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 3.   د. حسني األنصاري ، قسم علوم املكتبات واملعلومات، كلية العلوم 

       االجتامعية.

 عنوان البحث:

  “تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املكتبات الخاصة يف   الكويت”.

الفئة: املدرسون املساعدون:

 1.     د. أمثال هادي الحويلة، قسم علم النفس، كلية العلوم االجتامعية.

عنوان البحث: 

     
 “أساليب املعاملة النفسية لنزيالت السجن املركزي بالكويت  والخدمات   

   االجتامعية املقدمة لهن”.

2.    د. مزنه سعد العازمي،  قسم أصول الرتبية،  كلية  الرتبية. 

عنوان البحث:

 “املساهمة الرتبوية لوسائل اإلعالم يف نرش الوعي البيئي من منظور   

   طلبة جامعة الكويت”.

3.       د. نوره سعد السبيعي، مريم الشمري،    قسم املناهج وطرق التدريس،   

       كلية الرتبية.

  عنوان البحث: 

 “ أثر ضغوط األعباء التدريسية عىل فاعلية التفكري عند املدرس املساعد   
    بجامعة الكويت”.

الفئة: أعضاء هيئة التدريس:

1. د. عامر حسن صفر،  قسم املناهج وطرق التدريس،  كلية الرتبية.

  

العلوم كلية  املكتبات واملعلومات،  القديس،  قسم علوم  تغريد  د.    

   االجتامعية. 

   م. ندى محمود قبازرد،  مركز نظم املعلومات،  جامعة الكويت.       
 

عنوان البحث:

  “استخدام مفهوم التخطيط وبرنامج التعليم البرصي يف الرتبية يف   

   جامعة الكويت”.

2. د. أمل حسني العجمي،  قسم املناهج وطرق التدريس،  كلية الرتبية.

   

عنوان البحث:

الحسابيـة    واملهـارات  العـددي  الحس  ملستـوى  مقارنة  “دراسة    

والخـاصـة  الحكومـية  املدارس  يف  السادس  الصف  تالميذ   لدى    

  يف دولة الكويت”.

الفائزون عن امللصقات اإلنسانية

واإلنسانية العلمية  للكليات  العلمي  امللصق  يوم 

واإلنسانية العلمية  الكليات  عن  علمي  ملصق  أفضل  بجائزة      الفائزون 

والدراسات  والرشيعة  والرتبية،   ، ية ر ا إلد ا

 37 لتقديم  االجتامعية  والعلوم  اإلسالمية، 

ملجموعة  العلمية  اإلنجازات  تعرض  ملصقاً 

جذب  حيث  اإلنسانية،  الكليات  باحثي  من 

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  اهتامم  العرض 

تم  مامثلة،  وبصورة  املعنية.  الكليات 

)الهندسة  العلمية  الكليات  بني  التعاون 

الجامعية(  البنات  وكلية  والعلوم  والبرتول، 

امللصق  يوم  فعالية  يف  ملصقاً   51 لعرض 

اإلدارة  مبنى  يف  عقد  والذي  العلمي 

 .2012 مارس   12 يف  الخالدية  يف  الجامعية 

)5 ص  . . . . . . تتمة  (   

3

لعلمية ا للكليات  لعلمي  ا لملصق  ا يوم      

)5 ص  . . . . . . تتمة  (   

                                                                                            
www.kuniv.edu

                                                                                            
www.kuniv.edu



www.ovpr.kuniv.edu/research                                      

)11 ص  . . . . . . تتمة  (   

4

تحفيز على  القائمة  األبحاث  قطاع  إستراتيجية  يؤكد  التكريم 
المتميز واإلبداع  العلمي  االبتكار  تحقيق  نحو  الكليات 

الكـــويـــت جـــامــعــــــة 

وحقوق الملكية الفكرية 

في جامعة الكويت

ع ا ختر ال ا ت  ا ء ا بر على  ن  صلو حلا ا

اخمليزمي      د. صبيح  سينانوغلو  أوزغور  د.  صفر د. ميثم 

مجموعة  أحدث  موخراً  األبحاث  قطاع  كرم 

املسجلة  االخرتاع  براءات  عىل  الحاصلني  من 

عىل  حصولهم  بعد  املتحدة  الواليات  يف 

الناتجة  العلمية  الخرتاعاتهم  الرباءات  حقوق 

يف  الحفل  عقد  وقد  املتميزة.  أبحاثهم  عن 

لتكريم  األبحاث  قطاع  يف   2012 يناير   17

نظري  التقدير  شهادات  ومنحهم  الفائزين 

العلمي  االبتكار  يف  االستثنائية  جهودهم 

لجامعة  وترشيفهم  البحثي  واإلبداع 

براءات  عىل  الحاصلون  كان  وقد  الكويت. 

والبرتول  الهندسة  كليات  من  االخرتاع 

ود.  املخيزيم  صبيح  د.  وهم،  والعلوم، 

براءة  عىل  حصال  والذين  سينانوغلو  أوزغور 

 Circuit and بعنوان  بحثهم  عن  االخرتاع 

 Method providing Dynamics Scan

االخرتاع  )براءة   Chain partitioning

مايو   3 بتاريخ   ،  US 7,937,634 B2: رقم 

صفر  ميثم  ود.  حبيب  سامي  د.  و   ،)2011

 Capacity planning tool عن بحثهم بعنوان

 US  : رقم  االخرتاع  )براءة   for the Web

 ،)2011 يونيو   28 بتاريخ   ،  7,970,824 B1-

املخيزيم  صبيح  ود.  سينانوغلو  أوزغور  ود. 

Circuit and Meth- بعنوان:  بحثهم   عن 

od for incresing Scan cell Observa-

)براءة   bility of response Compactors

بتاريخ   -  US 8,006,150 B2 رقم  االخرتاع 

ملراسالت   ووفقاً   .)2011 أغسطس   23

التجارية  والعالمة  االخرتاع  براءات  مكتب 

براءات  حقوق  متنع  املتحدة،  الواليات  يف 

أي  املخرتعون  عليها  حصل  التي  االخرتاع 

هذه  بيع  أو  استخدام  من  جهة  أو  فرد 

مبا  املتحدة،  الواليات  عموم  يف  االخرتاعات 

االسترياد.  فيها 

ئزين  لفا وا لجدد  ا ئزين  لفا ا ومع 

لبحري  ا طارق  )د.  بقاً  سا عنهم  املعلن 

عدد  يصبح   ، نوغلو( أزغورسينا ود.

ء  أعضا  6 االخرتاع  ءات  برا عىل  لحاصلني  ا

حيث  واحد،  ٍم  عا خالل  تدريس  هيئة 

ذات  مخرجات  لعلمية  ا ثهم  أبحا أنتجت 

ييس  ملقا ا مستوى  عىل  اخرتاع  ءات  برا

مدى  االخرتاعات  هذه  وتعكس  ملية.  لعا ا

لكويت،  ا جامعة  يف  لعلمي  ا لبحث  ا جودة 

لحثيثة  ا لجهود  ا أن  تها  ثبا إ جانب  إىل 

اخرتاعات  إىل  بالشك  ستقود  للكليات 

االهتامم  سرتكز  عاملية  قيمة  ذات  علمية 

لبحث  ا نة  ومكا جودة  عىل  لعاملي  ا

وتنعكس  لكويت.  ا جامعة  يف  لعلمي  ا

لعدد  ا عىل  اإلنجازات  هذه  فاعلية 

للحصول  لكليات  ا طلبات  من  يد  ملتزا ا

االخرتاع  ءات  برا مكتب  خدمات  عىل 

تها  عا اخرتا لتسجيل  األبحاث  قطاع  يف 

لفكرية. ا حقوقها  وحامية  لعلمية  ا

حتى  االخرتاع  ءات  برا مكتب  عمل  وقد 

للمراجعات  تحتاج  طلب   46 عىل  اآلن 

اخرتاع  ءات  لربا طلب   33 منها  لفنية،  ا

مكتب  يف  ملف  رقم  عىل  للحصول  مؤهلة 

ت  يا ال لو ا

ة  ملتحد ا

ت  ا ء ا لرب

 ، ع ا خرت ال ا

واحد  وطلب 

لدول  االخرتاع  ءات  برا ملكتب  تحويله  تم 

لدراسة  ا قيد  طلبات   3 و لعريب،  ا لخليج  ا

تم  واحد  وطلب   ، لفنية  ا ملراجعة  وا

عىل  ًء  بنا لغاؤها  إ تم  طلبات   5 و سحبه، 

تجميدها  تم  طلبات   3 و لباحثني،  ا طلب 

عىل  ًء  بنا لدراسات  ا من  املزيد  ء  إلجرا

لباحثني. ا طلب 

مؤرش  تنامي  م  األرقا هذه  وتوضح 

حيث   ، الرسيع  وتطوره  لجودة  ا ضامن 

لالخرتاعات  األسس  لباحثني  ا جهود  تضع 

مام  رية،  لتجا ا نات  اإلمكا ذات  لعلمية  ا

جامعة  أبحاث  يف  لجودة  ا معدل  من  يرفع 

نحو  لكليات  ا توجهات  ومع  لكويت.  ا

قطاع  يرصد  لجودة،  ا بعامل  االهتامم 

تحسني  نحو  واعدة  مؤرشات  األبحاث 

 ، لكليات  ا أبحاث  يف  لجودة  ا مستوى 

جميع  يف  بقوة  لقطاع  ا يدعمه  توّجه  وهو 

لدعم  ا ءات  إجرا خالل  من  لكليات  ا

لعلمي.  ا واإلبداع  ر  االبتكا لتشجيع 

نائب  لسند،  ا حسن  د.  . أ أثنى  وقد 

ئزين  لفا ا عىل  لألبحاث  لجامعة  ا مدير 

شهادات  منحهم  كام  ملتميزة،  ا وجهودهم 
راجياً  لتقدير  ا

جهودهم  ر  استمرا

تهم  زا وإنجا لعلمية  ا

أعىل  لبلوغ  لبحثية  ا

لتميز  ا من  املستويات 

إنتاج  و واإلبداع 

تسويقية  منتجات 

”

”

” ”

”

”
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منى هذال الدبايس،  قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي،  كلية الرتبية.                                               

                                       

عنوان البحث:

    “بدائل متويل مؤسسات التعليم العايل الحكومية يف دولة الكويت يف 

      ظل التحديات االقتصادية والرتبوية”.

الفائزون  عن امللصقات العلمية

1.  د. عصام العويض،   قسم الهندسة امليكانيكية،  كلية الهندسة والبرتول.   

عنوان البحث: 

    “استخدام مواد مرحلة التغيري يف مرصاع النافذة لتقليل اكتساب الحرارة  

      الشمسية”.  

2.  د. وفاء الكندري، سوزان أ. البستان;  أشا. م. آيزك، بابيتا أ. ، جورج و 

    دبيتي س. تشاندي، قسم العلوم البيولوجية، كلية العلوم.

عنوان البحث: 

“التعريف الجزيئي للبلهارسيا االسرتالية )Schistosomastiodae( من   

  شاطئ دولة الكويت”.

3. أ( د محمد ياسني، ود. س. املقاطع ،  قسم اإلدارة والتكنولوجيا البيئية،     

     كلية البنات.

عنوان البحث:

الداخلية     لبيئات  ا يف  ئية  لهوا ا والفطريات  لبكترييا  ا “تقييم 

والخارجية”.  

 ب( أ.د. محمد ياسني،  ود. مصعب العويض قسم اإلدارة والتكنولوجيا 

البيئية، كلية البنات.

عنوان البحث: 

 “تأثري انبعاث ثاين أكسيد الكربيت ملحطات الكهرباء عىل جودة الهواء 

  املحيط”.

مللصق  ا م  ليو لسنوي  ا لتنظيم  ا يعترب 

ط  لنشا ا يز  لتعز عياً  وا تحركاً  لعلمي  ا

 ، ت لكليا ا بني  ملنسق  ا لعلمي  ا

الت  ملجا ا من  حثني  لبا ا يجمع  حيث 

ركة  للمشا عة  ملتنو ا لعلمية  ا

طهم  لنشا مفتوح  عرض  يف  لة  لفعا ا

من  ة  د الستفا ا لتحقيق  لبحثي  ا

يز  وتعز ت  لخربا وا ء  آلرا ا ل  د تبا

ث  لألبحا ة  يد لجد ا ر  ألفكا ا ج  نتا إ

 . ملبتكرة وا مة  ملتقد ا

قطاع  ت  را د مبا عن  يثه  حد ويف 

لسند  ا حسن   . د . أ ل  قا  ، ث ألبحا ا

هو  مللصق  ا م  يو لتنظيم  فع  ا لد ا ن  أ

بني  لتنسيق  وا ون  لتعا ا الت  مجا فتح 

قطاع األبحاث يعلن عن أسماء الفائزين بفعالية يوم الملصق العلمي  للكليات العلمية واإلنسانية... )من صفحة ...3(

 إصدارات يوم امللصق العلمي

للكليات العلمية

فري  بتو لك  وذ  ، م ألقسا وا ت  لكليا ا

لعرض  حثني  للبا بة  ملطلو ا فز  ا لحو ا

ول  لتنا ون  لتعا وا لبحثي  ا طهم  نشا

م  لعلو ا يف  تيجية  إلسرتا ا ت  ما الهتام ا

 ، نية إلنسا وا لتطبيقية  وا سية  ألسا ا

ق  لسيا ا يف  حتمية  تعترب  لتي  وا

للتطور  تيجية  سرتا إ و طني  لو ا

مل  يأ  ، لك لذ  . ملجتمع ا مة  وخد

ون  تعا ية  ر ستمرا ا ث  ألبحا ا قطاع 

لبحثي  ا طها  نشا لعرض  ت  لكليا ا

 ، لعلمية ا ت  ليا لفعا ا ل  خال من 

للتنسيق  مالمئة  فرصاً  م  سيقد مام 

. ت لكليا ا مختلف  بني  ملشرتك  ا

ملعروضة  ا ت  مللصقا ا جمع  تم  وقد 

ت  ما الهتام ا ثيق  لتو ٍص  خا ٍر  ا صد إ يف 

نية  إلنسا ا ت  للكليا لبحثية  ا

 ، ملتميزة ا تها  ومنجزا لعلمية  وا

عىل  يحتوي  عميل  كمرجٍع 

م  للعا لعلمية  ا ت  مللصقا ا ط  نشا

 .2 0 1 2 / 2 0 1 1

)3 . . . صفحة  )من   .. . علمي  ملصق  أفضل  بجائزة  لفائزون  ا
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واألجوبة.  واألسئلة  النقاش 

لكويت  ا دولة  أن  هنا  لذكر  با وجديٌر 

املتحدة  األمم  معاهدة  عىل  املوقعني  من 

لتي  وا  )  UNFCCC  ( ملناخ  ا تغرّي  حول 

يف  لدويل  ا ون  للتعا لالزم  ا ر  إلطا ا توفر 

كل  يلزم  مام   ، ملناخ  ا تغرّي  مواجهة 

تقرير  بتقديم  للمعاهدة  موقٍع  طرٍف 

ملناخ  ا تغرّي  ملظاهر  ٍد  بعا أ ثالثة  حول 

بـ: تتعلق 

لزراعة  ا )بيوت  لدفيئة  ا ز  غا نبعاث  ا  •

تغرّي  تسبب  لتي  وا  ) لزجاجية  ا

 . خ ملنا ا

حدود تأثيات تغيرّ املناخ.   •

لطرف  اإلضافية  واالحتياجات  الجهود   •

الفّعال يف مواجهة  التعاون  املعاهدة إلمتام 

تغرّي املناخ. 

جامعة  تعاون  جاء  بالتحديد  السياق  هذا  ويف 

الكويت مع برنامج األمم املتحدة البيئي والهيئة 

وسبل  املناخ  تغرّي  تأثريات  لتحديد  للبيئة  العامة 

6

أيام  3 لمدة  البيئة  يعقد ورشة عمل حول  األبحاث  قطاع 

استثنائية  خطوة  األبحاث  إدارة  اتخذت 

مع  بحثية  رشاكٍة  يف  الدخول  نحو  أخرى 

  )UNEP( البيئي  املتحدة  األمم  برنامج 

مجال  يف  العلمي  البحث  تقدم  لتحقيق 

وذات  مهمة  قضية  وهي  املستدامة،  البيئة 

بدأت  وقد  الكويت.  لجامعة  قصوى  أولوية 

مذكرة  توقيع  مع  االتجاه  هذا  يف  التحركات 

 ،2011 أغسطس   23 الربنامج يف  مع  التفاهم 

إلنجاز  الجهتني  بني  التعاون  أسس  وضع  مام 

املناخ  تغرّي  تأثريات  “تقييم  حول  األبحاث 

معها”.  التكّيف  وسبل  الكويت  دولة  يف 

رصد  عىل  أسايس  بشكٍل  املرشوع  ويركز 

الوطن  يف  املناخ  لتغرّي  املحتملة  التأثريات 

قدٍر  عىل  الجانب  هذا  يعترب  حيث  العريب، 

لدولة  العامل، وخاصة  لدول  األهمية  كبري من 

واعتامدها  الجغرايف،  ملوقعها  نظراً  الكويت 

املوارد  وشح   ، سواحلها  وامتداد  النفط،  عىل 

مام   ، املتجدد  املاء  وخاصة  فيها  الطبيعية 

أنه  خاصًة  املناخ  تغرّي  تأثري  تقييم  يحتم 

قبل.  من  دراسته  تتم  مل  موضوع 

الرشاكة  سارت  التفاهم،  مذكرة  توقيع  ومع 

األمم  وبرنامج  الكويت  جامعة  بني  البحثية 

من  الرسمي  الطابع  نحو  البيئي  املتحدة 

الحجم  صغرية  متويل  “اتفاقية  توقيع  خالل 

الطرفني  لتعاون  األبواب  فتح  مام   ،”)SSFA(

األمم  ملعاهدة  وطنية  “اتفاقية  مرشوع  يف 

.”)  UNFCCC( املناخ تغرّي  املتحدة حول 

أ.د.  العمل  ورشة  افتتاح  يف  تحّدث  وقد 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  السند،  حسن 

والقامئة  لالتفاقية  الرئيسة  األهداف  فحدد 

الخربات  وبناء  الوطنية،  الكوادر  تدريب  عىل 

تقييــم  مجـال  يف  املتخصصة  البحثية 

وسبل  الكويت  دولة  يف  املناخ  تغرّي  تأثريات 

كانت  القضية  أن هذه  ، حيث  معها  التكّيف 

الكويت  لدولة  واسع  اهتامٍم  محط  دوماً 

الورشة  عقد  تم  وقد  الدولية.  والتزاماتها 

إىل   27 من  الفرتة  خالل  الكويت  جامعة  يف 
ديسمرب   29

حيث   ،2011

فيها  شارك 

جامعة  فريق 

 ، يت لكو ا

عة  مجمو و

تحديد  مهمة 

الضعف  جوانب 

 ، لتكّيف ا و

عن  وممثلني 

العامة  الهيئة 

ومكتب  للبيئة، 

الجوية.  األرصاد 

من  سلسلة  عقد  تم  وقد 

مختلف  حول  الجلسات 

واآلليات  البيئة  جوانب 

تأثريات  بتقييم  الخاصة 

مصادر  عىل  املناخ  تغري 

الوطنية،  والظروف  املياه، 

والعواصف  املناخ،  ومنذجة 

العامة،  والصحة   ، الرتابية 

باب  وفتح   ، العمل  وخطة 

)9 ص  . . . . . . تتمة  (   
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ت  للمهام ة  يد لجد ا ت  ملخصصا ا

 : لعلمية ا

 : دك  2 , 5 0 0 ىل  إ ك  د  1 , 7 5 0 من   )1

يكا  مر وأ  ، ألقىص ا لرشق  ا ول  لد

 ، ليا سرتا وأ  ، بية لجنو وا لية  لشام ا

. يقيا فر أ وجنوب   ، ا يلند ز ونيو

 : ك د  2 , 0 0 0 ىل  إ ك  د  1 , 4 0 0 من   )2

رشق  وجنوب   ، با رو و أ ول  لد

. يقيا فر وأ آسيا 

 : ك د  1 , 2 0 0 ىل  إ ك  د  9 0 0 من   )3

لخليج  وا  ، وسط أل ا للرشق 

. ومرص يب  لعر ا

لعلمية،  ا املهامت  مخصصات  زيادة  وبعد 

لتمويل  ا مستويات  هيكلة  إعادة  متت 

مع  لتتوافق  األبحاث  دعم  نظام  يف 

لجديدة  ا لعلمية  ا املهامت  مخصصات 

عىل  ًء  وبنا  . مؤخراً اعتامدها  تم  لتي  ا

لتمويل  ا مستويات  إدراج  تم  ذلك، 

األبحاث  دعم  نظام  ضمن  لجديدة  ا

سعيه  يف  ث  بحا أل ا ع  قطا يستمر 

مهمة  حثني  لبا ا عىل  للتسهيل 

ة  د لجو ا ت  ا ذ ث  بحا أل ا ز  نجا إ

ء  ا جر إ ل  خال من  لية  لعا ا

فق  ا للتو بة  ملطلو ا يالت  لتعد ا

م  ملها ا ت  مخصصا يز  تعز مع 

عىل  اً  خر مؤ ة  ملعتمد ا لعلمية  ا

ة  د يا ز ف  تهد و  . لة ملمو ا يع  ر ملشا ا

لعلمية  ا ت  ملهام ا ت  مخصصا

ة  عد مسا ىل  إ ت  جها لو ا ملختلف 

ت  ما لتزا ا ز  نجا إ عىل  حثني  لبا ا

من  حيث   ، لعلمية ا تهم  مهام

 1 من  ًء  ا بتد ا ها  تنفيذ ر  ملقر ا

 .2 0 1 2 يل  بر أ

ف  لهد ا ا  هذ ء  ا ر و فع  ا لد ا يتمثل  و

حثني  للبا مئة  ملال ا لفرص  ا فري  بتو

ء  لعلام با لعلمي  ا ك  لالحتكا

 ، لبحثية ا تهم  ال مجا يف  ء  لخربا ا و

ة  يد لجد ا رف  ملعا ا يكسبهم  مام 

تحقيق  يف  علية  بفا لتطبيقها 

من  كجزء  لبحثية  ا فهم  ا هد أ

مية  لرا ا ث  ألبحا ا ع  قطا سة  سيا

سعة  تو عىل  حثني  لبا ا لتشجيع 

ركة  ملشا ا ل  خال من  لعلمية  ا قهم  فا آ

ت  يا ملنتد ا و ملية  لعا ا ت  مترا ملؤ ا يف 

تهم  د ستفا ا قع  تو مع   ، لعلمية ا

تهم  ال مجا يف  ت  را لتطو ا خر  آ من 

ت  نيا مكا إ عن  بحثهم  و  ، لعلمية ا

مع  صل  ا لتو ا عرب  لبحثي  ا ن  و لتعا ا

ت  ملهام ا تخضع  و  . ل ملجا ا يف  ء  لخربا ا

ت  سا لسيا يع  ر ملشا ا عىل  لعلمية  ا

حيث   ، تها ا ء جرا إ و يت  لكو ا معة  جا

عىل  تطبق  ة  حد مو نني  ا قو تنظمها 

 . يع ر ملشا ا جميع 
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وهي  لكليات،  ا أبحاث  ز  إنجا لتسهيل 

آليت: كا

: ة يد لجد ا يل  لتمو ا ت  يا مستو

ت  ذا دك:   4 , 000 حتى  يع  ر ملشا ا  •

زمنية  ومدة  محدودة  أهداف 

خيل  دا محكم  جعها  يرا و قصرية 

عد  ملسا ا لعميد  ا ره  يختا حد  وا

عىل  ًء  بنا ث  ألبحا ا قطاع  و  أ ث  لألبحا

ث،  لألبحا عد  ملسا ا لعميد  ا رغبة 

لرئيس  ا للباحث  لفرصة  ا حة  تا إ مع 

رجي. خا و  أ خيل  دا محكم  ر  الختيا

 4 , 000 من  نية  مليزا ا ت  ذا يع  ر ملشا ا  •

نسبياً  كرب  أ تعترب  دك:   10 ,000 ىل  إ

أطول،  زمنية  فرتة  ت  وذا عمقاً  كرث  وأ

محكمني  قبل  من  تقييمها  يتم  و

قطاع  رهام  يختا ثنني  ا رجيني  خا

. ث ألبحا ا

من  ألعىل  ا نية  مليزا ا ت  ذا يع  ر ملشا ا  •

ثالث  وتستغرق  ملة  شا دك:   10 ,000

تقييمها  يتم  و لب،  لغا ا يف  ت  سنوا

رجيني  خا محكمني  ثالثة  قبل  من 

ألبحاث. ا قطاع  رهم  يختا

الجديدة  املستويات  هذه  تنفيذ  وسيتم 

ستعمل  حيث   ،2012 أبريل   1 من  ابتداًء 

والتسهيالت  الخدمات  تنظيم  عىل 

لتخطيط  للكليات  املقدمة  املؤسسية 

فئات  ثالث  تحت  وتنفيذها  أبحاثها 

الفرصة  إتاحة  مع  امليزانية،  من  محددة 

إطار  يف  أبحاثها  طلبات  لتصميم  للكليات 

 . ة يد لجد ا التمويل  مستويات 
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مميزة  فرصة  مؤخراً  األبحاث  قطاع  قدم 

ورشة  يف  للمشاركة  نية  اإلنسا للكليات 

وأخالقيات  األبحاث  ونرش  “كتابة  عمل 

خصيصاً  نظمت  التي  العلمي”  البحث 

الدراسات  وطلبة  لتدريس  ا هيئة  ألعضاء 

لغرس  وذلك  نية،  اإلنسا الكليات  يف  لعليا  ا

يف  واألصالة  لنزاهة  وا الجودة  مفاهيم 

املجالت  واستهداف  لبحثية،  ا مشاريعهم 

مخرجاتهم  لنرش  لرفيع  ا املستوى  ذات 

تحت  لندوة  ا عقدت  وقد  لبحثية.  ا

الكويت  جامعة  مدير  وحضور  رعاية 

عىل  أثنى  الذي  لبدر  ا اللطيف  عبد  .د.  أ

.د.  أ لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  جهود 

الكليات  مشاركة  تعزيز  يف  السند  حسن 

وتوفري  العلمية  األبحاث  يف  اإلنسانية 

أعضاء  إمكانيات  لتطوير  املحفزة  لبيئة  ا

إنجاز  نحو  وقدراتهم  لتدريس  ا هيئة 

عىل  بناًء  واملبتكرة.  املتقدمة  األبحاث 

للندوة  الفكري  اإلطار  تطوير  تم  ذلك، 

مساعد  لعتيبي،  ا عبيد  د.  قبل  من 

حيث  لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب 

ورشة  إنجاز  إىل  املبذولة  جهوده  أدت 

قطاع  خطة  مع  لتوافق  با لناجحة  ا العمل 

إىل  لهادفة  ا وسياسته  الحالية  األبحاث 

نية.  اإلنسا األبحاث  تقوية 

املدعو  لسعودي  ا لوفد  ا قدم  وقد 

من  مجموعة  لورشة  ا لهذه  خصيصاً 

د.  . أ تضمن:  حيث  ملتميزة،  ا لندوات  ا

قسم  من  لنافع  ا حمود  بن  للطيف  ا عبد 

لعساف  ا حمد  بن  لح  صا ود.   ، فيا لجغرا ا

لحمومي  ا محمد  ود.  لرتبية،  ا كلية  من 

لعلوم،  ا كلية  يف  لنفس  ا علم  قسم  من 

يف  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة 

لسعودية.  ا لعربية  ا اململكة  يف  لرياض  ا

لبدر  ا .د.  أ ركز  باملناسبة،  حديثه  ويف 

سعود بن  محمد  م  إلما ا معة  جا من  ملحارضون  ا

ملختلفة ا ت  لندوا ا قدموا   

العلمي،  البحث  تطوير  أهمية  عىل 

آفاقنا  توسعة  عىل  العلم  يعمل  حيث 

الواضحة  الرؤية  وتحديد  الفكرية 

عىل  ستعمل  بدورها  والتي  للمستقبل، 

لنابع  ا العلم  إن  لتنمية.  وا لتطور  ا تعزيز 

مفاتيح  يحمل  األبحاث  إنجاز  خالل  من 

عىل  لزاماً  كان  لذلك  لتقدم،  وا لتطور  ا

الكليات  تحفيز  عىل  تعمل  أن  الجامعة 

العلمي  تفكريهم  مهارات  لصقل  والطلبة 

ومساهمتهم  الفكرية  آفاقهم  وتطوير 

رحب  وقد  العلمي.  لتقدم  ا يف  لفّعالة  ا

جامعة  من  السعودي  بالوفد  لبدر  ا .د.  أ

يتطور  بأن  آماًل  سعود،  بن  محمد  اإلمام 

العلم  إلثراء  الطرفني  بني  العلمي  لتبادل  ا

قد  الورشة  تكون  أن  متّنى  كام  واملعرفة، 

أجله. من  ُأقيمت  الذي  غرضها  أدت 

العلمية  لغاية  ا عن  املفصل  حديثه  ويف 

بأن  لعتيبي  ا عبيد  د.  قال  العمل،  لورشة 

املشاركني  توعية  إىل  أوالً  تهدف  الورشة 

األبحاث،  ونرش  العلمية  بالكتابة 

للمجالت  املناسب  االختيار  إىل  باإلضافة 

لعناية  ا بذل  مع  املميزة،  األوراق  لنرش 

م  لتزا وا األخالقية  لجوانب  با لالزمة  ا

لبحثية.  ا ئج  لنتا ا نقل  يف  لعلمية  ا نة  األما

لجوانب  ا هذه  لورشة  ا تناولت  وقد 

 : منها املحارضات  من  سلسلة  خالل  من 

والتي  العلمي”  البحث  إعداد  “مرحلة 

ونرش  “إعداد  و  العساف،  .د.  أ قدمها 

األكادميية  املجالت  يف  العلمية  املقاالت 

وأخرياً  الحمومي،  د. وقدمها  العاملية” 

اإلنرتنت”  عرص  يف  العلمية  “األمانة 

املحارضات  تلت  وقد  لنافع.  ا د.  وقدمها 

األسئلة  باب  فتح  كام  لنقاشات،  ا بعض 

الخرباء  مجموعة   قدمتها  التي  واألجوبة 

تهيئة  يف  الورشة  أسهمت  وقد  للحضور. 

بني  املثمر  املعريف  للتبادل  املالمئة  األجواء 

لنظر  ا وجهات  عرضت  حيث  املشاركني، 

وسبل  العلمي  البحث  حول  املختلفة 

مثل  إقامة  ويعترب  وتقدمه.  تطويره 

لبيئة  ا تهيئة  يف  رئيساً  عاماًل  الورش  هذه 

لنظر  ا وجهات  مختلف  لعرض  الجامعية 

والتقدم. لتطور  ا عجلة  لدفع  العلمية 

عىل  أسايس  بشكل  الورشة  ركزت  وقد 

)24 ص  . . . . . . تتمة  (   

العلمي والنشر   الكتابة  ورشة  انعقاد  أثناء 
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واملالية  التكنولوجية  االحتياجات  تقييم   •

وإنتاج خطة   ، املناخ  تغرّي  لتناول جوانب 

عمل مناخية لدولة الكويت. 

من  كبري  قدٍر  عىل  املرشوع  هذا  ويعترب 

يندرج  حيث  الكويت،  لجامعة  األهمية 

يريس  أن  وُيتوقع  البحثية  األولويات  تحت 

املجال  هذا  يف  بحثي  لربنامٍج  ثابتة  دعائم 

الوطنية  الكوادر  تدريب  ليتم  الحيوي 

الالزمة  اللقاءات  تنظيم  وليتم  جانب،  من 

آخر.  والندوات من جانٍب 

من   ، العامة  والصحة   ، الساحلية  املناطق 

خالل تقنيات حديثة ومتقدمة.

 

الكويت  لدولة  تكيرّف  إسرتاتيجية  وضع   •

، ليتم تقديم  التقاييم  تعتمد عىل خالصة 

إسرتاتيجيات مالمئة للتعامل مع تغرّي املناخ. 

الوطنية،  للظروف  توصيف   •

والبيئية،  واالقتصادية  واالجتامعية، 

أهداف  عىل  املناخ  تغرّي  تأثري  وكيفية 

 . املستدامة  التنمية 

وستكون  الكويت،  دولة  يف  معها  التكّيف 

األنشطة  إنجاز  الكويت مسؤولة عن  جامعة 

التالية:

مصادر  عىل  املناخ  تغيرّ  تأثيات  تقييم   •

والطقس  الساحلية  واملناطق  املياه 

والصحة العامة، من خالل تحليل املسار 

دولة  يف  وتغرّياته  للمناخ  التاريخي 

وتطبيق   ، املؤرشات  ورصد   ، الكويت 

التأثري عىل  لتقييم  العاملية  املناخ  مناذج 

الحالة املناخية و مصادر املياه ، وتطوير 

جامعة الكويت تدخل في شراكة بحثية مع برنامج األمم المتحدة البيئي ...  )من صفحة 6 (               

حتى  والوطنية،  االجتامعية  مسؤوليتهم  ذلك 

التخصصية  الدراسات  الكويت  جامعة  تنجز 

 . واملجتمع  للدولة  املفيدة  البحثية  واألولويات 

العمل  إطار  املهمة  وقد حددت متطلبات هذه 

واألمانة  الكويت  جامعة  بني  القّيمة  للرشاكة 

العامة لألوقاف لتحقيق مرشوع الوقف العلمي 

عملية  إسرتاتيجية  وضع  عىل  وللعمل  املقرتح 

إلدارة صندوق الوقف ، مبا فيها القضايا املتعلقة 

وقد  الصندوق.  يف  ستصب  التي  الدخل  مبصادر 

علمي  عرٍض  تنظيم  عىل  باإلجامع  اللقاء  اختتم 

العلمي يف  الوقف  مامثل حول مرشوع صندوق 

جامعة الكويت لعرضه عىل لجنة الوقف يف األمانة 

العامة لألوقاف إلنجاز التعاون املشرتك.

9

مشروع  مقترح  عمل  إطار  يحدد  األبحاث  قطاع 
لألوقاف العامة  األمانة  لوفد  العلمي  الوقف  صندوق 

قّيمة شراكة  عقد  نحو  تتجهان  لألوقاف  العامة  واألمانة  الكويت  جامعة 

صندوق  حول  لقاًء  األبحاث  قطاع  نظم 

الوقف العلمي للوفد الزائر من األمانة العامة 

لألوقاف ترأسه د. عبد املحسن الخرايف، األمني 

العام لألوقاف، إىل جانب السيد خالد البشارة. 

نائب  السند،  حسن  أ.د  االجتامع  ترأس  وقد 

مساعديه  بحضور   ، لألبحاث  الجامعة  مدير 

و  الساموي  نجيب  د.  وأ.  لبابيدي  هيثم  أ.د 

السيد  االجتامع  حرض  كام  العتيبي،  عبيد  د. 

وقد  املالية.  الشؤون  مدير   ، هاشم  نارص 

العلمي  الوقف  موضوع  حول  االجتامع  تركز 

املتعلقة  التخصصية  والدراسات  واألبحاث 

امللّحة  والعلمية  واالجتامعية  الوطنية  بالقضايا 

واالحتياجات  باملجتمع  املبارشة  الصلة  ذات 

التنموية.  الوطنية 

يتعلق  عرضاً  العتيبي  عبيد  د.  قدم  وقد 

الكويت  جامعة  يف  املقرتح  الوقف  مبرشوع 

باملرشوع  ستدفع  التي  املحتملة  والرشاكة 

بعيدة  مسؤوليات  ستتوىل  حيث  اإلنجاز،  نحو 

الكويت  جامعة  يف  األبحاث  الستمرارية  املدى 

املتميزة.  العاملية  الجامعات  خطى  عىل 

الوقف  صندوق  رؤية  تقوم  أسايس،  وبشكل 

املصادر  لدعم  مستودع  كونه  عىل  العلمي 

القاعدة  يوفر  الذي 

لتقديم  الصلبة 

يف  العلمي  البحث 

الكويت،  جامعة 

التنافسية  وتعزيز 

والقدرات املؤسسية 

مخرجات  إلنتاج 

تفيد  بحثية 

وبوضع  البرشية. 

األهداف  هذه 

العلمي  الوقف  صندوق  يفتح  األعني،  نصب 

وقطاع  واألفراد  للمؤسسات  األبواب  املقرتح 

تقديم  يف  مبارشين  رشكاء  ليصبحوا  الصناعة 

يف  تدفعهم  العلمي،  الوقف  وتغذية  الدعم 

العرض العلمي اخلاص مبقترح صندوق وقف جامعة الكويت واألمانة العامة لألوقاف
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شل  ورشكة  يت  لكو ا معة  جا خلت  د

كريس  ء  إلنشا تيجية  سرتا إ قية  تفا ا يف 

ملنصب  لطبيعي  ا ز  لغا ا يف  حث  لبا ا

 ، لبرتول وا سة  لهند ا كلية  يف  ذ  ستا أ

مج  برا ير  تطو عىل  سريكز  ي  لذ وا

لسالمة  ا ل  مجا يف  يس  ر لتد وا ث  ألبحا ا

ز  لغا ا لحقول  لة  لفّعا ا رة  ا إلد وا

وقد   . يت لكو ا ولة  د يف  لطبيعي  ا

ز  للغا شل  كريس  مج  لربنا ا عىل  طلق  أ

قية  التفا ا خول  د تم  حيث   ، ” لطبيعي ا

 2012 ير  ينا  11 يف  لرسمي  ا لحّيز  ا

للطيف  ا عبد  د.  . أ قبل  من  وتوقيعها 

لسيد  وا لكويت،  ا معة  جا مدير  لبدر،  ا

يف  شل  رشكات  رئيس  لله،  عطا أحمد 

تتويجاً  لحدث  ا ء  جا وقد  لكويت.  ا دولة 

معة  جا بني  مطّولة  ونقاشات  ملباحثات 

حول  تركزت  حيث  شل،  ورشكة  لكويت  ا

وهو  لطبيعي،  ا ز  لغا ا در  مصا تطوير 

كرب،  أ عيل  د.  به  م  تقّد لذي  ا ملفهوم  ا

من  له  ملا  لبرتول،  ا هندسة  قسم  رئيس 

هذا  يف  واسعة  ية  ودرا طويلة  خربٍة 

. ل ملجا ا

عبد   . د . أ سبة  ملنا ا يف  ث  تحد وقد 

معة  جا ن  أ موضحاً  ر  لبد ا للطيف  ا

ملياً  عا اً  ُبعد فت  ضا أ قد  يت  لكو ا

طالقها  بإ لعلمية  ا مجها  لربا اً  يد جد

يونيو  ل  خال حث  لبا ا كريس  مج  لربنا

حيث   ،2 0 1 0

ألسس  ا رست  أ

فضل  أ ب  لجذ

ء  لعلام ا

حول  ء  لخربا وا

ية  لتقو مل  لعا ا

ث  بحا أل ا

مج  ا لرب ا و

لعلمية  ا

من  ملؤسسية  ا

تهم  خربا خالل 

مهم  علو و

 . عة ملتنو ا

 ، م ليو ا و

ت  نجز أ

معة  جا

يت  لكو ا

ة  خطو

تيجية  ا سرت إ

ة  يد جد

ا  هذ يف 

ه  تجا ال ا

لها  خو بد
شل  رشكة  مع  قّيمة  كة  رشا يف 

لطبيعي  ا ز  للغا شل  كريس  ء  إلنشا

يز  تعز ف  بهد يت  لكو ا معة  جا يف 

قة  لطا ا ل  مجا يف  لعلمي  ا لبحث  ا

ت  را لقد ا ية  وتقو  ، مة ا ملستد ا

مة  ملتقد ا ث  ألبحا ا ز  إلنجا ملؤسسية  ا

دل  وتبا يب  ر لتد ا الت  مجا يز  وتعز

. فة ملعر ا

نني  إ “  : ئاًل قا ر  لبد ا  . د . أ ف  أضا وقد 

سني  ملهند ا من  يد  جد جيٍل  بروز  توقع  أ

يف  يبهم  ر تد تم  ين  لذ ا يتيني  لكو ا

تهم  را مها ير  لتطو علمية  بيئة  فضل  أ

لطبيعي  ا ز  لغا ا ل  مجا يف  لتخصصية  ا

يف  رئيسة  ت  مسؤوليا يتولوا  حتى   ،

ز  لغا ا عة  صنا م  وتقد تنمية  ل  مجا

ز  لغا ا يعترب  حيث   ، لوطنية ا لطبيعي  ا

يف  قة  لطا ا ر  د مصا أهم  أحد  لطبيعي  ا

ز  للغا شل  كريس  ومع   . يت لكو ا ولة  د

ا  هذ يف  ىل  ألو ا خطوتنا  ننجز   ، لطبيعي ا

لص  خا عن  نعربرّ   ننا  أ كام   ، ه التجا ا

قيرّمة  فرصاً  ملنحها  شل  لرشكة  شكرنا 

معة  جا يف  لعلمي  ا لبحث  ا م  لتقد

  . ” يت لكو ا

ف  ا هد أ عن  يثه  حد معرض  ويف 

لطبيعي  ا ز  لغا ا كريس  ت  قعا وتو

 . د . أ ث  تحد  ، يت لكو ا معة  جا يف 

معة  لجا ا ير  مد ئب  نا  ، لسند  ا حسن 

يف  فنا  هد يتمثل   ” ل فقا ث  لألبحا

بيئة  خلق 

الشراكة الرسمية بني جامعةالكويت وشركة شل

”

املشاركون في  اجتماع جامعة الكويت وشركة شل
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ىل  إ لحفل  ا حرض  وقد   . ئية ستثنا ا

بيدي،  لبا هيثم   . د . أ ين  ئز لفا ا نب  جا

بو  أ هيم  برا إ  . د . وأ لعتيبي،  ا عبيد   . ود

عىل  صلني  لحا ا أسامء  ييل  وفيام   . لليل  ا

ت  لواليا ا يف  ملسجلة  ا الخرتاع  ا ت  ا ء برا

: ة ملتحد ا

الهندسة  كلية  من  املخيزيم  صبيح  د.   •

من  سينانوغلو  أزغور  ود.  والبرتول 

العلوم:  كلية 

Circuit and Method providing Dynam-

)رقم    ic Scan chain partitioning

 -US 7,937,634 B  2 براءة االخرتاع: 

 .)2011 مايو   3 بتاريخ 

من  صفر  ميثم  ود.  حبيب  سامي  د.    •

والبرتول: الهندسة  كلية 

 Capacity planning Tool for the

 US  1 االخرتاع:  براءة  )رقم   Web

االختراع براءات  على  الحاصلين  من  مجموعة  أحدث  يكرم  األبحاث  قطاع 
               )  4 صفحة  )من    ... المتحدة   الواليات  من  المسجلة 

يونيو   28 بتاريخ   -7,970,824 B

.) 2011

العلوم  كلية  من  سينانوغلو  أزغور  د.    •

الهندسة  كلية  من  املخيزيم  صبيح  ود. 

Circuit and method for in-  والبرتول :

  creasing Scan Cell observability of

براءة  )رقم     response Compactors

االخرتاع  :  US 8,006,150 B  2- بتاريخ  

23 أغسطس 2011(.

جهة  ملوا يتيني  لكو ا ملهندسني  ا من 

لطبيعي  ا ز  لغا با ملرتبطة  ا ت  لتحديا ا

سيتم  حيث   ، لية عا رة  ومها بحرفية 

لدخول  ليب  ألسا ا بأفضل  تسليحهم 

. ألعامل” ا مل  عا

 

مدى  عىل  شل  رشكة  مساهمة  وستهدف 

أكادميي  برنامج  ء  إنشا إىل  سنوات  ثالث 

لطبيعي.  ا ز  لغا ا دراسات  يف  وبحثي 

 ” لطبيعي  ا ز  للغا شل  كريس   “ ويهدف 

يف  متميز  عاملي  بحثي  برنامج  لتطوير 

بع  يتا بينام  لطبيعي،  ا ز  لغا ا دراسات 

ز  وإنجا املدى  بعيدة  لتنمية  ا خطط 

يف  لعالقة  ا ذات  األكادميية  األهداف 

لكويت. ا معة  جا

11

لعلمي  ا لبحث  ا دعم  عىل  تعمل  مالمئة 

مصدٌر  وهو  لطبيعي،  ا ز   لغا ا ل  مجا يف 

وقد   . لكويت” ا دولة  يف  قة  للطا م  ها

لعلامء  ا خربات  أفضل  جذب  لهدف  ا ن  كا

خالل  من  لطبيعي  ا ز  لغا ا ل  مجا يف 

لعلمي،  ا للبحث  حرصي  كريس  توفري 

ألبحاث  ا ز  نجا إ غله  شا يتوىل  حيث 

ء  إلثرا لطبيعي  ا ز  لغا ا ل  مجا يف  لعلمية  ا

ل.  ملجا ا هذا  يف  ملؤسسية  ا لقدرات  ا

أنشطة  تقدم  يف  تنا  توقعا وتتمثل 

نب  جا إىل  ل،  ملجا ا يف  لتطوير  وا لبحث  ا

لشباب  ا لكويتيني  ا ملهندسني  ا متكني 

لتخصصية  ا رات  ملها ا عىل  لحصول  ا من 

هذا  ستكشاف  وا ستثامر  ا مجاالت  يف 

لكويت.  ا دولة  دة  إلفا لطبيعي  ا ملصدر  ا

لتنفيذ  لكويت  ا معة  جا تتطلع  لذلك، 

كلية  يف  لطبيعي”  ا ز  للغا شل  “كريس 

كة  لرشا وا ون  لتعا با لبرتول  وا لهندسة  ا

شل. رشكة  مع 

يف  شل  رشكات  مدير  تحدث  وقد 

ل  فقا لله  عطا أحمد  لسيد  ا لكويت  ا

اً  جزء لجديدة  ا درة  ملبا ا هذه  تعترب  “

معة  جا مع  ية  ر لجا ا كتنا  رشا من 

دولة  بدعم  منا  لتزا وا لكويت  ا

ملستقبلية  ا ألسس  ا وضع  يف  لكويت  ا

ز  لغا ا ويعترب   . ” مة ملستدا ا قة  للطا

لكويت،  ا لدولة  مهاًم  راً  مصد لطبيعي  ا

ا  لهذ جح  لنا ا الستغالل  ا يعتمد  حيث 

ألمثل  ا م  ا الستخد ا عىل  لرئيس  ا ملصدر  ا

ملهندسني  وا ملتقدمة  ا للتكنولوجيا 

 . ملتخصصة ا رة  ملها وا لخربة  ا ذوي 

لطبيعي  ا ز  للغا شل  كريس  “وسيعمل 

متخصص  بحثي  مج  برنا ء  نشا إ عىل 

سيمنح  حيث   ، لطبيعي  ا ز  لغا ا يف 

للمهندسني  يبية  وتدر تعليمية  فرصاً 

معرفية  خلفية  عىل  للحصول  ب  لشبا ا

ملستقبلية  ا لتنمية  ا الستكامل  قّيمة 

عة  لصنا ا لهذه  ملستمر  ا لنمو  وا

رشكة  إن  لكويت.  ا دولة  يف  ملهمة  ا

دم  لقا ا لجيل  ا بدعم  ملتزمة  شل 

أثناء انعقاد اجتماع جامعة الكويت وشركة شل

كرسي شل للغاز الطبيعي  ...  )من صفحة 10 (               

“

” ”

“ ”

”
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باإلجراءات  الكليات  لتوعية  هدفت  الزيارات 
ومزاياه وخدماته  المنح  لنظام  المعّدلة 

لجميع  ألبحاث  ا قطاع  ت  را يا ز وضعت 

يونيو  ىل  إ يل  بر إ من  لفرتة  ا يف  لكليات  ا

عملية  ية  ر الستمرا ألسس  ا  2011

لكليات  ا حثي  با نفوس  يف  لثقة  ا ء  بنا

لدعم  لكويت  ا معة  جا م  نظا ه  تجا

لرغبة  ا لديهم  تتعزز  حتى  ث،  ألبحا ا

 ، ملبتكرة وا ملتقدمة  ا ث  ألبحا ا ز  نجا إ يف 

نة  ملكا ا رفع  يف  خاللها  من  وليسهموا 

متثلت  وقد  لكويت.  ا معة  لجا ملية  لعا ا

عىل  لرتكيز  ا يف  رات  يا لز ا هذه  أهمية 

خالل  ملطروحة  ا ت  ملقرتحا وا ء  آلرا ا

لحلول  ا لوضع  ستها  ودرا ت  ا ء للقا ا

تعرتض  لتي  ا ت  لعقبا ا وتذليل  ملالمئة  ا

جميع  يف  لبحثية  وا لعلمية  ا لعملية  ا

 . ت لكليا ا

ه  هذ من  ألهم  ا ز  إلنجا ا ن  كا وقد 

ركة  مشا نسبة  رتفاع  ا ت  را يا لز ا

ج  إلنتا لبحثي  ا ئها  ا د وأ ت  لكليا ا

فسية  تنا ت  ا ذ متميزة  ت  مخرجا

فع  د مام   ، علمية وقيمة  ملية  عا

منظمة  يري  معا لوضع  ث  ألبحا ا قطاع 

فتحت  وقد   . ة لجود ا لية  عا ث  لألبحا

ت  للكليا ب  ألبوا ا بقة  لسا ا ت  را يا لز ا

حول  تها  ومقرتحا ئها  آرا عن  للتعبري 

وفرت  نها  أ كام   ، لبحثية ا ألمور  ا

لجمع  ملالمئة  ا لفرصة  ا ث  ألبحا ا لقطاع 

يا  لقضا ا حول  رشة  ملبا ا ت  ملعلوما ا

لسلس  ا لسري  ا يف  تؤثر  لتي  ا ئية  إلجرا ا

ء  ا د وأ لبحثية  وا لعلمية  ا ت  للعمليا

ضحاً  وا أصبح   ، لك  ذ عىل  ًء  بنا  . ت لكليا ا

يل  لتعد وا للتحسني  م  لنظا ا جة  حا

ركة  مشا يز  وتعز ملنح  ا عملية  لتسهيل 

 . ث ألبحا ا يف  ت  لكليا ا

ث  ألبحا ا سري  م  نظا جعة  مرا متت  لذلك، 

لتسهيل  جديدة  مطورة  آلية  ووضع 

يع  ر ملشا با يتعلق  فيام  صة  خا  ، ته خطوا

 2500 حتى  ملنخفضة  ا نية  مليزا ا ت  ذا

ملنح  ا جعة  مرا يف  للتعجيل  ك،  . د

لعديد  ا ء  لغا إ تم  وقد   . عتامدها وا

لعمل  ا سري  خطة  من  لخطوات  ا من 

ملدة  ا تقصري  ىل  إ أدى  مام   ، لجديدة ا

دة  ستفا وا يع  ر ملشا ا زة  إلجا لزمنية  ا

 . لجديد ا م  لنظا ا سهولة  من  لكليات  ا

لعديد  ا وضع  تم   ، آخر  نٍب  جا من 

تقدم  لتي  ا لجديدة  ا يري  ملعا ا من 

يا  ملزا وا لخدمات  ا من  مجموعة 

ث،  ألبحا ا يف  حثني  لبا ا ركة  مشا لتشجيع 

م  لعا ا ية  ا بد مع  تقدميها  تم  حيث 

ن  كا لذلك،   .2012 /2011 دميي  ألكا ا

د  ا الستعد ا أهبة  عىل  ألبحاث  ا قطاع 

لجديد  ا م  لنظا با ت  لكليا ا لتوعية 

مه  قيا خالل  من   ، ئده وفوا ه  يا ومزا

ستكامالً  ا أخرى   مرة  لكليات  ا رة  يا بز

ت  ا ء إلجرا ا لعرض   ، بقة لسا ا ته  را يا لز

املشاركون من كلية العلوم اإلدارية

املشاركون من كلية التربية
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قطاع  وفد  لتقى  ا حيث   ،2011 ديسمرب 

يف  لتدريس  ا هيئة  ء  بأعضا ث  ألبحا ا

الجتامعية  ا لعلوم  وا لحقوق  ا ت  كليا

 . ية ر ا إلد ا لعلوم  وا

ملطروحة  ا يا  لقضا ا تعلقت  وقد 

لتحسينات  با ئني  للقا ا هذين  يف 

ملنح  ا م  نظا عىل  متت  لتي  ا لتعديالت  وا

تضمنت: لتي  وا مؤخراً  لبحثية  ا

 

جديدة  تشجيعية  خطة  وضع   -1

معة  لجا ا مجلس  عتمدها  ا

م  إمتا حثني  لبا ا عىل  للتسهيل 

عىل  لصغرية  ا ت  ملشرتيا ا

منحهم  خالل  من  يع،  ر ملشا ا

ك  . د  250 وقدره  تشجيعياً  مبلغاً 

 150 و املرشوع،  من  ألوىل  ا للسنة 

ك   . د  100 و  ، نية لثا ا للسنة  ك.  . د

 . لثة لثا ا للسنة 

ئية  إلجرا ا ت  لخطوا ا تسهيل   -2

لصغرية  ا يع  ر ملشا ا بسري  ملتعلقة  ا

 2501 من  ألقل  ا نية  مليزا ا ت  ذا

جعة  ملرا ا بعملية  للتعجيل   ، ك  . د

. د العتام وا

ملهامت  ا ت  مخصصا دة  يا ز  - 3

من  حثني  لبا ا لتمكني  لعلمية  ا

ملتعلقة  ا ت  ما اللتزا با ء  لوفا ا

ر  قرا عىل  ًء  بنا يعهم  ر مشا م  مبها

عتمد  ا لذي  ا معة  لجا ا مجلس 

. ت ا د يا لز ا

يع   ر مشا عىل  يتيني  لكو ا تعيني   -4

مجلس  فقة  موا عىل  ًء  بنا ث  ألبحا ا

 . معة لجا ا

لباحث”  ا “كريس  مج  برا إطالق   -5

 ” ه  لدكتورا ا بعد  ما  باحث  و“

مجلس  قبل  من  عتامدهام  ا بعد 

لعمل  ا لياً  حا يتم  و  . معة لجا ا

يتم  كام   ، مجني  لربنا ا تنفيذ  عىل 

عىل  نية  إلنسا ا ت  لكليا ا تشجيع 

منهام. دة  الستفا ا

 

لطلب  إللكرتوين  ا م  لنظا ا تنفيذ   - 6

عىل  للتسهيل  لبحث  ا دعم 

ثهم  أبحا طلبات  تسليم  لباحثني  ا

ملعلومات. ا شبكة  عىل 

 

بشكٍل  يا  لقضا ا هذه  نقاش  تم  وقد 

األبحاث  قطاع  وفد  قدم  كام  مستفيض، 

لجميع  واألجوبة  لالزمة  ا اإليضاحات 

اختتمت  وقد  املطروحة.  األسئلة 

ألبحاث  ا قطاع  وفد  بتقديم  ءات  للقا ا

لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا لجميع  للشكر 

ركتهم  ومشا حامسهم  عىل  املشاركني 

 . لة لفّعا ا

13

قطاع األبحاث يزور الكليات اإلنسانية مرة أخرى  ...  )من صفحة 12 (               

أ  بد حيث   ، ملنح ا م  لنظا لة  ملعّد ا

مع  نية  إلنسا ا ت  لكليا ا رة  يا بز

من  ين  لثا ا يس  را لد ا لفصل  ا ية  ا بد

ف  لهد ا متثل  وقد   . يل لحا ا م  لعا ا

حول  ت  ملعلوما ا بعرض  رة  يا لز ا من 

وتسهيالته  لقطاع  ا ت  ما خد ث  حد أ

 ، ة د لجو ا لية  عا ث  ألبحا ا ز  إلنجا

نية  إلنسا ا ت  لكليا ا تشجيع  صة  وخا

م  نظا يف  ركتها  مشا ج  تحتا لتي  ا

غ  لبلو ية  قو فعة  د ىل  إ ملنح  ا

تبلغ  حيث   ، فسية تنا ت  يا مستو

لية  لحا ا لبحثية  ا ركتها  مشا نسبة 

ث  ألبحا ا م  نظا مجمل  من   %  1 3

 . يت لكو ا معة  جا يف  ملمولة  ا

يف  ألبحاث  ا قطاع  مهمة  وتستمر 

ز  إلنجا لكليات  ا ركة  مشا يز  تعز

ن  كا لذلك   ، لية لعا ا ة  لجود ا ث  بحا أ

نية  إلنسا ا ت  لكليا ا دفع  عليه  ماً  لزا

زي  توا فسية  تنا ت  يا مستو غ  لبلو

ث  ألبحا ا ز  نجا إ يف  لعلمية  ا ت  لكليا ا

أن  ث  ألبحا ا قطاع  يتوقع  و  . ملتميزة ا

ت  للكليا نية  لثا ا للمرة  ت  را يا لز ا

عدة  وا ل  فعا أ ردود  ستنتج  نية  إلنسا ا

تها  وقدرا تها  نا مكا إ ستثامر  ا نحو 

لعملية  ا دفع  يف  لبحثية  وا لعلمية  ا

خالل  من  لكويت  ا معة  جا يف  لعلمية  ا

 . ملبتكرة وا ملتقدمة  ا ث  ألبحا ا

عبيد   . د ت  را يا لز ا وفد  تضمن  وقد 

 ، بيدي  لبا هيثم   . د . وأ  ، لعتيبي  ا

عدو  مسا لساموي،  ا نجيب   . د . وأ

حيث  ث،  لألبحا معة  لجا ا مدير  ئب  نا

يف  لتدريس  ا هيئة  ء  بأعضا لتقوا  ا

يف  لرشيعة  وا لرتبية  وا ب  آلدا ا ت  كليا

لله  ا عبد   . د مبنى  يف  ر  لسمينا ا عة  قا

يف  ن  بكيفا ب  آلدا ا كلية  يف  لعتيبي  ا

ء  للقا ا عقد  وقد   .2011 ديسمرب   21

بكلية  لدولية  ا عة  لقا ا يف  ين  لثا ا

 26 يف  لشويخ  ا يف  الجتامعية  ا لعلوم  ا

املشاركون من كلية احلقوق
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 ZnO األمواج الصوتية . وميكن تحضري رشائح

من  أو  الغازي  الوسط  من  عديدة  بتقنيات 

عىل  املعتمدة  التقنيات  وتعترب   . املحاليل 

تقنيات   ، الكهربايئ  الرتسيب  مثل  املحلول، 

الرتسيب  استخدام  وميكن  ورخيصة.  بسيطة 

ركائز  عىل  النانو  قضبان  لتحضري  الكهربايئ 

مبعامل  كهربائيا  املرسب   ZnO ويتميز  عدة. 

املستحب  من  بينام    n نوع  من  عايل  مقاومة 

معامل  ذات  رشائح  إمناء  تطبيقات  لعده 

. منخفض  مقاومة 

معامل  خفض  ميكن  الحالية  الدراسة  يف 

الحامل  بإدخال  مرة   1000 حوايل  املقاومة 

ميكن  ال  الكهربايئ  الرتسيب  حامم  يف   .Ga

(Project No.SP 01/06)

لدفعة  ا ء  للقرا األبحاث  قطاع  يقدم   ، لكويت  ا جامعة  يف  لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا ملتميزة  ا لبحثية  ا ملنجزات  ا لسلسلة  استكاماًل 

لتقدير  ا عىل  ئزة  لحا ا لعلمية  ا ثهم  أبحا عىل  لضوء  ا يسلط  حيث  لتشجيعية،  ا لبحثية  ا فأة  املكا عىل  لحاصلني  ا من  لجديدة  ا

لسلسلة  ا من  لثاين  ا لجزء  ا ويستكمل   . )JCR ( لتصنيف  وفقاً  لعايل  ا لتأثري  ا ذات  املحكمة  ملية  لعا ا املجالت  يف  واملنشورة  ئز  لجوا وا

نرشها  تم  لتي  وا  ، املمولة  وغري  املمولة  األبحاث  عن  لناتجة  ا لكليات  ا لباحثي  ملتميزة  ا لبحثية  ا املخرجات  ملخصات  تقديم 

ملتميزة  ا األبحاث  سلسلة  متثل  أسايس،  وبشكٍل  للمرشوع.  لنهايئ  ا لتقرير  ا يف  ز  االمتيا عىل  وحصلت  ملية،  لعا ا املجالت  أفضل  يف 

لكليات  ا أبحاث  عن  تنتج  لتي  ا لجديدة  ا واملعرفة  لعلمية  ا املعلومات  نرش  يف  لتوّسع  ا عىل  لقامئة  ا األبحاث  قطاع  تيجية  إسرتا

لبحث  ا وأنشطة  املؤسسية  لعلمية  ا باملنجزات  لوعي  ا نرش  تجاه  فاعلة  خطوة  لتحرك  ا هذا  يعترب  حيث  لية،  لعا ا لجودة  ا ذات 

 . ير لتطو ا و

تقدم  حيث  لتشجيعية،  ا لبحثية  ا باملكافآت  لجدد  ا األربعة  ئزين  لفا ا عىل  نية  لثا ا لسلسلة  ا تركز  ر،  االعتبا يف  لهدف  ا هذا  وبوضع 

لنهايئ  ا لتقرير  ا يف  ز  االمتيا فئة  عن  األخري  وامللخص  ممول،  غري  بحث  من  واحد  وملخٌص   ، ممولة  أبحاث  عن  لباحثني  ملخصني 

يف  وأهميته  ونتائجه  لبحث  ا أهداف  عىل  احتوت  حيث  مبارشة،  ئز  لفا ا لباحث  ا من  امللخصات  عىل  الحصول  تم  وقد  للمرشوع. 

لبحث  ا  ( رخشاين  عيل  لدكتور  ا ذ  لألستا لبحثية  ا ملنجزات  ا عىل  األبحاث  نرشة  من  لعدد  ا هذا  ويحتوي  واملجتمع.  لعلم  ا فادة  إ

علوم  قسم  من   )WI 04/08 رقم  املمول  لبحث  ا ( لداّلل  ا د  جها ود.  لعلوم،  ا كلية  يف  لفيزياء  ا قسم  من   )SP01/06 رقم: املمول 

 ، األسنان  طب  كلية  يف  لجراحية  ا لعلوم  ا قسم  من  ممول(  غري  )بحث  ز  لخّبا ا أريج  ود.  لجامعية،  ا لبنات  ا كلية  يف  املعلومات 

املساعدة.  لطبية  ا لعلوم  ا كلية  يف  لطبية  ا املختربات  علوم  قسم  من   )NM 01/06 رقم  للمرشوع  لنهايئ  ا لتقرير  ا ( دشتي  عيل  ود. 

ئج  لنتا وا امللخصات  بأن  لعلم  ا )يرجى  ملبكر.  ا للتقديم  لنرش  ا أولوية  عىل  لقامئة  ا سياسته  تباع  ا يف  األبحاث  قطاع  ويستمر 

لباحثني(. ا ء  آرا عن  كامل  بشكل  تعرّب  هنا  املعروضة 

 

SEM surface view of a ZnO film grown on 

stainless steel substrate.  

As-grown 

H2O2 -treated 

لبحثية ا ت  فآ ملكا ا على  ن  صلو حلا ا

SEM surface view of  a ZnO film grown on 
stainless steel substrate.

أكسيد الزنك ZnO هو مادة واعده للتطبيقات 
ألن  هذا    .UV والكرتوبرصية  اإللكرتونية 

طاقة الربط )meV 60( لالكسيتون الحر هي 

 .GaN ضعف طاقة الربط لألكيستيون الحريف

األكرث  املوصل  شبة  هو   GaN فان  وحاليا 

املنطقة  يف  املشعة  الثنائيات  يف  استخداما 

الزنك  وألكسيد  البنفسجية  والفوق  الزرقاء 

أصلية  ركائز  إتاحة  مثل  عديدة  أخرى  مزايا 

عند  اإلمناء  وإمكانية   ، كبرية  مساحات  ذات 

الكيميايئ  والرتطيب  منخفضة  حرارة  درجات 

فإن  ذلك  اىل  وباإلضافة   . اإلشعاع  ومقاومة 

مثل  كثرية  أخرى  تطبيقات  له  الزنك  أكسيد 

املجسات  املغزلية،  الوظيفة  ذات  األجهزة 

وذات  الشفافة  اإللكرتونية  واألجهزة  الغازية 
)15 ص  . . . . . . تتمة  (   

2  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

14

الزنك من أجل إستعماله في الكهربائي و معالجته لطبقات رقيقة من أكسيد   الترسيب 
البصرية اإللكترونيات  أجهزة  تطبيقات 
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The capacitance-voltage and current-voltage (inset) plots for a MIS device 

of type Ag-SiOx-ZnO-SS. ZnO thickness is 1140 nm and SiOx thickness is 30 

nm. The schematic band diagram of the device is also shown in the inset.  

The capacitance-voltage and current-voltage (inset) plots for a 
MIS device of  type Ag-SiOx-ZnO-SS. ZnO thickness is 1140 
nm and SiOx thickness is 30 nm. The schematic band diagram of  
the device is also shown in the inset. 

The forward current-voltage and the reverse capacitance-voltage 
(inset) characteristics of  a MS device of  type Ag-ZnO-SS. ZnO 
was electrodeposited from a Ga-containing solution (Ga/Zn = 
1%) and then etched with H2O2.  The ideality factor (n) and 
the barrier height (φ) of  the device and the ZnO effective donor 
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The forward current-voltage and the reverse capacitance-

voltage (inset) characteristics of a MS device of type Ag-ZnO-SS. 

ZnO was electrodeposited from a Ga-containing solution (Ga/Zn 

= 1%) and then etched with H2O2.  The ideality factor (n) and 

the barrier height (φ) of the device and the ZnO effective donor 

density were evaluated from the plots. 
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The donor concentration in the as-grown (○) and in 

annealed (□) films electrodeposited from solutions 

with different Ga content. Annealing was 

performed in oxygen (400 ºC, 20 min). The range of 

results obtained for the H2O2 -treated films (∆) is 

also shown.  
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The forward current-voltage and the reverse capacitance-

voltage (inset) characteristics of a MS device of type Ag-ZnO-SS. 

ZnO was electrodeposited from a Ga-containing solution (Ga/Zn 

= 1%) and then etched with H2O2.  The ideality factor (n) and 

the barrier height (φ) of the device and the ZnO effective donor 

density were evaluated from the plots. 
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The donor concentration in the as-grown (○) and in 

annealed (□) films electrodeposited from solutions 

with different Ga content. Annealing was 

performed in oxygen (400 ºC, 20 min). The range of 

results obtained for the H2O2 -treated films (∆) is 

also shown.  

The donor concentration in the as-grown (φ) and in annealed 
(φ) films electrodeposited from solutions with different Ga 
content. Annealing was performed in oxygen (400 ºC, 20 min). 
The range of  results obtained for the H2O2 -treated films (∆) 
is also shown.

التيار  حوامل  وتركيز  املقاومة  معامل  قياس 

باستخدام  كهربائيا  املرسيه  الرشائح  يف  الحرة 

وتقنية  األربعة  كاملجسات  التقليدية  التقنيات 

موصله  غري  ركائز  يتطلب  ذلك  ألن  هول  تأثري 

من  البارامرتات  هذه  تعيني  تم  فقد  ولذلك   .

 )MS( معدن    – موصل  شبه  أجهزة  خصائص 

وشبه موصله – عازل معدن   )MIS(املحرضة 

أجهزة   حرضت  وقد   . الرشائح  هذه  عىل 

Ag/SiOx/ZnO, Ag/ نوع  من   MIS, MS

)SS( املرن   الفوالذ  من  ركائز   عىل   ZnO

باستخدام  بها  الخاصة  البارامرتات  وعينت 

السعة.   – والجهد  التيار    – الجهد  قياسات 

جهد  ذات  أجهزة  عىل  الحصول  أمكن  وقد 

يف  تصحيح  ومعامل  حاجز  وارتفاع  داخيل 

املانحات  تركيز  تعيني  وأمكن  املعقول  حدود 

أن  النتائج  أوضحت  وقد   . الرشائح  يف   Nd

 cm-3 1018إىل cm-3 1013 Nd تزيد من 

األكسجني  يف  للرشائح  الحرارية  باملعالجة 

ذلك  إىل  وباإلضافة   .    400º Cعنــــــــد

فقد لوحظ أن معالجة الرشائح يف بريوكسيد 

مبعدل   Nd انخفاض  إىل  يؤدي  الهيدروجني 

الكرتونية  إىل حركية  ويؤدي  مره   10  –  100

لية. عا

2  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

أهداف البحث:

لجودة  املهمة  العوامل  من  هو  الوحدة  متاسك 

انطباعا عن حجم  تعطي  الشيئية. فهي  الربامج 

متاسك  تقييم  الوحدة.  عنارص  بني  العالقات 

الوحدة يساعد مطوري الربامج عىل تحديد نقاط 

تحسينه.  وبالتايل  الربنامج  تصميم  يف  الضعف 

ضمن هذا املجال قدمت ابحاث متعددة ولكن 

الوحدات  توارث  تأثري  تدرس  مل  األبحاث  هذه 

يف  قمت  الربمجية.  الوحدة  متاسك  عىل حساب 

البحث بدراسة تجريبية تشمل عددا كبريا  هذا 

مقدار  حساب  تم  التي  الربمجية  الوحدات  من 

التامسك لها باعتبار التوارث تارة وبدون اعتباره 

تأثري  لدراسة  مقياسا   20 باستخدام  أخرى  تارة 

الهدف  التامسك.  مقدار  حساب  عىل  التوارث 

من البحث هو دراسة ان كان اعتبار التوارث يف 

عىل  املقاييس  قدرة  من  يزيد  التامسك  حساب 

حساب التامسك بشكل أكرث دقة.

النتائج الرئيسية للبحث:

البناء  أن  تبني  عملية  دالئل  تقديم   .1

الصحيح التواريث لوحدات الربامج يحسن 

من جودة الوحدات.

بعض  دقة  أن  تبني  عملية  دالئل  تقديم   .2

مقاييس التامسك تزداد قوة وتتحسن عندما 

يتم أخذ التوارث بعني االعتبار عند حساب 

متاسك الوحدة.

وحدة  هيكلة  إعادة  أن  إىل  النتائج   تشري   .3

بعض  الربامج.  جودة  من  تحسن  الربامج 

املقاييس املختربة أوضحت قدرة فائقة لهذه 

املقاييس عىل اإلشارة اىل الوحدات التي هي 

بحاجة اىل إعادة هيكلة.

قدرة  حساب  مليكنة  برامج  وتطوير  بناء   .4

15

البناء  تحليل  وميكنة  للوحدات  التامسك 

الهيكيل للوحدات.

أهمية البحث:

النتائج العملية للبحث تعطي فكرة واضحة ملهنديس 

الربامج لكيفية استخدام املقاييس املوجودة بشكل 

أن  املمكن  من  البحث  املطورة يف  الربامج  فعال. 

الرشكات  يف  الربامج  صناعة  مجال  يف  تستخدم 

الوحدات  متاسك  لتقييم  املعنية  واملؤسسات 

املطورة. نحن نأمل أن تشجع نتائج البحث مطوري 

الربامج يف الكويت والخليج العريب و الرشق األوسط 

املحسنة  املقاييس  تبني  العامل عىل  دول  وباقي 

ملنتجة.    ا لربامج  ا جودة  تقييم  عند 
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2  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

Table 1. Sociodemographic characteristics. Table 2. Reported periodontal complications associated with diabetes mellitus. 

( ممول غير  (بحث 

       

عم  تد لتي  ا لة  الد ا من  لكثري  ا ك  هنا
ومرض  للثة  ا ض  مرا أ بني  عالقة  وجود 

ملرىض  ا من  لكثري  ا يجهل  و  ، لسكري ا

لفم  ا صحة  عىل  لسكري  ا مرض  ر  آثا

م  ا ستخد ا ى  مد يعتمد  و  . ن ألسنا وا

لعالقة  با ملتعلقة  ا ت  للمعلوما ء  الطبا ا

عىل  لسكري  ا ومرض  للثة  ا ض  مرا أ بني 

 ، ت ملعلوما ا ه  هذ بأهمية  يتهم  را د

الطالع  ا ىل  ا سة  را لد ا ه  هذ ف  وتهد

ء  ألطبا وا ن  السنا ا ء  طبا أ م  ملا إ عىل 

 . للثة ا صحة  عىل  لسكري  ا مرض  ثري  بتأ

من  يحة  رش عىل  ن  الستبيا ا تطبيق  تم 

يئ  عشوا بشكل  رهم  ختيا ا تم  ء  الطبا ا

ىل  ا سئلة  أ توجيه  وتم   ، يت لكو ا من 

للثة  ا كل  مشا كرث  بأ تتعلق  ء  الطبا ا

 ، لسكري ا مرىض  لها  يتعرض  لتي  ا

لعالقة  با يتهم  را د ى  مد وعن 

ض  مرا وأ لسكري  ا مرض  بني  لة  د ملتبا ا

ركني  ملشا ا من   %  5 0 يؤمن  و  ، للثة ا

بني  ملصا ا ملرىض  ا ن  أ سة  را لد ا يف 

قط  لتسا عرضة  كرث  أ لسكري  با

ض  مرا بأ بتهم  إلصا نتيجة  ن  السنا ا

الكرث  ا هم  ن  السنا ا ء  طبا وأ  ، للثة ا

ئهم  نظرا من  ع  ملوضو ا ا  بهذ ية  را د

 . ء طبا أل ا

لعالقة  ا عن  عي  لو ا ة  د يا ز يجب 

لسكري  ا ومرض  للثة  ا ض  مرا أ بني 

للعمل  ء  الطبا وا ن  السنا ا ء  طبا أ بني 

لسكري  ا مبرض  لتحكم  وا منعها  عىل 

    . للثة ا ض  مرا وأ
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أن  إىل  تشري  لدراسة  ا هذه  ئج  نتا

لبكرتيا   ا  clone استنساخ  من  واحدة 

االنزميات  عىل  تحتوي  لتي  وا لرئوية  ا

ملقاومة  وا  ESBLs ر  األنتشا لواسعة  ا

املسبب  هي  لحيوية  ا للمضادات 

بني  لدم  ا مجرى  بات  لاللتها لرئييس  ا

مستشفى  يف   NICU لرضعفي  ا األطفال 

األقل  عىل  نشأ  قد  يكون  ورمبا   ، كويتي 

أيضا  هذا  وكان  مضت.  سنوات   5 منذ 

أيدي  عىل  موجود   clone استنساخ 

يوحي  مام  لصحية،  ا ية  لرعا ا يف  لعاملني  ا

ره  نتشا وا له  نتقا ا يف  يشاركوا  قد  بأنهم 

يف  لدراسة  ا وأوصت  األطفال.  بني 

ما  لتحديد  لدراسات  ا من  ختامهامبزيد 

أيضا  نترش  ا قد  االستنساخ  هذا  كان  إذا 

لكويتية. ا املستشفيات  يف 

2  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

Figure 1.

Figure 2.

(Project No.NM 01/06)
املقاومة  الجراثيم  وانتشار  ظهور  إن 
التي  للعدوى  واملتسببة  املتعددة  لألدوية 

آخذة  العامل  أنحاء  جميع  يف  البرش  تصيب 

أصبحت  الصدد،  هذا  ويف  االزدياد.  يف 

املتعددة  لألدوية  املقاومة  أمناط  دراسة 

أهمية  ذات   Enterobacteriaceae من

املجهرية،  االحياء  لعلم  بالنسبة  كبرية 

العدوى  بني  من  شيوعا  األكرث  باعتبارها 

بكترييا  سالالت  تعترب  البرش  عند  البكتريية 

املسؤولة  األنواع  أهم  من   Enterobacter

البطن  التهابات  الشغاف،  اللتهاب  واملسببة 

والتهاب   ، املفاصل  التهاب  الجرثومية، 

يف  تساهم  فهي  ذلك  عىل  عالوة   ، العظم 

الجلد  والتهابات  التنفيس  الجهاز  التهابات 

التهابات  اىل  باإلضافة  الرخوة  واألنسجة 

العيون.وتعترب  والتهابات  البولية،  املسالك 

املجتمع. يف  تتفىش  التي  العدوى  أبرز  من 

 beta-lactamases األنزميات انتاج  ويعترب 

ملقاومة  الرئييس  السبب  هو   enzymes

للمضادات  التفاعل  السالبة  البكترييا 

هناك  كان  األخرية،  السنوات  ويف  الحيوية. 

ex- متديدالطيفبيت انتشار  حدوثو  يف  ازيادة 

 tended-spectrum beta-lactamases

التي يتحلل وتسبب  ESBLs((, ، واألنزميات 

oxyimino-السيفالوسبوريناتو مقاومة 

من  بالعديد  وارتبطت  aztreonam.كام 

 SHV, TEM مثل  الجينات  يف  الطفرات 

يعترب   and CTX-M beta-lactamases

للتمديد  املنتجة  بالبكترييا  املصابني  املرىض 

لخطر  تعرضا  األكرث  هم   )ESBLs ( الطيفي 

بيانات  توافر  فإن  ولذلك،  واملرض.  الوفيات 

األنواع  هذه  مثل  وانتشار  عنوقوع  محددة 

للمرىض  الرسيرية  لإلدارة  للغاية  رضوري 

ومع  املعوية.  العدوى  من  يعانون  الذين 

الرسيرية  املعلومات  هذه  مثل  فإن  ذلك، 

األوسط  الرشق  بلدان  يف  جدا  تعتربنادرة 

أهمية  أتت  ومنه  الكويت.  يف  وخصوصا 

مثل هذه الدراسات الرسيرية عىل البكترييا 

تقارير  الدراسة  هذه  أظهرت  املعوية. 

ESBLs اإلنتشار الواسعة  البكترييا  ظهور 

 Klebsiella pneumonia البكترييا  ساللة 

لحديثي  وحدةالرعايةاملركزة  الرئويةيف 

مستشفيات  أحدى  يف   )NICU ( الوالدة 

البكترييا  تحديد  واستند  الكويت.  دولة 

البكرتيولوجية  التقليدية  االختبارات  عىل 

نظام  باستخدام  الحيوية  والكيميائية 

اختبارحساسيةاملضادات  وتم  تيك.  يف 

disc dif- القر طريق  عن  صالحيوية 

املضادات  من   16 ل  fusion method

عناستخدام  الكشف  املختلفة.تم  الحيوية 

التعاون  وأساليب  تقريب  ESBLs؛  القرص 

وكام  القرص  املزدوج 

من  كال  النتائج  أكدت 

E S B L s E - ين ر ختبا ال ا

التجارب  وأجريت   .test

تسلسل   PCR باستخدام

النووي  الحمض 

الجينية  األمناط  لتحديد 

الجينات. يف  والطفرات 
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ملجموعة  املسبق  التحديد  من  الرغم  عىل 
اإلصدارات املراد تنفيذها، دخل قطاع األبحاث 

بجدولة   2012/2011 الجديد  األكادميي  للعام 

واألنشطة  الرئيسة  الفعاليات  عىل  تحتوي 

املعلومات  جمع  تتطلب  التي  املتنوعة 

جديدة،  إصدارات  مجموعة  يف  وتقدميها 

نحو  األبحاث  قطاع  بالتزامات  للوفاء  بالكامل 

الكليات والباحثني. وإلنجاز املتطلبات الجديدة 

كان لزاماً عىل برنامج املطبوعات زيادة مرونة 

نشاط اإلنتاج لتلبية جميع املتطلبات الجديدة، 

قطاع  عمل  وورشة  العلمي،  امللصق  لفعاليات 

جانب  إىل   ، األولويات  وأبحاث   ، اإلنسانيات 

 – األبحاث  نرشة  إلصدار  املحددة  املواعيد 

لقطاع  السنوي  والتقرير   ،2011 أكتوبر  عدد 

املجموعة  تضمنت  وقد   .2012/2011 األبحاث 

املواقع  مطوية  إعداد  اإلصدارات  من  الجديدة 

اإللكرتونية ملكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث 

لألوراق،  الجديد  امللف   ، األبحاث  وقطاع 

العلمية،  والفعاليات  الورش  ملصقات 

 87 و العمل،  بطاقات  املشاركني،  شهادات 

للكليات  طباعتها  متت  علمياً  ملصقاً 

الكامل  تصميمها  بعد  واإلنسانية  العلمية 

مدة  خالل  األبحاث  قطاع  يف  وإنتاجها 

يف  العلمي  امللصق  يومي  يف  لعرضها  قياسية 

يتم  ذلك،  جانب  إىل   .2012 مارس  و12   5

األبحاث  نرشة  من  القادم  العدد  عىل  العمل 

جهداً  تتطلب  والتي   )2012 )مارس/إبريل 

باإلضافة  وجه،  أكمل  عىل  إلنجازها  مكثفاً 

املطبوعات  من  العديد  إنجاز  متابعة  إىل 

القادمة،  اإلنسانيات  ورشة  احتياجات  لتلبية 

جانب  إىل  العلمي،  امللصق  وفعاليات 

الخاصة  املتسلسلة  واإلصدارات  الوثائق 

األبحاث.  بقطاع 

الفرتة  ، كانت هذه  املطبوعات  لقطاع  بالنسبة 

وعمل  مكثف  جهٍد  من  تطلبته  ملا  عادية  غري 

الوقت  يف  اإلصدارات  إلنجاز  متواصل  دؤوب 

1818

ملية لعا ا نة  ملكا ا رفع  نحو  يسعى  ملطبوعات  ا مج  برنا

لكويت ا معة  جا يف  ألبحاث  ا لقطاع 

2012 للعام  األبحاث  قطاع  إصدارات  أحدث  من  مجموعة 
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رقم  العدد  بتجهيز  البدء  جانب  إىل   ، املحدد 

)20( من سلسلة األبحاث املمولة )صدر العدد 

العدد  إنتاج  وتم   ،)1987 عام  يف  منها  األول 

الحايل،  الوقت  ويف   .2011 عام  يف  منها   )19(

جميع  حول  املطلوبة  املعلومات  تجميع  يتم 

الكليات  حسب  واملستكملة  الجارية  املشاريع 

املمولة،  األبحاث  من   )20( رقم  العدد  إلنتاج 

أبحاث  يف  والتطور  النمو  من  سنوية  دورٍة  يف 

مع  املشرتكة  األبحاث  جانب  إىل   ، الكليات 

الخارجية. املؤسسات 

العلمي  النشاط  عىل  احتوائها  جانب  وإىل 

قطاع  مطبوعات  تشكل  الكويت،  جامعة  يف 

عىل  القائم  اإلسرتاتيجي  هدفه  األبحاث 

الوصول إىل املجتمع العلمي وما بعده، وتقديم 

املوثوقة  والبحثية  العلمية  املعلومات  ونرش 

الكويت  جامعة  يف  البحثية  السياسات  حول 

يكون  حتى  فيها،  املنح  ونظام  وإجراءاتها 

القوانني  بأحدث  ودراية  علم  عىل  الباحثون 

 ، ٍأسايس  وبشكل  والتطورات.   واإلجراءات 

عمٍل  يف  املطبوعات  قطاع  الهدف  هذا  يُبقي 

مستمر إلنجاز أحدث إصدارات قطاع األبحاث 

التي نوجز تفصيلها فيام ييل، إىل جانب أحدث 

جزءاً  كونه  العلمي  النرش  مجلس  إصدارات 

مدير  نائب  مكتب  مسؤوليات  من  أساسياً 

لألبحاث: الجامعة 

إصدارات قطاع األبحاث )من سبتمرب   -1

2011 إىل مارس 2012(:

األبحاث- نرشة   •

أكتوبر  عدد 

:2011
تم إصدارها يف أكتوبر 2011، حيث ركزت عىل   

إىل  يوليو  الفرتة من  الرئيسة خالل  الفعاليات 

سبتمرب 2011. وقد كان يف بؤرة تركيزها ورشة 

الكويت،  جامعة  أبحاث  واحة  مفهوم  تطوير 

قطاع  بني  التعاون  اتفاقية  توقيع  وحفل 

لألبحاث   AstraZeneca ورشكة  األبحاث 

التاجية،  الرشايني  أبحاث  مجال  يف  املشرتكة 

وإطالق برامج باحث ما بعد الدكتوراه وكريس 

املتميزة  األبحاث  سلسلة  وتأسيس  الباحث، 

االستثنائية  العلمية  اإلنجازات  بعرض  الخاصة 

العام.  الوعي  لتعزيز  التدريس  هيئة  ألعضاء 

عىل  السلسلة  من  األول  العرض  ركز  وقد 

عىل  معتمدة  مقاالت  أربعة  أول  ملخصات 

املمولة وغري  األبحاث  املتميزة من  املخرجات 

املمولة، واالمتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. 

املقاالت  عىل  فسيحتوي  الثاين  العرض  أما 

يف  البحثية  امللخصات  من  القادمة  األربعة 

عدد مارس /إبريل 2012 من النرشة، ليستمر 

أربعة  نرش  عىل  يقوم  ثابٍت  كنظاٍم  بعدها 

مقاالت يف كل عدد اعتامداً عىل سياسة أولوية 
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للحصول عىل منح التسهيالت العامة للحصول 

عىل أفضل املعدات وأحدث املختربات ألبحاث 

الجديدة  االتفاقيات  وفتحت  األسنان.  طب 

لدفع  جديدة  أبواباً  الخارجية  املؤسسات  مع 

إنجاز  نحو  والبحثية  العلمية  الرشاكات  مجال 

التقرير  ويحتوي  املشرتكة.  األبحاث  من  املزيد 

من  ضخم  وكٍم  والجداول  اإلحصائيات  عىل 

موسع  بشكل  توزيعه  تم  ،حيث  املعلومات 

ومن املمكن الوصول إليه إلكرتونياً عىل موقع 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث. تم نرشه 

واإلنجليزية. العربية  باللغتني 

األسس  وضع  حيث  املقرتحة،  االتفاقية 

خالل  األبحاث  قطاع  يف  املنعقد  لالجتامع 

لألوقاف.  العامة  األمانة  لوفد   2012 يناير 

1919

)21 ص  . . . . . . تتمة  (   

النرش للمتقدم أوالً . وقد تم أيضاً عرض املتلقني 

الواليات  يف  املسجلة  االخرتاع  لرباءات  الجدد 

املكافآت  عىل  الحاصلني  جانب  إىل   ، املتحدة 

الباحث  بجوائز  والفائزين  التشجيعية،  البحثية 

ومتلقي  الشباب،  من  باحث  وأفضل  املتميز 

العليا،  الدراسات  طلبة  أبحاث  مشاريع  جائزة 

كام تم تقديم خطة سري العمل الجديدة الخاصة 

باملشاريع ذات  امليزانيات املنخفضة ، إىل جانب 

التغطيات الثابتة املتعلقة بتحديث اإلحصائيات، 

واإلصدارات الجديدة، وأحدث إصدارات مجلس 

النرش العلمي. وملعلومات القراء، يتم توزيع نرشة 

املوقع  عىل  عرضها  يتم  كام   ، بتوّسع  األبحاث 

لألبحاث  الجامعة  نائب مدير  اإللكرتوين ملكتب 

) http://www.ovpr.kuniv.edu(   مع خيارات 

التحميل. تم نرشها باللغتني العربية واإلنجليزية. 

السنوي  •التقرير 

األبحاث  لقطاع 

 : 2011/2010
التقرير  يقدم   

 2011/2010 األبحاث  لقطاع  السنوي 

إنجازات  ألهم  متكاملة  تحليلية  صورة 

املستقبلية،  املهمة  وملالمح  الكليات  أبحاث 

واألنشطة  الجديدة،  املبادرات  يقدم  حيث 

إنجازات  ملخصاً  الجارية  والربامج   ، التنموية 

أبحاث  يف  والتطور  النمو  من  كامٍل  عاٍم 

 2010 سبتمرب   1 من  الفرتة  خالل  الكليات 

.2011 31 أغسطس  إىل 

األبحاث  قطاع  حافظ  العام،  مدار  وعىل   

من  الكليات  أبحاث  استمرارية  عىل 

الربامج  لتطورات  املستمرة  متابعته  خالل 

واألهداف  واإلسرتاتيجيات  الرئيسة، 

العام  أحداث  أهم  كان من  وقد  املستقبلية. 

ما  باحث   : الجديدين  الربنامجني  إطالق 

جانب  إىل  الباحث،  وكريس  الدكتوراه  بعد 

اإلعالن عن الدفعة األوىل من متلقي براءات 

املتحدة  الواليات  من  املسجلة  االخرتاع 

جودة  يعكس  استثنائياً  حدثاً  يعترب  والذي 

ناحية  من   . الكويت  جامعة  يف  األبحاث 

التحتية  البنية  تطوير  مجال  حقق  أخرى، 

األسنان  طب  كلية  سعي  مع  ملحوظاً  تقدماً 

ت  ال مجا  •

ية  لو و أل ا

البحثية:
كمرجع  إعداده  تم   

مجاالت  عرشة  عىل  يحتوي  للباحثني  عميل 

األبحاث  يف  البحثية  لألولويات  محددة 

تنفيذها حالياً يف جامعة  يتم  التي  املؤسسية 

باستمرار  الكليات  تشجيع  ويتم  الكويت. 

املجاالت،  هذه  يف  األبحاث  طلبات  لتقديم 

عىل  األولويات  مشاريع  تحتوي  حيث 

تتوفر  وللباحث  للمرشوع  إضافية  مميزات 

تم  الذي  الدليل  هذا  يف  تفاصيلها  جميع 

 ، القراء  2012. وملعلومات  يناير  إصداره يف 

بناًء  البحثية  األولويات  مجاالت  تحديد  تم 

أجراه  الكليات  جميع  شمل  استطالٍع  عىل 

حيث   ،2010/2009 عام  األبحاث  قطاع 

مجاالت  وتحديد  الكليات  ردود  تحليل  تم 

للتنفيذ  واعتامدها  البحثية  األولويات 

وقد   .2010 إبريل  من  األول  من  ابتداًء 

العربية  باللغتني  ونرشه  الدليل  إصدار  تم 

قطاع  موقع  عىل  يتوفر  كام  واإلنجليزية، 

اإللكرتوين.  األبحاث 

املواقع  مطوية   •

اإللكرتونية 
ملكتب نائب مدير 

لألبحاث  الجامعة 

لقطاع  اإللكرتونيني  املوقعني  تصميم  إعادة 

األبحاث ومكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث 

مبعلومات محدثة وشكل جديد كمصدٍر موثوق 

ألحدث املعلومات الخاصة بالتطورات العلمية 

يف جامعة الكويت . وقد حتم ذلك إنتاج مطوية 

العلمية  الربامج  لتعكس  العام  خالل  جديدة 

البحثية  واإلنجازات  والسياسات  املؤسسية 

عىل  املواقع  تحديث  ويستمر  للعامل.  وتقدمها 

مدى العام لعرض الربامج الجديدة، والفعاليات 

إىل  والندوات،  العمل  املتنوعة، وورش  العلمية 

جانب تقديم طلب البحث اإللكرتوين للتسهيل 

إضافة  متت  ذلك،  إىل  إضافًة  الباحثني.  عىل 

وإجراءات  بقواعد  الخاص  اإللكرتوين  الدليل 

الرابط  توفري  جانب  إىل  العلمي،  البحث  دعم 

املبارش ملواقع األبحاث املشرتكة ، وعرض القوائم 

التشجيعية  البحثية  املكافآت  ملتلقي  الكاملة 

امتياز  ولتقدير  املمولة  وغري  املمولة  لألبحاث 

واملعلومات حول  للمرشوع،  النهايئ  التقرير  يف 

الرشاكات واالتفاقيات الجديدة، مام يعمل عىل 

من  الكويت  لجامعة  العاملي  الحضور  تعزيز 

خالل املواقع الجديدة واملحدثة. ويتم تحديث 

مدير  نائب  مكتب  موقع  عىل  اإلحصائيات 

أحدث  لعرض  ٍدوري  بشكل  لألبحاث  الجامعة 

املعلومات حول أبحاث الكليات، بينام تحتوي 

اإلصدارات الجديدة التي ينتجها قطاع األبحاث 

واألولويات  البحثية  الربامج  مختلف  عىل 

جامعة  يف  والبحثية  العلمية  واإلنجازات 

الكويت. وقد تم إصدار املطوية يف مارس 2012، 

حيث تقدم املواقع بصورة جديدة ومحتويات 

املؤسسية يف  األبحاث  حول  تنوعاً  وأكرث  أشمل 

العربية  باللغتني  نرشها  تم   . الكويت  جامعة 

واإلنجليزية.

جامعة  اتفاقية    •    

واألمانة  الكويت 

لألوقاف،  العامة 

منشور   :2012
تفاصيل  عىل   احتوى 
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التقييم  للتعجيل يف عملية  النهائية  مشاريعهم 

والتحكيم.

20

الستكمالها الرئيس  للباحث  إعادتها  سيتم  المكتملة   غير  التقارير 

20

تحسني  نحو  أخرى  خطوة  األبحاث  قطاع  اتخذ 

للباحثني  املحّدثة  اإلرشادات  بتحديد  إجراءاته 

النهائية  التقارير  إعداد  بشأن  الرئيسيني 

الناجح  االكتامل  عند  وتسليمها  ملشاريعهم 

عىل  املحدثة  اإلرشادات  عرض  تم  وقد  للبحث. 

ديسمرب  خالل  األبحاث  لقطاع  اإللكرتوين  املوقع 

2011، حيث تقدم منوذج التقرير النهايئ الواجب 

اتباعه من قبل جميع الباحثني الرئيسيني لتسهيل 

عملية  ولتعجيل  ألبحاثهم  املوضوعي  التقييم 

عىل  تطبيقه  سيتم  موحٌد  إجراٌء  وهو  التحكيم، 

الباحث  يسلمها  التي  النهائية  التقارير  جميع 

الرئيس. وقد برزت الحاجة إىل تحديث إجراءات 

إعداد التقرير النهايئ بعد رصد اختالف األساليب 

املتبعة يف التقارير التي يسلمها الباحثون ، حيث 

تعترب  التي  الرئيسة  العنارص  بعض  إلغاء  يتم 

أساسية يف عمليات التقييم والتحكيم. 

تحرك  إىل  التقارير  يف  االختالف  هذا  أدى  وقد 

الحالية  اإلجراءات  مراجعة  نحو  األبحاث  قطاع 

يلتزم  أن  يجب  التي  الرئيسة  النقاط  وتحديد 

إعدادهم  أثناء  الرئيسيني  الباحثني  جميع  بها 

اكتامل  عند  وتسليمها  النهائية  أبحاثهم  لتقارير 

تأيت  إلزامية،  متطلبات  لكونها  ونظراً  املرشوع. 

قطاع  سياسة  مع  متوافقة  املطّورة  اإلجراءات 

اإلجراءات  بتوحيد  الخاصة  الحالية  األبحاث 

الباحثني،  وملعلومات  الباحثني.  عىل  والتسهيل 

التقرير  إلعداد  الجديدة  اإلجراءات  تتمحور 

جانب  إىل  رئيسة،  مكونات  ثالثة  حول  النهايئ 

الباحثني  عىل  للتسهيل  أساسية  عنارص  تحديد 

تنظيم تقارير أبحاثهم وفقاً لها. وفيام ييل عرٌض 

النهايئ،  التقرير  بإعداد  الخاص  الجديد  للنظام 

العنارص  من  عنرٍص  أي  حذف  سيؤدي  حيث 

املرشوع  تقرير  اكتامل  تعطيل  إىل  املذكورة 

الستكامله.  الرئيس  للباحث  إعادته  وبالتايل 

األساسية  واملتطلبات  العنارص  تحديد  ومع 

باحثي  التزام  األبحاث  قطاع  يتوقع  بوضوح، 

الكليات بتطبيق النظام املوحد يف إعداد تقارير 

النهايئ  التقرير  إلعداد  الرئيسة  العنارص 

للمرشوع 

عنوان املرشوع أ . 

رقم املنحة )الرمز املمنوح للمرشوع( ب . 

جـ.  أسامء الفريق البحثي

امليزانية اإلجاملية للمرشوع ، إىل جانب أي  د . 

ميزانية جانبية مستخدمة )إن وجدت(.

فيها  مبا   ، ونهايته  املرشوع  بداية  تواريخ  ه . 

فرتات التمديد )إن وجدت(.

اإلنتاجية البحثية للمرشوع فيام يتعلق بـ: و . 

األوراق املقدمة.   •

األوراق املقبولة.  •

األوراق املنشورة .  •

املرشوع  مفهوم  عىل  تحتوي  عامة  مقدمة   •

وأهدافه وفئات امليزانية. 

عرض مخترص ألبرز املنجزات البحثية خالل   •

سنوات البحث السابقة. 

عرض للنتائج التي تم التوصل إليها ، ومدى   •
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االلتزام مبنهجية البحث املقرتحة. ويف حالة 

أي جانب من  رئيسة عىل  تعديالت  إجراء 

تقديم  يجب   ، األصيل  الطلب  جوانب 

تربيرات وأسباب مقنعة. 

جميع  إنجاز  التقرير  يتضمن  أن  يجب   •

األهمية  تحديد  مع  البحث،  أهداف 

العلمية لنتائجه، إىل جانب إدراج املقاالت 

املنشورة أو املقبولة للنرش وأسامء املجالت 

أيضاً  يجب  فيها.  البحث  نرش  تم  التي 

الواقعة  أو  للنرش  املقدمة  املقاالت  إدراج 

املقدمة  النتائج  جانب  إىل  اإلنتاج،  تحت 

العاملية.  واملؤمترات  الندوات  يف  واملناقشة 

مهمة  املعلومات  هذه  تعترب   ، ٍعام  بشكل 

العلمية   املخرجات  انعكاس  سياق  يف 

للمرشوع املستكمل .

عىل  النهايئ  التقرير  يركز  أن  املمكن  من   •

تطبيقها  وإمكانية  املتحققة  النتائج  أهمية 

العريب.  الخليج  ودول  الكويت  دولة  عىل 

التقرير  يحدد  أن  يجب  ذلك،  إىل  إضافة 

البحث  استمرارية  إىل  الحاجة  أهمية 

العلمي يف مجال الدراسة املحدد للمرشوع.

قطاع  دعم  إىل  باإلشارة  البحث  يلتزم  أ. 

ومتويله  الكويت  جامعة  يف  األبحاث 

تنفيذه.  للمرشوع وتسهيل 

قطاع  منحة  رقم  ذكر  يتم  أن  أيضاً  يجب  ب. 

جميع  يف  الكويت  جامعة  يف  األبحاث 

عن  الناتجة  واإلصدارات  البحثية  األوراق 

املرشوع. 

غري  تقرير  أي  إعادة  سيتم  العلم:  )يرجي 

استكامله(. ليتم  مكتمل 



                                                                                            
www.kuniv.edu

العلمي النشر  مجلس  إصدارات  بعض 

21

.2011

عامة  صورًة  السابقة  اإلصدارات  وتقدم 

نائب  مكتب  يف  املطبوعات  برنامج  لنشاط 

يقوم  حيث   ، لألبحاث  الجامعة  مدير 

وتنقيحها  املعلومات  تجميع  عىل  إنتاجها 

احتياجات  سياق  يف  املحتويات  وتأليف 

يتم  حتى  وأولوياته،  األبحاث  قطاع  برامج 

للكليات  املعلومات  وأحدث  أهم  إيصال 

أجمع.  والعامل  الخارجية  والقطاعات 

لإلصدارات  األبحاث  قطاع  إنتاج  وميثل 

املتعلقة  بالتزاماته  الوفاء  الرئيسة 

العلمية  للجوانب  شاملة  صورٍة  بتقديم 

جانب  إىل  الكويت،  جامعة  يف  والبحثية 

والحفاظ  الطارئة  االحتياجات  تلبية 

واملتسلسلة  الجارية  املطبوعات  عىل 

القرار  وصّناع  والعلامء  للباحثني  إليصالها 

العامل.  حول  والقراء  الخارجية  واملؤسسات 

لربنامج  الرئيس  الدافع  الهدف  هذا  ويبقى 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  يف  املطبوعات 

يف  األبحاث  قطاع  أنشطة  لتبقى  لألبحاث، 

العاملي،  االهتامم  بؤرة  يف  الكويت  جامعة 

حول  املوثوقة  املعلومات  نرش  وليتم 

دائم  بشكٍل  املؤسسية  األبحاث  تطورات 

توزيع  يتم   ، القراء  وملعلومات  ومتجدد. 

موّسع  بشكٍل  األبحاث  قطاع  مطبوعات 

كام   ، الطلب  عند  املطبوعة  النسخ  وتتوفر 

مواقع  عىل  إلكرتونياً  إليها  الوصول  ميكن 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

البحث  خيارات  مع  األبحاث  وقطاع 

 : لتحميل وا

)http://www.ovpr.kuniv.edu(

)http://www.ovpr.kuniv.edu/re-

search(

وقدم املنشور الرؤية واألهداف واملسؤوليات   

 ، العلمية  األبحاث  لدعم  بكل طرف  الخاصة 

املستقبلية  والنظرة  التنفيذ  آلية  جانب  إىل 

للمرشوع  أساسية  كدعامة  الوقف  لصندوق 

العربية  باللغة  إعداده  تم  وقد  املقرتح. 

وتعديله  لنقاشه  املشاركني  عىل  وتوزيعه 

لالتفاقية.  النهائية  بالصيغة  والخروج 

عة  مجمو  •

ت  ا ر ا صد إ

عمل  ورشة 

ت  لكليا ا

من  عدٍد  عىل  احتوت  وقد  اإلنسانية: 
األوراق،  ملف  مثل  الورشة  متطلبات 

والشهادات،  وامللصقات،  واملنشورات، 

التي  بالورشة  املشاركني  تعريف  وبطاقات 

تم  وقد   .2012 مارس  و14   13 عقدت يف 

بالتنسيق  وطباعتها  املجموعة  تصميم 

املحدد.  الوقت  يف  وإيصالها  املطبعة  مع 

العربية.  باللغة  إعدادها  وتم 

عة  مجمو 	•

ت  ا ر ا صد إ

امللصق  يوم 

تم  العلمي: 

لقطاع  العلمي  امللصق  فعاليات  عقد 

 2012/2011 األكادميي  للعام  األبحاث 

و12  اإلنسانية(  )الكليات  مارس   5 يف 

وقد   . العلمية(  )الكليات  مارس 

امللصق،  يوم  دعوات  املجموعة  تضمنت 

وشهادات  املعروضة،  وامللصقات 

قطاع  حقق  وقد  واملشاركني.  الفائزين 

بطباعة  متثّل  مذهالً  إنجازاً  املطبوعات 

يقدم  قيايس  وقٍت  يف  علمياً  ملصقاً   87

يف  املشاركني  للباحثني  البحثية  اإلنجازات 

كليات  ملصقات  بلغت  حيث  الفعاليتني، 

والبنات  والعلوم  والبرتول  الهندسة 

ملصقاً  و37   ، علمياً  ملصقاً   50 الجامعية 

اإلدارية  والعلوم  اآلداب  لكليات  علمياً 

االجتامعية  والعلوم  والرشيعة  والرتبية 

األبحاث  قطاع  يف  وطباعتها  تصميمها  تم 

باللغتني  لها  الباحثني  اعتامد  بعد 

واإلنجليزية. العربية 

العلمي   النرش  مجلس  إصدارات   -2  

إىل   2011 سبتمرب  من    )للفرتة 

:)2012 يناير 

العديد  العلمي  النرش  مجلس  أصدر 

كاآليت:  العلمية  املجالت  من 

والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   •

.2011 أكتوبر   – )142 غ) 

 ،  )35 ( املجلد  الحقوق،  مجلة   •

.2011 سبتمرب   –  )3( العدد 

 ،  )35 ( املجلد  الحقوق،  مجلة   •

.2011 ديسمرب   –  )4( العدد 

والدراسات  الرشيعة  مجلة   •

العدد   ،  )26( املجلد   ، اإلسالمية 

.2011 –ديسمرب   )87(

للدراسات  العربية  املجلة   •

العدد   ،  )30( املجلد   ، اإلنسانية 

.2012 )117( – شتاء 

والعلوم  اآلداب  حوليات   •

سبتمرب   -  )32( املجلد  اإلنسانية، 

.2011

والعلوم  اآلداب  حوليات   •

ديسمرب   -)32( املجلد  اإلنسانية، 

أحدث إصدارات مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث  ...  )من صفحة 19 (               
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من  باحثًا   92 حصل 
على  الكليات  مختلف 

منذ  المكافأة 
إبريل   1 في  إطالقها 

2012 يناير  حتى   2010

جديدة  أبعاداً  يأخذ  الكليات  أبحاث  يف  الجودة  عامل ضامن      

مع إعالن قطاع األبحاث مؤخراً عن حصول 

البحثية  املكافآت  عىل  جديداً  باحثاً   19

األخرية  األربعة  األشهر  خالل  التشجيعية 

يُظهر   ،)2012 يناير  إىل   2011 أكتوبر  )من 

الكليات  أبحاث  يف  الجودة  ضامن  عامل 

الباحثني  عدد  تزايد  مع  رسيعاً  تحسناً 

أفضل  يف  املنشورة  أبحاثهم  تظهر  الذين 

والشهرة.  التأثري  ذات  العاملية  املجالت 

عن  الجدد  الفائزين  عن  اإلعالن  ويعرّب 

املجالت  أفضل  نحو  املتزايد  الكليات  سعي 

وهو   ،  )  JCR  ( لتصنيف  وفقاً  العلمية 

يف  بقوة  األبحاث  قطاع  يدعمه  تطّوٌر 

 92 األبحاث  قطاع  وقدم   . الكليات  جميع 

الكليات  لباحثي  تشجيعية  بحثية  مكافأة 

2010، وحتى  الربنامج يف إبريل  منذ إطالق 

تتوفر  القراء،  وملعلومات   .2012 يناير 

باملكافأة  الفائزين  لجميع  الكاملة  القوائم 

اإللكرتوين             األبحاث  قطاع  موقع  عىل 

 ،http://www.ovpr.kuniv.edu/research

عن  الجدد  الفائزين  أسامء  هنا  تقدم  بينام 

االمتياز  وعن  املمولة،  وغري  املمولة  األبحاث 

الكلية  حسب   ، للمرشوع  النهايئ  التقرير  يف 

النهايئ.  البحث/التقرير  نرش  وسنة 

عىل  باحثاً   92 عدد  توزع  األرقام،  وبلغة 

 )%  32.6 ( باحث   30 الكليات،مع  مختلف 

باحث  و42   ، املمولة  األبحاث  فئة  تحت 

املمولة،  غري  األبحاث  فئة  تحت   )%  45.7 (

التقرير  فئة  تحت   )%  21.7 ( باحث  و20 

األرقام  هذه  وتقدم  للمرشوع.  النهايئ 

الكليات  باحثي  املتزايد من  العدد  إحصائيات 

يف  والبحثية  العلمية  جهودهم  تساهم  الذين 

جامعة  يف  العلمي  البحث  وجودة  مكانة  رفع 

الكويت، حيث تُنرش أبحاثهم يف أفضل املجالت 

العلمية العاملية. ويسعى قطاع األبحاث لتعزيز 

هذه الجهود من خالل اسرتاتيجيته القامئة عىل 

عالية  األبحاث  إنجاز  يف  الكليات  مشاركة  دعم 

كالتزاٍم  الوطنية  االحتياجات  تلبي  التي  الجودة 

مؤسيس ومسؤولية اجتامعية. 

نحو  األبحاث  قطاع  يسعى  الحايل،  الوقت  ويف 

حتى  الكليات  أبحاث  يف  الجودة  عامل  تقوية 

تتبوأ جامعة الكويت مكانة عاملية رفيعة اعتامداً 

ذلك،  عىل  بناًء  البحثية.  مخرجاتها  جودة  عىل 

الصديقة  اإلجراءات  من  العديد  القطاع  اتخذ 

للباحث مثل الزيارات الشخصية للكليات لخلق 

جامعة  يف  العالية  الجودة  ألبحاث  مالمئة  بيئة 

عمل   ، اإلجراءات  تحسني  وإىل جانب  الكويت. 

)23 ص  ...... )تتمة    

1.  Yigit, AH; Christoforou, AP; Majeed, MA: “ A nonlinear visco-elastoplastic impact model and the coefficient  
of   restitution.” Journal of   Nonlinear Dynamics, 2011,  66(4);  pp. 509-521.  ( Nonlinear Dynamics Journal 
is listed  14th out of  122  in the Mechanical Engineering  category).

 كلية العلوم
العام 2012

1. Al-Sagheer, F; Ahmed, Z: “ PVC-silica hybrids: Effect  of  sol-gel conditions on the morphology of  silica particles 
and thermal mechanical properties of  the hybrids.” Journal of  Sol-Gel Sci. Technol., 2012, 61; pp. 229-235.(Journal 
of  Sol-Gel Sci. Technol. Is listed 3rd out of  25 in the  Ceramics Materials Science category)

التشجيعية  البحثية  المكافآت  على  الجدد  الحاصلون 
)2012 يناير  حتى   2011 اكتوبر  )من 

 
الممولة األبحاث  عن  الفائزون  أ- 

والبترول الهندسة  كلية 
  العام 2011
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)30 ص  ...... )تتمة    

للتسهيل  خدماته  تعزيز  عىل  األبحاث  قطاع 

عىل الباحثني وتقوية ثقتهم بنظام املنح البحثية 

الحيوية  املشاريع  إلنجاز  معتمدة  داعمة  كآلية 

وتهدف  التنموية.  الوطنية  االحتياجات  لخدمة 

الطلب  بتوفري  الخاصة  األبحاث  قطاع  إجراءات 

العلمية،  املهامت  ورفع مخصصات   ، اإللكرتوين 

وتطبيق املكافآت البحثية إىل تقديم املزيد من 

األولويات  لتناول  للكليات  والتشجيع  الدعم 

وتعمل  واملجتمع  الدولة  تهم  التي  البحثية 

الكويت  لجامعة  البحثية  املكانة  رفع  عىل 

واالعتامد.  الجودة  من  عاملية  مستويات  إىل 

تحّسن  استمرار  إىل  األبحاث  قطاع  ويتطلع 

الكويت.  جامعة  يف  األبحاث  جودة  مستوى 

الجدد  الفائزين  ألسامء  عرٌض  ييل  وفيام 

البحثية التشجيعية، حيث حصل 8  باملكافآت 

و8   ، املمولة  األبحاث  فئة  تحت  عليها  منهم 

تحت  و3   ، املمولة  غري  األبحاث  فئة  تحت 

للمرشوع. النهايئ  التقرير  يف  االمتياز  فئة 

العام 2011

1. Al-Mousawi, SM; Abdelhamid, IA; Moustafa, MS; Elnagdi, MH: ”Functionally substituted nitriles as versatile rea-
gents in organic synthesis: Recent developments in our laboratories.”  Journal of  Current Organic Synthesis, 2011, 
8(6), pp. 892-900. (Current Organic Synthesis Journal  is listed 9th  out of  56 in the Organic Chemistry category).

2. Al-Azemi, T; Mohamed, AA: “  Flourinated ε -caprolactone: Synthesis and ring-opening polymerization of  new 
α- fluoro- ε -caprolactone monomer.”  Polymer Journal, 2011, 52, pp. 5431-5438. (Polymer Journal is listed 9th 
out of  79 in the Polymer Science category).

3. Al-Kharafi, F; Ghayad, IM; Abdullah, RM: “ Effect of  chlorine gas bubbling on the Dezincification of  brass in  
acidified sodium sulfate solution.”  Journal of  Corrosion Science Section, 2011, 67(11), June 30. (Journal of  Cor-
rosion Science Section is listed  15th out of  76 in the Metallurgy & Metallurgical Engineering category).

4. Zaher, AA; AbuRezq, A: “On the design of  chaos-based secure communication systems.” Journal of  Communica-
tions in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2011, 16, pp. 3721-3737. (Communications in Nonlinear 
Science and Numerical Simulation Journal is listed 3rd out of  54 in Mathematical Physics).

كلية البنات الجامعية
العام 2011

1.  Al-Dallal, J: “Measuring the discriminative power of  object-oriented class cohesion metrics.”  IEEE Transactions on 
Software Engineering, 2011, 37(6). (IEEE Transactions on Software Engineering  Journal  is listed 9th out of  99  
in the Software Engineering,  Computer Science category).

2.  Yassin, MF: “Impact of  height and shape of  building roof  on air quality in urban street canyons.” Journal of  Atmos-
pheric Environment, 2011, 45, pp. 5220-5229. (Journal of  Atmospheric Environment is listed 24th out of  193 in 
the Environmental Sciences category).

الممولة غير  األبحاث  عن  الفائزون  ب- 

والبترول الهندسة  كلية 
العام 2012

1.  Albahri, TA: “ Develoiping correlations for the properties of  petroleum fuels and their fractions.” Journal of  Fluid 
Phase Equilibria, 2012, 315, pp. 113-125. (Fluid Phase Equilibria Journal is listed  5th out of  51 in the Ther-
modynamics category. 

2.  Mohammad, MG; Ahmad, I; Salman, A; Hamdan,S: “Broadcast scheduling in packet radio networks using Harmo-
ny Search algorithm” Journal of  Expert Systems with Applications,  2012, 39, pp. 1526-1535.(Expert Systems 
with Applications Journal is listed 50th out of 247 in Electrical & Electronic Engineering category).

قطاع األبحاث يعلن عن 19 فائزًا   ...  )من صفحة 22 (               
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لوفد  ا قام 

رة  بزيا لسعودي  ا

مدير  ئب  نا مكتب 

لألبحاث  معة  لجا ا

 2012 15 مارس  يف 

م  الختتا ا بعد 

لندوة  لناجح  ا

24

بإعداد  يتعلق  فيام  الرئيسة  االهتاممات 

املخرجات  ونرش  الجودة  عايل  علمي  مقرتح 

العاملية،  العلمية  املجالت  يف  البحثية 

األخالقية  االهتاممات  تناول  إىل  باإلضافة 

والحامية  والحقوق  الخصوصية  مثل 

. ية لفكر ا

 

يومني، حيث  الورشة عىل مدى  وقد عقدت 

والرتبية  اآلداب  لكليات  األول  اليوم  كان 

بقاعة   )2012 مارس   3 )الثالثاء  والرشيعة 

كيفان،  يف  الرتبية  كلية  يف  املسلم  بسامة  د. 

اإلدارية  والعلوم  الحقوق  كليات  ورشة  أما 

األربعاء  يوم  فأقيمت  االجتامعية  والعلوم 

الكويت  بنك  قاعة  يف   2012 مارس   14

يف  االجتامعية  العلوم  كلية  يف  الوطني 

املشاركني  عدد  أن  بالذكر  وجديٌر  الشويخ. 

مشاركاً   115 إجاميل  بلغ  قد  الورشة  يف 

والبحثي العلمي  للتعاون  مالمئة  فرصة  تتيح  لزيارة  ا

24

التدريس  هيئة  أعضاء  من 

العليا. الدراسات  وطلبة 

املحارضات،  جانب  وإىل 

األجواء  الورشة  وفرت 

سبل  الستكشاف  املالمئة 

بني  البحثي  التعاون 

قام  حيث  الجامعتني، 

يف  بجولة  السعودي  الوفد 

اإلنسانية  الكليات  رحاب 
زيارته  إىل  باإلضافة  الكليات،  عمداء  للقاء 

دراسات  ومركز  العلمي  النرش  ملجلس 

زار  وقد  العربية.  والجزيرة  الخليج 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  أيضاً  الوفد 

وفرت  حيث   ،2012 مارس   15 يف  لألبحاث 

املحارضين  لتكريم  املالمئة  الفرصة  الزيارة 

وشهادات  التذكارية  الدروع  مبنحهم 

عىل  دات  لشها ا توزيع  تم  كام   ، لتقدير ا

ختتمت  ا وقد  لورشة.  با ركني  ملشا ا جميع 

تشجع  بية  يجا إ ء  بأجوا لورشة  ا ليات  فعا

ون  لتعا ا خالل  من  لعلمي  ا لبحث  ا تعزيز 

دة  الستفا وا معتني  لجا ا بني  لبحثي  ا

لتطوير  ملتنوعة  ا لخربات  ا من  دلة  ملتبا ا

 . وتقدمها ألبحاث  ا

ورشة عمل قطاع األبحاث حول الكتابة والنشر العلمي  ...  )من صفحة 8 (               

نائب مدير اجلامعة لألبحاث مع الوفد السعودي

تكرمي الوفد السعودي

وأخالقيات  ألبحاث  ا ونرش  بة  “كتا

عىل  عقدت  لتي  ا لعلمي”  ا لبحث  ا

قطاع  بتنظيمها  م  قا لتي  وا يومني  مدى 

ستقبل  ا نية.  إلنسا ا للكليات  ألبحاث  ا

مدير  ئب  نا لسند  ا حسن  د.  . أ لوفد  ا

 . د . أ عديه  ومسا لألبحاث  معة  لجا ا

لساموي  ا نجيب  د.  . أ و  بيدي  لبا هيثم 

لعتيبي.  ا عبيد  ود. 

بنخبة  لرتحيب  ا وة  لند ا حت  تا أ وقد 

بن  محمد  م  إلما ا معة  جا من  ة  تذ ألسا ا

بية  لعر ا ململكة  ا يف  ض  يا لر ا يف  سعود 

 . د . أ لوفد  ا تضمن  حيث   ، ية لسعود ا

من  فع  لنا ا حمود  بن  للطيف  ا عبد 

حمد  بن  لح  صا  . ود فيا  لجغرا ا قسم 

محمد   . ود لرتبية  ا كلية  من  ف  لعّسا ا

يف  لنفس  ا علم  قسم  من  لحمومي  ا

 . لعلوم ا كلية 

العلمي  التبادل  إىل  الزيارة  قادت  وقد 

عىل  الوفد  أثنى  حيث  الطرفني،  بني  املثمر 

للبحث  وتشجيعه  لدعمه  األبحاث  قطاع 

فة  إلضا با  ، ته يا مستو فة  بكا لعلمي  ا

بة  لكتا ا ندوة  لتنظيم  درته  مبا ىل  إ

نه  ميا إ و نية  إلنسا ا ت  للكليا لعلمية  ا

ت  لكليا ا زميالتها  عن  ناً  شأ تقل  ال  نها  بأ

لعلمي. ا لبحث  ا ل  مجا يف  لعلمية  ا

ويف ختام الندوة، تم تقديم الدروع التذكارية 

يكون  أن  أمل  عىل  للوفد،  التقدير  وشهادات 

البحثي  والتبادل  التعاون  من  املزيد  هناك 

ية  لتنمو ا باملسرية  لالرتقاء  الجامعتني  بني 

. لبحثية ا و

www.ovpr.kuniv.edu/research                                      



                                                                                            
www.kuniv.edu 25

بني  العلمي  التعاون  أسس  وضع  بعد 

الكويتية  البرتول  ورشكة  الكويت  جامعة 

عقدا  الذين  االجتامعني  خالل  الوطنية 

مايو   23 و   2011 ديسمرب   6 يف  الرشكة  مع 

العلمية  الرشاكة  عملية  تطورت   ،  2011

املقرتحة  للنامذج  األبحاث  قطاع  بتحديد 

خالل  الرئيسة  املجاالت  يف  البحث  إلنجاز 

الرشكة  مقر  يف  املنعقد  الثالث  االجتامع 

االجتامع  ترأس  وقد   .2011 نوفمرب   2 يف 

العضو  نائب  الجيامز،  أحمد  السيد 

من  وفد  وحرضه   ، الشعيبة  ملصفاة  املنتدب 

هيثم  أ.د.  تضمن  الكويت  جامعة  أساتذة 

الجامعة  مدير  نائب  مساعد  لبابيدي، 

من  املسلم  الوهاب  عبد  وأ.د.   ، لألبحاث 

الهندسة  كلية   ، الكيميائية  الهندسة  قسم 

قسم  من  بومجداد  عيل  وأ.د.   ، والبرتول 

تقديم  تم  حيث  العلوم  كلية   ، الكيمياء 

عمل  إطار  تحدد  التي  البحثية  املوضوعات 

واملحاكاة  النمذجة،  حول  املشرتكة  األبحاث 

انبعاث  تقليل   / الحفازة  واملواد  والتحكم، 

النيرتوجني.  أوكسيدات 

الفني  املنسق  الرضوان،  د.سعاد  رحبت  وقد 

رشكة  يف  والتكنولوجيات  األبحاث  قسم  يف 

أهمية  برشح  وقامت  بالحضور،  البرتول 

البرتول  ورشكة  الكويت  جامعة  بني  التعاون 

املشرتكة  األبحاث  إلنجاز  الوطنية  الكويتية 

الصناعات  لقطاع  األهمية  ذات  املجاالت  يف 

يف  تطبيقها  املمكن  من  والتي  النفطية، 

جامعة  خربات  عىل  اعتامداً  التكرير  صناعة 

وإمكانياتها. وقدراتها  الكويت 

العلمية  العروض  عىل  اللقاء  ركز  وقد 

الكويت،  جامعة  وفد  قدمها  التي  الثالثة 

العلمية  الجوانب  حددت  حيث 

النمذجة،  مجاالت  يف  لألبحاث  والتجريبية 

منوذجاً  وطورت   ، والتحكم  واملحاكاة 

يتعلق  فيام  للتنبؤ 

اإللكرتوين  بالرصد 

بجودة  والتحكم 

التكسري  منتج  

إىل  الهيدروجيني، 

املواد  تناول  جانب 

الحرتاق  الحّفازة 

الطبيعي  الغاز 

للبيئة  الصديقة 

مادة  توفري  بهدف 

للتحكم  حّفازة 

السام  باالنبعاث 

أوكسيدات  لغازات 
العلمية  العروض  أعقب  وقد  النيرتوجني. 

امليض  عىل  اإلجامع  إىل  أفضت  مناقشاٍت 

من  التي  املحددة  باملقرتحات  قدماً 

البحثية  الفرق  قبل  من  إنجازها  املمكن 

البرتول  ورشكة  الكويت  جامعة  من 

الوطنية.  الكويتية 

مجموعة  تأسيس  عىل  أيضاً  االتفاق  وتم 

إضافية  موضوعاٍت  لتحديد  عمل 

والتحكم،   ، النمذجة  مجاالت  يف  للتعاون 

بالبيئة،  املتعلقة  والجوانب  واملحاكاة، 

املمكن  من  التي  املوضوعات  خاصًة 

أثناء انعقاد العرض العلمي جلامعة الكويت

املشاركون في لقاء جامعة الكويت وشركة البترول الكويتية الوطنية 

مع   ، البرتول  رشكة  خدمات  عىل  تطبيقها 

يف  وخرباتها  الكويت  جامعة  جهود  وضع 

االعتبار.  يف  املجال 

لرشكة  مفتوح  يوٍم  تنظيم  قريباً  سيتم  و 

الكامل  لالطالع  الوطنية  الكويتية  البرتول 

يف  واملختربات  العامة  التسهيالت  عىل 

العلمية  ومصادرها  الكويت  جامعة 

املتطورة  والتقنية 

األبحاث  إلنجاز 

يبية  لتجر ا

وتجري  واملتقدمة. 

بني  حالياً  الجهود 

لتحديد  الطرفني 

التفاهـم  مذكرة 

التفاقية   )MOU (

املشرتك  التعاون 

للحيز  وإدخالها 

بني  الرسمي 

كام  الطرفني، 

املشرتكة  لألبحاث  السبل  متهيد  يتم 

الحيوية  اإلسرتاتيجية  املوضوعات  يف 

والبيئة  النفط  صناعة  مجال  يف  للطرفني 

الكويت.  دولة  يف 
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مشاريع أعىل وأقل فئة من امليزانية 257 مرشوعاً )53.7%( جارياً حتى يناير 2012، مع 69 مرشوعاً 

2501 د.ك ترتاوح من  التي  امليزانية  الوسط من  الفئة  )14.4%( يف  فقط 

26

النشاط البحثي في الكليات يحافظ على تطوره العلمي
مع 479 مشروعًا جاريًا ومستكماًل وقيد الدراسة خالل

الخمسة شهور األولى من العام األكاديمي 2012/2011

www.ovpr.kuniv.edu/research                                      
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*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 يناير 2012.     
**  القيمة بالدينار الكويتي.  

* 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.

2 0 1 2 /  2 0 11 لبحثي  ا ط  لنشا ا لي  جما إ  .1 قم  ر ل  و لجد ا
* )2 0 1 2 ير  ينا  3 1 لى  إ  2 0 11 سبتمبر    1  (

اإلجمالي
أكثر من 8500 8500 - 2501 أقل من 2501

حالة المشروع

326 161 69 96 جار

56 13 11 32 مستكمل

97 54 19 24 قيد الدراسة

479 228 99 152 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

479
)%31.7()%20.7()%47.6(

)%20.2(

)%68.1(

)%11.7(

عىل  الكليات  يف  البحثي  النشاط  حافظ 

تطوره العلمي مع بداية العام األكادميي 

مرشوعاً   479 إجاميل  مع   2012/2011

تشكل  الدراسة  وقيد  ومستكماًل  جارياً 

خالل  الكليات  ألبحاث  العامة  النظرة 

العام  بداية  من  األوىل  الخمسة  الشهور 

يناير  إىل   2011 سبتمرب  يف  األكادميي 

2012. وعىل الرغم من تباين مستويات 

عىل  الكليات  جميع  حصلت   ، التمويل 

العلمية  مشاريعها  ملتابعة  البحثية  املنح 

ويف  والتطبيقية،  األساسية  املجاالت  يف 

قطاع  عمل  حيث  واإلنسانيات،  اآلداب 

من  استمراريتها  ضامن  عىل  األبحاث 

واملصادر  املايل  للدعم  تقدميه  خالل 

يتعلق  فيام  أما  املتنوعة.  والخدمات 

تباين  الكليات،  عىل  األبحاث  بتوزيع 

كل  مشاركة  معدالت  بحسب  العدد 

لقطاع  التابع  املنح  نشاط  يف  كلية 

بعض  مشاركة  ارتفعت  حيث  األبحاث، 

إىل  ثابتاً،  البعض  بقي  فيام  الكليات، 

اآلخر.  البعض  مشاركة  انخفاض  جانب 

مشاركة  بلغت   ، اإلطار  هذا  ومن خالل 

الكويت  جامعة  أبحاث  يف  الكليات 

إجاميل 479 مرشوعاً ، منها 326 مرشوعاً 

)68.1%( جارياً ، و56 مرشوعاً  ) %11.7( 

مستكماًل ، و97 مرشوعاً ) 20.2% ( قيد 

الدراسة )الجدول 1(.

 

إنجاز  نحو  الكليات  ميل  رصد  تم  وقد 

مستويات  ذات  الشاملة  املشاريع 

األكرب  العدد  خالل  من  العالية  امليزانية 

أعىل  الجارية تحت  املشاريع  املتمثل يف 

تتجاوز  التي  امليزانية  فئات  من  فئة 

 ،)%33.6  - مرشوعاً    161( د.ك   8500

)20%( تحت  96 مرشوعاً     بينام جاء 

من  )أقل  امليزانية  فئات  من  فئة  أقل 

2501 د.ك(. وبجمعهام معاً ، بلغ إجاميل 

قطاع األبحاث يطبق خطة سير العمل الجديدة لتحقيق اإلجازة
السريعة للمشاريع ذات الميزانية المنخفضة

...... ص27(   )تتمة 
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8500 د.ك.  وتوّضح هذه األرقام تفضيل   إىل 

الكليات بني أعىل وأقل فئات امليزانية، بينام تظل 

الفئة الوسط هي األقل. وملعرفة ما إذا كان هذا 

الكليات،  أبحاث  يف  متذبذباً  أم  مستمراً  النسق 

املنح  نشاط  ورصد  متابعة  يف  االستمرار  يجب 

السنوات  مدى  عىل  الكليات  جميع  يف  البحثية 

الحالية  األرقام  تظهر  حال،  أي  عىل  القادمة. 

الدراسة  وقيد  واملستكملة  الجارية  للمشاريع 

 - مرشوعاً   161( الجارية  املشاريع  أغلبية 

33.6 %(  وقيد الدراسة )54 مرشوعاً - %11.3( 

التي  امليزانية  فئات  من  فئة  أعىل  تحت 

من  عدٍد  أعىل  يقع  بينام  د.ك،   8500 تتخطى 

 )%  6.7  - مرشوعاً   32( املستكملة  املشاريع 

يف أقل فئة التي ال تتجاوز 2501 د.ك . ويعترب 

ذلك منطقياً يف ظل املشاريع ذات مدة اإلنجاز 

التي ال تتخطى عاماً واحداً مثل سلفــة البحـث 

الجارية  املشاريع  وبجمع   .)RIG( التمهـيدي 

واملستكملة وقيد الدراسة معاً، نجد أن األغلبية 

منها )228 مرشوعاً - 47.6 %( أتت تحت أعىل 

فئة من فئات امليزانية )8500 د.ك. وأكرث(، بينام 

جاء 152 مرشوعاً )31.7%( تحت أقل فئة )أقل 

من 2500 د.ك(، و99 مرشوعاً )20.7%( جاءت 

يف الفئة الوسط )من 2501 د.ك إىل 8500 د.ك(. 

بناًء  قياسه  يتم  للكليات  البحثي  األداء  أن  ومبا 

األداء  بلغ   ، واملستكملة  الجارية  املشاريع  عىل 

الفرتة  يف  للكليات إجاميل 382 مرشوعاً  البحثي 

وبلغة   .2012 يناير  إىل   2011 سبتمرب  من 

تحليلية، تخطى أداء كليات مركز العلوم الطبية 

والعلوم  األسنان،  وطب  والصيدلة،  )الطب، 

الطبية  املساعدة(  جميع الكليات األخرى بعدد 

تليه  ومستكماًل،  جارياً   )%37.2(ً مرشوعا   142

الجامعية(  البنات   + )العلوم  العلمية  الكليات 

بعدد 129 مرشوعاً )33.8%( جارياً ومستكماًل ، 

فكلية الهندسة والبرتول بعدد 61 مرشوعاً )%16( 

واإلنسانيات  اآلداب  وكليات   ، ومستكماًل  جارياً 

)اآلداب ، والعلوم اإلدارية ، والرتبية، والرشيعة، 

والعلوم االجتامعية، ومل يكن هناك أي مشاريع 

 )%13( مرشوعاً   50 بعدد  الحقوق(  كلية  من 

ذلك،  إىل  إضافًة   .)2 )الجدول  ومستكماًل  جارياً 

مرشوعاً(   97( الدراسة  قيد  املشاريع  عكست 

البحثي،  النشاط  يف  املستمرة  الكليات  مشاركة 

مع تدفق طلبات األبحاث الجديدة للحصول عىل 

27

...... ص28(   )تتمة 

الدعم. إحصائياً، كان العدد األعىل من املشاريع 

الطبية  العلوم  كليات  من  مقدم  الدراسة  قيد 

)33 مرشوعاً - 34%(، تليها كليات العلوم )28 

 23( والبرتول  فالهندسة   ،)%28.9  - مرشوعاً 

مرشوعاً  - 23.7 %(، واآلداب واإلنسانيات )13 

الجارية  املشاريع  وبتناول   .)%13.4  - مرشوعاً 

متلقي  أكرب  أن  نجد  مرشوعاً(،   326( فقط 

الطبية )124 مرشوعاً  العلوم  كليات  املنح هي 

مرشوعاً   115( العلوم  كليات  تليها   ،)%38  -

-  35.3 %( ، فالهندسة والبرتول )46 مرشوعاً    

- 14.1 %(، واآلداب واإلنسانيات )41 مرشوعاً   

-  12.6 % ( )الجدول 2( .

أوضح  فقد  التمويل  مستويات  صعيد  عىل  أما 

األكرب  تركيزها   )326( الجارية  املشاريع  توزيع 

من  األعىل  الفئة  يف   )%49.4  - مرشوعاً   161(

مرشوعاً  و69  د.ك(.   8500 من  )أكرث  امليزانية 

)29.4%( يف الفئة األقل من امليزانية )أقل من 

الفئة  يف   )%21.2( مرشوعاً  و69  د.ك(،   2501

الوسط )من 2501 إىل 8500 د.ك( )الجدول 3(. 

أما املشاريع املستكملة فقد جاء توزيعها بوقوع 

32 مرشوعاً مستكماًل )57.1%( تحت أقل فئة 

مرشوعاً  و13    ، د.ك(   2500( امليزانية  من 

 8500( امليزانية  من  فئة  أعىل  تحت   )%23.2(

د.ك وأكرث(، و11 مرشوعاً ) 19.7 % ( يف الفئة 

الوسط )من 2500 إىل 8500 د.ك(. أما توزيعها 

عىل الكليات فقد أظهر حصول كليات العلوم الطبية 

عىل أعىل عدد من املشاريع 

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

16 1 15 - 9 - 1 1 5 العلوم الطبية المساعدة

14 2 12 - 1 - 1 2 10 اآلداب

10 - 10 - 2 - 1 - 7 العلوم اإلدارية

29 2 27 - 3 1 3 1 21 طب األسنان

10 2 8 - 3 - 2 2 3 التربية

84 8 76 3 20 - 15 5 41 الهندسة والبترول

1 - 1 - 1 - - - - الحقوق

117 13 104 6 13 - 11 7 80 الطب

13 - 13 - 2 - 2 - 9 الصيدلة

140 15 125 4 23 1 9 10 93 العلوم

6 - 6 - 1 - 1 - 4 الشريعة

22 1 21 - 5 - 4 1 12 العلوم االجتماعية

17 1 16 - 1 - 4 1 11 كلية البنات الجامعية

479 45 434 13 84 2 54 30 296 اإلجمالي

2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل للعام  الجدول رقم 
األكاديمي  2012/2011

( 1 سبتمبر 2011 إلى31 يناير 2012(*

56 326

382

97479

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 يناير  2012.     
 
**   المؤسسات الخارجية.     

لمستكملة ا و  ية  ر لجا ا
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مرشوعاً   348 متويل  مسؤولية  يتوىل  حيث 

يناير  حتى   )%91.6( ومستكماًل  جارياً 

الخارجية  املؤسسات  تتوىل  بينام   ،2012

أنجز  وقد   .  )%8.4( مرشوعاً   32 متويل 

هذا  يف  ملحوظا  تطوراً  األبحاث  قطاع 

يف  خارجية  جهات   9 تشارك  حيث  املجال، 

الكويت  جامعة  يف  البحثي  النشاط  متويل 

البحثي  التعاون  مجال  تعزيز  إىل  أدى  مام 

املاضية  شهور  الخمسة  خالل  الجامعة  يف 

ومن   .)2012 يناير  إىل   2011 )سبتمرب 

والتطور  النمو  من  املزيد  إنجاز  املتوقع 

حالياً   املباحثات  سري  مع  املجال  هذا  يف 

نحو  الخارجية  املؤسسات  من  العديد  مع 

واتفاقيات  تفاهم  مذكرات  إىل  التبلور 

وبحثي.  علمي  تعاون 

مؤسسة  الخارجية  املؤسسات  قامئة  وتتضمن 

مرشوعاً       22( العلمي  للتقدم  الكويت 

 3 ( الكويتية  البرتول  مؤسسة   ،)%68.7-

الكويت  نفط  رشكة   ،)%9.4  - مشاريع 

3.1%(، إىل جانب مرشوع  )مرشوع واحد - 

ورشكة   ، اليونيسكو  من  لكل   )%3.1( واحد 

للحرس  العامة  والرئاسة  نوفونوردسك، 

املتحدة  األمم  وبرنامج  الكويتي،  الوطني 

ماساشوسيتس  الكويت-  ومعهد   ، البيئي 

 AstraZeneca ورشكة   ، للتكنولوجيا 

قيد  للمشاريع  بالنسبة  أما   .)4 )الجدول 

 84 منها  فينتظر  مرشوعاً(   97( الدراسة 

الكويت،  جامعة  متويل   )%86.6( مرشوعاً 

منها   )%13.4( مرشوعاً   13 سيحصل  بينام 

 : )املرجع  الخارجية  املؤسسات  دعم  عىل 

.)2 الجدول 

الكليات  أبحاث   )5( رقم  الجدول  ويقدم 

باألرقام  يعرض  مام  املنح،  فئات  حسب 

 326( الجارية  األبحاث  يف  الكليات  مشاركة 

مرشوعاً(. وقد جاء العدد األكرب من املشاريع 

الجارية تحت فئة منح أبحاث الجامعة )204 

 )%15.3( مرشوعاً  و50   ،)%62.6  - مشاريع 

لطلبة الدراسات العليا، و30 مرشوعاً )%9.2( 

للتسهيالت   )%5.5( مرشوعاً  و18   ، خارجياً 

و15  العامة، 

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

16 2 2 5 1 - - 4 - 2 العلوم الطبية المساعدة

14 - - 1 - - 1 1 4 7 اآلداب

10 - - 2 - - 1 - - 7 العلوم اإلدارية

29 1 1 1 1 - 3 6 - 16 طب األسنان

10 1 - 2 - - 2 2 - 3 التربية

84 15 5 3 2 1 12 30 6 10 الهندسة والبترول

1 - - 1 - - - - - - الحقوق

117 12 6 1 3 4 4 39 35 13 الطب

13 1 1 - - 1 1 5 1 3 الصيدلة

140 21 1 5 5 4 1 70 18 15 العلوم

6 - - 1 - - 1 - - 4 الشريعة

22 1 2 2 - - 4 2 3 8 العلوم االجتماعية

17 - 1 - 1 1 2 2 2 8 كلية البنات الجامعية

479 54 19 24 13 11 32 161 69 96 اإلجمالي

*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 يناير  2012.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

    

350120109

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات  التمويل** للعام األكاديمي  2012/2011
( 1 سبتمبر 2011 إلى 31 يناير 2012(*

ثم   ،)%32.1  - مرشوعاً   18( املستكملة 

  ،)%26.8  - مرشوعاً   15( والبرتول  الهندسة 

ثم   ،)%25  - مرشوعاً   14( العلوم  فكلية 

 )%16.1   - )9مشاريع  واإلنسانيات  اآلداب 

.)3 )الجدول 

األبحاث  قطاع  نظام  يعترب  أسايس،  وبشكل 

النشاط  أساس  البحثية  باملنح  الخاص 

الدعم  يقدم  حيث  الكليات،  يف  البحثي 

لضامن  الالزمة  والخدمات  واملصادر  املايل 

جامعة  يف  األبحاث  نشاط  استمرارية 

الكويت  جامعة  تبقى  وبينام  الكويت. 

يجري  املؤسسية،  لألبحاث  األكرب  الداعم 

مع  بالرشاكة  املشاريع  بعض  متويل 

جامعة  متويل  ويبقى  الخارجية.  املؤسسات 

 ، الكليات  أبحاث  يف  األساس  حجر  الكويت 

)29 ص  ...... )تتمة    
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 )%13.5( ومرشوعني  العليا،  الدراسات 

للمنح الخارجية ، ومرشوع واحد )%1.9( 

ذلك،  إىل  إضافًة  األولويات.  ألبحاث 

املشاريع  من   )%66( مرشوعاً   64 جاء 

فئة  تحت  للتمويل  املقدمة  الجديدة 

بينام   ، أيضاً  الجامعة  أبحاث  مشاريع 

الدراسة  قيد   )%13.4( مرشوعاً   13 جاء 

و7   ، الخارجية  األبحاث  منح  فئة  تحت 

العامة،  التسهيالت  ملنح   )%7.2( مشاريع 

األولويات،  ألبحاث   )%4.1( مشاريع  و4 

سلفة  من  لكل   )%1( واحد  ومرشوع 

خدمة  ومشاريع  التمهيدي  البحث 

تحت  مشاريع  هناك  يكن  ومل  الجامعة. 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  منح  فئة 

.)5 )الجدول   2012 يناير  حتى 

البحثية  باإلنتاجية  يتعلق  فيام  أما 

)6(صورة  رقم  الجدول  قدم  فقد 

الكليات  يف  املنشورة  لألبحاث  مقارنة 

التقوميية  سنوات  الخمس  مدى  عىل 

للمخرجات  تحلياًل  يقدم  حيث   ، السابقة 

املشاريع  عن  للكليات  املنشورة 

السنوات  عرضت  وقد  املستكملة. 

  2010،2009،2008،2007( التقوميية 

الكليات  إنتاجية  مستويات   )2011 و 

خالل  منشورة  ورقة   151 بلغت  التي 

ورقة   170 و  ،2007 التقوميي  العام 

يف  ورقة   157 و  ،  2008 يف  منشورة 

و101   ،  2010 يف  ورقة   156 و  ،2009

وتظل   .)6 )الجدول   2011 خالل  ورقة 

مع  لالرتفاع  معرضة   2011 العام  أرقام 

للنرش  واملقدمة  املقبولة  األوراق  نرش 

نظراً  العلمية  املجالت  يف  كاملة  كمقاالت 

املجالت  تستغرقه  الذي  الوقت  لعامل 

ونرشها  وقبولها  األوراق  مراجعة  يف 

مستويات  تظل  لذلك،  كمقاالت.  الفعيل 

باألوراق  الخاصة  البحثية  اإلنتاجية 

 ، البحثية  األوراق  بنرش  مرتبطة  املنشورة 

وتعكس  األخرية.  السنوات  خالل  وخاصًة 

نشاط  الذكر  سالفة  اإلحصائيات 

شهور  خمس  مدى  عىل  الكليات  أبحاث 

29

التمهيدي،  البحث  لسلفة   )%4.6( مرشوعاً 

األولويات،   ألبحاث   )%2.5( ومشاريع 

وقد   .)%0.3( وطني  واحد  ومرشوع 

الكليات  تفضيل  األرقام  هذه  أوضحت 

العدد  عكس  بينام   ، الجامعة  أبحاث  ملنح 

مشاركاتها   )%25.9  - )124 مرشوعاً  32(املتبقي  ص  ...... )تتمة    

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات  التمويل** للعام األكاديمي  2012/2011
( 1 سبتمبر 2011 إلى 31 يناير 2012(*

أظهرت  وقد  البحثية.  املنح  فئات  بقية  يف 

أيضاً  املستكملة  املشاريع  إحصائيات 

فئة  تحت  املشاريع  الستكامل  معدل  أعىل 

 ،)%53.6  - مرشوعاً   30( الجامعة  أبحاث 

 5 املستكملة  املشاريع  بقية  تضمنت  بينام 

التمهيدي،  البحث  سلفة   )%8.9( مشاريع 

طلبة  ملشاريع   )%16.1( و9مشاريع 

*     المصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 يناير 2012.     
**   يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.    

اإلجمالي  المجلس
البريطاني

 الحرس
 الوطني
الكويتي

 مؤسسة
 البترول
الكويتية

شركة
نفط 

 الكويت

 شركة
 نوفو

نوردسك
اليونيسكو

 مؤسسة
 تيري
فوكس

 الهيئة
 العامة
للبيئة

 مؤسسة
 الكويت
 للتقدم
العلمي

 جامعة 
الكويت

الكلية

12 - - - - - - - - - 12 العلوم الطبية 
المساعدة

8 - - - - - - - - - 8 اآلداب

15 - - - - - - - - - 15 العلوم اإلدارية

27 - - - - - - - - 1 26 طب األسنان

12 - - - - - - - - 4 8 التربية

80 - 1 2 - - - - - 2 75 الهندسة والبترول

- - - - - - - - - - - الحقوق

113 - - - - 1 - 1 - 7 104 الطب

16 - - - - - - - - - 16 الصيدلة

134 1 - 1 1 - - - 1 9 121 العلوم

4 - - - - - - - - - 4 الشريعة

20 - - - - - - - - 1 19 العلوم االجتماعية

29 - - - - - 1 - - - 28 كلية البنات 
الجامعية

470 1 1 3 1 1 1 1 1 24 436 اإلجمالي

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2011 / 2012
)من 1 سبتمبر 2011 إلى 31 يناير 2012(*
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العام 2011

1.  Ali, SH; Al-Rashed, O; Azeez, FA; Merchant, SQ: “ Potential biofuel additive from renewable sources-kinetic study 
of  formation of  butyl acetate by heterogeneously catalyzed transesterification of  ethyl acetate with butanol.” Journal 
of  Bioresource Technology, 2011, 102, pp. 10094-10103. (Bioresource Technology Journal is listed 9th out of  79 in 
Energy and Fuels 9th out of  79 in Energy and Fuels category).  

2.  Baker, CG; Al-Mansour, HE; Al-Busairi, BH: “ Energy consumption of  a pilot-scale spray dryer.”  Journal of  Dry-
ing Technology, 2011,  29(16), pp. 1901-1910. (Drying Technology journal is listed 17th out of  122 in the 
Mechanical engineering category). 

كلية الطب
العام 2011

1.   Shehab, DK; Al-Jarallah, K; Abraham, M; Abdella, N; Mojiminiyi, OA; Al-Mohamedy, H: “ Back to basics: Ankle re-
flex in the evaluation  of  peripheral neuropathy in type 2 diabetes mellitus.” Quarterly Journal of  Medicine, November, 
8, 2011. ( Quarterly Journal of  Medicine is listed 33rd out of  153 in the General & Internal Medicine category). 

 

كلية العلوم
العام 2011

1.  Boumenir, A; Tuan, VK:  “Recovery of  the heat coefficient by two measurements.” Journal of  Inverse Problems and 
Imaging, 2011, 5(4), pp. 775-791. (Inverse Problems and Imaging journal is listed 41st out of  236 in the Applied 
Mathematics category). 

2.  Kanso, A: “Self-shrinking chaotic stream ciphers.” Journal of  Communications in Nonlinear Science and Numerical 
Simulation, 2011, 16, pp. 822-836. (Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Journal is 
listed 6th out of  236 in the Applied Mathematics category). 

كلية البنات الجامعية
العام 2011

1.  Yassin, MF; Elmi, AA: “ Stochastic analysis of   concentration field in a wake region.” Journal of  Environmental 
Science and Pollution Research, 2011, 18, pp. 270-281. (Environmental Science and Pollution Research Journal is 
listed 39th out of  193 in the Environmental Sciences category). 

للمشروع النهائي  التقرير  عن  الفائزون  ج- 

 كلية العلوم الطبية المساعدة
العام 2011

1.     Al-Awadhi, R: “ Distribution of  human Papillomavirus types and viral load in thinprep papanicolaou tests classified 
according to the Bethesda 2001 terminology and correlation with biopsy outcome of  the uterine cervix.”  Final 
Report of  Project NM03/06. 

كلية البنات الجامعية
العام 2011

1.     Al-Dallal, J: “ Impact of  inheritance  on class cohesion measurement.” Final Report of  Project  WI06/09.
2.     Zafar,. T: “The effect of  whey protein on glycemic response, appetite and food intake in healthy Kuwaiti families.”
        Final Report of  Project  WF02/09.
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مكتب  يف  البحثية  الخدمات  قسم  من 
قطاع  يف  الخارجي  البحثي  التعاون 
التدريبية  الدورة  حرضت  والتي  األبحاث، 
 13 من  الخامس”  املستقبل  “قادة  بعنوان 
وقد   .2012 فرباير   13 إىل   2011 نوفمرب 
مكتوبة  اختبارات  املكثف  الربنامج  تال 
حيث  بنجاح،  القطاع  مرشحات  اجتازتها 
التذكارية  الدروع  ومنحهن  تكرميهن  تم 
األمني  مكتب  قبل  من  املنظم  الحفل  يف 
واملشاركني  املسؤولني  حضور  وسط  العام 

واإلعالميني.

                                                                                            
www.kuniv.edu

قدرات  تطوير  نحو  الدائم  سعيه  إطار  يف 
األبحاث  قطاع  رشح  وأدائهم،  املوظفني 
التدريبي  الربنامج  يف  للمشاركة  موظفتان 
اإلدارية  القيادية  الكوادر  إعداد  حول 
التطوير  قسم  قبل  من  واملنظم  للمستقبل، 
الكويت.  جامعة  يف  والتدريب  اإلداري 
عىل  يقام  الذي  السنوي  الربنامج  ويتضمن 
لسلسلة  املشاركني  حضور  أسابيع   6 مدى 
اإلدارية  الوظائف  حول  املحارضات  من 
اتخاذ  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  والتنظيمية 
الوقت،  وإدارة  املشكالت  وحل  القرار 

31

يف  املناخ  علوم  أستاذ  رابيل،  كريس  أ.د.  زار 
الجسار،  هاله  أ.د.  و   ،)UCL( لندن  كلية 
مكتب  العلوم،  كلية  يف  الفيزياء  قسم  من 
أبريل   2 يف  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 
السند،  حسن  أ.د.  استقبلهم  حيث   ،2012
ومساعده  لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب 
االجتامع  خالل  تم  وقد  لبابيدي.  هيثم  أ.د. 
لندن  كلية  مع  التعاون  حول  األفكار  تبادل 
والتقدم  التطور  نحو  البحثية  العملية  لدفع 
األساسية  املجاالت  تناول  خالل  من  العلمي 
يف األولويات البحثية، مبا يف ذلك االهتاممات 
الذي  رابيل،  أ.د.  ويعترب  واملناخية.  البيئية 
حول  ندوٍة  لحضور  الكويت  جامعة  زار 
خبرياً  الفيزياء،  قسم  من  بدعوة  املناخ  تغرّي 
أنجز  حيث  األرض،  مناخ  نظام  يف  متمرساً 
كام  لألرض،  الجيولوجي  التاريخ  يف  األبحاث 
النشاط  تغيري  لكيفية  الداعمة  الدالئل  وفر 
هذا  وتأثري  العاملي  املناخ  لنظام  اإلنساين 
تعبريه  معرض  ويف  اإلنسانية.  عىل  التغيري 
عن  املبذولة  الجهود  تقصري  إزاء  قلقه  عن 
رابيل  أ.د.  شدد  الفعلية،  االحتياجات  تلبية 
العلمي  التواصل  عىل  االعتامد  رضورة  عىل 

املناخ. تغرّي  بظاهرة  العاملي  الوعي  لتعزيز 

بني  لقائم  ا لتعاون  ا االجتامع  عزز  وقد 
موفراً  لندن،  وكلية  األبحاث  قطاع 
لتعاون  ا روابط  لتقوية  املالمئة  الفرصة 
املتعمقة  الدراسات  خالل  من  لتنسيق  وا
املشرتكة،  االهتاممات  ذات  املجاالت  يف 
لتحقيق  املؤسستني  جهود  وتوحيد 
االجتامع  أعقب  وقد  البحثي.  لتقدم  ا
نحن  هل  املناخ:  “تغرّي  بعنوان  ندوٌة 
قبل  من  املنظمة  التحدي؟”  مستوى  عىل 
قدم  حيث  العلوم،  كلية  يف  لفيزياء  ا قسم 
األساسية،  املناخية  االهتاممات  رابيل  .د.  أ
العاملي،  املناخ  تغرّي  يا  لقضا التطرق  مع 
وتتضمن  واملعالجة.  لتكيف  وا واملخاطر، 
نظام  علوم  لبحثية  ا رابيل  .د.  أ اهتاممات 
لتواصل،  وا لقيادة  وا املناخ،  وتغرّي  األرض، 
جامعة  من  لفيزياء  ا يف  شهادة  ويحمل 

جامعة  من  ماجستري  وشهادة  أوكسفورد، 
يف  لندن  جامعة  من  ودكتوراه  مانشسرت 
عضٌو  أيضاً  وهو  اإلشعاعي،  الفلك  علم 
كام  كامربدج،  يف  إدموند  سينت  كلية  يف 
 Jet مخترب  يف  متميز  ئر  زا كخبري  يعمل 
باسادينا-  يف  ناسا  لوكالة   propulsion
فّعالة  “مساهمة  له  أن  كام   ، كاليفورنيا
وتحقيق  اإلنسان  احتياجات  تفّهم  يف 
لية  مبيدا تكرميه  تم  حيث  رفاهيته”، 

 .2008 لعام  للعلوم  ادنربه 

مدير  نائب  مكتب  يف  االجتامع  كان  وقد 
لالستمرار  واعداً  مؤرشاً  لألبحاث  الجامعة 
وكلية  األبحاث  قطاع  بني  لتعاون  ا يف 
لبحثي  ا النشاط  لتعزيز   )UCL ( لندن 

املؤسستني. بني  العلمي  لتعاون  وا

قطاع األبحاث يستقبل الضيف من  جامعة لندن

يف  الرئيسة  العنارص  من  تعترب  والتي 
األداء. وتحسني  اإلنتاجية  تعزيز 

قبل  من  بنجاح  الربنامج  اجتياز  تم  ولقد 
العسعويس،  يرسا  األبحاث:  قطاع  مرشحتا 
األبحاث،  وتحكيم  تحليل  قسم  رئيسة 
بعنوان  التدريبية  بالدورة  شاركت  والتي 
القياديني  من  ثاٍن  صٍف  إعداد  “نحو 
وأقيمت  الرابع”  املستقبل  قادة  اإلداريني، 
مارس   31 إىل  فرباير   13 من  الفرتة  خالل 
بوقامز،  أمل  الثانية  واملرشحة   ،2011

“

“
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البحثية.  املنح  نظام  يف  والتطور  التقدم  عجلة  دفع  يف  وأسهم 
التنموية  واألولويات  املعارصة  االحتياجات  تحتم  ذلك،  ومع 
تبّنى العديد من الخطوات التطويرية باستمرار لتعزيز مشاركة 
الكليات يف األبحاث املمولة ، وخلق بيئة مالمئة لإلبداع واالبتكار 
العلمي. وقد كان هذا الهدف هو الدافع األسايس واألول لقطاع 
باستمرار  التعديالت  وتطبيق  الذايت  التقييم  إلجراء  األبحاث 
للتسهيل عىل الباحثني وتشجيع مشاركتهم يف األبحاث العلمية. 
ويف هذا السياق، طبق قطاع األبحاث العديد من املعايري املرنة 
املتنوعة  خدماته  إليصال  والبحثية  العلمية  للعملية  والداعمة 
هذه  ومن   . البحثية  مشاركتها  تعزيز  بهدف  الكليات  لجميع 
الخطوات التي تم تطبيقها مؤخراً خطة العمل الجديدة الخاصة 
باملشرتيات الصغرية عىل مشاريع األبحاث، وتعزيز مخصصات 
ذات  للمشاريع  العمل  سري  خطة  وتحديث  العلمية،  املهام 
امليزانيات املنخفضة حتى -/4,000 د.ك ، وإطالق طلب البحث 
اإللكرتوين للتسهيل عىل الباحثني مهمة تقديم طلبات أبحاثهم 

عىل شبكة املعلومات. 

لنظام  الذاتية  القوة  نقاط  بناء  األبحاث نحو  ومع سعي قطاع 
املنح البحثية، تبقى مهمته الخارجية عىل نفس املستوى من التحدي 
لتحقيق تطلعات جامعة الكويت الخاصة بتعزيز مكانتها العاملية 
بني أفضل الجامعات حول العامل اعتامداً عىل قوتها العلمية والبحثية. 
ويبقى التحدي متمثالً أيضاً بتناول القضايا الوطنية والعلمية امللّحة ، 
وهي الغاية األساسية يف صلب أولويات قطاع األبحاث الحالية إلنجاز 
مخرجات عالية الجودة ذات قيمة علمية واجتامعية لخدمة املجتمع 

تلبية  و
ته،  جا حتيا ا
ضع  لو و
معة  جا
يت  لكو ا
طريق  عىل 
م  لتقد ا
لتمّيز  ا و
د  عتام ال ا و

العاملي.

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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الجدول رقم 5 . إجمالي النشاط البحثي حسب فئات المنح، للعام األكاديمي  2011 / 2012
)من 1 سبتمبر 2011 إلى 31 يناير 2012(*

32

479

* أعداد األوراق املنشورة على مدى العام من 1 يناير حتى 31 ديسمبر.

2011 2010 2009 2008 2007 الكلية
4 1 - 3 1 العلوم الطبية المساعدة
- 3 3 6 5 اآلداب
1 4 3 6 5 العلوم اإلدارية
4 6 8 1 7 طب األسنان
1 1 1 2 2 التربية
14 25 22 31 22 الهندسة والبترول
27 44 44 30 34 الطب
4 5 7 7 1 الصيدلة
33 53 58 69 59 العلوم
- 2 2 2 5 الشريعة
6 7 6 8 6 العلوم االجتماعية
7 5 3 5 4 كلية البنات الجامعية

156 157 170 151 اإلجمالي

لــتــقــويــمــي ا لــعـــام  ا

الجدول رقم 6 . مقارنة عدد األوراق المنشورة على مدىالخمس سنوات*
2 0 1 1 2  و  0 1 0 , 2 0 0 9 , 2 0 0 8 , 2 0 0 7

ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج ق م ج
16 - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - 1 7 1 4  العلوم الطبية

المساعدة

14 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 9 اآلداب

10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 1 3 العلوم اإلدارية

29 - - - - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - 2 - 1 2 2 2 16 طب األسنان

10 - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 3 التربية

84 1 - - 2 - 5 - - 4 - - - - - - 2 1 3 - 3 - 18 11 34  الهندسة
والبترول

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - الحقوق

117 - - 1 6 - 7 2 - 2 - - - 6 5 33 - - - - 1 1 5 5 43 الطب

13 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 2 2 7 الصيدلة

140 1 - - 3 1 10 3 - 11 1 - - 1 4 17 - - 2 - - - 18 5 63 العلوم

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 الشريعة

22 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 5 4 10  العلوم
االجتماعية

17 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 1 4 9 البنات  كلية 
الجامعية

2 - 1 11 2 30 7 - 18 1 - - 7 9 50 4 1 8 1 5 14 64 39 204 اإلجمالي
* ج )جارية( 326 مشروع                                    م )مستكملة( 56 مشروع                     ق )قيد الدراسة( 97 مشروع

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

101

قطاع  نظام  يف  الكليات  مشاركة  مستوى  تقدم  2012(، حيث  يناير   -  2011 )سبتمرب 
األبحاث للمنح البحثية. ويعترب هذا النظام الراعي الرسمي املسؤول عىل مدى سنوات 
عن استمرارية أبحاث الكليات ، حيث عمل عىل تقوية األسس العلمية املؤسسية ، 
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