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قطاع  نظم   ، ية لسنو ا ته  د عا عىل     

لعلمي  ا مللصق  ا يوم  لية  فعا ألبحاث  ا

ت  للكليا  2013 /2012 م  للعا ية  لسنو ا

ت  لتطورا ا أحدث  عن  شفاً  كا  ، لعلمية ا

معة  جا يف  معية  لجا ا ث  ألبحا ا يف 

لعلمية  ا ت  زا إلنجا ا ومقدماً  لكويت،  ا

لبرتول،  وا لهندسة  ا هي  كليات  ألربع 

 ، معية لجا ا ت  لبنا ا وكلية   ، لعلوم وا

“علوم  لجديدة  ا لكلية  ا نب  جا ىل  إ

فتتح  أ وقد   . سوب” لحا ا وهندسة 

 ، لبدر ا للطيف  ا عبد   . د . أ لحدث  ا

بدى  أ حيث  لكويت،  ا معة  جا مدير 

لعلمية  ا ت  ملنجزا با كبرياً  هتامماً  ا

تشجيع  عىل  وحرص   ، ملعروضة ا

لبحثية  ا الت  ملجا ا ول  تنا عىل  حثني  لبا ا

لها  لتطرق  ا يتم  مل  لتي  ا لجديدة  ا

ت  يا مستو غ  لبلو لسعي  وا قبل،  من 

التهم  مجا يف  لعلمي  ا لتميز  ا من  أعىل 

عقد  تم  وقد   . ملتنوعة ا لعلمية  ا

وسط   2013 رس  ما  18 يف  لية  لفعا ا

معة  لجا ا مدير  ب  نوا من  مميز  حضور 

لكليات،  ا ء  ا وعمد عدوهم،  ومسا

هيئة  ء  وأعضا عدون،  ملسا ا ء  ا لعمد وا

الطالع  ا تم  حيث  حثني،  لبا وا لتدريس  ا

ولة  ملتنا وا ملعروضة  ا ضيع  ملوا ا عىل 

ن  كا وقد   . لياً  حا لكليات  ا ث  بحا أ يف 

هيئة  ء  أعضا لحدث  ا يف  ركني  ملشا ا برز  أ

 ، لعليا ا ت  سا لدرا ا وطلبة  لتدريس  ا

ملصقاً   53 عىل  لية  لفعا ا حتوت  ا حيث 

لهندسة  ا ت  كليا عىل  موزعة  علمياً 

لتطور مالئمة  بيئة  يوفر   احلدث 
اجلديدة واملشاريع  األفكار 

ت  لبنا وا  ، )34 ( لعلوم  وا  ، )13 ( لبرتول  وا

وهندسة  علوم  وكلية   ، )5 ( معية  لجا ا

كتدشني  حد  وا علمي  مبلصق  سوب  لحا ا

وتعمل   . لبحثية وا لعلمية  ا ملسريتها 

تحفيز  عىل  ليات  لفعا ا هذه  مثل 

يف  لعلمي  ا عل  لتفا ا وتشجيع  إلبداع  ا

صل،  لتوا وا ح  النفتا ا يسودها  بيئة 

يع  ر مشا ير  تطو نحو  لسبل  ا ميهد  مام 

ملفتوح  ا لنقاش  ا خالل  من  جديدة 

رف.  ملعا وا ء  آلرا ا دل  وتبا

يأيت   ، ر العتبا ا يف  ية  لغا ا هذه  وبوضع 

ليتّوج  ياً  سنو لحدث  ا ا  هذ تنظيم 

لتوفري  لحثيثة  ا ث  ألبحا ا قطاع  جهود 

تها  زا نجا إ لعرض  للكيات  مفتوح  منرٍب 

لبحثية  وا لعلمية  ا تها  هتامما وا

 ، ملعرفة وا لوعي  ا ر  نتشا ا لتحقيق 

ألحدث  كباً  موا ملجتمع  ا يكون  وحتى 

لبحثية  وا لعلمية  ا ت  لتطورا ا وآخر 

لتطور  وا للنمو  حة  ملتا ا لفرص  با وملاًم 

قطاع  يف  لبحثية  ا ملنح  ا م  نظا خالل  من 

 . ث ألبحا ا

امللصق  فعاليات  تقوم  الكليات،  وملعلومات 
)39 ص  ...... )تتمة    
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.د. عبد  رعاية مدير جامعة الكويت أ      
لية  فعا األبحاث  قطاع  نظم  لبدر،  ا اللطيف 

نية  اإلنسا للكليات  العلمي  امللصق  يوم 

 ،2013/2012 لعام  االجتامعية  والعلوم 

 ،2012/3/10 األحد  يوم  عقدت  حيث 

لتنفيذيني،  ا املسؤولني  كبار  حضور  وسط 

لباحثني  وا لتدريس،  ا هيئة  وأعضاء 

يف  الفعالية  عقد  تم  وقد  واملشاركني. 

اآلداب،  كلية  يف  لرياضية،  ا األلعاب  صالة 

الكويت.  جامعة  الجامعي-  كيفان  حرم 

توضح  علمياً  ملصقاً   35 عرض  وتم 

لتي  ا العلمية  املوضوعات  تنوع  مدى 

نية،  اإلنسا العلوم  قطاع  يف  بحثها  تم 

مبنية  املعروضة  امللصقات  كانت  حيث 

تركز  التي  لبحثية  ا املوضوعات  عىل 

املعارصة  االهتاممات  ذات  يا  القضا عىل 

ليــة  لفعا ا افتتـح  وقد  املجتمع.  ومشاكل 

الجامعة  مدير  نائب  السند،  حسن  أ.د. 

ملدير  لتحية  ا وّجه  حيث  لألبحاث، 

لبدر  ا اللطيف  عبد  .د.  أ الكويت  جامعة 

الحق،  وقت  يف  املناسبة  إىل  انضم  الذي 

الكليات  باحثي  لجهود  تقديره  وأبدى 

لثناء،  با الجديرة  لعليا  ا الدراسات  وطلبة 

املستويات  إىل  الوصول  عىل  وشكرهم 

أبحاثهم  يف  والجودة  االبتكار  من  لية  لعا ا

3

بأن  املدير  نائب  وضح  وقد  هذا  العلمية. 

لدعم  مفتوحة  دامئاً  األبحاث  قطاع  أبواب 

وطموحاتهم  أهدافهم  تحقيق  يف  لباحثني  ا

امللصق  يوم  لية  فعا تظل  حيث  لبحثية،  ا

للباحثني  وفرصة  مستمراً  برنامجاً  العلمي 

ذات  واألبحاث  العلمي  االبتكار  لنرش 

ألحدث  عرضهم  خالل  من  لعالية  ا الجودة 

العلمية. اإلنجازات 

حضور  وسط  لية  لفعا ا عقدت  وقد 

لألبحاث  لجامعة  ا مدير  نائب  مساعدو 

عبيد  د.  . وأ الساموي،  نجيب  د.  . أ

ء  لعمدا وا لكليات،   ا ء  وعمدا لعتيبي،  ا

من  املشاركني  من  وعدد  املساعدين، 

املشاركون  وأما  ملعنية.  ا لكليات  ا

هيئة  ء  أعضا فهم  لية  لفعا ا يف  لرئيسيون  ا

وطلبة  املساعدون،  واملدرسون  لتدريس،  ا

وهي:  كليات  ست  من  لعليا  ا لدراسات  ا

رية  اإلدا لعلوم  وا ملصقات،   )9 ( اآلداب 

ملصقات،   )6 ( لرتبية  وا ملصقات،   )4 (

والرشيعة  ملصقات،   )1 ( لحقوق  وا

ملصقات،   )9 ( اإلسالمية  لدراسات  وا

ملصقات،   )6 ( االجتامعية  لعلوم  وا

لبحثية  ا األنشطة  جميع  تعرض  حيث 

هيئة  عىل  جامعي  بشكل  واإلنجازات 

لتقييم  وا للمشاهدة  علمية  ملصقات 

ر. األفكا وتبادل 

ثقافة  تعزيز  إىل  األبحاث  قطاع  ويهدف 

بني  العلمي  والتبادل  والتفاعل  االنفتاح 

هذه  مثل  إقامة  يعترب  حيث  الكليات، 

لتحقيق  القطاع  من  فاعلة  خطوة  الفعالية 

قطاع  إسرتاتيجية  وتقوم  الهدف.  هذا 

من  الفّعالة  املشاركة  دعم  عىل  األبحاث 

االجتامعية  والعلوم  اإلنسانية  الكليات 
)24 ص  ...... )تتمة    
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العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسســـة               
الكويت  جامعة  مع  بحثي  تعاون  إتفاقية 

املشيمة  ودم  الجذعية  للخاليا  سجل  إلنشاء 

بحثي  مرشوع  خالل  من  الكويت  دولة  يف 

اإلتفاقية  وقعت  الشمري.  سامل  للدكتور 

جامعة  يف   2013/2/20 املوافق  االربعاء  يوم 

التوقيع مدير جامعة الكويت  الكويت، وحرض 

من  وعدد  البدر  عبداللطيف  الدكتور  االستاذ 

املتخصصني واملسؤولني من الجانبني، ووقع من 

املدير  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  جانب 

وقع  فيام  الدين  أحمد شهاب  عدنان  د.  العام 

الدكتور  األستاذ  الكويت  جامعة  جانب  من 

لألبحاث. الجامعة  نائب مدير  السند –  حسن 

ويف ترصيح للدكتور عدنان شهاب الدين، أشاد 

يف  وخربتهم  الكويت  جامعة  يف  الباحثني  بدور 

بشكل  املجتمع  تخدم  التى  التطبيقية  األبحاث 

الذي يرشف  البحثي  املرشوع  أن  مبارش، وذكر 

عليه الدكتور سامل الشمري يأيت يف إطار تقديم 

حيث  الصحة،  قطاع  تهم  أولوية  ذات  خدمة 

الخبيثة  الدم  أمراض  مرىض  من  العديد  أن 

ميكن  املناعة  نقص  وكذلك  الخبيثة  وغري 

للدم،  املكونة  الجذعية  الخاليا  بزراعة  عالجهم 

يف  مريض  لكل  ميكن  ال  الحايل  الوقت  يف  لكن 

يستفيد  أن  الجذعية  الخاليا  زراعة  إىل  حاجة 

متربع  وجود  لعدم  نظرا  اإلجراء  هذا  من 

قطاع األبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي أثناء توقيع االتفاقية الرسمية ألبحاث الخاليا الجذعية
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املؤسسة  ان  وأضاف  أرسته،  من  مناسب 

سجل  إنشاء  يشمل  بحثي  مرشوع  تتبنى 

املتربع  يجاد  إ يف  يستخدم  الجذعية  للخاليا 

املانحة  الجهات  بني  واملواءمة  املناسب 

الجذعية  الخاليا  زراعة  ومركز  للتطوع 

يحتاجون  الذين  املرىض  أجل  من  بالكويت 

الجذعية. للخاليا  زرع  إىل 

أعرب  اإلتفاقية  توقيع  عىل  وتعقيباً 

نائب   - السند  حسن  الدكتور  األستاذ 

سعادته  عن  لألبحاث،  الجامعة  مدير 

جامعة  بني  القائم  للتعاون  وتشجيعه 

للتقدم  الكويت  ومؤسسة  الكويت 

“أن  ومتنى  العلمي  البحث  لدعم  العلمي 

األوىل  الخطوة  هو  املرشوع  هذا  يكون 

الجذعية  للخاليا  وطني  سجل  إنشاء  نحو 

يف  سيساهم  والذي  الكويت  دولة  يف 

العديد  ملعالجة  العلمية  الحلول  يجاد  إ

الكوادر  إعداد  إىل  باإلضافة  األمراض،  من 

املجال”.  هذا  يف  املتخصصة  الوطنية 

قطاع  أن  السند  حسن  الدكتور  وأضاف 

نحو  “يسعى  الكويت  جامعة  يف  األبحاث 

البحث  مبستوى  للرقي  مالمئة  بيئة  إيجاد 

املؤسسية  القدرات  تعزيز  خالل  من  العلمي 

الباحثني  من  متميزة  قاعدة  وإنشاء 

التنافس  عىل  القادرين  واملتخصصني 

واملؤسسات  الجامعات  أرقى  مع  العلمي 

فتح  ذلك  من  الهدف  ويتمثل  البحثية، 

وصقل  واملعريف،  العلمي  للتبادل   األبواب 

التدريب  خالل  من  والقدرات  املهارات 

الباحثني  سيفيد  الذي  العميل  واالحتكاك 

الكويت”،  جامعة  كليات  يف  والعلامء 

للخاليا  سجل  إنشاء  مرشوع  أن  ذكر  كام 

“ليجسد  يأيت  الكويت  دولة  يف  الجذعية 

الجامعة  بني  القائم  البحثي  التعاون  أهمية 

حيث  العلمي،  للتقدم  الكويت  ومؤسسة 

األبحاث  إلنجاز  األبواب  االتفاقية  ستفتح 

املتعلقة  الحيوية  املجاالت  يف  املتقدمة 

املدى  بعيدة  اآلثار  ذات  الجذعية   بالخاليا 

بأكملها،  واملنطقة  والدولة  املجتمع  عىل 

الكويت  جامعة  مكانة  تعزيز  إىل  باإلضافة 

املجال”. هذا  يف  العلمية 
)11 ص  ...... )تتمة    
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الشمسية ذات اآلثار بعيدة املدى عىل املجتمع 

أ.د.  أضاف:  وقد   . بأكملها”  واملنطقة  والدولة 

السند “أن االتفاقية املشرتكة قد شكلت البداية 

البحث  تقدم  لتحقيق  التعاون  من  قّيمة  لرحلٍة 

جامعة  مكانة  وتعزيز  املؤسيس،  والتطوير 

رشكة   وتنجز  املجال”.  هذا  يف  العلمية  الكويت 

IMEC أبحاثاً عاملية رائدة يف مجال إلكرتونيات 

الرشكة  وتفّعل  الفوتوفولتية.  والخاليا  النانو 

االبتكارية  القوة  خالل  من  العلمية  معارفها 

الصحية،  والرعاية   ،  ICT يف  العاملية  لرشاكاتها 

والطاقة. وتقدم رشكة IMEC حلوالً تكنولوجية 

متطورة  تكنولوجية  بيئة  يف  بالصناعة  مرتبطة 

املتقدمة  العاملية  مهارتها  تلتزم  حيث  فريدة، 

 . مستدام  مجتمع  يف  حياٍةأفضل  أسس  بتوفري 

ويقع مقر رشكة IMEC يف  لوڤن – بلجيكا، ولها 

والواليات  وتايوان  وهولندا  بلجيكا  يف  مكاتب 

ويتضمن  واليابان.  والهند  والصني  املتحدة 

طاقمها الذي يقارب 2000 شخص أكرث من 600 

 IMEC وتعترب  ضيف.  وباحث  صناعي  مقيم 

وملزيد  العاملية.   IMEC ألنشطة  مسجلة  ماركة 

زيارة  يرجى   IMEC املعلومات عن رشكة   من 

 www.imec.be

            جامعة الكويت اتفاقية تعاون طويلة 

العاملي  النانو  أبحاث تكنولوجيا  األمد مع مركز 

حول  والتطوير  لألبحاث  )بلجيكا(   IMEC

السيليكونية  الشمسية  الخاليا  تكنولوجيات 

املتقدمة. وقد تم توقيع االتفاقية يف 19 ديسمرب 

حرضها  احتفالية  يف  الكويت  جامعة  يف   2012

الوزراء  رئيس  ومساعد  بلجيكا  خارجية  وزير 

و  رايندرز،  ديدييه  السيد/  األجنبية  للتجارة 

الكويت،  جامعة  مدير  البدر،  اللطيف  أ.د.عبد 

مؤسسة  عام  مدير  الدين،  شهاب  عدنان  ود. 

الكويت للتقدم العلمي.

الكويت  جامعة  بني  التعاون  أساس  كان  وقد 

الصناعي  الرشكة  برنامج   IMEC ورشكة 

املشرتك املعتمد عىل  Wafer للخاليا الشمسية 

الربنامج،  لهذا  انضاممها  ومع  السيليكونية. 

والخربة  املعرفة  عىل  الكويت  جامعة  ستحصل 

الشمسية  الخاليا  سري  تكنولوجيا  مجال  يف 

االتفاقية  وستتطلب  املتقدمة.  السيليكونية 

تعاون الباحثون من جامعة الكويت مع باحثي 

رشكة IMEC يف مختربات املؤسسة يف لوڤن – 

الربنامج  يف  وسيسهمون  الكويت،  ويف  بلجيكا، 

البحثي بخرباتهم املمتازة يف منذجة التكنولوجيا 

واملحاكاة. ومن جانبها، ستوفر جامعة الكويت 

ًمتعمقاً الكتشاف مسارات جديدة  علميا  فهاًم 

الشمسية  الخاليا  مجال  يف  االبتكار  من  ملزيد 

أقل.  وتكلفة  عالية  احرتافية  مستويات  نحو 

 IMEC رشكة  علامء  سيقوم  ذلك،  إىل  إضافًة 

يف  علمية  وندوات  تدريب  جلسات  بتنظيم 

الكويت  من جامعة  والباحثني  للطلبة  الكويت 

لتعزيز منو الخربات والطاقات البرشية يف مجال 

دولة  يف  املتجددة  والطاقة  الشمسية  الخاليا 

الكويت. 

نائب  ديفريم،  لودو  املناسبة  يف  تحدث  وقد 

رشكة  يف  األعامل  لتطوير  التنفيذي  الرئيس 

املتجددة  للطاقة  الحاجة  “إن  فقال   ،  IMEC

IMEC التوقيع الرسمي التفاقيةالخلية الشمسية بين جامعةالكويت وشركة

5

وأهميتها الكبرية حارضة يف منطقة الرشق 

أن  نعتقد  التعاون،  هذا  ومع  األوسط. 

جديدة  خطوة  تأخذ  الكويت  دولة 

وإسرتاتيجية نحو تأسيس مكانٍة رئيسة 

الشمسية  الخاليا  تكنولوجيا  مجال  يف 

وأضاف:  املنطقة”.  يف  السيليكونية 
“يرسنا جداً أن نرحب بجامعة الكويت كواحدة 

تأكيداً  يعترب  ذلك  إن  البحثيني.  رشكائنا  من 

يف   IMEC رشكة  خربات  مستوى  ارتفاع  عىل 

التكنولوجيات الشمسية املتقدمة ، وهو مثاٌل 

رشكة  ستضيفها  التي  القيمة  أهمية  عىل  رائع 

IMEC ملنطقة الرشق األوسط”.

الكويت  جامعة  بني  التعاون  حول  حديثه  ويف 

نائب  السند،  حسن  أ.د.  قال   ،IMEC ورشكة 

مدير الجامعة لألبحاث “تسعى جامعة الكويت 

نحو إيجاد بيئة مالمئة الزدهار البحث العلمي 

يف مجال الخاليا الشمسية السيليكونية يف دولة 

والتنافس  املؤسسية  القدرات  الكويت، وتعزيز 

من  الهدف  ويتمثل  املجال.  هذا  يف  العلمي 

العلمي واملعريف،  للتبادل  األبواب  ذلك يف فتح 

التدريب  والقدرات من خالل  املهارات  وصقل 

الباحثني  سيفيد  الذي  العميل  واالحتكاك 

حتى  الكويت،  جامعة  كليات  يف  والعلامء 

املجال.  هذا  يف  املتعمقة  املعرفة  عىل  يحصلوا 

“يعترب   IMEC رشكة  مع  فالتعاون   ، لذلك 

ستفتح  حيث  االتجاه،  هذا  يف  مهمة  خطوة 

يف  املتقدمة  األبحاث  إلنجاز  األبواب  االتفاقية 

الخاليا  بتكنولوجيا  املتعلقة  الحيوية  املجاالت 
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األبحاث  لقطاع  املستمرة  الجهود              
البحث  نحو  الكليات  تشجيع  سياق  يف 

أبعاد  تحديد  إىل  لتميز  وا واالكتشاف 

قدمت  حيث  الكليات،  أبحاث  يف  جديدة 

الذين  الشباب  لباحثني  ا من  جديداً  جياًل 

عن  لبحثية  ا العلمية  جهودهم  أمثرت 

باالبتكار  تتميز  استثنائية  اكتشافاٍت 

إىل  اإلنجازات  أحدث  وتعود  واإلبداع. 

الكويت  جامعة  باحثي  من  مجموعة 

جديدة  اخرتاع  براءات  ست  أنجزوا  الذين 

عن  ناتجة   ، املتحدة  الواليات  يف  مسجلة 

متييز  عىل  حازت  التي  املتميزة  أبحاثهم 

اعتبارها  جانب  وإىل  مرموق.  عاملي 

يف  البحث  جودة  عىل  واضحاً  مؤرشاً 

االخرتاعات  هذه  توضح  الكويت،  جامعة 

وعبد  الجمعان،  وأحمد   ، العيىس  ومحمد  العويض،  حنان  	.3
الهندسة  كلية  امليكانيكية،  الهندسة  قسم  القبندي،  الوهاب 

والبرتول. 

 ”Can Crusher“ :براءة االخرتاع عن  

 13 بتاريخ   ،  US 8,307,763 B2   ( الرباءة:  تسجيل  رقم     

نوفمرب2012(

6www.ovpr.kuniv.edu/research                                      6

الكليات  يف  الخاّلقة  املواهب  قدرة  مدى 

الجودة  لية  عا األبحاث  أسس  إرساء  عىل 

قدرات  عىل  العاملي  االهتامم  تسلط  التي 

ويوضح  املتميزة.  لتنافسية  ا الكليات 

اخرتاع  براءات  ست  عىل  الحصول 

أشهر  تسعة  تتعدى  ال  فرتة  خالل  جديدة 

يف  منواً   )2012 ديسمرب  إىل  بريل  إ )من 

االكتشاف  نحو  للكليات  العلمي  الطموح 

سياسة  بوضوح  يعكس  مام   ، واإلنجاز 

ورفع  تحسني  عىل  القامئة  األبحاث  قطاع 

مستويات  لتبلغ  الكليات  أبحاث  مستوى 

لتميز.  وا االعتامد  من  عاملية 

براءات  عىل  الجدد  الحاصلون  وينتمي 

والصيدلة،  الطب،  كليات  إىل  االخرتاع 

حيث  والرتبية  والبرتول،  والهندسة 

تحويل  من  املستمرة  جهودهم  مّكنتهم 

اخرتاعات  إىل  الجديدة  أفكارهم 

أبحاثهم  خالل  من  ملموسة  ومخرجات 

الفردية واملشرتكة . وأوىل هذه االخرتاعات 

خمسة  من  مكون  بحثي  فريق  من  مقدم 

والبرتول  الهندسة  كلية  من  طالبات 

الهدهود،  الرحمن  عبد  سارة  وهن: 

العجيل،  سعيد  وحصة   ، العوفان  وريم 

حصلن  حيث  لنقي  ا ورحاب  أحمد،  ومنى 

الواليات  يف  املسجلة  االخرتاع  براءة  عىل 

 ،)US 8,157,159 b2  : برقم  املتحدة 

الخرتاعهن   )  2012 بريل  إ  17 بتاريخ 

 ”Flipping trash can “ بعنوان  العلمي 

الوجبات  مطاعم  يف  لالستخدام  املصمم 

Method of Teaching Multiplica-

tion Tables

 US 8,238,200, الرباءة:  تسجيل  رقم   

B2  ، بتاريخ 7 أغسطس 2012(
د.	علي عاشور اجلعفر

	عبد الوهاب القبندي														أحمد اجلمعان										محمد العيسى										حنان العوضي

كلية   ، التدريس  وطرق  املناهج  قسم   – الجعفر  عاشور  عيل  د.  	.2
الرتبية.

براءة االخرتاع عن :   

 Timepiece with  Multiplication table Display and  

سعيد  وحصة  العوفان،  وريم  الهدهود،  الرحمن  عبد  سارة  	.1
العجيل، ومنى أحمد، ورحاب النقي، قسم الهندسة امليكانيكية، 

والبرتول.  الهندسة  كلية 

”Flipping trash can“ : براءة االخرتاع عن  

إبريل   17 بتاريخ   ،  )US 8,157,159 B2 الرباءة:  تسجيل  رقم   

) 2012

سارة الهدهودرمي العوفان منى أحمد رحاب النقي	حصة سعيد

)

”

“

”
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كلية  يدافيغو،  إ يفان  إ ود.  إزياموزي  شارلز   . .د  أ 	.5
لة  لصيد ا

عن االخرتاع  ءة  برا  

”  Enhydrazone esters for treat ing asthma ,  a l -

lergy and inf lammation“

7

عىل  االخرتاع  ويقوم  تحديداً.  الرسيعة 

من  للتخلص  بدّواسة  يعمل  غطاء 

الفارغة  الصينية  يحرك  حيث  النفايات، 

وإعادة  السرتجاعها  تخزين  ملنطقة 

تم  فقد  الثانية  الرباءة  أما  استخدامها. 

من  الجعفر  عاشور  عيل  للدكتور  منحها 

Time- بعنوان  الخرتاعه  الرتبية   كلية 

 piece with  Multiplication Table

 Display and Method of Teaching

حصل  حيث   ،  Multiplication Tables

الواليات  يف  املسجلة  االخرتاع  براءة  عىل 

 ،)US 8,238,200, B2 برقم:  املتحدة 

توصل  وقد   .)2012 أغسطس   7 بتاريخ 

من  جديدة  ساعة  اكتشاف  إىل  الجعفر  د. 

الرضب.  عمليات  لتسهيل  برمجتها  املمكن 

لفريق  منحها  تم  فقد  الثالثة  الرباءة  أما 

العويض،  حنان  هم:  طلبة  أربعة  من 

وعبد  الجمعان،  وأحمد   ، العيىس  ومحمد 

الهندسة  كلية  من  القبندي  الوهاب 

االخرتاع  براءة  عىل  حصلوا  حيث  والبرتول، 

 US  (: رقم  املتحدة  الواليات  يف  املسجلة 

 ،) نوفمرب  2012   13 بتاريخ   ،  8,307,763 B2

 ”Can Crusher  “ بعنوان  اخرتاعهم  عن 

األلومنيوم  قناين  لسحق  جهاز  وهي 

ُمنحت  فقد  الرابعة  الرباءة  أما  والحديد. 

من  السعيدي  مرزوق  فاطمة  للدكتورة 

حول  االستثنايئ  بحثها  عن  الطب  كلية 

Method of treating Type 1 diabe-

النوع  لعالج  وسيلة  اكتشفت  حيث   ،  tes

عىل  وحصلت   ، السكر  مرض  من  األول 

 ،)US 8,314,080 B2 براءة االخرتاع رقم: 

مكتب  من   )2012 نوفمرب    20 بتاريخ 

األمريكية.  املتحدة  الواليات  براءات 

عالجية  جرعة  إعطاء  العالج  ويتضمن 

للتحكم  السكر  ملرىض  الكولني  من  فّعالة 

الرباءة  أما  لديهم.  الدهون  مبستوى 

للربوفيسور  منحها  تم  فقد  الخامسة 

يدافيغو  إ يفان  إ ود.  إزياموزي  شارلز 

بحثهام  حصل  حيث   ، الصيدلة  كلية  من 

 Enhydrazone esters بعنوان  املشرتك 

 for treating asthma , allergy and

inflammation  عىل براءة االخرتاع رقم: 

ديسمرب   4 بتاريخ   ،  )US 8,324,422 B2

الواليات  براءات  مكتب  من   )  2012

باستخدام  ويرتبط  األمريكية،  املتحدة 

 Cyclohexenone عن  اثنني  مشتقني 

لعالج  ذلك  من  صيدلياً  مقبولة  وأمالح 

الرباءة  أما  وااللتهابات.  والحساسية  الربو 

طارق  للدكتور  منحها  تم  فقد  السادسة 

الهندسة  كلية  من  البحري  الجليل  عبد 

 Apparatus and اخرتاعه عن  والبرتول 

method for measuring the prop-

 erties of petroleum fractions and

 pure hydrocarbon liquids by light

براءة  عىل  حصل  والذي    refraction

 ،  )US 8,332,162, B2 رقم:  اخرتاع 

البحث  ويقوم   .)  2012 11 ديسمرب  بتاريخ 

الدقيق  للقياس  أداة  نظام  اكتشاف  عىل 

الكربونات  خصائص  مختلف  وعرض 

صغرية  لعينة  البرتولية  واألجزاء  املائية 

واحد،  اختبار  يف  قصرية  زمنية  مدة  خالل 

باستخدام  للتحليل  أقل  وطاقة  بتكلفة 

الضوء.  انكسار  نظام 

عىل  الجدد  الحاصلني  أسامء  ييل  وفيام 

اخرتاعاتهم:  وعناوين  االخرتاع  براءات 

د. فاطمة السعيدي، قسم الطب  	.4
الطب. كلية  النووي، 

 Method of“ براءة االخرتاع عن  

treating Type 1 diabetes

 20 بتاريخ   ،)US 8,314,080 B2 الرباءة:  رقم تسجيل   

نوفمرب2012(

د.	فاطمة السعيدي

د.	طارق عبد اجلليل البحري

د. طارق عبد الجليل البحري ، قسم الهندسة الكيميائية ، كلية  	.6
والبرتول.  الهندسة 

 :براءة االخرتاع عن

”Apparatus and method for measuring the prop-

er t ies of  petroleum fract ions and pure hydro-

carbon l iquids by l ight refract ion“

 ،  )US 8,332,162, B2 الرباءة:  تسجيل  رقم 

ديسمرب2012(  11 بتاريخ 

أ.د.	شارلز إزياموزي																																

 US ءة:  لربا ا تسجيل  رقم   

 4 بتاريخ   ،  )8 ,324,422 B2

)2 0 1 2 يسمرب د

   ...  )من صفحة 6 (               

   ...  )من صفحة 6 (               

		د.	ايفان إيدافيغو

 “

”

”

 “

 “

”

”

“

”

 “
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          ومشاركة مدير جامعة الكويت األستاذ

التنفيذي  الرئيس  و  البدر  اللطيف  عبد 

فاروق  السيد  الكويتية  البرتول  ملؤسسة 

اإلدارية  للشؤون  املنتدب  والعضو  الزنيك 

البرتول  مؤسسة  يف  والتطوير  والبحث 

قاعة  استضافت  بورسيل  نبيل  السيد  الكويتية 

الخميس  يوم  يف  الرؤساء  نادي  اجتامعات 

اتفاقية  توقيع  مراسم   2013/4/11 املوافق 

رشكة  بني  والتطوير  البحث  مجال  يف  تفاهم 

الكويت  جامعة  و  الكويتية  الوطنية  البرتول 

األبحاث. بقطاع  ممثلة 

الكويت  جامعة  مدير   نائب  املذكرة  وقع 

العزيز  عبد  حسن  الدكتور  األستاذ  لألبحاث 

والعضو  اإلدارة  مجلس  ورئيس  السند 

وذلك  العجمي،  سامل  فهد  للرشكة  املنتدب 

جامعة  مدير  من  كل  ومشاركة  بحضور 

البدر  اللطيف  عبد  الدكتور  األستاذ  الكويت 

الكويتية  البرتول  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  و 

أ.د. عبد اللطيف البدر يوضح الدور الرئييس للمؤسسات الوطنية يف تناول

 املجاالت العلمية غري املستكشفة حتى اآلن والتي تتطلب املشاركة الجامعية        

كام  الزنيك،  فاروق 

توقيع  مراسيم  حرض 

من  عدد  االتفاقية 

الجامعة  مدير  نواب 

الكليات  عمداء  و 

إىل  باإلضافة  املعنية 

العضو  نواب  جميع 

رشكة  يف  املنتدب 

الوطنية  البرتول 

 . لكويتية ا

من  كل  بذل  وقد 
األستاذ الدكتور هيثم لبابيدي - مساعد نائب 

سعاد  الدكتورة  لألبحاث-و  الجامعة  مدير 

والتكنولوجيا  البحث  إدارة  مديرة  الرضوان 

إىل  والتوصل  االتفاقية  إلعداد  خاصة  جهوداً 

الكويت   جامعة  بني  املشرتك  للتعاون  صيغه 

الوطنية. البرتول  ورشكة 

حفل  بداية  يف 

ألقى،  التوقيع 

مجلس  رئيس 

والعضو  اإلدارة 

للرشكة  املنتدب 

العجمي  سامل  فهد 

يف  رحب  كلمة 

بالحضور  بدايتها 

ملن  إنه   “ قال:  ثم 

رسوري  دواعي 

االلتقاء  وفخري 

بكم يف هذا الحدث 

والذي  الهام 

األثر  له  سيكون 

فكام  بيننا،  املشرتكة  العالقة  بتطوير  البالغ 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  لرشكة  فإن  تعلمون 

التعاون  مجال  يف  طويل  باع  الكويت  وجامعة 

فرتة  ومنذ  الجامعة  قامت  حيث  املثمر، 

الفنية  الدراسات  من  العديد  بتنفيذ  طويلة 

كان  والتي  البرتول،  رشكة  لصالح  والتقنية 

وتحسني  تطوير  يف  الواضح  االيجايب  األثر  لها 

املختلفة...”. التصنيع  عمليات 

البحث  بدائرة  املبدئية  الجهود  خالل  فمن 

يف  األبحاث  ودائرة  بالرشكة  والتكنولوجيا 

لخلق  املستمر  وسعيهام  الكويت  جامعة 

مجاالت  يف  املشرتك  للتعاون  حقيقية  رشاكة 

ذات مردود اقتصادي وبيئي، فإنه يسعدين أن 

التوصل التفاق توقيع مذكرة تفاهم  أعلن عن 

والتي  والتطوير  البحث  مجال  يف  الطرفني  بني 

املشرتكة  لألبحاث  واسعاً  األفق  تفتح  سوف 

والعملية  العلمية  واألفكار  الخربات  وتبادل 

يستفيد  متخصصة  برامج  تطوير  إىل  باإلضافة 

ورشكة  الكويت  جامعة  من  كل  نتائجها  من 

إتفاقية للتعاون العلمي بين جامعة الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية 

تصديق إتفاقية جامعة الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية
)9 ص  ...... )تتمة    
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وسوف   ، سواء  حد  عىل  الوطنية  البرتول 

تؤخر  التي  املعوقات  االتفاقية  هذه  تقلص 

يتطلب  ال  والتي  املبارشة  األبحاث  إنجاز 

قانونية. أو  تعاقدية  أمور  أي  تنفيذها 

الدكتور  الكويت  جامعة  مدير  تحدث  ثم 

اهتامم  مستعرضا  البدر  اللطيف  عبد 

الفتا  العلمي،  والتطوير  البحوث  يف  الجامعة 

الدراسات  إىل  الدراسات وصل  تطوير  أن  إىل 

سنوات   3 بعد  الجامعة  احتفال  قبيل  العليا 

تأسيسها. عىل  عاما   50 مبرور 

الذي  والهام  الكبري  الدور  إىل  البدر  وأشار 

البحث  دعم  يف  الوطنية  املؤسسات  به  تقوم 

ويف  املحلية  بالدراسات  والقيام  العلمي 

ورشكاتها،  الكويتية  البرتول  مؤسسة  مقدمتها 

مع  تتم  التي  الدراسات  هذه  أن  إىل  الفتا 

 ، موقعيه  تكون  أن  يجب  النفطي  القطاع 

وهذا يحتاج إىل مزيد من املشاركة والتفاعل 

الوطنية. املؤسسات  بني 

مساعدة  هو  التعاون  هذا  إن  البدر:  وقال 

بعضنا  إىل  نحتاج  ونحن  للباحثني،  معنوية 

املذكرة  آن  إىل  الفتا  مجاله،  يف  كل  البعض 

هامة  خطوة 

هذا  طريق  عىل 

املجال  يف  التعاون 

ومعربا  النفطي، 

عقد  يف  أمله  عن 

يف  مامثلة  مذكرات 

األخرى  القطاعات 

وغريها. كالصحة 

مدير  قدمت  ثم 

البحث  دائرة 

جيا  لو لتكنو ا و

البرتول  رشكة  يف 

عامة  نبذة  الرضوان  سعاد  الدكتورة  الوطنية 

اإلداري  للهيكل  فيها  أشارت  الرشكة  عن 

حاليا  التشغيلية  العمليات  واستعرضت 

اإلسرتاتيجية  والخطط  الرشكة،  مصايف  يف 

. ملستقبلية ا

مدير  نائب  السند،  حسن  أ.د.  استعرض  وقد 

البرتول  رشكة  مع  تجربته  لألبحاث  الجامعة 

سنوات   7 فيها  أمىض  التي  الكويتية  الوطنية  

العاملني  بكفاءة  مشيداً  إدارة،  مجلس  كعضو 

عن  مسؤولون  فهم  قطاعاتها،  مختلف  يف 

والتي  العالية  التقنية  ذات  العمليات  تشغيل 

فهذه  لية،  عا فنية  إجراءات  تتطلب 

الصناعة  عامد  هي  البرشية  الكوادر 

خربات  كونها  بها  نفخر  والتي  لنفطية  ا

االستغالل  يف  فّعال  بشكل  تساهم  وطنية 

أن  كام  والطاقة،  لنفط  ا ملصادر  األمثل 

أهمية  ليوم  ا نوقعها  التي  لالتفاقية 

العلمية  الخربات  بني  الجمع  يف  كبرية 

الكويت  جامعة  يف  املوجودة  املتميزة 

البرتول  مؤسسة  يف  العاملني  واملهندسني 

يتفاعل  علمية  أبحاث  يف  للقيام  الوطنية 

اإلنتاج  مواقع  مع  لباحث  ا خاللها 

لتطوير  والفرص  الحلول  إليجاد  لتكرير  وا

لفائدة  ا تتحقق  وبذلك  لتصنيع  ا عمليات 

الوطنية  الكوادر  وبناء  املجتمع  خدمة  يف 

السند  حسن  أ.د.  وأضاف  املتخصصة، 

فتح  إىل  تؤدي  قد  االتفاقية  هذه  بأن 

األبحاث  مجال  يف  للتعاون  جديدة  أبواب 

املتبادلة  واملنفعة  املستقبل،  يف  العلمية 

عدة  تنفيذ  لنجاح  نظراً  وذلك  للطرفني، 

مع  بالرشاكة  الكويت  جامعة  يف  مشاريع 

رأسها  وعىل  املحلية،  الرشكات  من  عدد 

الوطنية.     البرتول  رشكة 

الجامعة   مدير  نائب  مساعد  قدم  ثم 

لبابيدي  هيثم  الدكتور  األستاذ  لألبحاث 

يف  القطاع  هذا  جهود  عن  مرئيا  عرضا 

لوضع  لياً  حا القامئة  واملساعي  الجامعة 

مجمع  عليه  سيكون  الذي  التصور 

)12 ص  ...... )تتمة    
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الكويت  جامعة  مدير  وحضور  رعاية           
مكتب  نظم  لبدر  ا للطيف  عبدا د.  . أ

يف  لألبحاث   معة  لجا ا مدير  نائب 

لنرش  ا  “ ن  بعنوا ندوة  لكويت   ا معة  جا

لوطن  ا يف  املحكمة  لعلمية  ا املجالت  يف 

مخرجات  فة  ثقا تعزيز  بهدف  لعريب”  ا

يف  واملنشورة  لجودة،  ا لية  عا األبحاث 

املجتمع  إلفادة  مليا  عا املحكمة  املجالت 

مبشاركة  لندوة  ا عقدت  وقد  لعلمي.  ا

واألمني  لجامعة  ا مدير  نواب  وحضور 

لألبحاث  لجامعة  ا مدير  ونائب  لعام  ا

نية  اإلنسا لكليات  ا ء  ،عمدا ومساعديه 

لجان  ء  رؤسا  ، ومساعديهم  واالجتامعية 

ء  وأعضا  ، نية  اإلنسا لكليات  ا يف  لرتقيات  ا

هيئة  ء  ورؤسا لعلمي  ا لنرش  ا مجلس 

جامعة  يف  لعلمية  ا املجالت  يف  لتحرير  ا

ضيفاً   25 لندوة  ا يف  شارك  كام  لكويت.  ا

ودول  لخليجي  ا لتعاون  ا مجلس  دول  من 

ء  لثالثا ا يومي  وذلك  لعريب.  ا لوطن  ا

يف   2012 ديسمرب   18-19 ء  واألربعا

ملية. لسا ا رينا  ملا ا فندق 

السالم  بعزف  لندوة  ا ليات  فعا بدأت 

من  آيات  تلتها  لكويت  ا لدولة  لوطني  ا

االفتتاحية  لكلمة  ا وكانت  لحكيم  ا لذكر  ا

للطيف  عبدا د.  . أ لكويت  ا جامعة  ملدير 

لضيوف  وا بالحضور  فيها  رحب  لبدر  ا

لكويت  ا لثاين  ا بلدهم  يف  املشاركني 

بذلوه  لذي  ا املجهود  عىل  وشكرهم 

املجالت  يف  لنرش  ا  “ ندوة   يف  للمشاركة 

لعريب”  ا لوطن  ا يف  املحكمة  لعلمية  ا

واملعلومات  لخربات  ا تبادل  عىل  وحثهم 

يف  ء  لالرتقا لجهد  ا من  ملزيد  ا بذل  و 

لتقدم  ا عجلة  ودفع  لعلمية  ا املسرية 

نائب  ملكتب  بالشكر  تقدم  كام  لعلمي،   ا

رأسهم  وعىل  لألبحاث  لجامعة  ا مدير 

لفعال  ا لدور  ا عىل  لسند  ا حسن  د.  . أ

لبحث  ا مبستوى  للرقي  فيه  يقومون  لذي  ا

جامعة  وسمعة  اسم  ورفع  لعلمي  ا

101010

أجل  من  تنا   جامعا يف  للنرش  كأوعية 

من  فيها  ينرش  ما  وقيمة  كفاءة  رفع 

رتفعت  ا كلام  أنه  أي  لعلمية.   ا لناحية  ا

مستواها  رتفع  ا و  لعلمية  ا لقيمة  ا هذه 

يف  لعاملية  ا املستويات  قاربت  كلام 

. لنرش ا

معة  جا يف  ث  ألبحا ا قطاع  طموح  ن  إ

مجالتنا  رج  تد ن  أ صاً   وخصو يت  لكو ا

ت  نا لبيا ا عد  قوا ضمن  لعلمية  ا

رعتها  لتي  ا لندوة  ا هذه   ،  ) لعريب  ا لوطن  ا

األبحاث  قطاع  يف  لعاملني  ا أيدي  روتها  و 

كانت  أن  منذ  لعلمي  ا لنرش  ا ومجلس 

مرشوعاً  أصبحت  أن  إىل  تطورت  ثم  فكرة 

لكريم  ا بحضوركم  للعيان  شاهداً  علمياً 

هو  كام  لكويت  ا جامعة  تشهد   .” جميعاً

جميعها  لعريب  ا لوطن  ا جامعات  حال 

كفاءة  مدى  قضية  وهي  أال  مهمة  قضية 

لعلمية  ا املجالت  رية  معيا و  اعتامدية  و 

أثنى  كام   ، ملياً عا لكويت  ا

لتي  ا لتشجيع  وا لدعم  ا عىل 

لكويت  ا مؤسسة  تقدمه 

لعلمي. ا للتقدم 

لسند  ا حسن   . د . أ ف  ضا وأ

وة  ند يف  ليوم  ا نلتقي   “

املجالت  يف  لعلمي  ا لنرش  ا  (

بجامعات  املحكمة  لعلمية  ا

 I S I  w e b مثل  ملية  لعا ا

ن  وأ  .  o f   K n o w l e d g e

ة  لجود ا يري  معا هي  تضا

مثلام  ثري  لتأ ا مل  معا و  فيها 

لعلمية  ا ملجالت  ا يف  هي 

أجل   من   . ملحكمة ا ملية  لعا ا

يت  لكو ا معة  جا مت  قا لك  ذ

لتي  ا و  وة  لند ا ه  هذ بعقد 

 : ىل إ ف  تهد

و  ليب  ألسا مشرتكة  يري  معا وضع   : أوالً

لعلمية  ا املجالت  تقييم  و  تحكيم  آليات 

لعربية. ا لجامعات  ا يف  لعربية  ا

معتمدة  عربية  بيانات  قاعدة  إنشاء   : ً ثانيا 

اعتامد  و  وتصنيف  تحكيم  يتم  حيث   دوليا 

ألغراض  العلمية  املجالت  و  الدوريات 

لعربية. ا املجالت  يف  العلمي  النرش 

أثناء انعقاد الندوة العلمية 

مدير الجامعة في ندوة المجالت العلمية المحكمة 

)11 ص  ...... )تتمة    
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أسامء  عىل  والتعرف  الخربات  تبادل  ثالثا: 

البيانات  قاعدة  يف  املتميزين  املحكمني 

للمجالت. االستشارية  للهيئات  بالنسبة 

للحظات  بكم  أطوف  دعوين  الكرام،  ضيوفنا 

بجامعة  األبحاث  قطاع  عىل  للتعرف 

عام  األبحاث  قطاع  أنشئ  فقد  الكويت؛  

ييل: ما  لتحقيق  وذلك   ،1979

جامعة  يف  العلمي  البحث  تطوير    .1

. يت لكو ا

الكليات  يف  اإلبداعية  القدرات  تنمية    .2

التميّز. لتحقيق 

إلفادة  البحثية  املخرجات  استثامر    .3

. ية لبرش ا

بحثية  منح  تقديم  خالل  من  ذلك  و 

ب: تتمثل  مختلفة 

الجامعة أبحاث  مشاريع   .1

العامة التجهيزات  أبحاث  مشاريع   .2

األولويات أبحاث  مشاريع   .3

الجامعة خدمة  أبحاث  مشاريع   .4

دول  مـع  املشـرتكة  األبحـاث  مشـاريـع   .5

الخليجي التعاون  مجلس     

الخارجية األبحاث  مشاريع   .6

الوطنية األبحاث  مشاريع   .7

RIG التمهيدي البحث  سلف   .8

العليا الدراسات  طلبة  أبحاث  مشاريع   .9

مجموعة من المشاركين من دول مجلس التعاون والدول العربية  

و  لكم  متمنيا  لكبري  ا لعريب  ا لوطن  ا

تحقق  أن  و  د  لسدا ا و  لتوفيق  ا لندوتنا 

طريقا  تكون  وأن  ملنشودة  ا ل  اآلما

لعريب  ا لوطن  ا جامعات  بني  للتواصل 

لرقي. ا و  لتطور  ا من  ملزيد 

يف  لنرش  ا  “ ندوة  جلسات  ختام  ويف 

لوطن  ا يف  املحكمة  لعلمية  ا املجالت 

املشاركني  لضيوف  ا اصطحب  لعريب”  ا

معامل  عىل  للتعرف  سياحية  جولة  يف 

قطاع  أقام  كام   ، لحبيبة  ا لكويت  ا دولة 

الحضور،  رشف  عىل  عشاء  حفل  األبحاث 

لتقاط  وا املشاركني  تكريم  تم  حيث 

ر  استمرا آملني  رية  لتذكا ا لصور  ا

جامعة  بني  لبحثي  ا لعلمي  ا لتعاون  ا

األخرى. لجامعات  وا لكويت  ا

هذه،  كلمتي  ختام  يف  الكرام،  ضيوفنا 

الدكتور  لألستاذ  الجزيل  الشكر  أوجه 

الكويت  جامعة  مدير  لبدر  ا اللطيف  عبد 

كام  لندوة  ا لهذه  الكرمية  يته  رعا عىل 

العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  أشكر 

أوجه  كام   ، للندوة  السخي  دعمها  عىل 

ضيوف    - الكويت  لضيوف  الجزيل  الشكر 

و  بالحضور  رّشفونا  الذين  لندوة  ا هذه 

معا  العمل  أجل  من  السفر  عناء  تكبدوا 

هذه  عىل  املعقودة  األهداف  لتحقيق 

 . لندوة ا

فر  لوا ا لشكر  ا آخرا  ليس  و  وأخريا 

طورت  لتي  ا  ، لعليا ا فية  اإلرشا للجنة 

حتى  لندوة  ا هذه  رعت  و  لفكرة  ا هذه 

أن  آمال  ليوم،  ا ه  نرا قعاً  وا أصبحت 

11

مخترصاً  رشحاً  الشمري  سامل  الدكتور  وقدم 

ذكر  حيث  للمرشوع  العلمية  األهمية  عن 

األنسجة  توصيف  سجالت  وجود  “عدم  أن 

للدم  املكونة  الجذعية  الخاليا  زراعة  يجعل 

مستحيل”.  باملريض  له  عالقة  ال  متربع  من 

املرىض  من  العديد  فقد  ذلك  عىل  وبناء 

الليمفاوية  العقد  رسطان  من  املترضرين 

وفقر  الثالسيميا،  الدم  وفقر  الدم  ورسطان 

املكتسبة  املناعة  ونقص  املنجيل  الدم 

للتربع  منظامت  وجود  لعدم  حياتهم 

لعدم  نظرا  للدم  املكونة  الجذعية  بالخاليا 

البلدان  هذه  يف  للمتربعني  سجالت  وجود 

هؤالء  يواجه  حيث  الكويت  ذلك  يف  مبا 

مشكلتني: الكويت  يف  املرىض 

متربع  عىل  العثور  الصعب  من    : أوالً

يف  الكويت  يف  ملريض  متطابق 

بسبب  الغربية  الدول  سجالت 

الوراثية. االختالفات 

الخارج  يف  مانحني  عن  البحث    : نياً ثا

معقد  إجراء  هو  أجنبي  ملريض 

للغاية  ومكلف  وقت  ويستهلك 

القادرين  الكويتيني  املرىض  عىل  فيجب 

ملدة  هناك  البقاء  الخارج  إىل  السفر  عىل 

يف  البحث  نتائج  انتظار  يف  محددة  غري 

املكونة  الجذعية  بالخاليا  املتربعني  سجالت 

ان  الشمري  سامل  الدكتور  أضاف  للدم. 

نخاع  سجل  لتنظيم  ملحة  حاجة  “هناك 

يكون  انشاؤه  تم  ومتى  الكويت  يف  العظام 

يجاد  إ عن  املسئول  هو  العظام  نخاع  سجل 

الجهات  بني  واملواءمة  املناسب  املتربع 

الخاليا  زراعة  ومركز  للتطوع  املانحة 

الذين  املرىض  أجل  من  بالكويت  الجذعيه 

الجذعية.” للخاليا  زرع  إىل  يحتاجون 

   ...  )من صفحة 4 (               

ية  لعنا ا و  ية  لرعا ا تستكمل 

لظالل،  ا فرة  وا شجرة  لتصبح 

للجان  ا موصول  لشكر  ا و 

و   . منها ملنبثقة  ا لعديدة  ا

لحدث  ا هذا  أبرزوا  لذين  ا

عز  لله  ا بعد  جميعاً  نوا  كا و 

هنا  وجودنا  يف  سببا  وجل 

ءة  كفا رفع  و  تطوير  أجل  من 

يف  املحكمة  لعلمية  ا مجالتنا 

وجامعات  لكويت،  ا معة  جا

   ...  )من صفحة 10 (               
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ن  قطاع األبحاث محارضة بعنوا                       
لتكنولوجيا  ا ونقل  ملعرفة  ا رة  “إدا

عالم  د.  . أ قدمها  لكويت”،  ا معة  لجا

األوسط  الرشق  معهد  مدير  أحمد، 

رة  إلدا يتون  برا معهد  ملعرفة،  ا د  القتصا

ململكة  ا يتون،  برا معة  جا األعامل، 

عىل  املحارضة  ركزت  حيث  ملتحدة.  ا

يف  مة  املستدا للتنمية  ملعرفة  ا رة  إدا

بحضور  عقدت  وقد  لعربية،  ا لدول  ا

معة  لجا ا مدير  نائب  مساعدو 

د.  . وأ بيدي،  لبا هيثم  د.  . أ لألبحاث 

لعتيبي،  ا عبيد  د.  . وأ لساموي،  ا نجيب 

اهتاممهم  أبدوا  آخرين  إىل  فة  باإلضا

لتطوير  لها  نتقا وا ملعرفة  ا ميات  بدينا

ملعرفة. ا عىل  ملبني  ا د  القتصا ا

هنادي  د.  قدمت  املحارضة،  وقبل 

لهندسة  ا قسم  من  ملباريك  ا مبارك 

يف  لبرتول  وا لهندسة  ا كلية  ملدنية،  ا

ملتحدث  ا من  نبذة  لكويت،  ا معة  جا

ته  زا نجا ا عىل  لضوء  ا مسلطة  لرئيس،  ا

معاهد  يف  ملية  لعا ا ومناصبه  ملتميزة  ا

لبنك  وا ملتحدة،  ا األمم  مثل  مرموقة 

وكذلك  األوروبية،  ملفوضية  وا لدويل،  ا

ملعرفة  ا رة  إدا ومدير  ر  كمستشا منصبه 

وغري  ظبي،  بأبو  لبلدية  ا لشؤون  ا يف 

أحمد  عالم  د.  . أ بدأ  ذلك،  وبعد  ذلك. 

مة  لها ا د  ألبعا ا موضحاً  املحارضة، 

دة،  ملا وا لنطاق  ا اً  ومحدد للمعرفة، 

أهمية  وكذلك  كبرياً  تحدياً  شكال  للذان  ا

ملعرفة. ا عىل  ملبني  ا املجتمع  يف  علمية 

ة  ملتحد ا ألمم  ا ف  ا هد أ ىل  إ رة  إلشا با و

 . د . أ كد  أ  ، م عا لف  لأل ئية  إلمنا ا

فة  ثقا ء  نشا إ همية  أ أحمد  عالم 

 ، ملؤسيس ا ملحيط  ا يف  ملعرفة  ا رة  ا د إ

ملعرفة  ا دل  وتبا نرش  عىل  ف  إلرشا وا

 ، ملؤسيس وا  ، لعلمي ا ير  لتطو ا يف 

عن  ومعرباً   . لشخيص وا  ، ري ا إلد وا

يف  ملعرفة  ا فة  لثقا سة  ملا ا جة  لحا ا

وضع  عالم   . د . أ قرتح  ا  ، يت لكو ا

ملعرفة  ا ير  لتطو يق  طر رطة  خا

للتنمية  ميية  د ألكا وا لعلمية  ا

وشعر   ، بية لعر ا ول  لد ا يف  مة  ا ملستد ا

ملركز  ا هي  يت  لكو ا معة  جا ن  أ

 . ملرشوع ا ا  هذ يف  ء  للبد يل  ملثا ا

أثناء انعقاد ندوة المعرفة 

الجامعية،  السامل  صباح  مدينة  يف  األبحاث 

مواضيع  لتناول  عمل  خطة  اقرتح  كام 

مؤسسة  من  لكل  تيجية  إسرتا أهمية  ذات 

الكويت. وجامعة  الوطنية  البرتول 

البرتول  ملؤسسة  لتنفيذي  ا لرئيس  ا وأعرب 

لتامة  ا ثقته  عن  الزنيك  فاروق  الكويتية 

لفائدة  ا من  ستزيد  املذكرة  هذه  بأن 

لتطوير  وا البحث  ئر  دوا ملختلف  املرجوة 

أن  مضيفا   ، املؤسسة  يف  لتكنولوجي  ا

الكويت  جامعة  بها  تتمتع  التي  السمعة 

أن  وخاصة  املجال  هذا  يف  ستساهم 

عىل  باالحتفال  االقرتاب  من  بدأت  الجامعة 

عىل  وأكد  تأسيسها.  عىل  عاما   50 مرور 

توفري  خالل  من  وتعاونهم  استعدادهم 

البحث  سيحتاجها  التي  املعلومات  وتبادل 

للمساهمة   ، عملهم  يف  والباحثني  العلمي 

النفطي،  القطاع  تواجه  مشاكل  أية  حل  يف 

من  مبكرة  مبراحل  عليها  والتغلب  بل 

الصناعة  تطوير  يف  واملساهمة  العمل 

النطالقة  بداية  املذكرة  هذه  وأن  النفطية، 

الطرفني. بني  جديدة 

لرئيس  ا توجه   كلمته  م  ختا ويف 

يتية  لكو ا لبرتول  ا ملؤسسة  لتنفيذي  ا

مدير  ىل  إ لشكر  با لزنيك  ا روق  فا

معة  لجا ا مدير  ئب  ونا معة  لجا ا

وجهودهم  دعمهم  عىل  به  ونوا لألبحاث 

كام  قية  التفا ا لتوقيع  بذلوها  لتي  ا

لتكنولوجيا  وا لبحث  ا ئرة  ا د شكر 

ملؤسسات  ا مع  ونها  وتعا جهودها  عىل 

مام  لكويت  ا معة  جا ومنها  لوطنية  ا

ملموسة  حقيقة  لحدث  ا ا  هذ جعل 

قع. لوا ا رض  أ عىل 

   ...  )من صفحة 9 (               
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                         اإلسرتاتيجية التنموية لقطاع األبحاث 
دوماً نحو التطوير املستمر ألسس البحث العلمي 

عوامل  إدخال  خالل  من  الكويت،  جامعة  يف 

األبحاث  منح  نظام  عىل  والفاعلية  الكفاءة 

استجابًة  الجديدة،  واألولويات  اإلجراءات  عرب 

التي  اإللكرتونية  للثقافة  الجديدة  للمتطلبات 

املنح.  نظام  يف  تطبيقها  إىل  القطاع   يسعى 

الطلب  إىل  األبحاث  قطاع  تحول  كان  وقد 

يف  انطالقه  نقطة   2012 سبتمرب  يف  اإللكرتوين 

عىل  أجراها   التي  الكبرية  التعديالت  اتجاه 

خطط سري املشاريع ذات امليزانية حتى 4000 

املنح  عمليات  إنسيابية  لتحقيق  وذلك  د.ك.، 

بني قطاع األبحاث والكليات. إضافًة إىل ذلك، 

مع  لتتناسب  الجديدة  الخطط  تصميم  تم 

إلكرتونياً،  األبحاث  طلبات  تحكيم  متطلبات 

بسبب  املشاريع  تقييم  يف  التأخري  لتفادي 

طريق  عن  للمحكمني  األبحاث  طلبات  إرسال 

الوقت  اختصار  إىل  اإلجراء  ويهدف  الربيد. 

املنح،  اعتامد  يف  املطلوبة  الرسعة  وتحقيق 

حيث سيتم إعطاء األولوية للبحث والباحثني. 

الوثائق  حركة  الجديدة  الخطة  وستحدد 

سريه  إىل  املرشوع  تسليم  من  ابتداًء  واألوراق 

مير  حيث   ، واالعتامد  التقييم  عمليات  يف 

ليصل  الخطوات واملراحل  الطلب عرب مختلف 

تم  وقد  املنحة.  اعتامد  قرار  اتخاذ  مرحة  إىل 

يف  فاعليتها  لضامن  الجديدة  الخطط  اختبار 

األبحاث  قطاع  بني  اإللكرتونية  العمليات  سري 

والكليات واملحكمني، كام تم عرضها عىل جميع 

العمداء املساعدين لألبحاث يف االجتامع الذي 

إبريل   3 بتاريخ  التمويل  للجنة  مؤخراً  عقد 

2013. وقد أوضح عرض الخطط استعداد قطاع 

اإللكرتوين  التحكيم  نحو  للميض قدماً  األبحاث 

الخطة )1( 
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لبحثية ا ت  فآ ملكا ا على  ن  صلو حلا ا

حقل  املهجنة  لنانونية  ا الحيوية          
و  الحياة  علوم  بني  التخصصات  متعدد 

لنانونية.  ا لتكنولوجيا  ا و  املواد  علوم 

كبرية  اهمية  املواد  هذه  اكتسبت  حديثا 

لبيولوجية  ا استشعار  أجهزة  مجاالت  ىف 

طرق  و  والحفازات  الرتكيبية  واملواد 

الكيتوزان  املتجدد.  والطب  الفصل 

الكيتني  من  بوليمرى  حيوى  مشتق  هو 

بكرثة  موجودة  سكريات  عديد  وهي 

و  لقبقب  ا و  لقرشيات  ا يف  لطبيعة   ا ىف 

عظمة  يف  يضا  وا لقريدس  ا و  لجمربى  ا

سلسلة  عن  عبارة  املركب  ر.  لحبا ا

- ميدو اسيتوا  -  2 وحدات  من  خيىطية 

يكتسب  نوز.  جلوكوببريا  -D 2ديوكيس- 

وحيوية  نشاطية  خواص  لكيتوزان  ا

لالنحالل  بل  قا وهو  فريده.  طبيعية 

سام  وغري  لحيوى  ا للتامزج  يضا  وا حيويا 

عليه  الحصول  وسهل  رة  للحرا ومقاوم 

له  لكتيوزان  ا لبحرية.  ا املخلفات  من 

رشيحة  تكوين  وهي  متميزه  خاصية 

A B 
 

ىف  لتطبيقات  ا من  لعديد  ا لها  رقيقة  

ء  لدوا ا تعاطي  السطوح-  تغطية  مجاالت 

مكونات  اطالق  ىف  لتحكم  ا  – لتغذية  ا  –

لضوئية  ا د  ملوا ا لفصل-  ا تقنيات  ء-  لغذا ا

. وغريها
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              سلسلة األبحاث املتميزة يف عددها الرابع املجموعة القادمة من باحثي الكليات الفائزون باملكافآت البحثية التشجيعية عن إنجازاتهم البحثية 
النهايئ للمرشوع. وترتبط هذه السلسلة بشكل أسايس بعوامل الجودة  التقرير  الناتجة عن األبحاث املمولة وغري املمولة، وعن االمتياز يف  االستثنائية 

والتمّيز والتأثري كمعايري ملنح املكافآت التشجيعية التي بدأها قطاع األبحاث قبل ثالث سنوات تقريباً لتشجيع الكليات عىل تبّني معايري الجودة العالية يف 

أبحاثها العلمية وإنتاج مخرجات ذات اعتامٍد وتأثري عاملي. وقد انترش هذا املفهوم عرب الكليات بشكل ملحوظ، حيث تم رصده من خالل العدد املتزايد 

من الحاصلني عىل املكافآت التشجيعية البالغ عددهم اإلجاميل  170  فائزاً ، اعتامداً عىل نرش مخرجاتهم البحثية يف املجالت العاملية ذات التأثري العايل 

وفقاً لتصنيف تقرير JCR  . ويعترب النمو الرسيع يف جودة األبحاث الجامعية تطوراً واعداً يقدم أهمية وفاعلية مبادرة قطاع األبحاث يف إطالق املكافآت 

التشجيعية لحث الكليات عىل تطبيق ثقافة الجودة واالمتياز يف مشاريعها البحثية لتحقيق االعتامد العاملي ولإلسهام يف رفع مكانة جامعة الكويت عاملياً 

من خالل األبحاث املتميزة . 

األبحاث  قطاع  مكافآت  تسعى  لذلك،  واألصالة.  الجودة  ذات  ملنجزاتها  املالئم  الحضور  وتحقيق  الكليات  أبحاث  نرش  املهمة يف  تحقيق هذه  ويتمثل 

التشجيعية لتحقيق هذا الهدف الرئيس. ومع منو قامئة الحاصلون الجدد عىل املكافآت البحثية التشجيعية، يرس القطاع أن يقدم الفائزين األربعة الجدد 

باملكافآت من خالل السلسلة الرابعة من األبحاث املتميزة ، حيث حصل اثنان منهم عىل املكافآت التشجيعية عن األبحاث املمولة، وفاز باحث واحد 

باملكافأة عن بحٍث غري ممول ، وذهبت املكافأة الرابعة لالمتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. وقد تم استالم ملخصات األبحاث مبارشة من الباحثني الفائزين 

ونرشها هنا لتعميم فائدة املخرجات اإلسرتاتيجية لألبحاث وإيصالها ألكرب قطاع ممكن لتعزيز الوعي العام بأهميتها ومكانتها العلمية. وتقدم السلسلة 

الرابعة املنجزات البحثية لكل من : أ. د. فخرية صغري )املرشوع املمول رقم )  SC02/06  من قسم الكيمياء بكلية العلوم ، وأ.د. عيل رخشاين )املرشوع 

املمول رقم SP01/06( من قسم الفيزياء بكلية العلوم، وأ.د. إبراهيم بنرت )بحث غري ممول( من قسم العقاقري والسموم بكلية الطب، ود. صالح املوسوي 

)التقرير النهايئ للمرشوع رقم SC05/06( من قسم الكيمياء بكلية العلوم . ويعتمد نرش هذه امللخصات عىل مبدأ النرش ملن يتقدم أوالً. )يرجى التكرم 

بالعلم: أن امللخصات والنتائج واآلراء املنشورة هنا تعبرّ عن الباحثني بشكل تام(.

-β
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فجوة  طاقة  له  موصل  شبه  هو   ZnO
)RT ( الغرفة   حرارة  درجة  عند   3.37eV

مناسبة  لالهتامم  مثرية  أخرى  خصائص  و 

طاقة  التطبيقات.  من  واسعة  ملجموعة 

 )meV  60 ( لألكسيتون  الكبرية  الربط 

ألجهـــــــزة  فعاله  مادة    ZnO من  تجعل 

املنطقة  يف  لليزر  وا الضوء  نبعاث  ا

وفوق  بالعيوب(  مرتبط  )انبعاث  املرئية 

 ZnO تحضري  وميكن    )UV ( البنفسجية 

ذلك  ومع   .p أو    n نوع  من  موصلية  ذو 

سهله  ليست   p نوع   من  املنشطات  فأن 

ولذلك   .  n نوع  من  تلك  مثل  ومستقرة 

متعلقة  أقل  عدد  ذو  تقارير  هناك  فأن 

املرتكزة   )LED ( للضوء  الباعثة  بالثنائيات 

بتلك  باملقارنة  متجانسة  وصالت  عىل 

املصنعة  املتجانسة  غري  الوصالت  ذات 

األخرى  املوصالت  أشباه  أو   ZnO من  

األجهزة  تصنيع   . والبوليمرات   p نوع   من 

السيليكون  عىل  املرتكزة  األكرتوبرصية 

للتكنولوجيا  نظرا  كبرية  أهمية  ذات 

يف  مساهمته  وإمكانية   Si لـلـ  املتطورة 

 p-Si األجهـــزة  معظم  متكاملة.  أجهزة 

السابقة  األعامل  يف  املذكورة   /n-ZnO

بتقنيات  محرضة   ZnO رشائح  تستخدم 

الوسط  باستخدام  ومعقده  متطورة 

تقنية  الكهربايئ  الرتسيب  بينام  الغازي 

يتم  ومل  للتطوير  وقابلة  ورخيصة  بسيطة 
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SEM micrographs from the surface of ZnO films 
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من    LED لتصنيع   كاف  بقدر  استكشافها 

 .  P-Si/ n-ZnO نوع  

  ZnO رشائح  إمناء  تم  الدراسة  هذه  يف 

 )100 ( الوجه  عىل  الكهربايئ  بالرتسيب 

من  عال  تركيز  ذات   p-Si ركائز    من 

ذات  أجهزة  تحضري  تم  وقد   . البورون 

 )p-n و   p-i-n ( متجانســـة   غري  وصالت 

الجهد  قياسات  باستخدام  توصيفها  وتم 

التيار  وطيف  السعة   – والجهد  التيار   –

واالنبعاث  الضويئ  واالنبعاث  الفوتوين  

إىل  يؤدي  الكهربايئ  الرتسيب  الكهربايئ. 

 1017 أصلية  مانحات  تركيز  ذات  رشائــح 

الحرارية  املعالجة  عن  نتج  وقد    .  cm-3

عن  متدرجة   p-n وصــــــــالت  تكوين 

اىل   Si الــ  من  البورون  انتشار  طريق 

االنبعاث  تعظيم  إىل  أدى  ما  وهو   ZnO

فوق   – املرئية  املنطقة  يف  الكهربايئ 

باستجابة  األجهزة  وتتميز   . البنفسجية 

نطاق  يف  معقول  حد  إىل  جيدة  فوتونية 

 . البنفسجية  فوق   – الزرقاء  األشعة 

ذيل  وجود  الضويئ  االمتصاص  أظهر  وقد 

اظهر  وقد   .meV  115 متيز  بطاقة  اورباخ 

األجهزة  هذه  يف  الضوء  وانبعاث  امتصاص 

من  بارزين  مستويني  باشرتاك  يتم  انه 

.L
1
, E

1
وهام  العيوب 

 

∆EV = 2.55 eV

∆EC = 0.30 eV

Vo
Eg = 1.1 eV

Eg = 3.37 eV

EC

EV

p+-Si n-ZnO

Ef

The schematic energy band diagram determined 
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خواص متكونات الكيتوزانات- تيتانيا ذات الجزيئات

       
األسباب  من  القلبية  الوعائية  األمراض        
املصابني  املرىض  عند  واإلعاقة  للوفاة  الرئيسية 

الدراسة  لقد صممت  الشويك.  النخاع  يف  بتلف 

FPTI� ب ـ ـ العالج  كان  إن  لبحث   الحالية 

أو   )Ras�GTPase ال ـ ـ   لفرنسلة  )مثبط   II

MG132  )مثبط ملسار يوبيكويتني بروتيوسوم 

UPS( أو استخدام األنجيوتنسن )7�1( )مثبط 

تأثري  لها  سيكون  القلبي(   NF�Kb ل ـ  معروف 

إىل  أدت  الوزن  طرح  تقنية  إن  للقلب.   واقي 

يت  الفقرة  عند  الشويك  للنخاع  مستمرة  إصابة 

شهور   6 بعمر  فرئان  من  قلوب  عزل  تم   .13

بعد  الشويك.  النخاع  إصابة  بعد  شهر   12 أو 

ثم  دقيقة   30 ملدة  القلوب  تروية  متت  ذلك، 

تعريضها ملدة 30 دقيقة من انقطاع األكسجني، 

متبوعة ب ـ ـ 30 دقيقة أخرى من إعادة الرتوية. 

الرتوية/ بعد  للشفاء  القلوب  متاثل  قياس  تم 

الضغط  قياس  طريق  عن  األكسجني  انقطاع 

والتدفق   Pmax األيرس  البطني  يف  املتكون 

األدوية  إعطاء  تم  لقد   .  CF التاجي  الرشياين 

لقطع  القلوب  تعرض  قبل  الرتوية  فرتة  يف 

القلوب  متاثل  نسبة  الرتوية.  األكسجني/إعادة 

األيرس  البطني  ضغط  من  كل  %يف   R للشفاء 

السليمة  القلوب  يف  التاجي  الرشياين  والتدفق 

مل  بينام  التوايل،  عىل   50±5 و   48±6 كانت 
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4  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

املصابة  الفرئان  قلوب  من  أي  للشفاء  تتامثل 

من  دقيقة   30 بعد  الشويك  النخاع  بتلف 

العالج  أن  إىل  توصلنا  لقد  األكسجني.  قطع 

 )7-1( بــ FPTIII، MG132 أو األنجيوتنسن 

30 دقيقة أدى  قبل فرتة قطع األكسجني ملدة 

بعد  القلب  لوظيفة  كبرية  بدرجة  شفاء  إىل 

 SCI-6 النوع  من  الفرئان  يف  األكسجني  قطع 

ولكن ليس من النوع SCI-12. بناًء عىل ذلك 

 FPTIII، فإننا نشري إىل أن العالج الرسيع بــ 

من  يحسن   )7-1( األنجيوتنسن  أو   MG132

القلب للشفاء بعد فرتة قطع األكسجني  متاثل 

الشويك،  النخاع  يف  بتلف  املصابة  الفرئان  يف 

عالجية  طريقة  مبثابة  يكون  أن  ميكن  وهذا 

الناجم  القلب  وظيفة  اختالل  ملنع  جديدة 

املصابني  املرىض  لدى  األكسجني  انقطاع  عن 

الشويك.  النخاع  بتلف 

FIG. 1. The locomotor behavior of control non-SCI 
animals and SCI-6 or SCI-12 animals according to the 
Basso, Beattie and Bresnahan (BBB) locomotion scoring scale. 

لها  العضوية/الالعضوية  املهجنات  إن 

العضوية  لبلمرات  ا من  كل  خواص 

هذة  عىل  الحصول  يسهل  والسرياميك. 

وهي  الصول-جل  كيمياء  بواسطة  املهجنات 

بالتداخل  تسمح  الخطوات  متعددة  طريقة 

الفلزي  الكوكسيد  الالعضوى مثل  املكون  بني 

حيوية  مادة  حتى  او    Si, Ti, Zr وليكن   

الكيميائية  الخواص  ىف  تعديل  لتحدث  نشطة 

حرارة  درجة  عند  للمهجن  والفيزيائية 

للدقائق  الضيق  التوزيع  ان  منخفضة. 

الناتجه  الصغر  املتناهية  الدقيقة  وحجم 

تؤدى  املعدنية   اكاسيد  شبكة  تنمية  عن 

التحول  درجة  يف  والزيادة  اكرب  قوه  إىل 

لزجاجي. ا

املوجودة  واالمني  الهيدروكسيل  مجموعات 

املجموعات  اىل  برسعة  ترتبط  الكيتوزان  ىف 

سالف  املركب  وجود  فإن   وهكذا  االخرى 

للشبكة  رسيع   انتشار  اىل  يؤدي  للتيتانيا 

واملاء  اإليثانول  وجود  يف  العضوية  غري 

متجانس  نسيج  مكونة  الصول-جل  بطريقة 

   ...  )من صفحة 14 (                

)24 ص  ...... )تتمة    

قسم علم األدوية والسموم
)األبحاث غير الممولة(
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4  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

ميكن  أمينوبريازول  مركبات  ان 

بارافنيلني  مادة  من  بدال  إستخدامها 

صباغة  ىف  ليا  حا املستخدمة  و  أمني  ثناىئ 

األخري  املركب  بأن  العلم  مع  الشعر 

يشتبه  و  البعض  لدى  الحساسية  يسبب 

للرسطان.  كمسبب  به 

تقنية  بإستخدام  الكثري  أنجزنا  قد  و 

من  أكرث  نرش  تم  فقد  امليكروويف 

مجال  ىف  بحثني  منها  بحثا  عرشة  خمسة 

هى  و  املستمر  لتربيد  ا ذات  امليكروويف 

ثالثة  أنجزنا  قد  و   . جدا حديثة  تقنية 

دكتوراه. رسالتى  و  ماجستري   رسائل 

الزمالء  من  الكثري  مبساعدة  قمنا  قد  و   

لتقنية  ا بهذه  أبحاثهم  طعمنا  و  بالقسم 

عرشين  من  أكرث  نرش  عىل  ساعدهم  مام 

باحثني  دربنا  و  لتقنية   ا بهذه  آخر  بحثا 

آخرين.  شجعنا  و 

قدمنا  فقد  املجتمع  خدمة  مجال  ىف  و 

املناطق  املدارس  ىف  لطالب  تطوعية  رشوح 

املشاريع  إعداد  أثناء  املختلفة  التعليمية 

إنتباه  جذبنا  قد  نكون  بذلك  و  الطالبية 

ملجتمع  ا أفراد  و  األكادميني  الباحثني 

للبيئة. لصديقة  ا لتقنبية  ا لهذه 

	

الكيمياء  مجال  ىف  هو  فريقنا  عمل             
عىل  الرتكيز  مع  التحضريية  العضوية 

متجانسة  غري  أروماتية  مركبات  تطوير 

تقنيات  و  طرق  بإستخدام  الحلقات 

ما  لبا  غا و  للبيئة.  صديقة  خرضاء 

مجال  ىف  املركبات  هذه  تستخدم 

األدوية. و  األصباغ  صناعات 

عدد  ىف  زيادة  يشهد  العامل  أن  مع  

مخلفات  من  عنها  ينتج  ما  و  املصانع   

إزداد  بلة  املقا الجهة  ىف  أنه  إال  ضارة 

إستخدام  أجل  من  اإلجتامعى  الوعى 

أقل  نظيفة  طرق  و  خرضاء  تقنيات 

هذا  أمثر  قد  و  لبيئة.   ا عىل  رضرا 

املصانع  تقوم  أن  إىل  اإلجتامعى  الضغط 

بطرق  لبيئة  با الضارة  الطرق  بإستبدال 

الضغط  هذا  ولد  وقد  لبيئة.  با رضرا  أقل 

الكيمياء  مجال  ىف  جديد  حقال  اإلجتامعى 

أصبح  قد  و  الخرضاء.   بالكيمياء  سمى 

و  اجتامعيا  رائجا  املسمى  هذا  اآلن 

قررنا  السبب  لهذا  و    . علميا فيه  معرتف 

عام  منذ  البحثى  املجال  هذا  ىف  الدخول 

محمد  الدكتور  األستاذ  مبشاركة   2002

النجدى.  حلمى 

إهتاممنا  مركز  الحقل  هذا  أصبح  و 

إستخدام  عىل  ثنا  أبحا تقوم  البحثى. 

من  لها  ملا  بامليكروويف  التسخني  تقنية 

بإستخدام  بالتسخني  مقارنة  كثرية  فوائد 

تقنية  إستخدام  إن  لتقليدية.  ا الطرق 

)ثوان  أقل  وقتا  تستغرق  امليكروويف 

تعطى  و  الساعات(  من  بدال  دقائق  أو 

مواد  تنتج  و  باإلعجاب   جديرة  نتائج 

كذلك  أنظف. 

تطبيقها  ميكن 

املواد  عىل 

و  الصلبة 

سواء  السائلة 

م  ا ستخد بإ

ت  يبا ملذ ا

لهذه  نتيجة  و   . بدونها أو  الكيميائية 

فقد  لتقنية  ا لهذه  املميزة  الخواص 

ئية  الكيميا لتجارب  ا من  الكثري  انجزنا 

لتقنية.  ا بهذه 

توجيه  عىل  امليكروويف  أجهزة  تعمل  و 

مركزة  إشعاعات  هيئة  عىل  كبرية  طاقة 

و  الجزيئات  تحفز  اإلشعاعات  هذه  و 

البعض   بعضها  مع  التصادم  إىل  تقودها 

لتفاعالت  ا تنشأت  تصادمها  ذروة  ىف  و 

لتقنية  ا هذه  بإستخدام  ئية.  الكيميا

هامة  كيميائية  مركبات  بتحضري  نجحنا 

 -  4 مثل   األصباغ  و  األدوية  صناعة  ىف 

هام  وسيط  مركب  هو  و  أمينوبريازول 

 . لفياجرا ا مثل  األدوية  صناعة  ىف  يستخدم 

الحصول  ىف  نجحنا  فقد  ذلك  إىل  فة  باالضا

أريل  حلقة  عىل  تحتوى  مركبات  عىل 

لتى  ا املركبات  أهم  إن  زين.  أزوبريدا

أريل  مركبات  هو  مؤخرا  تحضريها  تم 

لواعد  ا املركب  هو  و  أزونيكوتينات 

األصباغ.   ىف  باملستقبل  مه  باستخدا

أمينوبريازول  ثناىئ  مركب  حرضنا  كذلك 

املركبات  أحد  هو  و  جديدة  بطريقة 

لشعر  ا و  األقمشة  لصباغة  املستخدمة 

ء.  لفرا ا و 
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سياً  إصدارات قطاع األبحاث جزءاً أسا            
حيث  معية،  لجا ا لبحثية  ا سة  لسيا ا من 

م  ونظا ألولويات  وا مج  لربا ا عىل  تحتوي 

لتي  ا ته  وآليا ته  ا ء إجرا و لبحثية  ا ملنح  ا

لية  عا ألبحاث  ا رية  ستمرا ا عىل  تعمل 

ويعتمد  لكويت.  ا معة  جا يف  لجودة  ا

عىل  أسايس  بشكل  ملطبوعات  ا م  نظا

تعترب  حيث  تيجية،  اإلسرتا ملعلومات  ا
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رات  إصدا أهم  عليها  تقوم  لتي  ا دة  ملا ا

بجميع  لوعي  ا لضامن  ألبحاث،  ا قطاع 

لفرص  وا معية  لجا ا ألبحاث  ا نب  جوا

ون  لتعا وا لعلمي  ا دل  للتبا ملتاحة  ا

لهدف  ا هذا  تحقيق  ويتم  لبحثي.  ا

للمطبوعات  لرسيع  ا إلنتاج  ا خالل  من 

تعمل  سية  أسا إعالمية  ة  كقنا لرئيسة  ا

وصناع  ء  لخربا وا لباحثني  ا ء  بقا إ عىل 

مة  تا ية  درا عىل  لجمهور  ا وعموم  ر  لقرا ا

 ، لحديثة ا مج  لربا وا  ، لجديدة ا يري  ملعا با

جعل  بهدف  ملقدمة  ا لخدمات  وا

وقرباً  مرونة  كرث  أ ألبحاث  ا دعم  م  نظا

كات  للرشا جذباً  كرث  وأ لكليات،  ا من 

املشرتكة.  ألبحاث  ا ز  إلنجا رجية  لخا ا

ٍط  نشا يف  ملطبوعات  ا قطاع  يبقى  لذلك، 

مهمة  يتوىل  حيث   ، م لعا ا ل  طوا ئم  ا د

ت  را إلصدا وا ئق  لوثا ا من  سلسلة  ج  نتا إ

ية  لحيو ا ت  ملعلوما ا تحمل  لتي  ا

ف  اإلرشا نب  جا ىل  إ ت،  لكليا ا حثي  لبا

موسع  بشكل  ملطبوعات  ا هذه  نرش  عىل 

ونرش  ملي  لعا ا لحضور  ا تحقيق  لضامن 

يتبع   ، ر  إلطا ا ا  لهذ ووفقاً  لوعي.  ا

جدول  م  نظا مئاً  ا د ملطبوعات  ا قطاع 

ملتطلبات  ا عىل  اً  عتامد ا ملسبق  ا ألعامل  ا

يلتزم  حيث  األبحاث،  لقطاع  لسنوية  ا

لتقديم  م  لعا ا ر  مدا عىل  ئية  نها عيد  مبوا

ظل  ويف  ولكن،  رات.  اإلصدا مختلف 

لبحثية  وا لعلمية  ا لتطورات  ا رسعة 

للسياسات  لدامئة  ا ملراجعة  ا تحتم  لتي  ا

مصادر  واستحداث  ءات،  واإلجرا

قطاع  عىل  توجب  للمعلومات،  جديدة 

وأنشطته  ته  قا طا مضاعفة  املطبوعات 

مام  عليه،  ملتفق  ا األعامل  جدول  ء  ورا ملا 

نظراً  لتسليم  ا عيد  وموا اإلنتاج  عىل  أثر 

املكثفة.  ر  واإلصدا د  اإلعدا لعمليات 

قطاع  عىل  تحتم  ق،  لسيا ا ا  هذ ويف 

من  لعديد  ا جدولة  دة  عا إ ملطبوعات  ا

دميي  ألكا ا م  لعا ا ية  بدا منذ  رات  إلصدا ا

ملليئة  ا ملهمة  ا ز  إلنجا  ،  2013/2012

مللصق  ا بنشاط  ملتمثلة  وا لتحديات  با

 . لعلمية وا نية  إلنسا ا للكليات  لعلمي  ا

 10 يف  مللصق  ا م  يا أ جدولة  متت  وقد 

ضغطاً  شّكل  مام   ،2013 رس  ما  18 و 

لتغطية  ج  إلنتا ا قطاع  عىل  كبرياً 

صًة  خا ركني،  ملشا ا جميع  ملصقات 

مهمة  توىل  قد  ملطبوعات  ا قطاع  إن  و

لنصوص  ا عىل  ًء  بنا مللصقات  ا تصميم 

حثي  با من  لعديد  ا من  ملقدمة  ا

هذه  ءت  جا حيث  نية،  إلنسا ا لكليات  ا

لسنوية  ا رات  إلصدا ا نب  جا إىل  ملهمة  ا

قطاع  وضع  مام   ، ية لدور ا ئق  لوثا وا

ونشاط  ئم  ا د عمل  يف  ملطبوعات  ا

وقد   . م لعا ا ل  طوا ومكثف  مستمر 

نتاج  إ يف  ملطبوعات  ا قطاع  ستمر  ا

عىل  واإلرشاف  ملختلفة  ا رات  إلصدا ا

ىل  إ للوصول  ملالئم  ا لشكل  با توزيعها 

 . ملياً وعا محلياً  ممكن  قطاع  كرب  أ

ئب  نا مكتب  رات  إصدا تعترب  لذلك، 

ملصدر  ا لألبحاث  معة  لجا ا مدير 

حيث  لرئيسة،  ا للمعلومات  األسايس 

خالل  من  ونرشها  وتحليلها  جمعها  يتم 

عىل  تحتوي  لتي  ا ملتنوعة  ا رات  اإلصدا

رية،  لجا ا مج  لربا وا  ، لجديدة ا درات  ملبا ا

سلسلة  يف  لبحثية  وا لعلمية  ا لتطورات  وا

ملتعلقة  ا ملطبوعات  وا رير  لتقا ا من 

ئب  نا ملكتب  بعة  لتا ا لرئيسة  ا رات  إلدا با

قطاع  وهي:  لألبحاث  معة  لجا ا مدير 

2013 األبحاث  قطاع  إصدارات  أحدث  من  مجموعة 

مكتب نائب مدير اجلامعة لألبحاث

األبحاث قطاع 
جامعة الكويت
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يتضمن  حيث   ، يت لكو ا معة  جا يف 

ملستكملة  وا ية  ر لجا ا ث  ألبحا ا

ت  ما الهتام ا ع  تنو تعكس  لتي  ا

طنية  لو ا د  ألبعا ا ت  ا ذ لبحثية  ا

م  يقد و  . إلقليمية ا عية  الجتام وا

 ، عاً  مرشو  4 3 7 يل  جام إ د  لعد ا ه  هذ

ء  عضا أ نجزها  أ يع  ر مشا  4 1 0 منها 

عاً  مرشو  6 3 و  ، يس ر لتد ا هيئة 

 . لعليا ا ت  سا را لد ا طلبة  نجزها  أ

لبحثي  ا ء  ا ألد با يتعلق  فيام  ما  أ

عىل  ر  ا إلصد ا ى  حتو ا  ، ت  للكليا

 ، ) %  5 9 . 4 ( ياً  ر جا عاً  مرشو  2 8 1

 . ) %  4 0 . 6 ( مستكماًل  عاً  مرشو  1 9 2 و

نت  كا فقد  يل  لتمو ا ر  مصد ما  أ

لرئيس  ا ملمول  ا هي  يت  لكو ا معة  جا

بينام   ، )%  92 .8 ( مرشوعاً   439 قع  بوا

عىل   )%  7 .2 ( مرشوعاً   34 حصل 

لجزء  ا نب  جا ىل  إ  ، سة را لد ا وقيد 

ث  ألبحا ا سلسلة  من  لث  لثا ا

يضا  أ لنرشة  ا وغطت   . ملتميزة ا

لعلمية  ا ملجالت  ا د  ا عد أ ث  حد أ

لنرش  ا مجلس  من  رة  د لصا ا

لعلمي  ا ج  نتا إل ا نب  جا ىل  إ  ، لعلمي ا

يرة  لجز وا لخليج  ا ت  سا را د ملركز 

تم   ، ء لقرا ا ت  وملعلوما  . بية لعر ا

كام   ، موسع  بشكل  لنرشة  ا يع  ز تو

لكرتوين  إل ا قع  ملو ا عىل  عرضها  تم 

معة  لجا ا ير  مد ئب  نا ملكتب 

http : / /www.ovpr.ku-  لألبحاث:

للغتني  با نرشها  تم  وقد   n iv. edu

إلنجليزية. وا لعربية  ا

امللصقات  كتيبات   •

العلمية للكليات اإلنسانية 

تم   :  2013 لعلمية-  وا

رس  ما يف  رهام  إصدا

فيهام  ألبحاث  ا قطاع  جمع  حيث   ،2013

يف  ملعروضة  ا ت  للملصقا مصغرة  ذج  منا

نية  إلنسا ا ت  للكليا مللصق  ا ت  ليا فعا

 . رس ما  1 8 يف  لعلمية  وا  ، رس ما  1 0 يف 

ت  لكليا ا ت  ملصقا كتيب  حتوى  ا وقد 

 : هي ت  كليا ست  عىل  نية  إلنسا ا

 ، لرتبية وا  ، ية ر ا إلد ا لعلوم  وا  ، ب ا آلد ا

ت  سا را لد وا يعة  لرش وا  ، لحقوق وا

 ، عية الجتام ا لعلوم  وا  ، إلسالمية ا

يس  ر لتد ا هيئة  ء  أعضا م  قد حيث 

وطلبة  ون  عد ملسا ا رسون  ملد وا فيها 

علمياً  ملصقاً   3 5 لعليا  ا ت  سا را لد ا

رصة  ملعا ا ت  ملوضوعا ا عىل  ركزت 

لعلوم  وا ت  نيا إلنسا ا الت  مجا يف 

يف  بحثها  يتم  لتي  ا عية  الجتام ا

ت  لكليا ا كتيب  ما  أ  . يل لحا ا لوقت  ا

ت  كليا بع  ر أ تضمن  فقد  لعلمية  ا

ة  ملعتمد ا ت  زا إلنجا ا م  وقد  ، علمية

ملستكملة  وا ية  ر لجا ا يع  ر ملشا ا عىل 

 ، لبرتول  وا سة  لهند ا ت  لكليا

 ، معية لجا ا ت  لبنا ا وكلية   ، لعلوم وا

وهندسة  لعلوم  حديثاً  ملنشأة  ا لكلية  وا

اآليل. لحاسب  ا

لكتيب  ا احتوى  وقد 

علمياً  ملصقاً   53 عىل 

األبحاث  تناولت 

ملبتكرة  وا ملتقدمة  ا

لهندسة  وا للعلوم  ملتنوعة  ا املجاالت  يف 

رين  اإلصدا إنتاج  تم  وقد   . لتكنولوجيا وا

معلومايت  كمرجع  األبحاث  قطاع  داخل 

تم  وقد   . املستخدمني  ومختلف  للباحثني 

ملكتب  لكرتوين  إل ا ملوقع  ا عىل  عرضهام 

كام   ، لألبحاث  معة  لجا ا ير  مد ئب  نا

رهام  ا إصد و عتهام  وطبا إعدادهام  تم 

 . ية إلنجليز وا بية  لعر ا باللغتني 

املمولة  •األبحاث 

وتم   :2011/2010

يسمرب  د يف  إصداره 

حيث   ،2 0 1 2

ر  ا إلصد ا يعترب 
ية  لسنو ا لسلسلة  ا يف   2 0 رقم 

ث  بحا أ ط  نشا ثيق  بتو ملختصة  ا

 2 0 1 0 سبتمرب   1 من   ، ت لكليا ا

يحمل  و  .  2 0 1 1 غسطس  أ  3 1 ىل  إ

ث  لألبحا لعلمي  ا رث  إل ا ر  ا إلصد ا

لعلمي،  ا لنرش  ا ومجلس  ألبحاث،  ا

لجزيرة  وا لخليج  ا دراسات  ومركز 

د  عدا بإ رات  إلدا ا هذه  وتلتزم  لعربية.  ا

لدوريات  ا من  مجموعة  نتاج  إ و

لعلمية  ا ملعلومات  ا لنقل  ملطبوعات  وا

ملة  شا نظرة  وتقديم   ، ملياً وعا محلياً 

لكويت.  ا معة  جا يف  لبحثية  ا زات  لإلنجا

ملطبوعات  ا ألحدث  عرٌض  ييل  وفيام 

من  حدة  عىل  رة  إدا كل  عن  درة  لصا ا

:2013 مارس  إىل   2012 ديسمرب 

)من  األبحاث  قطاع  إصدارات   -1

مارس  إىل   2012 ديسمب 

:)2013

ربع  ألبحاث  ا نرشة   •

ملكتب  لسنوية  ا

معة  لجا ا مدير  ئب  نا

عدد   – لألبحاث 

فمب  نو / بر كتو أ
 ،2012 نوفمرب  يف  رها  إصدا تم   :  2012

ليات  لفعا ا أهم  عىل  تحتوي  حيث 

إىل  يونيو  من  لفرتة  ا خالل  ألنشطة  وا

األحداث  تضمنت  وقد   .2012 سبتمرب 

ورشة   لعدد:  ا هذا  يف  تغطيتها  متت  لتي  ا

ون  لتعا وا نية،  إلنسا ا للكليات   SPSS

ومؤسسة  لكويت  ا معة  جا بني  لبحثي  ا

لوطنية  ا لندوة  وا  ، لكويتية  ا لبرتول  ا

SCO- عمل وورشة  ملناخ،  ا تغرّي   حول 

لتمهيدي  ا لبحث  ا سلفة  وندوة   ،PUS

ء  بأعضا لخاصة  ا  2012 م  للعا  )RIG (

لجدد،  ا لكويتيني  ا لتدريس  ا هيئة 

دة  مبا لخاص  ا لعرض  وا لكوري  ا لوفد  وا

تضمنت  ذلك،  إىل  فًة  إضا لكربون.  ا

ألبحاث  ا لقطاع  لجديدة  ا يري  ملعا ا لنرشة  ا

دميي،  ألكا ا م  االستخدا سوء  مبنع  لخاصة  ا

لتشجيعية  ا لبحثية  ا فآت  ملكا ا عتامد  وا

لكويتية-  ا لعالقات  وا  ، رها ستمرا وا

لالزمة  ا لدورية  ا لتحديثات  وا  ، لهندية  ا

ئب  نا مكتب  رات  بإصدا يتعلق  فيام 

ت  ئيا إلحصا وا لألبحاث،  معة  لجا ا مدير 

ملستكملة  وا ية  ر لجا ا يع  ر ملشا ا 20(حول  ص  ...... )تتمة    
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يرة  لجز وا لخليج  ا ت  سا درا مجلة   •

–  147 لعدد  ا  ،38 لجزء  ا  ، بية لعر ا

.2012 ديسمرب 

لجزء  ا  ، الجتامعية ا لعلوم  ا مجلة   •

.2012  4 - لعدد  ا  ،40

لعلوم  وا ب  آلدا ا ت  حوليا  •

–سبتمرب   33 لجزء  ا  ، الجتامعية ا

.2012

لعلوم  وا ب  آلدا ا ت  حوليا  •

–ديسمرب   33 لجزء  ا  ، الجتامعية ا

.2012

 ، والهندسة  للعلوم  الكويت  مجلة   •

.2012 2A- ديسمرب  العدد   ،  39 الجزء 

 ، لهندسة وا للعلوم  لكويت  ا مجلة   •

2B-ديسمرب  لعدد  ا  ،39 لجزء  ا

.2012

لخليج  ا سات  درا مركز   -3

ديسمب  )من  بية  لعر ا يرة  لجز وا

: )2013 رس  ما ىل  إ  2012

ته  مطبوعا من  اً  عدد ملركز  ا أصدر 

آليت:  كا ية  لدور ا

ملنطقة  ية  ر لجا ا ث  ا ألحد ا سجل  أ - 

بية  لعر ا يرة  لجز وا لخليج  ا

ية  ر لجا ا ث  ا ألحد ا يرصد   :

يرة  لجز وا لخليج  ا منطقة  يف 

ملركز  ا ره  يصد حيث   ، بية لعر ا

. وري د بشكل 

 : صة لخا ا يا  لقضا ا سلسلة  ب - 

20
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مختلف  مع  ون  لتعا با ملشرتك  ا لدعم  ا

تنظيم  تم  وقد   . رجية لخا ا ت  ملؤسسا ا

خل  دا للكليات  لبحثي  ا ط  لنشا ا عموم 

حيث   ، رئيسة م  قسا أ ثالثة  يف  ر  إلصدا ا

ملمولة  ا يع  ر ملشا ا ألول  ا لقسم  ا قدم 

حتوى  وا لكويت،  ا معة  جا قبل  من 

ت  ذا يع  ر ملشا ا عىل  ين  لثا ا لقسم  ا

لث  لثا ا لقسم  ا ما  أ ملشرتك،  ا لتمويل  ا

ت  سا لدرا ا طلبة  يع  ر مشا تضمن  فقد 

ر  ا إلصد ا خل  دا يع  ر ملشا ا ما  أ  . لعليا ا

لكلية  ا حسب  تنظيمها  تم  فقد 

معلومات  تقديم  مع  لعلمي،  ا لقسم  وا

لفريق  وا املرشوع،  ن  عنوا حول  سية  أسا

ية  ا لبد ا يخ  ر وتا نية  مليزا وا لبحثي،  ا

ع  تنو يعكس  مام  املرشوع،  ومدة 

ولها  يتنا لتي  ا يا  لقضا وا ضيع  ملوا ا

ت  لكليا ا جميع  يف  لعلمي  ا لبحث  ا

 .2011 /2010 دميي  ألكا ا م  لعا ا خالل 

ئية  إلحصا ا نات  لبيا ا ر  ا إلصد ا ويقدم 

ملالحق  ا يف  يع  ر ملشا ا ط  بنشا ملتعلقة  ا

لتسهيل  حثني،  لبا ا فهرس  نب  جا ىل  إ

حثي  با حسب  ريع  للمشا ع  لرجو ا

ديسمرب  يف  ره  إصدا تم  وقد  ت.  لكليا ا

إللكرتوين  ا ملوقع  ا عىل  وعرضه   2012

ث.  لألبحا معة  لجا ا مدير  ئب  نا ملكتب 

 . ية إلنجليز ا للغة  با صدر 

ت  مللصقا ا ت  معلوما ليل  د  •

يف  ره  ا صد إ تم  وقد   :2 0 1 2  ، لعلمية ا

ه  د ا عد إ جرى  حيث   ،  2 0 1 2 يسمرب  د

بية  لعر ا للغتني  با ين  ر ا صد كإ

ت  ملعلوما ا عىل  ن  يا يحتو ية  إلنجليز وا

ت  ليا فعا ف  ا هد أ حول  سية  ألسا ا

لرشوط  ا نب  جا ىل  إ  ، لعلمي ا مللصق  ا

 . ركة ملشا با صة  لخا ا ت  ا د رشا إل وا

من  ف  للهد رشحاً  ر  ا إلصد ا م  يقد و

لعلمي  ا مللصق  ا ت  ليا فعا تنظيم 

 ، لعلمية وا نية  إلنسا ا ت  للكليا ياً  سنو

ملعلومات  لية  لفعا ا ف  ا هد أ د  يحد كام 

ملدرسون  وا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا

 ، لعليا ا ت  سا لدرا ا وطلبة  عدون  ملسا ا

ركوا  يشا حتى 

خالل  من  علية  بفا

تهم  زا نجا إ عرض 

لبحثية  وا لعلمية  ا
دل  وتبا لعلمي  ا ح  إلنفتا ا من  بيئة  يف 

يسلط  لذلك،  ت.  لخربا وا ملعلومات  ا

نني  لقوا وا لرشوط  ا عىل  لضوء  ا ر  ا إلصد ا

ئية  لنها ا عيد  ملوا وا  ، ركة ملشا با صة  لخا ا

ت.  ليا لفعا ا مة  قا إ يخ  ر وتا للتسليم، 

عىل  ر  إلصدا ا يحتوي  ذلك،  ىل  إ فًة  إضا

أفضل  ر  ختيا با صة  لخا ا لتقييم  ا آلية 

ت  فئا من  فئة  كل  تحت  مللصقات  ا

ث  ألبحا ا قطاع  يقدمها  لتي  ا ئز  لجوا ا

 . ملتميزة ا ث  لألبحا منه  يراً  تقد

ر  ا إلصد ا م  يقد  ، ء لقرا ا ت  وملعلوما

ت  متطلبا عن  رشة  مبا ت  معلوما

بشكل  يعه  توز تم  كام   ، لية لفعا ا

وعرضه   ، ت لكليا ا جميع  عىل  موسع 

معة  لجا ا ير  مد ئب  نا مكتب  موقع  عىل 

ين  ر ا صد كإ نرشه  تم   . ث لألبحا

للغة  با ين  ر ا صد إ و بية  لعر ا للغة  با

 . ية نجليز إل ا

العلمـي   النرش  مجلس  2-  إصــدارات 

مـارس   إلـى   2012 ديسـمب    )من 

 :)2013   

اً  د ا أعد لعلمي  ا لنرش  ا مجلس  أصدر 

مجالته  من  لعديد  ا من  جديدة 

ىل  إ سبتمرب  من  لفرتة  ا خالل  لعلمية  ا

آليت: كا  2012 ديسمرب 

من  لفرتة  ا خالل  درة  لصا ا ملجالت  ا

 :2013 رس  ما ىل  إ  2012 ديسمرب 

...  )من صفحة 19 (                لألبحاث   الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات 

)39 ص  ...... )تتمة    

  ...)من صفحة 3(               
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اإلنسانية بالملصقات  الفائزون   

املركزاألول: الدكتور عامر صفر، قسم املناهج وطرق التدريس - كلية الرتبية - ،   	.1
عن بحثه بعنوان: 

  The students perspective of online training @“    	
Kuwait University
املركز الثاين: الدكتور نايف نزال الشمري ، قسم االقتصاد – كلية العلوم اإلدارية-،  	.2

عن بحثه بعنوان: 

Foreign Direct Investment  in Developing Asia Accord� 	
.ing to Location Advantage Hypothesis

 3.   املركز الثالث: الدكتور نايف نزال الشمري ، قسم االقتصاد - كلية العلوم اإلدارية-،      
     عن بحثه بعنوان: 

”.GCC Trade Potentials with EU Members“    	

1.	الدكتور محمد الفزيع، قسم الفقه املقارن وأصوله - كلية الرشيعة والدراسات 
اإلسالمية-، 

عن بحثه بعنوان: 

“الرقابة الرشعية عىل رشكات التأمني التعاوين جوانب القوة والضعف”.

األستاذ : محسن محمد املعلم، قسم  الفلسفة – كلية اآلداب – عن  	.2
بحثه وعنوان:

         “ طبيعة الحجاج املنطقي”.  

1.			الطالبة أسامء عبدالله العتيبي ، قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي -
  كلية الرتبية -

 عن بحثها بعنوان: 

“تصورات القياديني الرتبويني بوزارة الرتبية يف دولة الكويت حول تطبيق 

معايري متهني التعليم”.

2.			الطالبة حصه عبدالعزيز الفريح - كلية الحقوق
عن بحثها بعنوان: 

“اتجاه القضاء االنجليزي يف تفسري بند القانون واجب التطبيق يف عقود 

التمويل اإلسالمي”.

terification of Carbonate�Ester Bifunctional Com�
pounds“.	

العلوم  قسم  من  محمود  هدى  والدكتورة  الدهش  لولوه  الطالبة  	.1
البيولوجية - كلية العلوم-

 عن بحثها بعنوان:

”The role of oil degraders  in survival of corals in 
oil contaminated environments“ .    

											
الطالب خالد القناعي والدكتور عيىس الصفران من كلية الهندسة والبرتول   		.2

عن بحثه بعنوان:

”Investigation of Heavy Oil Two�Phase Flow Pattern 
Transition in Horizontal and Slightly Inclined Pipelines“. 	

3. الطالبة فاطمة الفصام والدكتورة دنيا الغربليل  من قسم العلوم البيولوجية 
–   كلية العلوم- عن بحثهم بعنوان			

			
”Marine Microbial Colonization & Degradation of 
Wood in Kuwait“.

الدكتور طارق الرفاعي من قسم الفيزياء - كلية العلوم - 	.1
 عن بحثه بعنوان:

”Long Lived Gamma Emitters in Incense “                 
	

الدكتور خالد الفضاله  من قسم الهندسة امليكانيكية - كلية الهندسة  	.2
والبرتول – 

عن بحثه وبعنوان: 
” Evolution of Microstructure and Microhardness in 
pure  copper   after processing by high�pressure torsion“.

الدكتور سعد مخصيد قسم الكيمياء -  كلية العلوم –  	.3
عن بحثها بعنوان:

	”Water Soluble phthalocyanine in non�aggregated  
form  to enhance photodynamic cancer treatment“

الدكتور هشام ديب قسم الكيمياء - كلية العلوم –  	.1
عن بحثه بعنوان: 																																																										

”Enantio and Regioselective Biocatalytic Transes�

21

العلمية بالملصقات  الفائزون 

  ...)من صفحة 2(               

)30 ص  ...... )تتمة    

  ...)من صفحة 3(               

”

”
“

“



www.ovpr.kuniv.edu/research                                      

IBM التقديمي  العرض  أثناء 

بدعوة  املستوى  رفيع  اجتامع  مؤخراً عقد        
الجامعة  مدير  نائب  السند،  حسن  أ.د.  من 

 ، البدر  اللطيف  عبد  أ.د.  وبحضور  لألبحاث، 

يف  املؤمترات  قاعة  يف  الكويت،  جامعة  مدير 

2012، شارك فيه  8 نوفمرب  قطاع األبحاث يف 

املرشوع  لنقاش    IBM رشكة  من  ثاليث  وفد 

واالبتكار  التصميم  مركز  إنشاء  حول  املقرتح 

التفاهم  مذكرة  من  كجزٍء  الكويت  جامعة  يف 

بني جامعة الكويت ورشكة IBM ، حيث يتم 

االتفاقية  لعقد  النهائية  رتوشها  وضع  حالياً 

أ.د.  عرب   ، بالحضور  ترحيبه  وبعد  الرسمية. 

األبحاث  قطاع  استعداد  عن  السند  حسن 

عىل  املركز  رؤية  سبيل  يف  الكامل  للتعاون 

بني  الرسمية  االتفاقية  من خالل  الواقع  أرض 

طلب  كام   ،  IBM ورشكة  الكويت  جامعة 

حول  أفكاره  بعرض  املشاركة  البدر  أ.د.  من 

األمر. هذا  من  الكويت  جامعة  موقف 

بالوفد  البدر  اللطيف  عبد  أ.د.  رحب  وقد 

أهمية مقرتح رشكة  ثم تحدث عن   ، املشارك 

التفكري  تطوير  نحو  رائدة  كخطوة    IBM

والطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  بني  العلمي 

ثقافة  وهي  العلمي،  االبتكار  خالل  من 

التقدم.  نواة  تضع  مستقبلية  أبعاد  ذات 

وال  التدريس،  جودة  نحو  مستقبلنا  “يتجه 

البحث  بدون  التدريس  أعامق  بلوغ  ميكننا 

سبيلنا  هو  العلمي  فالبحث  إذا   . العلمي 

نحو  الجامعة  لقيادة  األمثل  اإلسرتاتيجي 

أسس  عىل  املنشودة  العاملية  املكانة  بلوغ 

املتميزة  البحثية  وإنجازاتنا  العلمية  برامجنا 

ملعتمدة”.  وا

امتنان  البدر  أ.د.  نقل  السياق،  هذا  ويف 

تعبريه  مع   ،  IBM لرشكة   الكويت  جامعة 

املؤسستني  بني  الرشاكة  تحقيق  يف  أمله  عن 

التدريس  يف  أعامق  سرب  يف  املأمول  للنجاح 

الجامعي  التدريس  سواًء   ، مستواه  وتحسني 

ال  والذي   ، العليا  الدراسات  تدريس  أو 

األكادميية  الدراسات  دون  يكتمل  أن  ميكن 

جامعة  ستعمل  جانبها،  من  املتقدمة. 

إلنجاح  الكامل  دعمها  تقديم  عىل  الكويت 

رشكة  من  املثل  تتوقع  كام  املرشوع،  هذا 

أصداًء  البدر  أ.د.  كلامت  القت  وقد   .IBM

تضمن  الذي  الوفد  أعضاء  نفوس  يف  حسنة 

رشكة  رئيس  نائب  كيا،  سياماك  السيد 

نيويورك  الفكرية،  وامللكية  لألبحاث   IBM

وير،  مارك  والسيد  املتحدة،  الواليات   –

امللكية  تكنولوجيا  رشكاء  األعامل،  تطوير 

األعامل،  مدير   ، بيك  تيم  والسيد   ، الفكرية 

الرشق   ، الفكرية  وملكيتها    IBMأبحاث

كيا  السيد  عرب  وقد  أفريقيا.  وشامل  األوسط 

رشاكة  يف  للدخول   IBM رشكة  حامس  عن 

وامليض  الكويت  جامعة  مع  إسرتاتيجية 

القريب  يف  املركز  إنشاء  مرشوع  يف  قدماً 

بتنفيذ  وملتزمون  جادون  “نحن  العاجل. 

مجاالت  يف  البحث  جانب  إىل  االتفاقية، 

من  التعاون   IBM لرشكة  ميكن  أخرى 

األمد،  طويلة  لرشاكات  وتحويلها  خاللها 

واالبتكار  التصميم  مركز  إنشاء  من  ابتداًء 

تبوء  عىل  سيعمل  والذي  الكويت  جامعة  يف 

وعاملية”.  إقليمية  أبعاد 

عن  بالحديث  كيا  السيد  واستطرد 

املعدات  لبعض   IBM رشكة  تحديد 

mi- الدقيقة  اإللكرتونيات  )ملركز 

تصوره  تم  والذي   ،)croelectronics

فيها  تستخدم  ضخمة  جارية  كعملية 

ذاتياً،  وتشغيلها  تصميمها  يتم  معدات 

املركز  لتطور  الرشكة  توقع  عن  عرب  كام 

الفكرية  للملكية  رئيس  مصدٍر  إىل 

سيكون  لذلك،  املعرفة.  واقتصاديات 

جامعة  بني  التفاهم  مذكرة  توقيع 

يؤرخ  IBM حدثاً ضخاًم  الكويت ورشكة 

مركز  إنشاء  حول  املشرتكة  املبادرة  لبدء 

املناسبة  تستحق  حيث  واالبتكار،  التصميم 

. استثنائياً احتفالياً  افتتاحاً 

الكويت  جامعة  لدعم  البدر  أ.د.  تأكيد  ومع 

للمقرتح  السند  أ.د.  تطلع   ، املرشوع  لهذا 

التفاهم.  ملذكرة  الطريق  سيمهد  الذي  النهايئ 

 ، لبابيدي  هيثم  أ.د.  اللقاء  يف  تحدث  وقد 

حيث  لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  مساعد 

IBM  عىل عرضها،  لوفد رشكة  بالشكر  تقدم 

عرضاً  وقّدم  املرشوع  أهداف  عىل  أثنى  كام 

التي  السابقة  االجتامعات  حول  مخترصاً 

“مركز  إىل  املركز  فكرة  تبلور  خاللها  من  تم 

السبل  ومهدت   ، الدقيقة”  اإللكرتونيات 

وقد   . اإللكرتوين  األمن  حول  الثاين  للمقرتح 

تقريباً  كامل  عاٍم  مدى  عىل  اللقاءات  امتدت 

 11 بدأت باالجتامع األول مع رشكة IBM يف 

واتفاقاً  مخترصاً  عرضاً  تضمن   2011 ديسمرب 

ومتابعة  الدقيقة  اإللكرتونيات  مركز  حول 

)23 ص  ...... )تتمة    

IBM و  الكويت  جامعة  اجتماع  أثناء  

www.ovpr.kuniv.edu/research                                      22



                                                                                            
www.kuniv.edu

                                                                                            
www.kuniv.edu

للتصميم  متقدم  عاملي  مركٍز  إنشاء   -3

واالبتكار. 

والتطوير. البحث  قدرات  تنمية   -4

تعزيز  عىل   IBM رشكة  جهود  وسترتكز 

للمعدات  توفريها  مع   ، املحلية  القدرات 

إىل  املركز،  يحتاجها  التي  الفنية  واألساليب 

الخاصة  األكادميية  الخطة  تطوير  جانب 

لقيمة مشاركتهم  الطلبة وإرشادهم  بتدريس 

منها.  املتوقع  العلمي  املردود  عىل  والحصول 

االبتكار  مركز  بأن  مارك  السيد  أضاف  وقد 

حيث  العلمية،  التخصصات  متعدد  سيكون 

األفكار  ترجمة  الكويت  جامعة  عىل  سيسهل 

إىل  املنتجات  وتحويل  منتجات،  إىل  املبدعة 

وسيتم  تسويقها.  خالل  من  ملموس  واقع 

بيئة  داخل  مشرتك  بشكل  األفكار  تحديد 

وتعزز  االستدامة  عوامل  تضمن  محفزة 

جانب  إىل  واإلنتاج،  والبناء  التصميم  ثقافة 

احتوائها عىل فوائد تتضمن تدريب املبتدئني 

العليا  الدراسات  واستكامل   ،)Internship(

fel-( ومنح درجات الزمالة ،)Sabbaticals(

واملحارضات... الندوات  وعقد   ،)lowships

إلخ.

ملتطلبات  واستجابًة  العرض،  تقديم  وبعد 

رشكة  وافقت  املقرتحة،  الكويت  جامعة 

خالل  املعّدل  املقرتح  تقديم  عىل   IBM

املرشوع  العمل يف  يبدأ  أن  واحد، عىل  شهر 

بدايات  مع  واالبتكار  التصميم  مبركز  الخاص 

عايد  ود.   ، والبرتول  الهندسة  كلية  يف  اآليل 

كلية  يف  اآليل  الحاسب  هندسة  قسم  سلامن، 

 ، شارما  بروميال  ود.  والبرتول،  الهندسة 

واملطبوعات  الفنية  املعلومات  قسم  رئيسة 

األبحاث.  قطاع  يف  البحثية 

واالبتكار  التصميم  مركز  أن  اعتبار  وعىل 

تحدث   ، للغاية  طموحة  مهمة  يعترب 

القدرات  تعزيز  رضورة  عن  البديوي  د. 

من  الكويت  لجامعة  والعلمية  الفكرية 

رشكة  وبني  بينهام  الفاعلة  الرشاكة  خالل 

التعاون  تطوير  عىل  ستعمل  حيث   ،   IBM

األمام.  نحو  للتقدم  والدافع  واالبتكار 

ومن   ، محدود  بشكٍل  نبدأ  ألن  “نحتاج 

العملية  هذه  بأن  أضاف  وقد  نتطور”.  ثم 

الطاقة  تشكل  ،حيث  للدافع  ستحتاج 

األسس  الكويت  لجامعة  والعلمية  الفكرية 

الحيوي.  املصدر  هذا  الستثامر  الجوهرية 

الكويت  لجامعة  يكون  أن  يجب  لذلك، 

ستتطلب  والتي  واإلبداع،  لالبتكار  مراكز 

ونأمل   ،  IBM رشكة  تقدمها  التي  املعرفة 

من  العديد  عن  التعاون  هذا  يسفر  أن 

املتميزة.  اإلنجازات 

املعدات  نوع  عن  املخيزيم  د.  وقد تساءل 

ملركز  مها  استخدا  IBM رشكة  تعتزم  لتي  ا

أنها  مارك  لسيد  ا رشح  حيث  لتصميم،  ا

مله  بكا لتصميم  ا م  نظا مجمل  ستتضمن 

تطوير  وسيتم  فحسب.  املعدات  وليس 

ستتضمن  حيث  املركز،  داخل  لتصميم  ا

ماييل: ر  االبتكا مركز  عنارص 

تصميم  عىل  القدرة  تطوير   -1

واملوصالت،   ، الدقيقة  اإللكرتونيات 

املعدات  وأنظمة  دوائر  فيها  مبا 

املتقدمة.  الدقيقة 

املتقدم  التدريب  نقل  نظام  تنفيذ   -2

جامعة  حصول  لضامن  واملعرفة 

من  مستدام  عاملي  نظاٍم  عىل  الكويت 

الدقيق. التعليم  مراكز 

23

)24 ص  . . . . . . تتمة  (   

عمل  لخطة  قادت  مقرتحات  وعدة  جارية 

الكويت  جامعة  أولويات  حول  وتعاون 

 ، اإللكرتوين  األمن  مرشوع  ضمنها  ومن 

االجتامع  أعامل  جدول  عنارص  شكلت  والتي 

IBM يف  الكويت ورشكة  املشرتك بني جامعة 

.2012 نوفمرب   8

مقرتح  كيا  السيد  حدد   ، املنطلق  هذا  ومن 

حيث  والتصميم  الدقيقة  اإللكرتونيات 

واألجهزة  املعدات  هو  نقدمه  ما   “ قال: 

بالجانب  تعتني  والتي  واألمن،  الحساسة 

يف   IBM رشكة  فكرة  ترتكز  التجاري. 

جامعة  يف  واالبتكار  التصميم  مركز  إنشاء 

االنطالق  قواعد  سرييس  الذي  الكويت 

وحلول  منتجات  تقديم  بهدف  لألمام 

تسويقها”.  ثم  ومن  للمجتمع  مبتكرة 

يف  تتمثل  األساسية  “الخطوة   : قائاًل  وتابع 

دولة  يف  ذاتياً  املنتجات  واستثامر  تصميم 

األول   IBM رشكة  هدف  مع  الكويت، 

يعتمد  مستدام  مركز  إنشاء  يف  املتمثل 

جامعة  تطور  حتى  املشرتكة،  األبحاث  عىل 

مؤهلة  تنافسية  وطنية  عمل  قوة  الكويت 

النقل  مثل  املتقدمة  الحلول  لتقديم 

والنفط   ، الذكية  الصحية  والرعاية  الذيك، 

الذكية  املجاالت  من  وغريها  الذيك،  والغاز 

ويتمثل  الكويت.  جامعة  بها  تهتم  التي 

وتطوير  التعليم  تعزيز  يف  ذلك  من  الهدف 

مركز  وإنجاز  الجامعية،  واألبحاث  املناهج 

وتشجيع  والتطوير،  للبحث  متقدم  عاملي 

تطبيق  خالل  من  الحلول  يجاد  وإ االبتكار 

من  وغريها    IBM رشكة  تكنولوجيات 

من  واألهم   ، املتوفرة  الذكية  املنهجيات 

تحقيق  من  الكويت  جامعة  متكني  ذلك، 

ابتكاراتها  خالل  من  العالية  القيمة 

العلمية”.  وأبحاثها 

د.  الكويت  جامعة  من  اللقاء  يف  شارك  وقد 

الحاسوب  علوم  قسم  رئيس   ، البديوي  بدر 

قسم  الفوزان،  ثاليا  ود.   ، العلوم  كلية  يف 

ود.   ، العلوم  كلية  يف  الحاسوب  علوم 

الحاسب  هندسة  قسم  املخيزيم،  صبيح 
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خواص متكونات الكيتوزانات- تيتانيا ذات الجزيئات   ...  )من صفحة 16 (               

لالبتكار  مراكز  إىل  وتحويلها  الكويت 

الدولة. أمن  لتحقيق 

تطوير التنافسية وإيجاد الطاقم املحرتف.   •

توفري الفرص وجذب املهارات والقدرات.   •

األمن  أبحاث  أن  عن  تيم  السيد  تحدث  وقد 

املتقدمة،  التكنولوجيات  ستتطلب  اإللكرتوين 

إىل  املعرفة،  ونقل   ، البيانات  أمن  وتحديد 

جانب إصدار األوراق واالستشارات. 

خالل  الجوانب  هذه  مالمح  تحديد  تم  وقد 

الذي  راو  د.  مع  عقدت  التي  االجتامعات 

بناء  بداية  نقطة  تحديد  املهم  من  “كان  قال 

الهاكرز  انتشار  مع  باألمن  التحكم  جوانب 

نحن  اإللكرتونية.  األخطار  من  وغريهم 

Cyber Intelligence Archi- بناء  نحاول 

tecture  لحامية املمتلكات عالية القيمة، مع 

...  )من صفحة 23 (                األمد  طويلة  شراكة  عقد  نحو  تتجهان    IBM و  الكويت  جامعة      

والخصوصية”. التشفري  عىل  تعمل  مجموعات 

الغرض،  لهذا  عمل  ورشة  تنظيم  اقرتح  وقد 

لتطوير  الحالية  اإلجراءات  رصد  جانب  إىل 

 ، الالزم  بالوعي  وتزويدها  أنفسنا  وتعليم 

مبا  األمن،  معلومات  محرك  عىل  نعمل  حتى 

التسهيالت  لرصد  الحديث  الرادار  نظام  فيه 

اللقاء  اختتم  وقد  اإللكرتونية.  واملخالفات 

العودة مبقرتح حول  IBM عىل  مبوافقة رشكة 

 ،)JDA( للتطوير  الجديدة  املشرتكة  االتفاقية 

جوانبها  تحديد  عىل   IBM ستعمل  والتي 

الجوانب  عىل  العمل  جانب  إىل  األساسية، 

األمد.  طويلة  مشرتكة  كاتفاقية  املقرتحة 

مرشوع  الجديدة  املعّدلة  االتفاقية  وستتضمن 

األمن اإللكرتوين، مع ضامن أنها اتفاقية بحثية 

 IBM وستقوم  للمنتجات.  بيعاً  وليست 

جانب  إىل  املضاف،  وامللحق  االتفاقية  بتسليم 

الكويت  لجامعة  املجاالت  تحدد  بيضاء  ورقة 

منها.  لتختار 

التنفيذ  عمليات  بداية  مع   ،2013 العام 

تقود  التي  املشكالت  وتحديد  والتوظيف، 

اإلنجازات.  وتحقيق  الفرص  إليجاد 

رشكة  فريق  قدم   ، االبتكار  مركز  عرض  وبعد 

األمن  مقرتح  حول  مخترصاً  عرضاً    IBM

املطروح  الثاين  املرشوع  وهو  اإللكرتوين، 

القضايا  لتناول  الكويت  جامعة  مع  للتنفيذ 

وأمنها.  املعلومات  بسالمة  املتعلقة  الحيوية 

ويهدف املقرتح إىل :

وأمنها  املعلومات  لسالمة  متنوعة  رشاكة   •

تطوير  خالل  من  الكويت  جامعة  مع 

املستوى،  عاملية  وتطوير  بحث  خدمات 

تركز عىل أمن الدولة واملعلومات، وخاصًة 

والغاز.  للنفط  املايل  بالسوق  يتعلق  فيام 

تكنولوجيات  يف  والتطوير  البحث  برامج   •

جامعة  قدرات  لتطوير  والسالمة  األمن 

24

نسب  من  كبري  مدى  عىل  شفاف 

 . ت نا ملكو ا

من  نوى  لنا ا لتكوين   ا تحضري  تم 

الصول-جل  بطريقة  نيا   لتيتا ا لكيتوزان- ا

نات  تيتا ورثو  ا يثيل  ا رباعي  استخدمت 

نسيج  يف  نيا  تيتا شبكة  لتكوين  كسالف 

االشعة  فية  مطيا استخدمت  لبوليمر.  ا

لتداخل  ا لدراسة   )FTIR ( ء  لحمرا ا تحت 

املسح  استخدم  كام  ملادة.   ا حاالت  بني 

و    )FESEM ( مليكروسكويب  ا اإللكرتوين 

X-ray ele- لسينية  ا باشعة  لتخطيط  )ا

اإللكرتوين  mental(   واملسح   mapping

HR- ( لتحليل  ا عايل  مليكروسكويب   ا

لذرية  ا لقوة  ا ميكروسكوب  و   )  TEM

االنسجه  مورفولوجية  لتوصيف   )AFM (

لصورة  ا عىل   1 الشكل  يحتوى  املهجنه. 

   )F E S E M ( سطة ا بو بية سكو و مليكر ا

 %  20 و   %  10 عىل  املحتوية  للمهجنات 

ئق  لدقا ا تبدو   . نيا لتيتا ا من  وزنية  نسبة 

كريات  شكل  عىل  ثفة  متكا لة  حا يف 

قليال.  منترش  سطح  لها  ء  بيضا مستديرة 

عىل  بوضوح  يدل  لواضحح  ا السطح 

ئق  دقا عىل  لبلمرية  ا السالسل  ادمصاص 

ملتجانس  ا ر  االنتشا   . نيا لتيتا ا جزيئات 

لتداخل  ا محصلة  هى  لكروية  ا ئق  للدقا

مجموعة  لوجود  نتيجة  السطحي 

مع  تفاعل  لتي  وا لهيدروكسيل  ا

لقياس   . ئيا ما املحلل  نيوم  تيتا يثوكسيد  ا

الصول- عن  لناتجة  ا لدقيقة  ا لجزيئات  ا

عيل   املحتوي  املهجن  لنسيج  ا فان  جل 

نيا  لتيتا ا من  وزنية  نسبة   %  10 و   %  5

 430 رة  حرا درجة  عند  تحليلها   تم 

لتحليل  ساعات   9 ملدة  مئوية  درجة 

بواسطة   لتصوير  ا قبل   لعضوى  ا لنسيج  ا

 . )TEM (

 

لتبادل  الفرص  تتوفر  حيث  اليوم،  هذا  يف 

املبارش  الحوار  تعزيز  جانب  إىل  املعرفة، 

مع  الباحثني،  لدى  العلمية  والنقاشات 

يف  والتبادل  العلمي  التعاون  إمكانيات 

للكليات اإلنسانية     ...  )من صفحة 3 (                                 يوم الملصق العلمي 

املختلفة.  العلمية  املجاالت 

جودة  تعزيز  عىل  األبحاث  قطاع  ويعمل 

خالل  من  الكليات  يف  العلمية  األبحاث 

منه  تقديراً  التشجيعية،  املكافآت  نظام 

مراجعة  يتم  لذلك،  املتميزة.  لألبحاث 

علمية  لجنة  قبل  من  امللصقات  جميع 

لتقييمها. خصيصاً  ُشكلت 
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قــطاع  اسرتاتيجية  مـع         
األبحاث  ثقافة  بتعزيز  األبحاث 

الكويت،  جامعة  يف  الجودة  عالية 

مدير  نائب  مبادرة  إطار  وضمن 

مستوى  برفع  لألبحاث  الجامعة 

الكويت،  جامعة  أبحاث  وجودة 

بعنوان  ندوة  األبحاث  قطاع  نظم 

العلمية”،  األوراق  كتابة  “فن 

وكان  إلسفري.  رشكة  مع  بالتعاون 

توعية  عىل  األسايس  الندوة  تركيز 

رضورة  عىل  التدريس  هيئة  أعضاء 

لتأليف  كأساس  العلمية  الكتابة 

الدرجة  من  بحثية  أوراق  ونرش 

األوىل. 

25

إلسفري  قسم  يف  والنارش  الرئييس 

 20 عن  واملسؤول  والتمويل  لالقتصاد 

الجزيئ  االقتصاد  مجال  يف  علمية  مجلة 

غطت  التي  الندوة  االقتصاد،  ونظرية 

الندوة  دارت  وقد  واسع.  علمي  نطاق 

مركزة  النطاق،  واسعة  مواضيع  حول 

العلمية،  اللغة  العلمي،  النرش  عىل 

مراجعة  املؤلف،  ومسؤوليات  حقوق 

اختيار  التأثري،  عامل  البحثية،  األوراق 

يف   Scopus واستخدام  العلمية،  املجلة 

عىل  الضوء  مسلطًة  البحثي،  العمل  سري 

أساسيات  تشكل  التي  الرئيسية  القضايا 

عالية  العلمية  األوراق  كتابة  يف  الجودة 

علمية  مجالت  يف  نرشها  بهدف  الجودة 

كبري. علمي  تأثري  ذات 

تحت  عقدت  التي  الندوة  نالت  وقد 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  رعاية 

مساعدي  وحضور  السند،  حسن  أ.د. 

هيثم  أ.د.  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

وأ.د.  الساموي  نجيب  وأ.د.  لبابيدي 

ومشاركة  وحضور  اهتامم  العتيبي،  عبيد 

هيئة  وأعضاء  التنفيذيني،  املديرين  كبار 

الحضور.  من  وغريهم  والطلبة  التدريس 

املتحدث  شاهن،  مارك  األستاذ  قدم  وقد 

   

تقدميه  بعد  للمشاريع 

اإللكرتوين.  للطلب 

إىل  اإلجراء  ويهدف 

التدريجي  التعزيز 

يف  اإللكرتوين  للنسق 

يف  األبحاث  منح  نظام 

ستجعل  حيث  القطاع، 

املحسنة  الخطوات  هذه 

تنوعاً  أكرث  املنح  نظام 

ستعمل  كام   ، وعملية 

عملية  يف  التعجيل  عىل 

خالل  من  القرار  اتخاذ 

التقييم  لوقت  اختصارها 

تم  وقد  املنحة.  واعتامد 

الجديدة  الخطط  تعميم 

املساعدين  العمداء  عىل 

لألبحاث. 

للكليات اإلنسانية                    يوم الملصق العلمي 

المشاركون في ندون “ فن كتابة األوراق العلمية”

المشاريع  لسير  الجديدة  الخطط  يقدم  األبحاث  قطاع     ...  )من صفحة 13 (                

الخطة )2(
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يقوم قطاع األبحاث يف سياق جمع وتوثيق 
وغري  املمولة  األبحاث  لنشاط  الفعلية  األبعاد 

فعلية  نظرة  تقديم  إىل  الكليات  يف  املمولة 

الكويت،  جامعة  يف  العلمية  للتطورات 

اإلصدارات كأساس جوهري  وخاصًة يف مجال 

األبحاث  يف  الجودة  معايري  عىل  للوقوف 

ً واعدا العالي يعتبر تطوراً  التأثير  ذات  للباحثني نحو استهداف اجملالت  التدريجي  التحول 

اإلحصائيات تقدم التخطيط الشامل الذي يتم إنجازه ألول مرة ألبحاث جامعة 
الكويت المنشورة على مدى السنوات الخمس الماضية )2012-2008(

عاملياً  املقبولة  للمقاييس  وفقاً  الجامعية 

التحركات  بدأت  وقد   .)JCR( لتصنيف 

مبادرة  مع  االتجاه  هذا  يف  اإلسرتاتيجية 

الكليات  مخاطبة  عىل  القامئة  األبحاث  قطاع 

لتحديث  التدريس  هيئة  أعضاء  ودعوة 

ومقارنة  وتدقيقه،  الحايل  إصداراتهم  سجل 

عىل  املدرجة  اإلصدارات  مقابل  يف  إنتاجيتهم 

بدأت  وقد  العاملية.   Scopus بيانات   قاعدة 

ثالثة  وخالل   ،2012 نوفمرب  يف  املهمة  هذه 

بيانات  من  ضخمة  كمية  جمع  تم  أشهر، 

والتأكد  وتحليلها  الباحثني،  من  اإلصدارات 

الناتجة  لإلصدارات  سواًء  الجودة،  معايري  من 

قدم  مام   ، املمولة  غري  أو  املمولة  األبحاث  عن 

األوىل  للمرة  إنتاجها  يتم  التي  املقارنة  النظرة 

للكليات  األداء  البحثية/  اإلنتاجية  بشأن إجاميل 

2012-( املاضية  سنوات  الخمس  مدى  عىل 

2008( )الجدول رقم )1((.

عن  لإلصدارات  الرتاكمي  العدد  بلغ  إحصائياً، 

األبحاث املمولة وغري املمولة إجاميل 2031 ورقة 

)70 %( ظهرت يف  ورقة  منها 1422   ، منشورة 

تأثري  بعوامل   )Q4 إىل   Q1( املصنفة  املجالت 

لتقرير )JCR(، بينام ظهرت 609  متفاوتة وفقاً 

أوراق ) 30 % ( يف مجالت دون عامل تأثري . 

ورقة   356 ورود  التحليل  من  املزيد  أظهر  وقد 

 ،)Q1( العلمية  املجالت  أفضل  يف   )%  17.5  (

ورقة  و420   ،)Q2( يف   )  % 18.9( ورقة  و383 

)20.7  %( يف ) Q3 (، و263 ورقة ) 12.9 %( يف 

)Q4(. وعند جمع ) Q1( و) Q2 ( معاً، نجد أن 

ظهر  قد   )%  36.4( ورقة   739 البالغ  الناتج 

27 26

الممولة األبحاث  عن  المنشورة  األوراق  من  سنوات  خمس  تحليل   :1 )2008-2012(جدول  تأثير  /بدون عامل   )JCR(التأثير الممولة  حسب عامل  وغير 

*    بدون عامل تأثير)JCR(.                                                   **   أعضاء هيئة التدريس.                                           ***  متوسط أعضاء هيئة التدريس.                      1 األرقام حتت التحديث املستمر

للقراء1 تنبيه 
األحباث  عن  للكليات  املنشورة  البحثية  األوراق  تلقي  استمرار  مع 

يف  املمولة  غري  باألحباث  اخلاصة  البيانات  ستبقى  املمولة،  غري 
متابعة  املهتمني  للباحثني  ميكن  للتغيري.  قابلة   3 و   1 اجلداول 

األعداد  خالل  من  املمولة  غري  باألحباث  اخلاصة  اإلحصائيات 
لألحباث اجلامعة  مدير  نائب  مكتب  أحباث  نشرة  من  القادمة 

1



                                                                                            
www.kuniv.edu

                                                                                            
www.kuniv.edu 27 www.ovpr.kuniv.edu/research                                      
                                                                                            
www.kuniv.edu

يقوم قطاع األبحاث يف سياق جمع وتوثيق 
وغري  املمولة  األبحاث  لنشاط  الفعلية  األبعاد 

فعلية  نظرة  تقديم  إىل  الكليات  يف  املمولة 

الكويت،  جامعة  يف  العلمية  للتطورات 

اإلصدارات كأساس جوهري  وخاصًة يف مجال 

األبحاث  يف  الجودة  معايري  عىل  للوقوف 

ً واعدا العالي يعتبر تطوراً  التأثير  ذات  للباحثني نحو استهداف اجملالت  التدريجي  التحول 

اإلحصائيات تقدم التخطيط الشامل الذي يتم إنجازه ألول مرة ألبحاث جامعة 
الكويت المنشورة على مدى السنوات الخمس الماضية )2012-2008(

عاملياً  املقبولة  للمقاييس  وفقاً  الجامعية 

التحركات  بدأت  وقد   .)JCR( لتصنيف 

مبادرة  مع  االتجاه  هذا  يف  اإلسرتاتيجية 

الكليات  مخاطبة  عىل  القامئة  األبحاث  قطاع 

لتحديث  التدريس  هيئة  أعضاء  ودعوة 

ومقارنة  وتدقيقه،  الحايل  إصداراتهم  سجل 

عىل  املدرجة  اإلصدارات  مقابل  يف  إنتاجيتهم 

بدأت  وقد  العاملية.   Scopus بيانات   قاعدة 

ثالثة  وخالل   ،2012 نوفمرب  يف  املهمة  هذه 

بيانات  من  ضخمة  كمية  جمع  تم  أشهر، 

والتأكد  وتحليلها  الباحثني،  من  اإلصدارات 

الناتجة  لإلصدارات  سواًء  الجودة،  معايري  من 

قدم  مام   ، املمولة  غري  أو  املمولة  األبحاث  عن 

األوىل  للمرة  إنتاجها  يتم  التي  املقارنة  النظرة 

للكليات  األداء  البحثية/  اإلنتاجية  بشأن إجاميل 

2012-( املاضية  سنوات  الخمس  مدى  عىل 

2008( )الجدول رقم )1((.

عن  لإلصدارات  الرتاكمي  العدد  بلغ  إحصائياً، 

األبحاث املمولة وغري املمولة إجاميل 2031 ورقة 

)70 %( ظهرت يف  ورقة  منها 1422   ، منشورة 

تأثري  بعوامل   )Q4 إىل   Q1( املصنفة  املجالت 

لتقرير )JCR(، بينام ظهرت 609  متفاوتة وفقاً 

أوراق ) 30 % ( يف مجالت دون عامل تأثري . 

ورقة   356 ورود  التحليل  من  املزيد  أظهر  وقد 

 ،)Q1( العلمية  املجالت  أفضل  يف   )%  17.5  (

ورقة  و420   ،)Q2( يف   )  % 18.9( ورقة  و383 

)20.7  %( يف ) Q3 (، و263 ورقة ) 12.9 %( يف 

)Q4(. وعند جمع ) Q1( و) Q2 ( معاً، نجد أن 

ظهر  قد   )%  36.4( ورقة   739 البالغ  الناتج 

27 26

الممولة األبحاث  عن  المنشورة  األوراق  من  سنوات  خمس  تحليل   :1 )2008-2012(جدول  تأثير  /بدون عامل   )JCR(التأثير الممولة  حسب عامل  وغير 

*    بدون عامل تأثير)JCR(.                                                   **   أعضاء هيئة التدريس.                                           ***  متوسط أعضاء هيئة التدريس.                      1 األرقام حتت التحديث املستمر

للقراء1 تنبيه 
األحباث  عن  للكليات  املنشورة  البحثية  األوراق  تلقي  استمرار  مع 

يف  املمولة  غري  باألحباث  اخلاصة  البيانات  ستبقى  املمولة،  غري 
متابعة  املهتمني  للباحثني  ميكن  للتغيري.  قابلة   3 و   1 اجلداول 

األعداد  خالل  من  املمولة  غري  باألحباث  اخلاصة  اإلحصائيات 
لألحباث اجلامعة  مدير  نائب  مكتب  أحباث  نشرة  من  القادمة 

1



www.ovpr.kuniv.edu/research                                      www.ovpr.kuniv.edu/research                                      28 www.ovpr.kuniv.edu/research                                      
                                                                                            
www.kuniv.edu www.ovpr.kuniv.edu/research                                      

ورقة   683 جاءت  بينام  املجالت،  أفضل  يف 

)33.6 %( يف املجالت املتوسطة إىل املنخفضة. 

نظرة  الكليات  حسب  اإلنتاجية  تحليل  وأظهر 

حيث  الكليات،  إنتاجية  ملستويات  مقارنة 

 ،)  %  25.6( ورقة   520 العلوم  كلية  حققت 

والطب 487 ورقة )24 % (، والهندسة والبرتول 

أعىل  بذلك  مسجلني   ،)%  21.4( ورقة   435

السنوات  خالل  املنشورة  األوراق  من  مستوى 

الخمس املاضية. أما بقية الكليات فقد تأرجحت 

مستويات اإلنتاجية من 118 ورقة )5.8 %( لكلية 

البنات الجامعية، إىل 112 ورقة )5.5 %( لكلية 

العلوم  لكلية   )%4.4( ورقة  و89  األسنان،  طب 

االجتامعية ، و68 ورقة )3.3 %( لكلية الصيدلة، 

العلوم اإلدارية، و55  و63 ورقة )31 %( لكلية 

ورقة )2.7 % ( لكلية العلوم الطبية املساعدة، 

ورقة  و27  اآلداب،  لكلية   )%  2.3( ورقة  و47 

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  لكلية   )%  1.3(

و20 ورقة )1%( لكلية الرتبية، وأخرياً 10 أوراق 

)0.5 % ( لكلية الحقوق. 

وبالنظر لإلنتاجية االعتيادية عن األبحاث املمولة 

معدل  الكويت  جامعة  سجلت  املمولة،  وغري 

عائدة  تدريس،  هيئة  عضو  لكل  ورقة   0.31

العددية إلجاميل 1302 عضو هيئة  الطاقة  عىل 

أما  املاضية.  الخمس  السنوات  خالل  تدريس 

توزيع اإلنتاجية الفردية االعتيادية للكليات عن 

نشاط األبحاث املمولة وغري املمولة فقد قدمت 

لدى  األداء  مستويات  ملختلف  واضحة  نظرة 

العددية  القوة  مستوى  عىل  اعتامداً   ، الكليات 

ألعضاء هيئة التدريس فيها )الجدول رقم )1( (. 

وقد أظهر املعيار االعتيادي أعىل معدالت اإلنجاز 

الجامعية،  والبنات  األسنان  طب  كليات   لدى 

لكل  ورقة   0.64 معدل  منهام  كل  سجل  حيث 

عضو هيئة تدريس مقابل القوة العددية للكلية 

و36   ، لألوىل  تدريس  هيئة  عضو   34 البالغة 

عضو هيئة تدريس للثانية. جاء بعدهام مبارشة 

 )0.59( الصيدلة  لكليات  االعتيادية  اإلنتاجية 

 ،)0.58( والطب  تدريس،  لكل عضو هيئة  ورقة 

 ،)  0.40  ( والبرتول  والهندسة   ،)  0.51( والعلوم 

مع القوة العددية البالغة 23، 167، 205، و208 

الخمس  السنوات  خالل  تدريس  هيئة  عضو 

سجل  وقف  فقد  الكليات  باقي  أما  املاضية. 

لكلية   )0.23( عند  االعتيادي  إصداراتها 

هيئة  عضو  و98  املساعدة  الطبية  العلوم 

تدريس، و)0.11( لكلية العلوم اإلدارية و117 

اآلداب  لكلية  و)0.074(  تدريس،  هيئة  عضو 

لكلية  و)0.073(  تدريس،  هيئة  عضو  و126 

عضو  و74  اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة 

هيئة تدريس، و)0.039( لكلية الرتبية و 102 

الحقوق  لكلية  تدريس، و)0.033(  عضو هيئة 

األرقام  هذه  وتشري  تدريس.  هيئة  عضو  و60 

املخرجات  وحجم  مستوى  تعزيز  إمكانية  إىل 

املنشورة من جميع الكليات عن طريق الربط 

التدريس  هيئة  ألعضاء  العددية  الطاقة  بني 

قطاع  ويؤمن  املنشورة.  واملخرجات  فيها 

املستغلة  الطاقات غري  إبراز  األبحاث برضورة 

األداء  مستويات  لرفع  واستثامرها  للكليات 

 % 10 تبلغ  نسبة منو سنوية  توقع  لديها، مع 

هيئة  أعضاء  لكل  األوراق  إنتاج  يف مستويات 

يف  لتحقيقه  القطاع  يسعى  كهدٍف  التدريس، 

الجامعية.  األبحاث  مجال 

عن  اإلحصائيات  تكشف  عام،  بشكٍل 

حققتها  التي  واألداء  اإلنتاجية  مستويات 

               )  27 صفحة  )من    ... للكليات  الممولة  وغير  الممولة  للمشاريع  البحثي  (               النشاط   28 صفحة  )من    ... للكليات  الممولة  وغير  الممولة  للمشاريع  البحثي  النشاط 

)30 ص   ...... )تتمة    

)2012-2008 ( تأثير  عامل  /بدون   )JCR لتأثير) ا عامل  حسب  الممولة 

*    بدون عامل تأثير)JCR(.                                                       **   أعضاء هيئة التدريس.                                                            ***  متوسط أعضاء هيئة التدريس.
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ورقة   683 جاءت  بينام  املجالت،  أفضل  يف 

)33.6 %( يف املجالت املتوسطة إىل املنخفضة. 

نظرة  الكليات  حسب  اإلنتاجية  تحليل  وأظهر 

حيث  الكليات،  إنتاجية  ملستويات  مقارنة 

 ،)  %  25.6( ورقة   520 العلوم  كلية  حققت 

والطب 487 ورقة )24 % (، والهندسة والبرتول 

أعىل  بذلك  مسجلني   ،)%  21.4( ورقة   435

السنوات  خالل  املنشورة  األوراق  من  مستوى 

الخمس املاضية. أما بقية الكليات فقد تأرجحت 

مستويات اإلنتاجية من 118 ورقة )5.8 %( لكلية 

البنات الجامعية، إىل 112 ورقة )5.5 %( لكلية 

العلوم  لكلية   )%4.4( ورقة  و89  األسنان،  طب 

االجتامعية ، و68 ورقة )3.3 %( لكلية الصيدلة، 

العلوم اإلدارية، و55  و63 ورقة )31 %( لكلية 

ورقة )2.7 % ( لكلية العلوم الطبية املساعدة، 

ورقة  و27  اآلداب،  لكلية   )%  2.3( ورقة  و47 

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  لكلية   )%  1.3(

و20 ورقة )1%( لكلية الرتبية، وأخرياً 10 أوراق 

)0.5 % ( لكلية الحقوق. 

وبالنظر لإلنتاجية االعتيادية عن األبحاث املمولة 

معدل  الكويت  جامعة  سجلت  املمولة،  وغري 

عائدة  تدريس،  هيئة  عضو  لكل  ورقة   0.31

العددية إلجاميل 1302 عضو هيئة  الطاقة  عىل 

أما  املاضية.  الخمس  السنوات  خالل  تدريس 

توزيع اإلنتاجية الفردية االعتيادية للكليات عن 

نشاط األبحاث املمولة وغري املمولة فقد قدمت 

لدى  األداء  مستويات  ملختلف  واضحة  نظرة 

العددية  القوة  مستوى  عىل  اعتامداً   ، الكليات 

ألعضاء هيئة التدريس فيها )الجدول رقم )1( (. 

وقد أظهر املعيار االعتيادي أعىل معدالت اإلنجاز 

الجامعية،  والبنات  األسنان  طب  كليات   لدى 

لكل  ورقة   0.64 معدل  منهام  كل  سجل  حيث 

عضو هيئة تدريس مقابل القوة العددية للكلية 

و36   ، لألوىل  تدريس  هيئة  عضو   34 البالغة 

عضو هيئة تدريس للثانية. جاء بعدهام مبارشة 

 )0.59( الصيدلة  لكليات  االعتيادية  اإلنتاجية 

 ،)0.58( والطب  تدريس،  لكل عضو هيئة  ورقة 

 ،)  0.40  ( والبرتول  والهندسة   ،)  0.51( والعلوم 

مع القوة العددية البالغة 23، 167، 205، و208 

الخمس  السنوات  خالل  تدريس  هيئة  عضو 

سجل  وقف  فقد  الكليات  باقي  أما  املاضية. 

لكلية   )0.23( عند  االعتيادي  إصداراتها 

هيئة  عضو  و98  املساعدة  الطبية  العلوم 

تدريس، و)0.11( لكلية العلوم اإلدارية و117 

اآلداب  لكلية  و)0.074(  تدريس،  هيئة  عضو 

لكلية  و)0.073(  تدريس،  هيئة  عضو  و126 

عضو  و74  اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة 

هيئة تدريس، و)0.039( لكلية الرتبية و 102 

الحقوق  لكلية  تدريس، و)0.033(  عضو هيئة 

األرقام  هذه  وتشري  تدريس.  هيئة  عضو  و60 

املخرجات  وحجم  مستوى  تعزيز  إمكانية  إىل 

املنشورة من جميع الكليات عن طريق الربط 

التدريس  هيئة  ألعضاء  العددية  الطاقة  بني 

قطاع  ويؤمن  املنشورة.  واملخرجات  فيها 

املستغلة  الطاقات غري  إبراز  األبحاث برضورة 

األداء  مستويات  لرفع  واستثامرها  للكليات 

 % 10 تبلغ  نسبة منو سنوية  توقع  لديها، مع 

هيئة  أعضاء  لكل  األوراق  إنتاج  يف مستويات 

يف  لتحقيقه  القطاع  يسعى  كهدٍف  التدريس، 

الجامعية.  األبحاث  مجال 

عن  اإلحصائيات  تكشف  عام،  بشكٍل 

حققتها  التي  واألداء  اإلنتاجية  مستويات 

               )  27 صفحة  )من    ... للكليات  الممولة  وغير  الممولة  للمشاريع  البحثي  (               النشاط   28 صفحة  )من    ... للكليات  الممولة  وغير  الممولة  للمشاريع  البحثي  النشاط 

)30 ص   ...... )تتمة    

)2012-2008 ( تأثير  عامل  /بدون   )JCR لتأثير) ا عامل  حسب  الممولة 

*    بدون عامل تأثير)JCR(.                                                       **   أعضاء هيئة التدريس.                                                            ***  متوسط أعضاء هيئة التدريس.
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ورقة   683 جاءت  بينام  املجالت،  أفضل  يف 

)33.6 %( يف املجالت املتوسطة إىل املنخفضة. 

نظرة  الكليات  حسب  اإلنتاجية  تحليل  وأظهر 

حيث  الكليات،  إنتاجية  ملستويات  مقارنة 

 ،)  %  25.6( ورقة   520 العلوم  كلية  حققت 

والطب 487 ورقة )24 % (، والهندسة والبرتول 

أعىل  بذلك  مسجلني   ،)%  21.4( ورقة   435

السنوات  خالل  املنشورة  األوراق  من  مستوى 

الخمس املاضية. أما بقية الكليات فقد تأرجحت 

مستويات اإلنتاجية من 118 ورقة )5.8 %( لكلية 

البنات الجامعية، إىل 112 ورقة )5.5 %( لكلية 

العلوم  لكلية   )%4.4( ورقة  و89  األسنان،  طب 

االجتامعية ، و68 ورقة )3.3 %( لكلية الصيدلة، 

العلوم اإلدارية، و55  و63 ورقة )31 %( لكلية 

ورقة )2.7 % ( لكلية العلوم الطبية املساعدة، 

ورقة  و27  اآلداب،  لكلية   )%  2.3( ورقة  و47 

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  لكلية   )%  1.3(

و20 ورقة )1%( لكلية الرتبية، وأخرياً 10 أوراق 

)0.5 % ( لكلية الحقوق. 

وبالنظر لإلنتاجية االعتيادية عن األبحاث املمولة 

معدل  الكويت  جامعة  سجلت  املمولة،  وغري 

عائدة  تدريس،  هيئة  عضو  لكل  ورقة   0.31

العددية إلجاميل 1302 عضو هيئة  الطاقة  عىل 

أما  املاضية.  الخمس  السنوات  خالل  تدريس 

توزيع اإلنتاجية الفردية االعتيادية للكليات عن 

نشاط األبحاث املمولة وغري املمولة فقد قدمت 

لدى  األداء  مستويات  ملختلف  واضحة  نظرة 

العددية  القوة  مستوى  عىل  اعتامداً   ، الكليات 

ألعضاء هيئة التدريس فيها )الجدول رقم )1( (. 

وقد أظهر املعيار االعتيادي أعىل معدالت اإلنجاز 

الجامعية،  والبنات  األسنان  طب  كليات   لدى 

لكل  ورقة   0.64 معدل  منهام  كل  سجل  حيث 

عضو هيئة تدريس مقابل القوة العددية للكلية 

و36   ، لألوىل  تدريس  هيئة  عضو   34 البالغة 

عضو هيئة تدريس للثانية. جاء بعدهام مبارشة 

 )0.59( الصيدلة  لكليات  االعتيادية  اإلنتاجية 

 ،)0.58( والطب  تدريس،  لكل عضو هيئة  ورقة 

 ،)  0.40  ( والبرتول  والهندسة   ،)  0.51( والعلوم 

مع القوة العددية البالغة 23، 167، 205، و208 

الخمس  السنوات  خالل  تدريس  هيئة  عضو 

سجل  وقف  فقد  الكليات  باقي  أما  املاضية. 

لكلية   )0.23( عند  االعتيادي  إصداراتها 

هيئة  عضو  و98  املساعدة  الطبية  العلوم 

تدريس، و)0.11( لكلية العلوم اإلدارية و117 

اآلداب  لكلية  و)0.074(  تدريس،  هيئة  عضو 

لكلية  و)0.073(  تدريس،  هيئة  عضو  و126 

عضو  و74  اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة 

هيئة تدريس، و)0.039( لكلية الرتبية و 102 

الحقوق  لكلية  تدريس، و)0.033(  عضو هيئة 

األرقام  هذه  وتشري  تدريس.  هيئة  عضو  و60 

املخرجات  وحجم  مستوى  تعزيز  إمكانية  إىل 

املنشورة من جميع الكليات عن طريق الربط 

التدريس  هيئة  ألعضاء  العددية  الطاقة  بني 

قطاع  ويؤمن  املنشورة.  واملخرجات  فيها 

املستغلة  الطاقات غري  إبراز  األبحاث برضورة 

األداء  مستويات  لرفع  واستثامرها  للكليات 

 % 10 تبلغ  نسبة منو سنوية  توقع  لديها، مع 

هيئة  أعضاء  لكل  األوراق  إنتاج  يف مستويات 

يف  لتحقيقه  القطاع  يسعى  كهدٍف  التدريس، 

الجامعية.  األبحاث  مجال 

عن  اإلحصائيات  تكشف  عام،  بشكٍل 

حققتها  التي  واألداء  اإلنتاجية  مستويات 

               )  27 صفحة  )من    ... للكليات  الممولة  وغير  الممولة  للمشاريع  البحثي  (               النشاط   28 صفحة  )من    ... للكليات  الممولة  وغير  الممولة  للمشاريع  البحثي  النشاط 

)30 ص   ...... )تتمة    

)2012-2008 ( تأثير  عامل  /بدون   )JCR لتأثير) ا عامل  حسب  الممولة 

*    بدون عامل تأثير)JCR(.                                                       **   أعضاء هيئة التدريس.                                                            ***  متوسط أعضاء هيئة التدريس.
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الكليات عىل مدى خمسة أعوام، والتي عىل 

الفردية، عكست  الرغم من تفاوت مستوياتها 

يف  الجودة  ثقافة  انتشار  عىل  يدل  منو  مؤرش 

بشكل  الباحثون  بدأ  حيث  الكليات،  جميع 

ذات  العلمية  املجالت  باستهداف  تدريجي 

أبحاثهم،  مخرجات  لنرش  العايل  التأثري  عامل 

لنظام  وفقاً  ممولة  أبحاث  عن  نتجت  سواًء 

غري  أبحاث  عن  أو  القطاع  يف  األبحاث  منح 

إسرتاتيجياً  تطوراً  التوجه  هذا  ويعترب  ممولة. 

يحمل  حيث   ، الجامعية  األبحاث  يف  واعداً 

لجامعة  العاملية  املكانة  رفع  عوامل  طياته  يف 

األبحاث  ومراكز  الجامعات  أفضل  بني  الكويت 

العامل.  حول  املتميزة 

مقارنة  عكست  الكليات،  مستوى  عىل  أما 

معدالت نرش إصداراتها الفردية يف سياق املجالت 

ذات عامل التأثري أو بدون عامل التأثري توجهني 

مختلفني متثال يف تحقيق الكليات العلمية لنسبة 

أكرب من النرش ملخرجاتها البحثية يف املجالت ذات 

الكليات  استمرت  بينام  املختلفة،  التأثري  عوامل 

التأثري.  عامل  بالنرش يف مجالت دون  اإلنسانية 

وعىل الرغم من رصد بداياٍت بسيطة يف العلوم 

االجتامعية بنسبة 1.3 % )19 إصداراً (، والعلوم 

واآلداب  إصداراً(،   12(  % 0.8 بنسبة  اإلدارية 

بنسبة 0.1 %  )إصداران( ونرشها يف املجالت 

لكليات  يكن  مل  املختلفة،  التأثري  عوامل  ذات 

منشورة  ورقة  أي  والرشيعة  والحقوق  الرتبية 

ظهرت  حيث  تأثري،  عامل  ذات  مجلة  يف 

تأثري.  عام  دون  مجالت  يف  كاملة  إنتاجيتهم 

وقد يكون هذا التوجه مربراً نظراً لعدم توافر 

فهرس تصنيف واضح ومحدد للمجالت اإلنسانية، 

والذي من املمكن أن يوفر معايري مقبولة لقياس 

نظم  الواقع،  يف  اإلنسانية.  املجالت  تأثري  عامل 

“املجالت  بعنوان  ندوة  مؤخراً  األبحاث  قطاع 

العلمية املحكمة يف العامل العريب”، حيث تناولت 

هذه القضية بالتحديد وشددت عىل الحاجة إىل 

معايري معتمدة للمجالت العلمية يف العامل العريب، 

ورضورة إدراجهم يف قواعد البيانات العاملية مثل 

لقياس  )ISI( الستخدامها كمعيار  املعرفة  شبكة 

يف  الواردة  العلمية  اإلصدارات  وتأثري  قيمة 

إضافًة  العريب.  العامل  يف  اإلنسانية  املجالت 

فريق  مؤخراً  األبحاث  قطاع  استقبل  ذلك،  إىل 

للعمل عىل فهرسة جودة   )ISI( املعرفة  شبكة 

تقرير تنويه املجالت العربية ) AJCR( والذي 

لتقييم  املعتمد  األساس  يكون  أن  املمكن  من 

عامل التأثري لألوراق املنشورة يف مجالت العامل 

لفهرس  وفقاً  تصنيفهم  عىل  اعتامداً  العريب 

األبحاث  قطاع  يأمل  مبادرة  وهي   ،)  AJCR(

تأثري  بعامل  تحيط  التي  الشكوك  تزيل  أن 

اإلنسانية.  للكليات  املنشورة  األبحاث 

وعند مقارنة اإلحصائيات، يتضح أن كليات العلوم 

 409 والطب   )%  20.5  - منشورة  ورقة   416(

والبرتول  والهندسة   ،  )%  20.1  - منشورة  أوراق 

)291 ورقة منشورة-  14.3 %( تتجه بثبات نحو 

املجالت املدرجة يف فهرس )JCR( لنرش مخرجاتها 

األسنان  طب  كليات  أظهرت  بينام  العلمية، 

)101 - 5  %(، والبنات )83 - 4.1 %(، والصيدلة 

)53 - 2.6 %(، والعلوم الطبية املساعدة )36 -  1.8 

نحو يد  ملتزا ا تجاهها  با واعدة  يات  بدا  )%
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الكليات عىل مدى خمسة أعوام، والتي عىل 

الفردية، عكست  الرغم من تفاوت مستوياتها 

يف  الجودة  ثقافة  انتشار  عىل  يدل  منو  مؤرش 

بشكل  الباحثون  بدأ  حيث  الكليات،  جميع 

ذات  العلمية  املجالت  باستهداف  تدريجي 

أبحاثهم،  مخرجات  لنرش  العايل  التأثري  عامل 

لنظام  وفقاً  ممولة  أبحاث  عن  نتجت  سواًء 

غري  أبحاث  عن  أو  القطاع  يف  األبحاث  منح 

إسرتاتيجياً  تطوراً  التوجه  هذا  ويعترب  ممولة. 

يحمل  حيث   ، الجامعية  األبحاث  يف  واعداً 

لجامعة  العاملية  املكانة  رفع  عوامل  طياته  يف 

األبحاث  ومراكز  الجامعات  أفضل  بني  الكويت 

العامل.  حول  املتميزة 

مقارنة  عكست  الكليات،  مستوى  عىل  أما 

معدالت نرش إصداراتها الفردية يف سياق املجالت 

ذات عامل التأثري أو بدون عامل التأثري توجهني 

مختلفني متثال يف تحقيق الكليات العلمية لنسبة 

أكرب من النرش ملخرجاتها البحثية يف املجالت ذات 

الكليات  استمرت  بينام  املختلفة،  التأثري  عوامل 

التأثري.  عامل  بالنرش يف مجالت دون  اإلنسانية 

وعىل الرغم من رصد بداياٍت بسيطة يف العلوم 

االجتامعية بنسبة 1.3 % )19 إصداراً (، والعلوم 

واآلداب  إصداراً(،   12(  % 0.8 بنسبة  اإلدارية 

بنسبة 0.1 %  )إصداران( ونرشها يف املجالت 

لكليات  يكن  مل  املختلفة،  التأثري  عوامل  ذات 

منشورة  ورقة  أي  والرشيعة  والحقوق  الرتبية 

ظهرت  حيث  تأثري،  عامل  ذات  مجلة  يف 

تأثري.  عام  دون  مجالت  يف  كاملة  إنتاجيتهم 

وقد يكون هذا التوجه مربراً نظراً لعدم توافر 

فهرس تصنيف واضح ومحدد للمجالت اإلنسانية، 

والذي من املمكن أن يوفر معايري مقبولة لقياس 

نظم  الواقع،  يف  اإلنسانية.  املجالت  تأثري  عامل 

“املجالت  بعنوان  ندوة  مؤخراً  األبحاث  قطاع 

العلمية املحكمة يف العامل العريب”، حيث تناولت 

هذه القضية بالتحديد وشددت عىل الحاجة إىل 

معايري معتمدة للمجالت العلمية يف العامل العريب، 

ورضورة إدراجهم يف قواعد البيانات العاملية مثل 

لقياس  )ISI( الستخدامها كمعيار  املعرفة  شبكة 

يف  الواردة  العلمية  اإلصدارات  وتأثري  قيمة 

إضافًة  العريب.  العامل  يف  اإلنسانية  املجالت 

فريق  مؤخراً  األبحاث  قطاع  استقبل  ذلك،  إىل 

للعمل عىل فهرسة جودة   )ISI( املعرفة  شبكة 

تقرير تنويه املجالت العربية ) AJCR( والذي 

لتقييم  املعتمد  األساس  يكون  أن  املمكن  من 

عامل التأثري لألوراق املنشورة يف مجالت العامل 

لفهرس  وفقاً  تصنيفهم  عىل  اعتامداً  العريب 

األبحاث  قطاع  يأمل  مبادرة  وهي   ،)  AJCR(

تأثري  بعامل  تحيط  التي  الشكوك  تزيل  أن 

اإلنسانية.  للكليات  املنشورة  األبحاث 

وعند مقارنة اإلحصائيات، يتضح أن كليات العلوم 

 409 والطب   )%  20.5  - منشورة  ورقة   416(

والبرتول  والهندسة   ،  )%  20.1  - منشورة  أوراق 

)291 ورقة منشورة-  14.3 %( تتجه بثبات نحو 

املجالت املدرجة يف فهرس )JCR( لنرش مخرجاتها 

األسنان  طب  كليات  أظهرت  بينام  العلمية، 

)101 - 5  %(، والبنات )83 - 4.1 %(، والصيدلة 

)53 - 2.6 %(، والعلوم الطبية املساعدة )36 -  1.8 

نحو يد  ملتزا ا تجاهها  با واعدة  يات  بدا  )%
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)38 ص  ...... )تتمة    

عامل  ذات  املحكمة  العاملية  املجالت 

لبحثية.  ا مخرجاتها  لنرش  العايل  لتأثري  ا

انقساماً  أيضاً  اإلحصائيات  أظهرت  وقد 

مجايل  يف  املنشورة  املخرجات  يف  واضحاً 

بالجودة  يتعلق  فيام  واإلنسانيات  العلوم 

العلوم  مجال  أظهر  حيث  لتأثري،  ا وعامل 

عامل  ذات  للمجالت  واضحاً  تفضياًل 

اإلنسانيات  مجال  استمر  بينام  لتأثري،  ا

مجالت  يف  لبحثية  ا املخرجات  نرش  يف 

 )2 ( الجدوالن  ويقدم  تأثري.  عامل  بدون 

يف  لتباين  ا هذا  اختالف  مدى   )3 ( و 

املمولة،  وغري  املمولة  األبحاث  نشاطي 

دور  يوضح  منفصاًل  تحلياًل  يقدمان  حيث 

تغيري  يف  املمولة   وغري  املمولة  األبحاث 

الجامعية.  األبحاث  توجهات 

متنوعة  نظرة   )2( رقم  الجدول  ويقدم 

يتعلق  فيام  املنشورة  الكليات  ألوراق 

والطاقة   ، األداء  ومقارنة  التأثري،  بعامل 

ومعدل  التدريس،  هيئة  ألعضاء  العددية 

عن  نتج   ، عام  بشكٍل  املنشورة.  املخرجات 

إجاميل  الكليات  يف  املمولة  األبحاث  نشاط 

ورقة   531 منها   ، منشورة ورقة   679

عوامل  ذات  مجالت  يف  ظهرت   )%  78 .2 (

تأثري مختلفة، بينام ظهرت 148 ورقة )21.8 %( 

سياق  ويف  تأثري.  عامل  بدون  مجالت  يف 

 )%  18.4  ( ورقة   125 نرش  تم   ، الجودة 

و164   ،  )Q1( العلمية  املجالت  أفضل  يف 

ورقة )24.1%( يف )Q2(، و152 ورقــة ) 22.4 %( يف 

13.3 %( يف )Q4( من  )Q3( ، و90 ورقة ) 

الكليات  مستوى  وعىل  املصنفة.  املجالت 

قبل  من   )%  40.2( ورقة   273 إنتاج  تم   ،

سنوات  الخمس  مدى  عىل  العلوم  كلية 

باملقارنة   )2012 إىل   2008 )من  املاضية 

ظهرت  حيث  األخرى،  الكليات  جميع  مع 

التأثري  ذات  املجالت  يف  املنشورة  املخرجات 

 ( تأثري  عامل  وبدون   ،)%  34.3  -233(

بالجودة،  يتعلق  فيام  أما   .)%  5.9  -40

يف   )  %  21.6( منشورة  ورقة   147 ظهرت 

ورقة  و86   ،)Q2 + Q1( املصنفة  املجالت 

قياس  أما عند   .  )  Q4 +Q3  ( )12.7%( يف 

العددية  الطاقة  ملعدل  بالنسبة  الكلية  أداء 

عددهم  البالغ  التدريس  هيئة  ألعضاء 

املاضية،  الخمس  السنوات  مدى  عىل   205

ورقة   0.26 مبعدل  الكلية  إنتاجية  بلغت 

الواحدة  السنة  يف  التدريس  هيئة  لعضو 

هذا  احتساب  ويتم  املمولة.  األبحاث  عن 

األبحاث  تحليل  يف  األوىل  للمرة  املعدل 

املمولة حسب  الكليات ، حيث قدم مؤرشات 

الجودة  ومستويات  الحالية  لإلنتاجية  واضحة 

والتي   ، التدريس  هيئة  أعضاء  حققها  التي 

القوة  عىل  اعتامداً  ألخرى  كلية  من  تتفاوت 

العددية ألعضاء هيئة التدريس . ويبلغ معدل 

عددية  بقوة   0.21 الصيدلة  كلية  مخرجات 

167-( والطب  تدريس،  هيئة  عضو   23 تبلغ 

األسنان  وطب   ،)36-0.15( والبنات   ،)0.19

208-( والبرتول  والهندسة   ،)34    -  0.11(

 ،)98-0.053( االجتامعية  والعلوم   ،)0.097

 ،)48-0.029( املساعدة  الطبية  والعلوم 

 ،)74-0.029( اإلسالمية  والدراسات  والرشيعة 

اإلداريــة  والعلــوم   ،)126-0.025( واآلداب 

) 0.021 - 117  ( ، والرتبية )102-0.008( . 

لكلية  إنتاجية  معدل  أي  البيانات  تظهر  ومل 

عضو   60 البالغة  العددية  بطاقتها  الحقوق 

تدريس.  هيئة 

املنشورة  األوراق  بإجاميل  يتعلق  فيام  أما 

أعىل  عن  سابقاً  املذكور  غري  الكليات  حسب 

ورقة(،   273( العلوم  لكلية  إنتاجية  نسبة 

ألعىل  الثانية  املرتبة  يف  الطب  كليات  جاءت 

ورقة    157( اإلنتاجية  معدالت  يف  الكليات 

التأثري  عامل  ذات  املجالت  يف   )%  23  -

ورقة   65 جاءت  التأثري، حيث  عامل  وبدون 

 ،)Q2 + Q1( املجالت  أفضل  يف   )  %  9.5 (

 ،  )Q4+Q3( يف    )  %  10.8( ورقة  و74 

دون  مجالت  يف   )  %  2.6 ( ورقة  و18 

والبرتول  الهندسة  كلية  أما  تأثري.  عامل 

بإنتاجية  مقاربة  مستويات  عكست  فقد 

 ،  )%  14.8( منشورة  أوراق   101 بلغت 

أفضل  يف  ظهرت   )%  6.6( ورقة   45 منها 

 )%  5( ورقة  و34   ،  )Q2 + Q1( املجالت 

3.2 %(  يف  يف )  Q4+Q3( ، و22 ورقة )  

طب  كلية  أما   . تأثري  عامل  دون  مجالت 

 %( ورقة   20 إنتاجيتها  بلغت  فقد  األسنان 

 Q1 +( يف ) % 0.7 5 أوراق )  2.9 (، منها 

 ،)Q4+Q3( يف )1.7 ، و12 ورقة )%   )Q2

دون  مجالت  يف   )%  0.4( أوراق  وثالثة 

بلغت  فقد  الصيدلة  كلية  أما  تأثري.  عامل 

 12 منها   ،  )%  3.5  ( ورقة   24 إنتاجيها 

9 أوراق  1.7 %( يف ) Q2+Q1 ( ، و ورقة )

أوراق  وثالث   ،)  Q4+Q3 ( يف    )%1.3 (

أما  تأثري.  عامل  بدون  مجالت  يف   )%0.4 (

 28 أنتجت  فقد  الجامعية  البنات  كلية 

 )% 1.6 11 ورقة )  4.1 %(، منها  ورقة )  

1.7 %( يف  12 ورقة ) ، و  )  Q2 + Q1 يف )

بدون   )%  0.7  ( أوراق   5 و  ،)  Q4+Q3 (

العلوم  كلية  إنتاجية  وبلغت  تأثري.  عامل 

منها   ،)%  1 ( أوراق   7 املساعدة  الطبية 

 5 Q2+Q1 (، و 0.1 %( يف ) ورقة واحدة  )

وورقة   )Q4+Q3 ( يف   )%  0.7  5 ( أوراق 

عامل  بدون  مجلة  يف   )%  0.1  ( واحد 

أظهرت  فقد  األخرى  الكليات  أما  تأثري. 

العدد  ظهر  حيث   ، سبق  ملا  معاكساً  مؤرشاً 

املجالت  يف  املنشورة  األوراق  من  األكرب 

اإلحصائيات  توضحه  كام  تأثري،  عامل  دون 

التي  االجتامعية  العلوم  بكلية  الخاصة 

منها   ،  )%  3.8 ( ورقة   26 إنتاجيتها  بلغت 

Q4+Q3+Q2 دون  1.3 %( يف ) 9 أوراق )

 17 بلغ  أكرب  وعدداً   ،  )Q1 يف  ورقة  أي 

تصنيف  خارج  مجالت  %(يف   2.5 ( ورقة 

ورقة   12 ( اإلدارية  العلوم  وكلية   ،)  JCR (

 Q3 و   Q2  ( يف  ورقتان  منها   ،  )%  1.7  -

 10 و   ،  )Q4 و    Q1 يف  ورقة  أي  دون 

تصنيف  خارج  مجالت  يف   )%  1.4  ( أوراق 
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بلغت  حيث   ، العام  خالل  واالزدهار  بالتطور 

األشهر  خالل  علمية  مشاريع   504 إجاميل 

)من  الحايل  األكادميي  العام  من  األوىل  الستة 

هذا  وميثل   .)2013 فرباير  إىل   2012 سبتمرب 

يف  الكليات  لجميع  الفّعالة  املشاركة  الرقم 

شكلت  حيث  كلية(،   13( البحثية  املنح  عملية 

يف  الدراسة  وقيد  واملستكملة  الجارية  املشاريع 

ويتوىل  واإلنسانية.  والتطبيقية  األساسية  العلوم 

استمراريتها  عىل  والعمل  املشاريع  هذه  رعاية 

وهو  األبحاث،  قطاع  يف  البحثية  املنح  نظام 

يف  البحثي  النشاط  تنظيم  عن  املسؤولة  اآللية 

الكليات من خالل اإلجراءات والقوانني املنظمة 

األبحاث  إلنجاز  للكليات  الدعم  توفري  لعملية 

والتي  العالية،  والجودة  واالبتكار  األصالة  ذات 

تتناول األولويات واالهتاممات الوطنية واالجتامعية 

واإلقليمية امللّحة . ويتم التعامل مع جميع الكليات 

عىل أسس املساواة يف تقديم املنح البحثية ، حيث 

تقوية  عوامل  أهم  أحد  الفّعالة  مشاركتها  تعترب 

أنشطة البحث والتطوير املؤسسية واإلسهام يف رفع 

املكانة العلمية لجامعة الكويت عاملياً. 

مصادر  جميع  تتوفر   ، اإلطار  هذا  خالل  ومن 

متناول  يف  املتنوعة  وخدماته  األبحاث  قطاع 

إلنجاز  املرنة  باإلجراءات  مدعمة   ، الكليات 

واالعتامد  العالية  الجودة  ذات  األبحاث 

بوضوح  النظام  هذا  فاعلية  وتظهر  العاملي. 

يف  للكليات  املتزايدة  املشاركة  خالل  من 

ذلك  ينعكس  حيث   ، العلمي  البحث  نشاط 

الكليات.  تنجزها  التي  املشاريع  عدد  يف 

الكليات  أبحاث  نشاط  إجاميل  بلغ  إحصائياً، 

خالل األشهر الستة األوىل من العام األكادميي 

حتى  العمل  مراحل  مختلف  يف  مشاريع   504

347 مرشوعاً جارياً )68.8  2013، منها  فرباير 

و86   ،)% 14.1( مستكماًل  و71 مرشوعاً   ،)%

مرشوعاً قيد الدراسة )17.1 %( )الجدول 1(.
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*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 28 فبراير 2013 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**  القيمة بالدينار الكويتي.  

(%68.8)

اإلجمالي
أكثر من 10,000 10,000 - 4001 أقل من 4001

حالة المشروع

347 184 118 45 جار

71 13 30 28 مستكمل

86 48 32 6 قيد الدراسة

245 180 79 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
	

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2012 /2013
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 28 فبراير 2013(*

(%15.7)(%35.7)(%48.6)
504

(%17.1)

(%14.1)

(%84.3)425

* يشمل كليات اآلداب، العلوم اإلدارية، التربية، الحقوق، الشريعة والعلوم االجتماعية.  
** يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.

*** يشمل كلية العلوم و كلية البنات الجامعية.

ويوضح توزيع هذه املشاريع حسب مستويات التمويل تركيزاً كبرياً بلغ 245 مرشوعاً )48.6 %( يف 

أعىل فئة من فئات امليزانية )أكرث من 10,000 د.ك. (، يليها 180 مرشوعاً )35.7 %( يف الفئة الوسطى 

79 مرشوعاً )15.7 %(  البالغ  بينام جاء أقل عدد من املشاريع  4001-10,000 د.ك.(،  )من 

قيد مشاريع  من  انتقالها  مع  مستمر  تغيرّ  يف  املشاريع  عدد 

االستكامل إىل  وصولها  ثم   ، جارية  مشاريع  إىل  الدراسة 

البحث  وإسرتاتيجيات  أسس  يضع  األبحاث  قطاع  يف  البحثية  املنح  نظام 

العاملي والحضور  التميز  تحقيق  نحو  الكويت  جامعة  يف  العلمي 
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 4001 من  )أقل  امليزانية  فئات  من  فئة  أقل  يف 

يف  املشاريع  عدد  بلغ   ، معاً  وبجمعهام  د.ك.(. 

مرشوعاً    425 إجاميل  والوسطى  األعىل  الفئتني 

املتزايد  الكليات  اتجاه  يثبت  مام   ،)%  84.3(

املتعمقة  بالدراسات  االهتاممات  تناول  نحو 

ذات التخصصات املتعددة والتي تتطلب مصادراً 

وإنتاج  الشاملة  األهداف  لتحقيق  أكرب  ودعاًم 

عىل  الهدف  هذا  ويسيطر  املتميزة.  املخرجات 

تقوم  والتي  األبحاث  لقطاع  الحالية  السياسة 

عىل تشجيع الكليات الستثامر طاقاتها وقدراتها 

يف تناول القضايا امللّحة وإيجاد الحلول العلمية 

القيمة  ذات  الدراسات  خالل  من  للمشاكل 

مشاركة  تزايد  ويشكل  واالجتامعية.  العلمية 

والشاملة مؤرشاً  املشرتكة  الدراسات  الكليات يف 

يجمع  حيث  الكويت،  جامعة  أبحاث  يف  واعداً 

الدعم  مصادر  مع  وقدراتها  الكليات  خربات 

الخارجية لتناول التعقيدات العلمية والتحديات 

هذه  تؤيت  ولن   . واملجتمع  العلم  تواجه  التي 

 ، الكاملة إال مبرور السنوات  اإلسرتاتيجية مثارها 

الدراسات وتصبح  تكتمل مخرجات هذه  حيث 

مؤرشاً معتمداً يف السجالت اإلحصائية. يف الوقت 

الحارض ، توضح اإلحصائيات أن غالبية األبحاث 

 - مرشوعاً   184( الجارية  املشاريع  فئة  تحت 

36.5  %(، وقيد الدراسة )48 مرشوعاً - 9.5 %  ( 

تقع تحت أعىل فئة من فئات امليزانية )أكرث من 

10,000 د.ك.(، بينام جاء أعىل عدد من املشاريع 

تحت   )%  11.5  - مرشوعاً   58( املستكملة 

ومن  امليزانية.  من  واملنخفضة  الوسطي  الفئتني 

املمكن فهم هذه األرقام عند األخذ يف االعتبار 

الزمنية  املشاريع ذات األهداف املحددة واملدة 

القصرية مثل سلفة البحث التمهيدي ذات مدة 

مستويات  انعكست  وقد  فقط.  الواحد  العام 

امليزانية أيضاً يف الرتكيز األعىل للمشاريع الجارية 

 245( مجتمعة  الدراسة  وقيد  واملستكملة 

)35 صة   ...... )تتمة    

الجدول رقم 2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل  2013/2012
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 28 فبراير 2013(

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 28 فبراير   2013.     
**   المؤسسات الخارجية.      

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

خارجي جامعة الكويت خارجي جامعة الكويت خارجي جامعة الكويت **خارجي جامعة الكويت

14 1 13 - 3 - 1 1 9 العلوم الطبية المساعدة

17 2 15 1 2 1 5 - 8 اآلداب

12 - 12 - - - 5 - 7 العلوم اإلدارية

21 2 19 - 2 - 3 2 14 طب األسنان

11 1 10 - 2 - 1 1 7 التربية

78 13 65 2 10 2 8 9 47 الهندسة والبترول

2 - 2 - 1 - - - 1 الحقوق

106 15 91 4 17 - 13 11 61 الطب

17 - 17 - 2 - 3 - 12 الصيدلة

155 19 136 6 18 1 15 12 103 العلوم

14 - 14 - 1 - 5 - 8 الشريعة

27 4 23 1 5 1 2 2 16 العلوم االجتماعية

30 1 29 - 9 1 4 - 16 كلية البنات الجامعية

504 58 446 14 72 6 65 38 309 اإلجمالي
504 86 71 347

468

504

418

( لمستكملة ا و  ية  ر لجا (ا

فئات  من  فئة  أعىل  تحت   )% 48.6  – مرشوعاً 

الوسطى  الفئة  تحت  املشاريع  تليها  امليزانية، 

مرشوعاً   79 وأخرياً   ،)%  35.7  – مرشوعاً   180(

)15.7 %( تحت أقل فئات امليزانية )الجدول 1(.

فقد  للكليات  البحثي  باألداء  يتعلق  فيام  أما 

الجارية  املشاريع  إجاميل  األول  مؤرشه  كان 

 418 بلغت  والتي  الكليات  لجميع  واملستكملة 

خالل  للكليات  البحثي  األداء  عكست  مرشوعاً 

أداء  تخطى  تحليلياً،   . الستة  الشهور  فرتة 

الجامعية(  +البنات  )العلوم  العلوم  كليات 

مرشوعاً   152 بإجاميل  األخرى  الكليات  أداء 

كليات  تليها   ، ومستكماًل  جارياً   )%  36.4(

وطب  والصيدلة،  )الطب،  الطبية  العلوم  مركز 

بإجاميل  املساعدة(  الطبية  والعلوم  األسنان، 

اآلداب  كليات  ثم   ،  )%  13.1( مرشوعاً   130

واإلنسانيات )اآلداب، والعلوم اإلدارية، والرتبية، 

اإلسالمية،  والدراسات  والرشيعة   ، والحقوق 

والعلوم االجتامعية( بإجاميل 70 مرشوعاً جارياً 

والبرتول  والهندسة   ،)%  16.7( ومستكماًل 

جارياً ومستكماًل )15.8 %(  بعدد 66 مرشوعاً 

)الجدول 2(. إضافًة إىل ذلك، أوضح 86 مرشوعاً 

قيد الدراسة استمرارية السعي البحثي للكليات 

الجديدة  األبحاث  طلبات  تقديم  خالل  من 

العدد  جاء  وقد  البحثية.  املنح  عىل  للحصول 

من  مقدماً  الدراسة  قيد  املشاريع  من  األكرب 

 ،  )%  38.4   - مرشوعاً   33( العلمية  الكليات 

 - مرشوعا    28( الطبية  العلوم  كليات  تليها 

)13 مرشوعاً  واإلنسانيات  فاآلداب   ،  )%  32.5

...  )من صفحة 33 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 
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)36 ص  ...... )تتمة    

...  )من صفحة 34 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 

اإلجمالي
قيد الدراسة مستكمل جار

الكلية
     أكثر من
8500  

8500 - 2501   أقل من
2501

     أكثر من
8500  

8500 - 2501   أقل من
2501

     أكثر من
8500 8500  - 2501   أقل من

2501

14 1 1 1 - - 1 5 2 3 العلوم الطبية المساعدة

17 - 3 - 1 3 2 - 7 1 اآلداب

12 - - - - 2 3 - 7 - العلوم اإلدارية

21 1 1 - - 3 - 6 4 6 طب األسنان

11 - 2 - - - 1 2 5 1 التربية

78 10 2 - 4 6 - 39 13 4 الهندسة والبترول

2 - 1 - - - - - - 1 الحقوق

106 13 7 1 1 7 5 42 22 8 الطب

17 2 - - - 1 2 8 2 2 الصيدلة

155 17 6 1 7 3 6 78 29 8 العلوم

14 - - 1 - - 5 - 7 1 الشريعة

27 1 5 - - 2 1 2 12 4 العلوم االجتماعية

30 3 4 2 - 3 2 2 8 6 كلية البنات الجامعية

48 32 6 13 30 28 184 118 45 اإلجمالي

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع* حسب الكلية ومستويات**  التمويل***   2013/2012
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 28 فبراير 2013(

*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 28 فبراير  2013.     
**  مستويات التمويل اجلديدة-بدأ العمل بها من 1 سبتمبر 2012.

***    القيمة بالدينار الكويتي.  

504
34786 71

-   15.1  %(، والهندسة والبرتول )12 مرشوعاً  -  14 % ( . وعند تحليل عدد املشاريع الجارية )347 

جارياً  )131 مرشوعاً  املنح  من  عدٍد  أكرب  الحاصلني عىل  مقدمة  العلوم يف  كليات  تأيت  مرشوعاً(، 

الطبية )110-31.7 %(، فالهندسة والبرتول )56-16.1 %( واآلداب  العلوم  37.8 %(، ثم كليات   -

واإلنسانيات )50-14.4 %( )الجدول 2(.

وعند تحليل مستويات التمويل، أظهر توزيع املشاريع الجارية )347 مرشوعاً( تركيزاً كبرياً منها )184 

مرشوعاً - 53 %( تحت أعىل فئة من فئات امليزانية )أكرث من 10,000 د.ك(، ثم 118 مرشوعاً )34 %( 

الوسطى )بني 4001- 10,000د.ك.(  الفئة  تحت 

وأخرياً 45 مرشوعاً )13 %( يف أقل فئات امليزانية 

)أقل من 4001 د.ك( )الجدول 3(. أما املشاريع 

مؤرشاً  أظهرت  فقد  مرشوعاً(   71( املستكملة 

 30( منها  عدد  أعىل  جاء  فقد  ما،  نوعاً  مختلفاً 

من  الوسطى  الفئة  تحت   )%  42.3   - مرشوعاً 

تحت   )%  39.4( مرشوعاً   28 يليها  امليزانية، 

املشاريع  من  عدد  أقل  جاء  بينام  األقل،  الفئة 

املستكملة تحت أعىل فئة من فئات امليزانية )13 

مرشوعاً- 18.3 %( . أما توزيعها حسب الكليات 

فقد أظهر تقارباً يف األداء بلغ 21 مرشوعاً )29.6 

%( يف كليات العلوم، و20مرشوعاً )%28.2( يف 

يف   )% مرشوعاً)28.2  و20   ، الطبية  العلوم 

يف   )%  14( مشاريع  و10  واإلنسانيات،  اآلداب 

كلية الهندسة والبرتول )الجدول 3(. 

استمرارية  عىل  ُتبقي  التي  الدعم  مصادر  أما 

النشاط البحثي يف الكليات فقد متثلت يف جامعة 

 374 مجمله  ما  لدعم  أسايس  كمصدٍر  الكويت 

مرشوعاً جارياً ومستكماًل )89.5 %( ، بينام يتم 

سبع  طريق  عن   )%  10.5( مرشوعاً   44 متويل 

بحثية  رشاكات  يف  تدخل  خارجية  مؤسسات 

هذه  وتتضمن  الكويت.  جامعة  مع  وعلمية 

 37( العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  الجهات: 

مرشوعاً - 84 %( ، وبرنامج األمم املتحدة البيئي 

 )%  2.3( واحد  ومرشوٌع   )%  4.5  - )مرشوعان 

لكل من رشكة نفط الكويت ، ومؤسسة البرتول 

ورشكة  الكويتي،  الوطني  والحرس  الوطنية، 

شوفو، ورشكة Astrazeneca  )الجدول 4( .  أما 

فقد  الدعم  تنتظر  التي  الدراسة  قيد  املشاريع 

 – مرشوعاً   72( الكويت  جامعة  عىل  توزعت 

مرشوعاً   14( الخارجية  واملؤسسات   ،  )%  83.7

– 16.3  %( )الجدول 2(. 

ويتوفر دعم قطاع األبحاث للكليات تحت تسع 

يقدم  حيث  البحثية،  املنح  من  مختلفة  فئات 

الجدول )5( الوضع الحايل لنشاط أبحاث الكليات 

املشاريع  تحليل  أظهر  وقد  املنح.  فئات  حسب 

الجارية حسب فئات املنح وقوع أعىل عدد من 

املنح تحت فئة منح الجامعة )223  - 64.2 % (، 

بينام توزع العدد املتبقي كاآليت: 
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...  )من صفحة 35 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2012 / 2013
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 28 فبراير 2013(

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 28 فبراير 2013 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     

اإلجمالي ASTRA 
ZENECA SHOFU UNEP

 الحرس
 الوطني
الكويتي

 مؤسسة
 البترول
الكويتية

شركة
نفط 

 الكويت

 مؤسسة
 الكويت للتقدم

العلمي

 جامعة 
الكويت

الكلية

11 - - - - - - 1 10 العلوم الطبية 
المساعدة

14 - - - - - - 1 13 اآلداب

12 - - - - - - - 12 العلوم اإلدارية

19 - 1 - - - - 1 17 طب األسنان

9 - - - - - - 1 8 التربية

66 - - 1 1 1 - 9 55 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - 1 الحقوق

85 1 - - - - - 10 74 الطب

15 - - - - - - - 15 الصيدلة

131 - - - - - 1 12 118 العلوم

13 - - - - - - - 13 الشريعة

21 - - - - - - 3 18 العلوم االجتماعية

21 - - 1 - - - - 20 كلية البنات 
الجامعية

1 1 2 1 1 1 38 374 418اإلجمالي

مشاريع األبحاث الخارجية )38 - 11 % ( ، ومشاريع 

ومشاريع   )%  10-35( العليا  الدراسات  طلبة 

أبحاث  ، ومشاريع   )6-%21( العامة  التسهيـالت 

األولويات )16  - 4.6 %( ، ومشاريع سلفة البحث 

التمهيدي )12-3.4 %(، ومشاريع خدمة الجامعة 

 0.2-1( الوطنية  األبحاث  ومشاريع   ،)%  0.6-2(

%(. و تعرب هذه األرقام عن توزيع املنح البحثية 

تحت مختلف الفئات إلنجاز أبحاث الكليات، مع 

مجلس  دول  مع  املشرتكة  األبحاث  منح  استثناء 

التعاون الخليجي. ويعترب العدد الضخم من املنح 

حيث  ملحوظاً،  أمراً  الجامعة  أبحاث  فئة  تحت 

نواة  وتشكل  الكليات  لدى  املفضلة  الفئة  تعترب 

األبحاث الجامعة بتفوقها عىل جميع فئات املنح 

األخرى. إضافًة إىل ذلك، تظهر إحصائيات املشاريع 

الجامعة  أبحاث  منح  استحواذ  أيضاً  املستكملة 

- 67.6 %( ، تليها  عىل أعىل نسبة )48 مرشوعاً 

منح أبحاث طلبة الدراسات العليا )9 مشاريع - 

12.6 %( ، وسلفة البحث التمهيدي )8 مشاريع 

- 11.3 %(، واملنح الخارجية )6 مشاريع -  8.5  

%( . أما املشاريع قيد الدراسة فقد توزعت كاآليت: 

مشاريع أبحاث الجامعة )46 مرشوعاً -  53.5 %(، 

ومشاريع األبحاث الخارجية )13 مرشوعاً - 15.1 

%( ، و9 مشاريع )10.5 %( تحت كل من مشاريع 

أبحاث األولويات ومشاريع أبحاث طلبة الدراسات 

العليا، و 4 مشاريع )4.6 %( للتسهيالت العامة، 

 ، و3 مشاريع )3.5 %( لسلفة البحث التمهيدي 

ومرشوعني )2.3  %( تحت فئة مشاريع األبحاث 

تفوق  اإلحصائيات  تظهر  أخرى،  ومرة  الوطنية. 

فئة منح أبحاث الجامعة عند توزيع املشاريع قيد 

الدراسة عىل جميع فئات املنح )الجدول 5(.

مبخرجاتها  للمشاريع  الناجح  االستكامل  ويرتبط 

املجالت  يف  منشورة  كأوراق  وظهورها  البحثية 
حيث   ، العايل  التأثري  ذات  املعتمدة  العاملية 

البحثية  بإنتاجيته  للمرشوع  العام  األداء  يرتبط 

يقدم  لذلك،  جودته.  لقياس  أسايس  كعامل 

الكليات  إلنتاجية  مقارنة  نظرة   )6( الجدول 

السابقة  سنوات  الخمس  مدى  عىل  البحثية 

عىل  اعتامداً  املنشورة،  باألوراق  يتعلق  فيام 

 . ديسمرب(  إىل  يناير  )من  التقوميية  األعوام 

للكليات  اإلنتاجية  مستويات  أظهرت   ، إحصائياً 

واملنشورة  املستكملة  األبحاث  عىل  املعتمدة 

و2011،  و2010،  )2008،و2009،  سنوات  خالل 

و2012( إجاميل 163 ورقة منشورة خالل 2008، 

و143 خالل   ،2009 منشورة خالل  ورقة  و146 

 .2012 خالل  و85   ،2011 خالل  و141   ،2010

وتعترب أرقام العام 2012 مؤقتة وقابلة لالرتفاع 

ونرشها،  األوراق  قبول  بني  الوقت  اعتبار  عند 

يؤجل  والذي   ، املجالت  نرش  مبواعيد  وارتباطها 

 2012 العام  يف  املنشورة  لألوراق  النهايئ  الرقم 

)الجدول 6(. يف الواقع ، تظل مستويات اإلنتاجية 

يف تغيرّ مستمر، حيث تعكس األرقام اختالفات 

طفيفة نظراً للدائرة التي متر بها الورقة البحثية 

من تسليم وقبول ونرش كمقاالت . لذلك، تبقى 

مستويات أداء الكليات الدقيقة معرضة لتغيات 

بسيطة فيام يتعلق باإلنتاجية.

أبحاث  نشاط  عن  السابقة  اإلحصائيات  وتعرب 

العام  من  األوىل  أشهر  الستة  خالل  الكليات 

األكادميي الحايل )من 1 سبتمرب 2012 إىل فرباير 
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 Royal“ دراسة تم نرشها مؤخراً يف مجلة        

Society interface” ، حقق فريق دويل بقيادة 

باحثني من جامعة الكويت نتائج رائدة يف تحديد 

أن  إىل  األسنان، حيث توصل  تآكل  السبب وراء 

غبار العواصف الرملية هو السبب الرئيس لتلك 

الظاهرة. وقد أوضح بحث النانو - و الذي يجمع 

باحثني من تخصصات متعددة - كيف أن غبار 

تآكل  الثدييات مسبباً  أسنان  يؤثر عىل  الكوارتز 

طبقة املينا. واألهم من ذلك، استخدمت الدراسة 

تقنيات متقدمة بفاعلية للتوصل لألسباب ، مام 

سيفتح آفاقاً جديدة يف أبحاث ما بات ُيعرف بـ 

“تآكل األسنان النانومرتي”.

وركزت الدراسة التي نرشت يف 9 يناير 2013 عىل 

منط العالمات الصغرية عىل سطح األسنان املتآكلة 

الثدييات  حمية  لفهم  األساس  تشكل  والتي 

للبرش  األوائل  األسالف  فيها  مبا  األحفورية، 

هذه  يف  التحدي  متثل  وقد  املبارشين.  واألقارب 

التآكل، حيث شكلت  الدراسة يف كشف أسباب 

فريقاً دولياً متعدد التخصصات يضم باحثني من 

وكلية  األسنان  طب  كلية  من  الكويت  جامعة 

الهندسة والبرتول ، للبحث املشرتك عن تقنيات 

وبينام  والحلول.  األسباب  إىل  ترشدهم  جديدة 

لتآكل  الرئيس  السبب  هو  الكوارتز  غبار  كان 

 ، النباتية  السيليكا  جسيامت  تسببت   ، األسنان 

نتيجة  النباتات  بعض  تفرزها  جسيامت  وهي 

، برضر  الرتبة  املوجودة يف  للسيليكا  المتصاصها 

أيضاً ولكنه أقل تأثرياً . وقد قاد الربط بني التآكل 

ما  مراجعة  إىل  الكوارتز  وغبار  لألسنان  الدقيق 

للتآكل  املسبب  العامل  أنه  اآلن  إىل  ُيعتقد  كان 

الحتامل  التاريخية  اإلشارة  عن  بعيداً  الدقيق، 

خالل  أفريقيا  رشق  يف  الهومينيني  ماعاناه 

العواصف الرملية والذي رمبا قد وصل إليهم عن 

طريق الرياح املوسمية القادمة من شبه الجزيرة 

العربية.

وقد عزا البحث التآكل الفيزيايئ ألسنان الثدييات 

الصالبة  شديدة  البلورية  الكوارتز  إىل جسيامت 

 ، تجريبياً   . العامل  أنحاء  مختلف  يف  الرتبة  يف 

الكويت  جامعة  باحث  أضاف  أكرث،  ولتوضيٍح 

تحليل  يف  توغلنا  أننا  “نعتقد  لوكاس:  بيرت  أ.د. 

ألنه  أخرى،  أبحاث  أي  من  أكرث  الدقيق  التآكل 

سببته،  التي  اآلليات  عن  الكشف  يتم  وحتى 

وأكرث  حجاًم  أصغر  ملستويات  نتجه  أن  يجب 

فقط  املستوى  ذلك  يف  إنه  النانو.  ملستوى  دقة: 

سيتضح الفرق بني االحتكاكات غري الضارة نسبياً 

وتلك التي تسبب زوال أنسجة األسنان”. وبتعبري 

العالمات  بني  التمييز  الفريق  استطاع  تجريبي، 

السيليكا  وجسيامت   ، الكوارتز  غبار  سببها  التي 

قطع صغرية  احتكاك  سببها  التي  وأيضاً  النباتية، 

من املينا - و التي تم تثبيتها بنفس الطريقة عىل 

قضيب التيتانيوم - بسطح األسنان األصيل. 

وقد تضمن الفريق الدويل ، بقيادة الباحثني من 

يف  والبرتول  الهندسة  وكلية  األسنان  طب  كلية 

 The max Planck : جامعة الكويت ، باحثني من

   Institute for Evolutionary Anthropology

            

University of Reading )UK(                   

University of Albany )New york –USA( 

كلية  من  املسلم  الوهاب  عبد  د.  قال  وقد 

الهندسة والبرتول يف جامعة الكويت : “إن مركز 

والبرتول يف  الهندسة  كلية  امُلنشأ يف  النانو  تقنية 

جامعة الكويت مجهٌز بشكٍل مثايل للمساعدة يف 

النوع،  هذا  من  التخصصات  متعددة  الدراسات 

الحلول  إليجاد  التقنيات  بتوفري  سعداء  ونحن 

هذه  إن  الرئيسة.  البيولوجية  للقضايا  املالمئة 

الدراسة بالذات تفتح آفاقاً جديدة متاماً لدراسة 

تآكل األسنان النانومرتي”.
	

عند تحميل جسيم منفرد عىل قضيب تيتانيوم 

مسطح وانزالقه عىل سطح مينا األسنان املسطحة 

جسيامت  لدي  مياًل  ذلك  أظهر  معلومة،  بقوة 

األسنان يف وجود  مينا  الكوارتز إلزالة قطع من 

أنه حتى خالل  يوضح  منخفضة جداً، مام  قوة 

قضمة واحدة، هذه الجسيامت قد تكشط الكثري 

من سطح السن، عند تواجدها يف عدد ال بأس 

به. وعىل العكس من ذلك ، جسيامت السيليكا 

من  بكثري  وأطرى  بلورية  غري  كونها  النباتية- 

الكوارتز أو مينا األسنان- قد تسببت يف ثلم املينا 

فوري  زوال  دون  لكن   ، الظروف  نفس  تحت 

لألنسجة، حيث أظهرت أثراً يشبه الضغط بظفر 

اإلصبع عىل سطح مكتب خشبي وترك أثر حكة 

للعيان لكن دون أي خسارة يف  بسيطة ظاهرة 

األنسجة.

حول  جديدة  نظرية  عىل  البحث  ويحتوي 

،باحث من جامعة  آتكنز  أ.د.توين  طورها  التآكل 

بالضبط  تقدم  املتحدة(،  )اململكة   Reading

تضاد  يتطلبها  التي  واملادية  الهندسية  الظروف 

وبكلامت   . البسيط  واالحتكاك  الكشط  تأثريي 

الكربى  األهمية  الناس  يفهم  “مل  آتكنز:  أ.د. 

التآكل“.  تحليالت  يف  الكرس  صالبة  إلدخال 

Abraded enamel surface produced by a sliding quartz 
particle )slid from top to bottom(. The particle ended 
in a pit, ejecting small pieces of enamel )blue arrows( 
and cracking it )red arrows(. Field width, 8 µm [AFM 
topographic image, courtesy of Lidia Thai]

Parallel scratches on enamel, each 7.5 µm long 
and 12 nm deep, formed by dual contact with a 
quartz particle Field width, 16 µm [AFM topo-
graphic image, courtesy of Lidia Thai]

1.

2.

3.

   )Germany(
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والدراسات  الرشيعة  وكلية   ،  )  JCR  (

أيضاً  جميعها   )% ورقة1.6-   11( اإلسالمية 

 ،  )JCR( تصنيف  خارج  مجالت  يف  ظهرت 

إنتاجية  أي  الحقوق  كلية  تحقق  مل  بينام 

اإلطالق. عىل 

األبحاث  عن  الكليات  إنتاجية  تحليل  وبعد 

األبحاث  قطاع  ، عمل   )  2 )الجدول  املمولة 

غري  األبحاث  لنشاط  تحليل  تقديم  عىل 

يتعلق  فيام  األوىل  للمرة  الكليات  يف  املمولة 

الجدول  يقدم  حيث  املنشورة،  باألوراق 

إطار  خارج  طويل  لوقٍت  ظل  مجاالً   )3(

بينام  الكويت،  جامعة  يف  املمول  النشاط 

تنجزه  مواٍز  بحثي  نشاٌط  الواقع  يف  هو 

صورة  ولتقديم  رسمي.  متويل  دون  الكليات 

لزاماً  كان  الجامعية،  األبحاث  ألداء  شاملة 

غري  األبحاث  سجل  متابعة  القطاع  عىل 

ألعضاء  الفردية  اإلنتاجية  لجمع  املمولة 

التحليلية  األبعاد  وتقديم  التدريس  هيئة 

املتكاملة ملجال األبحاث غري املمولة . تحليلياً، 

عن  الكليات  إلنتاجية  الرتاكمي  العدد  بلغ 

 231 منها  ورقة،   1352 املمولة  األبحاث غري 

املجالت   أفضل  يف  ظهرت   )%  17.1( ورقة 

 ،)Q2( يف    )%16.2( ورقة  و219   ،)Q1(

و173   ،)Q3( يف   )%  19.8  ( ورقة  و268 

ورقة   461 و  ،)Q4 ( يف   )% 12.8  ( ورقة 

 .)JCR( تصنيف  خارج  مجالت  يف   )%  34.1  (

وبجمع مجالت )Q2 +Q1 ( معاً، جاءت 450 

بعامل  املجالت  أفضل  يف    )%33.3( ورقة 

يف   )%32.6( ورقة  و441  ملحوظ،  تأثري 

أساسية يف  األرقام  وتعترب هذه   .)Q4+Q3(

املنشورة  املخرجات  محتوى  جودة  إيضاح 

والتي  املمولة  غري  األبحاث  عن  للكليات 

التأثري  ذات  املجالت  يف  للنرش  طريقها  تجد 

مام    ،)JCR(لفهرس وفقاً  العاملية  واملكانة 

املمولة  األبحاث  نشاط  فاعلية  يوضح 

جامعة  أبحاث  وحضور  قيمة  تعزيز  يف 

لكويت.  ا

كليات  تحقيق  الكليات  مقارنة  أظهرت  وقد 

الطب إلجاميل 330 ورقة منشورة )24.4 %(، 

الهندسة  لكلية   )%  23.2( ورقة  و314 

               )  32 صفحة  )من    ... للكليات  الممولة  وغير  الممولة  للمشاريع  البحثي  النشاط 
لكلية   )%  18.3( ورقة  و247   ، والبرتول 

من  عدٍد  أعىل  عىل  حصلوا  حيث  العلوم، 

املمولة.  غري  األبحاث  عن  املنشورة  األوراق 

غالبية  نرش  أيضاً  الكليات  هذه  أنجزت  وقد 

، حيث    )  JCR( أوراقها يف مجالت تصنيف

 )%20( ورقة   270 الطب  كليات  نرشت 

الهندسة  كلية  ونرشت   ،Q4 إىل   Q1 يف 

إىل   Q1 يف    )% 15.7( ورقة   212 والبرتول 

ورقة   1 8 3 لعلوم  ا كلية  ونرشت   ،Q 4

بقية  أداء  أما   .Q4 إىل   Q1 يف   )%  1 3 . 5 (

بلغ  فقد  املمولة  غري  األبحاث  يف  الكليات 

 ، األسنان  طب  لكلية   )%  6.8 ( ورقة   92

الجامعية،  البنات  لكلية   )%6.6 ( 90 ورقة  و

االجتامعية،  للعلوم   )%  4.6  ( ورقة   63 و

 48 و اإلدارية،  للعلوم   )%3.8 ( ورقة   51 و

املساعدة،  الطبية  للعلوم   )%  3.5 ( ورقة 

ورقة )3.3 %( للصيدلة، و31 ورقة )2.3 %(   44 و

من  لكل   )%1.2 ( ورقة   16 و لآلداب، 

اإلسالمية،  والدراسات  والرشيعة  الرتبية 

الحقوق.  لكلية   )%0.7 ( أوراق   10 و

معدل  أعىل  األسنان  طب  كلية  حققت  وقد 

عضو  لكل  لسنة  ا يف  األوراق  من   )0.53 (

هيئة  أعضاء  إجاميل  من  تدريس  هيئة 

وكلية   ،)34-0.53 ( بالكلية   34 لتدريس  ا

والطب   ،)36-0.49 ( الجامعية  لبنات  ا

 ،)23  -  0.38 ( والصيدلة   ،  )167-0.39 (

والعلوم   ،)208-0.30 ( والبرتول  والهندسة 

املساعدة  الطبية  والعلوم   ،)205-0.24 (

بلغ  فقد  الكليات  بقية  أما   .)48-0.2 (

 )117  -  0.087 ( لديها  اإلنتاجية  معدل 

126-( اآلداب  وكلية  اإلدارية،  العلوم  لكلية 

اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة  وكلية   ،  )0.049

)0.043-74(، وكلية الحقوق )0.033-60(، وكلية 

الرتبية )0.031 -   102(. 

األبحاث  قطاع  األرقام  هذه  مكنت  وقد 

لإلنتاجية  الدقيقة  األبعاد  تحديد  من 

عىل  بناًء  الكويت  جامعة  يف  البحثية 

األبحاث  عن  الناتجة  البحثية  األوراق 

املجالت  يف  املنشورة  املمولة  وغري  املمولة 

قواعد  يف  واملدرجة  املحكمة  العاملية 

نظرة  يقدم  مام  املعتمدة،  العاملية  البيانات 

والتنافسية  الجودة  مستوى  عن  شاملة 

بالنسبة  الكويت  جامعة  ألبحاث  العلمية 

وضع  أصبح  ذلك،  عىل  بناًء  األخرى.  للدول 

وضوحاً  أكرث  الكويت  جامعة  إصدارات 

بقوة  اإلحصائيات  هذه  تدعو  حيث  اآلن، 

املستمرة  التحسينات  من  املزيد  اتباع  إىل 

وإنتاجيتها  للكليات  الفردي  األداء  لتعزيز 

الذي  الرضوري  االتجاه  خاصًة  البحثية، 

قطاع  يف  العلمي  البحث  ثقافة  تحتاجه 

فهرس  مجالت  نحو  اإلنسانية  الكليات 

.)JCR(

األبحاث  قطاع  يسعى   ، الحايل  الوقت  يف 

يف  البحثية  اإلنتاجية  إجاميل  تقديم  إىل 

بذلك  مؤسساً  األوىل،  للمرة  الكويت  جامعة 

املنشورة  لإلصدارات  معتمدة  بيانات  قاعدة 

والتي  املمولة  غري  األبحاث  عن  الناتجة 

كرافد  باستمرار  وتعزيزها  تحديثها  سيتم 

بيانات  قاعدة  جانب  إىل  رضوري  إنتاجية 

املصدران  هذان  وسيشكل  املمولة.  األبحاث 

الذي  الجامعي  البحثي  النشاط  عموم  معاً 

لجامعة  العاملية  املكانة  رفع  عىل  سيعمل 

سعي  ويرتكز  القادمة.  السنوات  يف  الكويت 

من  الرؤية  هذه  تحقيق  يف  األبحاث  قطاع 

الدعم  ونظام  وسياساته،  برامجه،  خالل 

وإسرتاتيجيته  التشجيعية،  ومكافآته   ، فيه 

هذا  يهدف  وبينام  املتطورة.  التنموية 

للرتكيز  الكليات  انتباه  لفت  إىل  التحليل 

ورضورة  املنشورة  مخرجاتها  مستويات  عىل 

يستعد  وتعزيزها،  تحسينها  عىل  العمل 

التحليل  بهذا  امليض  إىل  األبحاث  قطاع 

نحو  جهوده  توجيه  عرب  القادمة  للمرحلة 

لسجل  العلمية  األقسام  مستوى  عىل  التحليل 

كل  ضمن  التدريس  هيئة  أعضاء  إصدارات 

كلية عىل حدة، ليتم إصداره عام قريب. 

www.ovpr.kuniv.edu/research                                      38



                                                                                            
www.kuniv.edu

                                                                                            
www.kuniv.edu

                                                                                            
www.kuniv.edu

الجودة  استهداف  عىل  الباحثني  لتشجيع 

العلمية،  ومشاريعهم  أبحاثهم  يف  العالية 

االمتياز  بلوغ  نحو  الدائم  والتطلع 

 . لعلمي ا

توسعة  يف  لطالب  ا س  لحام رسوره 

ركهم  شا كام  يهم  لد ملعرفة  ا ق  آفا

معة  جا ث  بحا أ ط  نشا عن  يث  لحد با

بينام  ي  ود بشكل  سية  لسا ا يت  لكو ا

ت  را ا صد إ من  مجموعة  يع  توز تم 

 . لوفد ا عن  ث  لألبحا قطاع 

نه  متنا ا عن  فسيالكوس   . د . أ عرب 

ترحيبه  عىل  ير  مد ئب  نا وشكر 

تليق  لتي  ا لطبية  ا رة  د ملبا وا ر  لحا ا

بني  لعلمي  وا يف  لثقا ا دل  لتبا ا نقيمة 

. عاملياً  الطاليب  واملجتمع  الجامعتني 

علمية  سلسلة  ر  ا إلصد ا يعترب  و

لبحثية  ا ق  ألورا ا عىل  تعتمد  محكمة 

 . ملتخصصة ا

املؤمترات  مجريات  سلسلة  ج- 

املركز  ندوات  وتوثق  لندوات:  وا

 . ته ومؤمترا

الخليج  أجزاء من وثائق مختارة ملنطقة  د - 

الجغرايف:  وجوارها  العربية  والجزيرة 

عن  الصادرة  املهمة  الوثائق  وتجمع 

الخليج،  منطقة  يف  الرسمية  الجهات 

األحداث  عىل  الضوء  تسلط  كام 

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

املنطقة.  يف  الحالية  والثقافية 

املاجستري  أطروحات  خالصات   - هـ

لطاليب  ا لوفد  با ث  ألبحا ا قطاع                
ي  لذ وا  ، نيا  ملا أ يف  بتسريق  معة  جا من 

يف   ، لبة  وطا لب  طا  2 0 من  يتكون 

معة  لجا ا ير  مد ئب  نا ملكتب  رة  يا ز

 1 3 فق  ملوا ا ء  بعا ألر ا يوم  ث  لألبحا

 . ظهراً   1 2 : 3 0 عة  لسا ا  2 0 1 3 ير  فربا

 . د . أ لطاليب  ا لوفد  ا يرتأس  و

قسم  من  سيالكوس  فا نيسيوس  ثا أ

علوم   ، سوب لحا ا سة  وهند لعلوم  ا

ىل  إ يتطلع  ن  كا ي  لذ وا سوب  لحا ا

عىل  لتعرف  وا ت  ملعلوما ا كسب 

معة  جا يف  ة  ئد لسا ا لعلمية  ا فة  لثقا ا

 . د . أ رحب   . ث ألبحا ا وقطاع  يت  لكو ا

معة  لجا ا ير  مد ئب  نا  ، لسند  ا حسن 

عن  وأعرب  لطاليب  ا لوفد  با ث  لألبحا

 اجتماع قطاع األبحاث مع وفد الطلبة الزائر

تنوع  اإلصدارات  هذه  جميع  وتعكس 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  مطبوعات 

املختلفة،  إداراته  عن  الصادرة  لألبحاث 

مهمة  معلوماتية  مصادر  تعترب  حيث 

باستمرار.  متنامياً  ونشاطاً 

أعاله  املذكورة  اإلصدارات  توزيع  ومع 

باملرحلة  العمل  بدأ  موسع،  بشكل 

قيد  الجديدة  اإلصدارات  من  القادمة 

هذه  وستبقى  حالياً.  واإلنتاج  اإلعداد 

الدامئة  والحركة  بالنشاط  مفعمة  العملية 

املستمر  وتزويده  العلمي  املجتمع  لخدمة 

السعي  جانب  إىل  والوعي،  باملعلومات 

بعوملة  املتمثل  األسمى  الهدف  لتحقيق 

من  الكويت  جامعة  يف  العلمية  التطورات 

خالل اإلصدارات وقنوات اإلعالم واالنتشار، 

كمهمة مؤسسية والتزام دائم ومستمر. 

اإلصدار  يقدم  والدكتوراه: 

املاجستري  أطروحات  خالصات 

ه. لدكتورا وا

املاجستري  أطروحات  دليل  و- 

الخليج  منطقة  يف  والدكتوراه 

ويقدم  العربية:  والجزيرة 

حول  األساسية  املعلومات 

املاجستري  درجتي  أطروحات 

الرتكيز  مع  ومؤلفيها  والدكتوراه 

والجزيرة  الخليج  منطقة  عىل 

أعضاء  من  مؤلفني  مع  العربية، 

الكويت  جامعة  يف  التدريس  هيئة 

التعاون  مجلس  دول  جامعات  أو 

ملساعدة  الدليل  ويهدف  الخليجي. 

الخليج،  مبنطقة  املهتمني  الباحثني 

جزئني. يف  صدر  كام 

...  )من صفحة 20 (                لألبحاث   الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات 

لألبحاث  متييزاً  الجوائز  ملنح  نظاٍم  عىل 

ويتم  الحدث.  ضمن  املعروضة  االستثنائية 

أعضاء  فئات:  ثالث  ضمن  الفائزين  اختيار 

املساعدون،  واملدرسون  التدريس،  هيئة 

مُتنح  حيث  العليا،  الدراسات  وطلبة 

يتم  ملصقات  ثالثة  ألفضل  الجوائز 

الجوائز  نظام  ويعترب  فئة.  كل  يف  اختيارها 

األبحاث  قطاع  يطبقه  محفزاً  عاماًل 

للكليات العلمية     ...  )من صفحة 2 (                                  يوم الملصق العلمي 
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مئة  مال

منها  ينطلق 

لبحث  ا

معي  لجا ا

آفاق  إىل 

من  عاملية 

د  عتام ال ا

 . لتميز وا

نحو  الطريق  ومتهد  ملحوظاً  منواً  تظهر  حيث   ،)2013

الكليات  أبحاث  نشاط  يف  والتطور  التوسع  من  مزيد  

عدد  يبقى  لذلك،  الدراسة.  قيد  املشاريع  اعتامد  مع 

قيد  مشاريع  من  انتقالها  مع  مستمر  تغري  يف  املشاريع 

الدراسة إىل مشاريع جارية، ومن ثم وصولها إىل مرحلة 

يف  الجديدة  املشاريع  تدفق  يستمر  بينام  االستكامل، 

وتوسع  مستمر  نشاٍط  يف  البحثية  املنح  نشاط  إبقاء 

عاملياً.  الكويت  جامعة  مكانة  وتقدم  لتقوية  دائم 

منح  نظام  يف  ممثاًل  العملية  لهذه  األول  املحرك  ويعترب 

قطاع األبحاث، حيث يضع األسس واإلسرتاتيجيات الخاصة 

باستمرارية أبحاث الكليات ، بينام يحدد توجهات األبحاث 

الجامعية نحو االزدهار وتحقيق األبعاد العاملية املنشودة. 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
قطاع األبحاث 

العنوان: صندوق بريد 5969
الصفاة- 13060 الكويت

الموقع اإللكتروني:
http://www.ovpr.kuniv.edu
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...  )من صفحة 36 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

الجدول رقم 6 . مقارنة عدد األوراق المنشورة على مدى خمس سنوات*
2 0 1 2 2  و  0 1 1 , 2 0 1 0 , 2 0 0 9 , 2 0 0 8

	

2012 2011 2010 2009 2008 الكلية
- 3 1 - 3 العلوم الطبية المساعدة
2 2 3 3 6 اآلداب
1 1 4 3 3 العلوم اإلدارية
3 4 5 7 1 طب األسنان
- - 1 1 2 التربية
13 17 20 22 29 الهندسة والبترول
13 35 39 41 28 الطب
2 4 4 7 7 الصيدلة
35 62 53 54 69 العلوم
3 1 2 2 3 الشريعة
3 5 6 5 7 العلوم االجتماعية
10 7 5 1 5 كلية البنات الجامعية

85 141 143 146 163 اإلجمالي

* أعداد األوراق املنشورة على مدى العام من 1 يناير حتى 31 ديسمبر.
** من احملتمل تغير قاعدة البيانات مع إنتاج املزيد من االوراق املنشورة لعام 2012.

لــتــقــويــمــي ا لــعـــام  ا

85

** ج )جارية( 347 مشروع                                    م )مستكملة( 71 مشروع                     ق )قيد الدراسة( 86 مشروع
*   قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 28 فبراير 2013. 

س.ب.ت		=		سلفة	البحث	التمهيدي		 	 	 	م.أ.ج							=		مشاريع	أبحاث	الجامعة				
	
	م.أ.أ							=	مشاريع	أبحاث	األولويات	 	 	 م.ت.ع					=		مشاريع	التسهيالت	العامة	 	

	م.أ.ط					=	مشاريع	أبحاث	طلبة	الدراسات	العليا 	 	 	م.أ.خ						=		مشاريع	األبحاث	الخارجية	 	
																												م.خ.ج				=	مشاريع	خدمة	الجامعة 	

		م.أ.و								=		مشاريع	األبحاث	الوطنية														

لــمــنــح ا فــئــات 

  

اإلجمالي م.أ.و م.أ.خ م.ت.ع م.خ.ج م.أ.ط م.أ.أ س.ب.ت م.أ.ج الكلية
ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج

14 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 1 8  العلوم الطبية
المساعدة

17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 4 8 اآلداب

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 3 7 العلوم اإلدارية

21 - - - - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 3 11 طب األسنان

11 - - - - - 1 - - 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 1 6 التربية

78 - - - 2 2 9 - - 4 - - - - - - 2 - - - - 2 8 8 36  الهندسة
والبترول

2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - الحقوق

106 1 - 1 4 - 11 3 - 1 - - - 6 7 18 1 - - 1 1 5 5 5 36 الطب

17 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 2 2 2 8 الصيدلة

155 1 - - 5 1 12 1 - 13 - - 1 3 2 16 1 - 3 - - - 13 13 70 العلوم

14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 3 8 الشريعة

27 - - - 1 1 2 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 4 2 15  العلوم
االجتماعية

30 - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 4 2 1 2 6 3 10 البنات  كلية 
الجامعية

504 2 - 1 13 6 38 4 - 21 - - 2 9 9 35 9 - 16 3 8 12 46 48 223 اإلجمالي

الجدول رقم 5 . إجمالي النشاط البحثي حسب فئات المنح، للعام األكاديمي  2012 / 2013
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 28 فبراير 2013(

504

ثقافة  نرش  عىل  القطاع  يعمل   ، الهدف  هذا  ولبلوغ 

علمية  بيئة  وتوفري  الكليات،  جميع  يف  العلمي  البحث 

...  )من صفحة 36 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     
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