوق كلية اآلداب
ماجستري القانون الخاص 19 ماجستري اللغة العربية وآدابها 1

ماجستري القانون العام 20 ماجستري الرتجمة 2

دبلوم التحكيم التجاري 21 دكتوراه الرتجمة 3

كلية التربية ماجستري الدراسات األدبية والثقافية املقارنة 4

ماجستري الرتبية 22 ماجستري التاريخ 5

دبلوم اإلرشاد الزواجي واألرسي 23 ماجستري الفلسفة 6

كلية الهندسة والبترول كلية العلوم االجتماعية
ماجستري الهندسة الكهربائية 24 ماجستري دراسات املعلومات 7

ماجستري الهندسة املدنية 25 ماجستري الجغرافيا 8

ماجستري الهندسة امليكانيكية 26 ماجستري علم النفس 9

ماجستري الهندسة الكيميائية 27 ماجستري العلوم السياسية 10

ماجستري هندسة البرتول 28 ماجستري الخدمة االجتامعية 11

ماجستري هندسة التحكم يف النظم 

والعمليات
29 ماجستري علم االجتامع 12

كلية العلوم  كلية الشريعة
ماجستري علم األدلة الجنائية 30 ماجستري الحديث الرشيف وعلومه 13

ماجستري رياضيات 31 دكتوراه الحديث الرشيف وعلومه 14

رياضيات دكتوراه 32 ماجستري التفسري وعلوم القرآن 15

ماجستري العلوم الرياضياتية 33 ماجستري العقيدة واملذاهب الفكرية 

املعارصة 
16

ماجستري الكيمياء 34 ماجستري الفقه املقارن وأصول الفقه 17

الكيمياء دكتوراه 35 دكتوراه الفقه املقارن وأصول الفقه 18

وفيما يلي قـائمة بأسماء البرامج المعتمدة بالكلية مرتبة بحسب المجال العلمي
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لعليــا ت ا ســا لدرا كليــة ا           

الدرجة إسم الربنامج الدرجة إسم الربنامج

دكتوراه الطب النووي 60 ماجستري الفيزياء 36

ماجستري علم الترشيح 61 ماجستري الجيولوجيا   37

ماجستري الصحة العامة 62 ماجستري اإلحصاء وبحوث العمليات 38

ماجستري علم األمراض 63 ماجستري علم الحيوان 39

دكتوراه علم األمراض 64 ماجستري بيولوجيا النبات 40

كلية الدراسات العليا    
)الدرجات المشتركة(

ماجستري امليكروبيولوجي 41

ماجستري العلوم البيئية 65 ماجستري الكيمياء الحيوية 42

ماجستري البيولوجيا الجزيئية 66 ماجستري التقنية الحيوية 43

دبلوم التمويل اإلسالمي 67 كلية العلوم اإلدارية
ماجستري هندسة البرتول والجيولوجيا 68 ماجستري التمويل 44

ماجستري علوم األرض التطبيقية ونظم 

املعلومات الجغرافية
69 ماجستري إدارة األعامل 45

كلية العلوم الطبية 
المساعدة

ماجستري املحاسبة 46

ماجستري علوم املختربات الطبية 70 ماجستري االقتصاد 47

كلية العلوم الحياتية دبلوم الدبلوم العايل يف اإلدارة العامة 48

ماجستري التغذية وعلم الغذاء 71           كلية الطب 

كلية الصيدلة دبلوم حياة الطفل   49

ماجستري العلوم الصيدالنية 72 ماجستري امليكروبيولوجي 50

كلية طب األسنان دكتوراه امليكروبيولوجي الطبي 51

ماجستري علم مواد األسنان 73 ماجستري علم وظائف األعضاء 52

ماجستري ميكروبولوجيا الفم 74 دكتوراه علم وظائف األعضاء 53

كلية العمارة ماجستري الكيمياء الحيوية الطبية 54

ماجستري العامرة 75 دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية 55

كلية علوم وهندسة 
الحاسوب

ماجستري العلوم الطبية الحيوية 56

هندسة الكمبيوتر   ماجستري  76 ماجستري علم العقاقري والسموم 57

علم الحاسوب   ماجستري  77 دكتوراه علم العقاقري 58

تكنولوجيا املعلومات   ماجستري  78 ماجستري الطب النووي 59
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كيفان(
سالمية )

ت اإل
سا

شريعة و الدرا
كلية ال
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مية ســال إل ا ت  ســا لدرا وا لشــريعة  ا كليــة   

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

تأسســت كليــة الشــريعة و الدراســات اإلســالمية ســنة 1402 ه/ 1982م بنــاًء علــى رغبــة األميــر الراحــل 
الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح رحمــه هللا عندمــا أصــدر المرســوم األميــري الســامي بتاريــخ 13/ 10 /1981 
م، و بــدأت الدراســة فــي الكليــة اعتبــارًا مــن العــام الجامعــي 1402/ 1403 ه الموافــق 1982 / 1983 
م. وقــد أنشــئت الكليــة لتكــون مركــز هدايــة للشــباب الجامعــي، و مصــدر إشــعاع إســالمي متخصــص تمتــد 
آثــاره عبــر الكويــت إلــى األقطــار و الشــعوب اإلســالمية التــي تتطلــع إلــى مزيــد مــن الدراســات الشــرعية و 

اإلســالمية.

رؤية الكلية
أن تصبح مؤسســة أكاديمية رائدة متميزة تعنى بالعلوم الشــرعية، و البحث العلمي، و المشــاركات المجتمعية، 

و تكــون موضــع اعتــزاز لمنتســبيها.

رسالة الكلية
المجتمــع  فــي  العلــوم  تلــك  نشــر  و  التعليميــة،  الجــودة  نظــم  أحــدث  وفــق  الشــرعية  العلــوم  تقديــم 
بينهــا  التعــاون  المتعلــق بالقضايــا المســتجدة، و  الشــرعي  البحــث  العالمــي، و تطويــر  المحلــي و 
خــالل  مــن  المجتمــع  احتياجــات  ســد  بهــدف  الدولــة  فــي  الخاصــة  و  العامــة  المؤسســات  بيــن  و 

. خريجيهــا

أهداف الكلية
1.  تخريج متخصصين في علوم الشــريعة و الدراســات اإلســالمية على وجه يتعامل فيه الخريج  مع العصر بأســلوب 

علمــي مقنــع و عقليــة متفاعلــة مدركــة و موجهــة.

2. إعداد القيادات المتعمقة في علوم الشريعة على المنهج العلمي الصحيح الموصل إلى 
    فهم نصوص الشريعة.

3. تنمية البحث العلمي في علوم الشريعة و إذكاء حركة االجتهاد الفقهي.

4. العمل على تحقيق التراث اإلسالمي.

5. غرس المفاهيم اإلسالمية و تعميم المعرفة بأحكام هللا تعالى.

6.  فتــح المجــال أمــام المــرأة للدراســة المتخصصــة فــي الشــريعة اإلســالمية بمــا ينعكــس أثــره علــى تربيــة األجيــال و نشــر 
التوعيــة فــي األوســاط النســائية.

7. التواصل مع المجتمع و النظر في قضاياه من خالل تهيئة خريجي الكلية للعمل في العديد من المجاالت.

8. جعــل الكويــت مصــدر إشــعاع إســالمي متخصــص يمتــد أثــره إلــى األقطــار والشــعوب اإلســالمية التــي تتطلــع إلــى 
مزيــد مــن هــذه الدراســات.
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

ما تتميز به الكلية:
1. حاجة الكليات األخرى لبعض مقررات كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية و باألخص كلية الحقوق و التربية.

2.  كثرة التخصصات المساندة المتاحة لطلبة كلية الشريعة.

3.  وجود مكتبة متخصصة تحوي مراجع و مصادر يحتاجها األستاذ و الطالب و الباحثين.

4.  حاجــة المجتمــع الماســة إلــى خريجــي كليــة الشــريعة فيمــا يمــس حياتهــم اليوميــة مــن خــالل اإلمامــة و الخطابــة و 
نحوهمــا.

5.  تعتبر كلية الشريعة صمام األمان في المجتمع في المحافظة على االعتدال و نبذ التطرف و الغلو في الدين.

6.  سرعة اختزال الوقت في ترقية أعضاء هيئة التدريس في الكلية بنظام المتابعة المستمرة.

7.  وجود الحرية األكاديمية و تنوع البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في مجال المؤتمرات  و الندوات و البحوث 
المنشــورة الممولة وغير الممولة في مواقع نشــر مختلفة.

8.  وجود مكتبتين فرعيتين متخصصتين في مجال تخريج األحاديث.

 األقسام العلمية:
تحتوي كلية الشريعة على أربعة أقسام:

1- قســم التفســير و الحديــث: قســم التفســير و الحديــث مــن األقســام المهمــة، ألنــه يقــوم بتدريــس كل مــا يتعلــق 
باألصليــن العظيميــن مــن أصــول التشــريع )القــرآن الكريــم و الســنة النبويــة(.

2 - قســم العقيــدة و الدعــوة: يمثــل القســم جــزءًا هامــًا مــن أقســام الكليــة باعتبــاره معنيــًا بتدريــس مســائل العقيــدة 
الصحيحــة و مــا يترتــب علــى هــذا مــن آثــار ســلوكية فــي حيــاة الفــرد و المجتمــع.

3 - قســم الفقــه و أصولــه: يهــدف القســم إلــى تحقيــق اإللمــام الوافــي عنــد الطــالب باألحــكام الفقهيــة فــي كافــة 
المجــاالت و تأصيلهــا و تصحيحهــا علــى وجــه يحقــق مقاصــد الشــريعة و مصالــح العبــاد.

 4 - قســم الفقــه المقــارن و السياســة الشــرعية: و يعنــى قســم الفقــه المقــارن و السياســة الشــرعية بعــرض 
المقــررات الدراســية التابعــة لــه وفــق منهــج المقارنــة بيــن المذاهــب الفقهيــة بصــورة موضوعيــة قائمــة علــى عــرض 

األدلــة المختلفــة و بيــان المناقشــات الــواردة عليهــا مــع اختيــار الراجــح منهــا وفقــًا لمــا تقتضيــه قواعــد الترجيــح.

إنجازات األقسام العلمية بكلية الشريعة و الدارسات اإلسالمية خالل عام 2017

أوالً / إنجازات قسم التفسير:
تشكيل لجان القسم و لجنة التعيينات و البعثات للعام الجامعي 2017 / 2018.   .1

2.  اقتراح بإنشاء درجة الدبلوم العالي للقراءات القرآنية.
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مية ســال إل ا ت  ســا لدرا وا لشــريعة  ا كليــة   

3.  اقتراح بإنشاء درجة الدكتوراه في التفسير و علوم القرآن.
 

إقامة مؤتمر قسم التفسير و الحديث تحت عنوان: )األحرف السبعة مفهومها و آثارها( بتاريخ 12 / 12 / 2017.   .4

5.  اقتــراح بإقامــة ندوتيــن فــي كل فصــل دراســي، نــدوة فــي الحديــث و نــدوة فــي التفســير، و إقامــة بعــض الــدورات و 
المحاضــرات العلميــة.

6.  تنظيم كل من الندوات و المحاضرات و ورش العمل التالية خالل عام 2017:

إقامــة دورة علميــة بعنــوان: )شــرح كتــاب األحاديــث األربعــون الفلســطينية( لمــدة )8( أيــام يومــي اإلثنيــن و   
.2017/  11/  22–  8 مــن  أســابيع  أربــع  مــدى  علــى  األربعــاء 

إقامــة دورة بعنــوان: )شــرح مختصــر علــوم الحديــث( للدكتــور/ بــدر محمــد العازمــي كل يــوم إثنيــن مــن تاريــخ    
.2017  /12  /18 إلــى   2017  /10  /9

  إقامــة دورة علميــة بعنــوان: )معرفــة قرائــن ترجيــح أو إعــالل الروايــات( كل يــوم إثنيــن و أربعــاء مــن 6 /11 
المطيــري. بــردي  ســعود  للدكتــور/   2017  /11  /29  -

إقامــة دورة علميــة بعنــوان: )مهــارات اســتخدام المكتبــة الشــاملة( لعضــوات هيئــة التدريــس بالكليــة للدكتــورة/    
.2017  /11  /16 و   14 و   12 بتاريــخ  العنــزي  إقبــال 

إقامة دورة علمية بعنوان: )مجلس سماع الشمائل المحمدية لإلمام أبي عيسى الترمذي( لطالبات كلية الشريعة   
يومــي اإلثنيــن واألربعــاء مــن 13 /11 - 22/ 11 /2017 للدكتــورة/ مهــا الجــارهللا.

إقامــة محاضــرة علميــة بعنــوان: )طالــب العلــم والقــرآن( للدكتــور/ أحمــد عيســى المعصــراوي يــوم الثالثــاء الموافــق    
7/ 11 /2017 بعــد صــالة الظهــر مباشــرة.

إقامــة ورشــة عمــل بعنــوان: )كيــف تكتــب مقــااًل متميــزًا( للدكتــور/ أحمــد المخيــال لطالبــات كليــة الشــريعة فقــط   
يومــي اإلثنيــن و األربعــاء بتاريــخ 9 - 11 /10 /2017.

تقديــم مقتــرح لعميــد الكليــة بشــأن عــدد الدرجــات المطلوبــة لمعيــد بعثــة بقســم التفســير و الحديــث للعــام الجامعــي     .7
.2018 / 2017

العمل على فرز ملفات المتقدمين لدرجة )مدرس مساعد( للعام الجامعي2017 /2018.    .8

إنشــاء مجموعــة واتســاب ألعضــاء القســم ممــا يســهل عمليــة التواصــل بأعضــاء القســم مــن  تعاميــم و غيــره و    .9
توفيــر قــدر كبيــر مــن الــورق لألســاتذة، و كذلــك إنشــاء مجموعــة خاصــة للدكتــورات.

تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المعيدين و المبتعثين في تخصص التفسير و الحديث.   .10

تقديم مقترح إلنشاء قاعة للتخريج اإللكتروني.   .11

متابعة الدورات التي يقوم بها بعض أعضاء القسم بالتنسيق مع العميد المساعد لألبحاث والتدريب.   .12

تكليــف لجنــة تطويــر المناهــج بالقســم للنظــر فــي مقــررات القســم و مراجعتهــا، و تكليــف اللجنــة الثقافيــة و اجتماعهــا    .13
لإلعــداد لمؤتمــر القســم األول، و تكليــف لجنــة الجــدول بالقســم بالتنســيق مــع العميــد المســاعد و أعضــاء القســم 

••

••

••

••

••

••

••
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

إلعــداد الجــداول الدراســية و اعتمــاد جــدول الفصــل الدراســي الثانــي 2017 / 2018، و تكليــف ســكرتير للقســم 
للمســاعدة فــي األعمــال اإلداريــة فيمــا يخــص األســاتذة و المتدربيــن.

تقديم طلب للعميد المساعد لألبحاث بتوفير بعض الكتب غير المتوفرة في قاعات التخريج للطلبة والطالبات،    .14
إضافــة إلــى المهمــات العلميــة الخارجيــة التــي قــام بهــا بعــض أعضــاء القســم.

ثانياً / أنشطة و إنجازات قسم العقيدة و الدعوة:
1.   عقــد لقــاء مــع أعضــاء هيئــة التدريــس المنتدبيــن بتاريــخ 17 / 10 / 2017 و لقــاء تنويــري مــع الطلبــة 

.2017  /  10  /19 بتاريــخ:  الدعــوة  و  العقيــدة  فــي  المتخصصيــن  المســتجدين 

بتاريــخ     المأمــول”  و  الواقــع  بيــن  التخصــص  “مســتقبل  بعنــوان  التخصــص  وطالبــات  طلبــة  مــع  لقــاء      .2
.2017  / 03  / 13

محاضــرة للطلبــة و الطالبــات بعنــوان: “مــروءة طالــب العلــم” لفضيلــة الدكتــور/ محمــد بــن إبراهيــم الحمــد،      .3
الطالبــات لفضيلــة األســتاذ  الطلبــة و  2017 و محاضــرة متخصصــة لألســاتذة و   / 03  / 15 بتاريــخ 
الدكتــور/ عبــد الغنــي مليبــاري بعنــوان “حقيقــة تأثيــر الطاقــة، الفكــر الفلســفي الشــرقي الوافــد و منهــج التعامــل 

معــه” بتاريــخ 17 / 04 / 2017.

إقامــة معــرض المخالفــات العقديــة للطالبــات للتحذيــر مــن بعــض الممارســات الشــركية، بإشــراف د.الجوهــرة      .4
الســعيدي يــوم الثالثــاء 16 / 5 / 2017.

اإلعــداد لبرنامــج الدكتــوراه فــي العقيــدة و المذاهــب الفكريــة المعاصــرة و إعــداد برنامــج دبلــوم الدراســات العليــا      .5
فــي الدعــوة إلــى هللا.

العمل على تصور مبدئي للمساهمة في عالج ظاهرة اإللحاد.    .6

مشــاركة الدكتــور/ عبــدهللا عــوض العجمــي فــي مســابقة الملصــق العلمــي للكليــات اإلنســانية للعــام 2016 -      .7
2017 ببحثيــن:

أ-  تأثير األلعاب اإللكترونية في التكوين العقدي لدى الناشئة. 
ب- الهرمنيوطيقا في الفكر الغربي: دراسة في الماهية و النشأة و التطور.

مشــاركة الدكتــور/ عبــدهللا عــوض العجمــي فــي مؤتمــر ظاهــرة الغلــو فــي الفكــر الدينــي المقــام فــي مدينــة فــاس     .8
المغربيــة بتاريــخ 26 - 28 إبريــل 2017، بورقــة بعنــوان “قــراءة فــي الغلــو الدينــي المعاصــر”، و مشــاركة 

الدكتــور/ محمــد ســعيدان العازمــي بورقــة بعنــوان “العــالج الدينــي و االجتماعــي لظاهــرة الغلــو الدينــي”.

إقامــة دورة فــي شــرح كتــاب أصــول الســنة لإلمــام أحمــد، للدكتــور/ عثمــان الخميــس بالتعــاون مــع جمعيــة     .9
العلــم. فــي  الراســخون 

فحــص ملفــات المتقدميــن لوظيفــة عضــو هيئــة تدريــس مــن األســاتذة  و األســاتذة المشــاركين  و قبــول ســتة   .10
متقدميــن و رفــع أســمائهم إلدارة الجامعــة، باإلضافــة إلــى فحــص ملفــات المتقدميــن لوظيفــة معيــد عضــو بعثــة 

و قبــول متقدمــة حاصلــة علــى درجــة الماجســتير و ابتعاثهــا للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه.
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إقامة المحاضرات و الدورات التالية:  .11

ــم للشــيخ الدكتــور/ عثمــان الخميــس فــي شــرح  كتــاب “أصــول  دورة بالتعــاون مــع جمعيــة الراســخون فــي العل
الســنة لإلمــام أحمــد بــن حنبــل” فــي كليــة الشــريعة.

محاضرة الشــيخ الدكتور/ عبدهللا بن عبدالمحســن التركي، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية الســعودية 
ورئيس رابطة الجامعات اإلسالمية، بعنوان “دور كلية الشريعة في المجتمع”  بتاريخ 29 / 10 / 2017.

محاضــرة الشــيخ الدكتــور/ عبــدهللا بــن ســليمان المنيــع، عضــو هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
بعنــوان “الربانيــون” بتاريــخ 5 /11/ 2017.

محاضرة  للدكتور/ محمد العوضي،  بعنوان “ نهاية ملحد”  بتاريخ 15/ 11/ 2017.

ثالثاً / إنجازات قسم الفقه و أصوله:
أوالً: نبذة عن القسم:

نشــأ القســم العلمــي )قســم الفقــه و أصــول الفقــه( متزامنــًا مــع نشــأة الكليــة فــي عــام 1983/1982، و يشــكل مــع 
قســم الفقــه المقــارن برنامجــًا موحــدًا تقدمــه الكليــة ضمــن برامجهــا وهــو تخصــص الدراســات الشــرعية الفقهيــة و 

أصولهــا و فروعهــا.

هذا و يشرف القسم على تدريس المقررات التالية:
1 - المرحلة الجامعية:

يشــرف القســم علــى تدريــس مقــررات الفقــه تدريســًا مقارنــًا مــن غيــر تقيــد بمذهــب معيــن، ومعتمــدًا علــى المنهــج 
العلمــي المتعــارف عليــه، حيــث تعتمــد الدراســة علــى المقارنــة بيــن المذاهــب المعتبــرة بذكــر أحكامهــا وبيــان أدلتهــا 

و الترجيــح بينهــا.

كمــا يشــرف القســم علــى تدريــس مقــررات أصــول الفقــه تدريســًا مقارنــًا بيــن مناهــج األصولييــن المختلفــة، ليتعــرف 
الطالــب علــى كيفيــة االســتنباط مــن األدلــة، فدراســة الفقــه و أصولــه دراســة منهجيــة تــؤدي إلــى أن يتعــرف 
الطالــب علــى مناهــج العلمــاء و كيفيــة الترجيــح بيــن المذاهــب فتتكــون عنــده ملكــة االســتنباط، و يســتطيع 

التصــدي لمــا يجــد مــن وقائــع.

كمــا يشــرف القســم علــى تدريــس مقــررات أصــول الفقــه و األحــوال الشــخصية و الميــراث لطلبــة كليــة الحقــوق، 
و يقــوم بتفريــغ أو انتــداب أعضــاء هيئــة تدريــس للقيــام بتدريــس المقــررات المذكــورة.

كما يشرف القسم على تدريس مواد كمتطلبات جامعية في غير كلية الشريعة و الحقوق؛ كمقرر العبادات.

2 - مرحلة الماجستير:
يشــرف القســم بالتعــاون مــع كليــة الدراســات العليــا علــى تدريــس مقــررات أصــول الفقــه و قواعــد الفقــه الكليــة 
و علــم الفــروق و تخريــج الفــروع علــى األصــول و الدراســات األصوليــة و الفقهيــة النصيــة دراســة مقارنــة 

••

••

••

••
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

متعمقــة مــع مــا يدرســه قســم الفقــه المقــارن و التــي تؤهــل الطالــب لمرحلــة الدكتــوراه.

3- مرحلة الدكتوراه:
أقــرت كليــة الدراســات العليــا بجامعــة الكويــت برنامــج الفقــه المقــارن وأصــول الفقــه لنيــل درجــة الدكتــوراه، والــذي 
يشــترك فيــه قســم الفقــه واألصــول وقســم الفقــه المقــارن والسياســة الشــرعية بالكليــة، وذلــك اعتبــارًا مــن بدايــة العــام 
الجامعــي 2004 / 2005، علــى أن تحتــوي صحيفــة التخــرج علــى )21( وحــدة دراســية منهــا )12( وحــدة 
دراســية إلزاميــة، و )3( وحــدات دراســية اختياريــة، و )6( وحــدات دراســية إلعــداد أطروحــة الدكتــوراه، واجتيــاز 

المناقشــة بتقديــر ال يقــل عــن جيــد.

ثانياً: أهداف القسم:
1 - األهداف العامة للقسم العلمي:

يهــدف القســم إلــى تحقيــق اإللمــام الوافــي عنــد الطــالب باألحــكام الفقهيــة فــي كافــة المجــاالت و تأصيلهــا و تصحيحهــا 
علــى وجــه يحقــق مقاصــد الشــريعة و مصالــح العبــاد.

توجيــه الطــالب عمليــًا إلــى كتــب الفقــه و األصــول األصيلــة، و االســتفادة منهــا فــي معالجــة الوقائــع و مواجهــة 
المعاصــرة. التحديــات 

يهــدف القســم إلــى تنميــة الفكــر الفقهــي فــي الطــالب، و تزويدهــم بمــا يمكنهــم مــن طــرح الحلــول الشــرعية للوقائــع 
الحديثــة إلــى جانــب األصــول و الفــروع الفقهيــة المقــررة.

إعداد العاملين في مرافق الدولة المختلفة و مؤسساتها بما يغطي حاجتها الشرعية و الثقافية و القانونية.

تخريــج العلمــاء القادريــن علــى العمــل بــوزارة العــدل و مجالــس القضــاء و مكاتــب المحامــاة، و تعليــم النــشء األحــكام 
اإلســالمية، و العمــل بــوزارة األوقــاف كأئمــة و خطبــاء و وّعــاظ، و العمــل  فــي بيــوت الــزكاة و المؤسســات الماليــة 
اإلســالمية، و تخريــج الطــالب القادريــن علــى مواصلــة البحــث العلمــي فــي كليــة الدراســات العليــا فــي مرحلــة الماجســتير.

 
2 -األهداف الخاصة للقسم:

تقديم المقررات العلمية المتعلقة بالفقه و أصول الفقه.

تقديــم المقــررات المســاندة، و المتطلبــات الجامعيــة االختياريــة علــى مســتوى كليــات الجامعــة تلبيــة لحاجــة الطــالب 
لدراســة هــذه المقــررات.

إعداد البحوث و الدراسات العلمية، إثراًء للعملية التعليمية و استجابًة لحاجة المجتمع.

المشاركة في المؤتمرات العلمية و الندوات الثقافية داخل البالد و خارجها.

العمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتفق و حاجة الطالب و خدمة المجتمع وفق المعايير العلمية و التربوية.

المشــاركة في القضايا التي تهم المجتمع الكويتي بصفة خاصة و العالم اإلســالمي بصفة عامة، و ذلك عن طريق 
وسائل اإلعالم المرئية و المسموعة و المكتوبة.

••
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ثالثاً: سبل تحقيق األهداف:
تشــكيل اللجــان التــي تقــوم بدراســة أمــور الطــالب بمــا يخــص المناهــج الحاليــة و تقديــم تصــور عنهــا، و تقديــم 
المناســب، و معادلــة  الكتــاب الدراســي  المســتقبلية المالئمــة، و وضــع  بالمناهــج و الخطــط الدراســية  االقتراحــات 

المختلفــة. الكليــات  بيــن  التحويــل  فــي  للطلبــة الراغبيــن  المقــررات 
 

الفصــول  جــداول  وضــع  و  فنيــة،  و  إداريــة  إمكانــات  و  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  القســم  ميزانيــة  وضــع 
المختلفــة لــكل عــام جامعــي، و تنشــيط عمــل اللجنــة الثقافيــة مــن نــدوات،  و حلقــات نقاشــية، و مؤتمــرات، 

بالقســم. التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســادة  ترقيــات  فــي  النظــر  و 

تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم علــى القيــام بــدورات تدريبيــة خاصــة للطــالب النابغيــن فــي مختلــف المجــاالت 
العلميــة.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم على القيام بالبحث العلمي مراعين في ذلك مستجدات العصر.

تشــجيع الحــوار العلمــي بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم، و ذلــك عــن طريــق الدعــوة إلــى عقــد حلقــات نقاشــية فقهيــة 
خاصة بالقســم.

قيــام أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم بالمشــاركة فــي النــدوات و المؤتمــرات و الحلقــات النقاشــية الخاصــة بالقســم و 
الكليــة و المجتمــع.

إنجازات القسم في مجال خدمة المجتمع:

1 - قيــام بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس بالمشــاركة فــي برامــج محطــات إذاعــة الكويــت بتقديــم البرامــج الدعويــة و الفقهيــة 
و الفتــاوى.

2 - كتابة مقاالت أسبوعية و فتاوى في عدد من الصحف و المجالت اليومية و الدورية.

3 - المشاركة في الهيئات الشرعية للبنوك و الشركات اإلسالمية في داخل دولة الكويت و خارجها.

4 - قيــام بعــض الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس بالمشــاركة فــي اللجــان االستشــارية اإلســالمية لبعــض مؤسســات دولــة 
الكويــت، و المشــاركة فــي إلقــاء المحاضــرات فــي اللجــان الخيريــة الكويتيــة، و جمعيــات النفــع العــام، باإلضافــة 

إلــى المشــاركة فــي فعاليــات وزارة األوقــاف و الشــؤون اإلســالمية.

5 - مشــاركة بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس فــي المؤتمــرات و النــدوات و الحلقــات النقاشــية و الدعويــة التــي يدعــون 
ليــوم  بالقســم بالخطبــة األســبوعية  التدريــس  قيــام بعــض أعضــاء هيئــة  العالــم، و  فــي  المســلمين  إليهــا لصالــح 
الجمعــة فــي بعــض مســاجد دولــة الكويــت، كمــا يقومــون بتدريــس بعــض المواضيــع فــي مختلــف المســاجد التــي 
فــي دراســتها، ويجيبــون خــالل ذلــك علــى أســئلة الجمهــور الخاصــة بمختلــف  يرغــب الجمهــور مــن المريديــن 

قضايــا الديــن.

6 -عقد لقاء ودي سنوي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم خارج الجامعة لتوطيد الروابط بين أفراد القسم جميعًا.
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رابعاً/ إنجازات قسم الفقه المقـارن والسياسة الشرعية:
أوالً: لمحات عن قسم الفقه المقـارن و السياسة الشرعية:

أنشــئ قســم الفقــه المقــارن و السياســة الشــرعية مطلــع العــام الجامعــي 1983/1982 لتدريــس مقــررات الفقــه 
المقــارن و السياســة الشــرعية، وفــق منهــج المقارنــة بيــن المذاهــب الفقهيــة، و كذلــك المقارنــة مــع القوانيــن 

الوضعيــة و خاصــة القوانيــن الســارية فــي دولــة الكويــت.

و يمنــح القســم حاليــًا درجــة البكالوريــوس فــي الفقــه المقــارن و السياســة الشــرعية كمــا يشــارك فــي منــح 
درجــة الماجســتير و الدكتــوراه فــي الفقــه المقــارن و أصــول الفقــه، و يطــرح القســم بعــض المقــررات الخاصــة 

بطلبــة كليــة الحقــوق، كمــا يطــرح مقرر“الثقافــة اإلســالمية” لجميــع كليــات الجامعــة.

و يســهم القســم كباقــي أقســام الكليــة فــي النشــاطات العامــة للكليــة و الجامعــة و المجتمــع المحلــي، مــن خــالل 
تقديم خطب الجمعة و الدورات الشــرعية و الندوات الدينية و الحلقات النقاشــية لنشــر الوعي الديني عبر شــرائح 
المجتمــع المختلفــة، كمــا يرتبــط القســم بعالقــات أكاديميــة متميــزة مــع األقســام المشــابهة فــي الجامعــات األخــرى، 
كتبــادل األســاتذة الزائريــن و اإلشــراف علــى الرســائل العلميــة لطلبــة الدراســات العليــا و مناقشــتها، بمــا يــؤدي إلــى 

توطيــد دعائــم العالقــات األكاديميــة و العلميــة مــع الجامعــات األخــرى فــي الــدول العربيــة و اإلســالمية.

و فــي العــام الجامعــي 2017 / 2018، بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي القســم )38( عضــوًا، يقومــون 
بتدريــس )105( مقــررات داخــل كليــة الشــريعة، إضافــًة إلــى عــدد مــن المقــررات فــي الكليــات األخــرى، كمــا 
يقومــون باإلشــراف والمناقشــة لرســائل الماجســتير و الدكتــوراه لطلبــة الدراســات العليــا، كمــا شــارك أعضــاء هيئــة 

التدريــس فــي )16( مهمــة علميــة فــي مختلــف دول العالــم.

ثانياً: أهداف قسم الفقه المقـارن والسياسة الشرعية:
إعداد المتخصصين في الفقه المقارن و السياسة الشرعية.   .1

تزويد الهيئات الحكومية بالكفاءات الشرعية المتخصصة و خاصة وزارات األوقاف و العدل والتربية.   .2

المساهمة في تحقيق التراث اإلسالمي و نشره بصورة علمية موثقة مناسبة.   .3

المشاركة في المؤتمرات و الندوات اإلقليمية و الدولية بأبحاث علمية في الفقه المقارن والسياسة الشرعية.   .4

5.  التنسيق بين القسم و األقسام العلمية األخرى التابعة للكلية، و توثيق الصلة مع عمادة الكلية و إدارتها.

6 . توثيق الصلة بين القســم و األقســام العلمية المثيلة في كليات الشــريعة و القانون و كليات الحقوق في الجامعات 
األخرى في الدول العربية و اإلســالمية.

المشاركة بتقديم الدراسات المفيدة للقضايا المحلية و اإلسالمية عبر وسائل اإلعالم المختلفة.   .7

ثالثاً: أهداف القسم التي تم تحقيقها في هذا العام:
1.  تخريج مئات الطلبة المتخصصين في الفقه المقارن و السياسة الشرعية و الذين التحقوا للعمل بالهيئات الحكومية 
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كوزارة األوقاف و العدل و التربية و محاكم العدل و مكاتب المحاماة.. إلخ.

2. شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي القســم فــي عشــرات المؤتمــرات و النــدوات و الــورش العلميــة، إضافــًة إلــى )16( 
مهمــة علميــة فــي مختلــف دول العالــم باإلضافــة إلــى إصــدار عشــرات الكتــب و البحــوث العلميــة المحكمــة.

استقدم القسم عددًا من األساتذة الزائرين لتبادل الخبرات العلمية.   .3

شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي القســم فــي عشــرات النــدوات و البرامــج التلفزيونيــة فــي القنــوات الفضائيــة    .4
المتنوعــة، خدمــة للقضايــا المحليــة و اإلســالمية و الدوليــة، و كذلــك شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس بإلقــاء خطــب 
الجمعــة علــى مــدار العــام فــي مختلــف مســاجد الكويــت و إلقــاء الــدروس و المحاضــرات فــي المســاجد و المــدارس 

و المراكــز الثقافيــة المختلفــة.

شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجمعيــات الخيريــة و األهليــة و المجالــس و اللجــان و الهيئــات الشــرعية فــي    .5
العديــد مــن البنــوك و المؤسســات الماليــة اإلســالمية.

شارك أعضاء هيئة التدريس في اإلشراف و المناقشة لرسائل الماجستير و الدكتوراه.   .6

شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي العديــد مــن الفعاليــات و األنشــطة االجتماعيــة، و المشــاركة بعضويــة مجالــس    .7
اآلبــاء فــي مــدارس وزارة التربيــة، و كتابــة المقــاالت الصحفيــة فــي الصحــف اليوميــة والمجــالت الدوريــة، و 
المشــاركة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة، و التفاعــل مــع أبنــاء المجتمــع فــي حــل مشــكالتهم و اإلجابــة 

علــى تســاؤالتهم.

8. المشــاركة فــي التأهيــل و التدريــب فــي الــدورات الشــرعية و العلميــة المختلفــة و المشــاركة فــي الهيئــات االستشــارية 
و مجالــس إدارة بعــض المؤسســات الوطنيــة.

و باإلضافــة إلــى مــا تقــدم فقــد شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي العــام الجامعــي 2016 / 2017 فــي مهمــات 
علميــة دوليــة فــي تركيــا و الســعودية و بريطانيــا و ماليزيــا و أمريــكا و المغــرب و األردن و غيرهــا مــن الــدول. 
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صحة العامة )الجابرية(
كلية ال
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مــة لعا لصحــة ا كليــة ا             

كلية الصحة العامة
أنشــئت كليــة الصحــة العامــة بنــاًء علــى المرســوم األميــري رقــم )307( فــي نوفمبــر 2013. و يعــرض هــذا 
التقرير الوضع الحالي لتأســيس الكلية، و آخر المســتجدات عن البرامج التعليمية المقترحة، و إســتراتيجيات و 
أولويــات البحــث و التعــاون مــع المؤسســات الخارجيــة، و النظــام الحالــي للكليــة و احتياجــات التوظيــف المتوقعــة 

و احتياجــات المســاحة و البنيــة التحتيــة.

تمهيد
شــهدت الكويــت مرحلــة انتقاليــة ســريعة فــي االقتصــاد و علــم األوبئــة والديموغرافيــة االجتماعيــة خــالل 
العقــود الخمســة الماضيــة، كمــا شــهدت الصحــة الســكانية تحســنًا هائــاًل علــى مــدى الجيليــن الماضييــن، 
ممــا نتــج عنــه ارتفــاع متوســط عمــر األشــخاص مــن 50 عامــًا إلــى 77 عامــًا. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد 
ازدادت اإلصابــة باألمــراض غيــر المعديــة بشــكل كبيــر خــالل العقــود الماضيــة و الســيما أمــراض القلــب 
و األوعيــة الدمويــة و الســكري و الســرطان، و أصبحــت الســمنة شــائعة بشــكل متزايــد، و ارتفعــت نســبة 
بدانــة األطفــال فــي الكويــت باإلضافــة إلــى ازديــاد الحــاالت المتأثــرة بالعوامــل البيئيــة و المهنيــة الخطــرة، 
بمــا فيهــا حــوادث الســيارات و إصابــات العمــل و التــي تشــمل الســقوط مــن ارتفاعــات عاليــة، و كل مــا ســبق 
يعتبــر مــن أهــم أســباب الوفيــات و األمــراض و اإلصابــات المرتبطــة بالســلوكيات و المخاطــر البيئيــة و 
المهنيــة التــي تحــدث فــي المجتمــع و أماكــن العمــل و هنــا يأتــي دور المستشــفيات و العيــادات فــي توفيــر 

العــالج لهــذه الحــاالت. 

إن تحســين بيئــة المجتمــع و مــكان العمــل مــن شــأنهما أن يعــززا صحــة الســكان أو أن يقلــال مــن ارتفــاع معــدل 
اإلصابــات، لــذا فــإن الصحــة العامــة تعــد أفضــل وســيلة لتنفيــذ السياســات الصحيــة فــي جميــع المســتويات. 
و ال تقتصــر مســؤوليتها علــى وزارة الصحــة فقــط، بــل فــي جميــع الــوزارات الحكوميــة فضــاًل عــن القطــاع 
الخــاص. كمــا ســتركز كليــة الصحــة العامــة الجديــدة علــى المجتمــع لتعزيــز قدرتهــا بتوفيــر الصحــة وحمايتــه 

و وقايتــه مــن األمــراض. 

تعتمــد إســتراتيجية الكليــة علــى شــعار “الصحــة العامــة لمجتمــع عــام صحــي” وتأمــل أن تحقــق أهــداف هــذا 
الشــعار عــن طريــق: 

استقطاب وتدريب الخبرات الحالية والمستقبلية والقوى العاملة في مجال الصحة العامة و دراسات المجتمع.  )1

تعزيز البحوث بشأن النتائج الصحية العامة.  )2

3(   توفير التدريب المهني في مجال الصحة العامة و إدارة نظام الصحة.

4(   توفير الخبرات الفنية لمؤسسات الصحة العامة في الكويت من خالل خدمة المجتمع.

برامج التدريب األكاديمية و المهنية
تســعى كليــة الصحــة العامــة لجــذب وتدريــب خبــراء المســتقبل فــي مجــال الصحــة العامــة ودراســات المجتمــع، 

وســيتم ذلــك مــن خــالل إدراج برامــج لدرجــة البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه.
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بكالوريوس في دراسات الصحة و المجتمع
منظمــات  إلفــادة  خريجيــن  تجهيــز  علــى  المجتمــع  و  الصحــة  دراســات  بكالوريــوس  برنامــج  مهمــة  تقــوم 
وخدمــة  الصحيــة  المشــاكل  معالجــة  خــالل  مــن  الخــاص،  القطــاع  وشــركات  الصحيــة  الرعايــة  مجتمــع 
المجتمــع، أو تدريــب الطلبــة حاملــي شــهادة البكالوريــوس فــي الصحــة العامــة أو المجــاالت ذات الصلــة، 
وتوفيــر بيئــة تعليميــة حديثــة تشــمل التعليــم القائــم علــى حــل المشــاكل و ديناميكيــات المجموعــات الصغيــرة 
و الفــرص المتاحــة للبحــوث و تجــارب ممارســة الصحــة العامــة و خدمــة المجتمــع  وتزويدهــم بالمهــارات 
المســؤولية االجتماعيــة و  المهنيــة و  القيــم  بفاعليــة و غــرس  المهــام  للمشــاركة ألداء  القابلــة  الالزمــة و 

المهنيــة. المنظــم و االتصــاالت  الممارســات األخالقيــة والعمــل الجماعــي 

الصحــة  وزارة  ممثلــي  مــن  المجتمــع  دراســات  و  الصحــة  لبكالوريــوس  الدراســية  المناهــج  لجنــة  وتتألــف 
لتقديمهــا إلدارة الجامعــة  المناهــج  و كليــات دراســات الصحــة و المجتمــع ، وهــي تعمــل حاليــًا إلنهــاء 

لعليــا. ا

و ســيتم إطــالق برنامــج البكالوريــوس الجديــد فــي الدراســات الصحيــة و المجتمعيــة )BSHCS( مــع الدفعــة 
األولــى - حوالــي 20 طالبــًا- فــي ســبتمبر2017.

برنامج الماجستير في الصحة العامة
 

خالفــًا لمعظــم كليــات العلــوم واآلداب، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن برامــج الدراســات العليــا فــي كليــات الصحــة 
العامــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ذات طبيعــة مهنيــة و ليســت أكاديميــة. لــذا فــإن العديــد مــن هــذه البرامــج 
والعديــد مــن برامــج الدكتــوراه فــي كليــة الصحــة العامــة بجامعــة الكويــت غيــر متوفــرة فــي المقــام األول لتدريــب 
األكاديمييــن لشــغل الوظائــف األكاديميــة فــي الجامعــة، و لكــن لتدريــب المهنييــن فــي مجــال الصحــة العامــة 
لممارســة إدارة الصحــة العامــة و الخدمــات الصحيــة فــي دولــة الكويــت. هــذه هــي الوظيفــة األساســية الذيــن يجــب 

أن تكــون معتمــدة لكليــة الصحــة العامــة بشــكل كامــل مــن أجــل صحــة ســكان دولــة الكويــت.

 أمــا بكالوريــوس العلــوم فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة، فســوف يؤهــل القــوى العاملــة األساســية للمبتدئيــن فــي 
العمــل بالمنظمــات ذات العالقــة بالصحــة و المجتمــع، لهــذا فــإن برنامــج الماجســتير و الدكتــوراه للصحــة 
العامــة ســيؤهل مهنيــي الصحــة العامــة، و الذيــن تحتاجهــم دولــة الكويــت لتعزيــز الصحــة العامــة و كذلــك إلدارة 

الخدمــات الصحيــة فيهــا. 

و يعتبــر برنامــج الماجســتير فــي الصحــة العامــة، البرنامــج التدريبــي الرائــد فــي جميــع كليــات الصحــة 
هــذا  الســلوكية.  الدراســات  و  المجتمــع  قســم طــب  فــي  تطويــره  تــم  قــد  و  العالــم،  أنحــاء  بجميــع  العامــة 
ســتقوم  بينمــا  الحيويــة،  اإلحصائيــات  و  األوبئــة  علــم  فــي  الماجســتير  برنامــج  توفيــر  القســم  وســيواصل 
واإلدارة  السياســة  وفــي  العامــة،  الصحــة  فــي  الماجســتير  لبرنامــج  دروس  بإعــداد  العامــة  الصحــة  كليــة 
الصحيــة، والصحــة البيئيــة و المهنيــة. وســتطلق الكليــة هــذه البرامــج بــدءًا مــن قبــول الطلبــة فــي شــهر 
ســبتمبر مــن عــام 2017، علمــًا بــأن الكليــة اســتقبلت أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يمكنهــم البــدء فــي 

أعــاله. المذكــورة  البرامــج 
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الخطط األكاديمية و المهنية األخرى
هنالــك مجموعــة مــن البرامــج األخــرى ســيتم تخطيطهــا و تطويرهــا فــي الوقــت المناســب، بمــا فــي ذلــك برنامــج 
الدكتــوراه فــي الصحــة العامــة، و ماجســتير إدارة األعمــال فــي إدارة الرعايــة الصحيــة )التــي تــدرس باالشــتراك 
مع كلية العلوم اإلدارية(، و برنامج اإلقامة في الطب المهني و البيئي و الدورات و شــهادة الدراســات العليا، 

والتعليــم المهنــي المســتمر، و برامــج التعلــم عــن بعــد.

المجاالت ذات األولوية للبحث و التطوير
حددت كلية الصحة العامة إستراتيجية بحثية تشكلت حول أربعة محاور أولية ترسم طريقًا للمستقبل:

فــي  الرئيســيين  الشــركاء  بيــن  فــي اآلراء  توافــق  للحصــول علــى  العامــة     تســعى كليــة الصحــة 
القطاعيــن العــام و الخــاص علــى األهــداف األوليــة للصحــة العامــة و دراســات المجتمــع فــي 
الوقــت  فــي  المجــاالت األكثــر أهميــة  الكويــت، و تحديــدًا حــول تســليط االهتمــام علــى  دولــة 

الحالــي.

   هــذه المشــاورات أخُتتمــت خــالل الفتــرة 2016 – 2017 وذلــك باســتخدام  طريقــة “دلفــي” المعدلــة 
فــي آراء الخبــراء، وذلــك بالتنســيق مــع المؤسســات األخــرى )مثــل وزارة  إلــى توافــق  للوصــول 
الصحــة، وزارة الشــؤون االجتماعيــة و العمــل، و مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، ومعهــد الكويــت 

لألبحــاث العلميــة، و معهــد دســمان للســكري( و شــركاء مــن القطــاع الخــاص.

 تطوير مشاريع العمل و البحث المؤسسي المتعدد حول القضايا ذات األولوية، بما في ذلك:

••

••

متخصصون في الرعاية الصحية أثناء إحدى العمليات الطبية
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••

••

••

o  النظام الغذائي غير الصحي و الخمول البدني: الحد من تناول الملح و السكر.
o  الحد من الحوادث و اإلصابات في العمل و على الطرق.

o  استخدام التبغ )بما في ذلك الشيشة(: األماكن العامة وأماكن العمل خالية من التدخين، وحظر اإلعالن   
   والترويج له.

تعزيــز النظــم الصحيــة مــن خــالل خدمــة المجتمــع و مشــاركة خبــرة أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة 
الصحــة العامــة.

تحســين البيانات الصحية في الكويت )ســجالت الســرطان، والســكري، و وفيات األمراض غير المعدية، 
وانتشار األمراض و الحوادث و اإلصابات، وغيرها(.

 التركيز والفهم في أربعة مجاالت:

o  عوامل المخاطر السلوكية: تعاطي التبغ – الخمول الجسدي – نظام غذائي غير صحي... إلخ.
o  التعرض المهني/البيئي.

o  عوامل المخاطر المتعلقة بعمليات األيض: زيادة الوزن – ارتفاع ضغط الدم – السكر... إلخ.
o  العوامل االجتماعية واالقتصادية:- التعليم – الحصول على الرعاية الصحية... إلخ.

تقديــر التكلفــة و السياســات فــي الصحــة - تحليــل التكلفــة النســبية و التكلفــة الفعليــة، و تحليــل التكلفــة و 
الفوائــد فــي األولويــات )الوقايــة و التطعيمــات والفحــص(.

التعاون و خدمة المجتمع
تخطــط كليــة الصحــة العامــة لالســتفادة مــن خبــرة أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــالل توفيــر الدعــم و الخدمــات 
للمجتمــع فــي دولــة الكويــت، وذلــك مــن خــالل المنظمــات المتعــددة فــي البــالد. و تعمــل كليــات الصحــة العامــة 
كمركــز للتعــاون فيمــا بيــن المنظمــات التــي تركــز علــى الصحــة العامــة والمجتمــع. وســتكون هــذه المبــادرات 

مكســبًا لــكٍل مــن كليــة الصحــة العامــة، و المنظمــات التــي تخدمهــا الكليــة وســكان دولــة الكويــت.

هــذا وقامــت كليــة الصحــة العامــة ببنــاء عالقــات تعــاون مــع عــدة منظمــات منهــا وزارة الصحــة، ومعهــد دســمان 
للســكري، و مركــز الكويــت لمكافحــة الســرطان، و معهــد الكويــت للبحــث العلمــي، والهيئــة العامــة للغــذاء و 

التغذيــة، ومركــز التوحــد فــي دولــة الكويــت، و الخدمــات الصحيــة للقــوات المســلحة.

أعضاء هيئة التدريس: الوضع الحالي و الحاجة المتوقعة للتعيين
الدراســي                               العــام  خــالل  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لتعييــن  مكثــف  بجهــد  العامــة  الصحــة  كليــة  قامــت 
فــي خريــف عــام  التدريــس  الجهــد عــن وصــول ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة  2014-2015، و أســفر هــذا 
2015، باإلضافــة إلــى وصــول ثالثــة آخريــن فــي ينايــر عــام 2016. كمــا قامــت الكليــة بمقابلــة مجموعــة 

.2018 عــام  بدايــة  أو  الحالــي  العــام  بنهايــة  منهــم  ثالثــة  وصــول  المتوقــع  ومــن  المرشــحين،  مــن 
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ونظــرًا لعــبء التدريــس المتوقــع لبرنامــج بكالوريــوس العلــوم فــي الصحــة العامــة و دراســات المجتمــع، 
و برنامــج الماجســتير فــي الصحــة العامــة، فــإن هنــاك حاجــة لزيــادة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس حتــى 
إلــى موظفــي اإلدارة األكاديميــة، لحيــن مباشــرة برامــج البكالوريــوس   25 عضــوًا باإلضافــة  إلــى  يصــل 

الكامــل. الدكتــوراه عملهــا  الماجســتير و  و 

المساحة والبنية األساسية
تتواجــد كليــة الصحــة العامــة حاليــًا فــي مركــز العلــوم الصحيــة فــي الجابريــة، و يحتــوي هــذا الموقــع علــى 14 
مكتبــًا )يتضمــن مكاتــب كل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، و غيــر األكاديمييــن، و الموظفيــن اإلدارييــن( و غرفــة 
اجتمــاع صغيــرة و فصــل دراســي واحــد )مختبــر الحاســوب(. و قــد بــدأت كليــة الصحــة العامــة بالعمــل فــي هــذا 

الموقــع منــذ ســبتمبر 2015.

هــذا و تــم تجديــد وتأثيــث المبنــى بموقــع حولــي الــذي اســتضاف كليــة األســنان فــي الســابق، ويحتــوي علــى 34 
مســاحة مكتبيــة لألعضــاء األكاديمييــن و غيــر األكاديمييــن، و عــدة غــرف للمخــازن و أجهــزة التصويــر. و 

توجــد غرفــة واحــدة فقــط قــد يتــم تحويلهــا إلــى فصــل دراســي صغيــر.

و ســتكون الخطــة بــأن تبــدأ الكليــة بتشــغيل موقــع حولــي فــي نهايــة العــام الحالــي. و لكــن ســتظل كليــة الصحــة 
العامــة بحاجــة إلــى اســتخدام موقــع الجابريــة لمهــام الكليــة حتــى يتــم تجديــد مســاحة أكبــر بمدرســة حفصــة فــي 
حولــي. و مــع توســع كليــة الصحــة العامــة بأعضــاء هيئــة التدريــس وغيــر األكاديمييــن خــالل الســنتين القادمتيــن، 

فلــن يكــون المبنــى الصغيــر فــي حولــي وحــده كافيــًا لتلبيــة حاجــات األعضــاء الجــدد.

إن الموقــع الحالــي يقيــد مــن الســعة االســتيعابية لبرنامــج البكالوريــوس، فالســعة الحاليــة تســتقبل 20-25 طالبــًا 
)بمجمــوع 100 طالــب طــوال الســنوات األربــع للبرنامــج(، ولكــن فــي حــال تجديــد مبنــى مدرســة حفصــة الرئيــس 
يكون من الممكن زيادة االســتيعاب الدراســي ليســتقبل 70 أو 75 طالبًا )بمجموع 300 طالب طوال الســنوات 

األربــع مــن البرنامــج(. 

مرافق و معدات مختبرية في كلية الصحة العامة
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صيدلة )الجابرية(
كلية ال
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كلية الصيدلة
أنشــئت كليــة الصيدلــة فــي فبرايــر 1996، و هــي إحــدى كليــات مركــز العلــوم الطبيــة )عبــدهللا العبــد 
الــرزاق( الخمــس الكائنــة فــي الجابريــة، و التــي تضــم اإلدارة و األقســام العلميــة و قاعــات المحاضــرات و 
المختبــرات التعليميــة و البحثيــة. و قــد بــدأ قبــول أول دفعــة لطلبــة الكليــة لنيــل شــهادة بكالوريــوس الصيدلــة 
خــالل العــام األكاديمــي 1997-1998 ، حيــث اســتمر قبــول الطلبــة بمعــدل 40 إلــى 60 طالــب لــكل 

عــام أكاديمــي.   

 ومنــذ عــام 2014، أصبــح باإلضافــة إلــى شــهادة بكالوريــوس الصيدلــة  باإلمــكان الحصــول علــى درجــة 
الماجســتير فــي العلــوم الصيدالنيــة، و بعــد ســنتين دراســيتين وفــي عــام 2016 تــم إنشــاء برنامــج جديــد مدتــه 

ســنتان لمنــح المتخــرج شــهادة “دكتــور فــي الصيدلــة” Pharm D وذلــك لغــرض التطويــر المهنــي. 

إن الهــدف مــن برامــج الكليــة هــي إعــداد الطلبــة لالنخــراط بفاعليــة و التغلــب علــى تحديــات العلــوم و الرعايــة 
الصحيــة بدولــة الكويــت. و بالفعــل، فــإن الطلبــة بعــد تخرجهــم يكــون بإمكانهــم البــدء بالعمــل المهنــي فــي العديــد 
من القطاعات المختلفة المتعلقة بصناعة و تطوير األدوية و االستخدام األمثل للدواء في كال من القطاعين 
الحكومــي و الخــاص. إن هــدف الكليــة اآلن يتمحــور حــول إعــداد صيادلــة  قادريــن علــى تفعيــل مــا تعلمــوه 

التخــاذ قــرارات مهنيــة صائبــة. 

تســتغل الكليــة اإلمكانــات المتاحــة لهــا مــن قبــل الجامعــة و مركــز العلــوم الطبيــة مــن مكاتــب و معامــل و 
مصــادر للمعلومــات و دعــم لألبحــاث أمثــل اســتغالل و ذلــك لدعــم العمليــة التعليميــة و البحثيــة فــي الكليــة، إلــى 
جانــب قيــام الكليــة بمهامهــا المتعــددة بأقســامها العلميــة و اإلداريــة، ممثلــة فــي مجلــس الكليــة، الــذي يقــوم بــدوره 

كلية الصيدلة )الجابرية(
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باتخــاذ القــرارات الصائبــة بنــاًء علــى التوصيــات المرفوعــة لــه مــن “لجنــة العميــد التنفيذيــة”. 

تتكون الكلية من أربعة أقسام علمية تساندها الهيئة اإلدارية و هي كما يلي:

       قسم  الكيمياء الصيدلية.
       قسم  الصيدالنيات.

       قسم األدوية و العالجيات.

       قسم مزاولة مهنة الصيدلة.

و بعــد مضــي مــا يقــارب العشــرين عامــًا علــى تفعيــل أول برنامــج للصيدلــة بدولــة الكويــت، فــإن غايــة الكليــة 
هــي تقديــم برنامــج تعليمــي أكثــر تطــورًا للطلبــة المســجلين للعــام األكاديمــي 2018-2019، حيــث ســيصبح 

برنامــج “دكتــور فــي الصيدلــة “ هــو البرنامــج الوحيــد الــذي يمّكــن الخريــج مــن ممارســة مهنــة الصيدلــة.

وحاليــًا يقــوم العمــل علــى قــدم و ســاق لجعــل هــذا البرنامــج أحــد البرامــج الرياديــة فــي التعليــم الصيدلــي فــي 
العالــم، حيــث ســيعتمد علــى الكفــاءة و التعليــم التفاعلــي و إســتراتيجيات التقييــم المناســبة، وهكــذا تتجمــع تلــك 
العناصــر لتكــون برنامجــًا موحــدًا صمــم لمواكبــة احتياجــات دولــة الكويــت. و ســيكون هــذا البرنامــج الفريــد 

موازيــًا لمعاييــر التعليــم الصيدلــي بكنــدا و التــي تصنــف مــن بيــن أعلــى معاييــر التعليــم الصيدلــي بالعالــم.

إن خريجــي كليــة الصيدلــة بحاجــة إلــى أجــواء مهنيــة محفــزة ليســتطيعوا تقديــم أفضــل مــا لديهــم فــي مجــال 
الرعايــة الصيدالنيــة، و لهــذا فنحــن بحاجــة إلــى التعــاون المســتمر مــع الجهــات المختصــة لخلــق منظومــة 

صحيــة يســتطيع الصيدلــي مــن خاللهــا تقديــم خدمــة متميــزة للمجتمــع.

 ولضمــان التطــور المســتمر لمهنــة الصيدلــة فــإن الكليــة تقــدم فعاليــات و برامــج مختلفــة للصيادلــة العامليــن 
فــي مجــاالت الصيدلــة المتنوعــة مــن خــالل مكتــب االستشــارات و الدراســات و التدريــب و مكتــب التحالفــات 
اإلســتراتيجي بالكليــة، كمــا أنــه تــم مؤخــرًا اســتحداث “مركــز المعلومــات الدوائيــة” ليقــوم بتزويــد األطبــاء و 

الصيادلــة و غيرهــم مــن الفريــق الطبــي بمعلومــات دقيقــة وحديثــة عــن األدويــة. 

و تهــدف الكليــة مســتقباًل إلــى إنشــاء عيــادة توفــر خدمــات تطويريــة للمهنييــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة و كذلــك للمرضــى ســواًء بســواء، حيــث أن هــدف هــذه العيــادة لــن يكــون صــرف األدويــة و لكــن 
تفعيــل اســتعمال الــدواء األمثــل للمرضــى ذوي العالجــات الدوائيــة المعقــدة، كمــا ســتصبح هــذه العيــادة أيضــا 

مركــزًا تدريبيــًا عالميــًا لتدريــب الصيادلــة علــى تطويــر الخدمــات الصيدالنيــة. 

 كمــا تهــدف الكليــة إلــى االرتقــاء بمســتوى مهنــة الصيدلــة مــن خــالل إجــراء األبحــاث ذات الجــودة العاليــة 
كمــا هــو الحــال فعليــًا، حيــث احتلــت كليــة الصيدلــة المركــز األول بيــن كليــات الجامعــة المختلفــة مــن حيــث 
عــدد األبحــاث المنشــورة بالمقارنــة بأعــداد هيئــة التدريــس فيهــا للعــام 2014، كمــا احتلــت المركــز الرابــع فــي 

عــدد األبحــاث الممولــة بالرغــم مــن كونهــا كليــة صغيــرة. 

ــًا مــن الكليــة بأهميــة التعــاون بيــن مجــاالت البحــث المختلفــة لتقديــم أفضــل النتائــج، قامــت الكليــة  و إيمان
بإنشــاء خمــس وحــدات بحثيــة لتخــدم مفهــوم اكتشــاف و تطويــر الــدواء أو مــا يعــرف باســم “مــن المعمــل 
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إلــى المريــض”. هــذه الوحــدات تواكــب رحلــة الــدواء مــن االكتشــاف إلــى االســتخدام الســريري، و هــذه 
الوحــدات كاآلتــي: 

    اكتشاف األدوية وتطويرها.
    تكنولوجيا الصيدالنيات و إيصال الدواء.

    علم األورام الجزيئية.
    علوم المناعة و االلتهابات.

    الممارسات المهنية و التعليم.

إن هذا التوجه الجديد سيســاهم بتوفير أقصى درجات التعاون بين أعضاء هيئة التدريس األصغر ســنًا في أجواء 
بحثية مصممة لجميع األعضاء. و سيساهم برنامج الدكتوراه المزمع إنشاؤه في تبني تطوير األبحاث عن طريق 

جذب الباحثين الموهوبين و الذين يتمتعون بالشغف البحثي ليكون لهم دور مساعد في هذا المضمار. 

إن نجاحــات الكليــة المســتمرة تعتمــد علــى أشــخاص ذوي كفــاءة علميــة عاليــة، حيــث تضــم الكليــة حاليــًا 
)44( موظفــًا، و )35( أكاديميــًا، و )17( مــن الهيئــة األكاديميــة المســاندة، و )18( فنــي مختبــر، و 
جميعهــم متفانــون لجعــل الكليــة إحــدى أفضــل منشــآت جامعــة الكويــت إنتاجــًا. كمــا ترحــب الكليــة بانتــداب 
الصيادلــة العامليــن بــوزارة الصحــة الذيــن يســاهمون فــي إثــراء خبــرات الطلبــة بعملهــم كمدرســين مســاعدين. 
و يوجــد حاليــًا عشــرين خريجــًا بالواليــات المتحــدة وكنــدا الســتكمال دراســاتهم العليــا أو تدريبهــم اإلكلينيكــي 

)بعثــات الخريجيــن( للتأكيــد علــى اســتمرار تطــور الكليــة مســتقباًل.  

أولويات الكلية في المستقبل 
القريب و البعيد:

مدخل إلى ممارسة “الدكتور في الصيدلة” PharmD لتحفيز تواجد الصيدلة اإلكلينيكية بنظام الرعاية الطبية.  

    ممارسات أوسع للصيادلة الممارسين للمهنة لتمكينهم من تأدية الدور الفعال في مخرجات الرعاية الصحية.

    تطوير إمكانات مركز معلومات و استشارات دوائية ليصبح مركز تدريب وطني للرعاية الصيدالنية.

    برنامج الدكتوراه  الذي سيساهم بتطوير األبحاث الصيدالنية.

    االعتماد األكاديمي لبرنامج الكلية التعليمي للوصول إلى المعايير العالمية.

تفتخــر الكليــة بمخرجاتهــا ذات الجــودة العاليــة، حيــث يمثــل هــؤالء الخريجــون مســتقبل الخدمــات الصيدليــة المتميــزة 
للمجتمــع، وقــد تمخــض ذلــك كلــه عــن التعليــم الصيدلــي المتميــز و السياســة المبنيــة علــى الوقائــع المثبتــة.

وتؤكــد الكليــة علــى أنهــا تســتطيع إحــداث التغييــر فــي هــذا المضمــار بدولــة الكويــت بواســطة التركيــز علــى التجديــد 
و الفاعليــة بالتعليــم و البحــث العلمــي، و التوســع باســتخدام التعليــم اإللكترونــي المناســب داخــل مجتمعهــا وأيضــًا 
باإلدارة المسؤولة للموارد المتاحة. و بهذا تكون الكلية قد توصلت لتحقيق رؤيتها القائمة على الريادة و التجديد 

لتحقيــق التطــور المســتمر للخدمــات الصيدالنيــة و العنايــة المتركــزة علــى المــرض داخــل المجتمــع.
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إن الرســالة األولــى لكليــة الطــب هــي تزويــد طالبهــا بكافــة أنــواع العلــوم الطبيــة و المعــارف و تأهيــل الكــوادر 
البشــرية مــن أجــل تزويــد المجتمــع بأطبــاء بشــريين ليمارســوا الطــب علــى أكمــل وجــه بمســتوى عــاٍل. و لتحقيــق 
هــذا الغــرض، كان مــن الضــروري أن تتــواءم مخرجــات التعليــم مــع متطلبــات الخريــج الطبيــب. لذلــك، بذلــت 
كليــة الطــب جهــودًا متميــزة فــي هــذا المجــال مــن خــالل عــدة محــاور كان أهمهــا العمــل الدائــم علــى تطويــر 
المناهــج و تطويــر البحــث العلمــي و زيادتــه فــي كل مجــاالت الطــب و العلــوم الطبيــة األساســية و الســعي نحــو 
تطبيــق معاييــر االعتمــاد األكاديمــي. و ُيعــد خريــج كليــة الطــب مــن جامعــة الكويــت واجهــة مشــرفة للجامعــة، 
فهــو نتــاج مــا تشــهده الجامعــة اليــوم مــن تطــور علمــي متصاعــد فــي المناهــج الدراســية و المعامــل البحثيــة و 
مواكبــًة للقفــزات العلميــة المتالحقــة التــي يشــهدها العالــم. و كليــة الطــب لــم تحقــق فقــط إعــدادًا علميــًا متميــزًا 
لخريجيهــا مــن أجــل دعــم قدرتهــم علــى مواجهــة المســتقبل بمــا فيــه مــن تحديــات، بــل كثفــت الكليــة جهودهــا 

لتنظيــم المؤتمــرات و ورش العمــل و إقامــة الــدورات تلبيــًة لحاجــات المجتمــع مــن الخدمــات الطبيــة المميــزة.

بذلــــت كليــــة الطـــــب جــهــــودًا متميزة للنــهــــوض بالعمليـــة التعليمـيــــة و التــدريســيــــة و الطبــيــــة مــــن خال 
عــدة محــاور:

المحــور األول: اإلنجــازات األكاديميــة
تــم تخريــج عــدد )2054( طالبــًا و طالبــة يحملــون بكالوريــوس الطــب و الجراحــة. أ.   

تــم تغييــر المنهــج الدراســي ســنة 2005 ليعتمــد الجمــع بيــن العلــوم الطبيــة األساســية و اإلكلينيكيــة، وهــو نظــام  ب. 
تكاملــي تخرجــت الدفعــة األولــى منــه عــام 2012.

حصلــت كليــة الطــب علــى جائــزة الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم للعلــوم الطبيــة عــام 2012 “كأفضــل كليــة  ج. 
فــي الوطــن العربــي” عرفانــًا وتقديــرًا لمــا قدمتــه الكليــة مــن جهــود كبيــرة أثــرت كافــة مجــاالت الخدمــات الطبيــة.

مراقبــة  و  بالمنهــج،  الخاصــة  التغيــرات  بمتابعــة  تختــص  التــي  و   2011 عــام  الطبــي  التعليــم  وحــدة  إنشــاء  د.  
األكاديمــي. باالعتمــاد  الخاصــة  المعاييــر  مراجعــة  و  التقييــم،  و  االمتحانــات 

ه.  إنشــاء مختبــر المهــارات اإلكلينيكيــة فــي مبنــى كليــة الطــب الــذي يحتــوي علــى )24( غرفــة مداولــة لعقــد حلقــات 
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نقاشــية، و مقــرر مهــارات المختبــر الســريرية مــع التركيــز علــى العلــوم الســريرية، و تعقــد هــذه المحاضــرات و 
النــدوات مرتيــن أســبوعيًا علــى شــكل مجموعــات صغيــرة مــن الطلبــة )جلســات حــل المشــكلة(.

المحــور الثانــي: األبحــاث
أ- تطويــر العمــل بمركــز مصــادر الحيــوان

إن المركــز يوفــر الحيوانــات للفئــات المتمثلــة فــي مشــاريع البحــث المدعومــة مــن القســم العلمــي و مــن قبــل 
إدارة األبحــاث و طلبــة الماجســتير و طلبــة الدكتــوراه و مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي. و يتــم اســتيراد هــذه 
الحيوانــات مــن بلــد المنشــأ بعــد الحصــول علــى إذن اســتيراد مــن الهيئــة العامــة للزراعــة و الثــروة الحيوانيــة 
حيــث تكــون بجينــات و أنــواع معينــة. و لــدى المركــز نظــام لتعريــف الحيــوان عــن طريــق شــريحة إلكترونيــة 
تبيــن النــوع و العمــر و الصفــات الوراثيــة، كمــا أن للمركــز طبيــب بيطــري يقــوم بالتحكــم باألدويــة و تخديــر 
األلــم و المضــادات الحيويــة حســب حاجــة التجــارب المختلفــة، كمــا يقــوم بإجــراءات الصحــة الوقائيــة و فحــص 
الحيوانــات. و يتــم التعامــل مــع جميــع المخلفــات فــي هــذه الغرفــة بواســطة جهــاز تعقيــم خــاص عالــي الضغــط، 
كذلــك توجــد غرفــة خاصــة لتجــارب المــواد المشــعة التــي يشــرف عليهــا مســؤولون متخصصــون. و يخضــع 

المركــز للقوانيــن الصحيــة المعمــول بهــا فــي وزارة الصحــة.

ب- تطويــر العمــل بالمختبــر المركــزي لألبحــاث
1.  قدمــت إدارة كليــة الطــب مجموعــة مــن المعــدات و األجهــزة التــي يحتاجهــا الباحثــون مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية و تخــدم 
مختلــف كليــات مركــز العلــوم الطبيــة فــي أبحاثهــم، حيــث يقــوم بتشــغيل هــذه األجهــزة و المعــدات طاقــم متــدرب مــن ذوي الخبــرة 
في هذا المجال مــن أجــل مســاعـــدة الباحثين تختارهم إدارة الكلية، حيث أن هذه األجهزة تتوفر فيها جميع المواصفات التي 
يحتاجهــا الباحــث فــي بحثــه. و تحــرص إدارة كليــة الطــب علــى مواكبــة التطــور و التقــدم فــي تكنولوجيــا األجهــزة و المعــدات 
فــي المختبــر المركــزي لألبحــاث تحــت إشــراف العميــد المســاعد لشــئون لألبحــاث و الدراســات العليــا و المشــرف العــام علــى 

مشــروع المختبــر الــذي ُيَعــد مــن أهــم المشــاريع فــي جامعــة الكويــت.

هيئــة  التدريســية ألعضــاء  القــدرات  لرفــع  تدريبيــة  بعمــل ورش  التدريــس  دور  تفعيــل  علــى  الطــب  كليــة  إدارة  تحــرص   .2
المســاندين. األكاديمييــن  و  التدريــس 

الطبيــة  العلــوم  و  الطــب  مجــاالت  كل  فــي  زيادتــه  و  العلمــي  البحــث  لتطويــر  كبيــرة  جهــودًا  الطــب  كليــة  إدارة  تبــذل   .3
األكاديمــي. االعتمــاد  معاييــر  تطبيــق  نحــو  الســعي  و  األساســية، 

تكويــن لجنــة برئاســة العميــد المســاعد لشــؤون الهيئــة األكاديميــة لتطويــر معاييــر تقييــم أداء أعضــاء الهيئــة األكاديميــة   .4
المســاندة. واألكاديميــة 

تحســين البنيــة التحتيــة لألبحــاث مــن أجــل زيــادة إنتاجيــة البحــث العلمــي فــي جامعــة الكويــت.  .5

تحــرص إدارة الكليــة علــى زيــادة نســبة إنتــاج البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس بمعــدل 1-2 ورقــة بحثيــة محكمــة   .6
لــكل عضــو هيئــة تدريــس ســنويًا.

إنشــاء “مركــز للتميــز” فــي البحــث مــن خــالل توفيــر و تطويــر المعــدات الموجــودة.  .7
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إلــى  الطــب  كليــة  أبحــاث  لوصــول  الكليــة  إدارة  متابعــة   .8
عالميــًا. عالــي  مســتوى 

فــي مجــالت عالميــة ذات  المنشــورة  األبحــاث  نســبة  زيــادة   .9
عالــي. تأثيــر  عامــل 

10.تســجيل بــراءات االختــراع مــع قطــاع الصناعــة.

ج- إنشــاء وحــدة دعــم مركــز األبحــاث
يعمــل  حيــث  تدريــس،  هيئــة  عضــو  الوحــدة  يــرأس  و 
علــى مســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد فــي طلبهــم 

لدعــم األبحــاث و إجــراء الدراســات اإلحصائيــة .

المحــور الثالــث: برامــج الدراســات العليــا
تــم التوســع و التنــوع ببرامــج الدراســات العليــا مــع ضمــان مســتوى الجــودة كالتالــي:

أوالً : برامــج الدكتــوراه
 

أ. برامــج الدكتــوراه المعتمــدة التــي تــم تخريــج الطلبــة منهــا:

1.  علــم الجراثيــم: بــدأ عــام 1998.
2.  علــم و ظائــف األعضــاء: بــدأ عــام 1999.

3.  علــم األمــراض: بــدأ عــام 2007.

ب. برامــج الدكتــوراه المعتمــدة التــي لــم تبــدأ الدراســة بهــا بعــد:

1.  الطــب النــووي: تمــت الموافقــة عليــه عــام 2015.
2.  األدويــة و الســموم: تمــت الموافقــة عليــه عــام 2016.

3.  الكيميــاء الحيويــة الطبيــة: تمــت الموافقــة عليــه عــام 2016.

ج. برامــج الدكتــوراه قيــد الدراســة:

1.  التشــريح. 

ثانيــاً : برامــج الماجســتير
أ. برامــج الماجســتير المعتمــدة التــي تــم تخريــج الطلبــة منهــا:

كتيب المختبر المركزي للبحوث
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األدوية و الســموم.  .1
علــم الجراثيــم.  .2

علــم و ظائــف األعضــاء.   .3
علــم األمراض.  .4

التشريح.  .5
الكيميــاء الحيويــة.   .6

الطــب النووي.  .7

ب. برامــج الماجســتير المعتمــدة و لــم يتخــرج منهــا أحــد إلــى اآلن:

العلــوم الطبيــة الحيويــة.  .1
الصحــة العامــة.  .2

ج. برامج الماجســتير قيد الدراســة:

1.  صحــة الطفــل.

المحور الرابع
ربط برامج و أبحاث الدراسات العليا مع أهم القضايا الحيوية بالدولة. أ. 

توجيــه برامــج األطروحــات نحــو القضايــا المعاصــرة مــن خــالل فتــح قنــوات االتصــال مــع القطاعــات الحيويــة  ب. 
بالدولــة.

إقامة مؤتمرات سنوية لعرض أبحاث و أطروحات طلبة الدراسات العليا. ج. 

زيــادة عــدد األطروحــات التــي لهــا عالقــة بالقضايــا المحليــة بحيــث ال تقــل عــن )2( مــن إجمالــي األطروحــات  د. 
ســنويًا.

عدد طالب الدكتوراه عدد طالب املاجستري القسم

- 19 الطب النووي 1
2 19 علم األمراض 2
- 20 علم الترشيح 3
- 26 علم العقاقري 4
9 29 علم وظائف األعضاء 5
- 34 الكيمياء الحيوية الطبية 6

16 36 علم الجراثيم 7
27 183 املجموع

جدول يحدد الخرجين من طلبة الماجستير والدكتوراه من عام 2000 – 2016
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اســتمرار مشــاركة طلبــة الدراســات العليــا فــي عــرض آخــر األبحــاث فــي المؤتمــرات الســنوية التــي تقــام فــي كليــة  ه. 
الطــب )مؤتمــر الملصــق العلمــي – مركــز العلــوم الطبيــة(.

تحفيز و تمويل طلبة الدراسات العليا للمشاركة بمؤتمرات عالمية.  و. 
  

المحور الخامس
تعتبــر كليــة الطــب أول كليــة تعقــد مؤتمــرًا للملصــق العلمــي علــى مســتوى الجامعــة عــام 1996، حيــث يمتــد 

هــذا التقليــد العلمــي منــذ ذلــك الحيــن إلــى يومنــا هــذا.

و يستعرض مــؤتمــر الملصــق العلمـــي السنـــوي أهــم و أحــدث األبحــاث العــلمــيــة في جميع مجاالت الطـــب.
و قــد أدت األبحــاث العلميــة فــي القــرن الســابق إلــى الكثيــر مــن االكتشــافات المهمــة، و لكــن أصبــح مــن 
الضــروري اآلن العمــل علــى ترجمــة هــذه االكتشــافات و اســتخدامها فــي تحســين صحــة اإلنســان، ممــا يتطلــب 
من المؤسســات الطبية أن توفر برامج لدعم ســرعة وكفاءة ترجمة االكتشــافات المخبرية بما يؤدي إلى تطوير 
الرعاية الصحية للمرضى.  و يوفر هذا المؤتمر السنوي فرصة مميزة للباحثين في كليات مركز العلوم الطبية 
و في غيرها من الكليات العلمية و المؤسسات الصحية في دولة الكويت للتعرف على األنشطة البحثية القائمة 

حاليــًا و كذلــك الستكشــاف و مناقشــة فــرص جديــدة للتعــاون فــي المجــال البحثــي.  

و مــن المميــــزات التــي ينفــرد بهــا هــذا المؤتمــر الســنوي ربــط األبحــاث العلميــة فــي مجــال العلــوم األساســية و 
الســريرية ، فضــاًل عــن المشــاركة المهمــة للطلبــة فــي عــرض نتائــج أبحاثهــم، باإلضافــة إلــى مشــاركة أطبــاء 
مــن داخــل دولــة الكويــت و خارجهــا. و تــم خــالل المؤتمــر لعــام 2016 اســتعراض نحــو )286( ورقــة بحــث 

علميــة.

أ. المؤتمرات و الندوات الطبية:
نظمــت كليــة الطــب العديــد مــن المؤتمــرات العالميــة 
فــي جميــع التخصصــات الطبيــة، إلــى جانــب الندوات 
فــي  دورهــا  فــي  ســاهمت  التــي  و  العمــل  ورش  و 
تطويــر العمليــة التعليميــة و العلميــة. و دأبــت كليــة 
الطــب علــى اســتضافة نخبــة مــن العلمــاء المتميزيــن 
علــى مســتوى العالــم فــي كافــة التخصصــات الطبيــة 
و  التعليميــة  العمليــة  تطويــر  فــي  منهــم  لالســتفادة 
الوقــوف علــى آخــر المســتجدات الطبيــة و البحثيــة و 

حفـل افتتاح مؤتمر يوم الملصق الحادي و العشرين  تبــادل المعلومــات و الخبــرات.
في مركز العلوم الطبية

ب. الخدمات الطبية والمهنية:
خــالل  مــن  الدولــة  مــن مستشــفيات  لكثيــر  المســتوى  عاليــة  المهنيــة  و  الطبيــة  الطــب خدماتهــا  كليــة  تقــدم 
الفحوصــات التشــخيصية المتطــورة واإلجــراءات المتخصصــة و مراقبــة األدويــة و تحليــل األدويــة و الســموم 
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تقديم خدمات طبية و تشخيصية من قبل 
طلبة كلية الطب

و كذلــك العالجــات الجينيــة، كمــا تقــدم خدماتهــا االستشــارية لــوزارة 
الصحــة.

المحور السادس
تقديــم دورات تدريبيــة و خدمــات استشــارية عاليــة الجــودة فــي مختلــف  أ. 

العمــل. ســوق  فــي  الهيئــات  و  األفــراد  فقــًا الحتياجــات  و  المياديــن 

تقديم دورات تدريبية لمواكبة االحتياجات الفردية و المؤسسات  ب. 
التنمويــة بالدولــة.

زيــادة عــدد الــدورات التدريبيــة المقدمــة بنســبة 15-20% ســنويًا بمــا يتناســب مــع احتياجــات الهيئــات األهليــة و  ج. 
الحكوميــة.

نشر الثقافة الصحية العامة بين أفراد المجتمع. د. 

تنظيم ندوات و محاضرات في مختلف ميادين المعرفة مواكبًة للتطور التكنولوجي. ه. 

و.  زيادة عدد الندوات المقامة حاليًا في الكلية إلى 20-30 ندوة سنويًا في جميع التخصصات المطروحة في الكلية.

المحور السابع: إيجابيات التبادل الطالبي
دعم التواصل و التفاعل بين الجامعة و المجتمع الخليجي و العربي و الدولي. أ. 

حضور األساتذة للمؤتمرات سنويًا. ب. 

مشاركة الطلبة في المؤتمر الخليجي المقام سنويًا لطلبة الطب. ج. 

التبادل الطالبي خالل فترة اإلجازة الصيفية. د. 

البحث العلمي. ه. 

زيادة نسبة الطلبة المشاركين في المؤتمر الخليجي. و. 

تمويل الطلبة و فتح المجال لبلدان أخرى. ز. 

* و مما هو جدير بالذكر: حققت طالبات كلية الطب المركز األول في دوري المناظرات لكليات جامعة الكويت العام 2013.

المحور الثامن: التطوير اإلداري
بــدأت إدارات كليــة الطــب التحديــث و التطويــر اإلداري الداخلــي بمــا يتناســب و قــدرات العامليــن لالرتقــاء بالمســتوى  أ. 

الوظيفــي و خلــق روح التنافــس و اإلبــداع بينهــم.

ب. تــم االنتهــاء مــن تحديــث و تطويــر مكتــب نظــم المعلومــات فــي عــام 2011 لرفــع كفاءتــه و إدخــال نظــام األرشــفة 
اإللكترونيــة لجميــع بيانــات أعضــاء هيئــة التدريــس و العامليــن ممــا يســهل عمليــة البحــث و التحديــث للبيانــات الخاصــة 

بهــم مــن )إجــازات – ترقيــات – بطاقــة مدنيــة – رخــص القيــادة – اإلقامــات لهــم و ألســرهم ... إلــخ ( 
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تشكيل اللجان:
اعتمــدت كليــة الطــب عــدة لجــان لعــدم إهــدار المــال و الوقــت منهــا لجنــة مراقبــة عقــود صيانــة األجهــزة، 
و لجنــة اختيــار األجهــزة الطبيــة لمراقبــة طلبــات األقســام و عــدم تكــرار شــراء أي أجهــزة بالكليــة، و لجنــة 
التحقيقــات اإلداريــة، و لجنــة البحــث و التدقيــق للعهــد، و لجنــة متابعــة فعاليــات المؤتمــرات وورش العمــل 
و النــدوات التــي تعقــد فــي كليــة الطــب أو برعايــة الكليــة و التنســيق فيمــا بينهــا إلخــراج األعمــال بالصــورة 

الالئقــة. و تعمــل هــذه اللجــان تحــت إشــراف إدارة الكليــة.

نظام األرشفة اإللكترونية:
نظــرًا للتطــور الكبيــر فــي نظــم المعلومــات، اتبعــت إدارة الكليــة منهجــًا علميــًا متطــورًا لتحديــث كافــة البيانــات 
الخاصــة بأعضــاء هيئــة التدريــس و العامليــن و إدخــال النمــاذج الخاصــة بالخدمــات علــى الحاســب اآللــي و 

ــًا مــع جميــع األقســام )تعاميــم – إصــدارات – تعليمــات – مراســالت ... إلــخ( التعامــل إلكتروني

تحديث بريد الكلية إلكترونياً:
يتــم التعامــل إلكترونيــًا مــع جميــع العامليــن بإصــدار رســالة إلكترونيــة تفيــد وصــول بريــد للمرســل إليــه، و 
متابعــة الرســائل البريديــة الخاصــة بالعامليــن عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت و شــركات البريــد الخاصــة مثــل                          
)DHL-ARAMEX( لتتبــع و صــول الرســائل. باإلضافــة إلــى تحديــث نظــم االتصــال و التواصــل عبــر البريــد 
اإللكترونــي للكليــة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس و العامليــن مثــل إصــدار التعاميــم و التعليمــات الصــادرة مــن 

اإلدارة إلــى جميــع العامليــن.

و كان لهــذه اإلجــراءات التطويريــة التــي قامــت بهــا إدارة الكليــة لرفــع المســتوى الوظيفــي و رفــع كفــاءة العامليــن 
فيهــا أكبــر األثــر فــي مســاندة الهيئــة األكاديميــة و منحهــا فرصــة التفــرغ للعمليــة التعليميــة و تقديــم أفضــل 

الخدمــات الطبيــة للمجتمــع الكويتــي بتخريــج أطبــاء مســلحين بالعلــم و المعرفــة لخدمــة بلدهــم الكويــت.  

كلية الطب مقصد للزعماء و العلماء:
و نظــرًا لعراقــة كليــة الطــب و أهميــة مخرجاتهــا، كانــت دائمــًا واجهــة مشــرقة للجامعــة بصفــة خاصــة و للدولــة 
بصفــة عامــة، فقــد قــام المغفــور لــه الشــيخ/ جابــر األحمــد الجابــر الصبــاح  بافتتــاح مقــر كليــة الطــب بالجابريــة 

عــام 1983 لتتوالــى زيــارات الشــخصيات العالميــة للكليــة فيمــا بعــد:

فــي عــام 1995، قــام الزعيــم اإلفريقــي نيلســون مانديــال بزيــارة كليــة الطــب وأشــاد بالمســتوى العلمــي الرفيــع و  أ. 
التعليميــة. مخرجاتهــا  فــي  الهائــل  التطــور 

فــي عــام 2005، زار العالــم المصــري الدكتــور/ أحمــد زويــل الحاصــل علــى جائــزة نوبــل فــي الكيميــاء كليــة الطــب  ب. 
مــن خــالل مؤتمــر الطلبــة الــذي عقــد فــي كليــة الطــب و ألقــى خاللــه عــدة محاضــرات.

قام عدد كبير من الوزراء و الدبلوماسيين من مختلف دول العالم بزيارة كلية الطب منذ إنشائها و حتى اآلن. ج. 
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ن ســنا أل كليــة طــب ا           

1996، حيــث  28 مايــو  أنشــئت كليــة طــب األســنان بنــاًء علــى المرســوم األميــري الصــادر بتاريــخ 
تهــدف إلــى توفيــر المعرفــة عــن صحــة الفــم فــي دولــة الكويــت مــن خــالل تعليــم وتدريــب ممارســين طــب 

أســنان عــام واختصاصييــن وفقــًا للمتطلبــات الوطنيــة وعلــى أعلــى المســتويات العالميــة. 

الرؤية
تسعى الكلية أن تكون مركزًا إقليميًا متميزًا في تعليم طب األسنان واألبحاث والتدريب اإلكلينيكي.

الرسالة
تقــوم كليــة طــب األســنان بتدريــس طلبــة المرحلــة الجامعيــة لطــب األســنان فــي بيئــة  تعليميــة متطــورة مــع تدعيــم 
العمليــة التعليميــة بإجــراء األبحــاث المتعلقــة بصحــة الفــم وخدمــة المجتمــع فــي مجــال صحــة الفــم وذلــك كمصــدر 

للمعلومــات والمعرفة.   

تطبــق الكليــة برنامجــًا دراســيًا يمتــد لفتــرة ســبع ســنوات. ويتــم تدريــس معظــم مقــررات الســنوات األربــع األولــى 
مــن قبــل كليــة الطــب، حيــث يــدرس طلبــة طــب األســنان مــع طلبــة الطــب فــي البرنامــج اإلكلينيكــي التمهيــدي 
والــذي يؤهلهــم للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة األساســية )B.Med.Sc( و الــذي 
يعتبــر متطلبــًا أساســيًا لمتابعــة برنامــج طــب األســنان اإلكلينيكــي والــذي يتــم تدريســه لمــدة ثــالث ســنوات 
المنهــج  ويرتكــز   .)D.M.D( األســنان  طــب  فــي  دكتــور  درجــة  علــى  للحصــول  الطلبــة  لتأهيــل  كاملــة 
الدراســي علــى المفهــوم التعليمــي المتكامــل وعلــى الرعايــة الشــاملة لألســنان، كمــا يرتكــز علــى مبــدأ العنايــة 

المبكــرة للمرضــى والتعليــم المرتكــز علــى الطلبــة. 

وتمــت مراجعــة برنامــج طــب األســنان فــي الكليــة مــن قبــل هيئــات تعليميــة عالميــة مثــل خبــراء  تعليــم طــب 
األســنان مــن كليــات طــب األســنان والكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إيرلنــدا )كليــة جراحــة األســنان(، و مــن قبــل 
الجمعيــة األوروبيــة لتعليــم طــب األســنان )ADEE(، حيــث أثنــت الجهــات المذكــورة علــى الكليــة وعلــى البرنامــج 

األكاديمــي فيهــا وتــم تقييــم مســتوى الكليــة علــى أنــه جيــد جــدًا ويحــاذي كليــات طــب األســنان العالميــة.  

و قامــت الكليــة بتخريــج 12 دفعــة مــن الطلبــة، حيـــث بلـــغ عـــدد الخـريجـــين 283 طبـــيب أســـنان )ممــارس عــام( 
حتــى اآلن. وتضــم الكليــة 45 عضــو هيئــة تدريــس مــن جنســيات مختلفــة منهــم 25 عضــو هيئــة تدريــس كويتــي 
ذو كفــاءة عاليــة، حيــث أســهم هــذا التنــوع  فــي إثــراء البرنامــج األكاديمــي للكليــة مــن خــالل إعــداده بخبــرات 

مختلفــة مــن جميــع أنحــاء العالــم.

المهــام
إن كليــة طــب األســنان جــزء مــن مركــز العلــوم الطبيــة فــي جامعــة الكويــت، حيــث تتواجــد المكاتــب اإلداريــة 
والقاعــات الدراســية ومختبــرات تصنيــع األســنان فــي  المبنــى الجديــد لمركــز العلــوم الطبيــة فــي الجابريــة. و 
تــم تجهيــز قاعــات الدراســة وحلقــات البحــث باألجهــزة والمعــدات التعليميــة الضروريــة. وتضــم الكليــة إحــدى 

كلية طب األسنان
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ــًا باإلضافــة إلــى  عشــر مختبــر تعليمــي وأبحــاث. و تــم تجهيــز المختبــرات التعليميــة لكــي تتســع لـــ 40 طالب
توفيــر أحــدث المعــدات واألجهــزة التعليميــة. وتشــترك كليــات مركــز العلــوم الطبيــة فــي مكتبــة المركــز والتــي 
تــم تجهيزهــا علــى أعلــى مســتوى بمــا تحتويــه مــن كتــب ومراجــع ومجــالت ونشــرات علميــة دوريــة باإلضافــة 

إلــى توفيــر أحــدث مصــادر معلومــات إلكترونيــة. 

و تضــم كليــة طــب األســنان عيــادات طــب أســنان مجهــزة بأحــدث األجهــزة والمعــدات )مركــز طــب األســنان – 
جامعــة الكويــت “KUDC”( و تقــع فــي الجابريــة، حيــث  توفــر منــاخ مناســب للتعليــم اإلكلينيكــي والتدريســي، 
وتضــم 72 وحــدة طــب أســنان موزعــة علــى عيادتيــن رئيســيتين )العيــادات الشــمالية والعيــادات الجنوبيــة(. 
و يطبــق الطلبــة برنامــج الرعايــة الشــاملة لألســنان علــى المرضــى، باإلضافــة إلــى 10 وحــدات طــب أســنان 
موزعــة علــى عيــادات أعضــاء هيئــة التدريــس والطــوارئ والفحــص المبدئــي والجراحــة. وقــد أثنــت شــخصيات 

مرموقــة مــن كليــات وجمعيــات طــب أســنان عالميــة علــى المســتوى العالــي لتصميــم العيــادات.
و يشــترك الطلبــة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة بالقيــام بأبحــاث متميــزة، حيــث تــم نشــر حوالــي 
505 مقــاالت ألبحــاث الهيئــة التدريســية فــي الكليــة فــي مجــالت عالميــة، كمــا قامــوا بتنفيــذ  مــا يقــارب 
98 مشــروعًا ممــواًل خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة. و شــارك الطلبــة بشــكل فعــال فــي األبحــاث، حيــث تــم 
فــي  بعضهــا  عــرض  و  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  خــالل  أبحــاث  مشــاريع   104 يقــارب  مــا  إجــراء 

مؤتمــرات محليــة ودوليــة وحــازت علــى العديــد مــن الجوائــز الدوليــة.  

ومــن أجــل  ضمــان توفيــر هيئــة تدريســية كافيــة، تســتفيد الكليــة مــن خطــة البعثــات لجامعــة الكويــت لزيــادة 
عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الكويتييــن فــي الكليــة. و فــي الوقــت الحالــي، تــم تعييــن 17  معيــد عضــو 
بعثــة  فــي تخصصــات مختلفــة فــي طــب األســنان بهــدف إكمــال برنامــج الدراســات العليــا و العــودة  إلــى 
الكليــة كعضــو فــي الهيئــة التدريســية. و تقــوم الكليــة بتعييــن أطبــاء أســنان كويتييــن ذوي كفــاءة مــن وزارة 
الصحــة عندمــا تتطلــب الحاجــة، كمــا تســعى لمتابعــة تدعيــم وتطويــر برنامــج المرحلــة الجامعيــة باإلضافــة 
إلــى وضــع األســس  لتطويــر برنامــج الدارســات العليــا فــي تخصصــات مختلفــة  و ذلــك فــي المســتقبل القريــب.

 األقسام العلمية في كلية طب األسنان
قسم العلوم التشخيصية  -1

أشعة الفم والوجه والفكين.  
طب الفم.  

أمراض الفم.  

قسم العلوم الجراحية  -2
عالج اللثة.   

جراحة الفم والوجه والفكين.  

قسم العلوم الترميمية والتعويضية  -3
عالج األسنان التحفظي.   
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ن ســنا أل كليــة طــب ا           

التركيبات السنية الثابتة.  
التركيبات السنية المتحركة.  

عالج العصب.  

قسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور  -4
طب أسنان األطفال.   

تقويم األسنان.  
الصحة العامة لألسنان.  

قسم العلوم الحيوية والسريرية   -5
علوم مواد طب األسنان.  

ميكروبيولوجي الفم.  

قسم ممارسة طب األسنان العام  -6

1- قسم العلوم التشخيصية: 

أشــعة الفــم والوجــه والفكيــن: وتتعامــل مــع الكشــف اإلشــعاعي لداخــل الفــم وخارجــه باســتخدام التقنيــات الرقميــة  أ -   
والتقليديــة. ويــدرب هــذا المجــال الطلبــة علــى التشــخيص اإلشــعاعي لتســوس األســنان واللثــة المحيطــة والجــذور 

وغيرهــا مــن التشــخيصات الفميــة والســنية الخاصــة بتجويــف الفــم. 

ب - طــب الفــم: يتعلــق بتشــخيص الفــم والوجــه والغــدد اللعابيــة والفــك، والطــرق الطبيــة للعــالج واألبحــاث المتعلقــة بالعنايــة 
بالمرضــى ذوي االحتياجــات الخاصــة. ويتضمــن الكشــف عــن األورام الخبيثــة فــي الفــم، والتعامــل مــع مرحلــة مــا 
قبــل التحــول إلــى أورام خبيثــة، وتشــخيص وعــالج األلــم الفمــي الوجهــي. وتهتــم الوحــدة بشــكل خــاص بالتعامــل مــع 
القــرح الفميــة، واآلفــات الفميــة قبــل تحولهــا إلــى ســرطانية، واآلفــات البيضــاء والتهابــات التجاويــف الفميــة. وتقبــل 
الوحــدة تحويــالت ممارســي طــب األســنان العــام، وممارســي الطــب العــام، إلــى جانــب المستشــارين مــن التخصصــات 

الطبيــة وتخصصــات طــب األســنان األخــرى. 

ج -  أمــراض الفــم: ويتعلــق بأمــراض الفــم والوجــه والفكيــن، حيــث يتعامــل مــع طبيعــة األمــراض التــي تصيــب الفــم والوجــه 
والفكيــن باســتعراض المســببات والتأثيــر لهــذه األمــراض. ويتضمــن البرنامــج التعليمــي أبحــاث وتشــخيص األمــراض 

باســتخدام أســاليب الكشــف اإلكلينيكــي، واإلشــعاعي، والميكروســكوبي، والكيميائــي الحيــوي وغيرهــا. 

2-  قسم العلوم الجراحية: 

أمــراض اللثــة: هــي علــم تدريــس تشــريح األنســجة الداعمــة لألســنان وهــي اللثــة ، والمــالط، والرابــط اللثــوي، والعظــم  أ -  
الســنخي، ومســببات أمــراض هــذه األعضــاء وطــرق عالجهــا. ويتنــاول هــذا المقــرر التهابــات اللثــة وأمراضهــا 
فقــدان  إلــى  يقــود  اللثويــة  فــي األنســجة  التهــاب  بأنهــا  بأشــكال متعــددة توصــف  تقــع  بجميــع حاالتهــا، حيــث 
العظــم الســنخي واألنســجة المتصلــة بــه. ويقــدم هــذا المقــرر للطلبــة تعليمــًا فــي مجــاالت تشــريح اللثــة وأمراضهــا 
األمــراض  تشــخيص  بطــرق  تامــة  بمعرفــة  الطالــب  يتخــرج  حيــث  المرضــى،  علــى  ومضاعفاتهــا  ومســبباتها 
وعالجهــا، وإحالــة الحــاالت المعقــدة للمختصيــن. ويتضمــن هــذا المقــرر تدريــب الطلبــة لتحفيــز المرضــى علــى 
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العالجــات  البســيطة. وتشــمل  الجراحيــة  إلــى جانــب اإلجــراءات  إجــراءات صحــة األســنان ونظافتهــا،  اتبــاع 
المتخصصــة لجراحــة اللثــة المتقدمــة، وجراحــة العظــم وتطعيمــه، والزراعــة، والجراحــة التجميليــة، وغيرهــا. 

ب - جراحــة الفــم والوجــه والفكيــن: ويتعلــق بتشــخيص األمــراض الفميــة الخلقيــة أو المكتســبة وطــرق عالجهــا، إلــى جانــب 
اختــالل الوظائــف أو العيــوب أو إصابــات الفــم والفكيــن. ويتنــاول المقــرر خلــع األســنان، واالســتئصال الجراحــي 
للســن المصــاب ، والتهابــات الفــم والوجــه، والخــراج، واألورام وغيرهــا مــن اآلفــات الفميــة المرضيــة، وألــم الوجــه، 
وإصابــات الفــم والوجــه والفكيــن، وجراحــات الزراعــة، والجراحــة التقويميــة، وإعــادة بنــاء عيــوب الفكيــن، وجراحــة الفــك 
الصدغــي. ويتولــى المقــرر تدريــب الطلبــة علــى التعامــل مــع حــاالت جراحــة الفــم والوجــه والفكيــن التــي ســيتم التعامــل 
معهــا مســتقباًل كممارســين لطــب األســنان، حيــث يتــم تدريبهــم علــى فحــص وتشــخيص األمــراض وعالجهــا والتعامــل 
معهــا، وتحديــد المرضــى ذوي الحــاالت الخطــرة والتعامــل معهــم، إلــى جانــب القيــام بالعمليــات الســنية الروتينيــة علــى 

مرضاهــم ومســاعدة المتخصصيــن أثنــاء إجــراء الجراحــة فــي هــذا المجــال. 

3 - قسم العلوم الترميمية والتعويضية:

طــب األســنان التحّفظــي: يتضمــن المقــرر تدريبــات علــى ترميــم التجاويــف علــى األســنان. ويتــم عــرض ومناقشــة  أ -  
علــم أمــراض وترميــم األســنان ذات التجاويــف المعقــدة، يليهــا تدريبــات فــي المختبــر علــى الترميــم غيــر المباشــر 
لداخــل التــاج. إضافــًة إلــى ذلــك، يتــم التدريــب علــى التعامــل مــع تصبغــات األســنان عــن طريــق التبييــض أو 

الكشــط الدقيــق أو القشــرة الســنية الالمعــة.

ب- االســتعاضة الســنية الصناعيــة: يتضمــن مبــادئ وتطبيقــات ترميــم الفــم للمرضــى الذيــن فقــدوا أســنانهم بشــكل كامــل 
أو جزئــي  باإلضافــة إلــى التعويضــات الســنية المتحركــة والثابتــة. ويتــم عــرض مبــادئ التشــخيص، وتقييــم احتياجــات 
األفــراد، وخطــة العــالج، والتركيــز علــى الميكانيــكا الحيويــة للفــم، وتصميــم االســتعاضات الصناعيــة بالتماشــي مــع 
الطــرق المعاصــرة للحفــاظ علــى الهيــاكل المتبقيــة والوقايــة المســتقبلية مــن األمــراض. ويركــز المقــرر علــى مبــادئ 
وتطبيقات إعادة بناء األسنان المسوسة أو التالفة عن طريق الترميم غير المباشر. ويتضمن البرنامج المحاضرات 
والعــروض العلميــة والتدريــب العملــي علــى اإلجــراءات اإلكلينيكيــة والمختبريــة المتعلقــة بالتركيبــات الســنية الثابتــة 
والمتحركــة فــي طــب األســنان العــام. ويطبــق الطلبــة المهــارات التــي تــم تدريســها علــى المجســمات الصناعيــة للتــدرب 

علــى اســتخدام المــواد واكتســاب المعرفــة الالزمــة. 

طــب  بأمــراض  المتعلــق  والعــالج  والوقايــة  التشــخيص،  وطــرق  بالمســببات،  ويتعلــق  الجــذور:  أقنيــة  عــالج  ج-  
األســنان. ويتــم وصــف وتقديــم المبــادئ المعاصــرة ألجهــزة ســد قنــوات الجــذور فــي طــب األســنان العــام. ويشــارك 
الطلبــة فــي التطبيقــات علــى األســنان البشــرية المخلوعــة أو علــى المجســمات الصناعيــة الكتســاب المهــارات 

والمعرفــة العلميــة الالزمــة للعــالج واســتخدام المــواد. 

4- قسم العلوم الوقـائية وعلوم النمو والتطور 

أ -   طــب أســنان األطفــال: ويعتبــر مجــااًل تتداخــل فيــه التخصصــات و المعلومــات فــي مظاهــر مختلفــة فــي طــب 
األســنان. ويتــم التركيــز علــى التعــرف علــى مــرض األطفــال كفــرٍد ينمــو، والمعرفــة النظريــة للتطــور الجســدي 
والعقلــي للطفــل المريــض أثنــاء التعامــل معــه فــي عيــادة األســنان. ويتنــاول المقــرر األســس الجينيــة، والمعاييــر 
التطوريــة واإلكلينيكيــة للحــاالت الشــاذة فــي الفــم والوجــه وأمــراض األطفــال، باإلضافــة  إلــى التعليــم الــالزم 



115 كلية طب األسنان جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت

ن ســنا أل كليــة طــب ا           

لمعرفــة وتشــخيص وعــالج مشــاكل اإلطبــاق البســيطة لــدى األطفــال فــي المستشــفيات، والتــي تتطلــب تعامــاًل 
مــع الفــم واألســنان. ويتــم أيضــًا تعليــم الطلبــة لتقديــم رعايــة شــاملة للفــم لألطفــال الطبيعييــن واألطفــال مــن ذوي 

االحتياجــات الخاصــة فــي جلســة طبيعيــة لعــالج األســنان ، بمــا فيهــا اســتخدام تقنيــات التخديــر البســيطة.

ب - تقويــم األســنان: ويعتبــر أقــدم تخصــص فــي طــب األســنان ويغطــي جميــع العمليــات الضروريــة المرتبطــة بتشــخيص 
وعــالج عيــوب األســنان. ويركــز المقــرر علــى نمــو الفكيــن وعــالج وتوقيــت تقويــم األســنان، والتعامــل مــع مختلــف 

أنــواع التقويــم، والمــردود العالجــي بمــا فيــه التدخــل متعــدد التخصصــات لتحقيــق أفضــل النتائــج. 

المجتمــع  بتوعيــة  الخاصــة  الفــم، والبرامــج  الخــاص بصحــة  التعليــم  العامــة لألســنان: ويركــز علــى  ج -  الصحــة 
باإلجراءات الوقائية  في هذا الشــأن من خالل برامج طب األســنان، حيث يدمج المعرفة بأمراض الفم بمســببات 
وطــرق الوقايــة منهــا. ويتضمــن المقــرر مبــادئ المعرفــة بمناهــج بحــث طــب األســنان، والمعلومــات الخاصــة للقيــام 
بالدراســات الشــاملة وبرامــج صحــة الفــم. ويتــم التركيــز أيضــًا علــى المتطلبــات األخالقيــة وااللتزامــات القانونيــة 
كمرجــٍع يقــدم للطلبــة لحثهــم علــى االلتــزام بالمعاييــر القانونيــة واألخالقيــة الخاصــة برعايــة المرضــى. ويتــم أيضــًا 
تقديــم أســاليب رعايــة األســنان لمجموعــات االحتياجــات الخاصــة ســواًء كانــوا مســجلين فــي مؤسســات الرعايــة أو 

غيــر مســجلين بــأي منهــا.

5- قسم العلوم الحيوية والسريرية:

أ -   علــوم مــواد طــب األســنان: ويتضمــن المبــادئ األساســية لعلــوم المــواد المطبقــة علــى مجــال طــب  األســنان. 
لذلــك، يتــم عــرض جميــع الجوانــب الكيميائيــة والفيزيائيــة والميكانيكيــة للمــواد المتعلقــة باإلجــراءات اإلكلينيكيــة 
والمختبريــة. ويتــم أيضــًا تقديــم الجوانــب ذات األهميــة البيولوجيــة )األخطــار – والتوافــق الحيــوي( والعوامــل 
البيانــات، كمــا  فــي هــذا المجــال علــى المفاهيــم أكثــر مــن  فــي اختيــار المنتــج. ويقــوم التدريــس  المســتخدمة 
يقــدم أســس شــرح وتبريــر جميــع عالجــات األســنان، وفهــم المالحظــات وخاصــًة األخطــاء والفشــل والتحكــم 
فــي العمليــات للحصــول علــى أفضــل النتائــج. ويعتبــر المقــرر أساســًا لطــب األســنان اإلكلينيكــي، حيــث يوفــر 

اإلطــار العــام لفهــم المــواد التــي ســيتم اســتخدامها مــدى الحيــاة العمليــة للمتخصــص. 

ب - ميكروبيولوجــي الفــم: ويقــدم فهمــًا لمســببات وتشــخيص وعــالج األمــراض المعديــة، مــع التركيــز علــى دور األحيــاء 
الدقيقــة فــي مســببات المــرض وتطــوره والوقايــة منــه فــي أمــراض تســوس األســنان وأمــراض اللثــة. ويعــرض المقــرر 

أيضــًا العــدوى الميكروبيــة فــي جســم اإلنســان وخاصــًة عــدوى التجويــف الفمــي. 

6- قسم ممارسة طب األسنان العام: 

 وهــو أحــدث قســم تــم إنشــاؤه، وذلــك فــي عــام 2013، حيــث يتــم تقييــم وتشــخيص ومعالجــة والوقايــة مــن حــدوث 
الكثيــر مــن الحــاالت المرضيــة التــي تصيــب األنســجة الصلبــة واللينــة فــي جــوف الفــم. ويتمكــن الطلبــة مــن خــالل 

التدريــب العــام  مــن معالجــة معظــم الحــاالت المرضيــة. 
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

كلية العلوم )الخالدية(
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لعلــوم كليــة ا                      

كلية العلوم
تأسســت كليــة العلــوم ككليــة مشــتركة للعلــوم و اآلداب و التربيــة فــي عــام 1966 /1967، و حصلــت بعــد 
ذلــك علــى اســتقالليتها بمرســوم أميــري صــدر فــي 20 أكتوبــر 1971 قــاد إلــى فصــل العلــوم عــن اآلداب 
والتربيــة. وأصبحــت الكليــة الجديــدة مكونــة مــن ســتة أقســام هــي الرياضيــات و الكيميــاء و الفيزيــاء و علــم 
الحيــوان و النبــات و الميكروبيولوجيــا و الجيولوجيــا. أمــا فــي العــام 1977 فقــد تــم إضافــة قســم الكيميــاء 
الحيويــة، وفــي عــام 1989 قســم اإلحصــاء وبحــوث العمليــات. وفــي العــام 1997، تــم دمــج أقســام علــم 
الحيــوان و النبــات و الميكروبيولوجيــا و الكيميــاء الحيويــة تحــت مظلــة قســم العلــوم البيولوجيــة و تحولــت هــذه 
األقســام إلــى برامــج هــي: علــم الحيــوان، و النبــات، والميكروبيولوجيــا، والكيميــاء الحيويــة و تــم اســتحداث 
برنامــج جديــد هــو البيولوجيــا الجزيئيــة. وفــي خطــوة مماثلــة، تــم إنشــاء قســم علــوم األرض و البيئــة ليضــم 

برامــج الجيولوجيــا و الدراســات الصحراويــة و علــوم البحــار و العلــوم البيئيــة.

و فــي العــام 2010، تــم فصــل برنامــج الحاســوب عــن قســم الرياضيــات و علــم الحاســوب ليصبــح هنــاك قســمان 
همــا قســم الرياضيــات و قســم علــوم الحاســوب. و تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن مجلــس الجامعــة فــي اجتماعــه رقــم 
1/ 2010 المنعقــد فــي 6/ 1/ 2010 و افــق علــى إنشــاء كليــة علــوم و هندســة الحاســوب، و صــدر المرســوم 
األميــري رقــم 130 لســنة 2011 بإنشــاء هــذه الكليــة وذلــك فــي 11 / 4/ 2011 ، وســوف يترتــب علــى هــذا 

المرســوم انتقــال قســم علــوم الحاســوب مــن كليــة العلــوم إلــى كليــة علــوم وهندســة الحاســوب.

و تضــم الكليــة حوالــي 4395 طالبــًا وطالبــة و 208 عضــو هيئــة تدريــس، و يتــم تقييــم البرامــج تقييمــًا 
شــاماًل لضمــان الجــودة األكاديميــة و تخريــج أفضــل الكفــاءات لســد االحتياجــات المجتمعيــة و الوطنيــة .كمــا 
تســاهم الكليــة فــي خدمــة المجتمــع، و توفــر الدعــم التقنــي و العلمــي للقطاعــات العامــة و الخاصــة، و تقــوم 
بتنظيــم ورش العمــل و الــدورات التدريبيــة للمجتمــع ممــا يســاهم فــي تطــور الدولــة. و تمتلــك الكليــة تجهيــزات 
عالميــة و مصــادر متطــورة مثــل مركــز الحاســب اآللــي و مختبــر اإلحصــاء و الورشــة المركزيــة و ورشــة 
الزجــاج العلمــي و وحــدة النيتروجيــن الســائل و المعشــبة و الوحــدة البيولوجيــة البحريــة و البيــوت النباتيــة 
الزجاجيــة و المتحــف الجيولوجــي و التجهيــزات التحليليــة لمختبــرات مشــاريع التســهيالت العامــة و المركــز 
العلمــي للنانوســكوب، و كذلــك عــدد آخــر مــن المراكــز و الوحــدات و المكاتــب التابعــة لهــا و هــي مركــز 
التقنيــة الحيويــة و مركــز أبحــاث اإلشــعاع البيئــي و مركــز علــوم البحــار و وحــدة الســالمة المختبريــة و مكتــب 
التوجيــه و اإلرشــاد و مكتــب االستشــارات و التدريــب و مكتــب نظــم المعلومــات و مكتــب تنســيق البرامــج 

المشــتركة و مكتــب االعتمــاد األكاديمــي و مكتــب الخريجيــن و التدريــب الطالبــي.

العلــوم  البيولوجيــة و  العلــوم  ثــالث مجموعــات رئيســة هــي  الثانويــة تحــت  المرحلــة  قبــول خريجــي  يتــم  و 
الرياضيــة و الطبيعيــة و علــوم الحاســوب. و تقــدم الكليــة درجــة البكالوريــوس فــي علــم الحيــوان والنبــات 
و  الرياضيــات  و  الجزيئيــة  البيولوجيــا  و  الحيويــة  الكيميــاء  و  الدقيقــة(  األحيــاء  )علــم  الميكروبيولوجيــا  و 
الرياضيــات الماليــة و علــم الحاســوب و الكيميــاء و الكيميــاء التطبيقيــة و الفيزيــاء و الفيزيــاء الهندســية و علــم 
الجيولوجيــا و علــوم الصحــراء و اإلحصــاء التطبيقــي و اإلحصــاء و بحــوث العمليــات، كمــا تقــدم الكليــة عــددًا 
مــن التخصصــات المســاندة المنبثقــة عــن التخصصــات الرئيســة، هــذا باإلضافــة إلــى التخصصــات األخــرى 
التــي اســتحدثت مؤخــرًا و هــي: علــوم الصحــراء و األراضــي القاحلــة، علــوم البحــار، جيولوجيــا البتــرول، علــوم 

البيئــة، علــم النبــات الزراعــي و علــم األدلــة الجنائيــة.
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

اآللــي، و  الحاســب  الرياضياتيــة، و علــم  العلــوم  الرياضيــات، و  فــي علــوم  فتقــدم  الماجســتير  أمــا درجــة 
الكيميــاء، و الفيزيــاء، و علــم الحيــوان و النبــات، و الميكروبيولوجيــا )علــم األحيــاء الدقيقــة(، و الكيميــاء 
الحيويــة، و التقنيــة الحيويــة، واألدلــة الجنائيــة، و الجيولوجيــا، و اإلحصــاء و بحــوث العمليــات، باإلضافــة 
إلــى بعــض برامــج الماجســتير المشــتركة و هــي: برنامــج الماجســتير فــي علــوم األرض التطبيقيــة و نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة، و برنامــج الماجســتير فــي هندســة البتــرول و الجيولوجيــا و العلــوم البيئيــة و البيولوجيــا 

الجزيئيــة، و تكنولوجيــا المعلومــات. أمــا درجــة الدكتــوراه فتقدمهــا الكليــة فــي الكيميــاء و الرياضيــات.

و تضــم الكليــة 88 مختبــرًا للتدريــس و 144 مختبــرًا بحثيــًا مجهــزًا تجهيــزًا عاليــًا باألجهــزة العلميــة المتقدمــة 
لألغــراض البحثيــة والتحليليــة واالستشــارية. إضافــًة إلــى ذلــك، توفــر الكليــة بيئــة بحثيــة متميــزة مــع العديــد مــن 

مشــاريع التســهيالت العامــة.

قسم العلوم البيولوجية
و يعتبر من أقدم أقسام كلية العلوم، حيث تأسس في عام 1966 مع افتتاح جامعة الكويت و كان مؤلفًا من 
قســمين منفصليــن همــا قســم علــم الحيــوان وقســم النبــات و الميكروبيولوجــي و مــن ثــم انضــم إليــه قســم الكيميــاء 
الحيويــة كقســم ثالــث عــام 1977. و قــد ُجمعــت األقســام الثالثــة و ُدمجــت تحــت مظلــة العلــوم البيولوجيــة فــي 
عــام 1997 و أصبــح قســم العلــوم البيولوجيــة مكونــًا مــن خمســة برامــج هــي برنامــج علــم الحيــوان، و برنامــج 
علــم النبــات، و برنامــج الميكروبيولوجــي، و برنامــج الكيميــاء الحيويــة و أضيــف لهــم برنامــج البيولوجيــا الجزيئيــة 

ليصبــح أكبــر األقســام فــي الكليــة.

رؤية و رسالة القسم
تتركــز مهمــة قســم العلــوم البيولوجيــة فــي تقديــم أساســيات علميــة صلبــة فــي العلــوم البيولوجيــة ليؤهــل الدارســين 
الكتســاب فهــم واســع لعلــم البيولوجيــا بشــكل عــام وفهــم أعمــق الحــد التخصصــات الدقيقــة المطروحــة بالقســم، 
عــن طريــق تقديــم برامــج وتخصصــات متعــددة فــي درجتــي البكالوريــوس والماجســتير. وخــالل التحصيــل 
فــي األبحــاث العلميــة األساســية  التدريــس  العلمــي يشــارك الطلبــة تحــت إشــراف ومســاعدة أعضــاء هيئــة 
و التطبيقيــة باإلضافــة إلــى خدمــة المجتمــع، حيــث يكتســب الطالــب عبــر دراســته فــي القســم إلمامــا بعلــم 
البيولوجيــا بجانبيــه النظــري و العملــي، و يهيــأ خريــج قســم العلــوم البيولوجيــة بالمعرفــة و المهــارات الالزمــة 
للعمــل فــي مجــاالت عديــدة منهــا الطبيــة و البيئيــة و الصناعيــة باإلضافــة إلــى قطاعــي التدريــس و األبحــاث.

الدرجات المطروحة:
يقوم القســم في شــكله الجديد و على مســتوى الدرجة الجامعية األولى بطرح درجات في كل من علم الحيوان، 
و علــم النبــات، و الميكروبيولوجــي، و الكيميــاء الحيويــة و البيولوجيــة الجزيئيــة. أمــا علــى مســتوى الدراســات 
العليــا، فيقــدم القســم برامــج ماجســتير فــي كل مــن علــم الحيــوان، و علــم النبــات، و الميكروبيولوجــي و الكيميــاء 
الحيويــة، كمــا يشــارك القســم فــي برنامــج مشــترك للبيولوجيــا الجزيئيــة مــع كليــة الطــب. إضافــًة إلــى مــا ســبق، 
تشــارك البرامــج المختلفــة فــي القســم فــي طــرح درجــات جامعيــة أولــى فــي تخصصــات بينيــة مــع قســم علــوم 

األرض و البيئــة هــي علــوم البحــار و علــوم الصحــراء.
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لعلــوم كليــة ا                      

وتتضمن برامج القسم الخمسة ما يلي:

برنامــج بيولوجيــا الحيــوان: يعتبــر علــم الحيــوان علمــًا مــن علــوم الحيــاة، و هــو بــدوره يضــم فروعــًا عديــدة 
فيهــا تخصصــات عامــة و أخــرى دقيقــة تتنــاول فــي مجملهــا شــتى الدراســات المتعلقــة بالحيــوان و تصنيفــه و 
أشــكاله و تركيبــه و تكاثــره و وراثتــه و بيئاتــه و طــرق تعايشــه و أنشــطته المختلفــة. و يولــي البرنامــج اهتمامــًا 
ــم البيئــة و خاصــة بيئــة دولــة الكويــت، حيــث يقــدم البرنامــج مقــررات عديــدة فــي البيئــة البحريــة و  خاصــًا بعل
الصحراويــة المحليــة. كمــا يهتــم البرنامــج بالجوانــب االقتصاديــة لعلــم الحيــوان مــن خــالل مقــررات و أبحــاث فــي 
مجــال الطفيليــات و الحشــرات و األســماك. كمــا يســاهم البرنامــج فــي نشــر الثقافــة األحيائيــة العامــة بتقديــم عــدة 

مقــررات لطلبــة الكليــات األخــرى.

برنامــج بيولوجيــا النبــات: علــم النبــات هــو الدراســة العلميــة للحيــاة النباتيــة، و هــو يهتــم بدراســة النباتــات مــن 
حيــث تركيبهــا الداخلــي و الخارجــي و األنــواع المختلفــة و تصنيفهــا و الوظائــف الــى تتــم بداخلهــا و نموهــا و 
تكاثرهــا و تطورهــا الشــكلي، الــى جانــب عالقــة النبــات بالبيئــة المحيطــة بــه. كذلــك دراســة المــادة الوراثيــة فــى 
النبــات و عمليــات إكثــار النبــات و زراعــة األنســجة النباتيــة و التهجيــن فــى النبــات، باإلضافــة لدراســة الفائــدة 
االقتصاديــة للنبــات بصــورة عامــة و اســتعراض األمــراض النباتيــة، كمــا تحظــى نباتــات البيئــة المائيــة أيضــا 

بأهميــة خاصــة فــى هــذا البرنامــج.

برنامــج الميكروبيولوجــي: علــم األحيــاء الدقيقــة أو الميكروبيولوجيــا هــو العلــم الــذي يختــص بدراســة األحيــاء 
الدقيقــة بمــا فيهــا حقيقيــات النــوى مثــل الفطريــات و األوليــات إضافــة إلــى بدائيــات النــوى مثــل البكتيريــا و 
بعــض الطحالــب، و كذلــك دراســة الفيروســات. و علــم الميكروبيولوجيــا مــن العلــوم الهامــة و التــي تحظــى 
باهتمــام كبيــر نظــرًا  للتطــورات الحديثــة فــي شــتى مجاالتــه. و يهتــم علــم الميكروبيولوجيــا بدراســة تنــوع 
المختلفــة،  البيئــات  فــى  الحيويــة  نشــاطاتها  أهــم  الــى  التعــرف عليهــا إضافــة  المجهريــة و طــرق  الكائنــات 
كأهميتهــا فــى دورة الغــذاء و دورهــا فــى التحلــل الحيــوى و تأثيرهــا فــى إعــادة تأهيــل البيئــات الملوثــة، و يشــمل 
هــذا العلــم أيضــا دراســة األمــراض التــى تنشــأ بســبب الكائنــات المجهريــة فــى النبــات و الحيــوان و اإلنســان 
و طــرق الوقايــة منهــا، كمــا يغطــي الجوانــب الصناعيــة و التقنيــة التــى تشــكل الكائنــات المجهريــة أساســا فــى 

تطورهــا تزامنــًا مــع تقنيــات البيولوجيــا الجزيئيــة.

برنامــج الكيميــاء الحيويــة: الكيميــاء الحيويــة تخصــص يستكشــف العمليــات الكيميائيــة داخــل الكائنــات الحيــة، 
و هــو علــم قائــم علــى الدراســات المختبريــة الــذي يجمــع بيــن علــم األحيــاء و الكيميــاء. و تقــوم الكيميــاء الحيويــة 
بدراســة التركيــب الكيميائــي للمكونــات الحيويــة و وظائفهــا و التفاعــالت المختلفــة التــي تقــوم بهــا، فهــو علــم يقــوم 

بتفســير األحــداث البيولوجيــة كلهــا و بكافــة المســتويات الحيويــة التــي تــؤدي إلــى تنــوع أشــكال الحيــاة.

برنامــج البيولوجيــا الجزيئيــة: يهتــم بشــكل أساســي بفهــم التفاعــالت التــي تنظــم الوظائــف الخلويــة على المســتوى 
الجزيئي  مثل الوراثة الجزيئية و المناعة الخلوية الجزيئية و األســس الجزيئية للســرطان و ألمراض اإلنســان، 

مــع التركيــز علــى كيفيــة حــدوث و تنظيــم عمليــات مضاعفــة جــزئ DNA و النســخ والترجمــة.

نبذه إحصائية عن القسم:
يضــم القســم 55 عضــو هيئــة تدريــس منهــم 4 أســاتذة و 18 أســتاذًا مســاعدًا و 33 مدرســًا، وتتــوزع الهيئــة 
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

التدريســية بالقســم علــى البرامــج الخمســة التخصصيــة الرئيســة، فمنهــم 12 فــي مجــال علــم الحيــوان، و 7 فــي علــم 
النبــات، و 16 فــي الميكروبيولوجيــا، و 8 فــي الكيميــاء الحيويــة، و 12 فــي البيولوجيــا الجزيئيــة. ويضــم القســم 
أيضــًا 37 عضــوًا مــن الهيئــة األكاديميــة المســاندة منهــم 32 مشــرف مختبــر، و 11 عضــوًا مــن الهيئــة اإلداريــة. 

ويطــرح القســم 186 مقــرر ســنويًا فــي 289 شــعبة مــن خــالل البرامــج المختلفــة التــي تخــدم 6369 طالبــًا.

خريجو القسم:
فــرص العمــل لخريجــي قســم العلــوم البيولوجيــة متاحــة و كثيــرة و بإمــكان خريــج القســم أن يعمــل فــي مجــاالت 

العمــل اآلتيــة:

النشاط التدريسي و البحثي في جامعة الكويت.

النشاط التدريسي و البحثي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب.
 

البحث العلمي في معهد الكويت لألبحاث العلمية.

و  التغذيــة  إدارة  و  الدوائيــة،  الرقابــة  إدارة  األغذيــة،  فحــص  مختبــرات  التخصصيــة،  و  اإلكلينيكيــة  المختبــرات 
الصحــة. فــي وزارة  الوراثــة  اإلطعــام، مركــز 

مركز الوراثة في مستشفى الصباح.  
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.  

 
مركز دسمان ألبحاث و عالج السكري.  
الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية.  

الهيئة العامة لحماية البيئة.  
وزارة التربية و التعليم العالي - التدريس بالمدارس بكافة مستوياتها.  

مختبرات اإلدارة العامة لألدلة الجنائية – وزارة الداخلية.  
محطات تنقية المياه و إدارة األعمال الكيميائية – وزارة الكهرباء و الماء.  

متحف الكويت العلمي.  
المركز العلمي.  

المختبرات البيطرية في القطاعين الخاص والعام.  
المختبرات اإلكلينيكية و التخصصية في المستشفيات و المختبرات الخاصة.  

شركات إنتاج األغذية و الشركات الدوائية في القطاع الخاص.  
شركات إنتاج و تسويق المنتجات الزراعية و نباتات الزينة.  

قسم الكيمياء:
يعتبــر قســم الكيميــاء  واحــدا مــن األقســام الرائــدة فــي جامعــة الكويــت، و هــو مــن بيــن مراكــز البحــث و التدريــس 
المعتــرف بهــا دوليــا فــي مجــاالت الكيميــاء فــي المنطقــة و الشــرق األوســط. انشــأ القســم فــي عــام 1966، و 
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خــالل العشــرين ســنة الماضيــة إزداد فيــه عــدد األبحــاث األكاديميــة و القــوى البشــرية  بحوالــي 150% . و 
لــدى القســم مــا يزيــد علــى 30 عضــو هيئــة تدريــس، منهــم 14 مــن األســاتذة، و9 مــن األســاتذة المشــاركين و8 

مــن األســاتذة المســاعدين.

و يقــدم القســم برنامجيــن لمســتوى البكالوريــوس، واحــد فــي الكيميــاء و اآلخــر فــي الكيميــاء التطبيقيــة.  و 
البرنامجيــن معتــرف بهمــا دوليــا، حيــث تــم إعتمادهمــا مــن قبــل “الجمعيــة الكنديــة للكيميــاء” منــذ العــام 2005 
لبرنامــج الكيميــاء و منــذ 2015 لبرنامــج الكيميــاء التطبيقيــة. و تتمثــل األهــداف الرئيســة لهــذه البرامــج 
ليــس فقــط فــي إعــداد الخريجيــن للعمــل فــي قطاعــى البحــث العلمــي و التدريــس، و لكــن أيضــًا فــي إعــداد 
الكيميائييــن بمــا يمكنهــم مــن أن يســاهموا فــي المياديــن المتصلــة باإلنتــاج الصناعــي و مراقبــة الجــودة، 
والبيئــة، و المراكــز الطبيــة و األدلــة الجنائيــة فــى الدولــة. و يســاهم القســم فــى برنامــج مســاند في“علــوم 
بحــوث علــى مســتوى  مقــررات و  يقــدم  كمــا  البيولوجيــة”،  “العلــوم  قســم  مــع  باالشــتراك  الجنائيــة”  األدلــة 
الدراســات العليــا لمنــح  درجتــى الماجســتير و الدكتــوراه فــي الكيميــاء. و فــى كل عــام دراســي هنــاك مــا 
يقــرب مــن 4000 مــن طــالب الكليــات و المعاهــد األخــرى التــي تســتفيد أيضــًا مــن برامــج القســم التعليميــة.  

كيميــاء  و  فيزيائــة،  كيميــاء  مجموعــات:  إلــى  أساســًا  تنقســم  واســعة  بحثيــة  اهتمامــات  التدريــس  لهيئــة  و 
الكيميــاء  فــي  لألبحــاث  الحاليــة  المجــاالت  تشــمل  و  التحليليــة.  و  العضويــة  الكيمياءغيــر  و  عضويــة، 
الفيزيائيــة: الفلــزات االنتقاليــة و األكاســيد المســتعملة كعوامــل حفــازة و تحضيــر و توصيــف المــواد المركبــة 
الناونيــة و الســيراميك- و البوليمــر الهجيــن المصمــم خصيصــا للتطبيقــات عاليــة األداء، و تحطــم و ثباتيــة 
البوليمــرات العاليــة، و التطبيقــات الكهربيــة لتــآكل الفلــزات و حمايتهــا. و االهتمامــات البحثيــة لمجموعــة 
و  الســوبرجزيئية،  الكيميــاء  و  المتجانســة   غيــر  الحلقيــة  المركبــات  بتحضيــر  ترتبــط  العضويــة  الكيميــاء 
الدراســات الحركيــة و ميكانيكيــة التفاعــالت الغازيــة و التحلــل الحــرارى و بوليمــرات الشــبكة النانــو مســامية 
و آليــه التفاعــالت فــى الحالــة الغازيــة، و فــالش االنحــالل الحــراري عنــد الضغــط المنخفــض.  و تســاهم 
مجموعــة الكيميــاء غيــر العضويــة و التحليليــة ببحــوث فــي مجــاالت المتراكبــات المعدنيــة، و تتبــع التلــوث 
للمركبــات  التناســقية  الكيميــاء  و  البحــري،  التلــوث  و  الكويــت،  دولــة  فــى  مختــارة  نباتــات  فــي  بالمعــادن 

الهامــة بيولوجيــًا.

و يمتلــك القســم مجموعــة كبيــرة مــن األجهــزة العلميــة المتقدمــة تتضمــن ESCA، و الرنيــن المغناطيســي، 
الضوئيــة،  االنبعاثــات  مطيافــات  و  الــذري  االمتصــاص  و  الحــراري  المحلــل   GC-MS، LC-MS و
المــداري  الرنيــن  الكروماتوجرافــى األيونــي، و  الفصــل  البنفســجية، و أجهــزة  فــوق  المرئيــة و  الطيفيــة  و 
اإللكترونــى و تحليــل العناصــر. و البرنامــج البحثــي مدعــوم بشــكل كامــل مــن قطــاع األبحــاث بجامعــة 

الكويــت. 

و يــداوم أعضــاء هيئــة التدريــس علــى حضــور المؤتمــرات العلميــة الدوليــة و الحلقــات الدراســية، حيــث 
يقدمــوا فيهــا  نتائــج أبحاثهــم. و يــزور القســم عــدد مــن األســاتذة المتميــزون كل عــام، ممــا يثــري التعــاون 
العلمــي مــع الجامعــات األخــرى علــى المســتوى الدولــي. و يتــم ذلــك بالتعــاون مــع لجنــة األبحــاث بالكليــة 

و قطــاع األبحــاث بالجامعــة.

و فيما يلي مجاالت العمل الرئيسة لتدريب خريجي الكيمياء من القسم:
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

   جامعة الكويت و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب.

   معهد الكويت لألبحاث العلمية.

   قطاع النفط و البتروكيماويات.

   صناعة األسمدة و البالستيك.

    صناعات األغذية و الزيوت.

   صناعات األصباغ و المنظفات.

   صناعات المواد الحفازة.

   مؤسسات التدريب التقني.

   وزارات الصحة و النفط و التجارة و الداخلية و الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية.

   القوات المسلحة و الحرس الوطني.

   وزارة الكهرباء و الماء و مركز تنمية مصادر المياه.

   المؤسسات و الصناعات الموازية في دول مجلس التعاون الخليجي.

قسم الفيزياء:
ويحتوي قسم الفيزياء على مجموعات بحثية متميزة في عدة مجاالت مثل:

الفيزياء النظرية.
الفيزياء اإلحصائية.
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الفيزياء الفلكية النووية.

الفيزياء الذرية والنووية.
  

فيزياء األرصاد الجوية.
الفيزياء البيئية.
فيزياء الليزر.

فيزياء األجسام الصلبة و أشباه الموصالت. 

و سيتم قريبًا عرض برنامج جديد في مجال الفيزياء الطبية.

قسم اإلحصاء و بحوث العمليات:
أنشــىء قســم اإلحصــاء وبحــوث العمليــات عــام 1989/ 1990. و يقــدم القســم عــددًا مــن البرامــج العلميــة، 
كمــا يقــدم مقــررات دراســية فــي اإلحصــاء لعــدد كبيــر مــن طلبــة األقســام العلميــة بكليــات الجامعــة المختلفــة. وقــد 
 Royal حصــل القســم منــذ إبريــل 2006 علــى االعتمــاد األكاديمــي مــن الجمعيــة اإلحصائيــة الملكيــة البريطانيــة
Statistical Society التي تعتبر من أعرق المؤسســات اإلحصائية في العالم. و يســعى القســم إلى تشــجيع 
الفائقيــن مــن الطلبــة لمتابعــة الدراســات العليــا للحصــول علــى الماجســتير و الدكتــوراه فــي اإلحصــاء و بحــوث 
العمليــات لتكويــن أعضــاء هيئــة تدريــس جــدد و تكويــن الكــوادر القــادرة علــى خدمــة المجتمــع و توفيــر الخبــرة 
المطلوبــة فــي اإلحصــاء و بحــوث العمليــات فــي كل مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة، و التجاريــة، و الصناعيــة 
و الطبيــة، إلــى جانــب تقديــم االستشــارات التقنيــة فــي اإلحصــاء و بحــوث العمليــات للباحثيــن فــي الجامعــة و 

الهيئــات و الــوزارت و المؤسســات و الشــركات بدولــة الكويــت.

البرامج المطروحة:
يقــدم القســم برامــج متطــورة تتفــق مــع مــا يقــدم عالميــًا فــي مجالــي تخصــص القســم و ذلــك لتكويــن كــوادر 

متخصصــة فــي اإلحصــاء و بحــوث العمليــات، حيــث يقــدم كال مــن الدرجــات التاليــة:

درجة البكالوريوس في اإلحصاء وبحوث العمليات.
درجة البكالوريوس في اإلحصاء التطبيقي.

درجة الماجستير في اإلحصاء وبحوث العمليات.

كما يقدم التخصصات المساندة التالية:
التخصص المساند في اإلحصاء التطبيقي.

التخصص المساند في اإلحصاء و بحوث العمليات.
التخصص المساند في بحوث العمليات.
التخصص المساند في تحليل البيانات.
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أما بالنسبة لمجاالت العمل:
تعتبــر فــرص العمــل بالنســبة لخريجــي قســم علــوم األرض و البيئــة متوفــرة و متاحــة فــي كثيــر مــن وزارات 
الدولــة و المؤسســات المختلفــة، باإلضافــة إلــى شــركات القطــاع الخــاص، حيــث يمكــن لخريجــي القســم العمــل 

فــي المجــاالت التاليــة:
جامعة الكويت.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
سلك التدريس في وزارة التربية.

شركات البترول في حقل االستكشافات البترولية.
الهيئة العامة للبيئة.

الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية.

قسم علوم األرض و البيئة:
فــي مجــال  الكفــاءات  فقــد دأب علــى تخريــج  الجيولوجيــا ســابقًا(  )قســم  البيئــة  قســم علــوم األرض و  أمــا 
الجيولوجيــا منــذ إنشــائه. وفــي عــام 1999 / 2000، بــدأ القســم فــي منــح درجــة البكالوريــوس فــي الجيولوجيــا 
و علــوم الصحــراء ، كمــا تتجــه الخطــط نحــو تقديــم برامــج علــوم البحــار و العلــوم البيئيــة. أمــا علــى صعيــد 
الدراســات العليــا، فيقــدم القســم درجــة الماجســتير فــي الجيولوجيــا و الدرجــة المشــتركة فــي العلــوم البيئيــة و 
برنامــج علــوم األرض التطبيقيــة و نظــم المعلومــات الجغرافيــة و برنامــج هندســة البتــرول والجيولوجيــا، كمــا 
يقــدم القســم خدمــات استشــارية و تدريبيــة عــن طريــق الــدورات التدريبيــة بالتنســيق مــع مكتــب االستشــارات 
و التدريــب. و يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم 16، و أعضــاء الهيئــة التدريســية المســاندة 12  
و موظفــي القســم عددهــم 20، و يبلــغ عــدد معيــدي عضــو البعثــة 8، كمــا يتعــاون القســم مــع شــركة نفــط 

الكويــت فــي مجــال تدريــب الطلبــة.

مبنى كلية العلوم الجديد في الشدادية
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لعلــوم كليــة ا                      

    معهد الكويت لألبحاث العلمية.
   اإلدارة العامة لمنطقة الشعيبة.

    الهيئة العامة للموانئ.
    وزارة النفط.

    وزارة التجارة و الصناعة.
    وزارة الداخلية / خفر السواحل.
   وزارة الدفاع / القواعد البحرية.

   بلدية الكويت.

قسم الرياضيات: 
قســم الرياضيــات بكليــة العلــوم جامعــة الكويــت مــن أوائــل األقســام العلميــة التــي تــم إنشــاؤها مــع نشــأة جامعــة 

الكويــت عــام 1966.

 و يقــوم أعضــاء الهيئــة األكاديميــة بالقســم بالبحــوث و النشــر العلمــي، و لهــم مســاهمات و اضحــة فــي خدمــة 
الجامعــة و المجتمــع. فعلــى صعيــد التدريــس و اإلرشــاد، للقســم أثــر واضــح فــي إثــراء العمليــة التعليميــة و 
التقــدم األكاديمــي للطالــب، حيــث يطــرح القســم مقــررات دراســية أساســية و إلزاميــة لطــالب القســم و األقســام 
العلميــة األخــرى مــن مختلــف كليــات الجامعــة، و يتــم تســجيل اآلالف مــن هــؤالء الطلبــة بهــذه المقــررات بالفصــل 

الدراســي الواحــد.

و يمنــح قســم الرياضيــات درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي كل مــن الرياضيــات و الرياضيــات الماليــة، كمــا يمنــح 
درجــة الماجســتير فــي الرياضيــات و العلــوم الرياضياتيــة و درجــة الدكتــوراه فــي الرياضيــات.

برامج الرياضيات:
يقدم قسم الرياضيات برنامجين و هما على النحو التالي:

   الرياضيات. 
   الرياضيات المالية.

قسم علوم البحار:
الكويــت دولــة بحريــة اعتمــدت الحيــاة فيهــا منــذ القــدم اعتمــادًا كليــًا علــى البحــر. ولكــن ومنــذ خمســينيات القــرن 
الماضــي هجــر الكويتيــون العمــل فــي البحــر ســعيًا وراء الحيــاة الرغيــدة. واليــوم نجــد أن صلــة الكويــت بالبحــر 
قــد تركــزت فــي ناقالتهــا النفطيــة وســفنها التجاريــة التــي تجــوب البحــار. وللبيئــة البحريــة الكويتيــة تميــز خــاص 
عــن نظيراتهــا فــي الخليــج العربــي وباقــي أرجــاء العالــم، حيــث تتأثــر البيئــة البحريــة الكويتيــة بقســوة المنــاخ بســبب 
التفــاوت الكبيــر فــي درجــات الحــرارة خــالل أشــهر الســنة المختلفــة، كمــا تتميــز البيئــة البحريــة فــي الخليــج بشــكل 
عــام بعمليــات البخــر العاليــة والتــي تــؤدي إلــى ارتفــاع مســتوى الملوحــة فيهــا. وتســتقبل البيئــة البحريــة الكويتيــة 
الكثيــر مــن الملوثــات التــي تصــل إليهــا مــن مصبــات ميــاه الصــرف الصحــي و مخلفــات المصانــع ومحطات تحلية 
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الميــاه وتنقيــة ميــاه المجــاري ومصافــي البتــرول وغيرهــا. وفــي الســنوات األخيــرة ازداد االهتمــام مــن قبــل الباحثيــن 
بمشــاكل البيئــة البحريــة، وعليــه ظهــرت حاجــة ماســة إلنشــاء مركــز متخصــص لدراســة مشــاكل البيئــة البحريــة 
إليجــاد الحلــول بغــرض وقــف التدهــور الحاصــل لهــا. ولذلــك، ولــدت فكــرة إنشــاء مركــز متخصــص بعلــوم البحــار 
مــن قبــل باحثيــن فــي كليــة العلــوم، وتــم وضــع اللبنــة األساســية لهــذا الصــرح المميــز عندمــا اختــار أميــر البــالد 
الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح رحمــه هللا فــي عــام 1986 مقتــرح مشــروع برنامــج وإنشــاء مركــز علــوم 
البحــار كرغبــة أميريــة ســامية. وكمــا هــو متوقــع فقــد قامــت جامعــة الكويــت ممثلــة بكليــة العلــوم بتبنــي هــذا 
المقتــرح و اتخــاذ اإلجــراءات و الخطــوات الكفيلــة لتحقيــق الرغبــة األميريــة. ولقــد تــم اكتمــال المخطــط الهيكلــي 
إلنشــاء مركــز علــوم البحــار والتوقيــع عليــه لبــدء التنفيــذ بحضــور مديــرة الجامعــة آنــذاك أ.د. فايــزة الخرافــي فــي 
نهاية عام 1997، على أن يشــيد المركز في منطقة الفنطاس قبالة الشــاطئ على مســاحه قدرها عشــرة آالف 
متــر مربــع. ولقــد اكتمــل بنــاء المركــز وتــم اســتالمه مــن قبــل جامعــة الكويــت فــي عــام 2008. وعليــه أصبــح 
مبنــى مركــز علــوم البحــار حقيقــًة ومعلمــًا أكاديميــًا لجامعــة الكويــت فــي الدولــة وفــي منطقــة الخليــج العربــي ليبــدأ 

بتنفيــذ األهــداف التــي بنــي مــن أجلهــا.

قسم علوم البحار: 
هــو أحــدث أقســام كليــة العلــوم، حيــث تــم إنشــاؤه فــي أغســطس 2015، ويهــدف بشــكل أساســي إلــى تخريــج كــوادر 
وطنيــة علــى مســتوى المرحلــة الجامعيــة األولــى، مدربــة بشــكل عــاٍل فــي تخصصــات علــوم البحــار المختلفــة وقــادرة 
علــى التعامــل مــع مســتجدات البيئــة البحريــة، ممــا ســيمكنها مــن االلتحــاق مباشــرة بســوق العمــل. وعليــه فــإن قســم 

علــوم البحــار ذو صبغــة أكاديميــة بحتــة وتنطبــق عليــه جميــع قوانيــن األقســام العلميــة األخــرى فــي الكليــة. 

الجوانب العلمية التي يشملها تخصص علوم البحار:
يشــمل تخصــص علــوم البحــار والمحيطــات األنظمــة البيئيــة البحريــة ومكوناتهــا فــي المجــاالت العلميــة التاليــة: 
البيولوجيــا، والكيميــاء والجيولوجيــا والفيزيــاء علــى حــد ســواء. و يختــص علــم بيولوجيــا األحيــاء البحريــة بدراســة 
الكتلــة الحيويــة وحيــاة الكائنــات الحيــة بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها، األمــر الــذي يعتبــر فــي غايــة األهميــة فــي 
النظــم  لتلبيــة احتياجــات اإلنســان مــن خــالل المحافظــة علــى  المســتدامة  التنميــة  اإلدارة الصحيحــة ألطــر 
والمــوارد الحيويــة الطبيعيــة. أمــا علــم الكيميــاء البحريــة فهــو يشــمل دراســة مكونــات العناصــر الكيميائيــة فــي 
البحــار والمحيطــات والملوثــات البحريــة، والمــواد الطبيــة والمســتحضرات الصيدالنيــة والطبيــة الحيويــة المشــتقة 
والمســتخلصة مــن الكائنــات البحريــة. أمــا علــوم البحــار الجيولوجيــة فهــي تختــص بدراســة مكونــات قــاع البحــار 
والمحيطــات ومــا تحتويــه مــن صخــور ورواســب ومعــادن والتضاريــس والمتغيــرات التــي تحــدث علــى الشــواطئ 
البحريــة، واســتخالص المــوارد الطبيعيــة مــن المعــادن والمــواد الخــام الســتغالل اإلنســان. أمــا علــم البحــار 
الفيزيائــي فهــو يعتنــي بدراســة التيــارات البحريــة واألمــواج، والمكونــات الفيزيائيــة للبيئــة البحريــة بمــا فيهــا ظاهــرة 
المــد والجــزر ودورهــا فــي تنظيــم المنــاخ والمــوارد الحيويــة وذلــك لفهــم ورصــد التغيــرات البيئيــة ومــدى تأثيــر هــذه 

التغيــرات علــى صحــة وحيــاة البشــر والكائنــات البحريــة. 

فـلسفة وأهداف قسم علوم البحار:
تخريــج كــوادر مدربــة فــي تخصصــات مختلفــة فــي علــوم البحــار علــى مســتوى البكالوريــوس ممــا ســيمكنهم مــن   .1

االلتحــاق مباشــرة بســوق العمــل.
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تعزيز فاعلية البرنامج األكاديمي والتدريب التقني في مجال البحار.  .2

نقل المعرفة األساسية والتطبيقية لتنمية الموارد الطبيعية للبيئة البحرية في الكويت ومنطقة الخليج.  .3

جذب االهتمام إلى مشاكل البيئة البحرية وطرق عالجها.  .4

تطويــر كفــاءة الكــوادر الوطنيــة لتصبــح قــادرًة علــى التعــاون مــع الهيئــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام   .5
فــي مجــال علــوم البحــار.

تشــجيع التحــاق الخريجيــن مــن الشــباب الكويتــي فــي برنامــج البعثــات للحصــول علــى دراســات عليــا فــي علــوم   .6
البحــار.

تطوير وتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية للبيئة البحرية.  .7

إجــراء األبحــاث العلميــة المتخصصــة فــي المجــاالت المختلفــة لعلــوم البحــار، والعمــل علــى حــل المشــاكل المتعلقــة   .8
بالبيئــة البحريــة ومكوناتهــا البيولوجيــة والطبيعيــة.

جذب المؤسســات العلمية والبحثية العالمية للمســاهمة في نشــاطات المركز وقســم علوم البحار البحثية والتطبيقية   .9
واألكاديمية.  

جهات العمل المتوقعة لخريجي قسم علوم البحار:
جامعة الكويت.   

معهد الكويت لألبحاث العلمية.  
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.  

الهيئة العامة للبيئة.  
وزارة الداخلية – خفر السواحل.  
وزارة الدفاع – القواعد البحرية.  

الهيئة العامة للموانئ.  
المركز العلمي.  

وزارة التربية.  
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.   

شركات النفط المختلفة.   
وزارة الكهرباء والماء.   

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••



كلية العلوم االجتماعية128 جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت

       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

شويخ(
كلية العلوم االجتماعية )ال
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عيــة الجتما لعلــوم ا كليــة ا              

كلية العلوم االجتماعية
تــم إنشــاء كليــة العلــوم االجتماعيــة بالمرســوم األميــري رقــم )109( لعــام 1998 برؤيــة تتركــز حــول بلــوغ 
االمتيــاز العلمــي وتحقيــق التميــز فــي برنامــج الدراســات العليــا والريــادة فــي نشــر المعرفــة فــي مجــال العلــوم 
االجتماعيــة فــي المنطقــة. وتلتــزم الكليــة بتوفيــر التعليــم المتميــز فــي بيئــة أكاديميــة متطــورة إلعــداد الطلبــة 
والمتخصصيــن فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة وتطويــر تفكيرهــم العلمــي وتزويدهــم بالخبــرات الالزمــة لحــل 

المشــاكل ولعــب دور فعــال فــي المجتمــع وخدمتــه علــى الوجــه األمثــل.

لذلــك، تأتــي رســالة الكليــة ضمــن اإلطــار العــام لمهمــة جامعــة الكويــت وأهدافهــا لتحقــق غاياتهــا بخدمــة المجتمــع 
مــن خــالل تزويــده بأفضــل الكــوادر مــن الخريجيــن المؤهليــن تأهيــاًل عاليــًا، حيــث تتطلــع الكليــة لتطويــر خبــرات 
طلبتهــا ومعارفهــم عبــر البرامــج األكاديميــة البحثيــة ليســهموا فــي عمليــة تقــدم المجتمــع ورفاهيتــه. وتحتــوي الكليــة 
علــى أربعــة أقســام علميــة هــي االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة، وعلــم النفــس، والجغرافيــا، والعلــوم السياســية 

الــذي كان تابعــًا لكليــة العلــوم اإلداريــة. 

وفي عام 2011، انضم للكلية قسٌم جديد هو قسم المكتبات وعلوم المعلومات.

 وتتضمن األهداف الرئيسة للكلية ما يلي:

1.   إعــداد الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة تأهيــاًل مناســبًا يجعلهــا قــادرة علــى أداء واجبهــا لخدمــة 
عاليــة. بكفــاءة  المجتمــع 

2.  مسايرة النقلة النوعية الهائلة في مجال الثورة العلمية والتكنولوجية والمعرفية، وفتح مداخلها
     لألجيال الشابة المتطلعة للتعلم لمواجهة استشرافات المستقبل بخطى ثابتة وبثقة عالية.

3.   تعميــق مجــاالت الترابــط العلمــي والمعرفــي وإجــراء البحــوث العلميــة المشــتركة بيــن األقســام 
العلميــة بكليــة العلــوم االجتماعيــة، وبينهــا وبيــن غيرهــا مــن األقســام العلميــة األخــرى داخــل 

الجامعــة وخارجهــا.

4.  االهتمــام بتشــجيع إجــراء البحــوث العلميــة واإلنســانية واالجتماعيــة، و تلــك التــي تختــص 
والخليجيــة. الكويتيــة  البيئــة  بدراســات 

5.   تعزيز اســتخدام التقنيات الحديثة في مجاالت البحث العلمي وإنشــاء وحدات دراســية ومراكز 
علميــة متخصصــة بهــدف خدمــة المجتمــع بصــورة فعالة.

6.   نشــر المعرفــة المتعلقــة بالســلوك اإلنســاني وتقديــم االستشــارات الفنيــة فــي المجــاالت الســلوكية 
لمراكــز الخدمــات داخــل الجامعــة.

7.   نشــر الوعي الثقافي والسياســي في المجتمع الكويتي، وتأصيل األســلوب العلمي في التفكير 
وااللتــزام بالفكــر العقالنــى والقيــم الدينية.

وفــي ضــوء مــا ســبق مــن تطلعــات وأهــداف، تلتــزم الكليــة بتقديــم المعرفــة فــي المجــاالت المتعلقــة بالمجتمــع، و 
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المؤسســات، والظواهــر االجتماعيــة، والثقافــة، والتجــارب اإلنســانية والمجتمعيــة، لتوفيــر تعليــٍم شــامل وتدريــب 
متكامــل للطلبــة لتحقيــق الريــادة فــي خدمــة المجتمــع وإفــادة البشــرية.

وتســعى الكليــة لغــرس القيــم اإلنســانية والمســؤولية المدنيــة فــي نفــوس طلبتهــا وتعليمهــم علــى احتــرام اآلخــر 
وتقبــل اختالفــه. وتعمــل الكليــة علــى إعــداد الطلبــة لشــغل مختلــف الوظائــف األكاديميــة والحكوميــة، ووظائــف 
األعمــال فــي القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث تزودهــم بالمعــارف والمهــارات التنافســية لتطبيقهــا فــي وظائفهــم 

عنــد مواجهــة الحقائــق العمليــة للحيــاة فــي عالــم متغيــر.

وتجــذب الكليــة أعــدادًا كبيــرة مــن الطلبــة والطالبــات، حيــث بلــغ إجمالــي المقيــد منهــم 3299، و 118 عضــو 
هيئــة تدريــس. وكانــت الكليــة تقــع فــي حــرم كيفــان الجامعــي، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك إلــى موقــع الشــويخ فــي عــام 
2004. وتقــدم الكليــة البرامــج الجامعيــة فــي االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة، وعلــم النفــس، والعلــوم السياســية، 
والجغرافيــا، كمــا تقــدم برامــج الدراســات العليــا فــي علــم النفــس، والمكتبــات وعلــوم المعلومــات، والعلــوم السياســية، 
إلــى جانــب البرنامــج المشــترك فــي علــوم األرض وأنظمــة المعلومــات الجغرافيــة الــذي يقــود للحصــول علــى 
درجــة الماجســتير، كمــا أطلــق مؤخــرًا فــي العــام الجامعــي 2017/2016 برنامجــي الماجســتير فــي الخدمــة 
االجتماعيــة و الماجســتير فــي علــم االجتمــاع ويتــم تقييــم البرامــج بصــورة مســتمرة لضمــان جودتهــا وتوافقهــا 
العالمــي، كمــا للكليــة برنامــج بحثــي نشــط وفعــال.  وتتضمــن مصــادر الكليــة ســتة مختبــرات للحاســب اآللــي، 
العلميــة  األنشــطة  فــي مختلــف  للمشــاركة  الطلبــة  تشــجيع  تعمــل علــى  كمــا  أخــرى،  ومختبــرات تخصصيــة 

ــة: واالجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة. وتتكــون الكليــة مــن األقســام التالي

     قسم الجغرافيا.
     قسم علم النفس.

     قسم االجتماع والخدمة االجتماعية.
     قسم العلوم السياسية.

     قسم المكتبات وعلوم المعلومات.

قسم الجغرافيا
ويقــدم قســم الجغرافيــا برنامجــًا متكامــاًل يركــز علــى عالقــة اإلنســان بالبيئــة فــي الســياق المحلــي واإلقليمــي. 
ويتضمــن البرنامــج دراســة الجغرافيــا النظاميــة واإلقليميــة لتمكيــن الطلبــة مــن الحصــول علــى المهــارات الالزمــة 

لتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات الدولــة والمجتمــع.

قسم علم النفس
أمــا قســم علــم النفــس فيعمــل علــى تدريــب الطلبــة وإعدادهــم للحصــول علــى درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي 
علــم النفــس مــن خــالل المقــررات اإللزاميــة التــي تقــدم للطلبــة النظريــات والمفاهيــم المتعلقــة بالســلوك اإلنســاني 
وتفســيراته العلميــة. ويقــع التركيــز أيضــًا علــى تطبيــق علــم النفــس عبــر اكتســاب المهــارات العمليــة لتقديــم 
مختلــف الخدمــات النفســية للمجتمــع بمختلــف مؤسســاته وقطاعاتــه. ويعمــل القســم علــى تشــجيع البحــث العلمــي 
مــن خــالل برنامــج األبحــاث الممولــة، إلــى جانــب المشــاركة فــي خدمــة المجتمــع الكويتــي مــن خــالل الخدمــات 

النفســية واالستشــارات األكاديميــة.

••

••

••
••

••
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عيــة الجتما لعلــوم ا كليــة ا              

قسم االجتماع و الخدمة االجتماعية
أمــا قســم االجتمــاع و الخدمــة االجتماعيــة فيســعى لمواكبــة التطــورات فــي مجــال االجتمــاع واألنثروبولوجيــا 
لتحقيــق  المؤهليــن  الخريجيــن  إعــداد  فــي  تســهم  التــي  البرامــج  تقديــم  خــالل  مــن  االجتماعيــة  الخدمــة  و 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المجتمــع  أهــداف 
األبحــاث  أداء  القســم  ويشــجع  والتنمويــة. 
تنميــة  جانــب  إلــى  الميدانيــة،  والدراســات 
مهــارات التفكيــر الحــر واإلبــداع عبــر ربــط 
البرامــج األكاديميــة باالحتياجــات االجتماعية 

واالقتصاديــة.

االجتمــاع  فــي  تخصصــان  القســم  ويقــدم 
علــى  للحصــول  االجتماعيــة  الخدمــة  و 
درجــة اإلجــازة الجامعيــة  إلــى جانــب تقديــم 
تخصــص مســاند فــي األنثروبولوجيــا. ويقــدم 

برنامــج االجتمــاع للطلبــة النظريــات والمعــارف التطبيقيــة والمهــارات البحثيــة لتحليــل وتقييــم النظــام االجتماعــي 
والتطــور االجتماعــي للمجتمعــات البدويــة والقرويــة والحضريــة مــن منظــور علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا 
لدراســة حــركات التغييــر فــي دول الخليــج العربــي. أمــا تخصــص الخدمــة االجتماعيــة فيعمــل علــى إعــداد الطلبــة 
إعــدادًا شــاماًل مــن خــالل التدريــب النظــري والميدانــي المتكامــل للعمــل كباحثيــن اجتماعييــن فــي المــدارس 

االجتماعيــة. المؤسســات  ومختلــف  والمستشــفيات 

قسم العلوم السياسية
أمــا قســم العلــوم السياســية فيقــدم درجــة اإلجــازة الجامعيــة للطلبــة فــي التخصــص، إلــى جانــب تخصــص مســاند 
يقــدم لطلبــة األقســام األخــرى.  ويقــدم البرنامــج للطلبــة المعرفــة األساســية فــي مجــال العلــوم السياســية وينمــي 
قدراتهــم ومهاراتهــم علــى فهــم المتغيــرات السياســية وتحليــل العالقــات الدوليــة واإلقليميــة. ويقــع التركيــز أيضــًا 

علــى تنميــة القــدرات البحثيــة المتعلقــة بدراســة مختلــف الظواهــر السياســية التاريخيــة والمعاصــرة.

قسم المكتبات و علوم المعلومات
أمــا قســم المكتبــات وعلــوم المعلومــات فقــد تأســس فــي عــام 1996 كبرنامــج لنيــل درجــة الماجســتير فــي 
المكتبــات وعلــوم المعلومــات تحــت مظلــة كليــة الدراســات العليــا.  ومــع حلــول عــام 2001، تــم تحويــل البرنامــج 
إلــى كليــة العلــوم االجتماعيــة كقســم المكتبــات وعلــوم المعلومــات، ويقــدم القســم مقــررات لقســم العلــوم البيولوجيــة 
فــي العلــوم، ولجميــع طلبــة كليــة العلــوم االجتماعيــة.  وفــي عــام 2005، تــم تقديــم تخصــص مســاند فــي دراســات 
المعلومــات لطلبــة كليــة العلــوم االجتماعيــة للتماشــي مــع االتجــاه الســائد فــي الجامعــة فيمــا يتعلــق بتعــاون 
التخصصات فيما بينها والتنســيق المشــترك مع األقســام األخرى. ويهدف القســم إلى إعداد طاقة بشــرية مؤهلة 

للعــب دور حيــوي فــي المجتمــع فــي ظــل التغيــرات المســتمرة.

جانب من ندوة مقـامة في كلية العلوم اإلجتماعية
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

شويخ(
كلية العلوم اإلدارية )ال
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أنشــئت كليــة العلــوم اإلداريــة فــي عــام 1967 بعــد عــام واحــد مــن إنشــاء جامعــة الكويــت فــي عــام 1966، 
وكانــت تحــت مســمى “كليــة التجــارة واالقتصــاد والعلــوم السياســية”. وفــي عــام 1995، وتماشــيًا مــع االتجاهــات 
العالميــة فــي التعليــم اإلداري، تــم تغييــر مســمى الكليــة إلــى “كليــة العلــوم اإلداريــة”، وإعــادة هيكلــة برامــج الكليــة 

وأقســامها العلميــة بصــورة جوهريــة لكــي تتماشــى مــع طبيعــة كليــات إدارة األعمــال فــي العالــم. 

كلية العلوم اإلدارية 

وتسعى كلية العلوم اإلدارية من خال برامجها إلى تحقيق األهداف اآلتية:

1.  بنــاء خلفيــة شــاملة متوازنــة ومتكاملــة مــن المعــارف والمهــارات اإلداريــة للخريجيــن، بمــا يســمح 
بتحقيــق قــدٍر عــاٍل مــن المرونــة فــي ســوق العمــل والمســارات الوظيفيــة، وذلــك عــن طريــق التأكيــد 
علــى اإللمــام باإلطــار العــام للمعرفــة عــالوًة علــى التخصــص الدقيــق للطلبــة، وفــي نفــس الوقــت 
توفيــر هامــش مــن االختيــار فــي المجــال التخصصــي فــي المراحــل المتقدمــة مــن البرنامــج الدراســي. 

2.  توجيــه خريجــي الكليــة للمســاهمة فــي تنميــة القــدرات اإلداريــة بمؤسســات القطــاع الخــاص فــي 
المقــام األول.

توفيــر درجــة عاليــة نســبيًا مــن الهيكلــة فــي البرنامــج التعليمــي بمــا يحقــق التــوازن بيــن المتطلبــات   .3
الدراســية المختلفــة للبرنامــج مــن متطلبــات دراســية علــى مســتوى الجامعــة وعلــى مســتوى الكليــة 

وعلــى مســتوى التخصــص. 

كلية العلوم اإلدارية، الحرم الجامعي في الشويخ
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

4.  تطعيــم المتطلبــات الجامعيــة  فــي البرنامــج الدراســي بجرعــة مناســبة مــن مقــررات العلــوم 
فــي  معلوماتــه  لتنويــع  الفرصــة  الطالــب  إعطــاء  مــع  والطبيعيــة،  واإلنســانية  االجتماعيــة 

العامــة.  المعــارف  مجــاالت 

5.  تدعيــم قــدرات الطلبــة ومهاراتهــم فــي مجــاالت التعامــل مــع اللغــة اإلنجليزيــة واســتخدامات 
الحاســب اآللــي وتطويــر القــدرات التحليليــة والكميــة، والتعــرف علــى األبعــاد الدوليــة  إلدارة  

األعمــال. 

6.  ترســيخ القيــم األخالقيــة التــي تتطلبهــا الممارســات اإلداريــة فــي التطبيــق العملــي، ضمــن اإلطــار 
الــذي تفرضــه قيــم المجتمــع وأخالقياتــه.

7.  االلتــزام بمعاييــر الجــودة األكاديميــة لمتطلبــات االعتمــاد األكاديمــي لبرامــج العلــوم اإلداريــة كمــا 
.AACSB تحددهــا الجمعيــة الدوليــة لتطويــر كليــات  إدارة  األعمــال

وتحقيقــًا لتلــك األهــداف فــإن برامــج كليــة العلــوم اإلداريــة تســعى لتنميــة المهــارات التاليــة للطلبــة مــن خــال 
المقــررات التــي تقدمهــا وهــي: 

تنمية القدرات االتصالية: شفويًا وكتابًة، مع التركيز على تنمية مهارات االتصال والتعامل باللغة اإلنجليزية.    

تدعيم المهارات السلوكية والكمية والتحليلية والمعلوماتية.   

تدعيم قدرات التعامل مع التقنية المتطورة لتشغيل المعلومات وتوصيلها.   

تنميــة مهــارات تحليــل المشــكالت واتخــاذ القــرارات والنظــرة الشــمولية للمواقــف اإلداريــة فــي ظــروف بيئيــة    
. مختلفــة

تناول وتدعيم األبعاد األخالقية وقيم العمل في مجاالت األعمال المختلفة.   
 

تنمية إمكانيات التعلم الذاتي، والحرص على مواكبة التقدم المعرفي والتقني بشكل مستمر.   

تناول األبعاد الدولية في مقررات التخصص المختلفة وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًا.   

تزويد بعض المناهج العلمية بالخبرات العملية المستمدة من البيئة المحلية  واإلقليمية والدولية.  

وتقــوم الكليــة حاليــًا بعــرض بكالوريــوس العلــوم اإلداريــة فــي 7 تخصصــات فــي العلــوم اإلداريــة مــن خــالل 
خمســة أقســام علميــة هــي أقســام المحاســبة، واالقتصــاد، والتمويــل والمؤسســات الماليــة، واإلدارة والتســويق، 

والطــرق الكميــة ونظــم المعلومــات اإلداريــة، واإلدارة العامــة و هــذه التخصصــات هــي:

المحاسبة.   

االقتصاد.   

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••
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التمويل والمؤسسات المالية.   
إدارة األعمال.    

التسويق.   
نظم المعلومات اإلدارية.   

إدارة العمليات وإدارة سلسلة اإلمدادات.   
اإلدارة العامة.   

اســتجابًة للطلــب المتزايــد مــن جانــب قطــاع األعمــال علــى المــدراء المتخصصيــن والمحترفيــن الذيــن يحملــون 
شــهادات عاليــة فــي تخصــص إدارة األعمــال، قامــت كليــة العلــوم اإلداريــة بإدخــال برامــج الماجســتير فــي اإلدارة 

MBA فــي بدايــة العــام األكاديمــي 1998، بعــد دراســة مكثفــة للدرجــة وجــدوى تقديمهــا فــي جامعــة الكويــت.

 AACSB وفــي عــام 2000 تقدمــت الكليــة بطلــب إلــى الجمعيــة الدوليــة لتطويــر كليــات إدارة األعمــال
فــي ذلــك مــن المحاولــة  فــي الحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي، وقــد نجحــت الكليــة  لفحــص أهليتهــا 
عــام  وفــي  الدولــي.  األكاديمــي  االعتمــاد  إجــراءات  فــي  للســير  مؤهلــة  الكليــة  أن  وجــد  حيــث  األولــى، 
2005، حصلــت كليــة العلــوم اإلداريــة علــى االعتمــاد األكاديمــي الدولــي مــن الجمعيــة الدوليــة لتطويــر 
كليــات إدارة األعمــال AACSB لمــدة خمــس ســنوات قادمــة تنتهــي فــي العــام الجامعــي 2010/2009. 

فــي  المتخصصيــن  الخريجيــن  علــى  األعمــال  قطــاع  جانــب  مــن  المتزايــد  للطلــب  اســتجابًة  أيضــًا،  و 
مجالــي االقتصــاد والمحاســبة، تــم إنشــاء برنامــج للماجســتير فــي االقتصــاد، وكذلــك برنامــج للماجســتير 

الكليــة.  فــي  المحاســبة  فــي 

وفــي عــام 2010، أكــدت كليــة العلــوم اإلداريــة اســتحقاقها لالعتمــاد األكاديمــي مــن خــالل حصولهــا علــى صيانــة 
االعتمــاد األكاديمــي مــن الجمعيــة الدوليــة لتطويــر كليــات إدارة األعمــال AACSB لمــدة ســت ســنوات قادمــة 
تنتهــي فــي العالــم الجامعــي 2015/2014 ، ويجــرى العمــل حاليــًا علــى تجديــد االعتمــاد لخمــس ســنوات أخــرى.

أقسام كلية العلوم اإلدارية
1. قسم اإلدارة والتسويق

تحــدد  وقــد   ،1995 فــي شــهر ســبتمبر  اإلداريــة  العلــوم  كليــة  أقســام  اإلدارة والتســويق كأحــد  قســم  أنشــئ 
والمهــارات  المعــارف  ذوي  مــن  الخريجيــن  مــن  المجتمــع  احتياجــات  تلبيــة  فــي  القســم  إنشــاء  مــن  الهــدف 
العلميــة والعمليــة فــي مجــاالت التنظيــم والمــوارد البشــرية والتســويق، حيــث يقــوم القســم بتزويــد الطلبــة بأحــدث 
المعــارف والنظريــات فــي هــذا المجــال فضــاًل عــن تنميــة مهاراتهــم البحثيــة والتحليليــة واالبتكاريــة فــي حــل 
المشــاكل والتعامــل مــع مختلــف المجــاالت اإلداريــة والتســويقية، وكذلــك تزويدهــم بالمعــارف المرتبطــة بكيفيــة 
إعــداد وكتابــة البحــوث والتقاريــر ومهــارات العــرض الشــفهي والمناقشــة لهــذه البحــوث والتقاريــر، باإلضافــة 
بتوفيــر  يســمح  ممــا  وذلــك  والتســويق،  اإلدارة  بمجــال  المرتبطــة  اإلنجليزيــة  اللغــة  بمهــارات  إمدادهــم  إلــى 
احتياجــات ســوق العمــل فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص. إضافــًة إلــى ذلــك، المســاهمة فــي التنميــة اإلداريــة 
للهيئــات الحكوميــة وشــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص مــن خــالل مــا يقدمــه القســم مــن برامــج تدريبيــة 

عامــة وخاصــة، ومــن االستشــارات اإلداريــة والتســويقية.

••

••

••

••

••

••
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2. قسم المحاسبة
أنشــئ قســم المحاســبة عــام 1967 كأحــد أقســام كليــة التجــارة واالقتصــاد والعلــوم السياســية )كليــة العلــوم اإلداريــة 
حاليًا(، ويهدف القسم إلى تقديم المعرفة المحاسبية األكاديمية والمهنية من خالل تقديمه لمجموعة من المقررات 
إلعــداد الطلبــة  لالنخــراط فــي ممارســة العمــل المحاســبي، حيــث تســاعد المقــررات علــى تنميــة القــدرات التحليليــة 
والمهارات الفنية والتفكير المستقل، وذلك استجابًة لمتطلبات سوق العمل مع ما يتطلبه ذلك من تدعيم القدرات 
والمهارات للتعامل مع نظم المعلومات اإللكترونية ومهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية مع األخذ في 
الحســبان ليــس فقــط المتطلبــات المحليــة واإلقليميــة وإنمــا أيضــًا البعــد الدولــي وذلــك ألغــراض تزويــد ســوق العمــل 

بالكــوادر المتميــزة التــي تســاعد علــى تحقيــق آفــاق التنميــة االقتصاديــة.

3. قسم االقتصاد
قســم االقتصــاد مــن بيــن أهــم األقســام العلميــة التــي تأسســت مــع نشــأة كليــة التجــارة واالقتصــاد والعلــوم السياســية 
بجامعــة الكويــت فــي العــام 1967، والتــي تحولــت فــي العــام 1995 إلــى كليــة العلــوم اإلداريــة لتواكــب التوجهات 
العالميــة الحديثــة فــي حقــل التعليــم اإلداري. ويهــدف قســم االقتصــاد إلــى تزويــد طلبتــه بالمعرفــة األكاديميــة 
والعمليــة، وتمكينهــم مــن القيــام بعمليــة التحليــل واالســتنتاج الموضوعــي والكمــي للظواهــر والمتغيــرات االقتصاديــة 
فــي مختلــف حقــول علــم االقتصــاد، بمــا يســاعدهم علــى اقتــراح الســبل المناســبة لمعالجــة المشــكالت االقتصاديــة 
علــى المســتويين الكلــي والجزئــي. كمــا يوفــر القســم الفرصــة لتطويــر المعــارف االقتصاديــة مــن خــالل برنامــج 
الماجســتير فــي االقتصــاد. كذلــك يدعــم القســم الجهــود التنمويــة للدولــة مــن خــالل الدراســات واألبحــاث العلميــة 
الرصينــة، فضــاًل عــن تقديــم الخدمــات االستشــارية والتدريــب لمؤسســات الدولــة ووحــدات النشــاط الخــاص. وقــد 
تخــرج مــن القســم منــذ نشــأته مئــات الخريجيــن المتميزيــن الذيــن شــغل ومــا زال يشــغل عــدد كبيــر منهــم مواقــع 
رياديــة فــي مؤسســات وهيئــات القطاعيــن العــام والخــاص. ويضــم القســم نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن 

حملــة الدكتــوراه مــن أرقــى الجامعــات فــي العالــم، فضــاًل عــن هيئــة أكاديميــة مســاندة نشــطة ومتميــزة.

4. قسم التمويل والمنشآت المالية
يســهم القســم بدرجــة أساســية فــي تزويــد ســوق العمــل بخريجيــن علــى درجــة عاليــة مــن المهــارات والقــدرات 
العــام  القطاعيــن  لتلبيــة حاجــات  الماليــة واالســتثمار، وذلــك  فــي مجــال اإلدارة  القــرارات  العلميــة التخــاذ 
والخــاص إلــى القــوى العاملــة المتخصصــة، كمــا يســهم القســم فــي مجــال األبحــاث العلميــة والتطبيقيــة التــي 
تتنــاول القضايــا الهامــة فــي جميــع مجــاالت اإلدارة الماليــة و األســواق ومؤسســاته الماليــة والنقديــة والتــي 
هــي بحاجــة إلــى عــالج فــي الوقــت الحالــي أو المســتقبلي.  ويخصــص القســم جــزءًا مــن إمكانياتــه ومــوارده 

فــي دعــم الجانــب المهنــي مــن خــالل الــدورات والبرامــج التدريبيــة أو تقديــم االستشــارات الفنيــة.

5. قسم الطرق الكمية و نظم المعلومات
يعتبــر قســم الطــرق الكميــة ونظــم المعلومــات مــن األقســام العلميــة األساســية فــي كليــة العلــوم اإلداريــة، حيــث 
يشــمل علــى عــدة تخصصــات متداخلــة ومتكاملــة مــع بعضهــا البعــض لتوفيــر مجموعــة مــن الطــرق واألدوات 
وبيئاتهــا  المنظمــات  فــي  المختلفــة  والظواهــر  المشــكالت  ودراســة  لتحليــل  تســتخدم  التــي  الحديثــة  العلميــة 
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ريــة إلدا لعلــوم ا كليــة ا                               

للتعــرف علــى حقيقتهــا وذلــك بهــدف اتخــاذ القــرارات المناســبة المبنيــة علــى األســاليب العلميــة. وتتطلــب 
الدراســة بالقســم وتطبيقاتهــا فــي المجــال اإلداري خلفيــة فــي العلــوم المرتبطــة بطبيعــة المشــكلة أو الظاهــرة 
Operation & Supply Chain Manage-  محــل الدراســة مثــل “إدارة العمليــات وسلســلة اإلمــدادات”

ment واإلحصــاء والرياضيــات، إلــى جانــب األســاليب الحديثــة فــي تكنولوجيــا نظــم المعلومــات للمســاعدة 
فــي تحســين قــدرات المنظمــات بصــورة فعالــة. ويمنــح القســم بالتعــاون مــع الكليــة تخصصيــن، األول فــي نظــم 
 Operation & والثانــي فــي إدارة العمليــات وسلســلة اإلمــدادات ،Information Systems المعلومــات

Supply Chain Management

6. قسم اإلدارة العامة
أنشــئ قســم اإلدارة العامــة بقــرار مجلــس الــوزراء للعــام الجامعــي 83/82 كقســم علمــي بكليــة التجــارة بجامعــة 
الكويــت، كمــا نــص قــرار وزيــر التربيــة رقــم )20( بتاريــخ 1995/9/20 علــى اعتبــار قســم اإلدارة العامــة 
أحــد أقســام كليــة العلــوم اإلداريــة، وببدايــة العــام الدراســي 2015/2014 تــم طــرح التخصــص الرئيــس فــي 
اإلدارة العامــة فــي كليــة العلــوم اإلداريــة. و يضــم القســم حاليــا 16 عضــو هيئــة تدريــس مــن حملــة الدكتــوراه 

مــن جامعــات أجنبيــة متميــزة ومــن ذوي الخبــرات األكاديميــة و االستشــارية الواســعة.

كلية العلوم اإلدارية )الشدادية(



ي��ت لكو ا مع��ة  جا ع��ن  ت  حمل��ا
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كلية العلوم الحياتية )العديلية(
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تيــة لحيا لعلــوم ا كليــة ا                     

تأسســت كليــة العلــوم الحياتيــة فــي األصــل بمســمى “كليــة البنــات الجامعيــة” إلنجــاز مهمــة إعــداد كــوادر 
نســائية فــي تخصصــات معينــة للمشــاركة فــي خطــط التنميــة ولتلبيــة احتياجــات القطاعــات العامــة والخاصــة، 
وقــد تــم مؤخــرًا تغييــر مســماها لتصبــح “كليــة العلــوم الحياتيــة” بموجــب المرســوم األميــري رقــم )308( بتاريــخ 
20 نوفمبــر 2013 بهويــة جديــدة متوافقــة مــع األعــراف والمســميات العالميــة. وجــاء تغييــر مســمى الكليــة إلــى 
كليــة العلــوم الحياتيــة مــن قبــل اإلدارة الجامعيــة، حيــث ارتــأت أن المســمى الجديــد يعكــس طبيعــة التخصصــات 
العلميــة المطروحــة مــن قبــل الكليــة، والــذي ســمح بــدوره لشــريحة الطلبــة الذكــور بااللتحــاق بالكليــة واالســتفادة 
مــن برامجهــا التــي تهــدف إلــى تحســين مســتوى الحيــاة وجودتهــا فــي دولــة الكويــت. وتعكــف الكليــة حاليــًا علــى 

مشــروع طــرح برامــج بكالوريــوس وماجســتير جديــدة تصــب فــي مجــاالت العلــوم الحياتيــة. 

رؤية الكلية:
 

التحديــات  قياديــة، والتعــرف علــى  بــأدوار  للقيــام  تهيئهــم  ذهنيــة ومهــارات مهنيــة  بقــدرات  الخريجيــن  تزويــد 
الكويــت.  لدولــة  مســتدام  مســتقبل  لبنــاء  ومواجهتهــا 

الرسالة: 
    تنمية القدرة الذهنية وبناء الشــخصية للطلبة إلعدادهم ألدوار قيادية في حل مشــكالت مجتمعهم في المجاالت 

البيئية والغذائية والتغذوية واضطرابات التواصل. 

    توفير مخرجات تعليمية أكاديمية تتوافق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل في دولة الكويت. 

    تطبيــق المعــارف المعاصــرة وتعزيــز القيــم اإلنســانية الرفيعــة إلــى جانــب المهــارات التكنولوجيــة للعمــل بفاعليــة 
فــي عالــم ســريع التغيــر. 

    تهيئة بيئة جامعية أكاديمية متميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين تحث على اإلبداع والتعلم. 

   تخريج طلبة يسعون للتعلم المستمر، متمسكين بالمبادئ واألخالقيات المهنية، ومقدرين لمسؤولياتهم االجتماعية. 

قسم علم الغذاء والتغذية 
يهــدف قســم الغــذاء و التغذيــة إلــى إكســاب الطالــب المعــارف والخبــرات اإلنســانية المتنوعــة فــي مجــال الصحــة 
والتغذيــة وعلــم الغــذاء وتطويــر خبــرات التعليــم لديــه لرفــع درجــة الكفــاءة والفاعليــة والمبــادرة فــي إثــراء الحيــاة علــى 
كافــة األصعــدة فــي المجتمــع الكويتــي. وتتضمــن الخطــة الدراســية للقســم مــواد أساســية نظريــة وعمليــة لمعالجــة 
واحــدة مــن أكثــر القضايــا مساســًا بصحــة اإلنســان ومظهــره أال وهــي التغذيــة وعلــم الغــذاء، باإلضافــة إلــى ذلــك 
يطــرح القســم مــواد مســاندة لزيــادة الوعــي التغــذوي وتقييــم الحــاالت التغذويــة. ويتميــز الخريجيــن الحاصليــن علــى 

بكالوريــوس فــي علــم الغــذاء والتغذيــة بالقــدرة علــى:

    فحص األغذية المستوردة والمحلية لضمان جودة وأمن اإلمدادات الغذائية.
 

كلية العلوم احلياتية
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

    إجراء الفحوصات المخبرية على المواد الغذائية لضمان سالمتها وتحديد الملوثات الغذائية.

     تحديد الخواص الحسية للغذاء. 

    مراقبة اإلنتاج الغذائي لضمان نوعية عالية من الغذاء المنتج. 

    تحليــل المنتــج الغذائــي لتحديــد كميــة الفيتامينــات واألمــالح لضمــان وضــع النســب الصحيحــة علــى الغــالف 
الخارجــي. 

    إدارة الخدمات الغذائية ومصانع إنتاج الغذاء. 

   تقديــم االستشــارات للعيــادات الخارجيــة وللمرضــى الداخلييــن الذيــن يعانــون مــن األمــراض المرتبطــة بالتغذيــة أو 
المزمنــة مثــل )الســكري – أمــراض الكلــى .... إلــخ(. 

    تنفيذ برامج للسيطرة على المشاكل المرتبطة بالتغذية. 

    تنفيذ وتقييم سياسات وبرامج التغذية.
 

تخطيــط وتنفيــذ برامــج التوعيــة المجتمعيــة وسياســة التغذيــة لتحســين الســلوكيات الغذائيــة للجمهــور واألطفــال فــي      
ســن المدرســة بشــكل خــاص والتركيــز علــى الوقايــة.

 
   توفير االستشارات لمساعدة األمهات خالل فترة الحمل والرضاعة لتقديم أفضل تغذية لألطفال.  

   العمــل فــي العيــادات النفســية لعــالج االضطرابــات النفســية المرتبطــة بالتغذيــة مثــل فقــدان الشــهية، والشــراهة عنــد 
تنــاول الطعــام. 
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طبيعة التخصص: 
تتضمــن الخطــة الدراســية مقــررات أساســية نظريــة وعمليــة، باإلضافــة إلــى مقــررات مســاندة لزيــادة الوعــي 
التغــذوي وتقييــم الحــاالت التغذويــة، حيــث يــدرس الطالــب فــي تخصــص علــم الغــذاء أو التغذيــة  الموضوعــات 

العمليــة التاليــة: 
    مفاهيم علم الغذاء والتغذية وعالقتها بالمجتمع واالقتصاد في دولة الكويت. 

    متطلبات التغذية المختلفة عبر مراحل النمو. 
    مجاالت التواصل والعلوم في تخصصات التغذية. 

    سالمة الغذاء ونظافته. 
    تقنيات تصنيع الغذاء وتعليبه. 

    آلية تسويق وإدارة الخدمات الغذائية وتنظيم التصنيع. 
    كيمياء الغذاء وأثر عمليات التصنيع والتخزين والتسويق على العناصر الغذائية. 

 الدرجات العلمية:
يمنح قسم علم الغذاء والتغذية :

      بكالوريوس العلوم في علم األغذية. 
    بكالوريوس العلوم في التغذية. 

    الماجستير في علم الغذاء والتغذية. 

مجاالت عمل خريجي القسم:
 

إن فرص العمل لخريجي قسم علم الغذاء والتغذية متعددة ومتنوعة ونوضحها كما يلي: 

تخصص علم الغذاء :
 

العمل في مجال مراقبة الغذاء. 
العمل في مختبرات الجودة النوعية. 

العمل في مختبرات سالمة تصنيع الغذاء. 
العمل في مجال إنتاج غذاء مستحدث. 

العمل في تخصص التقييم االستشعاري. 
العمل في تقنيات تعليب الغذاء. 
العمل في مجال هندسة الغذاء. 

العمل في مجال تفتيش األغذية. 
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

تخصص التغذية : 
العمل في صحة المجتمع ورعاية التغذية الصحية.

العمل على التحقق من اختيار الغذاء الصحي للمدارس والمستشفيات وغيرها.

 العمل في إدارة الصحة العامة في برامج متخصصة لمتابعة حاالت نقص التغذية وآثارها.
 

العمل في عيادات خاصة وتقديم االستشارات الغذائية. 

العمل في العيادات النفسية لعالج االضطرابات النفسية المرتبطة بالتغذية مثل فقدان الشهية والشراهة. 

العمل في مجال الصناعة وتوريد المنتجات الغذائية الخاصة وتقديم األنظمة التغذوية. 

قسم علوم اضطرابات التواصل: 
يطــرح قســم علــوم اضطرابــات التواصــل مقــررات نظريــة أكاديميــة مدعمــة ببرامــج ميدانيــة خاصــة بالتشــخيص 
والتقييــم والعــالج فــي مجــال اضطرابــات التواصــل، ويقــدم التدريبــات الميدانيــة خــارج نطــاق الحــرم الجامعــي فــي 
مراكــز تخصصيــة منتقــاة فــي المــدارس والمستشــفيات والمــدارس الحكوميــة الخاصــة، ومــدارس التربيــة الخاصــة 

ومــدارس التعليــم العــام. 

والمســاعدة  والســمع،  اللغــة،  نطــق  عمليــة  فهــم  علــى  يركــز  التواصــل  اضطرابــات  علــوم  تخصــص  إن 
األساســية  المعرفــة  لتنميــة  للطلبــة  الفرصــة  البرنامــج  ويتيــح  التواصــل،  اضطرابــات  وعــالج  والتشــخيص، 
باضطرابــات التواصــل بنــاًء علــى أســس علميــة ومهــارات وتطبيقــات الزمــة للعمــل مــع كافــة األعمــار مــن 
ذوي اضطرابــات التواصــل. ويتميــز الخريجيــن الحاصليــن علــى بكالوريــوس العلــوم فــي علــوم اضطرابــات 

التواصــل بالقــدرة علــى: 

تعريــف وتقييــم وتشــخيص وتقديــم جميــع الخدمــات اإلكلينيكيــة ذات الصلــة باضطرابــات التواصــل والتــي تنعكــس 
إيجابًا على تحســين الوضع الصحي والحياتي العام لألشــخاص الذين يعانون من التأخر اللغوي، وتأخر مخارج 
األحــرف، والتأتــأة، واالضطرابــات الصوتيــة، وضعــف القــدرات الســمعية، وصعوبــات البلــع ســواء كانــت ألســباب 

تطوريــة أو إصابــات دماغيــة. 

تعريــف وتعزيــز الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع بمهنــة اختصاصــي عــالج النطــق وذلــك لدعــم وتطويــر الخدمــات 
لتتماشــى مــع متطلبــات واحتياجــات المجتمــع الكويتــي. 

العمــل علــى الوقايــة واالكتشــاف المبكــر الضطرابــات النطــق والتواصــل وذلــك مــن خــالل حمــالت توعيــة تثقيفيــة 
لجميــع أفــراد المجتمــع بمــن فيهــم أوليــاء األمــور وأصحــاب المهــن الطبيــة األخــرى والمعلميــن. 

تقديــم االستشــارات والتدريــب الالزميــن لجميــع األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وأوليــاء أمورهــم 
وتعليميــة  اجتماعيــة  بيئــة  لتوفيــر  وذلــك  والتواصــل  النطــق  باضطرابــات  صلــة  لهــم  ممــن  والمختصيــن 

ليــة.  مثا
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طبيعة التخصص: 
تتضمــن الخطــة الدراســية للتخصــص إتمــام مقــررات أساســية نظريــة وعمليــة، وتشــمل فحــص وتقييــم 

وعــالج حــاالت اضطرابــات التواصــل وهــي كالتالــي: 

حاالت التأخر اللغوي االستيعابي والتعبيري.
 

االضطرابات الصوتية.

حاالت اضطرابات انسيابية الكالم )الطالقة – الجلجلة(. 
 

حاالت ضعف السمع – الشلل الدماغي – والتخلف العقلي.
 

اضطرابــات النطــق الناتجــة مــن مــرض التوحــد – ضعــف عضــالت جهــاز النطــق و الشــفة األرنبيــة و انشــقاق 
ســقف الحلق. 

صعوبات في البلع. 

حــاالت تعثُــر الــكالم وصعوبــة النطــق الناتجــة عــن اإلصابــات والجلطــات الدماغيــة، وإعــادة تأهيــل المرضــى 
الســترجاع قدرتهــم علــى الــكالم.

 
حاالت استئصال الحنجرة. 

الدرجة العلمية:
 

يمنح قسم علوم اضطرابات التواصل:
 

درجة بكالوريوس العلوم في علوم اضطرابات التواصل. 

مجاالت عمل خريجي القسم: 
إن فــرص العمــل لخريجــي قســم علــوم اضطرابــات التواصــل والمؤهليــن للعمــل كاختصاصيــي عــاج النطــق 

واللغــة والــكام متعــددة ومتنوعــة ونوضحهــا كمــا يلــي: 

العمل في العيادات والمستشفيات. 
العمل في القطاع التعليمي : المدارس – الجامعات – مراكز األبحاث. 

العمل في معاهد التعليم الخاصة. 
العمل في مراكز إعادة التأهيل. 

العمل في القطاع الخاص – العمل الحر. 
••

••

••
••

••

••
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قسم إدارة التقنية البيئية: 
يهــدف القســم إلــى تخريــج طلبــة ذوي تعليــم متميــز حديــث ومتكامــل فــي مجــاالت علــوم وتقنيــات إدارة البيئــة 
وذلــك علــى المســتويين المحلــي و العالمــي. حيــث يقــوم الطلبــة بدراســة العلــوم البيئيــة والتطبيقــات المتقدمــة 
للتقنيات البيئية المســتخدمة لحماية البيئة والنظم في إدارة البيئة وتحقيق التنمية المســتدامة. ويتميز الخريجين 

الحاصليــن علــى بكالوريــوس فــي قســم إدارة التقنيــة البيئيــة بالقــدرة علــى:

     تقديم الخبرة في مجال مراقبة وتحسين نوعية البيئة في األماكن المغلقة مثل مكان العمل والفصول الدراسية  
والبيئات المغلقة األخرى.

 
     جمــع وتحليــل وتفســير البيانــات اإلحصائيــة مــن اإلعــدادات البيئيــة المتنوعــة )الهــواء – المــاء – األرض – 

التربــة(. 

     إجــراء تقييــم األثــر البيئــي )EIA( لضمــان اتســاق إســتراتيجيات التنميــة مــع المعاييــر البيئيــة مــن أجــل التنميــة 
المستدامة. 

     تقديم االستشارات بشأن قضايا السياسات والتشريعات البيئية الحالية، وأدوات اإلدارة البيئية. 

    إجــراء تقييــم المخاطــر البيئيــة )ERA( مثــل اإلنســكابات النفطيــة وتأثيرهــا علــى النظــم اإليكولوجيــة للبيئــة 
البحريــة، وتحديــد التدابيــر المناســبة للتخفيــف مــن اآلثــار البيئيــة الســلبية. 

    وضــع إســتراتيجيات اإلدارة وتقنيــات المعالجــة لجميــع أنــواع النفايــات الصلبــة بمــا فــي ذلــك النفايــات الطبيــة 
والخطــرة. 

طبيعة التخصص:
 

يقــوم الطالــب بدراســة العلــوم البيئيــة األساســية والتطبيقــات المتقدمــة للتقنيــات البيئيــة المســتخدمة لحمايــة البيئــة 
والنظــم المســتخدمة فــي إدارة البيئــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة، مــع التأكيــد علــى الــدور الــذي تقــوم بــه إدارة 

••

••

••

••

••

••

تكريم أحد األساتذة في إحدى فعاليات الكلية
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التقنيــة البيئيــة فــي التعامــل مــع القضايــا البيئيــة وتطبيــق السياســات العامــة لحمايــة البيئــة والحفــاظ علــى المــوارد 
الطبيعيــة واســتخدام نظــم المعلومــات الحديثــة فــي اتخــاذ القــرارات البيئيــة. و يعنــى البرنامــج بتعليــم الطالــب 

الموضوعــات التاليــة: 

العلوم البيئية األساسية. 
المفاهيم البيئية والقضايا المعاصرة. 

التقنيات المستخدمة لحماية البيئة.
المعايير واالشتراطات والتشريعات البيئية. 

الجوانب االقتصادية واالجتماعية والصحية للمشاكل البيئية. 
السياسات البيئية واتخاذ القرار. 

التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد. 
التخطيط وتقييم المردود البيئي. 

مبادئ قواعد البيانات ونظم المعلومات البيئية. 
تقييم المخاطر البيئية والتعامل مع الطوارئ. 

الدرجة العلمية:
يمنح قسم إدارة التقنية البيئية: 

بكالوريوس العلوم في إدارة التقنية البيئية. 

الماجســتير فــي برنامــج العلــوم البيئيــة )الدرجــة المشــتركة( والــذي تشــارك بتقديمــه كل مــن 
كليــة العلــوم الحياتيــة، كليــة العلــوم، كليــة الحقــوق، وكليــة الهندســة والبتــرول. 

مجاالت عمل خريجي القسم: 
يؤهــل القســم الطلبــة للعمــل فــي الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة وفــي الشــركات والمصانــع فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص والمكاتــب االستشــارية، ومراكــز األبحــاث والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة بــأي مــن المجــاالت التاليــة:

العمل في اإلدارة البيئية. 
العمل في التقنية البيئية.

العمل في الرقابة والتدقيق البيئي. 
العمل في المختبرات والتحاليل البيئية. 

العمل في الصحة والسالمة البيئية.
العمل في التخطيط وتقييم المردود البيئي. 

••

••
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عدة لمســا لطبيــة ا لعلــوم ا كليــة ا                      

قسم إدارة المعلومات الصحية
برنامــج اإلجــازة الجامعيــة فــي قســم إدارة المعلومــات 
الصحيــة يقــوم علــى ثــالث محــاور: إدارة المعلومــات، 
فــي  الحاســوب  وتطبيقــات  الطبيــة،  والســجالت 
المعلومــات الطبيــة، كمــا يــدرس الطلبــة مقــررات متقدمــة 
فــي المفاهيــم والمصطلحــات الطبيــة، وعلــم الســجالت 
الطبيــة، واإلدارة والتنظيــم، وأنظمــة المعلومــات, وطــرق 
البحــث العلمــي وإدارة الجــودة. ويتــم تدريــس المقــررات 

كلية العلوم الطبية املساعدة
تعتبــر كليــة العلــوم الطبيــة المســاعدة مــن الكليــات الخمــس لمركــز العلــوم الطبيــة فــي جامعــة الكويــت.  وقــد 
تأسســت الكليــة فــي يونيــو مــن العــام 1982 بخمســة أقســام، وقدمــت برامجــًا مدتهــا أربــع ســنوات للحصــول 
علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة المعلومــات الصحيــة وعلــوم المختبــرات الطبيــة، والعــالج الطبيعــي، وعلــوم 
)9 فصــول  ســنوات ونصــف  فيــه ألربــع  الدراســة  تمتــد  والــذي  المهنــي  العــالج  برنامــج  األشــعة، وأحدثهــا 

دراســية3( كمــا ســيتم اســتحداث قســم عــالج الســمع والنطــق قريبــًا.

وللكلية 58 عضو هيئة تدريس و18 
مــن  أول و10  محاضــر ومحاضــر 
هــي اللغــة و886 طالبــًا وطالبــة  موجِّ
علــوم  برامــج  مختلــف  فــي  مســجلين 
الطب المساعد، ويتطلب كل برنامج 
االتصــال  ســاعات  مــن  أدنــى  حــدًا 
اإلكلينيكيــة األساســية للحصــول علــى 
وإضافــًة  المطلوبــة.  والمهــارة  الخبــرة 
الطلبــة  يحصــل  المحاضــرات،  إلــى 
علــى المزيــد مــن الخبــرات العمليــة فــي المختبــرات والمناوبــات اإلكلينيكيــة فــي وزارة الصحــة. وتعتبــر اللغــة 

اإلنجليزيــة لغــة الدراســة األساســية فــي الكليــة.

يتــم تقييــم احتياجــات المناهــج بصــورة دوريــة، و أي تغييــرات جذريــة فــي المنهــج يجــب أن تكــون مــن خــالل 
لجنــة الكليــة لتطويــر وتقييــم المناهــج للحصــول علــى الموافقــة وبالتالــي االعتمــاد مــن ِقَبــل لجنــة الشــئون العلميــة 

فــي الجامعــة.

فــي القســم بالتــالزم مــع الخبــرات اإلكلينيكيــة المقدمــة مــن قبــل المستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة، كمــا 
يحتــوي القســم علــى ثالثــة مختبــرات: مختبــر نظــم المعلومــات الطبيــة، و مختبــر الســجالت الطبيــة، و مختبــر 

الترميــز، مــع توافــر معــدات حديثــة وبرامــج متنوعــة. 

دراسة وتنظيم وإدارة بيانات نظم المعلومات الصحية 
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.2011 عــام  فــي  انجلتــرا  فــي  الحيويــة  الطبيــة  العلــوم  مــن معهــد  األكاديمــي 

قسم علوم المختبرات الطبية
يقــدم البرنامــج فــي قســم علــوم المختبــرات الطبيــة 
وأنســجة  ســوائل   تحليــل  فــي  متقدمــة  مقــررات 
الجســم وعــزل الفطريــات والفيروســات والطفيليــات 
فــي  التطبيقيــة  العلــوم  إلــى  إضافــة  وتحديدهــا، 
المستشــفيات.  ويتــم تدريــس المقــررات فــي القســم 
بالتــالزم مــع الخبــرة اإلكلينيكيــة المقدمــة مــن قبــل 
مختصيــن مــن وزارة الصحــة.  ويتوفــر فــي القســم 
والخدمــات  األجهــزة  بأحــدث  مجهــزة  مختبــرات 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســتخدام  والمعــدات 
والطلبــة.  وقــد حــاز القســم العلمــي علــى االعتمــاد 

قسم العالج المهني
أكاديمــي  برنامــج  أحــدث  المهنــي  العــاج  قســم  يقــدم 
متطــور معتمــد للعــالج المهنــي فــي الخليــج العربــي والثانــي 
في الشــرق األوســط. ويشــمل برنامج البكالوريوس المكون 
علــم  فــي  تخصصيــة  مــواد  دراســية  فصــول  تســع  مــن 
األعصــاب، وتأهيــل العظــام، والصحــة النفســية، وطــب 
األطفــال، وطــب الشــيخوخة، وبيئــة العمــل، وعلــم الحركــة 
واالختــالل الوظيفــي. ويتضمــن البرنامــج الدراســي تدريــب 

أكاديمــي إكلينيكــي للطلبــة فــي مرافــق وزارة الصحــة ابتــداًء مــن الســنة الثالثــة، كمــا يتكــون الفصــل الدراســي 
األخيــر مــن تدريــب إكلينيكــي بشــكل شــامل. ولقــد تــم اعتمــاد برنامــج العــالج المهنــي فــي جامعــة الكويــت أكاديميــًا 

وعلــى مســتوى العالــم مــن الفيدراليــة العالميــة ألخصائيــي العــالج المهنــي.

قسم العالج الطبيعي
أمــا عــن قســم العــاج الطبيعــي فيقــدم برنامجــًا للحصــول 
الطبيعــي مرتكــزًا علــى  العــالج  فــي  البكالوريــوس  علــى 
مقــررات متنوعــة فــي علــم اآلليــة الحيويــة ودراســة حركــة 
واألوعيــة  القلــب  وأمــراض  األعصــاب  وعلــم  المريــض، 
الدمويــة، و جراحــة العظــام و التقويــم والعــالج الطبيعــي 
والعــالج  األعضــاء،  وظائــف  علــم  وتدريبــات  اليــدوي 
الطبيعي لألطفال، وكبار الســن وأمراض النســاء والعالج 

الطبيعــي للحــروق فــي مختلــف المواقــع اإلكلينيكيــة.

العمل في المختبرات الطبية

جلسة عالج طبيعي
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عدة لمســا لطبيــة ا لعلــوم ا كليــة ا                      

ويركــز العــالج الطبيعــي أساســًا علــى أولئــك األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الخلــل فــي النظــام العصبــي أو 
العضلــي و الهيــكل العظمــي والرئتيــن والقلــب واألوعيــة الدمويــة، وعلــى تقديــم أســاليب تقييــم الطــرق العالجيــة 

المناســبة الســتعادة أداء النظــام أو المحافظــة عليــه وتحســين األداء.

علوم األشعة
اإلجــازة  درجتــي  يقــدم  األشــعة  علــوم  قســم 
وتقنيــة  التشــخيصية  األشــعة  فــي  الجامعيــة 
الدراســية  المقــررات  وتشــمل  النــووي.   الطــب 
فــي القســم العلــوم األساســية الحيويــة والفيزيائيــة 
واإلشــعاعية، إلــى جانــب التدريبــات اإلكلينيكيــة 
فــي المستشــفيات التعليميــة والعيــادات. ويحتــوي 
بمــا  كافــة  التصويــر  أجهــزة  أنــواع  علــى  القســم 
الرقمــي  التصويــر  ومختبــر  إكــس  أشــعة  فيهــا 
والفاحــص المقطعــي)CT( مــع جهــاز التصويــر 
السطحي ألشعة إكس، وكذلك وحدة التشخيص 

الصوتيــة. فــوق  بالموجــات 

إن نوعيــة العمــل الــذي يقــوم بــه اختصاصيــو المهــن الطبيــة المســاعدة يشــكل عامــاًل جوهريــًا فــي عمــل 
فريــق الرعايــة الصحيــة بكامــل درجاتهــا،  مــن الرعايــة األوليــة وحتــى غــرف الطــواريء والعنايــة المركــزة 
والمكثفــة. ولقــد اســتحدثت الكليــة برنامــج الماجســتير فــي علــوم المختبــرات الطبيــة منــذ ســبتمبر 2012. 
حيــث انضــم إلــى البرنامــج فــي الوقــت الحالــي 13 طالبــًا مقيــدًا فــي الدراســات العليــا، كمــا حصــل 3 مــن 
الطلبــة المقيديــن علــى درجــة الماجســتير وتــم مناقشــة األطروحــة بنجــاح. وتقــدم الكليــة أيضــًا العديــد مــن 
فــي األبحــاث وورش العمــل والنــدوات  لــوزارة الصحــة، كمــا تشــارك بفاعليــة  الخدمــات ودورات التدريــب 
وقاعــات البحــث والمؤتمــرات للتماشــي مــع أحــدث التطــورات فــي تخصصــات العلــوم الطبيــة المســاعدة.

هــذا وتحتفــل الكليــة ســنويًا بيــوم الملصــق الطالبــي والــذي تعــرض فيــه أبحــاث الطلبــة علــى شــكل ملصــق 
علمــي تحــت رعايــة مديــر الجامعــة، حيــث يعكــس الحــدث اهتمــام الكليــة بالبحــوث العلميــة. وتقــع كليــة 
فــي الجابريــة. وللمزيــد مــن المعلومــات  فــي موقــع مركــز العلــوم الطبيــة  العلــوم الطبيــة المســاعدة حاليــًا 
والتفاصيــل حــول كليــة العلــوم الطبيــة المســاعدة يرجــى زيــارة موقعهــا علــى شــبكة المعلومــات العالميــة: 

www.hsc.edu.kw

التصوير اإلشعاعي جزء من برنامج العلوم الطبية المساعدة
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ســوب لحا علــوم وهندســة ا كليــة                       

تــم إنشــاء كليــة علــوم وهندســة الحاســوب بمرســوم أميــري رقــم )130( بتاريــخ 11 إبريــل 2011. وتتطلــع 
الكليــة لتصبــح واحــدة مــن الكليــات الرائــدة فــي مجــال علــوم وهندســة ومعلوماتيــة الحاســب اآللــي فــي المنطقــة، 
والمعروفــة محليــًا وعالميــًا بامتيازهــا فــي مجــاالت البحــث والتدريــس وخدمــة المجتمــع.  وتتمثــل مهمــة الكليــة فــي 
تعليــم الطلبــة مــن خــالل تقديــم أحــدث البرامــج األكاديميــة وأفضــل الخدمــات فــي بيئــة مالئمــة للعلــم والبحــث، 
ممــا يقــود إلــى إنتــاج خريجيــن علــى مســتويات تنافســية متميــزة فــي مجــاالت علــوم وهندســة الحاســوب لإلســهام 

فــي تطــور دولــة الكويــت وتقدمهــا. 

وتهــدف الكليــة لتقديــم أفضــل الخريجيــن ليحققــوا التميــز فــي وظائفهــم، إلــى جانــب تطويــر برامــج تعليميــة 
معتمــدة فــي علــوم وهندســة الحاســوب لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة لســوق العمــل فــي دولــة الكويــت. وتســعى 
الكليــة أيضــًا إلــى تقديــم تجربــة طالبيــة رائــدة ســتعمل علــى جــذب الطلبــة الموهوبيــن وتمكينهــم مــن التعبيــر عــن 
مهاراتهــم وقدراتهــم، إلــى جانــب توظيــف أفضــل أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي االلتــزام العالــي بتحقيــق رســالة 

الكليــة وتطلعاتهــا. 

وتهــدف الكليــة إلــى توفيــر أحــدث المعــدات واألجهــزة والخدمــات التقنيــة المتطــورة، إلــى جانــب الطاقــم اإلداري 
المتميز لدعم عملية النمو والتطور فيها، ولتوفير بيئة بحثية ستعمل على دعم وتعزيز إنجاز األبحاث المبتكرة، 
باإلضافــة إلــى اإلســهام بتقــدم الدولــة والمجتمــع مــن خــالل الخدمــات والبرامــج التــي تهــدف لتوثيــق الصــالت بيــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة والخريجيــن والقطاعــات الحكوميــة والصناعيــة والمجتمــع بشــكل عــام.

ويقــدم البرامــج األكاديميــة فــي الكليــة نخبــة مــن أفضــل أعضــاء هيئــة التدريــس باســتخدام أحــدث الوســائل 
التعليميــة المتطــورة فــي بيئــة تحفــز الطلبــة علــى اإلبــداع والتطــور. وتلتــزم الكليــة بإنتــاج المعرفــة ونشــرها مــن 
خــالل البحــث العلمــي لإلســهام فــي نهضــة الدولــة وتقدمهــا. وفــي الوقــت الحالــي، تضــم الكليــة ثالثــة أقســام 
علميــة هــي قســم هندســة الكمبيوتــر، وقســم علــم الحاســوب، وقســم علــوم المعلومــات، حيــث تقــدم درجــة اإلجــازة 
الجامعيــة ودرجــة الماجســتير فــي بعــض المجــاالت التخصصيــة. وتتطلــب سياســة القبــول فــي الكليــة االســتكمال 
الناجــح لشــهادة الثانويــة العامــة فــي تخصــص علمــي أو مــا يعادلــه، وبمعــدل ال يقــل عــن 80 %، وتكــون 
األولويــة فــي القبــول ألصحــاب المعــدالت العاليــة فــي الثانويــة العامــة وفــي نتائــج اختبــارات القبــول. وبحلــول 
العــام األكاديمــي 2017/2016، تتوقــع الكليــة اســتقبال مــا يقــارب 1000 طالبــًا وطالبــة موزعيــن علــى أقســامها 

الثالثــة.

وفــي معــرض ســعيها المســتمر للتطــور واالمتيــاز، تعكــف الكليــة علــى تطويــر برامجهــا الحاليــة للتوســع فــي 
توفيــر برامــج تخصصيــة جديــدة تتماشــى مــع الحاجــة لمتخصصيــن فــي الحاســب اآللــي فــي ســوق العمــل. ومــن 

جانــٍب آخــر، للكليــة خطــط مســتقبلية لتقديــم برامــج لدرجــة الدكتــوراه فــي مجــاالت علــم الحاســوب. 

قسم علوم الحاسوب:
يســعى قســم علوم الحاســوب ليصبح جهة أكاديمية رائدة في مختلف مجاالت علوم الحاســوب وأبحاثها، حيث 
يتطلــع للريــادة المحليــة واإلقليميــة، ولالعتمــاد األكاديمــي العالمــي. ويعمــل القســم علــى تقديــم تعليــٍم متميــز فــي 

كلية علوم وهندسة احلاسوب
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علــوم الحاســوب علــى المســتويين الجامعــي والدراســات العليــا، كمــا يلتــزم بإعــداد خريجيــه لشــغل وظائــف منتجــة 
فــي مجــال الحوســبة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. ويشــجع القســم خريجيــه علــى اســتكمال دراســاتهم العليــا فــي 
الجامعــات المرموقــة، حتــى يعــودوا لخدمــة وطنهــم فــي جميــع المجــاالت ذات الصلــة بالتقــدم التكنولوجــي وعلــوم 
الحاســوب.  ويوفــر القســم أجــواًء مالئمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس وألعضــاء هيئــة التدريــس المســاندة لبلــوغ 
االمتيــاز فــي التدريــس واألبحــاث، واإلســهام فــي تطويــر المجتمــع مــن خــالل برامــج التدريــب التــي تركــز علــى 

المســؤوليات األخالقيــة تجــاه التخصــص والمجتمــع. 

ويقــدم القســم درجــة اإلجــازة الجامعيــة ودرجــة الماجســتير فــي علــوم الحاســوب، مــع التركيــز بشــكل خــاص 
علــى أنشــطة البحــث العلمــي. وتتضمــن أبــرز المجــاالت البحثيــة شــبكات الحاســوب، والتعــرف علــى النمــاذج، 
والشــبكات العصبيــة، وقواعــد البيانــات، والــذكاء االصطناعــي، والتصميــم، وبنيــة الحاســوب، ولغــات البرمجــة، 
والحوســبة المتوازيــة، وتصميــم رســومات الحاســوب، ونظريــة المعلومــات، والتشــفير. وإلــى جانــب خدمــات 
الحاســوب والتدريــس، يســاهم أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم فــي أغلــب اللجــان علــى مســتوى الجامعــة والكليــة. 
ويســهم القســم فــي تقــدم المجتمــع مــن خــالل برامــج التدريــب لطلبــة الثانويــة العامــة والتــي يديرهــا مكتــب الكليــة 
لالستشــارات والتدريــب. ويتعــاون العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي القســم مــع وزارة التربيــة ووزارة التعليــم 
العالــي، إلــى جانــب مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، ومعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة، والمجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون واآلداب، بينمــا يقــدم البعــض اآلخــر خدمــات حيويــة لعــدد مــن المنظمــات العلميــة المعروفــة، كمــا 
يشــاركون فــي تحكيــم العديــد مــن مشــاريع األبحــاث واألوراق المقدمــة فــي المؤتمــرات أو المنشــورة فــي المجــالت 

العلميــة.

قسم علوم المعلومات:
أمــا قســم علــوم المعلومــات فيلتــزم بتقديــم برامــج عاليــة الجــودة لتواكــب رســالة الكليــة وتلبــي متطلبــات التخصــص 
المتغيــرة باســتمرار مــن خــالل برامــج تعليميــة تعتمــد علــى توصيــات المنظمــة األكاديميــة للهندســة والتكنولوجيــا 
)ABET(. ويقــدم برنامــج درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي القســم تأسيســًا قويــًا للطلبــة فــي مبــادئ وممارســات 
وإدارة نظــم المعلومــات، حيــث يركــز المنهــج علــى الوســائل والمفاهيــم والتطبيقــات العلميــة لنظــم المعلومــات فــي 
مجــاالت العمــل. ويتــم تدريــب الطلبــة علــى تطويــر نظــم المعلومــات وتنفيذهــا وصيانتهــا لتقديــم الدعــم المطلــوب 
للــدور المتنامــي الــذي تلعبــه نظــم المعلومــات فــي إدارة األعمــال. ويقــع تركيــز البرنامــج علــى تطبيــق وإدارة نظــم 
المعلومــات وليــس علــى الجوانــب الهندســية للحاســوب. وتتمثــل المجــاالت التكنولوجيــة الرئيســة المشــمولة فــي 
البرنامــج فــي البرمجــة شــيئية التوجــه، وبرمجــة الشــبكة، وتشــغيل األنظمــة، وشــبكات الحاســوب، ونظــام أمــن 
المعلومــات وتصميــم وتحليــل النظــام، وإدارة قواعــد البيانــات وتطويــر نظــم المعلومــات. ويتضمــن البرنامــج أيضــًا 
اإلحصائيات العملية، والرياضيات المتقطعة، وأخالقيات الحاسوب، وعنصر “اختيارات بيئية”، لتقديم الفرص 

المالئمــة للطلبــة للتركيــز علــى بعــض المجــاالت التخصصيــة التــي تلعــب نظــم المعلومــات دورًا رئيســًا فيهــا. 

ومــن خــالل بعــض المقــررات الدراســية كالتدريــب الميدانــي ومشــاريع التخــرج واالختيــارات البيئيــة، يكتســب 
الطلبــة مهــارات متنوعــة لتطبيــق أنظمــة المعلومــات فــي مختلــف المجــاالت وجهــات العمــل. إضافــًة إلــى ذلــك، 
الفعــال،  التقنيــة وتطويــر الوظائــف ليكتســبوا مهــارات التواصــل  يجتــاز الطلبــة المقــررات الخاصــة بالكتابــة 
وتحديــد احتياجــات األعمــال، وتطبيــق المهــارات المعتمــدة علــى اســتخدام نظــم المعلومــات لتلبيــة مختلــف 
االحتياجــات. أمــا مقــررات نظريــة وتطبيــق نظــم المعلومــات وتطويــر نظــم المعلومــات فتــزود الطلبــة بمهــارات 
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تحديــد اإلســتراتيجيات ووضــع الحلــول المتطــورة لمشــاكل المعلومــات الخاصــة باألعمــال. ويتــم تدريــب الطلبــة 
للعمــل فــي مختلــف الوظائــف فــي مجــال علــوم المعلومــات، وخاصــة مجــاالت تصميــم وتنفيــذ وإدارة أنظمــة 
العمــل. ومــن أمثلــة الوظائــف التــي مــن الممكــن أن يعمــل بهــا خريجــو القســم: مصمــم نظــم معلومــات، ومحلــل 
نظــم، ومصمم/مطــور شــبكات، ودعــم خدمــات الوســائط المتعــددة، ومدقــق برامــج، ومديــر أمــن األنظمــة، 
ومبرمــج، ومديــر قواعــد البيانــات. ويهــدف القســم إلــى تخريــج نخبــة علــى درجــة عاليــة مــن التعليــم واالحترافيــة فــي 
نظــم المعلومــات، حيــث تســهم مناهجــه الدراســية فــي تزويــد الطلبــة بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لتحويــل بيانــات 
العالــم الحقيقــي إلــى معرفــة متميــزة باســتخدام أحــدث المفاهيــم والمعلومــات وتكنولوجيــات التواصــل واالتصــال، 
إلــى جانــب تطويــر تطبيقــات تدعــم عمليــة صنــع القــرار وتخــدم القطاعــات العامــة والخاصــة فــي دولــة الكويــت. 
وُيتوقــع مــن خريجــي القســم االنخــراط فــي وظائــف منتجــة، والتميــز فــي تطويــر وإدارة نظــم المعلومــات، وتطبيــق 
المبــادئ واألخالقيــات المتعلقــة بالتخصــص انطالقــًا مــن المســؤولية االجتماعيــة، إلــى جانــب مواجهــة تحديــات 
التطــورات المســتمرة فــي مجــال التكنولوجيــا مــن خــالل االســتمرار فــي التعليــم والتطويــر الذاتــي عبــر مواصلــة 

الدراســات العليــا.

ويســعى القســم إلــى تزويــد خريجيــه بالمعرفــة الحوســبية الالزمــة إلدارة نظــم المعلومــات، وتحليــل المشــاكل، 
وتحديــد المتطلبــات الحوســبية لتصميــم وتنفيــذ وتقييــم النظــم، إلــى جانــب مهــارات التشــغيل والبرمجــة لتلبيــة 
مختلــف االحتياجــات. ويتوقــع مــن خريجــي القســم أيضــًا الوعــي بالمســؤوليات األخالقيــة والقانونيــة واألمنيــة 
واالجتماعيــة، وأن تكــون لديهــم قــدرات التواصــل مــع الجمهــور، وتحليــل أثــر الحوســبة علــى األفــراد والمنظمــات 
والمجتمعــات محليــًا وعالميــًا، باإلضافــة إلــى تنميتهــم للمهــارات الالزمــة لدعــم وإدارة نظــم المعلومــات فــي بيئــة 

http://www.isc.ku.edu.kw العمــل. الموقــع اإللكترونــي للقســم علــى الشــبكة العنكبوتيــة هــو
 

دورة تدريبية للطلبة قـام بتنظيمها مكتب االستشارات والتدريب
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رة لعمــا كليــة ا                    

رؤية الكلية
تتطلــع كليــة العمــارة ألن تصبــح كليــًة رائــدًة فــي منطقــة الخليــج العربــي تســتقطب التميــز و االبتــكار فــي مجــاالت 
تعليم العمارة و التصميم و مجاالت االستشــارة البحثية و اإلبداعية، و ذلك من أجل المســاهمة في االســتدامة 

الثقافيــة واالجتماعيــة والبيئيــة محليًا وعالميًا. 

رسالة الكلية
علــى  القــدرة  يملكــون  الذيــن  الناجحيــن  المصمميــن  مــن  مجموعــة  تمكيــن  و  تعليــم  إلــى  الكليــة  تطمــح 

كلية العمارة
تــم إنشــاء كليــة العمــارة بموجــب المرســوم األميــري رقــم )390( الصــادر فــي أكتوبــر 2010. و قــد أنشــىء 
المكتــب التنفيــذي للكليــة بقــرار مديــر الجامعــة رقــم )1945( بتاريــخ 28 يوليــو 2011 ليمهــد الطريــق أمــام 
تطويــر الهيــكل العــام و اإلجــراءات التشــغيلية كمتطلبــات أساســية إلنشــاء الكليــة. و اســتقبلت كليــة العمــارة 
أول دفعــة طالبيــة لهــا فــي العــام األكاديمــي 2014/2013 و الذيــن التحقــوا مباشــرة ضمــن أحــد برامــج 
البكالوريــوس الثالثــة التــي تقدمهــا الكليــة: قســم العمــارة )5 ســنوات(، و قســم التصميــم الداخلــي )4 ســنوات(، 
و قســم االتصــال البصــري )4 ســنوات(. و القــدرة الحاليــة للكليــة تصــل إلــى حوالــي 100 طالــب بكالوريــوس 
فــي الســنة منقســمة علــى البرامــج الثالثــة، إضافــة إلــى مــا يقــارب 20 طالــب فــي كليــة الدراســات العليــا ضمــن 
برنامــج ماجســتير العمــارة. و بنــاًء علــى أوضــاع الكليــة المســتقرة، فمــن المخطــط أن تحتــوي الكليــة علــى ســتة 
أقســام عنــد انتقالهــا لحــرم صبــاح الســالم الجامعــي الجديــد. حيــث ســيضاف إلــى الثالثــة أقســام الحاليــة قســم 

تكنولوجيــا اإلنشــاء، و قســم تخطيــط المــدن و التصميــم الحضــري، و قســم عمــارة تنســيق المواقــع.

مجموعة من طلبة كلية العمارة في رحلة خارجية نظمتها الكلية
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البيئــة  لمشــاكل  تتصــدى  مســتدامة  و  مبتكــرة  حلــول  وضــع  طريــق  عــن  المســتقبلية  التحديــات  مواجهــة 
بالعمــارة  المتعلقــة  المعرفــة  مجــاالت  جميــع  فــي  العلميــة  األبحــاث  إلجــراء  الكليــة  تهــدف  كمــا  المبنيــة. 
والتصميــم إلثــراء المعرفــة علــى نطــاق محلــي وعالمــي فــي مجــال العمــل اإلبداعــي. و كذلــك تســعى كليــة 
العمــارة لخدمــة المجتمعــات المحليــة والعالميــة مــن خــالل تقديــم استشــارات بمجــال التصميــم، و تحفيــز 
التواصــل اإلبداعــي الــذي مــن شــأنه نشــر المعرفــة وزيــادة الوعــي فــي مــا يتعلــق بالعمــارة والتصميــم. 

وتهــدف الكليــة إلــى ضمــان جاهزيــة خريجيهــا عــن طريــق تزويدهــم بقــدرات فكريــة ومهــارات مهنيــة تمكنهــم مــن 
خلــق عالــم أفضــل مــن خــالل األفــكار المبتكــرة و الحلــول اإلبداعيــة فــي مجــال العمــارة و التصميــم.

 كمــا تســاهم الكليــة بتشــجيع خريجيهــا علــى التواصــل و التفاعــل المباشــر مــع مجالهــم مــن خــالل البحــث 
و االستشــارة و التدريــب، ممــا يمكــن الكليــة و ســوق العمــل مــن االســتفادة مــن مخرجاتهــم مــن خــالل 
تعزيــز مهنــة العمــارة و التصميــم فــي دولــة الكويــت. و تتطلــب سياســة قبــول الطلبــة فــي كليــة العمــارة 
اســتكمال المرحلــة الثانويــة، أو مــا يعادلهــا، فــي المجــال العلمــي بمعــدل مكافــئ ال يقــل عــن 80% )و 

مــن مجمــوع درجــات   %30 الثانويــة، و  المدرســة  مــن معــدل   %70 يكــون عبــارة عــن مجمــوع  الــذي 
اختبــارات القــدرات فــي جامعــة الكويــت(. و تكــون األولويــة فــي القبــول لمــن لهــم معــدل مكافــئ أعلــى و 
ذلــك بنــاًء علــى سياســة قبــول الكليــة التــي تعتمــد علــى عــدد المقاعــد المتوفــرة تبعــًا لعــدد الشــواغر فــي 

بالكليــة.  التصميــم  اســتوديو 

قسم العمارة
التصميــم  مجــال  فــي  المســتقبل  معماريــي  ليصبحــوا  الطلبــة  تدريــب  و  تعليــم  علــى  العمــارة  قســم  يشــرف 
المعمــاري، فهــو يقــدم برنامجــًا مدتــه 5 ســنوات فــي العمــارة. و تــم تأســيس القســم فــي ســنة 1997 فــي ذلــك 
الوقــت ضمــن كليــة الهندســة و البتــرول. و يــدرس القســم أحــدث مفاهيــم و نظريــات و فلســفات التصميــم 

طلبة كلية العمارة
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المعمــاري، كمــا يصقــل مهــارات الطلبــة فــي هــذا المجــال. و يتوجــب علــى الطالــب إتمــام متطلبــات و 
فــي  الجامعيــة  اإلجــازة  بدرجــة  للتخــرج  166 وحــدة دراســية(  يحتــوي علــى  الــذي  )و  البرنامــج  وحــدات 
تخصــص العمــارة. و قــد حصــل القســم علــى معادلــة لبرنامجــه الجامعــي فــي تخصــص العمــارة )عمليــة 
قبــل  مــن  األمريكيــة(  المتحــدة  الواليــات  خــارج  األمريكيــة  غيــر  للبرامــج  مخصصــة  لالعتمــاد  مماثلــة 
)NAAB )National Architecture Accrediting Board فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة لمــدة 
6 ســنوات ابتــداًء مــن عــام 2010. و قــد كان قســم العمــارة فــي جامعــة الكويــت مــن أول األقســام فــي 
القســم علــى تجديــد  التــي تحصــل علــى هــذا االعتمــاد األكاديمــي. كمــا حصــل  العربــي  الخليــج  منطقــة 

لهــذا االعتمــاد فــي عــام 2016 لمــدة 6 ســنوات أخــرى اعتبــارًا مــن عــام 2016.

قسم االتصال البصري و التصميم 
 الداخلي

يقــدم القســم درجتيــن علميتيــن فــي برنامجيــن متميزيــن: األولــى درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي علــم االتصــال 
البصــري، و األخــرى هــي درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي علــم التصميــم الداخلــي. و يركــز البرنامــج الخــاص 
باالتصــال البصــري علــى التحليــل الثقافــي الــذي يقــود التراكيــب و التوليفــات المبدعــة فــي مجــال التصميــم. 
و يجــب علــى الطالــب اســتيفاء متطلبــات و وحــدات صحيفــة التخــرج )التــي مجموعهــا 137 وحــدة دراســية( 
علــى مــدى 4 ســنوات للتخــرج بدرجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي مجــال االتصــال البصــري. أمــا برنامــج التصميــم 

لهــم  حيــث  مرموقــة،  عالميــة  مؤسســات  إلــى  العمــارة  كليــة  فــي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  جميــع  وينتمــي 
الكليــة  عــززت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  بهــا.  المتعلقــة  المتقدمــة  األبحــاث  و  المهنــة  فــي  بــارزة  مشــاركات 
عالقاتهــا الدوليــة مــع مؤسســات الهندســة المعماريــة العالميــة الشــهيرة مثــل جامعــة كاليفورنيــا فــي بيركلــي 
)University of California, Berkley( و جامعــة فلورنســا )University of Florence(، ذلــك 
باإلضافــة إلــى تكويــن عالقــات وطيــدة مــع كليــات العمــارة فــي منطقــة الخليــج العربــي، ممــا يتيــح للكليــة 

التدريــس علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي. الطلبــة وأعضــاء هيئــة  تبــادل 

تصميم معماري

المعمــاري الداخلــي فيركــز علــى الوســائل البصريــة و 
االجتماعيــة و األخالقيــة المســتخدمة فــي تعزيــز مفهــوم 
البيئــة الســليمة. و يتوجــب علــى الطالــب إتمــام متطلبــات 
ووحــدات البرنامــج )و الــذي يحتــوي علــى 134 وحــدة 
دراســية( علــى مــدى 4 ســنوات للتخــرج بدرجــة اإلجــازة 
الجامعيــة فــي تخصــص التصميــم المعمــاري الداخلي. و 
تــم إنشــاء القســم مــع مناهجــه المعدلــة وصحائــف تخــرج 
البرامــج التــي يقدمهــا فــي عــام 2013، حيــث تــم تنســيق 
جميــع برامجــه و الحصــول علــى الموافقــات المشــروطة 
التــي يتطلبهــا مــن قبــل الجمعيــة الوطنيــة لمــدارس الفــن 
 NASAD )National Association of والتصميــم

 .Schools of Art and Design(
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سة والبترول )الخالدية(
كلية الهند
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تقــدم كليــة الهندســة والبتــرول التعليــم الهندســي عالــي الجــودة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع ولتحقيــق الرؤيــة 
المؤسســية المتعلقــة بإيجــاد كليــة متميــزة لتكــون المؤسســة الهندســية الرائــدة فــي الشــرق األوســط لتّميــز تعليمهــا 
وأبحاثهــا وبرامجهــا المتنوعــة ولكفــاءة خريجيهــا وتّميــز شــخصياتهم. وتطمــح الكليــة لخلــق بيئــة أكاديميــة وبحثيــة 
متمّيــزة تتوافــق مــع التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة فــي مجــال الهندســة لســد احتياجــات المجتمــع الحاليــة 

والمســتقبلية.

وتتكــون الكليــة مــن ســتة أقســام علميــة، حيــث تقــدم درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي الهندســة الكهربائيــة والهندســة 
المدنيــة والهندســة الميكانيكيــة والهندســة الكيميائيــة وهندســة البتــرول والهندســة الصناعيــة والنظــم اإلداريــة. 
وتقــدم الكليــة برامــج الدراســات العليــا فــي الهندســة الكهربائيــة والهندســة المدنيــة والهندســة الميكانيكيــة والهندســة 
الكيميائيــة وهندســة البتــرول باإلضافــة إلــى هندســة النظــم والعمليــات. ويتــم قبــول الطلبــة بعــد نجاحهــم فــي 
الثانويــة العامــة بتخصــص العلــوم أو مــا يعادلــه وبنســبة مئويــة تبلــغ 80% كحــد أدنــى. وقــد بلــغ عــدد الطلبــة 
المســجلين )4186( طالبــًا وطالبــة خــالل العــام الجامعــي 2017/2016، كمــا بلــغ عــدد الخريجيــن مــن الكليــة 
منــذ إنشــائها )7844( طالبــًا وطالبــة بدرجــة اإلجــازة الجامعيــة و )440( طالبــًا وطالبــة بدرجــة الماجســتير. 
ويعمــل فــي الكليــة )185( عضــو هيئــة تدريــس، كمــا يتوفــر فيهــا برنامــج بعثــات متطــور يعمــل علــى تســهيل 

ابتعــاث الكويتييــن الســتكمال دراســاتهم والحصــول علــى درجــة الدكتــوراه مــن الخــارج.

و وفقــًا للخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة الكويــت وخطــط التنميــة فــي دولــة الكويــت، تقــوم كليــة الهندســة والبتــرول 
باســتحداث برامــج دراســات عليــا لمواكبــة التقــدم العلمــي وحاجــة ســوق العمــل فــي التخصصــات المطلوبــة. وعليــه 
فــي العــام الجامعــي 2014/2013 قامــت األقســام المعنيــة بإعــداد مقترحــات لبرنامــج الماجســتير فــي الهندســة 
الصناعيــة والنظــم وبرنامــج الدكتــوراه فــي الهندســة المدنيــة وبرنامــج الدكتــوراه فــي الهندســة الكهربائيــة، وتمــت 
إجازتهــا مــن لجنــة القســم العلمــي ولجنــة كليــة الهندســة والبتــرول، ومــرت بمراحــل تحكيــم وتقييــم عديــدة عــن 
طريــق محكميــن للتقييــم الداخلــي مــن جامعــة الكويــت والتقييــم الخارجــي مــن الجامعــات العالميــة فــي الخــارج. 
هــذا وقــد قــام مجلــس كليــة الدراســات العليــا بالموافقــة علــى برنامــج ماجســتير الهندســة الصناعيــة والنظــم وبرنامــج 
الهندســة والبتــرول  فــي مجــال  المدنيــة. إن اســتحداث ثالثــة برامــج دراســات عليــا جديــدة  الهندســة  دكتــوراه 
ســينعكس بالتميــز والرقــي علــى جامعــة الكويــت والمجتمــع ككل، بتخريــج كــوادر وطنيــة مؤهليــن ومســلحين بالعلــم 
لمواجهــة التحديــات الهندســية علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي. وتنــص قوانيــن الكليــة علــى أن يجتــاز 
كل طالــب فــي برامــج الهندســة )132( وحــدة دراســية كحــٍد أدنــى الســتكمال متطلبــات التخــرج، حيــث يــدرس 

)63( وحــدة مشــتركة ضمــن المنهــج الهندســي و )69( وحــدة لبرنامــج التخصــص فــي القســم الــذي يختــاره.

وتقــع كليــة الهندســة والبتــرول فــي ثمانيــة مبانــي فــي موقــع الخالديــة مــزودة بأحــدث المختبــرات العلميــة المنتشــرة 
فــي مبانــي الكليــة والتــي يبلــغ عددهــا )68( مختبــرًا تخصصيــًا مجهــزًا بآخــر وأحــدث المعــدات والتجهيــزات 

للتدريــس والبحــث واالستشــارات، باإلضافــة إلــى )18( مختبــرًا للحاســب اآللــي.

وحصلــت برامــج الكليــة الســتة فــي عــام 2014 علــى االعتمــاد األكاديمــي الكامــل مــن هيئــة االعتمــاد األكاديمــي 
لبرامــج الهندســة والتكنولوجيــا األمريكيــة ABET تحــت نفــس المعاييــر المطبقــة فــي اعتمــاد البرامــج الهندســية 
داخــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ولقــد كان هــذا االعتمــاد تتويجــًا لجهــود حثيثــة بذلتهــا األقســام العلميــة علــى 

كلية اهلندسة والبرتول
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مــدى عــدة ســنوات منــذ حصــول الكليــة علــى آخــر اعتمــاد مكافــئ لبرامجهــا فــي عــام 2008، حيــث يعمــل 
مكتــب العميــد المســاعد للشــؤون العلميــة ومكتــب التقييــم األكاديمــي بالتنســيق مــع األقســام العلميــة فــي الكليــة 
علــى التطويــر المســتمر لبرامجهــا كمتطلــب أساســي لالعتمــاد األكاديمــي. وفــي هــذا الصــدد فــإن الكليــة حاليــًا 

فــي طــور االســتعداد لزيــارة فريــق ABET للعــام الدراســي 2020/2019.

وعلى صعيد األقسام العلمية:
   قسم الهندسة الكهربائية.

   قسم الهندسة المدنية.
   قسم الهندسة الميكانيكية.
   قسم الهندسة الكيميائية.

   قسم هندسة البترول.
   قسم الهندسة الصناعية.
قسم هندسة الكمبيوتر.  

قسم الهندسة الكهربائية
يقــدم قســم الهندســة الكهربائيــة درجــة اإلجــازة الجامعيــة والماجســتير فــي الهندســة الكهربائيــة، حيــث يضــم 
القســم )43( عضــو هيئــة تدريــس ويبلــغ عــدد الطلبــة حاليــًا )1001( طالــب وطالبــة. وقــد تــم تصميــم البرنامــج 
ليتوافــق مــع أحــدث المقاييــس العالميــة ، حيــث يــزود الطلبــة بأساســيات الرياضيــات والعلــوم والهندســة لصقــل 
معارفهــم وإعدادهــم كخريجيــن أكفــاء ، وتقــوم جمعيــة طلبــة قســم الهندســة الكهربائيــة SEES بتلبيــة احتياجــات 
طلبــة قســم الهندســة الكهربائيــة ونــادي معهــد المهندســين الكهربائييــن واإللكترونييــن )IEEE(، وتقــدم صفحــة 

  http://www.eng.kuniv.edu/electrical القســم المزيــد مــن المعلومــات

قسم الهندسة المدنية
أمــا قســم الهندســة المدنيــة فيلتــزم بالتحكــم بالبيئــة وتحســين أوضاعهــا ، كمــا يتولــى تخطيــط وتصميــم وإقامــة 
األنظمــة والمنشــآت والتجهيــزات. ويبلــغ عــدد الطلبــة فــي القســم )862( طالبــًا وطالبــة، ويضــم القســم )49( 
عضــو هيئــة تدريــس، ويقــدم القســم درجتــي اإلجــازة الجامعيــة والماجســتير فــي الهندســة المدنيــة، كمــا يدعــم 
القســم الطلبــة فــي الجمعيــة األمريكيــة للمهندســين المدنييــن ASCE )فــرع الكويــت(، وهــو الفــرع الدولــي الوحيــد 
خــارج الواليــات المتحــدة، وجمعيــة الخرســانة األمريكيــة ACI )فــرع الكويــت(، ونــادي معهــد مهندســي النقــل 
األمريكــي ITE. وتقــدم صفحــة القســم علــى شــبكة المعلومــات العالميــة معلومــات وافيــة حــول برنامــج الهندســة 

http://www.eng.kuniv.edu/civil:المدنيــة

قسم الهندسة الميكانيكية
 

يعمــل قســم الهندســة الميكانيكيــة علــى إعــداد المهندســين الميكانيكييــن األكفــاء الذيــن يســاهمون بالتكنولوجيــا 
المعاصــرة فــي كل صناعــة و كل مجــال لألبحــاث والتصميــم والتنميــة واإلنتــاج. وقــد وصــل عــدد الطلبــة فــي 

القســم إلــى )612( طالبــًا و طالبــة، ويضــم القســم )38( عضــو هيئــة تدريــس.

••

••

••

••

••

••

••
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لبتــرول وا لهندســة  كليــة ا                           

 ويقــدم القســم درجــة اإلجــازة الجامعيــة ودرجــة الماجســتير فــي الهندســة الميكانيكيــة عبــر برنامــج أكاديمــي 
يقــدم للطلبــة تدريبــًا متكامــاًل حــول المفاهيــم الجوهريــة للهندســة الميكانيكيــة حتــى يكونــوا ملميــن بأحــدث 
و آخــر التطــورات العلميــة والهندســية فــي دولــة الكويــت والشــرق األوســط. وتحــوز أنشــطة الطلبــة علــى 
 ASME اهتمــام خــاص عبــر الجمعيــات التخصصيــة مثــل الجمعيــة األمريكيــة للمهندســين الميكانيكييــن
والجمعيــة األمريكيــة لمهندســي التدفئــة والتبريــد والتكييــف ASHRE والتــي تعمــل علــى ربــط حيــاة الطلبــة 
بالجوانــب العمليــة الصناعيــة عبــر زيــارات المصانــع وقاعــات البحــث والــدورات. ويعتبــر موقــع القســم علــى 

شــبكة المعلومــات العالميــة نافــذة حيويــة لبرنامــج الهندســة الميكانيكيــة بشــكل عــام:
 http://www.eng.kuniv.edu/mechanical

قسم الهندسة الكيميائية
الكيميائييــن،  المهندســين  مــن  الكويتــي  المجتمــع  احتياجــات،  لتلبيــة  الكيميائيــة  الهندســة  قســم  يســعى 
هيئــة  عضــو   )21( القســم  ويضــم  وطالبــة،  طالبــًا   )566( حوالــي  المســجلين  الطلبــة  عــدد  يبلــغ  حيــث 

المقــررات  وتقــود  تدريــس. 
إلــى  القســم  يقدمهــا  التــي 
الطالــب علــى درجــة  حصــول 
 B.Sc. الجامعيــة  اإلجــازة 
 M.Sc. الماجســتير  ودرجــة 
إلــى  الكيميائيــة،  الهندســة  فــي 
المتطــورة  اإلســهامات  جانــب 
األبحــاث.  مجــال  فــي  للقســم 
تتــاح  آخــر،  جانــب  مــن 
االنضمــام  فرصــة  للطلبــة 
التخصصيــة  الطلبــة  لجمعيــة 
الكيميائييــن  للمهندســين 
المعرفــة  علــى  للحصــول 
المباشــرة مــن قطــاع  الصناعــة 
الكيميائيــة فــي دولــة الكويــت. 

مبنى كلية الهندسة والبترول الجديد )الشدادية(

اإللكترونــي: الموقــع  علــى  وبرامجــه  القســم  حــول  المعلومــات  مــن  المزيــد  وتتوفــر 
http://www.eng.kuniv.edu/chemical

قسم هندسة البترول
ــًا وطالبــة فــي البرنامــج الجامعــي، و )19( عضــو هيئــة  ــرول فيضــم )360( طالب أمــا قســم هندســة البت
فــي هندســة   M.Sc. الماجســتير الجامعيــة .B.Sc ودرجــة  اإلجــازة  القســم درجــة  يقــدم  تدريــس، حيــث 
الفعاليــات  فــي  للمشــاركة  البتــرول SPE برنامجــًا نشــطًا للطلبــة  القســم لهندســة  البتــرول. وتقــدم جمعيــة 

المعلومــات: المزيــد مــن  القســم  العلميــة واالجتماعيــة، وتقــدم صفحــة 
http://www.eng.kuniv.edu/petroleum
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

قسم الهندسة الصناعية
يركــز قســم الهندســة الصناعيــة والنظــم اإلداريــة علــى هندســة وإدارة أنظمــة اإلنتــاج وتقديــم المنتجــات 
والخدمــات للعمــالء والمســتخدمين. ويضــم القســم )346( طالبــًا وطالبــة، و )15( عضــو هيئــة تدريــس، 
كمــا يقــدم درجــة اإلجــازة الجامعيــة فــي الهندســة الصناعيــة والنظــم اإلداريــة. ويعتمــد نظــام الدراســة فــي 
القســم علــى التطبيقــات والبرامــج ، كمــا يتــم تشــجيع الطلبــة علــى االنضمــام إلــى الجمعيــات التخصصيــة 
العالميــة مثــل IIE ،INRORMS وASQ، وقــد تــم إنشــاء جمعيــة المهندســين الصناعييــن SIE وهــي 
جمعيــة طالبيــة خاصــة بالقســم. ويقــدم موقــع القســم علــى الشــبكة معلومــات شــاملة حــول برامــج القســم 

  www.imse.kuniv.edu  :وأنشــطته والموقــع هــو

قسم هندسة الكمبيوتر:
ويتطلــع قســم هندســة الكمبيوتــر إلــى التميــز إقليميــًا وعالميــًا بتقديــم تعليــٍم جامعــي وتعليــٍم عــاٍل علــى درجــة متميــزة 
مــن الجــودة التــي تعتمــد علــى المهــارات العمليــة وتنافــس الطلبــة لبلــوغ آفــاق جديــدة فــي علــوم الحاســوب وأبحاثــه، 
وخدمــة المجتمــع فــي المجــاالت ذات العالقــة. وتهــدف البرامــج الجامعيــة فــي هندســة الكمبيوتــر إلــى تعزيــز 
االمتيــاز فــي هــذا المجــال مــن خــالل تطبيــق معاييــر الجــودة العاليــة، وتقديــم تجربــة تعليميــة معتمــدة تعمــل علــى 
إعــداد الطلبــة للنجــاح فــي الممارســة الهندســية وفــي الدراســات المتقدمــة، ممــا يخــدم مختلــف قطاعــات األعمــال 
ويلبــي احتياجاتهــا الحوســبية فــي دولــة الكويــت، ويســهم فــي نشــر العلــوم والمعرفــة عبــر األنشــطة األكاديميــة. 

ويســعى البرنامــج الجامعــي لهندســة الكمبيوتــر إلــى التركيــز علــى الطلبــة لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة الحاليــة 
التاليــة: إلــى تقديــم خريجيــن بالمواصفــات  والمســتقبلية، وإتمــام رســالة البرنامــج ومهمتــه، حيــث يهــدف 

ممارسون لهندسة الحاسوب في وظائف منتجة في مراكز العمل الحكومية والخاصة واألكاديمية. 
مشــاركون فــي التطويــر التخصصــي واألنشــطة التعليميــة مــن خــالل متابعــة الدراســات المتقدمــة أو التدريــب فــي 

الهندســة أو أي مجــال علمــي آخــر. 
مساهمون في تقدم المجتمع وتحقيق رفاهيته، وفي تطوير مجاالت أعمالهم وتخصصاتهم.

 
ويتعيــن علــى خريــج هندســة الكمبيوتــر التحّلــي بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة لتطبيــق مبــادئ الرياضيــات والعلوم 
والهندســة، وتصميــم وتنفيــذ التجــارب، وتحليــل البيانــات واســتنباط النتائــج، وتصميــم البرامــج واألنظمــة، لتلبيــة 
والسياســية واألخالقيــة والصحيــة،  والبيئيــة واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المجــاالت  فــي  االحتياجــات  مختلــف 

والمقــدرة علــى العمــل فــي مختلــف المجــاالت العلميــة.

ويتطلــب مــن الخريجيــن أيضــًا تحديــد المشــاكل الهندســية وحلهــا، والوعــي التــام بالمســؤوليات التخصصيــة 
واألخالقيــة، إلــى جانــب مهــارة التواصــل الفعــال شــفهيًا وتحريريــًا. لذلــك، تســعى الكليــة مــن خــالل برامجهــا إلــى 
تقديــم تعليــٍم متكامــل يخلــق لــدى طلبتهــا فهمــًا عميقــًا للتطبيقــات الهندســية فــي ســياق عالمــي واقتصــادي وبيئــي 
واجتماعــي، إلــى جانــب تنميــة قدراتهــم لالســتمرار فــي التعلــم واكتســاب المعــارف فــي ضــوء الوعــي بالقضايــا 
المعاصــرة، واســتخدام التقنيــات واألســاليب الحديثــة فــي الممارســة الهندســية، وإعــداد اإلحصائيــات، واســتخدام 

تطبيقــات هندســة الكمبيوتــر وعلــوم الرياضيــات فــي تحليــل وتصميــم األجهــزة والبرامــج واألنظمــة. 

••

••

••
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العلمــي البحــث 

أن  بعــد  العالــي  للتعليــم  الكويــت  جامعــة  مهمــة  فــي  األهــم  التطــور  العلمــي  البحــث  مجــاالت  كانــت 
50 عامــًا مــن مســيرتها المكللــة بالنمــو و التقــدم، حيــث ســاوت بيــن البحــث العلمــي و العمليــة  طــوت 
األكاديميــة فــي رؤيتهــا الجديــدة و منحتــه مكانــًة موازيــة. و يرجــع هــذا التطــور غيــر المســبوق إلــى عــام 
البحثــي  التميــز  بالتحصيــل األكاديمــي و  تــم االعتــراف  بــارزًا حيــن  الــذي شــكل معلمــًا   2014/2013
علميــة  لحركــة  الطريــق  حــدد  و  المؤسســي  التوجــه  غيــر  ممــا  العالــي،  للتعليــم  متالزمتيــن  كدعامتيــن 
مســتدامة نحــو االرتقــاء بمســتوى الجامعــة عالميــًا و رفــع تصنيفهــا بنــاًء علــى معاييــر الجــودة و النزاهــة 
المســتنير،  الوعــي  بالعلــم و  أجيــال واعــدة مســلحة  بإعــداد  الوطنــي  التزامهــا  مــن منطلــق  التميــز. و  و 
أضافــت جامعــة الكويــت بعــًدا جديــًدا فــي تقديــر قــدرات الطلبــة مــن خــالل توجيــه أفكارهــم و إبداعاتهــم 
ثقافــة  مــن  التوجــه موجــة جديــدة  هــذا  قــد خلــق  و  الناشــئة.  المشــاريع  تقــوم عليــه  أساســًا صلبــًا  لتكــون 
الريــادة فــي التطويــر المؤسســي، حيــث يمكــن أن تجتمــع الخبــرة العلميــة و البحــث المبتكــر و القــدرات 

عالميــًا. المؤسســي  الحضــور  تعزيــز  فــي  الطالبيــة 

و قد اســتجدت بعض الضرورات خالل عملية التقدم العلمي المؤسســي تمثلت في التفكير النقدي، و اإلبداع، 
و الكفــاءة، و ريــادة األعمــال و هــي عوامــل البــد منهــا لدفــع عجلــة النمــو بجامعــة الكويــت نحــو االبتــكار، و 
االختــراع، و التميــز لبنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. و فــي الوقــت الــذي تتطلــع فيــه جامعــة الكويــت إلــى عهــد 
جديــد مــن الفــرص و التحديــات بعــد يوبيلهــا الذهبــي )2017/2016(، تعيــد تحديــد إســتراتيجيتها الســتثمار 
القــدرات اإلبداعيــة و الخبــرات و البحــث العلمــي المتميــز لتحقيــق طموحاتهــا، حيــث تعتبــر خطتهــا اإلســتراتيجية 
)2018/ 2022( خارطــة الطريــق للتنميــة المؤسســية علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة و التــي تعتمــد 
علــى مبــادئ الجــودة و االبتــكار و االســتدامة و العولمــة. و لذلــك، ستشــهد الســنوات القادمــة آثــار العمليــات 
األكاديميــة و اإلبــداع البحثــي فــي برامــج متميــزة عاليــة الجــودة تضــع جامعــة الكويــت فــي مصــاف الجامعــات 

العالميــة المرموقــة.

و فــي خضــم الثقافــة العلميــة المنتشــرة، يبــرز البحــث العلمــي ســريعًا كمحــرك إســتراتيجي فــي خطــة جامعــة 
الكويــت لتحقيــق مكانــة عالميــة متميــزة مــن خــالل جــودة البحــث العلمــي و نزاهتــه و تميــزه، ممــا يعيــن قطــاع 

البحث العلمي

الجدول )1(: أوائل منح األبحاث التي تم تقديمها للكليات في العام األكاديمي )1981/1980(

المشاريع الكليات

42 العلوم
34 الطب

7 الهندسة
4 اآلداب/اإلنسانيات

87اإلجمالي

87 العلوم
الطب

الهندسة
اآلداب/اإلنسانيات
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األبحــاث فــي إشــراك الكليــات 
اإلبداعيــة  المشــاريع  فــي 
و  العلميــة  القيمــة  ذات 
االجتماعيــة و االقتصاديــة. 
جهــود  تعتبــر  حيــن  فــي  و 
المنظمــة  األبحــاث  قطــاع 
لخطــة  واضحــًا  انعكاســًا 
التنمويــة،  الكويــت  جامعــة 
العلمــي  البحــث  تطــور 
 37 مــدى  علــى  المؤسســي 
عامــا منــذ انطالقــه فــي 18 
يونيــو 1979 بقــرار مجلــس 
الــذي   ،111 رقــم  الجامعــة 
الشــرعي  األســاس  وّفــر 
لكيــان منظــم يرعــى البحــث 
العلمــي فــي جامعــة الكويــت.

و يعــد إنشــاء مكتــب نائــب 
لألبحــاث  الجامعــة  مديــر 
األولــى  المؤسســية  الخطــوة 
لدعــم  االتجــاه  هــذا  فــي 
أبحــاث الكليــات و تطويرهــا 
العلــوم  مجــاالت  فــي 
و  التطبيقيــة،  و  األساســية 
فــي اآلداب و اإلنســانيات، 
الحصريــة  اإلدارة  تحــت 
الجامعــة  مديــر  لنائــب 
لألبحــاث. و قــد تــم تكليــف 
نظــام  بإنشــاء  المكتــب 
مســتدام للبحــث العلمــي مــن 
خــالل وضــع السياســات و 
القوانيــن و البرامــج للنهــوض 
ضمــن  المؤسســي  بالبحــث 
لقطــاع  التنظيمــي  اإلطــار 

الكويــت. جامعــة  فــي  األبحــاث  تطــور  و  أداء  متابعــة  عــن  المســول  و  األبحــاث 

عــام  كويتيــًا  دينــارًا  مليــون   0.5 الكويــت  بجامعــة  العلمــي  للبحــث  مخصصــة  ميزانيــة  أول  بلغــت  و 
1980/1979، و التــي شــكلت نقطــة انطــالق الدعــم الرســمي لألبحــاث فــي ســبيل إشــراك الكليــات فــي 

الهندسة العلومالسنة
والبترول

العلوم
الطبية

اآلداب
اإلجماليواإلنسانيات

81-198042734487
82-19817620624162
83-19826512602139
84-19835029622143
85-198450431135211
86-198575671353280
87-1986757817241366
88-19879410115066411
89-19881049913896437
90-198910696118105425
91-1990919710581374
92-199130392356148
93-199254515685246
94-199376625478270
95-1994946646101307
96-19951268258112378
97-19961409795126458
98-199711810585189497
99-1998959777196465
00-19991007697168441
01-200012790151170538
02-2001140116148220624
03-2002118103128170519
04-2003148128138160574
05-2004149110180154593
06-2005132105174140551
07-20061286913081408
08-20071557313576439
09-20081636916569466
10-20091668517855484
11-20101638016859470
12-20111507716675468
13-20121808316194518
14-20131937417495536

15-20142056916797538

16-201519753151110511

17-201621959171143592

اإلجمالي
4,393

)%29.1(
2,767

)%18.4(
4,425

)%29.4(
3,489

)%23.1(

الجدول )2( :إحصائيات األبحاث الجارية و المستمرة في جامعة الكويت على مدى 37 عاماً 
)2017/2016-1981/1980(

15,074

العلوم الطبية)%29.4( 4,425

الهندسة والبترول)%18.4( 2,767   

اآلداب واإلنسانيات)%23.1( 3,489

العلوم)%29.1( 4,393
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الدراســات التجريبيــة و المتعمقــة ذات األســاس العلمــي الصلــب. و مــع هــذه الميزانيــة االبتدائيــة، اســتفاد 87 
مشــروًعا مــن نظــام دعــم األبحــاث، و كان مــن أوائــل الكليــات الحاصلــة علــى منــح األبحــاث كليــة العلــوم )42(، 
و كليــة الطــب )34(، و كليــة الهندســة و البتــرول )7(، و كليــة اآلداب و اإلنســانيات )4( )الجــدول1(، ممــا 

وضــع حجــر األســاس لألبحــاث الممولــة بجامعــة الكويــت.

و منــذ ذلــك الحيــن، واصــل قطــاع األبحــاث تطــوره و قطــع شــوًطا طويــاًل علــى مــدى 37 عامــًا، حيــث 
ســجلت الكليــات نمــًوا مطــرًدا بعــدد 87 مشــروعًا فــي عــام 1981/1980، حتــى بلــغ إجمالــي المشــاريع 
15074 مشــروعًا جاريــًا و مســتكماًل خــالل أكثــر مــن ثالثــة عقــود مــن أبحــاث الكليــات. و توزعــت هــذه 
المشــاريع علــى الكليــات علــى النحــو التالــي: أبحــاث العلــوم 4393 مشــروعًا )29.1 %(، و الهندســة 

 2767 البتــرول  و 
مشروعًا )18.4 %(، و 
العلــوم الصحيــة 4425 
)29.4 %(، و أبحــاث 
اإلنســانيات  و  اآلداب 
مشــروعًا   3489
)23.1%( )جــدول 2(.

األرقــام  هــذه  تعكــس  و 
العلميــة  الحركــة 
جامعــة  فــي  المنتشــرة 
بفضــل  الكويــت 
المتزايــدة  المشــاركة 
البحــث  فــي  للكليــات 
حققــت  حيــث  الممــول، 
الســنوية  مشــاركتها 
معــداًل غيــر مســبوق بلــغ 
جاريــًا  مشــروعًا   778
خــالل  مســتكماًل  و 
واحــدة  أكاديميــة  ســنة 
 . )2017 / 2016 (
هــذه  ضمــن  مــن  و 
بلغــت  المشــاريع، 
الجاريــة  المشــاريع 
مشــروعًا   355 منهــا  
و   ،)%45.6(
المســتكملة  المشــاريع 
مشــروعًا   237
حيــن  فــي   ،)%30.5(

اإلجمالي
أكثر من 10,000 10,000 - 4001 أقل من 4001

حالة المشروع

 )%45.6( 355 140 27 188 جار
 )%30.5( 237 52 16 169 مستكمل

 )%23.9( 186 106 33 47 قيد الدراسة
298 76 404 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2017 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

)%51.9(

الجدول )3(: إجمالي النشاط البحثي للعام الجامعي )2016 /2017(
)1 سبتمبر  2016 إلى 31 أغسطس 2017(*

* يشمل كليات اآلداب، العلوم اإلدارية، التربية، الحقوق، الشريعة والعلوم االجتماعية.  
** يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.

*** يشمل كلية العمارة و علوم وهندسة الحاسوب و العلوم الحياتية و كلية العلوم.

778
)%48.1(374

)%9.8()%38.3(
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بلغــت المشــاريع قيــد الدراســة 186 مشــروعًا )23.9 %(. و تعكــس هــذه المشــاريع مجتمعــة النشــاط البحثــي 
الســنوي للكليــات، فضــاًل عــن فاعليــة سياســة قطــاع األبحــاث فــي إشــراك الكليــات فــي األبحــاث ذات األصالــة، 
و المبتكــرة متعــددة التخصصــات، التــي تحاكــي األولويــات، و تتنــاول االهتمامــات الوطنيــة و اإلقليميــة، و 
تلبــي احتياجــات العصــر الحديــث. و قــد دأب قطــاع األبحــاث علــى تشــجيع أبحــاث الكليــات فــي مجــاالت 
األولويــات اإلســتراتيجية كونهــا عامــاًل مســاعدًا فــي التنميــة. و لذلــك، تتصــدر أبحــاث األولويــات أجنــدة قطــاع 
األبحــاث، حيــث يتــم تحديــث المجــاالت اإلســتراتيجية ذات األولويــة بشــكل دوري مــن خــالل االســتبانات علــى 
مســتوى الكليــات لتحديــد المجــاالت الحيويــة التــي تحتــاج إلــى االهتمــام و المبــادرات البحثيــة مــن الكليــات. و 
يتــم مواصلــة مثــل هــذه الدراســات باســتمرار وفــق إطــار السياســة المؤسســية التــي تحــدد القوانيــن و المعاييــر 
لتطويــر األبحــاث المشــتركة ذات األولويــة و األبحــاث متعــددة التخصصــات ذات األهميــة العلميــة واالجتماعيــة 

. لبشــرية وا

السياسة البحثية
تدعــم السياســة البحثيــة لجامعــة الكويــت التقــدم العلمــي ضمــن إطــار مبــدأ المســاواة فــي تقديــم منــح األبحــاث، 
حيــث يحــق لجميــع الكليــات الحصــول علــى الدعــم البحثــي دون اســتثناءات تقــدم علــى أســاس التخصصــات أو 
المجــاالت العلميــة. و تتولــى السياســات الموحــدة اإلشــراف علــى عمليــة تقديــم المنــح للكليــات إلنجــاز األبحــاث 
ذات الجــودة و القيمــة العلميــة العاليــة والتــي مــن شــأنها أن تدفــع عجلــة التنميــة، و تســفر عــن مخرجــات متميــزة 

معتمــدة عالميــًا.

مهمة قطاع األبحاث
تلتــزم مهمــة قطــاع األبحــاث بتحقيــق الرؤيــة المؤسســية المتمثلــة بعولمــة البحــث العلمــي مــن خــالل معاييــر 
الجــودة و التميــز و االمتيــاز العلمــي. و تحكــم هــذه العناصــر إســتراتيجية قطــاع األبحــاث لتشــجيع الكليــات 
علــى إنجــاز األبحــاث ذات األصالــة و القيمــة العلميــة و التــي يمكــن أن تولــد معــارف جديــدة، و تســهم فــي 
التقــدم العلمــي و خدمــة البشــرية. و تقــع أهــم أولويــات قطــاع األبحــاث ضمــن نطــاق الخطــة اإلســتراتيجية 
العلمــي و  البحــث  المقبلــة )2018-2022(، حيــث تحــدد اتجاهــات  الســنوات الخمــس  المؤسســية خــالل 
تضــع األهــداف مــن خــالل إســتراتيجية طويلــة المــدى نحــو تحقيــق الطموحــات المؤسســية العالميــة، و ذلــك 

مــن خــالل:

تطوير و رفع جودة البحث العلمي بجامعة الكويت.   
تعزيز اإلمكانات اإلبداعية للكليات في تحقيق التميز البحثي و تعزيز الحضور المؤسسي عالميًا.   

استثمار المخرجات البحثية إلفادة العلم و المجتمع و البشرية.   
تطوير الشراكات البحثية بين المؤسسات على المستويين المحلي و العالمي، و تعزيز البحث المشترك.   

نظام دعم األبحاث
تشــكل األهــداف اإلســتراتيجية لهــذه المهمــة التحــركات الحاليــة فــي تعزيــز البحــث المؤسســي ضمــن إطــار نظــام 
دعــم األبحــاث الــذي يحكــم عمليــة تقديــم المنــح للمجتمــع البحثــي فــي الكليــات، و ينظــم قوانيــن و آليــات الدعــم 
المالــي و دعــم المــوارد المقدمــة للكليــات و التــي تســهل إنجــاز األبحــاث المبتكــرة عاليــة الجــودة. و يعمــل النظــام 

••

••

••

••
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إلكترونيــًا بالكامــل، حيــث تســهل الواجهــة اإللكترونيــة تقديــم المقترحــات إلكترونيــًا
من خالل طلبات األبحاث المتاحة على موقع القطاع. و تتوفر تفاصيل و إرشادات  

تســليم طلبــات األبحــاث علــى الدليــل اإللكترونــي لقطــاع األبحــاث و الــذي يعتبــر 
مرجعًا يسهل على الباحثين استيفاء جميع المتطلبات البحثية للتعجيل بعمليات 
مراجعــة و تقييــم المشــاريع. كمــا يوفــر قطــاع األبحــاث نمــاذج تقديــم مختلفــة لــكل 

نوع من أنواع المنح مثل مشاريع التسهيالت العامة، والوحدات والمختبرات البحثية
التخصصيــة )SRUL(، و ســلفة البحــث التمهيــدي )RIG(، و أبحــاث  األولويــات، 

و أبحــاث طلبــة الدراســات العليــا، و أبحــاث خدمــة الجامعــة، و األبحــاث الوطنيــة، و األبحــاث المشــتركة مــع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. و تتوفــر أيضــًا ميــزة المهمــات العلميــة أو دعــوة الخبــراء الزائريــن علــى المشــاريع 
الممولــة، ممــا يســهل علــى الباحثيــن إنجــاز إلتزاماتهــم البحثيــة مــن خــالل حضــور المؤتمــرات اإلقليميــة و 
الدوليــة، و المشــاركة بــاألوراق البحثيــة، بهــدف التفاعــل العلمــي و التبــادل المعرفــي و نقــل المعلومــات الجديــدة 

مــن خــالل تطويــر أهدافهــم البحثيــة، و تحقيــق مخرجــات عاليــة الجــودة.

البرامج البحثية
تعمل خمسة برامج رئيسة على تنفيذ السياسة البحثية في جامعة الكويت:

1.  برنامج األبحاث الممولة: تم تأسيسه في عام 1985 و يعمل على دعم و تنظيم تقديم المنح البحثية      
        ألعضاء هيئة التدريس إلنجاز األبحاث األساسية والتطبيقية  و اإلنسانية. وفي عام         
            2003، تمــت إضــافة أبحـــاث طلبة الدراسات العليا إلى  مجال األبحاث الممــــــولة            
            لتســهـــــيل إنجـــــاز أبحــــــاث الدراســـــات العليــا فــي جامــعـــــة الكويـــت.  ومنــــذ ذلــك           
             الحيــن، يعمــل البرنامــج علــى دعــم قناتيــن مــن المنــح البحثيــة، واحــدة مخصصــة
              ألعضــاء هيئــة التدريــس واألخــرى لطلبــة الدراســات العليــا فــي درجتــي الماجســتير     
             والدكتــوراه. وتتوفــر الشــروط والقوانيــن الخاصــة بنظــام المنــح البحثيـــــــــة فــي دليــل     
مــة        قواعــد وإجــراءات دعــم البحــث العلمــي )2013(، والــذي يحتــوي علــى اللوائــح المنظِّ

للمنــح البحثيــة فــي جامعــة الكويــت.

2.  برنامــج المطبوعــات: تــم تأسيســه فــــي عــــام 1986 و هـــــو الشبكـــــة
األساسية للمعلومات و المطبوعات البحثيــــة التــــي تعــــد مصــــدرًا مرجعــــيًا 

بجامعة الكويت. و يهدف  البرنامج إلى توثيق و حفظ قاعدة بيانات 
دائمة من المعلومات اإلستراتيجية حول تطورات أبحاث الكليات في 
جامعة الكويت. و يتولى البرنامج اإلشراف على عموم عملية إعداد

و تجهيز اإلصدارات و المطبوعات بدءًا من مرحلة جمع المعلومات
إلى أن يتم تقديمها كإصدارات علمية متكاملة، كما يتولى مسؤولية نشر 

أهم المعلومات العلمية وتوعية الباحثين وصناع القرار ومختلف المؤسسات
و عموم القراء باإلنجازات المتزايدة في مجال البحث العلمي. و ينتج البرنامج 

اإلصدارات الرئيســة الخاصة بالسياســات البحثية، و الكتيبات و األدلة، و التقارير التحليلية و اإلحصائية، و 
النشــرات، و الملصقــات و المطويــات، وغيرهــا مــن اإلصــدارات المرئيــة و المطبوعــة و اإللكترونيــة، ممــا يضــع 
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

تعتبــر بحثيــة بحتــة لهــا مــدد زمنيــة ثابتــة و تخضــع لمعاييــر و شــروط التوظيــف المعمــول بهــا فــي جامعــة 
الكويــت.

فئات المنح
يقــدم قطــاع األبحــاث المنــح البحثيــة للكليــات ضمــن عشــر فئــات مختلفــة، لــكل منهــا غــرض محــدد و إجراءاتهــا 
الخاصــة. و تخضــع كافــة فئــات المنــح لقواعــد و قوانيــن نظــام دعــم األبحــاث و هــو اإلطــار التشــريعي الــذي 

يحكــم عمليــة تقديــم المنــح فــي جامعــة الكويــت. و تشــمل فئــات المنــح مــا يلــي:

م  للطلبات البحثية الشاملة ذات األصالة و األهداف المحددة،  1.  مشاريع أبحاث الجامعة )URP(: تقدَّ

اإلنجــازات البحثيــة المؤسســية فــي بــؤرة االهتمــام العالمــي و يعــزز حضــور الجامعــة علــى الســاحة الدوليــة مــن 
خــالل المواقــع اإللكترونيــة لمكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث و قطــاع األبحــاث.

3.  برنامج التعاون البحثي الخارجي: تم تأسيسه في عام 2007 بهدف تعزيز التعاون
العلمي و البحثي و توسعة آفاقه من خالل عقد الشراكات بين المؤسسات و تعزيز

 روابط التعاون الخارجي لدعم األبحاث المشتركة والمبتكرة متعدة التخصصات.
و يعمــل البرنامــج علــى استكشــاف فــرص الشــراكات البحثيــة و مجــاالت التعــاون
العلمي والبحثي مع القطاعات الحكومية والخاصة و الصناعية محليًا و إقليميًا

وعالميــًا، وذلــك مــن خــالل توقيــع اإلتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم. والغــرض مــن هــذه
 الشراكات هو إنجاز الدراسات العلمية المتخصصة التي تتطـلب خـــبرات ومدخـالت 

مختلفــة التخصصــات، و التوصــل إلــى مخرجــات بحثيــة متميــزة تــؤدي إلــى اختراعــات قابلــة لالســتثمار، و 
تســهيل إجــراءات تســجيل بــراءات االختــراع و نقــل التكنولوجيــا، و حمايــة الملكيــة الفكريــة، فضــاًل عــن تنــاول 

الجوانــب األخالقيــة، و نشــر التوعيــة. 

4.  برنامج باحث ما بعد الدكتوراه: تم تأسيسه عام 2011 بهدف التوظيف األمثل للـــقدرات و اإلمكانــات    
   العلمية لدى طلبة الدراســـات العليـــــــا بإشراكهـــــــم فـــي النشاط البحثي، حيث يقدم فرصة   
     للخريجيــن الجــدد مـــن حملـــة الدكتــوراه بتعيينهــم علــى المشــاريع البحثيــة كباحـــثين مــا 
       بعد الدكتوراه مما يسهــل عمليــة تنفيذ المشاريــع الممولـــة الممنــوحة ألعضاء هيئـة          

       التدريس. وتعتمد التعيينات في برنامج باحث ما بعد الدكتوراه بالكامل على الجانب
     البحثــــي وتخضع لمعاييــــر وشروط التوظيف المعـــمول بهــــا فــــي جامعـــــة الكويت.

5.  برنامج كرســي الباحث: تم تأسيســه في عام 2011 لـــتعزيز مجـــاالت البحـــث
العلمــي بجامعــة الكويــت مــن  خــالل اســتقطاب أفضــل الخبــراء عالميــًا واالســتفادة 
منهم في األبحاث المؤسسية. ويركز البرنامج على تعيين خبراء عالميين مرموقين 
فــي منصــب كرســي الباحــث لتطويــر جوانــب القــوة المؤسســية و خلــق بيئــة علميــة 

متقدمة تشجع االبتكار و االستكشاف و ترعى القدرات الشابة، و تعمل على رفع 
مســتوى األبحــاث المؤسســية لبلــوغ المكانــة العالميــة المنشــودة. و مثــل هــذه المناصــب 
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و التــي ســتقود إلــى نتائــج ذات قيمــة علميــة، و تعمــل علــى إنتــاج معرفــة جديــدة تســهم فــي التقــدم العلمــي.

2.  مشاريع األولويات البحثية )PRP(: تهدف إلى تناول أهم القضايا الرئيسة ذات األولوية اإلستراتيجية 
المحليــة و اإلقليميــة، و الضروريــة للبيئــة، و الصناعــة، و المجتمــع، و تعالــج القضايــا المعاصــرة. و يتــم 
تحديــد هــذه القضايــا بشــكل دوري مــن خــالل االســتبانات علــى مســتوى الكليــات، حيــث تــم تحديــد األولويــات 
الحاليــة ضمــن 15 مجــااًل مــن األولويــات البحثيــة، و التــي تتوفــر علــى موقــع قطــاع األبحــاث، و يجــري تناولهــا 
حاليــًا فــي أبحــاث الكليــات. و تتمتــع مشــاريع األولويــات البحثيــة بمزايــا حصريــة تتمثــل فــي  ســرعة إجازتهــا و 

اعتمادهــا، فضــاًل عــن التســهيالت و المزايــا الخاصــة.

     المجاالت الجديدة لألولويات البحثية
مصادر الطاقة البديلة و المتجددة.  .1
مصادر إدارة و تكنولوجيا المياه.  .2

تعزيز استخراج النفط، والتنقيب عن النفط الثقيل وإنتاجه.  .3
تأثير التلوث البيئي في دولة الكويت والحلول الممكنة )بما فيها   .4

     التأثيرات الصحية(.
مسببات و عوامل الخطورة و المتنبآت الحيوية ألمراض القلب.  .5

أمراض السكري و السرطان.  .6
الظواهر االجتماعية المعاصرة في المجتمع الكويتي.  .7

األزمة المرورية و حلولها.  .8
األمن الغذائي و المائي.  .9

أمن المعلومات الوطنية و الحكومة اإللكترونية.  .10
11.  المواطنة و الوحدة الوطنية.
مناهج التعليم و مخرجاته.  .12

إستراتيجية تحول الكويت لمركز مالي و تجاري.  .13
مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية.  .14

األدب اإلسالمي و العربي.  .15

و قد بلغت نسبة مشاريع األولويات البحثية 5.1 % )30 مشروًعا( من إجمالي المشاريع الجارية و المستكملة 
)592 مشــروًعا( خــالل الفتــرة 2016-2017، فــي حيــن بلــغ عــدد مشــاريع العــام الماضــي 28 مشــروًعا. و 
تكشــف هــذه األرقــام الحاجــة إلــى تبنــي نهــج أكثــر حيويــة فــي توســيع قاعــدة مشــاريع األولويــات البحثيــة فــي 
جامعــة الكويــت مــن خــالل زيــادة مشــاركة الكليــات فــي تنــاول المجــاالت ذات األولويــات اإلســتراتيجية، و التــي 
يدعمهــا قطــاع األبحــاث بسياســاته المحفــزة و تدابيــره الداعمــة. و قــد أولــت خطــة جامعــة الكويــت اإلســتراتيجية 
مشــاريع األولويــات اهتمامــًا كبيــرًا خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة، ممــا يســتلزم تكثيــف جهــود  قطــاع األبحــاث 
نحــو إشــراك الكليــات فــي تنــاول األولويــات البحثيــة مــن خــالل األبحــاث المبتكــرة ذات األصالــة. و تحتــم 
المتغيــرات العلميــة و القضايــا الناشــئة إعــادة تقييــم دوري لألولويــات البحثيــة، حيــث يقــوم قطــاع األبحــاث باتخــاذ 
اإلجــراءات المطلوبــة لعمــل اســتبانات تحليليــة علــى مســتوى الكليــات و الجامعــة إلعــادة تحديــد مجــاالت جديــدة 
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

مــن األولويــات اإلســتراتيجية باعتبارهــا عمليــة مســتمرة لتطويــر أبحــاث األولويــات فــي جامعــة الكويــت.

مشــاريع األبحــاث الوطنيــة )NRP(: تختــص باألبحــاث فــي المجــاالت ذات األهميــة الوطنيــة مــن   .3
خــالل الطلبــات الواضحــة التــي تتنــاول القضايــا اإلســتراتيجية وطنيــًا و مجتمعيــًا و اجتماعيــًا. و تقــوم هــذه 
المشــاريع علــى إنجــاز الدراســات مــن خــالل تشــكيل فــرق مــن الخبــراء مــن جامعــة الكويــت و القطاعيــن 

الحكومــي و الخــاص.

م ألعضــاء هيئــة التدريــس الكويتييــن الجــدد المعّينيــن بدرجــة مــدرس  ســلفة البحــث التمهيــدي )RIG(: تقــدَّ  .4
فــي مقتبــل مســيرتهم األكاديميــة، حيــث تعتبــر ســلفة البحــث التمهيــدي الفرصــة المثاليــة لتعزيــز مشــاركتهم 
فــي البحــث العلمــي. و تقــدم هــذه المنــح لتشــجيعهم و تســهيل بدايــة نشــاطهم البحثــي باعتبارهــا الخطــوة 

األولــى نحــو إنجــاز األبحــاث الشــاملة األكثــر تقدمــًا فيمــا بعــد. 

مشــاريع التســهيالت العامــة )GFP(: و هــي مخصصــة   .5
المــوارد  المختبــرات و  البحثيــة و  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر 
بجامعــة الكويــت بهــدف خلــق بيئــة تدعــم إنجــاز األبحــاث 
التكنولوجيــات  و  المرافــق  أحــدث  بتوفيــر  الجــودة  عاليــة 
مــوارد  تطويــر  إلــى  المنــح  هــذه  تهــدف  كمــا  المســاعدة. 
مجهــزة  نموذجيــة  مرافــق  و  مختبــرات  إنشــاء  و  الكليــات 
علــى  المتطــورة  األجهــزة  و  الفائقــة  التكنولوجيــا  بمعــدات 
لتنفيــذ  الكليــات  قــدرات  يعــزز  ممــا  العالمــي،  المســتوى 
التحليليــة  و  التجريبيــة  الدراســات  إجــراء  و  األبحــاث، 

…………………………………………………………………………………
* Kuwait Foundation for the Advancement of Science (KFAS), Kuwait Massachusetts Institute  of Technology 
  (KMIT), Ministry of State for Youth Affairs (MSYA), Kuwait Oil Company (KOC), 3M, AstraZeneca, and
  Shofu.Company.

 )SAF( المتعمقــة. و بالفعــل، أدت هــذه المنــح إلــى إنشــاء ثالثــة مختبــرات مركزيــة متقدمــة هــي مختبــر
فــي كليــة العلــوم، و مختبــر )RCF( فــي كليــة الطــب، و مختبــر )ESF( فــي كليــة الهندســة و البتــرول. 
و تواصــل منــح مشــاريع التســهيالت العامــة قيــادة عمليــة تطويــر البنيــة التحتيــة مــن أجــل تعزيــز ثقافــة 

الكويــت. بجامعــة  المتقدمــة  المختبــرات 

مشــاريع األبحــاث الخارجيــة )ERP(:  تشــجع هــذه المنــح األبحــاث المشــتركة مــع المؤسســات الخارجيــة   .6
إلنجــاز الدراســات الضخمــة ذات التخصصــات العلميــة المتعــددة و التــي تتطلــب تعــاون القطاعــات المحليــة 
و العالميــة، و تنســيق الخبــرات و المصــادر، و ذلــك مــن خــالل عقــد االتفاقيــات بيــن المؤسســات إلنجــاز 
الدراســات المشــتركة التي تتناول التعقيدات العلمية الملحة و التحديات التي تتطلب حلواًل عملية من خالل 
الخبــرات و المــوارد المشــتركة و التبــادل العلمــي. و بينمــا تتوســع اآلفــاق المؤسســية المشــتركة بشــكل كبيــر، 
ــًا  تضــم قائمــة قطــاع األبحــاث حاليــًا حوالــي 128 مشــروعًا مشــتركًا )16.5 %(، منهــا 50 مشــروعًا جاري
و 16 مشــروعًا مســتكماًل و 62 مشــروعًا قيــد الدراســة، بالتعــاون و الشــراكة مــع ســبع مؤسســات خارجيــة 
)KFAS و KMIT و MSYA، و KOC ، و3M ، و AstraZeneca، و Shofu(*  و التــي يجــري 
معهــا إنجــاز دراســات علميــة ذات صلــة باالهتمامــات الوطنيــة و االجتماعيــة و االقتصاديــة و الصناعيــة فــي 

مختلــف الكليــات.

مختبرات التسهيالت العامة
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 Evaluation of Blended Learning Acceptance at College of Engineering  بعنــوان
and Petroleum at Kuwait University

المشــاريع البحثيــة المشــتركة مــع دول مجلــس التعــاون   .9
إنجــاز  إلــى  المنــح  هــذه  تهــدف   :)GCC( الخليجــي 
األبحــاث و الدراســات المشــتركة مــع الجامعــات و المراكــز 
البحثيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. و يتــم تنفيــذ 
هــذه المشــاريع بشــكل مشــترك، بهــدف تنــاول االهتمامــات و 
القضايــا الرئيســة التــي تشــكل تحديــًا لمنطقــة الخليــج العربــي. 
و تمثلــت أولــى مبــادرات قطــاع األبحــاث فــي هــذا االتجــاه 
فــي مشــروع مشــترك ضــّم خبــراء مــن جامعــة الكويــت و 

شاريع طلبة الدراسات العليا )GRP(: تم البدء بتقديم هذه الفئة في عام 2003   .7
لتطويــر الدراســات العليــا فــي جامعــة الكويــت مــن خــالل تخصيــص منــح بحثية   
للطلبة لمواصلة أبحاث الماجستير و الدكتوراه. و تهدف هذه المنح إلى تطوير   
قــدرات طلبــة الدراســات العليــا و مهاراتهــم فــي البحــث العلمــي، باعتبارهــا خطــوة   
نحو إعداد جيل متميز من العلماء و الباحثــين و رّواد المشاريـــع الناشــئة فــي  

المستقبل و تطوير قاعدة من الخبرات الوطنية العلمية. و قد  بلغت منح مشاريع   
طلبــة الدراســات العليــا 63 مشــروعًا )10.6 %( خــالل عــام 2017/2016 مــن   

مشــروعًا.  592 بلغــت  التــي  المســتكملة  الجاريــة  المشــاريع  إجمالــي 

مشــاريع خدمــة الجامعــة )USP(:  تعتبــر هــذه المنــح ذات طبيعــة تطويريــة تنمويــة، حيــث تهــدف إلــى   .8
تعزيز الخدمات و التســهيالت المؤسســية كعملية مســتمرة من النمو و التطور. و تقدم هذه المنح للكليات 
واألقســام و قطاعات الجامعة لتطوير القدرات و العمليات المؤسســية، في حين تهدف إلى تطوير قدرات 
 )UQ01/14( البحــث و التطويــر فــي الكليــات. و يجــري العمــل حاليــا فــي مشــروع واحــد ضمــن هــذه الفئــة“

“

جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لدراســة مســببات مــرض اإلســهال فــي كال البلديــن، حيــث أســفر المشــروع 
عــن معلومــات قّيمــة حــول مســببات المــرض الوبائيــة الجزيئيــة فــي الكويــت و اإلمــارات. و قــد قدمــت 
نتائــج هــذه الدراســة أساســًا موثوقــًا لتطويــر قاعــدة بيانــات وطنيــة حــول مســببات مــرض اإلســهال كمرجــع 
للمعلومــات و راصــد لمؤشــرات المــرض فــي كال البلديــن. و مــن ضمــن مشــاريع هــذه الفئــة أيضــًا مشــروع 
مشــترك بيــن أربــع دول خليجيــة )الكويــت، و البحريــن، و عمــان، و اإلمــارات العربيــة المتحــدة( حــول ســجل 
ساحل الخليج بعنوان  Gulf locals with acute coronary syndrome events  و الذي يهدف 
إلــى تحديــد عوامــل الخطــورة و التأثيــر، و أفضــل الممارســات للتحكــم بمتالزمــة الشــرايين التاجيــة الحــادة. 
و قــد تابعــت الدراســة 4000 مريــض مــن ســكان الخليــج الذيــن تــم إدخالهــم المستشــفى جــراء هــذا المــرض 
فــي 38 مستشــفى فــي الــدول الخليجيــة األربــع، و مــن المتوقــع أن تســفر هــذه الدراســة عــن مخرجــات 
اســتثنائية فــي إدارة أمــراض الشــرايين التاجيــة و ممارســات المتابعــة، ممــا يوفــر أساســًا معتمــدًا لســجل 
أمــراض الشــرايين التاجيــة المقتــرح. و فــي عــام 2017/2016، تمــت متابعــة ثــالث دراســات مشــتركة بيــن 
Gulf Neonatal Infec-  بعنــوان )CM01/13 )دول مجلــس التعــاون الخليجــي و هــي: مشــروع رقــم 

 Co-Presence and Role  بعنــوان )GCC2017002( ؛ و مشــروع رقــمtions Study GNIS

 ” “

مختبرات التسهيالت العامة

 EQUATE مدير جامعة الكويت ومدير شركة
التنفيذي يوقعان مذكرة تفـاهم

 ”
“
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 of High Risk HPVs and EBV in Human Oral Cancer in the population of Gulf
 Biotechnological Applications of “ بعــوان )GCC2017003( و مشــروع رقــم ،”Countries

.”Marine Biofilms Developing on Solid Surfaces in the Arabian Gulf

الوحــدات و المختبــرات البحثيــة التخصصيــة )SRUL(: تهــدف هــذه المنــح إلــى تطويــر المــوارد   .10
و الخدمــات المؤسســية المتقدمــة التــي تواكــب التطــورات و المقاييــس العالميــة. و لهــذه الوحــدات تركيــز 
تخصصــي يهــدف إلــى تعزيــز القــدرات و المهــارات المؤسســية إلنجــاز األبحــاث المتخصصــة ذات الجــودة 

العاليــة و التنافســية العلميــة. 

و فــي هــذه المرحلــة، دخلــت عمليــة تطويــر البنيــة التحتيــة فــي جامعــة الكويــت مرحلــة متقدمــة، مــع تزايــد 
اهتمــام الكليــات بإنشــاء وحــدات و مختبــرات بحثيــة متخصصــة )SRUL( مــن خــالل المنــح المقدمــة. و 
تقــوم برامــج )SRUL( علــى فكــرة األبحــاث الموجهــة، حيــث تركــز الوحــدات و المختبــرات علــى مواضيــع و 
مناطــق محــددة مــن نقــاط القــوة البحثيــة، ممــا يخلــق مراكــز تنافســية للتميــز و التطــور علــى مســتوى العالــم 
تضــم مــوارد و طاقــات و خبــرات عالميــة. و كانــت الخطــوة اإلســتراتيجية األولــى فــي هــذا االتجــاه فــي عــام 
2013، حيــن تــم اعتمــاد مشــروعين - )SRUL01/13( و المخصــص للدراســات البيئيــة فــي كليــة العلــوم، 
و )SRUL02/13( لألبحــاث المتقدمــة فــي المجينيــات و البروتينيــات و علــم الخاليــا فــي كليــة الطــب. كمــا 
تــم مؤخــرًا اعتمــاد مشــروع ثالــث  )SRUL01/14( ضمــن هــذه الفئــة إلنشــاء مختبــر أبحــاث علــوم طــب 
األســنان فــي كليــة طــب األســنان، و هــو أحــدث األصــول المؤسســية ضمــن جهــود جامعــة الكويــت لالرتقــاء 
بإمكاناتهــا و مواردهــا إلــى المســتوى العالمــي. و تقــوم ثقافــة المــوارد فــي هــذه الفئــة علــى تســخير أحــدث 
المختبــرات المتقدمــة لتكــون فــي متنــاول الباحثيــن، بينمــا تعمــل كمراكــز امتيــاز تخصصيــة متطــورة تكنولوجيــًا 
تقــدم الخدمــات ذات الجــودة العاليــة و االستشــارات و الرعايــة و التســهيالت المطلوبــة للدراســات التخصصيــة 
المتعمقــة. لذلــك، يعتبــر إنشــاء مثــل هــذه الوحــدات و المختبــرات بدايــة لمرحلــة متقدمــة فــي مجــال تطويــر 

البنيــة التحتيــة فــي جامعــة الكويــت، والتــي مــن المتوقــع أن تحقــق زخمــًا علميــًا فريــدًا فــي المســتقبل.

مراجعة األبحاث / التحكيم:
تعتبــر مراجعــة األبحــاث و تحكيمهــا إجــراءات إلزاميــة لتحديــد القيمــة العلميــة و مســتوى الجــودة للمشــاريع 
المقترحــة، لذلــك ال بــد أن تخضــع كافــة طلبــات منــح األبحــاث لعمليــة مراجعــة موحــدة حســب مســتوى تمويــل 
المشــروع. و يتمتــع قطــاع األبحــاث بقاعــدة بيانــات ضخمــة مــن الخبــراء و األســاتذة المتميزيــن عالميــًا فــي 
مختلــف المجــاالت و التخصصــات لتســهيل عمليــة مراجعــة األبحــاث، و تضــم القاعــدة حاليــًا 2866 محكمــًا، 
منهــم 2020 محكمــًا خارجيــًا، و 672 محكمــًا داخليــًا تتــم االســتعانة بخبراتهــم فــي تقييــم المشــاريع لضمــان 
جــودة محتواهــا العلمــي و جدواهــا و إمكانيــة تحقيقهــا ألهدافهــا المحــددة و مــدى إســهامها فــي تقــدم العلــم و 
المعرفــة و إنتــاج مخرجــات تلبــي احتياجــات دولــة الكويــت و منطقــة الخليــج. و يتــم اســتخدام نظــام موحــد قائــم 

علــى النقــاط كمعيــار لقيــاس جــودة البحــث المقــدم، ممــا يســهل اتخــاذ قــرارات التمويــل المالئمــة. 

و يعتبــر تســليم التقاريــر الســنوية و النهائيــة شــرطًا إلزاميــًا لجميــع المشــاريع الممولــة، كمــا يتــم قيــاس األداء 
العــام للمشــروع اعتمــادًا علــى األوراق المنشــورة الناتجــة عــن المشــاريع المســتكملة بنجــاح كدليــل علــى إنتاجيــة 
البحــث، إلــى جانــب إدراجهــا فــي المجــالت العالميــة ذات عامــل التأثيــر وفقــًا لتقريــر )JCR( المســتخدم كمعيــار 

لضمــان الجــودة.
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العلمــي البحــث 

مستويات التمويل:
تتضمــن عمليــة التمويــل فــي قطــاع األبحــاث ثالثــة نطاقــات محــددة مــن الميزانيــة لتمويــل مشــاريع أبحــاث 
الكليــات، و التــي مــن شــأنها أن تحــدد مســتوى التمويــل و حــدود الميزانيــة و عمليــة التحكيــم المعنيــة. و تهــدف 
حــدود الميزانيــة إلــى التســهيل علــى الباحثيــن معرفــة متطلبــات التمويــل لمقترحاتهــم البحثيــة و عمليــة تخطيــط و 
تنفيــذ المشــاريع، و توعيتهــم بقابليــة تنفيــذ البحــث المقتــرح فــي حــدود مســتوى التمويــل، فضــاًل عــن أنهــا تســهل 

تحديــد متطلبــات تحكيــم المشــروع:

المشــاريع ذات الميزانيــة حتــى -/4,000 د.ك. : لهــا أهــداف محــدودة، و فتــرة زمنيــة قصيــرة، و يحّكمهــا محكــم   
داخلــي واحــد.

المشــاريع ذات الميزانيــة مــن -/4,000 د.ك إلــى -/10,000 د.ك.: أكبــر حجمــًا مــن ناحيــة المجــال و   
خارجيــان. محكمــان  يحّكمهــا  و  أطــول،  زمنيــة  مــدة  لهــا  و  األهــداف، 

المشاريع ذات الميزانية األعلى من -/10,000 د.ك.: شاملة، و مدتها في الغالب ثالث سنوات، و يحكمها   
ثالثــة محّكميــن خارجييــن.

و يتــم تطبيــق فئــات الميزانيــة علــى جميــع أنــواع المنــح، باســتثناء ســلفة البحــث التمهيــدي )RIG( ذات الميزانيــة 
المحــددة بمبلــغ )-/2,000( د.ك.، و منــح طلبــة الدراســات العليــا بدرجــة الماجســتير)-/4,000 د.ك.(، و 

درجــة الدكتــوراه )-/6,000 د.ك.(.

المنح البحثية:
الكليــات  فــي  المنــح  نشــاط  إجمالــي  أن  يتبيــن  التمويــل،  مســتويات  حيــث  مــن  اإلحصائيــات  عــرض  عنــد 
خــالل العــام 2017/2016 قــد تخّطــى حاجــز الـــ 700 مشــروع، حيــث بلغــت المشــاريع 778 مشــروعًا، 
و ســجلت نمــوًا غيــر مســبوق بنســبة 14.1% فــي أبحــاث الكليــات عــن إجمالــي مشــاريع العــام الماضــي 
التوجهــات  إلــى  الكليــات  الكبيــر ألبحــاث  682 مشــروعًا. و يشــير الحجــم  بلغــت  التــي   )2016/2015(
الجديــدة فــي مجــال البحــث العلمــي فــي جامعــة الكويــت نظــرًا للنمــو فــي األبحــاث الجاريــة و المســتكملة و 
قيــد الدراســة خــالل الفتــرة مــن 1 ســبتمبر 2016 إلــى 31 أغســطس 2017. أمــا مــن حيــث المســتفيدين 
مــن المنــح، فقــد شــاركت جميــع الكليــات فــي األبحــاث الممولــة، علــى الرغــم مــن تفــاوت مســتويات المشــاركة 
الكليــات خــالل  الدراســة. و تظهــر اإلحصائيــات مشــاريع  قيــد  المســتكملة و  الجاريــة و  المشــروعات  فــي 

يلــي )جــدول-3(: 2017/2016 كمــا 

355 مشروعًا جاريًا )45.6 %(.  
238 مشروعًا مستكماًل )30 %(.  

186 مشروعًا قيد الدراسة )23.9 %(.  

و يشــير هــذا النمــو الهائــل فــي أبحــاث الكليــات إلــى زيــادة مشــاركة الكليــات فــي األبحــاث الممولــة و يبشــر بتطــورات 

••

••

••

••

••

••
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البحــث العلمــي مــن خــالل الدراســات المشــتركة التــي تتنــاول القضايــا العلميــة المعقــدة. و تتطلــب هــذه الدراســات 
خبــرات و مدخــالت و مــوارد مشــتركة و ميزانيــة كافيــة حتــى تتوصــل إلــى حلــول علميــة راســخة للقضايــا الوطنيــة 
و الصناعية و االقتصادية و االجتماعية. و يســعى قطاع األبحاث إلى تحقيق هذا الهدف من خالل تحويل 
تركيــز الكليــات مــن المشــاريع الصغيــرة إلــى المشــاريع األكبــر ذات األهــداف المحــددة و األبحــاث التطبيقيــة 
المشــتركة حتــى يمكــن التوصــل إلــى حلــول علميــة للقضايــا الراهنــة كخطــوة إســتراتيجية لتغييــر التوجــه الحالــي 

للمشــاريع الصغيــرة.

األداء البحثي:
يتم قياس األداء البحثي للكليات بشــكل أساســي من حيث المشــاريع الجارية و المســتكملة خالل دورة أكاديمية 
واحــدة )مــن ســبتمبر إلــى أغســطس(، و اإلنتاجيــة البحثيــة للمشــروع خــالل عــام تقويمــي واحــد )مــن ينايــر إلــى 
ديســمبر(، و ذلــك مــن حيــث األوراق المنشــورة الناتجــة عــن المشــاريع المســتكملة. و يتــم قيــاس كال المؤشــرين 

واعــدة، فــي حيــن يشــكل تحديــًا جديــدًا أمــام قطــاع األبحــاث الستكشــاف المزيــد مــن الفــرص التــي مــن 
شــأنها أن تحافــظ علــى هــذا النمــو فــي المســتقبل. و يعتبــر تعزيــز أبحــاث الكليــات هدفــًا رئيســًا فــي الخطــة 
األبحــاث  قطــاع  جهــود  اســتمرار  ســتتطلب  التــي  و   ،)2022-2018( الكويــت  لجامعــة  اإلســتراتيجية 
المؤسســي و  العلمــي  البحــث  فــي  المشــاركة  زيــادة  نحــو  الكليــات  لتوجيــه  مــوارده و سياســاته  تســخير  و 

المحافظــة علــى معــدل نمــوه.

و عنــد تصنيــف المشــاريع مــن حيــث مســتويات التمويــل لعــام 2017/2016 و البالغــة 778 مشــروعًا، يتبيــن 
اآلتــي )الجــدول 8- رســم بيانــي (:

404 )51.9 %( مشروعًا ضمن الميزانية الصغيرة )أقل من -/4,000 د.ك.(.  
76 )9.8 %( مشروعًا ضمن الميزانية المتوسطة )من -/4,000 د.ك إلى -/10,000 د.ك(.  

298 )38.3 %( مشروعًا ضمن الميزانية الكبيرة )-/10,000 د.ك. فأكثر(.  

••

••

••

المنــح  ســيطرة  األرقــام  هــذه  مــن  يتضــح  و 
األصغــر علــى النشــاط البحثــي للكليــات، ممــا 
يدل على ميل الكليات المتزايد نحو المشــاريع 
الصغيــرة محــدودة األهــداف. و يرجــع الســبب 
فــي ذلــك إلــى مشــاريع ســلفة البحــث التمهيــدي 
و مشــاريع طلبــة الدراســات العليــا التــي تخضــع 
إلــى بعــض القيــود علــى ميزانيتهــا، فضــاًل عــن 
أن بعــض الباحثيــن يفضلــون المشــاريع ذات 
نســبة  رفــع  الــذي  األمــر  الصغيــرة  الميزانيــة 
عــدد المشــاريع ضمــن هــذه الفئــة. و يراقــب 
كثــب  عــن  التطــورات  هــذه  األبحــاث  قطــاع 
الكليــات  اهتمــام  لتوجيــه  إســتراتيجية  لتحديــد 
نحــو اكتشــاف أبعــاد متعــددة التخصصــات فــي 

اإلجمالي
أكثر من 10,000 10,000 - 4001 أقل من 4001

حالة المشروع

 )%45.6( 355 140 27 188 جار
 )%30.5( 237 52 16 169 مستكمل

 )%23.9( 186 106 33 47 قيد الدراسة
298 76 404 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2017 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

)%51.9(

الجدول )4(: إجمالي النشاط البحثي للعام األكاديمي 2016 /2017
)1 سبتمبر  2016 إلى 31 أغسطس 2017(*

778
)%48.1(374

)%9.8()%38.3(
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العلمــي البحــث 

أمــا بالنســبة لإلنتاجيــة البحثيــة، فقــد بلــغ 
فــي  للكليــات  المنشــورة  األوراق  إجمالــي 
المجــالت العالميــة المحكمــة ذات عامــل 
خــالل   )JCR( لتصنيــف  وفقــًا  التأثيــر 

العــام التقويمــي 2017 كمــا يلــي:

ناتجــة عــن  إجمالــي 105 أوراق منشــورة   
منهــا: ممولــة،  أبحــاث 

84 ورقــة منشــورة )80 %( ظهــرت فــي   
عامــل  ذات  العالميــة  المجــالت  أفضــل 
لتصنيــف  وفقــًا   )Q4 – Q1( التأثيــر 

.)JCR(
 

و21 ورقــة منشــورة )20%( ظهــرت فــي   
مجــالت “غيــر محكمــة” أو “بــدون عامــل 

)الجــدول(. تأثيــر” 

عدديــًا مــن حيــث المشــاريع الجاريــة و المســتكملة و التــي بلغــت 355 مشــروعًا جاريــًا )45.6 %( و 237 
مشــروعًا مســتكماًل )30.5 %( خــالل العــام 2017/2016، حيــث جــاء توزيــع أداء الكليــات كاآلتــي:

218 مشــروعًا جاريــًا و مســتكماًل )36.8 %( - لكليــات العلــوم )العلــوم، و العمــارة، و علــوم و هندســة الحاســوب،   
و العلــوم الحياتيــة( و التــي فــاق أداؤهــا الكلــي كافــة الكليــات األخــرى.

171  مشــروعًا جاريــًا و مســتكماًل )28.9 %( - لكليــات العلــوم الطبيــة )الطــب، و طــب األســنان، و الصيدلــة،   
و العلــوم الطبيــة المســاعدة(.

144 مشــروعًا جاريــًا و مســتكماًل )24.3 %( لكليــات اإلنســانيات )اآلداب، و العلــوم اإلداريــة، و التربيــة، و   
اإلجتماعيــة(. العلــوم  و  اإلســالمية،  الدراســات  و  الشــريعة  و  الحقــوق، 

59 مشروعًا جاريًا و مستكماًل )10 %( لكلية الهندسة والبترول.  

••

••

••

••

••

عامــل  أن  اإلحصائيــات  هــذه  مــن  يتضــح  و 
الجودة يســيطر على أبحاث الكليات بنســبة 80 % 
مــن األوراق المنشــورة التــي ظهــرت فــي أفضــل 
عامــل  ذات   Q4 إلــى   Q1 العلميــة  المجــالت 
التأثيــر، مقابــل االنخفــاض الحــاد فــي األبحــاث 
أو  المحكمــة’  ’غيــر  المجــالت  فــي  المنشــورة 
“بــال عامــل التأثيــر” خــالل ســنة تقويميــة واحــدة 
حــرص  اإلحصائيــات  تعكــس  كمــا   ،)2017(
الكليــات المتزايــد علــى رفــع معاييــر الجــودة فــي 

••

••

الجدول )5(: إجمالي أبحاث المشاريع الممولة 
لعام 2017*

اإلجمالي
أوراق علمية/
غير علمية

 محكمة أخرى

Q4
% 100-76

Q3
% 75-51

Q2
% 50-26

Q1
% 25-1 الكلية

1 - - - - 1 العلوم الطبية المساعدة
- - - - - - العمارة
3 3 - - - - اآلداب
5 4 - - - 1 العلوم اإلدارية
6 - - - 1 5  علوم وهندسة

الحاسوب
4 1 - - - 3 طب األسنان
3 3 - - - - التربية
7 - - 1 1 5 الهندسة والبترول
- - - - - - الحقوق
3 - - - 2 1 العلوم الحياتية

29 4 - 1 10 14 الطب
5 2 - - 1 2 الصيدلة

36 1 1 6 6 22 العلوم
1 1 - - - - الشريعة
2 2 - - - - العلوم االجتماعية

105 21 1 8 21 54 105اإلجمالي

Q1 :    افضل  1 – 25 % من المجات مع عامل التأثير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح
Q2 :    افضل  26 – 50 % من المجات مع عامل التأثير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح
Q3 :    افضل  51 – 75 % من المجات مع عامل التأثير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح

Q4 :    افضل  76 – 100 % من المجات مع عامل التأثير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح

*       من المتوقع زيادة العدد مع نشر األوراق التي تتم مراجعتها حالياً
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

النموذج البحثي لجامعة الكويت:
يتضمــن النمــوذج البحثــي لجامعــة الكويــت العناصــر األساســية 
إلســتراتيجية قطــاع األبحــاث الراميــة إلــى تحقيــق التطلعــات 
المؤسســية العالميــة مــن خــالل تطويــر أبحــاث الكليــات لبلــوغ 
األبحــاث  قطــاع  يســعى  كمــا  المنشــودة.  العالميــة  األبعــاد 
العولمــة  و  االســتدامة  و  االبتــكار  و  الجــودة  تحقيــق   نحــو 
و  الكليــات  جهــود  لتوجيــه  أساســية  ضــرورات  باعتبارهــا 
هــذه  ســتتطلب  و  العلمــي.  بالبحــث  اإلرتقــاء  نحــو  طاقاتهــا 
علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  القادمــة  الســنوات  مــدى  علــى  المهمــة 
لذلــك،  و  متميــزة.  نتائــج  لتحقيــق  اإلبداعيــة  الكليــات  قــدرات 
قطــاع  فــي  المرنــة  اإلجــراءات  و  الداعمــة  السياســات  تعمــل 
األبحــاث علــى تهيئــة بيئــة مالئمــة للكليــات إلنجــاز الدراســات 
العلميــة المشــتركة واســعة النطــاق التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى 

عالميــًا. متميــزة  اختراعــات  و  علميــة  إنجــازات 

و لبلــوغ هــذا المســتوى مــن التطــور فــي أبحــاث الكليــات، تهــدف سياســات قطــاع األبحــاث الداعمــة إلــى تشــجيع 
الكليــات نحــو اســتثمار طاقاتهــا و إمكاناتهــا فــي تعزيــز جــودة أبحاثهــا، و هــو المعيــار الــذي يرفــع المكانــة 
المؤسســية عالميــًا و يضعهــا فــي مصــاف أفضــل المؤسســات التعليميــة العالميــة. و تمهــد العناصــر األساســية 

للنمــوذج البحثــي الطريــق إلــى هــذه المهمــة األســمى خــالل الســنوات القادمــة.

العناصر األساسية للنموذج البحثي لجامعة الكويت:

التوفير المستمر للدعم المالي.   
البنية التحتية البحثية.    

مجاالت األولوية و  نقاط القوة البحثية.   
اإلبداع و االبتكار العلمي.   

التعاون / الشراكات.   
جودة / ثقافة البحث العلمي.   

األداء واالستدامة.   
الحصول على االعتماد العالمي.  

و باســتعراض هذه العناصر خالل العام 2012/2011، ســينعكس الوضع الحالي للبحث العلمي في جامعة 
الكويــت مــن خــالل مــا يلــي: 

مســاعيها العلميــة، وهــو مــا يســعى إليــه قطــاع األبحــاث فــي إســتراتيجيته الحاليــة لتحقيــق الجــودة فــي أبحــاث 
العالميــة. التنافســية  المقاييــس  أعلــى  بلــوغ  و  الجامعــة 

••

••

••

••

••

••

••

النموذج البحثي لجامعة الكويت

••
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العلمــي البحــث 

650 مشــروعًا )83.5 %(    
الكويــت. جامعــة  بدعــم 

 )%16.5( مشــروعًا   128   
ســبعة  مــع  مشــترك  بدعــم 
مؤسســات خارجيــة )مؤسســة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
معهــد  و   ،)KFAS(
ماساشوســيتس   – الكويــت 
و   ،)KMIT( للتكنولوجيــا 
وزارة الدولــة لشــئون الشــباب 
نفــط  شــركة  و   ،)MSYA(
الكويــت )KOC(، و شــركة 
Astra- شــركة  و   ،3M

•  الدعم المالي:
نظــام  إطــار  ضمــن  للباحثيــن  المقــدم  المالــي  الدعــم  علــى  للكليــات  البحثــي  النشــاط  اســتمرارية  تعتمــد 
 778 إلجمالــي  الدعــم  النظــام  قــّدم   ،2017/2016 العــام  وخــالل  األبحــاث.  لدعــم  الكويــت  جامعــة 
الدراســة،  قيــد  مشــروعًا   186 و  مســتكماًل،  مشــروعًا   237 و  جاريــًا،  مشــروعًا   355 منهــا  مشــروع 
ممــا يعكــس تطــور البحــث العلمــي فــي جامعــة الكويــت. وعلــى مــدى 37 عامــًا مضــت، كانــت جامعــة 
الكويــت الممــّول األكبــر الوحيــد لدعــم مشــاريع أبحــاث الكليــات، بينمــا ســاهمت العديــد مــن المؤسســات 
بيــن  الشــراكة  لبرنامــج  األســس  وضــع  مّمــا  المشــتركة،  المشــاريع  لبعــض  الدعــم  تقديــم  فــي  الخارجيــة 
جامعــة الكويــت و المؤسســات الخارجيــة، و أســهم فــي تطــوره و نمــوه علــى مــر الســنوات، فضــاًل عــن 
بينمــا  الكليــات،  أبحــاث  النابــض الســتمرارية  الحيــاة  الكويــت وهــو شــريان  مــن جامعــة  المســتمر  الدعــم 
المؤسســات الخارجيــة كشــركاء  العديــد مــن  النمــو بفضــل مشــاركة  فــي  المشــترك  البحــث  يســتمر مجــال 
قيميــن فــي برنامــج األبحــاث الممولــة فــي قطــاع األبحــاث. و خــالل العــام 2017/2016، تــوزع دعــم 

كاآلتــي: األبحــاث 

••

شــوفو(. شــركة  و   ،Zeneca

••

و بينمــا تواصــل جامعــة الكويــت كونهــا الداعــم األكبــر 
ألبحــاث الكليــات، يزدهــر مجــال األبحــاث المشــتركة 
و  عالميــة  و  إقليميــة  شــراكات  إقامــة  خــالل  مــن 
و  المشــتركة  الدراســات  لدعــم  جديــدة  قنــوات  فتــح 

. لمتخصصــة ا

•  ثقـافة الجودة العالية:
يلتــزم قطــاع األبحــاث بتعزيــز ثقافــة الجــودة فــي أبحــاث 
(الكليات، كونها جزًءا ال يتجزأ من نظام دعم األبحاث،  لمستكملة ا و  ية  ر لجا )ا

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

خارجي جامعة الكويت خارجي جامعة الكويت خارجي جامعة الكويت **خارجي جامعة الكويت

26 4 22 2 8 1 7 1 7 العلوم الطبية المساعدة

3 1 2 - 1 - 1 1 - العمارة

30 1 29 - 4 - 16 1 9 اآلداب

37 5 32 2 4 - 12 3 16 العلوم اإلدارية

42 9 33 5 8 - 8 4 17 علوم وهندسة الحاسوب

24 2 22 1 3 - 11 1 8 طب األسنان

24 3 21 2 3 1 11 - 7 التربية

80 21 59 8 13 6 20 7 26 الهندسة والبترول

4 - 4 - 1 - 1 - 2 الحقوق

24 4 20 3 2 - 4 1 14 العلوم الحياتية

151 33 118 18 23 2 29 13 66 الطب

35 1 34 - 10 - 11 1 13 الصيدلة

216 38 178 15 33 6 60 17 85 العلوم

31 - 31 - 2 - 13 - 16 الشريعة

51 6 45 6 9 - 17 - 19 العلوم االجتماعية

128 650 62 124 16 221 50 305 اإلجمالي

الجدول )6(:  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل  2017/2016
)1 سبتمبر  2016 إلى 31  أغسطس 2017(

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2017.     
**   المؤسسات الخارجية.      

778 186 237 355

518592

778
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

حيــث يتخلــل عامــل الجــودة كافــة مراحــل البحــث العلمــي منــذ تقديــم المقترحــات إلــى تقييــم األبحــاث، و اعتمــاد 
ــي معيــار  الدعــم، و وصــواًل إلــى مخرجــات المشــروع و األبحــاث المنشــورة. و يشــجع ذلــك الباحثيــن علــى تبّن
الجــودة فــي جهودهــم البحثيــة، و التــي تنعكــس نتائجهــا فــي الحجــم المتزايــد مــن أبحــاث الكليــات المنشــورة فــي 
المجــالت العلميــة المحكمــة ذات التأثيــر العالــي. و قــد كشــفت إحصائيــات األبحــاث المنشــورة مــن مشــاريع 

ممولــة و غيــر ممولــة علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة )2013-2017( مــا يلــي:

بلــغ إجمالــي األبحــاث المنشــورة للكليــات 2589 ورقــة منشــورة عــن األبحــاث الممولــة و غيــر الممولــة فــي أفضــل   
المجــالت العالميــة المحكمــة “مــع عامــل التأثيــر” أو “بــدون عامــل تأثيــر”، منهــا:

.JCR وفق تصنيف )Q4-Q1( في مجالت ذات عامل التأثير )% 1917 ورقة بحثية منشورة )74  
672 ورقة بحثية منشورة )26 %( في مجالت “غير محكمة” أو “بدون عامل تأثير”.  

••

••

••

و مــن األبحــاث المنشــورة فــي المجــالت المحكمــة 
البالــغ عددهــا  التأثيــر  عاليــة الجــودة مــع عامــل 
ورقــة   )%48.5(  1255 ظهــرت   ،1917
المجــالت  مــن   %  50-1 أفضــل  فــي  منشــورة 
)Q2 + Q1(، و 662 ورقة منشورة )%25.5( 
فــي 51-100% مــن المجــالت ذات التصنيــف 
المتوسط و المنخفض )Q4 + Q3(. أما األوراق 
المنشــورة غيــر المحكمــة التــي بلغــت 672 ورقــة 
)26%(، فهــي دليــل واضــح علــى صــرف اهتمــام 
الكليــات عــن نشــر مخرجاتهــا البحثيــة فــي مجــالت 

اإلجمالي العام اإلجمالي 2017 2016 2015 2014 2013 المجالت ذات 
عامل التأثير

غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول

766
)%29(

527 239 35 54 127 54 92 35 133 53 140 43 Q1

539
)%20.4(

385 154 18 21 102 30 71 38 91 33 103 32 Q2

419
)%15.9(

310 109 16 8 76 13 38 25 79 20 101 43 Q3

243
)%9.2(

180 63 16 1 48 16 24 10 45 19 47 17 Q4

672
)%25.5(

556 116 19 21 124 26 86 20 151 20 176 29 بدون عامل 
تأثير**

2639 1958 681 104 105 477 139 311 128 499 145 567 164 اإلجمالي

Q1 :    افضل  1 – 25 % من المجات مع عامل التأتير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح
Q2 :    افضل  26 – 50 % من المجات مع عامل التأتير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح
Q3 :    افضل  51 – 75 % من المجات مع عامل التأتير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح

Q4 :    افضل  76 – 100 % من المجات مع عامل التأتير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح
*      سنوات تقويمية.     

**       د.ع.ت  دون  عامل التأثير

209
(%7.9)

439
(%16.6)

644
(%24.4)

731
(%27.8)

2,639
565

1402

1967
)74.5%

(

الجدول رقم )7(: إجمالي األبحاث الممولة وغير الممولة المنشورة في أفضل المجالت العالمية المحكمة ذات 
عامل  التأثير خالل األعوام الخمسة التقويمية األخيرة )2013، 2014، 2015، 2016، 2017(

(%74.2) (%25.8)
2,639

616
(%23.3)
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العلمــي البحــث 

“بــدون عامــل التأثيــر”. و يعتبــر هــذا التطــور فــي أبحــاث الكليــات مؤشــرًا واعــدًا بانتشــار الوعــي بثقافــة الجــودة 
فــي الكليــات، حيــث يؤثــر علــى اختيــار الباحثيــن و ميلهــم نحــو اســتهداف المجــالت ذات التصنيــف األعلــى 
وفــق تصنيــف JCR مــع عامــل التأثيــر، فــي حيــن تتطلــع الخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة الكويــت )-2018

2022( نحــو تطبيــق معاييــر الجــودة فــي كافــة البرامــج و األنشــطة العلميــة المؤسســية، مــن أجــل تعزيــز المكانــة 
المؤسســية عالميــًا. 

•  األعوام التقويمية
معايير قطاع األبحاث ألبحاث الجودة العالية:

دعــم  نطــاق  تعزيــز  علــى  األبحــاث  قطــاع  يعمــل  الكليــات،  أبحــاث  فــي  الجــودة  مســتوى  علــى  للحفــاظ 
المــوارد، و تطويــر اإلجــراءات و المرافــق مــن أجــل خلــق بيئــة محفــزة لإلبــداع تعيــن الكليــات فــي إنجــاز 
األبحــاث المتقدمــة و المبتكــرة. لذلــك، تتضمــن المعاييــر اإلســتراتيجية لقطــاع األبحــاث فــي هــذا االتجــاه 

مــا يلــي:

•  تطوير البنية التحتية
ُيعــد تطويــر البنيــة التحتيــة المحــرك الرئيــس لبنــاء قــدرات قطــاع األبحــاث و خلــق بيئــة تنافســية مــن خــالل 
التجريبيــة  األبحــاث  العالمــي إلجــراء  المســتوى  ذات  التكنولوجيــا  و خدمــات  المعــدات  و  المرافــق  توفيــر 
المتقدمــة ذات القيمــة العاليــة. و يســعى قطــاع األبحــاث إلــى تعزيــز إمكانــات البنيــة التحتيــة المؤسســية 
للمختبــرات  ثقافــة علميــة  الكليــات علــى تطويــر  العامــة” )GF(، حيــث تشــجع  تحــت مظلــة “التســهيالت 
و المــوارد لتســهيل تنفيــذ األبحــاث. و قــد كان لمنــح التســهيالت العامــة دوًرا فعــااًل فــي إنشــاء العديــد مــن 
و  التحليليــة  األبحــاث  المعــدات إلنجــاز  و  التقنيــات  و  األجهــزة  بأحــدث  المــزودة  النموذجيــة  المختبــرات 
التجريبيــة. و قــد أســفرت هــذه الجهــود عــن إنشــاء ثالثــة مختبــرات مركزيــة )RCF، SAF، ESF(، يســتفيد 
للكليــات  العامــة فرصــة  التســهيالت  منــح  تعتبــر  الكليــات، حيــث  فــي  واســع  نطــاق  علــى  الباحثيــن  منهــا 

لتعزيــز إمكانــات مواردهــا.

و قــد تطــور قطــاع األبحــاث نحــو الجيــل القــادم مــن المــوارد المتطــورة التنافســية مــن خــالل إنشــاء الوحــدات و 
المختبــرات البحثيــة المتخصصــة )SRUL(، و هــي فئــة جديــدة مــن فئــات المنــح تشــجع الكليــات علــى إنشــاء 
مرافــق متخصصــة علــى المســتوى العالمــي إلنجــاز األبحــاث المتقدمــة. و يمتلــك قطــاع األبحــاث حاليــًا ثالثــة 
مرافــق لفئــة )SRUL( تعمــل بكامــل طاقتهــا و هــي الوحــدة الوطنيــة لألبحــاث و الخدمــات البيئيــة فــي كليــة 
العلــوم، و أبحــاث المجينيــات و البروتينيــات الوراثيــة و علــوم دراســة الخاليــا فــي كليــة الطــب، و مختبــر متطــور 
لطــب األســنان فــي كليــة طــب األســنان، ممــا يشــكل مرحلــة متقدمــة مــن األبحــاث التخصصيــة الموجهــة فــي 

جامعــة الكويــت.

•  المهمات العلمية
تتضمــن سياســة قطــاع األبحــاث بنــد المشــاركة فــي المهمــات العلميــة علــى المشــاريع المعتمــدة للتســهيل علــى 
الباحثيــن تقديــم أبحاثهــم فــي المؤتمــرات و المنتديــات العلميــة العالميــة ممــا يوســع آفاقهــم العلميــة و يعينهــم علــى 
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

مواكبــة أحــدث التطــورات فــي مجــاالت تخصصاتهــم العلميــة، و نقــل المعرفــة و األفــكار الجديــدة المكتســبة و 
بالتالــي رفــع جــودة أبحاثهــم. و تنظــم إجــراءات قطــاع األبحــاث عمليــة المشــاركة فــي المهمــات العلميــة، و تعتمــد 

مخصصــات المهمــات العلميــة علــى الوجهــة و ذلــك كاآلتــي:
2500 د.ك. : لدول الشرق األقصى، و األمريكتين الشمالية و الجنوية، و أستراليا، و نيوزيالندا، و جنوب إفريقيا.  

2000 د.ك.: للدول األوروبية، و جنوب شرق آسيا، و إفريقيا.  
1200 د.ك.: للشرق األوسط، و الخليج العربي، و مصر.  

و خــالل عــام 2017/2016، أنجــز باحثــو الكليــات 105 مهمــات علميــة علــى المشــاريع الممولــة، منهــا 39 
مهمة )37.1 %( لكلية العلوم، و 18 مهمة )17.1 %( لكلية الهندسة و البترول، و 16 مهمة )%15.2( 

لكليات العلوم الطبية، و 32 مهمة )30.4 %( لكليات اآلداب و اإلنســانيات. 

•  مجاالت األولوية البحثية:
و هــي تلــك المجــاالت التــي تحتــاج إلــى اهتمــام علمــي إليجــاد حلــول ملموســة للقضايــا الوطنيــة و اإلقليميــة و 
الدوليــة، و تتنــاول القضايــا المعاصــرة، و تحاكــي التطــورات العلميــة. و يولــي نظــام دعــم األبحــاث اهتمامــًا كبيــرًا 
بأبحــاث األولويــات و يشــجع الکليات علی بحــث المجــاالت ذات األولوية. و يقــوم قطــاع األبحــاث بتحديــد 
األولويــات البحثيــة مــن خــالل االســتبانات واســعة النطــاق فــي مختلــف الكليــات كجــزء مــن إســتراتيجية مرســومة 
بعنايــة لتحديــد المجــاالت التــي تحتــاج إلــى االهتمــام البحثــي. و قــد رصــد القطــاع مؤخــرًا 15 مجــااًل رئيســًا 
لألولويــات البحثيــة، و يجــري العمــل فــي مــا يصــل إلــى 30 مشــروع لألولويــات البحثيــة وفًقــا إلحصائيــات عــام 

2017/2016، فــي حيــن ال يــزال 18 مقترحــًا ألبحــاث األولويــات قيــد الدراســة للحصــول علــى الدعــم. 

•  براءات االختراع:

••

••

••

تم إنشاء مكتب براءات االختراع التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث عام
2005، حيث يقدم اإلطار التشــريعي لتســهيل تســجيل االختراعات العلمية للكليات 
واكتشافاتها و منتجات األبحاث المبتكرة. و  تخضع عملية التسجيل للوائح الداخلية

و اإلجراءات الموحدة لتسجيل براءات االختراع، بما في ذلك حماية حقوق الملكية 
الفكريــة و حقــوق التأليــف، و التــي تتوفــر تفاصيلهــا فــي إصــدار “الئحــة حقــوق الملكيــة

 الفكريــة فــي جامعــة الكويــت.. حقــوق التأليــف و بــراءات االختــراع”، حيــث يقــدم معلومــات مباشــرة عــن 
إجــراءات تســجيل بــراءات اإلختــراع ضمــن إطــار سياســة الجامعــة، و يســهل تقديــم طلبــات تســجيل بــراءات 
االختــراع لبــدء عمليــة التســجيل و المراجعــة. و أســفرت هــذه العمليــة بعــد ثمــان ســنوات )2010 - 2017( 
عــن حصــول 36 عضــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى بــراءات اختــراع مســجلة فــي الواليــات المتحــدة 
عــن اختراعاتهــم البحثيــة، و يجــري العمــل حاليــًا علــى مراجعــة العديــد مــن طلبــات تســجيل بــراءات االختــراع 
أعلــن قطــاع   ،2017/2016 المعتمــد. و خــالل عــام  بــراءات االختــراع األمريكــي  إلــى مكتــب  إلرســالها 
األبحــاث عــن خمســة متلقيــن جــدد لبــراءات اختــراع مســجلة فــي الواليــات المتحــدة الكتشــافاتهم المتميــزة فــي 
مجــاالت الصيدلــة، و الطــب، و الهندســة، األمــر الــذي يعــزز الحضــور المؤسســي علــى الســاحة العالميــة 

بنــاًء علــى جــودة و تميــز البحــث العلمــي.
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العلمــي البحــث 

• البرامج الجديدة:
طــرح قطــاع األبحــاث برنامجيــن قائميــن علــى البحــث العلمــي خــالل عــام 2012، ممــا فتــح قنــوات جديــدة 
للنهــوض بالبحــث العلمــي بجامعــة الكويــت و تعزيــز نطــاق البرامــج الحاليــة. و تهــدف هــذه البرامــج إلــى خلــق 

بيئــة ترعــى المواهــب الشــابة، و تســتفيد مــن الخبــراء المتميزيــن مــن خــالل توفيــر الفــرص المناســبة:

برنامــج باحــث مــا بعــد الدكتــوراه: تــم إطالقــه و تنفيــذه فــي العــام 2012/2011، حيــث فتــح البــاب لتعييــن حملــة شــهادة   .1
الدكتــوراه الجــدد علــى المشــاريع المعتمــدة كباحثــي مــا بعــد الدكتــوراه. و قــد تــم توثيــق القوانيــن واإلجــراءات الخاصــة بهــذا 
البرنامــج و عرضهــا علــى المواقــع اإللكترونيــة لمكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث وقطــاع األبحــاث. و تلقــى قطــاع 
األبحــاث أولــى طلبــات منصــب باحــث مــا بعــد الدكتــوراه خــالل العــام 2012/2011، حيــث تمــت دراســة ســبعة طلبــات اعُتمــد 
ثالثــة منهــا للتعييــن كباحثــي مــا بعــد الدكتــوراه خــالل العــام 2013/2012. و فــي الوقــت الحاضــر، يعمــل ثالثــة باحثيــن فــي 
برنامــج باحــث مــا بعــد الدكتــوراه علــى مشــاريع فــي كليــات العلــوم الطبيــة المســاعدة، و طــب األســنان، و الهندســة و البتــرول.

كرســي الباحــث: يهــدف إلــى تعييــن خبــراء مرموقيــن و متميزيــن عالميــًا فــي تخصصاتهــم العلميــة و االســتفادة مــن خبراتهــم   .2
فــي تعزيــز البحــث العلمــي و االرتقــاء بــه إلــى المقاييــس العالميــة، حيــث تعتمــد المناصــب فــي هــذا البرنامــج بشــكل كامــل 
علــى األبحــاث العلميــة. و قــد أعلــن قطــاع األبحــاث عــن المنصــب األول فــي كرســي الباحــث المتمثــل فــي “كرســي شــل للغــاز 
الطبيعــي” عــام 2012، حيــث تــم اإلعــالن عــن هــذا المنصــب علــى نطــاق واســع فــي مجــالت النفــط و الغــاز العالميــة. و تتــم 

حاليــًا مراجعــة طلــب متقــدم آخــر لمنصــب كرســي الباحــث فــي الطــب. 

و مــع اهتمــام الكليــات المتزايــد فــي رعايــة المواهــب و بنــاء الخبــرات تحــت مظلــة هذيــن البرنامجيــن، يتوقــع قطــاع 
األبحاث أن يواصل البرنامجين نموهما في المســتقبل.

•  ورش العمل/ الندوات:
تحفــل أجنــدة قطــاع األبحــاث بالعديــد مــن الفعاليــات و األنشــطة بمــا فــي ذلــك االجتماعــات الرســمية و اللقــاءات 
و ورش العمــل، و التــي تعكــس حيويــة النشــاط البحثــي فــي قطــاع األبحــاث و تشــهد مشــاركة واســعة مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس و الخريجيــن و الكــوادر المهنيــة لتبــادل المعرفــة و التفاعــل العلمــي. و قــد تضمــن 

جــدول فعاليــات قطــاع األبحــاث خــالل العاميــن 2017/2016 
و 2018/2017 مــا يلــي:

 ،SPSS نظــم قطــاع األبحــاث ثــالث ورش عمــل :SPSS ورش عمــل  .1
ورشــتان منهمــا مخصصتــان ألعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد و طلبــة 
الدراســات العليــا فــي كليــات العلــوم اإلنســانية، حيــث تــم عقدهمــا علــى 
بهــدف   ،2017 نوفمبــر   13 و   ،2016 نوفمبــر   22 فــي  التوالــي 
 )SPSS( اســتعراض تطبيقــات الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة
و تداعياتها في إدارة البيانات، و التحليل، و نماذج االختبار، و النتائج 
فــي البحــث العلمــي. أمــا ورشــة العمــل الثالثــة، فقــد ُعقــدت فــي 21 فبرايــر 

2017 لطلبــة الدراســات العليــا و أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــات العلميــة، حيــث شــرحت آثــار تطبيــق حزمــة SPSS فــي 
إدارة البيانــات البحثيــة، و التحليــل الوصفــي، و تطبيقــات االختبــارات و تفســير النتائــج باســتخدام الحزمــة اإلحصائيــة.

محاضرة بعنوان “مستقبل البلدان النفطية: 
التحديات و المخاطر و الفرص”
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

ورشــة عمــل التخطيــط: و التــي نظمهــا قطــاع التخطيــط فــي 15 ديســمبر 2016. و كانــت الورشــة مخصصــة لقطــاع   .2
األبحــاث بالــذات، و ذلــك ضمــن إطــار تضافــر الجهــود لجمــع وجهــات النظــر و اآلراء تمهيــدًا لصياغــة و تطويــر الخطــة 
اإلســتراتيجية، و األولويــات، و البرامــج لتنفيذهــا خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة )2018-2022( كجــزء مــن خطــة التطويــر 

المؤسســي.
مؤتمــر كليــة الدراســات العليــا: نظمــت كليــة الدراســات العليــا مؤتمــرًا علميــًا علــى مــدى ثالثــة أيــام مــن 1-3 نوفمبــر 2016   .3
بعنــوان “تحديــات الحاضــر و تطلعــات المســتقبل” حــول التعليــم العالــي و البحــث العلمــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
و قــد شــارك نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث فــي المؤتمــر، حيــث اســتعرض التوســع الكبيــر فــي البحــث العلمــي و الدراســات 

العليــا بجامعــة الكويــت.
اللقــاءات التنويريــة لســلفة البحــث التمهيــدي: و التــي يلتــزم قطــاع األبحــاث بتنظيمهــا ســنويًا، حيــث عقــدت خــالل العاميــن   .4
األكاديمييــن 2017/2016 و 2018/2017 فــي 31 أكتوبــر 2016 و 23 أكتوبــر 2017. و تهــدف هــذه اللقــاءات إلــى 
توعيــة أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد مــن الكويتييــن المعينيــن بدرجــة مــدرس مســاعد بالبيئــة العلميــة فــي جامعــة الكويــت و 
الفــرص المتاحــة إلنجــاز األبحــاث العلميــة مــن خــالل نظــام دعــم األبحــاث فــي القطــاع، حيــث تشــكل ســلفة البحــث التمهيــدي 

نقطــة اإلنطــالق لنشــاطهم البحثــي بجامعــة الكويــت.
مؤتمــر “االتجــاه نحــو العالميــة”: نظمــت الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي و التدريــب مؤتمــرًا اســتمر 3 أيــام مــن 16-14   .5
نوفمبــر 2016، حيــث شــارك فيــه مســاعد نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث - للتعــاون البحثــي الخارجــي و االستشــارات بإلقــاء 

محاضــرة حــول “القيــادة اإلبداعيــة فــي مجتمــع المعرفــة الناشــئ”.
اللقــاء العلمــي بيــن جامعــة الكويــت و معهــد IMEC: اســتقبل قطــاع األبحــاث وفــدًا رفيــع المســتوى مــن علمــاء و باحثــي   .6
معهــد األبحــاث البلجيكــي لإللكترونيــات الدقيقــة IMEC و مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة الهندســة و البتــرول 
و كليــة العلــوم فــي ديســمبر 2016، و ذلــك ضمــن إطــار اتفــاق الشــراكة الحالــي مــع المعهــد و الــذي يســتهدف البحــث 
العلمــي فــي مجــال التطبيقــات الطبيــة و الخاليــا الكهروضوئيــة و التــي ســيكون لهــا آثــار فاعلــة فــي جميــع جوانــب حيــاة 
األفــراد و المجتمعــات. كمــا تــم بحــث ســبل تعزيــز التعــاون المســتقبلي بيــن المؤسســتين فيمــا يخــص أهــم التطبيقــات الحاليــة و 
المســتقبلية لتكنولوجيــا اإللكترونيــات الدقيقــة فــي عــدد مــن المجــاالت الحيويــة كالعلــوم الحياتيــة و الرعايــة الطبيــة و الخاليــا 

الكهروضوئيــة.
نــدوة “الثقافــة اإلســالمية و فنونهــا و تجلياتهــا”: نظمــت كليــة اآلداب نــدوة بعنــوان “الثقافــة اإلســالمية و فنونهــا و تجلياتهــا” و   .7
ذلــك بمناســبة اختيــار المنظمــة اإلســالمية للتربيــة و العلــوم و الثقافــة )ايسيســكو( مدينــة الكويــت عاصمــًة للثقافــة اإلســالمية 
لعــام 2016. و شــارك نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث فــي النــدوة، حيــث ألقــى الضــوء علــى دور العلمــاء العــرب فــي تاريــخ 

الحضــارة اإلســالمية علــى مــر العصــور.
المؤتمــر الصحفــي لفعاليــة يــوم الملصــق العلمــي: نظــم قطــاع األبحــاث مؤتمــرًا صحفيــًا بتاريــخ 22 ديســمبر 2016 لتعريــف   .8
وســائل اإلعــالم بأهميــة فعاليــة الملصــق العلمــي التــي يلتــزم القطــاع بتنظيمهــا ســنويًا لعــرض أحــدث اإلنجــازات البحثيــة 
ألعضــاء هيئــة التدريــس علــى منصــة الملصــق العلمــي، و ضمــان االنتشــار الواســع للتطــورات البحثيــة بجامعــة الكويــت. و 
تهــدف الفعاليــات إلــى خلــق بيئــة تفاعليــة للحــوار العلمــي بيــن الباحثيــن ممــا يمهــد لظهــور األفــكار و المفاهيــم الجديــدة إلنجــاز 
أبحــاث مشــتركة متعــددة التخصصــات، و توعيــة المجتمــع العلمــي و الجمهــور العــام باالتجاهــات الجديــدة فــي األبحــاث 

المؤسســية.
محاضــرة جامعــة الكويــت و شــركة البتــرول الكويتيــة العالميــة: نظــم قطــاع األبحــاث محاضــرة بعنــوان “مســتقبل البلــدان   .9
النفطيــة: التحديــات و المخاطــر و الفــرص” بتاريــخ 1 نوفمبــر 2017 و ذلــك ضمــن اإلتفاقيــة المبرمــة بيــن جامعــة الكويــت 
و شــركة البتــرول الكويتيــة العالميــة لتعزيــز التعــاون المشــترك و تقــدم البحــث العلمــي. و قــد ألقــى المحاضــرة د. أحمــد القطــان 

الــذي ســلط الضــوء علــى آثــار النفــط الخــام و التحديــات المعاصــرة التــي تواجــه مصــادر البتــرول و الغــاز.
زيــارة وفــد مؤسســة عبدالحميــد شــومان: قــام وفــد رفيــع المســتوى مــن مؤسســة عبدالحميــد شــومان مــن المملكــة األردنيــة   .10
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العلمــي البحــث 

الهاشــمية بزيــارة جامعــة الكويــت و مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث بهــدف مناقشــة قضايــا اإلبــداع العلمــي و البحــث 
التطبيقــي و ذلــك بتاريــخ 27 ســبتمبر 2017.  و قــد دار الحــوار حــول التعــاون العلمــي فــي دورات مســتقبلية لالبتــكار و 
تشــجيع األبحــاث التطبيقيــة التــي تحاكــي قضايــا المجتمــع، كمــا تــم بحــث فرصــة وجــود تعــاون ثالثــي بحثــي بيــن الجامعــة و 

مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي و مؤسســة عبدالحميــد شــومان.
زيارة وفد شــركة Elsevier: قام وفد من شــركة Elsevier للنشــر بزيارة لقطاع األبحاث بتاريخ 4 أكتوبر 2017 لمناقشــة   .11
أهميــة نشــر األبحــاث عاليــة الجــودة، و التأكيــد علــى إيمــان قطــاع األبحــاث بــأن األبحــاث الجيــدة تســتحق النشــر علــى نطــاق 
واســع حتــى تصــل لعمــوم الباحثيــن و تعــم الفائــدة فــي المجتمــع البحثــي. جــاء هــذا اللقــاء مــن منطلــق الحــرص المشــترك علــى 
أهميــة نشــر المخرجــات البحثيــة عاليــة الجــودة و تشــجيع المجتمــع البحثــي فــي الكليــات علــى كتابــة و نشــر األوراق العلميــة 

ذات المســتوى العالمــي و التأثيــر العلمــي. 
 ”R نظــم قطــاع األبحــاث ورشــة عمــل حــول “معالجــة البيانــات و التحليــل و التصــور باســتخدام برنامــج :R ورشــة عمــل  .12
بتاريــخ 21 فبرايــر 2018 و ذلــك بمشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الكليــات العلميــة. و ركــزت ورشــة العمــل علــى 

الســمات الرئيســة لبرنامــج R و تطبيقاتــه و أهميتــه فــي إدارة و تحليــل البيانــات.

•  المكافـآت و الجوائز البحثية:
يعتبــر االعتــراف بالتميــز البحثــي جــزًءا ال يتجــزأ مــن سياســة قطــاع األبحــاث فــي دعــم األبحــاث لتشــجيع 
التفــوق العلمــي فــي أبحــاث الكليــات، حيــث تبنــى قطــاع األبحــاث نظامــًا ثابتــًا للجوائــز لتكريــم الباحثيــن 

ينظــم  و  المتميــزة.  البحثيــة  إنجازاتهــم  نظيــر  مكافأتهــم  و 
علــى  الحاصليــن  الباحثيــن  لتكريــم  ســنويًا  حفــاًل  القطــاع 
الجوائــز و المكافــآت البحثيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس و 
طلبــة الدراســات العليــا و الفائزيــن بجوائــز الملصــق العلمــي 
الواليــات  فــي  مســجلة  اختــراع  بــراءات  علــى  الحاصليــن  و 
عالــي  البحــث  أهميــة  علــى  يــدل  ممــا  األمريكيــة،  المتحــدة 
الجــودة. و يقــدم القطــاع هــذه المكافــآت لتعزيــز روح التنافــس 
العلمــي و االبتــكار و االبــداع بيــن الكليــات و رعايــة مهــارات 
معاييــر  تحكمهــا  حيــث  قدراتهــم،  و  العليــا  الدراســات  طلبــة 

••

الفئــات اآلتيــة: مــن  فــي كل  الفائزيــن  محــددة الختيــار 

جوائز الباحثين: ُتمنح ألعضاء هيئة التدريس تحت فئتي الباحث المتميز و أفضل باحث من الشباب:  •
الباحــث المتميــز: موجهــة ألعضــاء هيئــة التدريــس المتميزيــن الذيــن يحققــون إنجــازات علميــة اســتثنائية مــن خــالل  أ . 

أبحاثهــم العلميــة المتميــزة.
أفضــل باحــث مــن الشــباب: موجهــة بالدرجــة األولــى ألعضــاء هيئــة التدريــس بدرجــة مــدرس نظيــر إنجازاتهــم  ب . 

المتميــزة فــي مجاالتهــم العلميــة.

جائــزة طلبــة الدراســات العليــا: ُتقــدم لدعــم و تشــجيع روح اإلبــداع العلمــي بيــن طلبــة الدراســات العليــا الذيــن   
يظهــرون اهتمامــًا بمتابعــة األبحــاث كجــزء مــن برامــج دراســاتهم العليــا، و يحققــون تميــزًا واضحــًا فــي أطروحاتهــم 
العلميــة. و تهــدف الجائــزة الكتشــاف المهــارات العلميــة و التميــز البحثــي فــي صفــوف طلبــة الدراســات العليــا، ليتــم 

منحهــا تمييــزًا لألبحــاث العلميــة االســتثنائية.

حفـل توزيع جوائز الباحثين
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

المكافــآت البحثيــة التشــجيعية: ُتمنــح هــذه المكافــآت لــألداء البحثــي المتميــز و اإلنتاجيــة البحثيــة االســتثنائية   
المتمثلــة فــي نشــر األوراق العلميــة فــي أفضــل 25 % مــن المجــالت العالميــة ذات عامــل التأثيــر وفقــًا لتقريــر 
م هــذه المكافــآت ألفضــل األوراق المنشــورة الناتجــة عــن األبحــاث الممولــة و غيــر الممولــة، و عــن  )JCR(. و تقــدَّ

حصــول المشــروع علــى تقديــر “ممتــاز” فــي التقريــر النهائــي.
المكافــأة البحثيــة التشــجيعية لمشــروع البحــث: تقــدم هــذه المكافــأة لباحثــي جامعــة الكويــت لالســتكمال الناجــح   
لمشــروع البحــث الممــول الحاصــل علــى االمتيــاز، حيــث يكــون المســتفيد منهــا هــو الحاصــل علــى المكافــأة البحثيــة 
التشــجيعية عــن البحــث الممــول و غيــر الممــول. و يتــم تشــجيع هــؤالء المســتفيدين علــى تقديــم طلبــات بحثيــة 
جديــدة لقطــاع األبحــاث كباحثيــن رئيســيين، ممــا يؤهلهــم للحصــول علــى مكافــآت ماليــة محــددة ُتمنــح مــرة واحــدة فــي 
.)JCR( مــن المجــالت وفــق تقريــر )Q1( % 25 المشــروع الواحــد بنــاًء علــى نشــر مخرجــات المشــروع فــي أفضــل

الجوائــز و التكريــم الخــاص بأفضــل الملصقــات العلميــة: ُتقــدم   
هــذه الجوائــز ألعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة الدراســات العليــا فــي 
جامعــة الكويــت المشــاركين فــي فعاليــات الملصــق العلمــي التــي 
ينظمهــا قطــاع األبحــاث ســنويًا لكليــات اإلنســانيات و العلــوم. و 
يتــم تقييــم الملصقــات المعروضــة بنــاًء علــى المحتــوى العلمــي، 
و المنهجيــة المتبعــة، و األصالــة و المخرجــات، ليتــم بعــد ذلــك 
تحديــد الفائزيــن تحــت فئــات أعضــاء هيئــة التدريــس، و المدرســين 

المســاعدين، و طلبــة الدراســات العليــا.

و تعكــس هــذه الفعاليــات و المكافــآت و الجوائــز جهــود قطــاع األبحــاث الحثيثــة فــي تشــجيع التميــز العلمــي 
فــي أبحــاث الكليــات، و تعزيــز البحــث المؤسســي مــن خــالل معاييــر الجــودة و المصداقيــة. و يضــع القطــاع 
ُجــل اهتمامــه و طاقاتــه فــي االرتقــاء بمســتوى البحــث المؤسســي نحــو األبعــاد العالميــة و اكتســاب مصداقيــة 
دوليــة بنــاًء علــى المخرجــات البحثيــة المتميــزة ممــا يوفــر مــادة خصبــة يتــم توثيقهــا مــن خــالل سلســلة متميــزة 
مــن اإلصــدارات المرجعيــة التــي يتــم عرضهــا و نشــرها عالميــًا، و بالتالــي تعــزز الحضــور المؤسســي و ترفــع 

التصنيــف العالمــي للجامعــة. 

نحو تحقيق أبعاد عالمية متميزة:
تعــود جــذور البحــث العلمــي كأحــد الركائــز اإلســتراتيجية للتقــدم العلمــي بجامعــة الكويــت إلــى العــام 1979، 
حيــن تــم ترســيخ السياســة البحثيــة و نظــام المنــح لتوجيــه المســيرة الطموحــة لقطــاع األبحــاث فــي تعزيــز البحــث 
العلمــي و دعمــه عبــر الكليــات فــي مجــاالت العلــوم التطبيقيــة، و اآلداب، و اإلنســانيات. و قــد أضحــى البحــث 
العلمــي اليــوم بعــد مــرور 37 عاًمــا مجــااًل مزدهــًرا بثقافــٍة راســخٍة، و مجتمــٍع حيــوّي مــن باحثــي الكليــات، و نمــوٍّ 
بحثــّي غيــر مســبوق، و ارتفــاٍع مطــرد فــي عامــل الجــودة، و أعــداد ال حصــر لهــا مــن اإلنجــازات و األبحــاث 
المنشــورة فــي مجــالت عالميــة متميــزة، و العديــد مــن االكتشــافات و االختراعــات العلميــة التــي تحقــق تطلعــات 
جامعــة الكويــت العالميــة. و قــد تبنــى قطــاع األبحــاث فــي مهمتــه هــذه مبــادئ االبتــكار و االختــراع و االســتثمار، 
و تســخير القــدرات اإلبداعيــة فــي الكليــات لتوليــد مخرجــات ذات أهميــة علميــة و اجتماعيــة و اقتصاديــة، 
فضــاًل عــن رعايــة مواهــب طلبــة الدراســات العليــا فــي تطويــر األفــكار فــي ظــل ثقافــة الريــادة. كمــا يســعى قطــاع 
األبحــاث إلــى تطويــر صــرح علمــي راســخ مــن خــالل إســتراتيجيته التــي تشــمل أهدافــه الفوريــة و طويلــة المــدى 

نحــو تحقيــق الرؤيــة المؤسســية العالميــة.

••

••

••
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األهــداف الفوريــة: تعتبــر األولويــات الفوريــة لقطــاع األبحــاث جــزءًا مــن الخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة   .1
الكويــت )2018-2022(، و التــي تعتبــر خارطــة الطريــق للتطويــر المؤسســي علــى مــدى الســنوات 
الخمــس المقبلــة مــن خــالل محــركات الجــودة، و االبتــكار، و االســتدامة، و الحضــور العالمــي. و 
تســيطر هــذه المحــركات علــى تطــور كافــة القطاعــات و المجــاالت مــن خــالل رفــع عامــل الجــودة و 
تحقيــق المصداقيــة و مواصلــة االبتــكار، و تطويــر األداء، و إنتــاج مخرجــات بحثيــة مؤثــرة، و تطويــر 
الشــراكات البحثيــة لقيــادة التطويــر المؤسســي نحــو العالميــة. و لتحقيــق ذلــك، علــى قطــاع األبحــاث 
العمــل علــى تطويــر نطــاق األولويــات، و تنــاول القضايــا ذات األهميــة الوطنيــة و االجتماعيــة و 
العالميــة، و تطويــر جــودة البحــث العلمــي، و تســويق المخرجــات البحثيــة، و نشــر الوعــي، و تطويــر 
الشــراكات، و تعزيــز ثقافــة المــوارد، و مواصلــة البحــث العلمــي المبتكــر، و تعزيــز الحضــور المؤسســي 

مــن خــالل األبحــاث ذات الجــودة و المصداقيــة و التأثيــر.
الرؤيــة بعيــدة المــدى: ترتكــز إســتراتيجية قطــاع األبحــاث بعيــدة المــدى علــى توجيــه العمليــة العلميــة   .2
بجامعــة الكويــت نحــو األبعــاد العالميــة و التميــز العالمــي و التفــوق العلمــي و رفــع تصنيــف جامعــة 
الكويــت لتكــون فــي مصــاف المؤسســات العالميــة المرموقــة و المعروفــة بمســتواها و كفاءتهــا العلميــة 
بنــاًء علــى برامجهــا و أولوياتهــا و شــراكاتها و جــودة أبحاثهــا و تميــز مخرجاتهــا، و هــي مهمــة متجــذرة 
فــي مبــادئ الجامعــة و برامجهــا و مواردهــا، و مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة الدراســات العليــا 

و ثقافــة البحــث المزدهــرة.

و فــي حيــن تواصــل برامــج قطــاع األبحــاث تعزيــز النمــو العلمــي المؤسســي، تعمــل علــى تســريع عمليــة 
التطــور العلمــي، و تقويــة األســس البحثيــة المؤسســية و بلــوغ العالميــة بنــاًء علــى عوامــل الجــودة و المصداقيــة 
و التميــز. و توفــر هــذه العوامــل أســاس التطويــر المســتمر لجــودة األبحــاث، و هــو متطلــب أساســي لتحقيــق 
التميــز العالمــي مــن خــالل المقومــات الرئيســة لإلنتاجيــة البحثيــة و التميــز و التأثيــر، و الــذي يعــزز نقــاط 

القــوة و القيمــة البحثيــة المؤسســية.

المقومات الرئيسة:
اإلنتاجية البحثية

تقــاس اإلنتاجيــة البحثيــة مــن حيــث المخرجــات المنشــورة عــن المشــاريع المســتكملة الممولــة و غيــر الممولــة. 
و تقــدم اإلحصائيــات خــالل الخمســة أعــوام التقويميــة الســابقة نظــرة شــاملة لإلنتاجيــة البحثيــة مــن حيــث الجــودة 

و التأثيــر ألبحــاث الكليــات المنشــورة )الجــدول رقــم 8(:
 

بلــغ إجمالــي إنتاجيــة الكليــات 5048 ورقــة منشــورة ظهــرت فــي مجــالت متفاوتــة المســتويات علــى مــدى الخمســة   
أعــوام التقويميــة الســابقة.

منهــا 3623 ورقــة )71.8%( ظهــرت فــي مجــالت عالميــة محكمــة ذات عامــل تأثيــر يتــراوح مــا بيــن Q1 و   
.Q4

باإلضافة إلى 1425 ورقة )28.2%( ظهرت في مجالت “غير محكمة” أو “بدون عامل تأثير”.  

و تشــير هــذه اإلحصائيــات إلــى توجــه الكليــات نحــو تبنــي معيــار ’الجــودة’ فــي نشــر مخرجاتهــا البحثيــة 
فــي المجــالت المحكمــة ذات عامــل التأثيــر وفقــًا لفهــرس JCR، مقابــل االنخفــاض فــي اســتهداف المجــالت 
غيــر المحكمــة أو بــدون عامــل التأثيــر، و هــو مــا يعكــس فاعليــة إســتراتيجية قطــاع األبحــاث فــي نشــر ثقافــة 

••

••

••
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

قطــاع  جهــود  علــى  الجــودة  عامــل  ســيطغى  القادمــة  الســنوات  فــي  و  المؤسســي.  البحــث  فــي  الجــودة 
البحــث المؤسســي وفــق الخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة  فــي  الجــودة  األبحــاث نحــو مواصلــة رفــع معاييــر 

.)2022-2018 الكويــت)

جودة األبحاث
األبحــاث  قطــاع  إســتراتيجية  تســعى 
أبحــاث  فــي  الجــودة  ضمــان  إلــى 
الكليــات، حيــث يتــم تطبيــق معاييرهــا 
مــن  بــدءًا  المشــروع  مراحــل  خــالل 
تقديــم المقترحــات إلــى تقييــم المشــروع، 
و اعتمــاد الدعــم، و حتــى مخرجــات 

المشــروع. لذلــك، فــإن كل مرحلــة مــن مراحــل المشــروع البحثــي تتطــور بنــاًء علــى محــور الجــودة، بمــا فــي ذلــك 
 JCR التقارير المرحلية للمشــروع و اســتكماله، و إنتاجيته، و نشــر مخرجاته في المجالت المدرجة في تقرير
عاليــة التأثيــر. و بالتالــي، تعتبــر الجــودة عمليــة متواصلــة يتــم مراقبتهــا عــن كثــب خــالل مراحــل المشــروع، 
حيــث يعمــل قطــاع األبحــاث علــى ضمــان الجــودة كمعيــار أساســي موحــد فــي أبحــاث جامعــة الكويــت. و ســوف 
تشــهد الســنوات القادمــة تزايــدًا فــي تطبيــق عامــل الجــودة بعــد أن تــم إدراجــه كتوجــه رئيــس للخطــة اإلســتراتيجية 
)2018-2022(، و الــذي ســتنطلق منــه كافــة التطــورات فــي البرامــج و األنشــطة و القطاعــات العلميــة فــي 
جامعــة الكويــت. كمــا ســيتبنى قطــاع األبحــاث عامــل الجــودة فــي مســاعيه ممــا ســيؤثر علــى كل مناحــي برامــج 
البحــث المؤسســي و ذلــك فــي بيئــة تتطلــب اإلدارة الفعالــة، و اإلجــراءات الداعمــة، و ثقافــة المــوارد المتقدمــة، 

اإلجمالي 
العام اإلجمالي 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المجالت ذات 

عامل التأثير
غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول

1256
)%25.4(

962 294 25 30 122 52 92 35 133 53 140 43 145 37 153 26 152 18 Q1

961
)%19.4(

710 251 17 11 96 28 70 38 91 32 103 32 131 33 102 36 100 41 Q2

844
)%17.1(

646 198 15 6 73 13 37 25 79 20 101 43 116 29 124 37 101 25 Q3

485
)%9.8(

371 114 13 1 49 11 24 9 45 19 47 17 44 18 66 22 83 17 Q4

1400
)%28.3(

1199 201 16 14 121 20 87 17 150 20 173 29 227 24 238 37 187 40 بدون عامل 
تأثير**

4946 3888 1058 86 62 461 124 310 124 498 144 564 164 663 141 683 158 623 141 اإلجمالي
4,946

148
(%3)

585
(%11.8)

642
(%13)

728
(%14.7)

804
(%16.3)

841
(%17)

764
(%15.4)

4,946

857

2689

3546
)71.3%

(

الجدول )8( : إجمالي األبحاث الممولة وغير الممولة المنشورة في المجالت العالمية ذات عامل التأثير 
JCRوالمصنفة حسب فهرس         )2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017(*

434
(%8.8)

(%78.6)(%21.4)

Q1 :    افضل  1 – 25 % من المجات مع عامل التأتير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح
Q2 :    افضل  26 – 50 % من المجات مع عامل التأتير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح
Q3 :    افضل  51 – 75 % من المجات مع عامل التأتير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح

Q4 :    افضل  76 – 100 % من المجات مع عامل التأتير المصنف بالتوافق مع تقارير تنويه المجات في المجال العلمي للمرشح
*      سنوات تقويمية.     

**       د.ع.ت  دون  عامل التأثير
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و التفاعــل اإللكترونــي، و تطويــر الشــراكات، و تحســين الخدمــات، و تقديــم المكافــآت التشــجيعية، و خلــق 
بيئــة مالئمــة، و هــي عوامــل فعالــة فــي نشــر الجــودة و رفــع مســتوى األبحــاث الجامعيــة ألبعــاد عالميــة متميــزة.

و ضمن مساعيه في تعزيز الحضور العالمي المؤسسي، يعتمد قطاع األبحاث على قوة تأثير المطبوعات و 
الدعاية و اإلعالن و المواقع اإللكترونية، باعتبارها وســيلة فعالة من وســائل اإلعالم لنشــر الوعي بالتطورات 
المؤسســية و إنجــازات الجامعــة. كمــا تعتبــر مطبوعــات قطــاع األبحــاث قنــوات حيويــة و مراجــع قّيمــة للجمهــور 
العــام فــي جميــع أنحــاء العالــم حيــث تقــدم المواقــع اإللكترونيــة لقطــاع األبحــاث و مكتــب نائــب مديــر الجامعــة 
لألبحــاث )http://www.ovpr.kuniv.edu( و )http://www.ovpr.kuniv.edu/research( رؤيــة 

عالميــة لآلفــاق الجامعيــة اآلخــذة فــي التوســع.

نقـاط القوة البحثية
تتجــه جهــود قطــاع األبحــاث و طاقاتــه حاليــًا نحــو رفــع مســتوى الجــودة، و تشــجيع االبتــكار، و تطويــر 
ــًا للمتطلبــات الرئيســة  الشــراكات، و تعزيــز األبحــاث متعــددة التخصصــات باعتبارهــا أولويــات إســتراتيجية وفق
للخطة االستراتيجية )2018-2022(. و قد أولت الخطة هذه المجاالت اهتمامًا خاصًا، و هي مصادر قوة 
الكليــات مــن حيــث الخبــرة و القــدرات و اإلنجــازات المتميــزة. و تشــكل هــذه المجــاالت نقــاط قــوة علميــة مؤسســية 
بــدأت تتحــول إلــى مراكــز امتيــاز تحتــاج إلــى التطويــر، حيــث تعتبــر مؤشــرات علــى خبــرة جامعــة الكويــت فــي 
مختلــف مجــاالت العلــوم و اإلنســانيات و تخلــق واحــة إبداعيــة نشــطة و تمنــح جامعــة الكويــت القــدرة علــى 
المنافســة العلميــة. و يعتبــر بنــاء مثــل هــذه الواحــة اإلبداعيــة َمهّمــة صعبــة يمكــن تحقيقهــا مــن خــالل المواهــب، 
و الخبــرة، و اإلبــداع، و المــوارد المتقدمــة، و التــي ال غنــى عنهــا فــي دعــم االبتــكار، و إنتــاج معــارف جديــدة 
تخــدم البشــرية. كمــا ســيتطلب البحــث العلمــي فــي هــذه المجــاالت القيمــة قــدرات الكليــات و خبراتهــا اإلبداعيــة 
لبنــاء صــرح علمــي متيــن فــي جامعــة الكويــت، و إلجــراء الدراســات المعقــدة متعــددة التخصصــات. و فــي الوقــت 
الحاضــر، يركــز قطــاع األبحــاث علــى تعزيــز مجــال األبحــاث المشــتركة واســعة النطــاق ذات القيمــة المضافــة، 

لحــل التعقيــدات العلميــة و تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة و النهــوض بمســتوى الحيــاة.

و فــي حيــن يواصــل قطــاع األبحــاث مســيرته التنمويــة، يركــز علــى إشــراك الكليــات فــي الجهــود الفعالــة لمعالجــة 
القضايــا الوطنيــة و اإلقليميــة و الصناعيــة. كمــا أن خبــرات الكليــات و قدراتهــا ســتعمل علــى تعزيــز اإلمكانــات 
المؤسســية فــي البحــث و التطويــر، فضــاًل عــن تشــجيع النشــاط االقتصــادي و الــذي ســيؤدي بــدوره إلــى االرتقــاء 
بمســتوى الحيــاة و تحقيــق منفعــة البشــرية. و تشــكل هــذه التطلعــات أســاس اإلســتراتيجية التنمويــة لقطــاع 

األبحــاث نحــو تحقيــق التميــز و االعتــراف العالمــي فــي أبحــاث الكليــات.

و يتجــه قطــاع األبحــاث نحــو حقبــة جديــدة مــن الفــرص، بينمــا يعمــل علــى حــث الكليــات علــى اكتشــاف 
معــارف جديــدة و تشــجيع الخريجيــن علــى تطويــر أفــكار مبتكــرة تــؤدي إلــى مشــاريع ناشــئة تمهــد لثقافــة الريــادة. 
و يتطلــب تحقيــق هــذه األهــداف توظيــف فعــال لقــدرات الكليــات الهائلــة التــي تحمــل فــي طياتهــا أســس النمــو 
العلمــي المؤسســي ممــا يرســم معالــم مســتقبل أبحــاث جامعــة الكويــت، و يصــل بهــا إلــى المعاييــر العالميــة، و 

يعــزز حضورهــا العالمــي.

و لتحقيــق هــذه المهمــة األســمى، تشــتمل الضــرورات األساســية لنمــوذج األبحــاث الــذي يتبنــاه القطــاع علــى 
عناصــر رئيســة إلســتراتيجية فعالــة تمهــد الطريــق لالرتقــاء بالبحــث المؤسســي نحــو األبعــاد العالميــة مــن خــالل 
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الجــودة، و التميــز البحثــي، و الحضــور العالمــي، و التصنيــف العالــي. و ترتكــز الطاقــة البحثيــة بأكملهــا علــى 
نظــام دعــم األبحــاث، و هــو الدعامــة األساســية لتشــجيع و تطويــر أبحــاث الكليــات، و تحقيــق آفــاق جديــدة فــي 
البحــث العلمــي لتصبــح جامعــة الكويــت مؤثــرًا إســتراتيجيًا فــي الســيناريو العلمــي العالمــي و تحقــق تطلعاتهــا نحــو 

بلــوغ المكانــة العالميــة المنشــودة. هــذه المهمــة تتطلــب اآلتــي:

ضرورة نشر االبتكار و اإلبداع العلمي في أبحاث الكليات.  
ضرورة تطبيق الجودة في كل مراحل تطور النشاط البحثي.  

ضرورة نشر ثقافة البحث العلمي في جميع الكليات.  
ضرورة تحقيق القدرة التنافسية في األبحاث المتميزة لتحقيق االعتراف العالمي.  

ضــرورة توفيــر البيئــة المالئمــة لتعزيــز القــدرات العلميــة للكليــات و الحوافــز الالزمــة لتشــجيع الكليــات علــى   
االبتــكار و التميــز.

ضــرورة تعزيــز األبحــاث المشــتركة مــع المؤسســات إلنجــاز األبحــاث ذات القيمــة المضافــة التــي تفيــد   
البشــرية.

ضرورة اتحاد المؤسسات و األقاليم لمعالجة القضايا المشتركة إقليمًا و عالميًا.   
ضــرورة اســتثمار باحثــي جامعــة الكويــت لقدراتهــم العلميــة لدفــع عجلــة النمــو مــن خــالل األبحــاث المتميــزة   

و االكتشــافات البــارزة.
و األهــم مــن ذلــك كلــه، ضــرورة مبــادرة الكليــات للتغييــر الداخلــي، و إدراك أهميــة البحــث العلمــي فــي   
تحديــد مســتوى جــودة الحيــاة، و حــل القضايــا الحرجــة، و دفــع عجلــة التنميــة لتصبــح عناصــر فاعلــة فــي 
تقــدم الدولــة و رفاهيتهــا،  و تحقيــق االعتــراف العالمــي و تعزيــز المكانــة و الحضــور و التصنيــف الدولــي 

للجامعــة.

و انطالقــًا مــن هــذه الرؤيــة الشــاملة، ســترتكز مهمــة قطــاع األبحــاث علــى تحقيــق الجــودة األكاديميــة و التميــز 
البحثــي، ممــا يخلــق بيئــة علميــة نابضــة فــي كافــة الكليــات، و يشــجع المشــاركة فــي تطويــر البحــث العلمــي 

باعتبــاره أســاس عولمــة البحــث المؤسســي و وضــع جامعــة الكويــت بقــوة علــى الســاحة العالميــة.

••

••

••

••

••

••

••

••

••
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عمليــة  تطويــر  بهــدف   1986/1985 عــام  فــي  الكويــت  بجامعــة  التســجيل  و  القبــول  عمــادة  أنشــئت 
التســجيل لتواكــب تزايــد أعــداد طلبــة جامعــة الكويــت. و تعتبــر عمــادة القبــول و التســجيل مســؤولة عــن القيــام 
بدراســات طويلــة المــدى حــول سياســات القبــول لتلبيــة احتياجــات المجتمــع و خطــط التنميــة، ذلــك باإلضافــة 
إلــى تنفيــذ سياســات القبــول، وتحديــد إجــراءات تســجيل الطــالب، ومتابعــة المســائل المتعلقــة بشــؤونهم العلميــة 
منــذ التحاقهــم بجامعــة الكويــت حتــى تخرجهــم. و تقــوم عمــادة القبــول و التســجيل بتطبيــق إجــراءات القبــول و 
التســجيل وفقــًا للوائــح و األســس و القواعــد المعمــول بهــا فــي جامعــة الكويــت. و تعتبــر العمــادة أيضــًا مصــدرًا 
أساســيًا للمعلومــات و البيانــات اإلحصائيــة التــي يتــم اتخاذهــا كمؤشــر يســاعد فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات. 

و يحمــل عميــد القبــول و التســجيل و نوابــه و المــدراء فــي عمــادة القبــول و التســجيل علــى عاتقهــم مســؤولية إدارة 
عمليــة القبــول و التســجيل بجميــع تفاصيلهــا، بمــا فــي ذلــك المســائل المتعلقــة بالجوانــب الفنيــة و اإلداريــة. كمــا 
يوفــر موقــع عمــادة القبــول و التســجيل معلومــات أساســية حــول قبــول الطلبــة، إضافــًة إلــى تقديــم مختلــف الخدمــات 
اإللكترونيــة، و تســهيل عمليــة التقديــم علــى الطلبــة مــن خــالل خدمــة التقديــم عبــر اإلنترنــت. و يقــوم مكتــب عمــادة 
القبــول و التســجيل كذلــك باإلشــراف علــى نظــام التســجيل خــالل الفصــول الدراســية، و يهتــم بعمليــات التحويــل 
الداخلــي للطلبــة بيــن الكليــات، كمــا يســعى لتطويــر اإلدارات و األقســام مــن أجــل تقديــم خدمــات فعالــة للطلبــة. و 
تتمحــور رســالة عمــادة القبــول و التســجيل بشــكل أساســي حــول تقديــم الدعــم و الخدمــات للطلبــة طــوال رحلتهــم 

األكاديميــة فــي جامعــة الكويــت، إلــى جانــب تقديــم األنشــطة التاليــة:
القيام بدراسات حول سياسات القبول لمعرفة احتياجات المجتمع من خريجي الجامعة، إلى جانب تطبيق خطط التنمية.  .1

تطوير نظام التسجيل باستخدام أحدث األساليب التقنية لمواكبة تزايد أعداد طلبة الجامعة.  .2
تطبيق سياسات قبول و تسجيل الطلبة وفقًا ألهداف الجامعة بما يخدم طلبتها و يحقق خططها التنموية.  .3

متابعة الشؤون التعليمية للطلبة منذ قبولهم بالجامعة حتى تخرجهم.  .4
اعتبار العمادة مصدرًا رئيسًا للمعلومات و البيانات اإلحصائية التي تتخذ كمؤشرات تساعد على اتخاذ القرارات.   .5

   و تتكون عمادة القبول و التسجيل من أربعة أجهزة إدارية:
إدارة القبــول: و تتضمــن إدارة القبــول ثالثــة أقســام – قســم القبــول، و قســم المنــح و التحويــل الخارجــي، و قســم اإلحصــاء و   
الدعــم الفنــي. و تهــدف إدارة القبــول إلــى تنظيــم و تنفيــذ و تطويــر عمليــة القبــول، إضافــًة إلــى تنظيــم نــدوات و محاضــرات لتوعيــة 
و إرشــاد الطلبــة فــي المرحلــة الثانويــة، كمــا تعمــل علــى تنظيــم المعــارض الجامعيــة. إلــى جانــب ذلــك، تقــوم اإلدارة بتقديــم بيانــات 
و إحصائيــات عــن الطلبــة الخريجيــن، و المقيديــن، و المفصوليــن مــن الجامعــة للكليــات و الــوزارات و ديــوان الخدمــة المدنيــة. 

إدارة التســجيل: و تتكــون إدارة التســجيل مــن قســمين همــا – قســم التســجيل، و قســم الجــدول الدراســي. و تهــدف هــذه   
اإلدارة إلــى تحســين عمليــة تســجيل الطلبــة فــي المقــررات الدراســية و متابعتهــا، و تتبــع تزايــد القــوى الطالبيــة ضمــن إطــار 

المســؤوليات المفوضــة لهــا. 

إدارة الســجات: هــذه اإلدارة مســؤولة عــن متابعــة رحلــة الطلبــة التعليميــة منــذ التحاقهــم بالجامعــة حتــى تخرجهــم، و   
تتضمــن مســؤولياتها وضــع جــداول الطلبــة الجــدد، و تقديــم اإلرشــاد للطلبــة المقيديــن و الطلبــة المتوقــع تخرجهــم، إضافــًة 

إلــى تســهيل عمليــة التخــرج مــن الجامعــة، إلــى جانــب متابعــة الســجالت األكاديميــة للطلبــة المقيديــن و المفصوليــن.

إدارة شــؤون الخريجيــن: وتعتبــر هــذه اإلدارة مســؤولة عــن إدارة جميــع شــؤون الطلبــة الخريجيــن، و التواصــل معهــم بعــد   
تخرجهــم. 

عمادة القبول والتسجيل

عمادة القبول والتسجيل

لتســجيل وا لقبــول  ا دة  عمــا         

••

••

••

••
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و تعتبــر عمــادة القبــول و التســجيل مســؤولة عــن وضــع تقويــم الجامعــة، و وضــع الخطــط الزمنيــة للفصــول 
الدراســية منــذ بدايــة العــام الدراســي حتــى نهايتــه، مــع تحديــد فتــرات الســحب و اإلضافــة. و تقــوم العمــادة بنشــر 
مجموعــة مــن المطبوعــات مــن أهمهــا دليــل القبــول الــذي يحــدد لوائــح و قوانيــن القبــول العامــة فــي جامعــة 
الكويــت، مــع تفصيــل متطلبــات القبــول الخاصــة بــكل كليــة علــى حــدة. كمــا يوضــح هــذا الدليــل شــروط تحويــل 
الطلبــة األجانــب إلــى جامعــة الكويــت، بمــا فــي ذلــك عمليــة معادلــة الوحــدات الدراســية للطلبــة الذيــن التحقــوا 
بجامعــة الكويــت. إضافــًة إلــى ذلــك، يقــوم دليــل الكليــات بتعريــف الطلبــة علــى كليــات الجامعــة و تخصصاتهــا 
المختلفــة، مــع توضيــح طبيعــة الدراســة فــي هــذه الكليــات و متطلبــات المقــررات الدراســية لــكل تخصــص، إلــى 

جانــب تعريــف الطلبــة باإلمكانــات و الفــرص الوظيفيــة المتاحــة للتخصصــات المختلفــة.

تــم إنشــاء عمــادة شــؤون الطلبــة فــي 5 فبرايــر 1976 لتتولــى اإلدارة و اإلشــراف علــى كل مــا يتعلــق بشــؤون 
الطلبــة أثنــاء دراســتهم الجامعيــة. و تعتبــر العمــادة عصبــًا أساســيًا للجامعــة يهــدف إلــى صقــل مهــارات الطلبــة 
الشــخصية مــن خــالل تنميــة جوانبهــا األكاديميــة و الفكريــة و النفســية و البدنيــة عــن طريــق تهيئــة بيئــة مناســبة 
تمكــن الطلبــة مــن اكتســاب ســلوكيات إيجابيــة، كمــا تقــوم العمــادة بتوفيــر خدمــات متعــددة لهــم مثــل الخدمــات 

اإلســكانية، و العنايــة االجتماعيــة، و تقديــم مختلــف األنشــطة العلميــة و الثقافيــة و الرياضيــة.

و توجــه عمــادة شــؤون الطلبــة جهودهــا بشــكٍل مكثــف نحــو تطويــر مهــارات الطلبــة الشــخصية، و مواهبهــم، 
و قدراتهــم  مــن خــالل توفيــر فــرص متعــددة للمشــاركة فــي النشــاطات العلميــة، و الثقافيــة، و االجتماعيــة، و 
الرياضية، و الفنية، و األدبية، إلى جانب إتاحة الفرص للمشاركة في الفعاليات المحلية، و الندوات العلمية، و 
المحاضرات الثقافية، و االحتفاالت، و المعارض، و الزيارات المحلية و الخارجية على مستوى الخليج والوطن 
العربــي و شــتى دول العالــم. و تحمــل العمــادة علــى عاتقهــا مســؤولية رعايــة الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، و 

االهتمــام بالمســائل المتعلقــة بطلبــة المنــح الدراســية مــن الوافديــن، إضافــًة إلــى التزامهــا بتقديــم التالــي:
اإلسهام في إعداد الشباب الجامعي لتتحقق له الشخصية المتوازنة المتكاملة.   

توعية الشباب الجامعي وتقوية شعورهم باالنتماء إلى وطنهم.   

توفير الرعاية الثقافية والعلمية والفنية واالجتماعية والرياضية.   
توفير الرعاية لذوي االحتياجات الخاصة ولطلبة المنح الدراسية من الوافدين.   

تنمية وصقل طاقات الشباب الجامعي ومواهبهم وتوظيفها في عمل مثمر مع االستفادة من أوقات الفراغ وحسن توجيهها.   

و تتمحــور رســالة عمــادة شــؤون الطلبــة حــول تقديــم خدمــات متميــزة لطلبــة جامعــة الكويــت علــى جميــع 
المســتويات الدراســية فــي برامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا. وتقــوم العمــادة بمســؤوليتها تجــاه الطلبــة فــي 

أساســيين: مجاليــن 

األنشــطة الطالبيــة: وتتضمــن األنشــطة الثقافيــة والعلميــة والفنيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والتدريــب   .1
وتنميــة المهــارات.

2. الخدمــات الطالبيــة: وتتمثــل فــي خدمــة الطلبــة فــي المجــاالت الدراســية واإلســكان والتوجيــه واإلرشــاد 
واإلصــدارات ورعايــة طلبــة المنــح الدراســية مــن الوافديــن.

و يشرف على تقديم األنشطة والخدمات المذكورة مجموعة من اإلدارات التي تتألف منها العمادة وهي:
إدارة الشؤون الطالبية.  .1

عمادة شؤون الطلبة

••

••

••

••

••
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إدارة األنشطة الثقافية والفنية.  .2
إدارة األنشطة الرياضية.  .3
إدارة الرعاية االجتماعية.  .4

إدارة اإلسكان الطالبي وشؤون الطلبة الوافدين.  .5
إدارة اإلرشاد األكاديمي.  .6

و تلتــزم عمــادة شــؤون الطلبــة بتنفيــذ سياســة جامعــة الكويــت و إســتراتيجيتها و أهدافهــا مــن خــالل مجموعــة مــن 
األنشــطة التــي تتضمــن:

تقديم اإلرشاد األكاديمي للطلبة من خالل أقسام إدارة اإلرشاد األكاديمي.  
توفيــر الرعايــة االجتماعيــة و النفســية للطلبــة، و متابعــة صــرف المكافــأة االجتماعيــة و مكافــأة التشــغيل الطالبــي، إلــى   
جانــب تقديــم الرعايــة الكاملــة للطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة اجتماعيــًا و ثقافيــًا و أكاديميــًا و منــح المتفوقيــن منهــم 

المكافــآت التشــجيعية. و تقــدم هــذه الخدمــات مــن خــالل أقســام إدارة الرعايــة االجتماعيــة.

العمــل علــى توفيــر البيئــة العلميــة المالئمــة لتشــجيع الطلبــة علــى اإلبــداع و االبتــكار و التفــوق، و حثهــم علــى المشــاركة   
فــي برامــج التبــادل الطالبــي األكاديمــي، إلــى جانــب تشــجيعهم علــى اختيــار التخصصــات النــادرة التــي يحتاجهــا ســوق 
العمــل فــي دولــة الكويــت. إضافــًة إلــى ذلــك، تشــرف العمــادة علــى أنشــطة الجمعيــات و الروابــط الطالبيــة، كمــا تشــرف 
علــى صــرف مكافــآت التفــوق الفصلــي و تنظيــم حفــل ســنوي لتكريــم أوائــل الطلبــة المتفوقيــن )كويتييــن و غيــر كويتييــن( و 

منحهم المكافآت و الجوائز. و تقدم هذه الخدمات من خالل أقسام إدارة الشؤون الطالبية. 

تعــد عمــادة  شــؤون الطلبــة همــزة و صــل بيــن الطلبــة و وحــدات الجامعــة المتنوعــة مــن جهــة، و المجتمــع المحلــي و   
الخليجــي و الدولــي مــن جهــة أخــرى، حيــث تعمــل علــى إعــداد و تنفيــذ البرامــج التــي تتيــح فــرص المشــاركة الطالبيــة فــي 
األنشــطة الثقافيــة و الفنيــة و الرياضيــة، كمــا تنظــم الزيــارات الطالبيــة و األســابيع الثقافيــة. و تقــدم هــذه الخدمــات مــن خــالل 

إدارة األنشــطة الثقافيــة و الفنيــة، و إدارة األنشــطة الرياضيــة. 

تقــوم العمــادة باالهتمــام بالطلبــة الوافديــن الحاصليــن علــى منــح دراســية فــي جامعــة الكويــت وفقــًا لالتفاقيــات الدوليــة، حيــث   
تعمــل علــى تقديــم الخدمــات لتســهيل مســيرتهم الدراســية، و متابعــة أحوالهــم المعيشــية فــي دولــة الكويــت عبــر تقديــم الســكن 
و التغذيــة و المواصــالت و المخصصــات الشــهرية منــذ التحاقهــم بجامعــة الكويــت حتــى حصولهــم علــى درجــة اإلجــازة 
الجامعيــة أو الدراســات العليــا أو برامــج تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا وفقــًا لنــوع المنحــة المقدمــة مــن الجامعــة. و 

تقــدم الخدمــات مــن خــالل إدارة اإلســكان الطالبــي و شــؤون الطلبــة الوافديــن.  

و تســعى عمادة شــؤون الطلبة بجامعة الكويت إلى تطوير ذاتها وتحســين أدائها والوصول إلى الطلبة وســماع 
صوتهــم، وتقديــم الخدمــات المتميــزة المناســبة لهــم بكفــاءة وفاعليــة، جاعلــًة خدمــة الطلبــة هدفهــا األساســي و ذلــك 
لكــون الطلبــة أهــم أولويــات العمــادة. كمــا تســعى عمــادة شــؤون الطلبــة دائمــًا لتوفيــر أفضــل بيئــة تســاعد الطلبــة 

علــى تطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم.

 وأسســت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي حلتهــا الجديــدة ثقافــة جديــدة لنفســها تتلخــص فــي رســالتها “الطالــب أواًل”، 
واضعــًة نصــب أعينهــا االنفتــاح علــى جميــع كليــات الجامعــة والعمــادات واإلدارات. و تهــدف العمــادة إلــى تطويــر 
خدماتها المقدمة للطلبة إلكترونيًا من خالل إداراتها المختلفة، كما تقوم عمادة شؤون الطلبة باستحداث أنشطة 
متنوعة تلبي احتياجات الطلبة المتنامية والمتسارعة، لتهيئهم للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا على جميع أصعدة 
األنشــطة الثقافيــة والفنيــة واالجتماعيــة والرياضيــة، جاعلــًة رؤيتهــا اإلبــداع المســتمر، وبالتالــي تســاعد الطلبــة علــى 
خلــق شــخصية متوازنــة تجمــع بيــن التحصيــل العلمــي المتميــز واإلبــداع الشــخصي الــذي يؤهلهــم بنجــاح لالنخــراط 

••

••

••

••

عمادة شؤون الطلبة

لطلبــة شــؤون ا دة  عمــا             

••
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فــي ســوق العمــل. و علــى صعيــد تقديــم الخدمــات المهنيــة، تقــّدر العمــادة الدعــم المســتمر الــذي تتلقــاه مــن قبــل 
الكليــات واإلدارات المختلفــة لإلســهام فــي تحســين وتطويــر خدماتهــا نحــو الكفــاءة والتميــز.

تم إنشاء مركز خدمة المجتمع و التعليم المستمر في العام الجامعي 1977/1976، ثم تم تحويله إلى عمادة 
بموجــب قــرار مديــر الجامعــة رقــم 2023 الصــادر بتاريــخ 2010/8/26. و تختــص العمــادة بتلبيــة االحتياجــات 
المتعــددة للمؤسســات و األفــراد فــي المجتمــع الكويتــي فيمــا يتعلــق بالتدريــب المتخصــص لتعزيــز المهــارات و 
القــدرات. و تســعى العمــادة إلــى تحقيــق رســالتها المتمثلــة بتطويــر قــدرات أفــراد المجتمــع، و معالجــة القضايــا، و 
تلبية احتياجات األفراد في القطاعين الحكومي و الخاص، و إجراء البحوث، و تقديم الخدمات االستشــارية. و 
تهدف العمادة إلى نشر الوعي الثقافي و االجتماعي و االقتصادي على جميع مستويات المجتمع الكويتي مما 
يسهم في تشكيل األنماط السلوكية، و تعزيز المعرفة، و صقل المهارات في المجاالت التقنية لتحسين مستويات 

المعيشــة، فضاًل عن دعم الخطط الوطنية التنموية عبر اإلســتراتيجيات الواضحة و برامج التدريب المتطورة.

و يتــم إعــداد البرامــج التدريبيــة و تطويرهــا بعنايــة مــن خــالل اســتخدام أحــدث المنهجيــات و األنظمــة لتناســب 
احتياجــات المجتمــع مــن حيــث المحتــوى و التكنولوجيــا المســتخدمة. كمــا يتــم تقديــم البرامــج الخاصــة بالعائــالت 
و األطفــال و الشــباب و كبــار الســن، فضــاًل عــن تنظيــم المؤتمــرات و النــدوات بشــكل دوري إلفــادة المؤسســات 
و المشــاركين و عموم الجمهور. و تقوم العمادة بتطوير برامجها و دوراتها من خالل عملية تقويمية مســتمرة 
كاســتجابة لحاجــات األفــراد و المؤسســات، كمــا تقــوم بالتنســيق الفعــال مــع نظرائهــا مــن عمــادات خدمــة المجتمــع 
و المؤسســات فــي الكويــت  و دول الخليــج العربيــة. و تعمــل العمــادة أيضــًا علــى تقديــم الــدورات المســائية لتلبيــة 
االحتياجات المختلفة، كما تشــجع العمل التطوعي لتســهيل التعلم و التعليم .باإلضافة إلى ذلك، تقوم العمادة 
بتنظيــم النــدوات حــول القضايــا الحيويــة التــي تحظــى باهتمــام المجتمــع، بينمــا تركــز علــى تطويــر المهــارات فــي 

مجــاالت معينــة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل. 

و مــن الجديــر بالذكــر أن العمــادة تتولــى الرئاســة الدائمــة للجنــة عمــداء مراكــز خدمــة المجتمــع و التعليــم 
المســتمر فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فتقــوم بتنســيق االجتماعــات المنتظمــة، و إصــدار التقاريــر و 
المطبوعــات الدوريــة. و بشــكل عــام، تعتبــر عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر حلقــة الوصــل بيــن جامعــة 
الكويــت و عمــوم المجتمــع عبــر ســعيها الحثيــث لخدمــة جميــع قطاعــات المجتمــع مــن خــالل برامجهــا المتنوعــة 

لضمــان اســتمرارية التطــور لمواجهــة االحتياجــات و المتطلبــات و التحديــات.

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

جملس النشر العلمي
تــم إنشــاء مجلــس النشــر العلمــي فــي عــام 1986 كجــزء مــن مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث بهــدف رعايــة 
و تطويــر المجــالت العلميــة فــي جامعــة الكويــت فــي مختلــف المجــاالت و التخصصــات علــى خطــى المجــالت 
العالمية المحكمة المتميزة عالميًا، و المعتمدة على النتائج و اإلنجازات االستثنائية لباحثي الكليات في مجاالت 
العلــوم األساســية و التطبيقيــة، و فــي اآلداب و اإلنســانيات و العلــوم االجتماعيــة. و يلتــزم مجلــس النشــر العلمــي 
بأســس المعايير الموحدة في تحضير المجالت العلمية، بما في ذلك تقديم األبحاث و ما يتعلق بعملية اإلنتاج 
الفنــي، كونهــا عوامــل مهمــة فــي تحســين قيمــة المجــالت العلميــة اإلســتراتيجية التــي تقــوم جامعــة الكويــت بنشــرها 
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لعلمــي ا لنشــر  ا مجلــس    

دوريًا. و تدفع عملية إعداد و إنتاج المجالت بالتقدم العلمي إلى األمام الحتوائها على معلومات أساســية حول 
القضايا المعاصرة التي يتناولها مجتمع أعضاء هيئة التدريس العلمي، مسلطًة الضوء على أحدث ما توصلت 
إليه األبحاث و أهم االكتشافات في مختلف المجاالت العلمية، حيث تعمل على إثراء المعرفة و تلبية مختلف 

االهتمامات و المتطلبات لألكاديميين و الخبراء و المختصين و عموم مجتمع الباحثين. 

و يتولــى مجلــس النشــر العلمــي مســؤولية الشــؤون العلميــة و اإلداريــة و الماليــة للمجــالت الصــادرة عــن 
جامعــة الكويــت، و إصدارهــا فــي األوقــات المحــددة، معــززًا التواصــل العالمــي للمنشــورات العلميــة والبحثيــة 
التابعــة لجامعــة الكويــت بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة. و يشــرف مجلــس النشــر العلمــي علــى إصــدار 
10 مجــالت علميــة دوريــًا خــالل العــام األكاديمــي. عــالوًة علــى ذلــك، ينــدرج إنتــاج المــواد و الكتــب العلميــة 

التــي تصدرهــا لجنــة التأليــف و التعريــب والنشــر ضمــن نطــاق مســؤوليات المجلــس.

و يحافــظ مجلــس النشــر العلمــي علــى الروابــط الفاعلــة مــع المجــالت العالميــة، و المؤسســات األكاديميــة و 
العلميــة، و المكتبــات و قواعــد البيانــات، بمــا فيهــا األمــور المتعلقــة بتســويق المجــالت و االشــتراك بهــا. و تعــود 
أهميــة المجــالت العلميــة لعمليــة التحكيــم،  و أحــدث التقنيــات المتقدمــة و المعاييــر المتطــورة التــي تطبــق خــالل 
عمليــة إنتــاج المجــالت علــى هيئتهــا اإللكترونيــة و المطبوعــة. و يتــم إتاحــة الوصــول لهــذه المجــالت مــن خــالل 
توزيعهــا علــى نطــاق واســع، و نشــرها عبــر الموقــع اإللكترونــي للمجلــس لتمكيــن الوصــول العالمــي إليهــا و مــا 

تحتويــه مــن مســتجدات.

مسؤوليات مجلس النشر العلمي
و تتمثل أهم المسؤوليات التي يتوالها المجلس بالتالي:

تشجيع نشر األبحاث العلمية و الكتب المبتكرة التي ينتجها أعضاء هيئة التدريس في مختلف المجاالت العلمية.  
تعزيز التنسيق العلمي و الفكري بين جامعة الكويت و الجامعات العالمية و المؤسسات البحثية.  

تشكيل لجنة خبراء لمراجعة األبحاث و الدراسات و الكتب قبل نشرها.  
توفيــر منبــر لتبــادل اآلراء و النقــاش العلمــي حــول القضايــا المجتمعيــة و المعاصــرة مــن خــالل تنظيــم الفعاليــات العلميــة   

و النــدوات و المحاضــرات.
ربط جامعة الكويت بالمجتمع من خالل األبحاث و الدراسات، و عبر نشر المخرجات و النتائج البحثية.  

توســعة اآلفــاق الثقافيــة و العلميــة للمجــالت إلــى جانــب توســعة قاعــدة اإلنتــاج، و نشــر الوعــي بأهميــة البحــث العلمــي   
و أثــره فــي تطــور البشــرية.

تسليط الضوء على الدور اإلستراتيجي لجامعة الكويت في إثراء التقدم العلمي و الثقافي و تعزيز العلم و المعرفة.  

ويطبق المجلس العلمي قوانين الجامعة في ما يلي:
تطوير السياسات و القواعد الخاصة بالبحث العلمي، و متابعة تنفيذها في عمليات إنتاج و إصدار مجالت جامعة الكويت.  -1

تنفيذ النظام المالي و اإلداري في جميع المجاالت العلمية في إطار المتطلبات اإلدارية لجامعة الكويت.  -2
تنفيــذ القوانيــن الخاصــة بتنظيــم المجــالت العلميــة و الكتــب الصــادرة عــن مجلــس النشــر العلمــي و لجنــة التأليــف و التعريــب   -3

و النشــر.
تطويــر السياســات الخاصــة بالطباعــة و التوزيــع و المبادلــة و إنتــاج الطبعــات اإلضافيــة فــي مجلــس النشــر العلمــي و   -4

لجنــة التأليــف و التعريــب و النشــر.
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••

••
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••
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

اقتــراح ميزانيــة ســنوية و اعتمــاد للحســابات الخاصــة بمجلــس النشــر العلمــي و لجنــة التأليــف و التعريــب و النشــر، و   -5
مناقشــة التقاريــر الســنوية و اتخــاذ القــرارات المالئمــة فيمــا يتعلــق بهــا، متضمنــة مراجعــة أنشــطتها. 

التدابيــر  اتخــاذ  و  النشــر،  و  التعريــب  و  التأليــف  لجنــة  و  العلمــي  النشــر  لمجلــس  التحريــر  هيئــة  أعضــاء  6- ترشــيح 
العالقــة.  ذات  الجهــات  و  الهيئــات  توصيــات  و  مقترحــات  بشــأن  المالئمــة 

و ترتبط رســالة مجلس النشــر العلمي بالعديد من المعايير و األنشــطة المتعلقة بالمصادر البحثية، و إصدار 
المجــالت و الكتــب المنشــورة و متابعــة توزيعهــا بشــكل موســع، إلــى جانــب إنتــاج سلســلة اإلصــدارات الخاصــة، 

و مشــروع الكتــاب الجامعــي. 

سياسة النشر
و تتعلق سياسة مجلس النشر العلمي الخاصة بالنشر فيما يلي:

مراجعــة و تحكيــم جميــع األبحــاث و الدراســات المعــدة للنشــر مــن قبــل الخبــراء و المختصيــن فــي مجــاالت   
العلــوم. و  األبحــاث 

إشــراك الخبــراء و األســاتذة فــي لجنــة المراجعــة، مــع التأكــد مــن حصــول المراجعيــن فــي اللجنــة علــى درجــة أســتاذ   
مســاعد كحــد أدنــى مــن الدرجــات العلميــة.

إعــداد قائمــة بالمراجعيــن المعتمديــن فــي المجــاالت العلميــة للمجــالت، مــع شــرط توفــر عوامــل الخبــرة و الســجل   
العلمــي الممتــاز، و العمــل علــى تحديــث هــذه القائمــة باســتمرار.

استخالص آراء المراجعين حول القيمة العلمية للبحث و جودة محتواه و أهميته فيما يتعلق باآلتي:  

مخطوط البحث، و إسهامه في تقدم المعرفة في المجال العلمي.  -1
منهجية البحث.  -2

المراجع و المالحظات.  -3
جودة البحث، و دقة النص، و اللغة و الوضوح في تقديم البحث العلمي و الخاتمة.  -4

تقييم مدى صالحية البحث للنشر.  -5
مــرور البحــث المقــدم للتقييــم العلمــي بمراجعيــن اثنيــن علــى األقــل، و فــي حالــة رفضــه، يخــول رئيــس التحريــر   

ثالــث. لترشــيح مراجــع 
تبليغ المؤلف بنتائج مراجعة البحث، و أسباب رفضه.  

المجالت العلمية الصادرة عن  مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت:
مجلة الكويت للعلوم.  -1

مجلة العلوم االجتماعية.  -2
مجلة دراسات الخليج و الجزيرة العربية.  -3

مجلة الحقوق.  -4
حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية.  -5

المجلة العربية للعلوم اإلنسانية.  -6
مجلة الشريعة و الدراسات اإلسالمية.  -7
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مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية

تأســس مركــز دراســات الخليــج و الجزيــرة العربيــة بموجــب المرســوم األميــري )رقــم 7( الصــادر بتاريــخ 29 مايــو 
1994، كمركــز متخصــص لألبحــاث و الدراســات المتعلقــة بمنطقــة الخليــج و الجزيــرة العربيــة. و يتبــع المركــز 
مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث، و يتولــى مســؤولية رصــد التطــورات اإلقليميــة و آثــار التغيــرات العالميــة 
على منطقة الخليج العربي من خالل بحث و دراسة و تحليل أبرز القضايا ذات الصلة بالتحوالت االجتماعية 
و الثقافيــة و االهتمامــات البيئيــة و مــوارد المنطقــة. و يقــوم المركــز بالتوعيــة باألحــداث الجاريــة و القضايــا و 
التطورات اإلستراتيجية في منطقة شبه الجزيرة من خالل الحلقات النقاشية و المؤتمرات، كما يقدم فهمًا أفضل 
لدول الجوار من خالل الدراسات و االستبانات و التحليالت و الوثائق. و يعتبر المركز مصدرًا حيوًيا و مرجعًا 
للسجالت التاريخية، حيث يقوم بنشر أهم المعلومات حول التطورات في المنطقة، و يحتفظ باألراشيف و قواعد 
البيانــات. كمــا يقــوم بالتنســيق المباشــر مــع المتخصصيــن فــي الجغرافيــا و التاريــخ، فضــاًل عــن رصــد االتجاهــات 

بالتعــاون مــع المحلليــن و الخبــراء فــي شــؤون المنطقــة.

أهداف المركز:
متابعة و رصد التطورات االجتماعية و االقتصادية   .1
و الثقافيــة فــي منطقــة الخليــج و الجزيــرة العربيــة مــن 

منظــور عربــي و إقليمــي وإســالمي.
رصد األحداث الجارية في منطقة الخليج و الجزيرة   .2
العربيــة مــن خــالل الدراســات و التحليــالت العلميــة، 

و ضمــان توفرهــا للباحثيــن و صنــاع القــرار.
دعــم األبحــاث و الدراســات المتعلقــة بمنطقــة الخليــج   .3
و الجزيــرة العربيــة عبــر النــدوات و ورش العمــل، و 

توفيــر مخرجاتهــا فــي متنــاول الجهــات المعنيــة.
والحديثــة(،  )القديمــة  التاريخيــة  الوثائــق  جمــع   .4
الجزيــرة  و  الخليــج  بمنطقــة  المتعلقــة  البيانــات   إصدارات مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية و 

المجلة التربوية.  -8
المجلة العربية للعلوم اإلدارية.  -9

مجلة األبحاث الهندسية.  -10

لجنة التأليف و التعريب و النشر
إضافــًة إلــى مــا ســبق، يشــرف مجلــس النشــر العلمــي علــى عمليــة إنتــاج اإلصــدارات األكاديميــة و العلميــة و 

الكتــب مــن قبــل لجنــة التأليــف و التعريــب و النشــر. 

لعربيــة لجزيــرة ا لخليــج وا ســات ا مركــز درا             

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

الطلبــة. و  الباحثيــن  علــى  للتســهيل  بيانــات  قاعــدة  تطويــر  و  العربيــة، 
تنظيــم النــدوات و المؤتمــرات و ورش العمــل حــول المــوارد البيئيــة و الطبيعيــة فــي منطقــة   .5

العربيــة. الجزيــرة  الخليــج و 
تزويد المكتبات بالمعلومات و الدراسات المتعلقة بمنطقة الخليج و الجزيرة العربية.  .6

تعزيــز التعــاون مــع القطاعــات العامــة و الخاصــة، و خدمــة المجتمعــات المدنيــة فــي دول   .7
الخليجــي. التعــاون  مجلــس 

منظومة المركز:
1.  المجلس اإلداري

و يرأســه نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث، حيــث يضــم مديــر المركــز و خبــراء مــن داخــل و خــارج الجامعــة. 
و يتولــى مديــر المركــز المســؤوليات األكاديميــة و اإلداريــة و الماليــة ألنشــطة المركــز تحــت مظلــة نائــب 
مديــر الجامعــة لألبحــاث، كمــا يتولــى أعضــاء المجلــس جوانــب االستشــارات و التخطيــط لتحقيــق أهــداف 

المركــز و تطلعاتــه.

الوحدات اإلدارية  .2
تشمل الوحدات اإلدارية للمركز اآلتي:

البحوث و الدراسات و المكتبات و األراشيف.  .1
الدراسات اإلستراتيجية و المستقبلية و الرأي العام.  .2

الدعم اإلداري و المالي و الفني.  .3

الوحدات الرئيسة في المركز و المسؤوليات المناطة بها:
وحدة المطبوعات: و تتولى مسؤولية وثائق المركز المنشورة تحت ست فئات مختلفة كالتالي: ) أ( 
ســجل األحــداث الجاريــة فــي منطقــة الخليــج و الجزيــرة العربيــة و جوارهــا الجغرافــي: و هــي دوريــة توثــق   .1
األحــداث الجاريــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، حيــث صــدر عددهــا األول فــي عــام 1997. و قــد تــم 
إطــالق أحــدث عدديــن منهــا )79( و )80( فــي عــام 2016، و يحتويــان علــى سلســلة مــن المقــاالت 
حــول آخــر التطــورات و األنشــطة المتعلقــة باختيــار “الكويــت عاصمــة للثقافــة اإلســالمية” لعــام 2016.

سلســلة اإلصــدارات الخاصــة: و هــي سلســلة علميــة محكمــة لإلصــدارات الخاصــة المتعلقــة بالخليــج   .2
و الجزيــرة العربيــة، حيــث صــدر عددهــا األول فــي عــام 1997. و صــدر أحــدث عــدد )43( مــن 
السلســلة فــي 2016، حيــث تــم تخصيصــه لبحــث بعنــوان “المشــكالت األكاديميــة لــدى طــالب 

جامعــة الكويــت”. 

مجلــدات مــن وثائــق مختــارة تتعلــق بمنطقــة الخليــج و الجزيــرة العربيــة و جوارهــا الجغرافــي: و هــي   .3
سلســلة تجمــع و تنشــر جميــع الوثائــق المهمــة التــي تصدرهــا الهيئــات الرســمية فــي منطقــة الخليــج 
و المتعلقــة باألحــداث الجاريــة السياســية و االقتصاديــة و االجتماعيــة و الثقافيــة. و قــد تــم نشــر 
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المجلــد األول منهــا فــي عــام 1975، و يواصــل العمــل تطــوره فــي هــذه السلســلة منــذ ذلــك الحيــن.

سلسلة الحلقات النقاشية: تقوم على األبحاث المقدمة في الندوات و المؤتمرات و الحلقات النقاشية   .4
التــي يقيمهــا المركــز. و قــد تــم نشــر تقاريــر ثــالث حلقــات نقاشــية فــي 2016، و التــي تشــمل:

الحلقــة النقاشــية األولــى: “الخــروج مــن دفء النفــط: آثــاره االقتصاديــة و االجتماعيــة و السياســية”، المنعقــدة    
.2016 مايــو   15 بتاريــخ 

الحلقــة النقاشــية الثانيــة: “تأثيــر نتائــج االنتخابــات األمريكيــة علــى منطقــة الخليــج: التوقعــات و المــآالت”،    
.2016 ســبتمبر   21 بتاريــخ  المنعقــدة 

الحلقــة النقاشــية الثالثــة: “إعــادة زيــارة للتعليــم العالــي الجامعــي الحكومــي )المســيرة – التطــور – المعوقــات –    
.2016 25 ديســمبر  بتاريــخ  المنعقــدة  اآلمــال( “، 

سلســلة ملخصــات الرســائل الجامعيــة: تــم إطالقهــا عــام 2005، لتوثيــق ملخصــات أطروحــات   .5
األبحــاث التــي تركــز علــى منطقــة الخليــج و الجزيــرة العربيــة. و قــد أصــدر المركــز ثالثــة أعــداد 

منهــا خــالل العــام 2016 و هــي كاآلتــي:

العــدد 26: “درجــة توافــر القيــم األخالقيــة فــي محتــوى كتــب )العربيــة لغتنــا( المقــررة علــى المرحلــة المتوســطة    
العجمــي، 2016. هــادي  أ.محمــد  إعــداد  مــن  الكويــت”  بدولــة 

العــدد 27: “الفــروق بيــن التالميــذ الفائقيــن عقليــًا و الفائقيــن أكاديميــًا و العادييــن فــي التوافــق الشــخصي و    
.2016 الرشــدان،  راشــد  أ.عبيــر  إعــداد  مــن  العــام”  و  االجتماعــي 

العــدد 28: “الفــروق بيــن المصابــات بســرطان الثــدي فــي اإلكتئــاب و التفــاؤل و إدراك المســاندة اإلجتماعيــة وفقــًا    
لمراحــل المــرض” مــن إعــداد أ.شــريفة هــالل نجــوان المطيــري، 2016.

دليــل أطروحــات درجتــي الماجســتير و الدكتــوراه حــول منطقــة الخليــج و الجزيــرة العربيــة: و يعــرض   .6
الدليــل المعلومــات الضروريــة حــول أطروحــات الماجســتير و الدكتــوراه و مؤلفيهــا، حيــث يتــم اختيــار 
األطروحــات بنــاًء علــى صلتهــا بمنطقــة الخليــج و الجزيــرة العربيــة. و يكــون المؤلفــون مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس إمــا فــي جامعــة الكويــت أو فــي جامعــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

وحدة األنشــطة الثقـافية: و تتولى مســؤولية تنظيم األنشــطة العلمية و الثقافية للمركز واإلشــراف عليها،  ) ب( 
حيث تشمل الندوات و المؤتمرات و مشاركة المركز في معارض الكتاب محليًا و إقليميًا. و منذ عام 2009، 
نظــم المركــز 13 نــدوة و 5 مؤتمــرات، باإلضافــة إلــى توقيعــه مذكــرة تعــاون مــع جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2009، ممــا عــزز الروابــط لدعــم إقامــة األنشــطة العلميــة و الثقافيــة.

وحــدة أراشــيف الصحــف: و تختــص بجمــع و أرشــفة و تصنيــف المعلومــات المنشــورة فــي الصحــف و  ) ج( 
المجــالت اليوميــة و األســبوعية، و يتــم توفيــر البيانــات للباحثيــن.

وحــدة المكتبــة: تعتبــر مكتبــة المركــز مكتبــة متخصصــة فــي جامعــة الكويــت بموجوداتهــا و كتبهــا و  ) د( 
مراجعهــا و دورياتهــا و خرائطهــا الخاصــة بمنطقــة الخليــج و الجزيــرة العربيــة. و توفــر للباحثيــن قواعــد البيانــات 
التــي تضــم مــا يفــوق 4000 عنــوان باللغــة العربيــة، و 3000 عنــوان باللغــات األجنبيــة، و مايقــارب 100 دوريــة 

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

••

••

••
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يعــود إنشــاء مركــز اللغــات إلــى عــام 1974/1973، ممــا فتــح المجــال لتدريــس اللغــات األجنبيــة فــي جامعــة 
الكويــت، حيــث تعتبــر مقــررات اللغــات متطلبــًا إلزاميــًا للتخــرج بمختلــف التخصصــات العلميــة. و يتولــى المركــز 
مســؤولية تطويــر برامــج اللغــات األجنبيــة، و تنظيــم تدريــس اللغــات المطلوبــة و إنشــاء وحــدات اللغــات فــي 
جميــع الكليــات. كمــا يقــوم بالتوظيــف األمثــل للتقنيــات الحديثــة و ضمــان تطبيــق أحــدث أســاليب التدريــس ممــا 

يســهل عمليــة اكتســاب اللغــة.

و قــد ُألحــق المركــز بعمــادة كليــة اآلداب بموجــب قــرار مديــر الجامعــة رقــم 2438 بتاريــخ 11 أكتوبــر 2011. 
و تتبنــى الكليــة رؤيــة بعيــدة المــدى لتطويــر مركــز اللغــات بمــا يحقــق تطلعــات الجامعــة، حيــث تســعى إلــى 
تنفيــذ البرامــج المقدمــة حاليــًا تحــت مظلــة مركــز اللغــات، و اســتحداث برامــج جديــدة فيمــا بعــد. و يشــمل مركــز 

اللغــات حاليــًا الوحــدات التاليــة:
    وحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها.
    وحدة اللغة اإلنجليزية في كلية اآلداب.

    وحدة اللغة اإلنجليزية في كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية.
    وحدة اللغة اإلنجليزية في كلية الحقوق.

باللغــة العربيــة، و أكثــر مــن 10 دوريــات باللغــات األجنبيــة. و تحتــوي المكتبــة علــى البيانــات اإلحصائيــة، و 
التقاريــر الوزاريــة الســنوية، و التقاريــر الســنوية للمنظمــات و الهيئــات الحكوميــة، و ســجالت محاضــر جلســات 
مجلــس األمــة منــذ تأسيســه. و قــد تــم إضافــة مكتبــة المركــز إلــى قواعــد البيانــات الضخمــة إلــى جانــب المكتبــات 
و مراكــز المعلومــات األخــرى فــي دولــة الكويــت، ممــا يســهل الوصــول لمصــادر المعلومــات و البيانــات المهمــة 
إلفــادة الباحثيــن. وقــد انضــم المركــز أيضــًا إلــى المشــروع الوطنــي الخــاص بالمجلــس الوطنــي للثقافــة و الفنــون 

و اآلداب لتجميــع األرشــيف الوطنــي لجميــع الكتــب و الدوريــات فــي دولــة الكويــت.

وحــدة المعلومــات: و تتولــى مســؤولية تجميــع البيانــات الضروريــة حــول الباحثيــن المهتميــن بمنطقــة  ) ه( 
الخليــج، و اإلشــراف علــى تصنيفهــا و إدخالهــا علــى الحاســب اآللــي لتســهيل عمليــات البحــث و التحكيــم 

الثقافيــة. الفعاليــات  إقامــة  و 

وحــدة اإلنترنــت: و تتولــى مســؤولية صفحــة المركــز علــى اإلنترنــت، حيــث تعمــل علــى تحديــث المعلومــات  ) و( 
حــول أنشــطة المركــز، إلــى جانــب مختلــف الخدمــات المقدمــة لمســتخدمي الشــبكة. و تعــرض الوحــدة المعلومــات 
حــول أهــم األنشــطة األكاديميــة و الثقافيــة و العلميــة، إلــى جانــب الخدمــات المتوفــرة لتلبيــة احتياجــات الباحثيــن.

الحســابات، و متابعــة  المركــز، و تجهيــز  تتولــى مســؤولية طباعــة إصــدارات  ) ز( وحــدة الســكرتارية: و 
الهيئــة اإلداريــة. التكاليــف و تقديمهــا لمديــر المركــز و لرئيــس  الشــهري و المصروفــات و  المدخــول 

ويســتقبل المركــز عــددًا كبيــرا مــن الباحثيــن و الصحفييــن و الــزوار و الوفــود و جميــع المهتميــن بالقضايــا 
اإلســتراتيجية و التطــورات فــي المنطقــة مــن الواليــات المتحــدة، و اليابــان، و كنــدا، و أوروبــا، و تونــس، و 
المملكــة العربيــة الســعودية، و اإلمــارات العربيــة المتحــدة. و يقــع المركــز فــي الحــرم الجامعــي فــي منطقــة 

الشــويخ، جامعــة الكويــت.

مركز اللغات

••

••

••

••
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لتدريــس لقيــاس وتطويــر ا مركــز ا                    

و يقــوم المركــز بتنفيــذ برنامــج اللغــات األجنبيــة بالتنســيق المباشــر مــع األقســام العلميــة، و يقــدم االستشــارات فــي 
تصميــم مناهــج اللغــات األجنبيــة و طــرق تدريســها. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم المركــز بالتعــاون مــع الــوزارات و 
الهيئــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالمــواد التعليميــة، و االستشــارات، و تنفيــذ برنامــج اللغــات األجنبيــة، كمــا يحتفــظ 
بعالقات وثيقة مع المؤسسات و المراكز األكاديمية و الجامعات العالمية و اإلقليمية لتقديم برامج للغات عالية 

الجــودة مدعمــة بالمرافــق و المــوارد.

كمــا يتولــى مركــز اللغــات مســؤولية تطويــر اختبــارات اللغــة و إجــراءات التقييــم، و يعتمــد علــى تكنولوجيــا الوســائط 
المتعددة في عملية التدريس. و يســعى المركز باســتمرار إلى تطوير اختبارات القبول الخاصة باللغات لتقديمها 
بطريقــة مبتكــرة، ال ســيما فــي اللغــة اإلنجليزيــة، و يضمــن حصــول الطلبــة علــى أفضــل وســائل التعليــم حيــث يتــم 
تعييــن كــوادر تدريــس مؤهلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم بتنظيــم ورش العمــل المتخصصــة التــي تتــم باللغــات 

اإلنجليزيــة و الفرنســية و العربيــة، و يســعى لمواكبــة آخــر المســتجدات فــي مجــال تدريــس اللغــات األجنبيــة.

أنشــئ مركــز قيــاس و تطويــر التدريــس بجامعــة الكويــت وفــق المرســوم الــوزاري الصــادر عــن وزارة التربيــة و 
التعليــم العالــي فــي 27 ديســمبر 1977 ليكــون المركــز األول مــن نوعــه فــي العالــم العربــي.

و يعتبــر مركــز قيــاس و تطويــر التدريــس أحــد الوحــدات اإلداريــة التابعــة لمكتــب نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون 
األكاديميــة، و يتكــون مــن عــدة أقســام فنيــة و إداريــة. و يهــدف هــذا المركــز إلــى تطويــر أســاليب التعليــم، و 
تقويــة الطلبــة، و تحســين أداء أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة الكويــت، إضافــًة إلــى تقييــم جــودة البرامــج 

األكاديميــة، كمــا يقــوم بتقديــم خدمــات استشــارية فــي مــا يتعلــق بالقيــاس و التقييــم. 

و يشــرف المركــز علــى األداء األكاديمــي و تقييــم التطــور التعليمــي، و يديــر عمليــة اختبــار القــدرات باســتخدام 
أحــدث البرامــج و التكنولوجيــا.

و منذ نشــأته، كان لمركز قياس و تطوير التعليم دور أساســي في مجال التقييم و اإلرشــاد األكاديمي و ذلك 
الرتباطــه المباشــر بالتعليــم فــي جامعــة الكويــت، و تــدار هــذه العمليــة عــن طريــق االســتبانات لتقييــم أســاليب 
التعليــم و محتويــات المناهــج الدراســية. و تعتبــر هــذه التقييمــات مــن األدوات األساســية التــي تســتخدم لتحليــل 
نشــاط و أداء المعلمين. و يقوم المركز بوضع اســتبانات لقياس األداء التعليمي و المحتوى الدراســي بالتوافق 

مــع متطلبــات الكليــات. عــالوًة علــى ذلــك، تــم إعــداد تطبيــق إلكترونــي للتقييــم و إطالقــه فــي عــام 2014.

إضافــًة إلــى ذلــك، يلعــب مركــز قيــاس و تطويــر التعليــم دورًا رئيســًا فــي رفــع معاييــر قبــول الطلبــة فــي الجامعــة 
ليصلــوا إلــى مســتوى التميــز، و ذلــك مــن خــالل وضــع اختبــارات للقــدرات فــي عــام 1996. و تعتبــر هــذه 
االختبــارات أداًة فعالــة لتقييــم مســتويات الطلبــة و قدراتهــم، ممــا يجعلهــا متطلــب أساســي للقبــول فــي جامعــة 

الكويــت. و يســتخدم المركــز ماســحات ضوئيــة لوضــع عالمــات اختبــارات القــدرات.

إلــى جانــب ذلــك، تــم وضــع نظــام للتســجيل فــي امتحانــات القــدرات علــى شــبكة اإلنترنــت مــن خــالل موقــع مركــز 
قيــاس و تطويــر التعليــم، و يقــوم المركــز حاليــًا بإجــراء اختبــارات علــى اإلنترنــت باســتخدام أحــدث التكنولوجيــا 
فــي مجــال االختبــارات و إعــداد حصيلــة مــن األســئلة لهــذه الغــرض. كمــا يقــوم المركــز باإلشــراف علــى إدارة 

مركز القياس وتطوير التدريس

مركز القياس وتطوير التدريس
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بعــض اختبــارات القبــول العالميــة التــي تتضمــن SAT، وIBT TOFEL، و GRE بالتعــاون مــع جهــات 
االختبــارات التعليميــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

عــالوًة علــى ذلــك، يجــري مركــز قيــاس و تطويــر التعليــم عــدة دراســات و ينتــج تقاريــر إحصائيــة تلعــب دورًا هامــًا 
فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات. و بصفــٍة عامــة، يعتبــر مركــز قيــاس و تطويــر التعليــم مــن أهــم العناصــر الفعالــة 

فــي عمليــة التطويــر و التميــز األكاديمــي.

تأســس مركــز دعــم القــرار عــام 1988 و يتبــع مكتــب نائــب مديــر الجامعــة  للشــؤون العلميــة، حيــث يتولــى 
مســؤولية اإلشــراف علــى شــؤون التعيينــات و الترقيــات الخاصــة بأعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة الكويــت. 
كمــا يختــص المركــز بمراجعــة ملفــات التعيينــات و الترقيــات الــواردة للجنــة االستشــارية، فضــاًل عــن الملفــات 
الــواردة للجنــة التعييــن الخاصــة بالوظائــف الشــاغرة لمدرســي اللغــات فــي جامعــة الكويــت، بمــا فــي ذلــك 
متابعــة األمــور المتعلقــة بحاجــة الكليــات لنشــر اإلعالنــات الخارجيــة الخاصــة بتعييــن أعضــاء هيئــة التدريــس.

المشــاريع  حــول  اإلحصائيــات  و  الدراســات  إعــداد  و  متكامــل،  معلومــات  نظــام  بتطويــر  المركــز  يقــوم  و 
للشــؤون  اإللكترونــي  الموقــع  علــى  يشــرف  كمــا  الجامعــة.  كليــات  مــن  العلميــة  للشــؤون  الــواردة  المختلفــة 
العلميــة، و يعمــل علــى تطبيقــات مواقــع الحكومــة اإللكترونيــة، و يتابــع الخطــة التشــغيلية الخمســية لمكتــب 

نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون العلميــة.

مركز دعم القرار

مركز نظم املعلومات

تــم إنشــاء مركــز نظــم المعلومــات فــي جامعــة الكويــت الكتشــاف أســاليب جديــدة تســاهم فــي خلــق بيئــة افتراضيــة 
المؤسســي  األداء  تعــزز  المهنيــة، و  العمليــة و  الكفــاءات  لتشــجع  الكويــت،  فــي جامعــة  تقنيــة عاليــة  ذات 
فــي المجــاالت التعليميــة و البحثيــة و مجــاالت الخدمــة المجتمعيــة. و يلتــزم المركــز بمهمــة تحقيــق أهــداف 
الجامعــة مــن خــالل عمليــة تحديــث وتطويــر تقنيــات التكنولوجيــا المؤسســية، و المــوارد، و األجهــزة، و أنظمــة 
االتصــاالت، والبنيــة التحتيــة مــن أجــل مواكبــة أحــدث التطــورات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ممــا يســهل 

تقديــم خدمــات اإلنترنــت و االتصــال بالشــبكة فــي جميــع الكليــات، و األقســام، ومراكــز العمــل بالجامعــة.

و يعتبــر مركــز نظــم المعلومــات العصــب التكنولوجــي لنظــام معلومــات الطالــب، و النظــم اإلداريــة و الماليــة، 
كمــا يعتبــر عنصــر أساســي فــي متابعــة مشــروع األرشــيف اإللكترونــي، ومشــروع التســجيل اإللكترونــي لعمــادة 
خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر، إضافــًة إلــى دوره فــي تطويــر نظــام موحــد لجامعــة الكويــت، و إعــادة 
تصميــم البوابــة اإللكترونيــة لنظــام معلومــات الطلبــة، و أتمتــة العمليــات، إلــى جانــب تطويــر خدمــات جديــدة 
للطلبــة و تســهيل العمليــات األكاديميــة، و تفعيــل خدمــات البريــد اإللكترونــي للطلبــة تعزيــزًا للتواصــل. و تــم 
وضــع نظــام معلومــات الطلبــة فــي األســاس بهــدف تتبــع معلومــات الطلبــة ووضعهــم األكاديمــي منــذ التحاقهــم 
بالجامعــة حتــى التخــرج، ورصــد أدائهــم وإنجازاتهــم العلميــة، ليكــون هــذا النظــام مصــدر جوهــري للمعلومــات 

و جــزء أساســي فــي عمليــة صنــع القــرار.
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و يعتبــر المكتــب الفنــي لمركــز نظــم المعلومــات بمثابــة المشــرف علــى اإلجــراءات اإلداريــة و الماليــة فيمــا 
يتعلــق بمشــاريع الشــركات المتعاقــدة مــع نظــم المعلومــات الحاســوبية، إضافــًة إلــى ســعيه المســتمر نحــو إبــرام 
االتفاقيــات و العقــود و الصفقــات. و يقــوم المكتــب الفنــي أيضــًا بتقديــر احتياجــات الجهــات إلــى المــوارد، و 
متابعــة مخــزون الحواســيب و الملحقــات و أدوات التشــغيل، ومتابعــة اســتيراد أجهــزة الحواســيب الشــخصية 
واكسســواراتها، إضافــًة إلــى اهتمامــه بــكل مــا يتعلــق بتراخيــص البرامــج فــي اإلدارات التنفيذيــة واألمانــة العامــة 
ونظــام المعلومــات الحاســوبية. عــالوًة علــى ذلــك، يشــرف مكتــب التنســيق اإلداري علــى التنســيق الفعــال بيــن 
نظــام المعلومــات الحاســوبية و إدارات العالقــات العامــة و اإلدارات الماليــة و األجهــزة اإلداريــة، بمــا فــي ذلــك 

الخدمــات ذات الصلــة فــي جميــع أنحــاء الجامعــة. 

و يلتــزم المركــز أيضــًا بمتابعــة و تلبيــة المتطلبــات المؤسســية مــن برمجيــات، و ذلــك ضمانــًا لجــودة و كفــاءة 
خدمــات األعمــال اآلليــة عبــر مرافــق و أقســام جامعــة الكويــت، و الــذي - بصــرف النظــر عــن مشــروع “البوابــة”-  
ســيحتوي علــى أنظمــة مؤسســية متنوعــة، بمــا فــي ذلــك النظــام المالــي، و أنظمــة المرتبــات، والمكتبــات، وأنظمــة 
الوثائــق، و نظــام معلومــات الطلبــة، والتعليــم عــن بعــد، و نظــم القيــاس و التقييــم ليجمعهــا فــي تعــاون متناغــم مــع 
بعضهــا البعــض. و قــد تــم إطــالق مشــروع “البوابــة” فــي عــام 2001، ليكــون أضخــم مشــروع فــي مجــال العمليــات 
الطالبيــة المتعلقــة بالتســجيل، حيــث تــم تطبيقــه بشــكل فعــال ومســتمر حاليــًا بسالســة و جــودة عاليــة. و التزامــًا 
بمبــادئ الحداثــة و ضمــان الجــودة، يســعى المركــز نحــو تطبيــق أحــدث مســتويات الجــودة العاليــة فــي مجــال نظــم 
المعلومــات، ووضــع معاييــر جديــدة لــألداء فــي تطبيقــات العمــل، كمــا يســعى إلــى تطويــر نظــم مكتفيــة ذاتيــًا مــن 

أجــل تعزيــز اإلمكانــات والقــدرات المؤسســية و تطبيقهــا آليــًا علــى شــبكة اإلنترنــت والنظــم اإللكترونيــة. 

و باإلضافــة إلــى ذلــك، يحافــظ النظــام اإلداري علــى بيانــات المعلومــات المتعلقــة بالمســائل الماليــة فــي إطــار 
السياســات واللوائــح الجامعيــة، و بمــا يتماشــى مــع قوانيــن الدولــة، بمــا فــي ذلــك سياســة التوظيــف والترقيــات 
والحوافــز والتدريــب ونهايــة الخدمــة وغيرهــا مــن األنظمــة علــى نحــٍو تلقائــي، كمــا يشــرف النظــام المالــي علــى 
المعامــالت الماليــة والمعلومــات المحاســبية، ممــا يســهل عمليــة تخطيــط ومراقبــة ورصــد ميزانيــات كليــات جامعــة 

الكويــت و أقســامها لتيســير عمليــة اتخــاذ القــرارات.

و يعتبــر نظــام قاعــدة البيانــات فــي المركــز هــو المســؤول عــن إدارة قواعــد البيانــات و تطبيقــات الشــبكة، و 
إدارة الهويــة و الولــوج، كمــا يديــر نظــم المعلومــات، و نظــام معلومــات الطلبــة والخدمــات علــى شــبكة اإلنترنــت، 
والتعليــم اإللكترونــي، و النظــم الماليــة، ونظــام إدارة المــوارد البشــرية، وإدارة عمليــات الشــراء، والمخــازن، و إدارة 
الوثائــق، إضافــًة إلــى إدارة موقــع جامعــة الكويــت واإلجــراءات األمنيــة المرتبطــة بــه لضمــان اســتمرارية الخدمــات 
المقدمة للمســتخدمين. و يتم أيضًا تقديم خدمات اإلنترنت والتواصل الشــبكي الســكليًا لجميع المســتخدمين في 
جامعــة الكويــت مــن أعضــاء هيئــة تدريــس و طلبــة و موظفيــن، وربــط جميــع مرافــق جامعــة الكويــت، مــع ضمــان 
أمــن المعلومــات فــي بيئــة أمنيــة مشــددة بمــا يتوافــق مــع سياســة أمــن الشــبكة اإللكترونيــة فــي جامعــة الكويــت. 

و تعتمــد جامعــة الكويــت علــى تطبيــق “أوراكل” لألمــور المتعلقــة بالمحاســبة و األعمــال، حيــث أنــه يعتبــر 
نظامــًا دوليــًا يضــم عــدة وحــدات داخليــة متكاملــة تتناســب مــع احتياجــات األعمــال فــي جامعــة الكويــت، بمــا 
فــي ذلــك إعــداد الميزانيــة الماليــة الســنوية وفقــًا لقواعــد ولوائــح وزارة الماليــة. أمــا نظــام “أوراكل” الخــاص 
بالمخــازن فإنــه يهتــم بمتطلبــات التخزيــن والســجالت، وتحديــد مشــتريات و عهــد الكليــات واإلدارات، كمــا يقــدم 
مركــز نظــم المعلومــات التوجيهــات و التدريبــات المطلوبــة لمســتخدمي الحواســيب، و يعمــل علــى ضمــان 
ســالمة التشــغيل فيمــا يتعلــق بجميــع األجهــزة والبرمجيــات والمكونــات األساســية المتعلقــة بالخــوادم، ويقــدم 
خدمــة حــل المشــاكل اإللكترونيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطلبــة. عــالوًة علــى ذلــك، يقــوم 

لمعلومــات نظــم ا مركــز           

مركز نظم المعلومات
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

المركــز باإلشــراف علــى تثبيــت األجهــزة والبرامــج، وتطويرهــا، و ضبطهــا بالشــكل المطلــوب. 

و  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  التطــورات  أحــدث  مواكبــة  إلــى  المعلومــات  نظــم  مركــز  يســعى  و 
االتصــاالت ليمتــاز بأحــدث مــا تــم التوصــل إليــه فــي مجــال األتمتــة و نظــم المعلومــات فــي جامعــة الكويــت، 
و ذلــك باســتخدام أحــدث التكنولوجيــا االفتراضيــة علــى مســتوى خــوادم الحواســيب و دوائــر التخزيــن لضمــان 
كفــاءة عمليــات التخزيــن و االســتعادة التلقائيــة.  كمــا يفــرض عالــم تكنولوجيــا نظــم المعلومــات المتغيــر 
بســرعة فائقــة أن تواكبــه أنظمــة التشــغيل فــي جامعــة الكويــت لتكــون علــى قــدم المســاواة مــع أحــدث أجهــزة 
و أنظمــة التشــغيل اآللــي، و بالتالــي يتــم تطويــر الخطــط واإلســتراتيجيات المســتقبلية لخلــق بيئــة مســتقرة 
و آمنــة قائمــة علــى التكنولوجيــا المتقدمــة وأنظمــة التشــغيل الحديثــة. و علــى هــذا األســاس، فــإن التوجــه 
المســتقبلي لمركــز نظــم المعلومــات ســيكون مبنيــًا علــى تحديــث البنيــة التحتيــة بمــا يتماشــى مــع أحــدث 
النظــم واألجهــزة، إضافــًة إلــى تعزيــز البنيــة التحتيــة المســتخدمة حاليــًا فــي عالــم تكنولوجيــا المعلومــات، 
تحتيــة  بنيــة  إنشــاء  جانــب  إلــى  ذلــك  التشــغيل،  بأنظمــة  المتخصصــة  الــدورات  فــي  تكثيفــًا  يتطلــب  ممــا 

مناســبة لمركــز طــوارئ تحســبًا للحــاالت الطارئــة و الحرجــة.

تمثــل المكتبــات الجامعيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن العمليــة األكاديميــة و البحثيــة لكونهــا مصــدر جوهــري للمعلومــات 
األساســية و المهمــة، حيــث أنهــا تخــدم احتياجــات المجتمعــات الطالبيــة األكاديميــة والبحثيــة مــن مختلــف 
النواحــي التعليميــة والعلميــة، و تزودهــم بالمراجــع المطلوبــة. و قــد بــدأت رحلــة المكتبــات الجامعيــة مــع تأســيس 
جامعة الكويت في عام 1966 عندما أنشــئت المكتبة المركزية في موقع الخالدية. و تتمحور رســالة مكتبات 
جامعــة الكويــت حــول توفيــر المعلومــات المناســبة بجميــع أشــكالها، و تقديــم خدمــات المعلومــات دعمــًا للبرامــج 
األكاديميــة والبحــوث العلميــة فــي جامعــة الكويــت، و لتلبيــة االحتياجــات المعاصــرة و المســتقبلية للمجتمــع 
األكاديمــي و البحثــي بمــا يتماشــى مــع أهــداف الكليــات و اإلدارات العلميــة و توجهاتهــا. لــذا فــإن إدارة المكتبــات 
فــي جامعــة الكويــت أولــت منــذ عــام 1991 اهتمامــًا خاصــًا لتنميــة مصــادر المعلومــات المطبوعــة و غيــر 
المطبوعــة و ذلــك لبنــاء مصــادر متكاملــة تخــدم و تتــالءم مــع هــذه االحتياجــات و البرامــج، و يتــم تحديــث و 

تطويــر هــذه المصــادر بصفــة مســتمرة. 

تتولــى  و  البحثيــة،  و  األكاديميــة  المؤسســية  للنشــاطات  مركــزًا  الكويــت  جامعــة  مكتبــات  إدارة  تعتبــر  و 
بدورهــا مســؤولية متابعــة الجوانــب اإلداريــة و الفنيــة للمكتبــات فيمــا يتعلــق بتوفيــر المصــادر و فهرســتها. 
لــذا فإنهــا تخضــع  و تعتبــر هــذه المكتبــات المصــدر األساســي للمعلومــات فــي كليــات جامعــة الكويــت، 
لعمليــة تطويــر مســتمر لزيــادة حصيلتهــا مــن المصــادر، حيــث تضــم حاليــًا مــا يقــارب 322,964 عنوانــًا 
و 447,629 مجلــدًا يحتــوي علــى رســائل باللغــة العربيــة و لغــات أجنبيــة، إضافــًة إلــى مصــادر مرجعيــة، 
و أطروحــات، و تقاريــر بمختلــف المواضيــع العلميــة. كمــا تشــترك المكتبــات فــي 75 قاعــدة معلومــات، 
إلــى جانــب مجموعــة كتــب إلكترونيــة تتضمــن 10,000 عنــوان فــي مختلــف المجــاالت، و 555 مجلــة 
مطبوعــة )باللغــة العربيــة و لغــات أخــرى(، إضافــًة إلــى 1,575 مجلــة إلكترونيــة أجنبيــة. و تبلــغ محتويــات 
المكتبــات مــن مــواد ســمعية و بصريــة مــا يقــارب 20,040 مــادًة تتضمــن 9,808 فيلــم علمــي، و 1,254 

مخطوطــة أصليــة، و 23,378 مخطوطــة مصــورة. 
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و تتبــع إدارة المكتبــات فــي جامعــة الكويــت نظــام التصنيــف الدولــي: مكتبــة الكونغــرس )LC( و نظــام تصنيــف 
ديــوي العشــري )DDC(، إضافــًة إلــى تقديــم خدمــة الفهــرس اآللــي )OPAC(. و يتــم حاليــًا فهرســة الســجالت 
الببليوغرافيــة للكتــب العربيــة واألجنبيــة، وكذلــك الدوريــات فــي جميــع التخصصــات، ويتــم تحديــث معلومــات 
المــوارد المفصلــة ومواقعهــا بشــكل مســتمر لتســهيل عمليــة وصــول الباحثيــن و المســتفيدين إلــى عناويــن المــوارد 

المتاحــة عبــر مكتبــات الجامعــة.

كمــا تقــدم مكتبــات جامعــة الكويــت خدمــات متعــددة لمجتمــع المســتخدمين المؤسســي، منهــا عمليــة تــداول 
مــواد المكتبــات مــن خــالل نظــام خدمــة تلقائــي، باســتثناء المراجــع، واألطروحــات األصليــة، والدوريــات 
التــي تنطبــق عليهــا سياســة الحجــز. و تخضــع عمليــة التــداول لسياســة فتــرة االســتعارة، إضافــة إلــى المــواد 
المســموح بهــا لمختلــف فئــات المســتخدمين. و فيمــا يتعلــق بالمراجــع، فإنــه يتــم إرشــاد المســتخدمين بشــكل 
المرجعيــة  المجموعــات  اســتخدام  كيفيــة  المعلومــات حــول  مــن اختصاصيــي  فعــال عــن طريــق مجموعــة 
التــي توفرهــا المكتبــات. أمــا خدمــة البحــث اإللكترونــي، فإنهــا تمكــن المســتخدمين  والمــوارد اإللكترونيــة 
مــن الوصــول إلــى الكتــب و المجــالت و قواعــد المعلومــات مــن خــالل البحــث فــي المصــادر، والمجــالت 
والكتــب اإللكترونيــة، ومختلــف قواعــد البيانــات اإللكترونيــة التــي تشــترك فيهــا مكتبــات جامعــة الكويــت، 
“البحــث  خدمــة  تســمح  و  المتاحــة.  اإلنترنــت  ومــوارد  المفتــوح  الوصــول  ذات  المجــالت  ذلــك  فــي  بمــا 
الموحــد” للمســتخدم بالبحــث فــي قواعــد بيانــات إلكترونيــة متعــددة مــن خــالل مربــع بحــث واحــد، إضافــة 
إلــى تمكيــن المســتخدم مــن البحــث ضمــن قاعــدة بيانــات واحــدة عــن طريــق النقــر علــى “قواعــد البيانــات” 

فــي القائمــة الرئيســية. 

و يحظــى أعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة الدراســات العليــا علــى ميــزة خدمــة االســتعارة مــن مختلــف المكتبــات و 
التــي تمكــن المســتخدمين مــن اســتعارة المــوارد مــن المكتبــات المحليــة المتعــددة و مكتبــات دول الخليــج العربــي، 
إضافــًة إلــى المكتبــة البريطانيــة )BLDSC(، و تخضــع هــذه العمليــة لسياســة التســليم الخاصــة بتلــك المكتبــات. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالمــواد المحجــوزة، فإنــه يمكــن الرجــوع إليهــا و اســتخدامها داخــل مبانــي المكتبــات، كمــا يســمح 

باســتعارتها ليــوم واحــد بشــرط إعادتهــا فــي اليــوم التالــي. 

كمــا يتــم توفيــر خدمــات التوجيــه واإلرشــاد لمســتخدمي مكتبــات جامعــة الكويــت، وإطالعهــم علــى مــوارد 
بالمــوارد  المســتخدمين  لتعريــف  إرشــادية  جــوالت  تنظيــم  إلــى  إضافــًة  والمطبوعــة،  اإللكترونيــة  المكتبــات 
اآللــي  الفهــرس  خدمــة  طريــق  عــن  البحــث  ذلــك  فــي  بمــا  والدوريــات،  والمراجــع  الكتــب  ومواقــع  المتاحــة 
قواعــد  فــي  البحــث  علــى  المســتخدمين  لتدريــب  عمــل  ورش  تنظيــم  يتــم  ذلــك،  علــى  عــالوًة   .)OPAC(
البيانــات اإللكترونيــة، والكتــب والمجــالت اإللكترونيــة التــي تشــترك فيهــا جامعــة الكويــت كجــزء مــن خدمــة 
الفهــرس اآللــي )OPAC(، كمــا توفــر المكتبــات أجهــزة حاســوب لتمكــن المســتخدمين مــن البحــث عــن المــواد  
المطلوبــة و تحديــد مواقعهــا فــي المكتبــات لتســهيل الوصــول إليهــا، مــع فــرض رســوم علــى طباعــة المــواد 
وتصويرهــا. و يمكــن االتصــال بالشــبكة الســلكيًا عــن طريقــة هويــة المســتخدمين الجامعيــة و كلمــة المــرور 
الخاصــة بهــم، كمــا يتــم تقديــم خدمــات المســح الضوئــي فــي بعــض المكتبــات، إضافــًة إلــى إتاحــة برامــج 

الهندســة.   فــي مكتبــة كليــة   Pspice و ،MATLAB و ،AutoCAD

لكويــت معــة ا ت جا مكتبــا          
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

إدارة مكتبة الطالب اجلامعي

تعتبــر إدارة مكتبــة الطالــب إحــدى الركائــز األساســية و جــزءًا ال يتجــزأ مــن العمليــة التعليميــة و خدمــة المجتمــع 
األكاديمــي، حيــث تتمثــل رســالتها فــي تحقيــق األهــداف الرئيســية فــي التعليــم الجامعــي مــن خــالل توفيــر 
الكتــب المنهجيــة العربيــة و األجنبيــة للمقــررات الدراســية المطروحــة للكليــات العلميــة و النظريــة علــى المســتوى 

الجامعــي ومســتوى الدراســات العليــا و مقــررات عمــادة خدمــة المجتمــع و التعليــم المســتمر.

و قــد ُأنشــئت إدارة مكتبــة الطالــب الجامعــي عــام 1975 فــي موقــع العديليــة بقــرار مــن مجلــس الجامعــة ثــم 
انتقلــت إلــى موقعهــا الحالــي فــي الشــويخ، وهــي مــن اإلدارات التابعــة لقطــاع نائــب مديــر الجامعــة للخدمــات 
األكاديميــة المســاندة، و تــم تغييــر مســمى المكتبــة إلــى إدارة مكتبــة الطالــب عــام 2005 بعــد أن توســعت 

أنشــطتها و تطــورت خدماتهــا.

و تتضمــن مصــادر المكتبــة إجمالــي عــدد العناويــن المطلوبــة للكتــب الجامعيــة والتــي بلغــت )1560( عنوانــًا 
أجنبيــًا و )1500( عنوانــًا عربيــًا، مــع  تفــاوت النســب وفقــًا لعــدد الطلبــة المســجلين فــي كل مقــرر باإلضافــة 

إلــى العناويــن المتوفــرة ســلفًا مــن متطلبــات المقــررات التــي تــم طرحهــا فــي الفصــول الدراســية الســابقة.

وقــد شــهدت المكتبــة خــالل الســنوات المنصرمــة تطــورات عديــدة مــن أهمهــا تطبيــق نظــام آلــي متكامــل لميكنــة 
جميــع إجــراءات العمــل، و إنشــاء صفحــة خاصــة للمكتبــة علــى شــبكة اإلنترنــت تــزود الطلبــة و المســتفيدين 
بالمعلومــات المتعلقــة بالكتــب المتوفــرة بالمكتبــة، و تحويــل إجــراءات طلــب الكتــب مــن النظــام الورقــي إلــى النظــام 
اآللــي بحيــث يتمكــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن إدخــال طلبهــم مــن خــالل موقــع المكتبــة علــى شــبكة اإلنترنــت 

توفيــرًا للوقــت و الجهــد و وصــواًل ألعلــى مســتويات الجــودة.

و تعتمــد سياســة طلــب الكتــب الدراســية إلدارة مكتبــة الطالــب علــى نظاميــن رئيســين همــا: نظــام الممارســات و 
نظــام الطلــب المباشــر. و تعتبــر المكتبــة جهــة غيــر ربحيــة و تدعــم الكتــب الدراســية بنســبة خصــم تصــل إلــى 

60 % للطلبــة باإلضافــة إلــى دعــم 100 % للطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.

 وتتلخص أهم أنشطة المكتبة فيما يلي :

التنســيق و التعــاون المســتمر مــع الروابــط والجمعيــات الطالبيــة لتيســير حصــول الطلبــة المســتجدين علــى الكتــب الجامعيــة    
فــي مواقــع الجامعــة المختلفــة.

االستعانة بالنشاط الطالبي و تدريب كوادره لمساعدة و خدمة الطلبة و إرشادهم للوصول إلى الكتب المطلوبة.   

تــم التنســيق و االتفــاق مــع البنــك الوطنــي بموافقــة األمانــة العامــة إلقامــة خيمــة كبيــرة بمســاحة )500 متــر( فــي المواقــف    
الخلفيــة للمكتبــة، و ذلــك لمواجهــة مشــكلة ضيــق المســاحة التــي تواجههــا اإلدارة حيــث يتــم فيهــا عمليــات البيــع اليوميــة ممــا 

ســاهم فــي تخفيــف االزدحــام فــي صالــة العــرض و ســاهم بســهولة تنقــل الطلبــة و الموظفيــن والعمــل بصــورة أســهل. 

تمديد ســاعات العمل في اإلدارة لتكون من الســاعة 8.00 صباحًا حتى الســاعة 5.00 مســاًء لمدة أربعة أســابيع لخدمة    
جمــوع الطلبــة وتســهيل حصولهــم علــى الكتــب الدراســية.

••

••

••

••
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أبرز إنجازات مكتبة الطالب:
حصول إدارة مكتبة الطالب على جائزة التميز اإلداري لعام 2015/2014.  .1

تغطية إعالمية لنشــاط و خدمات إدارة مكتبة الطالب، و إرشــاد المســتفيدين عن هذه الخدمات من خالل المقابالت   .2
الصحفيــة.

تجديد النظام األمني لمخارج و مداخل اإلدارة الرئيسية و مخارج الموظفين، و ذلك حفاظًا على مقتنيات المكتبة.  .3
العمل على تحديث و صيانة النظام اآللي المطبق في إدارة مكتبة الطالب ليتماشى مع المستجدات الجديدة في العمل.  .4

توفيــر محّصليــن إلدارة مكتبــة الطالــب علــى فترتيــن بدايــة كل فصــل دراســي للعمــل بقســم المحاســبة لســد احتياجــات   .5
اإلدارة، و خدمــة جمــوع الطلبــة، و إنجــاز األعمــال الضروريــة، و القيــام بعمليــات البيــع اليومــي االئتمانــي للطلبــة و 

المشــاركة فــي تســعير الكتــب الــواردة.
توفيــر عمالــة إلدارة مكتبــة الطالــب علــى فترتيــن بدايــة كل فصــل دراســي للعمــل بوحــدة التزويــد و المســاعدة لســد   .6
حاجــة الوحــدة و خدمــة جمــوع الطلبــة بصــورة أســرع، باإلضافــة إلــى تســعير الكتــب الدراســية، و نقــل الكتــب مــن إدارة 

شــؤون التخزيــن إلــى صالــة العــرض و ترتيبهــا علــى األرفــف باالتفــاق مــع األقســام التابعــة لــإلدارة. 
تدريب الموظفين الجدد على النظام اآللي و بقية الموظفين على ما استجد من تحديث على النظام.  .7

تعيين موظفين جدد لقسم الكتب العربية و األجنبية و المحاسبة.  .8
إدراج إدارة مكتبة الطالب ضمن مراكز العمل ذات الصلة بالفصل الصيفي.  .9

ترشيح رؤساء األقسام و الوحدات والموظفين لحضور الدورات التدريبية.  .10
توفير بعض األجهزة التي تحتاجها اإلدارة.  .11
عمل عقد صيانة و تطوير النظام اآللي.  .12

وضــع خطــة ســنوية لطلبــات الكتــب الدراســية العربيــة و األجنبيــة لتجنــب مشــكلة طــول الــدورة المســتندية و اختصارهــا   .13
فــي معاملــة واحــدة تطــرح ســنويًا بكافــة الطلبــات.

دعم الكتب الدراسية بنسبة خصم 60 % للطلبة، باإلضافة إلى دعم 100 % للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.  .14

رؤية إدارة مكتبة الطالب:
الســعي لتحقيــق التميــز فــي تقديــم أفضــل الخدمــات المكتبيــة مــن حيــث الســرعة و الكفــاءة باســتخدام التقنيــات 
الحديثــة لمجتمــع الجامعــة مــن طــالب و هيئــة أكاديميــة مــن خــالل جهــاز إداري داعــم لهــذا النظــام، و ذلــك 

لتحقيــق األهــداف المرجــوة و التــي مــن أهمهــا:

تحسين أداء قدرات الموظفين و التعاون معًا لرفع درجة تميز المكتبة.   .1
تقليــص إجــراءات العمــل المتبعــة بيــن إدارة مكتبــة الطالــب و اإلدارات األخــرى ذات الصلــة المباشــرة لتحقيــق الســرعة   .2

و الدقــة فــي إنجــاز األعمــال المطلوبــة.
الدراســية لضمــان  بالمقــررات  المســجلين  الطلبــة  أعــداد  الطلبــة لمعرفــة  بعمــادة شــؤون  الطالــب  إدارة مكتبــة  ربــط   .3

المطلوبــة. بالكتــب  مقارنتهــا  و  المســجلين  أعــداد  معرفــة  و  الدعــم،  علــى  حصولهــم 
العمــل علــى دراســة تطبيــق آليــة جديــدة لطلبــات الكتــب الدراســية عــن طريــق خدمــة طــرح الكتــب التعليميــة التدريســية   .4

رقميــًا، و هــذا المشــروع يخــدم الطالــب لوصولــه للكتــاب إلكترونيــًا بصــورة ســريعة. 
إيقــاف طلــب تشــغيل المطبوعــات للمذكــرات الــواردة مــن األقســام العلميــة التــي تتــم عــن طريــق مطبعــة جامعــة الكويــت،   .5
و االتفــاق مــع الكليــات العلميــة بــأن يتــم عــرض المذكــرات عــن طريــق الموقــع الخــاص بــكل كليــة و ذلــك توفيــرًا لجهــد 

معــي لجا ا لــب  لطا ا مكتبــة  رة  دا إ
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

الطالــب، و للتقليــل مــن تكلفــة الطباعــة لــدى إدارة مطبعــة الجامعــة، و االســتفادة مــن  المســاحة داخــل صالــة العــرض.
دراســة إمكانيــة تغييــر شــروط توريــد الكتــب الدراســية حيــث يتــم التوريــد بعــد توقيــع العقــد، و يكــون توفيــر الكتــب للمكتبــة   .6

بنــاًء علــى الطلــب، و ذلــك لتفــادي مشــكلة التكــدس التــي تحــدث بالمكتبــة.

عمل معارض سنويًا لعرض الكتب التي لم تستخدم منذ سنوات و بيعها.  .7
إصدار كتيب خاص بإدارة مكتبة الطالب يشرح كل الخدمات التي تقدمها المكتبة.  .8

تزويد الطالب و الدارسين بالثقافة المكتبية األساسية لتمكينهم من االستفادة المثلى من مقتنيات المكتبة و معلوماتها.  .9
تطوير العمل المكتبي، و التحسين في مجاالت األداء الوظيفي و اإلعالمي و التوثيقي.  .10

فتح أفرع جديدة  لإلدارة تسهياًل للطالب في الحصول على الكتب الدراسية بصورة أسرع.    .11
توســعة المبني الذي تشــغله إدارة المكتبة حاليًا لتلبية الحاجة الماســة إلضافة بعض األنشــطة التي من شــأنها تنويع   .12
و زيــادة نطــاق خدمــات جديــدة تحقــق التميــز فــي األداء،  و توفيــر خدمــة أفضــل للمســتفيدين وتلبيــة حاجــة األقســام 

الفنيــة مــن القــوى العاملــة.
توفيــر جهــاز يتــم عــرض الكتــب الدراســية عليــه حيــث يتــم الشــراء منــه بعــد انتهــاء مواعيــد الــدوام الرســمي لــإلدارة، و   .13

ذلــك لضمــان حصــول الطلبــة علــى الكتــب الدراســية فــي أي وقــت.
توفر سيرفر حديث بداًل من القديم.  .14

آفاق
جريدة جامعة الكويت األسبوعية

تأسســت جريــدة آفــاق، وهــي جريــدة جامعــة الكويــت األســبوعية، فــي عــام 1978 تحــت مظلــة مكتــب نائــب 
مديــر الجامعــة للخدمــات األكاديميــة المســاندة، بهــدف نقــل آخــر األخبــار و األحــداث و الفعاليــات فــي مختلــف 
قطاعــات الجامعــة األكاديميــة و البحثيــة و اإلداريــة، باإلضافــة إلــى المعلومــات ذات الصلــة المباشــرة بالطلبــة 
و الموظفيــن و المجتمــع الجامعــي. و ُتعــد جريــدة آفــاق قنــاًة حيويــًة لرصــد االتجاهــات التنمويــة داخــل جامعــة 
الكويــت، بمــا فــي ذلــك أهــم اإلنجــازات الجامعيــة فــي المجــاالت العلميــة و الثقافيــة و االجتماعيــة و الرياضيــة 
للمجتمــع الطالبــي، فضــاًل عــن المبــادرات و البرامــج الجديــدة، و اإلعــالن عــن األنشــطة المتعــددة بجامعــة 
الكويــت علــى مــدار األســبوع. و تشــكل مثــل هــذه األحــداث معلومــات مفيــدة للغايــة تتطلــب التغطيــة علــى نطــاق 
واســع، حيــث يتــم نشــرها فــي العــدد األســبوعي مــن جريــدة آفــاق كأخبــار يوميــة و أحــداث و تقاريــر تحليليــة. 
و تهــدف الجريــدة بشــكل أساســي إلــى إبقــاء المجتمــع الجامعــي علــى اطــالع و علــم بآخــر األخبــار و ضمــان 
وصولهــا إلــى أكبــر عــدد مــن القــراء و المجتمــع العــام لمواكبــة التطــورات فــي جامعــة الكويــت. و بالتالــي، تلعــب 
جريــدة آفــاق دورًا فاعــاًل فــي رصــد األحــداث الجاريــة داخــل الحــرم الجامعــي حــول القضايــا و األنشــطة العلميــة 

و الثقافيــة و التعليميــة و االجتماعيــة، و ذلــك ضمــن إطــار مهمــة جامعــة الكويــت و أهدافهــا. 

و تقــوم جريــدة آفــاق بالتغطيــة الفّعالــة للتطــورات العلميــة و الفكريــة و الثقافيــة حــول الــدور الرئيــس لجامعــة 
الكويــت فــي تطويــر كــوادر مســتقبلية مؤّهلــة لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة و خدمــة المجتمــع. و تتبنــى الجريــدة 
سياســة إعالمية راســخة للتغطيات اإلخبارية و المواد التحريرية و التقارير، و تتبع المعايير العالمية في تقديم 
و نقــل أحــدث المعلومــات عــن األحــداث و األنشــطة فــي مختلــف الكليــات، كمــا تعمــل علــى ضمــان العالميــة 

دقــة األخبــار و صحتهــا، و قيمتهــا للطلبــة و الموظفيــن و أعضــاء هيئــة التدريــس، و الجمهــور العــام. 

و إلــى جانــب كونهــا أداًة لنشــر الوعــي، تعتبــر جريــدة آفــاق وســيلة إبداعيــة لتعزيــز األواصــر العلميــة و الثقافيــة 
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بعــد عــن  لتعليــم  مركــز ا          

تــم إنشــاء المركــز فــي العــام الجامعــي 2002/2001 لتعزيــز ثقافــة التعليــم عــن بعــد و التعلــم اإللكترونــي فــي 
جامعة الكويت، و يعمل المركز تحت اإلشــراف المباشــر لنائب مدير الجامعة للخدمات األكاديمية المســاندة، 
حيــث يقــوم المركــز بتســهيل العمليــة التعليميــة عبــر التكنولوجيــا المتقدمــة. و قــد تــم تحديــد سياســات التعليــم عــن 

بعــد و التعلــم اإللكترونــي علــى أنــه ليــس بديــاًل عــن التعليــم التقليــدي و لكــن موازيــًا لــه.

و تــم اعتمــاد التعليــم اإللكترونــي فــي جامعــة الكويــت فــي عــام 2003 لدعــم أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب 
بالجامعــة و مســاندتهم فــي تطويــر تقنيــات االتصــاالت و المعلومــات لالرتقــاء بمســتوى الخدمــة التعليميــة 
التــي تقدمهــا الجامعــة للطــالب، و لترويــج و تشــجيع التميــز فــي مجــاالت التدريــس و التعليــم فــي جامعــة 
الكويــت. ويعتبــر التعليــم اإللكترونــي أســلوب مــن أســاليب إيصــال المعلومــة للمتعلــم، و يتــم فيــه اســتخدام 
آليــات االتصــال الحديثــة مــن حاســب آلــي وشــبكاته و وســائطه المتعــددة مــن صــوت و صــورة و آليــات بحــث 
و مكتبــات إلكترونيــة، أي اســتخدام التقنيــات بجميــع أنواعهــا إليصــال المعلومــة للطالــب بأقصــر وقــت و أقــل 

جهــد و أكبــر فائــدة.

مركز  التعليم عن بعد

مــع الجامعــات و المؤسســات و الجهــات المحليــة و العالميــة. و لتحقيــق هــذه المهمــة، تحافــظ الجريــدة علــى 
عالقــات دائمــة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس و الطلبــة، بينمــا ترصــد التطــورات و اإلنجــازات المؤسســية و 

األنشــطة التــي تحمــل قيمــة إخباريــة تســتحق النشــر و بلــوغ المجتمــع المؤسســي و المجتمــع العــام.

و تحافــظ الجريــدة علــى ثقافــة رعايــة مواهــب الطلبــة، خاصــًة مهــارات الكتابــة و التحريــر الصحفــي حــول القضايــا 
الراهنــة فــي الكليــات بمــا يحقــق تطلعــات جامعــة الكويــت و أهدافهــا و قيمهــا، كمــا تحــرص علــى نشــر األخبــار و 
المعلومــات الموثوقــة باعتبارهــا قنــاة حيويــة تربــط الجامعــة بالمجتمــع الكويتــي و تبقيــه علــى اطــالع بالتطــورات 

و القرارات و اإلنجازات المؤسســية.

و تكفــل الجريــدة حريــة التعبيــر عــن الــرأي باعتبــاره قيمــة أساســية تتماشــى مــع النظــم الديموقراطيــة للدولــة، و 
ذلــك إدراكًا ألهميتــه فــي تبــادل األفــكار حــول القضايــا الفكريــة و الثقافيــة و السياســية و االجتماعيــة، فــي حيــن 
تعمــل علــى توعيــة الطلبــة بقيمــة المبــادئ و الممارســات الديمقراطيــة فــي التقاريــر اإلخباريــة. وتقــوم جريــدة آفــاق 
برعايــة الطاقــات الشــابة مــن الصحفييــن الناشــئين، و تدريــب طلبــة الجامعــات فــي فــن الصحافــة، حيــث تتيــح 
الفرصــة لطلبــة تخصــص اإلعــالم فــي ممارســة مهاراتهــم الصحفيــة مــن خــالل التدريــب العملــي و التعلــم و ذلــك 

ضمــن إطــار اللوائــح و الواجبــات و المســؤوليات األخالقيــة و القانونيــة.

و قــد دأبــت جريــدة آفــاق منــذ تأسيســها علــى تطويــر و تحديــث صفحاتهــا التحريريــة، بمــا فــي ذلــك التغطيــات 
اإلخبارية باللغة اإلنجليزية حتى يستفيد غير الناطقين باللغة العربية في مجتمع الكليات من محتواها اإلخباري. 
كمــا تلتــزم الجريــدة بمبــادئ المســؤولية االجتماعيــة فــي نشــر األخبــار،  وتشــارك فــي اللقــاءات االجتماعيــة و 
الثقافيــة، و لهــا موقعهــا اإللكترونــي الخــاص )afaq.kuniv.edu(، باإلضافــة إلــى ســهولة الوصــول إلــى األخبــار 
األســبوعية علــى حســابها فــي تويتــر )afaqjournal(. أمــا مــن حيــث أســاليب عــرض األخبــار، فتوظــف الجريــدة 
تقنيات متقدمة و وسائط إلكترونية للنشر الفوري ألخبار جامعة الكويت و تطوراتها لتصل إلى الجمهور العام.  
وتعمل الجريدة كوسيلة إعالم موثوقة تصل بين أطراف المجتمع األكاديمي و الطالبي و اإلداري في الجامعة، 

و تعــزز عالقتــه مــع المجتمــع الكويتــي و المؤسســات المحليــة و اإلقليميــة و الدوليــة و عمــوم القــراء.

مركز التعليم عن بعد
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

أهداف المركز األساسية:
تنفيذ برنامج المؤتمرات اإللكترونية.   

تحقيق الربط بين جامعة الكويت و الجامعات األخرى من خالل الربط اإللكتروني.    
التعــاون و التواصــل مــع مؤسســات و مراكــز التعليــم عــن بعــد علــى مســتوى الخليــج و العالــم العربــي و علــى الصعيــد   

الدولــي.

استكمال تنفيذ إنشاء الفصول الذكية بناًء على طلب الكليات الجامعية.      
اســتغالل اإلمكانــات الفنيــة لبرامــج المركــز التقنيــة و األكاديميــة مــن أجــل إعــداد شــهادات الدبلــوم الصــادرة عــن مركــز   
التعليــم عــن بعــد و التــي تشــمل جميــع التخصصــات العلميــة ) وذلــك بالتعــاون مــع نائــب رئيــس الشــؤون األكاديميــة.(

.Video Conferencing المشاركة بالمؤتمرات اإللكترونية عبر نظام ال   
.Electronic Package تطوير المادة العلمية للمقررات الدراسية بما يمكن من استخدامها إلكترونيًا   

مشــروع إنشــاء المكتبــة اإللكترونيــة الخاصــة بالمركــز لتصنيــف و تخزيــن المقــررات ليســتفيد منهــا الطالــب و عضــو هيئــة    
التدريــس.

إمكانيــة إعــداد و تنفيــذ برامــج تدريبيــة عبــر نظــام التعليــم عــن بعــد بالتعــاون مــع المكاتــب االستشــارية بالكليــات العلميــة    
و باســتخدام نظــام الربــط بيــن الجامعــات و المراكــز التدريبيــة فــي الخــارج.

االختصاصات الرئيسة للمركز:
متابعــة إجــراءات تســجيل الدارســين، و متابعــة البرامــج الدراســية بالتعــاون مــع األقســام العلميــة فــي الكليــات العلميــة 

المختلفــة و عمــادة القبــول و التســجيل.
التنســيق المســتمر بيــن الكليــات العلميــة و مكتــب نائــب مديــر الجامعــة للخدمــات األكاديميــة المســاندة فــي مجــال تنفيــذ 

نظــام التعليــم عــن بعــد.
التعــاون مــع الكليــات العلميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس المشــاركين إلعــداد المقــررات الدراســية و تهيئتهــا لالســتخدام ضمــن 

النظام.
متابعــة إعــداد و تجهيــز القاعــات الدراســية الخاصــة المجهــزة بالتوصيــالت اإللكترونيــة و الحاســبات اآلليــة و البرامــج 

الجاهــزة لتنفيــذ النظــام مــن خاللهــا والســتخدامها مــن قبــل هيئــة التدريــس.
فتــح قنــوات التعــاون و التنســيق مــع مؤسســات التعليــم العالــي بــدول مجلــس التعــاون لالســتفادة مــن الخبــرات فــي مجــال 

التعليــم عــن بعــد، وتوســيع شــبكة هــذا النظــام بيــن دول مجلــس التعــاون.
متابعــة المســتجدات و التطــورات الفنيــة و التقنيــة و األكاديميــة التــي طــرأت علــى النظــام، و االســتفادة منهــا فــي تطويــر 

نظــام التعليــم عــن بعــد بجامعــة الكويــت.

في مجال التعليم والتدريب اإللكتروني 
 

و قــد تــم اختيــار أنســب النظــم التعليميــة األكاديميــة الدوليــة لتطويــر و إدارة المقــررات بمــا يرقــى بالعمليــة 
التعليميــة بجامعــة الكويــت و مواكبــة التكنولوجيــا حرصــًا علــى تطويــر و تنميــة مهــارات و قــدرات أعضــاء 
الطلبــة  و  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  بتدريــب  المركــز  يقــوم  حيــث  العامليــن،  و  الطلبــة  و  التدريــس  هيئــة 
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بصفــة دوريــة  وفصليــًا علــى اســتخدامات أنظمــة التعليــم اإللكترونــيBlackboard و نظــام التدريــب 
.Track اإللكترونــي 

Blackboard نظام التعليم اإللكتروني
هــي طريقــة للتعليــم باســتخدام آليــات االتصــال الحديثــة كالحاســب و الشــبكات و الوســائط المتعــددة و 
بوابــات اإلنترنــت مــن أجــل إيصــال المعلومــات للمتعلميــن بأســرع وقــت و أقــل تكلفــة و بصــورة تمكــن مــن 

إدارة العمليــة التعليميــة و ضبطهــا و قيــاس و تقييــم أداء المتعلميــن.

)Track ( نظام التدريب اإللكتروني
التكنولوجــي و  المهنــي و  إلكترونيــة علــى الصعيــد  مــن حضــور عــدة دورات  المســتخدم  تمكيــن  هــو 
الشــخصي بــدون تكلفــة ماليــة أو اتخــاذ أي إجــراءات أو موافقــات ورقيــة مــع إمكانيــة التســجيل و البــدء 
الفــوري فــي الــدورات بحيــث ال يتقيــد المتــدرب بوقــت و ال زمــن معيــن، و يتميــز النظــام بالمرونــة و 
المســتقبلة مســتعدة  الجهــة  إلــى أن تصبــح  إمكانيــة تخزينهــا  فائقــة و  بدقــة  المعلومــة  ســرعة توصيــل 
لقراءتهــا. ويهــدف هــذا النظــام لإلســهام فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل بتوفيــر الكفــاءات المدربــة و 
رفــع المســتوى األكاديمــي للمتــدرب. و لــم تنحصــر االســتفادة منــه علــى الطلبــة فقــط، إنمــا شــمل النظــام 
خدمــة أعضــاء هيئــة التدريــس و الموظفيــن أيضــًا، و تشــمل مكتبــة النظــام علــى أكثــر مــن 2000 
مقــرر تدريبــي متخصــص فــي مجــاالت نظــم المعلومــات، و تكنولوجيــا الحاســوب، و المهــارات القياديــة 

المهنيــة، و العلــوم اإلداريــة و االقتصاديــة.

يعتبــر مجــال العالقــات العامــة نشــاطًا حيويــًا فــي أنظمــة اإلدارة الحديثــة، و تلعــب إدراة العالقــات 
العامــة واإلعــالم بجامعــة الكويــت دورًا كبيــرًا فــي تأصيــل روابــط التواصــل داخــل الجامعــة و خارجهــا، 
داخــل جامعــة  الموظفيــن والطلبــة  التدريــس و  المؤسســية، و خدمــة أعضــاء هيئــة  الصــورة  إبــراز  و 
الكويــت و عمــوم المجتمــع. و تقــوم اإلدارة بتطويــر روابــط دائمــة بيــن المؤسســات و المجتمــع، حيــث 
تمثــل الواجهــة التــي ُيعــرض مــن خاللهــا الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه جامعــة الكويــت فــي إثــراء المجتمــع 
مــن خــالل التعليــم المتقــدم و نشــر المعرفــة و تنظيــم مختلــف الفعاليــات و األنشــطة الخاصــة بخدمــة 
المجتمــع. و تتولــى اإلدارة نشــر المعلومــات الهامــة حــول البرامــج األكاديميــة، و األنشــطة المختلفــة، و 
التطــورات المؤسســية المتنوعــة، كمــا تربــط المســؤولين و الهيئــات الرســمية و أعضــاء هيئــة التدريــس و 
الباحثيــن و الطلبــة داخــل جامعــة الكويــت و خارجهــا، و توظــف أحــدث التقنيــات و الوســائل الســمعية و 
البصريــة و وســائل اإلعــالم المختلفــة فــي توعيــة الجمهــور و المؤسســات الخارجيــة و القطاعــات العامــة 
و الخاصــة بالبرامــج العلميــة فــي جامعــة الكويــت و أنشــطتها المتنوعــة. و تقــدم اإلدارة المعلومــات حــول 
مختلــف أنشــطة الكليــات و فعالياتهــا القادمــة، و تشــجع المشــاركة الفعالــة لكافــة القطاعــات فــي مختلــف 
األنشــطة البحثيــة و العلميــة و التدريبيــة و االستشــارية، و تعمــل علــى توعيــة الجمهــور بالخدمــات 
المتنوعــة فــي جامعــة الكويــت، و تقــوم بالتوظيــف الفعــال لوســائل اإلعــالم فــي نشــر التوعيــة باألهــداف 

و التطــورات و اإلنجــازات المؤسســية.

إدارة العالقات العامة و اإلعالم

م عــال إل وا مــة  لعا ا ت  ــا قـ لعال ا رة  دا إ

إدارة العالقـات العامة واإلعالم
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

و تتمثــل رســالة اإلدارة فــي تعزيــز صــورة جامعــة الكويــت و دعــم مكانتهــا العلميــة، و نشــر المعلومــات الموثوقــة 
حــول التطــورات المؤسســية داخــل جامعــة الكويــت و خارجهــا، و تســليط الضــوء علــى الــدور الرئيــس لجامعــة 

الكويــت كمؤسســة أكاديميــة تلتــزم بإثــراء المجتمــع بالعلــم و المعرفــة.

و تتبــع إدارة العالقــات العامــة و اإلعــالم مكتــب أميــن عــام الجامعــة، و تختــص بتعريــف المجتمــع الكويتــي 
بمختلــف األنشــطة و الخدمــات التــي تؤديهــا الجامعــة، فــي حيــن تعمــل علــى تعزيــز عالقــة الجامعــة بالمجتمــع. و 
تهدف اإلدارة إلى تهيئة الظروف التي تساعد على زيادة مساهمة الجامعة في تنمية المجتمع، و بناء عالقات 
متينة مع المؤسسات اإلعالمية لنشر التوعية برسالة الجامعة و أهدافها و إنجازاتها. و تعمل اإلدارة حاليًا على 
إبــراز أنشــطة الجامعــة البحثيــة و العلميــة، و نشــر أحــدث األخبــار األكاديميــة مــن خــالل قنــوات إعالميــة متنوعــة.

تنقسم إدارة العالقـات العامة و اإلعالم إلى عدة أقسام، و ذلك كاآلتي:
التركيــز علــى األفــكار  مــع  المكتوبــة و إمكاناتهــا،  قــوة وســائل اإلعــالم  قســم الصحافــة: يعتمــد علــى   .1
التصريحــات الصحفيــة و  التحليــالت و  المقــاالت و  مــن خــالل  نقلهــا  يتــم  التــي  و اآلراء و األخبــار 
اإلعالنــات، و هــي المســؤولة عــن تزويــد جميــع الصحــف بالمعلومــات الموثوقــة عــن أنشــطة الجامعــة و 
إنجازاتهــا لتصــل إلــى عــدد كبيــر مــن القــراء و الجمهــور المهتــم. و يعمــل فــي القســم نخبــة مــن خريجــي 
قســم اإلعــالم بكليــة اآلداب ممــن يتمتعــون بالخبــرة و الكفــاءة فــي المجــال الصحفــي، و يعملــون بفاعليــة 
علــى التوعيــة المســتمرة بآخــر التطــورات فــي جامعــة الكويــت. و يقــوم القســم بالتعــاون مــع العديــد مــن 
الصحــف، و وكالــة األنبــاء الكويتيــة )كونــا( فــي عــرض أخبــار الجامعــة، و يشــرف علــى نشــر اإلعالنــات 
و األحــداث و األنشــطة علــى الموقــع اإللكترونــي للجامعــة، باإلضافــة إلــى توثيــق و إصــدار المطبوعــات 

حــول أبــرز األنشــطة و المؤتمــرات فــي الجامعــة.

قســم البرامــج اإلعالميــة: و هــو المســؤول عــن تغطيــة الفعاليــات واألنشــطة و النــدوات و المؤتمــرات،   .2
و إعــداد التغطيــات و التصريحــات الخاصــة بالفعاليــات العلميــة و الثقافيــة. و يتعــاون القســم مــع وزارة 
اإلعــالم )تلفزيــون الكويــت( لعــرض برنامــج ”بانورامــا جامعيــة“، و مــع مختلــف القنــوات الفضائيــة لتغطيــة 
بإعــداد  القســم  قــام  كمــا  الكويــت.  برامــج إلذاعــة  إعــداد  جانــب  إلــى  الجامعيــة،  األخبــار  و  الفعاليــات 
اســتطالع حــول إدارة الســكن الطالبــي، باإلضافــة إلــى إجــراء مقابــالت مــع طــالب المنــح الدراســية، و 
يحتفــظ بأرشــيف لألحــداث و البرامــج التلفزيونيــة كمرجــع للباحثيــن و الصحفييــن و منتجــي األفــالم و 
الُكتّــاب و المصوريــن. و شــارك القســم مــع قســم اإلعــالم فــي تنظيــم المؤتمــر الخامــس عشــر للجمعيــة 
العربيــة األمريكيــة ألســاتذة االتصــال، باإلضافــة إلــى تســهيل تصويــر البرامــج العلميــة والثقافيــة فــي الحــرم  

الجامعــي علــى العديــد مــن شــركات اإلنتــاج التلفزيونــي.

قســم اإلعــالن: يتولــى مســؤولية إعالنــات جامعــة الكويــت المتعلقــة بمراكــز العمــل و األقســام و العمــادات،   .3
و اإلعــالن عــن احتفــاالت التكريــم المختلفــة. كمــا ينظــم الحمــالت اإلعالنيــة حــول االحتفــاالت و النــدوات 

و المعــارض و الفعاليــات التــي تنظمهــا مختلــف الكليــات و المراكــز و القطاعــات.

و  بالوثائــق  المتمثلــة  الجامعــة  إصــدارات  توزيــع  و  إنتــاج  و  إعــداد  مســؤولية  يتولــى  اإلصــدارات:  قســم   .4
اإلعالنــات. و  البوســترات  و  المنشــورات 

قســم التصويــر:  يقــوم بعمليــة األرشــفة اإللكترونيــة للصــور والمرئيــات لمواقــع الجامعــة و أنشــطتها و فعالياتهــا   .5
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لتســهيل الرجــوع إليهــا. و يحتفــظ القســم بصــور حصريــة لمبانــي الجامعــة، بمــا فــي ذلــك مدينــة صبــاح 
الســالم الجامعيــة فــي الشــدادية ، فضــالً عــن ســجالت حفــالت التخــرج و االحتفــال الســنوي لألمانــة العامــة.

قســم العالقــات العامــة: يتولــى مســؤولية تنظيــم الفعاليــات الجامعيــة الرئيســة مثــل حفــل تخريــج الطلبــة   .6
التبــادل  الفعاليــات المقامــة للوفــود الزائــرة، و طلبــة برامــج  المتفوقيــن، و حفــل التخــرج الموحــد، و 

الطالبــي، و ضيــوف الجامعــة، إلــى جانــب االهتمــام بأمــور ســفر الوفــود و تنقالتهــم و زياراتهــم.

قسم المعارض و المؤتمرات: يتولى مسؤولية ضمان مشاركة جامعة الكويت في المعارض الداخلية و   .7
الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، إلى جانب تنظيم الندوات و الفعاليات العلمية و األكاديمية، 
و المعارض و المؤتمرات، و تقديم الهدايا التذكارية و الكتيبات و المنشورات و األعداد الخاصة حول 
سياســة القبــول بالكليــات و مراكــز العمــل. كمــا يقــوم بالتنســيق مــع وزارة التربيــة و التعليــم للمشــاركة فــي 
المعارض المدرسية، و توعية الطلبة بأنشطة الجامعة و خدماتها المختلفة. هذا باإلضافة إلى التعامل 
مــع الشــركات الخاصــة لتصميــم ركــن جامعــة الكويــت فــي الفعاليــات و المعــارض الرئيســة. و فــي هــذا 
الســياق، يتمثــل أهــم إنجــاز للقســم فــي مشــاركة جامعــة الكويــت فــي معــرض الكويــت لالســتقالل بمناســبة 

األعيــاد الوطنية.

قســم النشــر اإللكترونــي: هــو المســؤول عــن اإلشــراف علــى الموقــع اإللكترونــي الرســمي لجامعــة   .8
المعلومــات و اإلعالنــات، كمــا  يتــم عــرض األخبــار و  الكويــت )www.ku.edu.kw( حيــث 
يرتبــط بمواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل الفيســبوك و التويتــر، و يعتمــد علــى الرســائل القصيــرة 
األخبــار  آخــر  نقــل  و  الكويــت  جامعــة  قطاعــات  مــع  الســريع  للتواصــل  اإللكترونــي  البريــد  و 
القســم  ينشــر  و  اإلعــالم.  فــي وســائل  نشــرها  قبــل  يومــي  بشــكل  اإلنجليزيــة  و  العربيــة  باللغتيــن 
تصريحــات اإلدارة العليــا و المســؤولين فــي الجامعــة، و القــرارات الرســمية الصــادرة عــن مديــر 
و  األخبــار  و  التصريحــات  أيضــًا  القســم  يوفــر  و  العمــداء.  لجنــة  و  العــام  األميــن  و  الجامعــة 
إلــى جانــب تصميمــه  فــي جريــدة آفــاق الجامعيــة األســبوعية،  ليتــم نشــرها  اإلعالنــات المترجمــة 
للقســم اإلنجليــزي فيهــا. كمــا يغطــي القســم االنتخابــات الطالبيــة و كافــة أخبارهــا و مجرياتهــا، و 
عمــل تغطيــة متكاملــة لحفــل التخريــج الســنوي لجامعــة الكويــت و الــذي ُيعقــد تحــت رعايــة ســمو 
أميــر البــالد، حيــث يتــم عرضــه مباشــرة علــى موقــع الجامعــة  باللغتيــن العربيــة و اإلنجليزيــة. و 
الجامعــة،  الموقــع اإللكترونــي لموظفــي  الجامعــي علــى  العمــل  القســم أيضــًا نشــر ميثــاق  يتولــى 
و أعضــاء هيئــة التدريــس، والطلبــة كمرجــع أخالقــي ينظــم العالقــات و يحــدد إطــار التعامــل. و 
قــد قــام القســم بإنشــاء قســم خــاص علــى الموقــع اإللكترونــي لنشــر دليــل الطالــب الجامعــي الــذي 
تصــدره عمــادة القبــول والتســجيل فــي كل عــام أكاديمــي. و يشــارك القســم أيضــا فــي إعــادة تصميــم 
بوابــة الطالــب اإللكترونيــة، إلــى جانــب عــرض تصريحــات عمــادة القبــول و التســجيل و إدارة نظــم 

المعلومــات و كليــة الدراســات العليــا.

و يتولــى القســم أيضــًا نشــر ميثــاق العمــل الجامعــي علــى الموقــع اإللكترونــي لموظفــي الجامعــة، و 
أعضــاء هيئــة التدريــس، والطلبــة كمرجــع أخالقــي ينظــم العالقــات و يحــدد إطــار التعامــل. و قــد قــام القســم 
بإنشــاء قســم خــاص علــى الموقــع اإللكترونــي لنشــر دليــل الطالــب الجامعــي الــذي تصــدره عمــادة القبــول 
والتســجيل فــي كل عــام أكاديمــي. كمــا يشــارك القســم فــي إعــادة تصميــم بوابــة الطالــب اإللكترونيــة، إلــى 
جانــب عــرض تصريحــات عمــادة القبــول و التســجيل و إدارة نظــم المعلومــات و كليــة الدراســات العليــا.

م عــال إل وا مــة  لعا ا ت  ــا قـ لعال ا رة  دا إ

إدارة العالقـات العامة واإلعالم



جــــــــامـــــــعـــــــــة الــــكــــــــويــــــــت216

       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

تعتبــر إدارة األمــن و الســالمة إحــدى اإلدارات الحيويــة فــي جامعــة الكويــت، حيــث تتولــى مســؤولية حفــظ 
الســالمة و األمــن لألفــراد و المرافــق فــي مختلــف مواقــع الحــرم الجامعــي. و قــد تــم إنشــاء اإلدارة فــي البدايــة 
كلجنــة للســالمة بموجــب قــرار أميــن عــام جامعــة الكويــت رقــم 942 بتاريــخ 17 يونيــو 1975، ثــم تطــورت بعــد 
ذلــك إلــى إدارة الســالمة بقــرار مديــر الجامعــة رقــم 267 لعــام 1981، ثــم تمــت إعــادة تســميتها بــإدارة األمــن و 

الســالمة بقــرار مديــر الجامعــة رقــم 113  بتاريــخ 11 ســبتمبر 1991.

و قــد تــم تنظيــم اإلدارة داخليــًا بعــد قــرار األميــن العــام رقــم 750 بتاريــخ 7 يونيــو 1994، حيــث تــم تطويــر هيــكل 
تنظيمــي يحــدد المســؤوليات المناطــة بموظفــي اإلدارة، و ذلــك لإلشــراف علــى تنفيــذ إســتراتيجية األمــن المؤسســي، 

و توظيــف أفضــل الوســائل التقنيــة لضمــان أمــن و ســالمة األفــراد و الممتلــكات و مرافــق الجامعــة.

أهداف اإلدارة:
تطويــر و تنفيــذ نظــام متكامــل لألمــن و الســالمة فــي الجامعــة، و التنســيق مــع الجهــات المعنيــة باألمــن و الســالمة    

داخــل جامعــة الكويــت و خارجهــا.

الحفاظ على األمن و السالمة العامة في الحرم الجامعي.   

المحافظة على النظام و رفع مستوى االنضباط داخل الجامعة.  

االستعداد لحاالت الطوارئ التي قد تحدث في الجامعة و ذلك بالتنسيق المستمر مع اإلدارات و مراكز العمل و    

الجهــات األخــرى ذات االختصــاص فــي الحــوادث و الكــوارث الطبيعيــة، فضــاًل عــن تطويــر خطــة للتعامــل مــع حــاالت   
الطــوارئ.

تفعيــل دور ضبــاط األمــن و الســالمة فــي الجامعــة، و اســتقطاب العمالــة المدربــة، و تطويــر قدراتهــم للقيــام    
الجامعــة. مواقــع  مختلــف  فــي  األمــن  و  الســالمة  بمســؤوليات 

دراسة و تطوير و تحديث أنظمة األمن و السالمة في المباني و المرافق بما يتماشى مع التقنيات الحديثة.   

ضمــان تطبيــق مبــادئ و نظــم الســالمة فــي جميــع العمليــات، و الصيانــة، و توظيــف اآلليــات و الوســائل للمحافظــة    
علــى مــوارد الجامعــة و ممتلكاتهــا.

توعيــة زوار جامعــة الكويــت بإجــراءات الســالمة و التدابيــر الوقائيــة الواجــب اتباعهــا فــي حــاالت الطــوارئ و    
الكــوارث.

اختصاصات اإلدارة:
تطوير السياسات و الخطط للحفاظ على أمن و سالمة مباني الجامعة و مرافقها.   

 
االلتــزام بإجــراءات الســالمة و األمــن لضمــان ســالمة األفــراد و أمــن الجامعــة و مرافقهــا مــن خــالل اإلجــراءات   

الوقائيــة.

إدارة األمن والسالمة
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التنســيق مــع الجهــات األمنيــة ) وزارة الداخليــة ، و اإلدارة العامــة اإلطفــاء، و الدفــاع المدنــي، و وزارة    
الصحــة، و إدارة الطــوارئ الطبيــة، و غيرهــا(، و ذلــك فيمــا يخــص الجوانــب األمنيــة و اإلجــراءات الوقائيــة 

داخــل الجامعــة بشــكل عــام، و فــي حــاالت الطــوارئ بشــكل خــاص.

ضمان تطبيق شروط و قواعد السالمة و األمن للحفاظ على السالمة العامة في الجامعة.   

المحافظــة علــى أجهــزة األمــن و الســالمة فــي كافــة المبانــي و مراكــز العمــل، و ضمــان عملهــا و صالحيتهــا    
و توفــر معاييــر الوقايــة و الســالمة فيهــا.

التنســيق مــع وزارة الصحــة التخــاذ االحتياطــات الالزمــة لحمايــة زوار الجامعــات مــن المخاطــر الصحيــة مــن    
خــالل الوعــي الصحــي، و الوســائل و البرامــج المتاحــة التــي تغطــي جميــع الكليــات و مراكــز العمــل و المبانــي 

الجامعيــة.

إعداد التقارير الدورية للحوادث و حاالت الطوارئ التي تحدث في الجامعة.   

أنشطة اإلدارة:
إدارة أمن و سالمة الجامعة، و الوقاية من الحوادث، و الحيلولة دون وقوع األضرار.   

فتــح التحقيــق فــي المشــاكل و الحــوادث التــي تحــدث فــي الجامعــة، ســواًء تلــك التــي تــم التبليــغ عنهــا أو التــي    
قــام موظفــو األمــن و الســالمة باكتشــافها.

مراقبة كافة المداخل و المخارج في جميع مواقع الجامعة و التأكد من هويات الزوار في حال لزم األمر.   

إصدار تصاريح الدخول لألفراد أو المركبات إلى مرافق و وحدات الجامعة.   

اإلشــراف على حركة المرور و تنظيم أماكن وقوف الســيارات في الحرم الجامعي مع مراعاة أنظمة  حركة    
المــرور.

تنظيم المناوبات لحراسة الجامعة في جميع أيام العمل و العطالت الرسمية على مدار 24 ساعة.   

الجهــات  مــع  بالتعــاون  الكويــت  فــي جامعــة  الفعاليــات و االحتفــاالت و األنشــطة  تنظيــم  فــي  المشــاركة    
لإلطفــاء(. العامــة  اإلدارة  و  األميــري،  الحــرس  و  الصحــة،  وزارة  و   ، الداخليــة  )وزارة  المعنيــة  الخارجيــة 

السماح بدخول و خروج المركبات من و إلى الحرم الجامعي بناًء على التصاريح.   

اإلشــراف علــى المقاوليــن، ومتابعــة ســير العمــل و ضمــان تنفيــذه خــالل الفتــرة المحــددة، و إعــداد التقاريــر    
المطلوبــة.

تنظيم دخول كبار الزوار و مرافقيهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة.   
  

استالم المفقودات و نقلها إلى اإلدارات المعنية إلجراء الالزم.  

إجراء خدمات إخالء الطرف و نهاية الخدمة لموظفي جامعة الكويت، إلى جانب الطلبة عند تخرجهم.   

المســاهمة فــي تطويــر األداء األمنــي بمــا يتماشــى مــع التطــور التكنولوجــي، و اســتخدام أحــدث كاميــرات    
األمنيــة. المراقبــة 
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إدارة األمن والسالمة
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يعــّد مركــز الخوارزمــي للتدريــب علــى الحاســب اآللــي أحــد الصــروح التدريبيــة لتنميــة قــدرات أفــراد المجتمــع فــي 
مجــال الحاســوب لمواكبــة التكنولوجيــا الحديثــة.

تأســس المركــز فــي عــام 1985 كأحــد المراكــز االستشــارية فــي جامعــة الكويــت، و يقــع فــي الحــرم الجامعــي 
فــي الشــويخ، حيــث يعمــل تحــت مظلــة عمــادة خدمــة المجتمــع و التعليــم المســتمر التابعــة لمكتــب نائــب مديــر 

مركز اخلوارزمي للتدريب على احلاسب اآللي 

اإلشــراف علــى العيــادات الصحيــة المنتشــرة فــي مختلــف مواقــع الجامعــة، و توفيــر المعــدات الطبيــة و مســتلزمات    
اإلســعافات األوليــة، و االتصــال باإلســعاف لنقــل المرضــى إلــى المستشــفى.

 
تنظيم دورات اإلسعافات األولية للموظفين.  

البقــاء علــى أهبــة االســتعداد لالســتجابة الســريعة عنــد إنــذار الحريــق فــي أي مبنــى، و ذلــك يوميــًا علــى مــدار 24    
ســاعة، بمــا فــي ذلــك العطــالت الرســمية.

االستجابة السريعة ألعطال المصاعد في أي مبنى بالتنسيق مع إدارة اإلنشاءات و الصيانة.   

إجــراء الفحــص الــدوري علــى مرافــق الجامعــة، و ضمــان صالحيــة معــدات اإلطفــاء بالتنســيق مــع إدارة اإلنشــاءات    
و الصيانــة.

الســيطرة علــى الحرائــق األوليــة البســيطة، و االتصــال بــاإلدارة العامــة لإلطفــاء للمســاعدة فــي حــال لــزم األمــر،    
و إعــداد التقاريــر المطلوبــة مــع الصــور و تقديمهــا إلــى األمانــة العامــة.

  
استبدال و تجديد طفايات الحريق و أجهزة السالمة عند الحاجة.  

الحــرص علــى التعــاون المســتمر مــع اإلدارة العامــة لإلطفــاء لفحــص جميــع المعــدات و فحــص الســالمة فــي جامعــة    
الكويــت بالتعــاون مــع إدارة اإلنشــاءات و الصيانــة.

تنظيــم ورش عمــل تدريبيــة حــول اســتخدات معــدات اإلطفــاء، و الخطــوات الالزمــة للوقايــة مــن الحريــق فــي مراكــز    
العمــل و الكليــات.

إصدار تصاريح دخول مؤقتة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.   

إصدار ملصقات السيارات ألعضاء هيئة التدريس و الموظفين و الطلبة.   

إصدار البطاقات الممغنطة لمواقف السيارات.   

إصدار الهويات المؤقتة للشركات المسؤولة عن أعمال الصيانة.   

إصدار الهويات للجان العمل في احتفاالت الخريجين و الحفل السنوي الموحد، و بعض أنشطة الجامعة.   

إصدار التصاريح للمواد ليتم توزيعها في مراكز عمل الجامعة.   
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الجامعــة للخدمــات األكاديميــة المســاندة. و تتمثــل رســالة المركــز فــي تعزيــز قــدرات الطلبــة و الموظفيــن 
و أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة و أفــراد المجتمــع بشــكل عــام فــي قيــادة الحاســب اآللــي مــن خــالل 

التدريــب و التفاعــل العملــي.

التــي ترتبــط بالتعامــل مــع الحاســب اآللــي و مالمســته الحتياجــات  و نظــرًا لطبيعــة نشــاط المركــز 
مختلــف فئــات المجتمــع، فإنــه يتطلــب التقييــم المســتمر ألنشــطته بهــدف الوصــول إلــى أعلــى درجــات 
الكفــاءة و الفاعليــة فــي اســتخدام الحاســوب و وســائل التكنولوجيــا إلنجــاز متطلبــات العمــل بدقــة و 

إتقــان.

و يســعى المركــز ليكــون مركــزًا تدريبيــًا متميــزًا و الوجهــة األولــى للراغبيــن فــي التدريــب علــى الحاســوب 
للمســاهمة فــي إنتــاج المعرفــة و مواكبــة التطــور فــي تكنولوجيــا المعلومــات، و الــذي ينعكــس فــي زيــادة 

أعــداد المتدربيــن فــي المركــز و بالتالــي زيــادة اإليــرادات.

و يلتــزم المركــز بإعــداد كفــاءات مدربــة قــادرة علــى التعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا، و مؤهلــة لتلبيــة متطلبــات 
العمــل فــي مختلــف القطاعــات الحكوميــة و األهليــة، فضــاًل عــن التزامــه بتدريــب الموظفيــن و المهتميــن 

باكتســاب مهــارات قيــادة الحاســب اآللــي.

تــم إنشــاء مطبعــة جامعــة الكويــت عــام 1973، حيــث كان مقرهــا فــي الحــرم الجامعــي بالخالديــة، و 
انتقلــت بعــد ذلــك إلــى موقعهــا الحالــي فــي الشــويخ عــام 1990. و كان الهــدف مــن تأسيســها هــو وجــود 
مطبعــة مركزيــة ذات خصوصيــة فــي مطبوعاتهــا كمــا هــو متبــع بباقــي الجامعــات العالميــة لتنفيــذ طلبــات 

الطباعــة لمراكــز العمــل داخــل الجامعــة. 

و تســعى مطبعــة الجامعــة لتلبيــة احتياجــات الكليــات و اإلدارات و القطاعــات و مراكــز العمــل مــن 
المطبوعــات المختلفــة. و تقــع المطبعــة تحــت مظلــة األمانــة العامــة والتــي تعتبــر المســؤولة عــن ســير 
عمــل المطبوعــات. و تتولــى المطبعــة  مهــام الطباعــة حســب الطلبــات الــواردة مــن جميــع الكليــات و 
القطاعــات المؤسســية، و تمتلــك اآلليــة الكاملــة و المعــدات و التقنيــات لتصميــم و طباعــة و تغليــف 

المطبوعــات و إيصالهــا إلــى المكاتــب المعنيــة، فــي حيــن تلتــزم بمعاييــر الجــودة المعمــول بهــا.

و تعتبــر مطبعــة جامعــة الكويــت منطقــة حيويــة للغايــة لمــا تقــوم بــه باســتمرار مــن نشــاط إنتاجــي مكثــف 
لتســليم المــواد المطبوعــة و المنشــورات فــي الوقــت المطلــوب إلــى العديــد مــن المكاتــب و المراكــز. و تســعى 
المطبعــة إلــى تطويــر و رفــع مســتوى قدراتهــا اإلنتاجيــة، وتعزيــز قاعدتهــا التكنولوجيــة، و توجيههــا نحــو 

تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة للكليــات و المراكــز.

و تتبــع مطبعــة الجامعــة مكتــب األميــن العــام المســاعد لشــؤون إدارة المرافــق، و حصلــت علــى شــهادة 
األيــزو )9001: 2008( لعــام 2015.

لكويــت ا معــة  جا مطبعــة 

مطبعة  جامعة الكويت

مطبعة جامعة الكويت
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       لمحــات عــن جامعــة الكويــت

تــم إنشــاء نــادي الجامعــة و الضيافــة بموجــب قــرار مجلــس الجامعــة رقــم 118 بتاريــخ 1978/5/23، حيــث 
يتبــع األميــن العــام المســاعد لشــؤون إدارة المرافــق. و يهــدف النــادي إلــى توثيــق الصــالت االجتماعيــة و الثقافيــة 
و الفنيــة و الرياضيــة بيــن أعضائــه، و يســعى لتحقيــق مبــدأ األســرة الجامعيــة الواحــدة، حيــث يتيــح الفرصــة 
ألعضائــه لمتابعــة اهتماماتهــم، و ممارســة هواياتهــم و مواهبهــم الرياضيــة، و أنشــطة اللياقــة البدنيــة، و ذلــك فــي 

موقعــه فــي الحــرم الجامعــي بالشــويخ.

و عضويــة النــادي متاحــة لكافــة أعضــاء الهيئــة االكاديميــة فــي الجامعــة و كذلــك الموظفيــن و الطلبــة و 
العائــالت المقيمــة فــي الســكن الجامعــي. و يعــد نــادي الجامعــة وجهــة مثاليــة لالســترخاء و التفاعــل االجتماعــي 
و تبــادل االهتمامــات، ممــا يوثــق الروابــط األخويــة بيــن أعضائــه. كمــا يتيــح الفرصــة للعــب، و الســباحة ، و 

التمريــن، و اكتســاب المهــارات الجديــدة.

نادي اجلامعة والضيافة
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