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ومع تطلع مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث للسنة األكادميية الجديدة 

أفضل  وتقديم  املؤسسية  األبحاث  بتقدم  التزامه  سيستمر   ،2016/2015

االمتياز  وبلوغ  البحثية  أهدافهم  لتحقيق  للباحثني  وأجودها  الخدمات 

ملكتب  اإلسرتاتيجية  األهداف  أساس  املهمة  هذه  وتعترب  والبحثي.  العلمي 

نائب مدير الجامعة لألبحاث وأولوياته وتطلعاته املستقبلية الخاصة بعوملة 

األبحاث املؤسسية ورفع املكانة العلمية العاملية لجامعة الكويت.

2222

أ.د.  ألقى  املناسبة،  هذه  ويف 

فيها  َشكر  كلمة  لبابيدي  هيثم 

أ.د. حياة الحجي عىل ترشيفها 

مسرية  عىل  وأثنى  الحفل، 

األبحاث  قطاع  يف  السند  أ.د. 

تعزيز  يف  الحثيثة  وجهوده 

العلمي  البحث  ومكانة  جودة 

يف جامعة الكويت. ومن جانبها، 

ألقت أ.د. الحجي كلمة أشادت 

االستثنائية  باإلنجازات  فيها 

لقطاع األبحاث خالل السنوات 

األربع املنرصمة، مثمنًة الجهود 

اتفاقيات  توقيع  يف  املبذولة 

وسط أجواء ودية، نظم قطاع األبحاث بجامعة 
الدكتور  األستاذ  تكريم  و  وداع  حفل  الكويت 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  السند،  حسن 

بعد مسرية حافلة يف القطاع رسم خاللها أبعاداً 

االحتفال  أقيم  وقد  املؤسسية.  لألبحاث  جديدة 

الذي نظمه القطاع يوم الخميس 4 يونيو 2015 

بأعامل  القائم  لبابيدي،  هيثم  أ.د.  من  ببادرة 

نائب مدير الجامعة لألبحاث، وبحضور أ.د. حياة 

الحجي، مدير جامعة الكويت باإلنابة، وعدد من 

الشخصيات األخرى. هذا وقد تخلل الحفل أيضاً 

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

نظري  لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  مساعدي 

دعم  إجراءات  و  نظام  ترسيخ  يف  جهودهام 

يف  خدمتهام  انتهاء  مبناسبة  وذلك  األبحاث، 

القطاع.

ورشاكات مع كربى املؤسسات العلمية والبحثية 

سواًء عىل املستوى املحيل أو العاملي والتي من 

الحفـل شمل تكريم أ.د. عبيد العتيبي و أ.د.نجيب السماوي تقديرًا 
لجهودهما في ترسيخ نظام و إجراءات دعم األبحاث في القطاع 

األبحاث  قطاع  بإنجازات  تشيد  الحجي  أ.د. 
املاضية  األربع  السنوات  خالل  املتميزة 

الفريق  وروح  الجماعي  العمل  السند:  أ.د. 
اإلنجازات تحقيق  أساس  الواحد 

التذكاري  الدرع  يتسلم  السند  أ.د. 
لبابيدي وأ.د.  الحجي  أ.د.  من 

الكويت،  جامعة  يف  املستمرة  العمليات  أحد  العلمي  البحث  يعترب 

عىل  للمحافظة  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  يسعى  حيث 

النشاط البحثي املتواصل يف جميع الكليات عىل مدار العام. وقد تجىل 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  عمليات  جميع  يف  السعي  هذا 

البحثية  اهتامماتهم  متابعة  للباحثني  يسهل  مام  وخدماته،  وأنشطته، 

الجامعة  مدير  نائب  وداع  تلت  التي  االنتقالية  الفرتة  خالل  حتى 

لألبحاث السابق. وقد واجه مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث هذه 

عمليات  استمرارية  لضامن  وكفاءة  بفاعلية  بالتحديات  املليئة  املرحلة 

ومركز  العلمي  النرش  مجلس  مهام  متابعة  جانب  إىل  العلمي،  البحث 

دراسات الخليج والجزيرة العربية.

نائب مدير  بأعامل  القائم  لبابيدي،  أ.د. هيثم  لعب  السياق،  ويف هذا 

الجامعة لألبحاث، دوراً محورياً يف الحفاظ عىل استمرارية إنجاز جدول 

أعامل قطاع األبحاث الحافل باألنشطة والفعاليات واللقاءات املتنوعة، 

بسالسة  العمل  سري  لضامن  وذلك  التمويل،  لجنة  اجتامعات  فيها  مبا 

شأنها تطوير البحث العلمي املشرتك يف جامعة 

الكويت. كام شكرت

يف جميع العمليات الخاصة باملنح البحثية. وقد 

استقبل القطاع أيضاً العديد من الوفود املحلية 

والخارجية، إىل جانب الوفاء بالتزامه السنوي 

املتمثل يف تكريم الفائزين بجوائز أفضل امللصقات 

العلمية وجوائز الباحث املتميز، وتكريم الحاصلني 

عىل براءات االخرتاع املسجلة يف الواليات املتحدة، 

حيث تتوفر تفاصيلها جميعاً يف أحدث عدد من 

 أ.د. هيثم لبابيدينرشة األبحاث. 

القائم بأعامل نائب مدير الجامعة لألبحاث
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عقد مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث اجتامعه 
األخري للجنة التمويل للعام األكادميي 2015/2014، 

مايو 2015،  املوافق 20  األربعاء  يوم  يف  ذلك  و 

نائب  بأعامل  القائم  لبابيدي،  هيثم  أ.د.  برئاسة 

مدير الجامعة لألبحاث، و رئيس لجنة التمويل. 

متحور االجتامع الذي حرضه كل من أ.د. نجيب 

الساموي، مساعد نائب مدير الجامعة لألبحاث، و 

عدد من العمداء املساعدين لألبحاث يف الكليات، 

حول سلسلة من مشاريع األبحاث بناًء عىل تقارير 

التقييم و التحكيم. و قد متت املوافقة عىل تسعة 

مشاريع أبحاث مقدمة من خمس كليات، يف حني 

بلغت امليزانية املخصصة لها 400 ألف دينار، عىل 

أن ُتنفذ هذه املشاريع يف غضون ثالث سنوات. و 

قد افتتح أ.د. هيثم لبابيدي االجتامع بتوجيه كلمة 

شكر إىل أ.د. حسن السند، نائب مدير الجامعة 

لألبحاث السابق عىل اإلنجازات التي حققها القطاع 

خالل السنوات األربع املاضية، كام تقدم بالشكر 

لألستاذ الدكتور عبيد العتيبي، مساعد نائب مدير 

و  لجهوده  الخارجي  البحثي  للتعاون  الجامعة 

إنجازاته يف الفرتة السابقة.

تختص  التمويل  لجنة  أن  بالذكر  الجدير  من  و 

تفوق  التي  األبحاث  مشاريع  متويل  مبناقشة 

توزعت  قد  و  دينار.  آالف  العرشة  تكلفتها 

مشاريع األبحاث املعتمدة خالل االجتامع الثاين 

لبابيدي يف  أ.د. هيثم  كام تطرق 

االجتامع إىل جهود قطاع األبحاث 

التي  الزمنية  املدة  اختصار  يف 

تستغرقها عملية تحكيم األبحاث، 

حيث ترتاوح حالياً من شهر ونصف 

إىل شهرين مام يؤدي إىل ترسيع 

تم  قد  و  هذا  التحكيم.  عملية 

إطالق موقع التحكيم اإللكرتوين و 

تحويل كافة عمليات التحكيم إىل 

النظام اإللكرتوين.

مبرض السكري، و بحث عن معالجة تدفق النفط 

يف  البوليمرات  استخدام  و  الكويت،  يف  الخام 

صناعة النفط و الغاز الطبيعي.

للجنة التمويل للسنة املالية 

النحو  عىل   2016/2015

لكلية  مشاريع   4 التايل: 

لكلية  مرشوعان  و  العلوم، 

الهندسة و البرتول، و مرشوع 

واحد لكل من كلية الطب و 

كلية الصيدلة و كلية علوم و 

هندسة الحاسوب. و تهدف 

مناقشة  إىل  املشاريع  هذه 

األولوية  ذات  القضايا 

الوطنية يف الكويت، مثل اكتشاف عقاقري متطورة 

و  الرسطانية،  الخاليا  عن  دراسة  و  الربو،  لعالج 

املصابني  للكويتيني  الوراثية  الطفرات  عن  أخرى 

 

أ.د. هيثم لبابيدي مرحباً بأعضاء لجنة التمويل ومفتتحاً االجتامع

جانب من االجتامع 

2016/2015 المالية  للسنة 

 أ.د. السند  عىل تواجده الدائم و تقديم النصح 

واملشورة، متمنيًة له  املزيد من النجاح و تحقيق 

حسن  أ.د.  قال  بدوره  املستقبل.  يف  اإلنجازات 

السند أن هذه املناسبات فرصة لنستذكر كل فرد 

ساهم يف تطوير العمل يف القطاع، مؤكداً أن العمل 

الجامعي وروح الفريق الواحد هي األساس لتحقيق 

مسريته  خالل  ترأس  قد  أنه  أضاف  و  اإلنجازات. 

الجامعية عدة قطاعات، إال أن قطاع األبحاث كان 

من أفضل اإلدارات التي توالها حيث كانت تجربة 

عدم  السند  أ.د.  متنى  كام  ومثمرة.  ممتعة  عمل 

توقف املشاريع التي بدأها القطاع وأقرها مجلس 

تقدم  النهاية  ويف  خدمته.  فرتة  خالل  الجامعة 

بالشكر لجميع العاملني يف القطاع وخص بالذكر أ.د. 

عبيد العتيبي، و أ.د. نجيب الساموي، وأ.د. هيثم 

)من صفحة 2( أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...    

لبابيدي، ود. بروميال شارما، والسيدة سلوى زهران 

ومن  السكرتارية.  من  محمد  مصطفى  والسيد 

جانبه قال أ.د. الساموي أنه تم تحقيق العديد من 

السابقة  الفرتة  اإلنجازات املتميزة حيث شهدت 

استمرارها  نتمنى  األبحاث  نوعية يف قطاع  نقلة 

قام كل من  الختام،  القادمة. ويف  اإلدارة  بجهود 

أ.د. حياة الحجي وأ.د. هيثم لبابيدي بتكريم أ.د. 

حسن السند وتقديم درعاً تذكارياً له وذلك تقديراً 

لجهوده خالل مسريته يف قطاع األبحاث. وأضاف 

أ.د. لبابيدي أنه يف الوقت الذي سيفتقد فيه قطاع 

إاّل  له،  السند كمديٍر  أ.د. حسن  تواجد  األبحاث 

أن الفرتة السابقة ستبقى دامئاً يف الذاكرة. كام تم 

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

ملساهمتهم الفعالة يف تطوير قطاع األبحاث.  

القطاع يف  السابقني  املدراء  تكريم  حفل 

التمويل للجنة  الثاني  اجتماعه  يعقد  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 



4

 يونيو/يوليو/أغسطس 2015

                                                                                            
www.kuniv.eduwww.ovpr.kuniv.edu/research

استمراراًً اللتزامه السنوي، نظم قطاع األبحاث 
فعاليات يوم امللصق العلمي لكليات اإلنسانيات 

إنجازاتها  أحدث  لعرض  االجتامعية  والعلوم 

الجارية  أبحاثها  عن  الناتجة  والبحثية  العلمية 

للعام 2015/2014، حيث عكست  واملستكملة 

يف  حالياً  املتناولة  العلمية  املوضوعات  تنوع 

الفعالية. وقد عقد  الكليات الست املشاركة يف 

مدير  الحجي،  حياة  أ.د.  رعاية  تحت  الحدث 

فيصل  أ.د.  وافتتحه  بالوكالة،  الكويت  جامعة 

األكادميية،  للشؤون  املساعد  العميد  الكندري، 

اآلداب،  كلية  يف  العليا  والدراسات  واألبحاث 

بحضور أ.د. عبيد العتيبي، القائم بأعامل نائب 

هيثم  أ.د.  ومساعدوه  لألبحاث،  الجامعة  مدير 

لبابيدي وأ.د. نجيب الساموي،  وعدد من أعضاء 

الدراسات  وطلبة  والباحثني،  التدريس،  هيئة 

علمياً  ملصقاً   30 الفعالية  قدمت  وقد  العليا. 

توزعت عىل كليات اآلداب )5(، والعلوم اإلدارية 

والرشيعة   ،)1( والحقوق   ،)6( والرتبية   ،)3(

االجتامعية  والعلوم   ،)7( اإلسالمية  والدراسات 

يف  املعارصة  التوجهات  جميعها  عكست   ،)8(

أبحاث اإلنسانيات والعلوم االجتامعية يف جامعة 

الكويت. وقد جاءت هذه امللصقات بإنجاز 17 

عليا  دراسات  طلبة   9 و  تدريس  هيئة  عضو 

اعتامداً عىل أبحاثهم الجارية واملستكملة.

وقد أقيمت الفعالية يف صالة األلعاب الرياضية يف 

موقع كيفان الجامعي، حيث هدفت إىل تشجيع 

وتبادل  العلمي  الحوار  تعزيز  عىل  الكليات 

املعرفة التي ستنتج أفكاراً علمية جديدة، وتضع 

األسس لألبحاث والدراسات املتقدمة واملبتكرة. 

الكليات  إرشاك  الفعاليات  هذه  مثل  وتدعم 

والباحثني يف تناول القضايا ذات األهمية الوطنية 

واإلسرتاتيجية، لتلبية احتياجات الدولة واملجتمع 

تتطلب  التي  املتعمقة  الدراسات  خالل  من 

التعاون  جسور  ومد  واملعارف،  املصادر  تبادل 

بني الكليات والتخصصات املختلفة. لذلك، يعترب 

العلمي  امللصق  لفعاليات  السنوي  التنظيم 

جزءاً من طموح قطاع األبحاث الخاص بتحقيق 

إلرساء  الحثيث  سعيه  جانب  إىل  الهدف،  هذا 

ثقافة االبتكار العلمي، واإلبداع واالستكشاف يف 

نحو  بال شك  والتي ستقود  املؤسسية،  األبحاث 

االعتامد العاملي واملكانة العلمية املنشودة. 

مشرياً  باملناسبة  العتيبي  عبيد  أ.د.  تحدث  وقد 

التي يبذلها قطاع األبحاث لتشجيع  إىل الجهود 

العليا عىل  الدراسات  والباحثني وطلبة  الكليات 

العالية،  والجودة  األصالة  ذات  األبحاث  إنجاز 

علمية  مخرجات  تنتج  أن  املمكن  من  والتي 

قيمة، حيث تقدم فعالية امللصق العلمي الفرصة 

بها.  الجمهور  عموم  وتعريف  لعرضها  املالمئة 

وأشار أ.د. العتيبي إىل خضوع جميع امللصقات 

املعروضة لعملية مراجعة موحدة من قبل لجنة 

التخصصات  أساتذة من  علمية متخصصة تضم 

العلمي  املحتوى  تقييم  يتم  حيث  املعنية، 

للملصقات وقيمتها البحثية اعتامداً عىل معايري 

محددة، ليتم بعد ذلك اختيار أفضل امللصقات 

واملدرسني  التدريس  هيئة  أعضاء  فئات  تحت 

وتقديم  العليا  الدراسات  وطلبة  املساعدين 

التقدير املالئم لثالثة فائزين تحت كل فئة. بناًء 

عىل ذلك، سيتم اإلعالن عن الفائزين يف جميع 

الفئات خالل األيام املقبلة. وقد عرب أ.د. العتيبي 

عن تقديره لجهود جميع الباحثني املشاركني يف 

يوم امللصق، وشجعهم عىل االستمرار يف متابعة 

البحثية من خالل  العلمي وأهدافهم  طموحهم 

التميز  املتقدمة واملبتكرة بهدف بلوغ  األبحاث 

العلمي والتفوق البحثي.

سهام  الدكتورة  لألستاذة  الفعالية  أتاحت  وقد 

العلوم  كلية  االجتامع،  قسم  من  القبندي 

 “ بعنوان  بحثها  عىل  الضوء  إلقاء  االجتامعية، 

املشاركة  عن  العاملة  الكويتية  املرأة  عزوف 

العلوم  كلية  دراسة  عىل  املعتمد  السياسية” 

كويتية  إمرأة   171 من  لرشيحة  االجتامعية 

الدراسة  ركزت  وقد  الكويت.  جامعة  يف  عاملة 

لغالبية  املرأة  تشكيل  من  الرغم  عىل  أنه  عىل 

سوق  يف  الضخم  وحضورها  الكويتي،  املجتمع 

39(العمل ودورها الواضح ...... ص  )تتمة    

     الفـائزون بأفضل الملصقـات        
اإلنسانية - 2015 ... صفحة  28

األحباث  لقطاع  العلمي  امللصق  نشاط 
الكليات بني  البحثي  التعاون  سياسة  يعزز 

  عرض مشترك ضم
 30 ملصقـاً علمياً 

تعكس تنوع المواضيع 
العلمية المتناولة حالياً 

في الكليات
 الست المشاركة 

             في الفعالية 

افتتاح يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانية

جانب من امللصقات العلمية املعروضة 
خالل يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانية

لكليات  العلمي  بالملصق  الخاصة  السنوية  فعاليته  ينظم  قطاع األبحاث 
2015 مارس   16 اإلنسانيات والعلوم االجتماعية في 
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جديدة  دورة  بنجاح  األبحاث  قطاع  نظم 
لسنوية  ا لعلمي  ا امللصق  ليات  فعا من 

لتي  ا لبحثية  ا لإلنجازات  فته  باستضا

عقدت  حيث  لعلمية،  ا لكليات  ا أنتجتها 

هدف  وقد   .2015 مارس   23 يف  لية  لفعا ا

يف  لعلمية  ا لكليات  ا جمع  إىل  لحدث  ا

لبحثية  ا تها  منجزا ألحدث  مشرتك  عرٍض 

طموح  يعكس  مام  ملصقات،  هيئة  عىل 

لعلمي  ا لتعاون  ا دعم  إىل  لرامي  ا لقطاع  ا

لعلمية  ا لتخصصات  ا ذات  واألبحاث 

توفري  خالل  من  لكليات  ا بني  ملتعددة  ا

لالنفتاح  لباحثني  ا م  أما مالمئة  فرصٍة 

وهي  االهتاممات،  وتبادل  لعلمي  ا

ر  األفكا تطوير  عليها  ينبني  لتي  ا األسس 

تقود  لتي  ا املتطورة  ملفاهيم  وا لجديدة  ا

ويقوم  ملبتكرة.  وا ملتقدمة  ا لألبحاث 

عىل  لية  لفعا ا لهذه  لسنوي  ا لتنظيم  ا

عىل  عليته  فا نعكست  ا حيث   ، ملبدأ ا هذا 

الحدث  يف  للباحثني  يدة  ملتزا ا املشاركة 

 ، وخارجها لكويت  ا جامعة  داخل  من 

لعلمية  ا املنجزات  أحدث  لعرض 

قيمتها  عىل  لضوء  ا وتسليط  لبحثية  وا

لعلمي.  ا ومحتواها 

لهذا  العلمي  امللصق  لية  فعا قدمت  وقد 

العلمية  للكليات   2015/2014 العام 

الكليات  يف  لبحثية  ا الديناميكية 

رعاية  تحت  الحدث  عقد  حيث  املشاركة، 

حياة  أ.د.  بالوكالة  الكويت  جامعة  مدير 

فريال  .د.  أ عنها  بًة  نيا وافتتحته  الحجي، 

للشؤون  الجامعة  مدير  نائب  بوربيع، 

لبابيدي،  هيثم  أ.د.  جانب  إىل  العلمية، 

الجامعة  مدير  نائب  بأعامل  لقائم  ا

مارس   23 يف  الحدث  عقد  وقد  لألبحاث. 

الساموي،  نجيب  .د.  أ بحضور   2015

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  مساعد 

كلية  عميد  الحسن،  محمد  جاسم  وأ.د. 

كلية  عميد  العنزي،  فواز  .د.  وأ العلوم، 

جانب  إىل  الحاسوب،  وهندسة  علوم 

وأعضاء  املساعدون،  والعمداء  العمداء، 

املدرسني،  ومساعدو  لتدريس،  ا هيئة 

لباحثني  وا لعليا  ا الدراسات  وطلبة 

وهندسة  وعلوم  العامرة،  كليات  من 

والعلوم  لبرتول،  وا والهندسة  الحاسوب، 

لباحثني  ا إىل  إضافًة  والعلوم،  تية،  الحيا

العلمية،  لألبحاث  الكويت  معهد  من 

وبحثياً  علمياً  بعداً  الحدث  أعطى  مام 

. اً متميز

كليات  خمس  الحدث  يف  شارك  وقد 

معهد  من  لباحثني  ا جانب  إىل  علمية، 

إضافًة  العلمية،  لألبحاث  الكويت 

لعلوم  لبحثية  ا الوحدة  مشاركة  إىل 

OMIC� والخاليا  والجينوم  )الربوتينات 

األوىل  مشاركتها  سجلت  والتي   ،)SRU

وعرضت  العلمي  امللصق  فعاليات  يف 

املتطورة  وأبحاثها  وخدماتها  مصادرها 

وقد  الجينوم.  أبحاث  مركز  يقدمها  لتي  ا

اإلدارة  مبنى  بهو  يف  الفعالية  عقد  تم 

الجامعي،  الخالدية  موقع  يف  الجامعية 

تعكس  علمياً  ملصقاً   73 عرض  حيث 

مختلف  يف  لبحثية  ا التطورات  أحدث 

املتناولة  واملوضوعات  العلمية،  املجاالت 

ومجاالت  العلمية  الكليات  يف  لياً  حا

لبحثية. ا اهتامماتها 

الكليات،  حسب  املشاركة  صعيد  وعىل 

الكليات  مقدمة  يف  العلوم  كلية  جاءت 

كلية  تليها   ، علمياً ملصقاً   22 بعدد 

 ، علمياً ملصقاً   14 بعدد  والبرتول  الهندسة 

ملصقات،   5 بعدد  الحياتية  العلوم  فكلية 

بعدد  الحاسوب  وهندسة  علوم  كلية  ثم 

مبلصٍق  العامرة  كلية  وأخرياً  ملصقات،   3

متثلت  فقد  الخارجية  املشاركة  أما  واحد. 

الذي  العلمية  لألبحاث  الكويت  معهد  يف 

بينام   ، علمياً ملصقاً   20 بعدد  شارك 

الربوتينات  لعلوم  البحثية  الوحدة  شاركت 

ملصقات   8 بعدد  والخاليا  والجينوم 

 28 الفعالية  يف  شارك   ، إجامالً علمية. 

و6  مهندسني،  و5  تدريس،  هيئة  عضو 

أحدث  عرضوا  حيث  عليا،  دراسات  طلبة 

القضايا  عىل  ركزت  التي  البحثية  منجزاتهم 

وفتحت املعارصة  26(العلمية  ... ص  )تتمة    

                  فعاليات امللصق عقدت تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالوكالة، حيث 

                 كشفت الديناميكية البحثية لخمس كليات علمية بعرض 73 ملصقاً علمياً 

لتبادل الخبرات العلمية،  تتيح أفضل الفرص أمام الكليات  فعالية الملصق العلمي 
تناول األولويات  في  والقدرات المتنوعة  واستثمار الطاقـات 

والمجتمع للعلم  تحديًا  تمثل  التي  العلمية  والتعقيدات  اإلستراتيجية 

نائب مدير الجامعة للخدمات األكادميية املساندة 
تفتتح يوم امللصق العلمي للكليات العلمية

جانب من امللصقات العلمية املعروضة خالل
 يوم امللصق العلمي للكليات العلمية
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متييز  عىل  لقامئة  ا لسياسته  اًل  استكما
جميع  يف  ملتميزين  ا لباحثني  ا فأة  ومكا

ذوي  لعليا  ا لدراسات  ا وطلبة  لكليات،  ا

قطاع  أعلن  ملتميز،  ا لبحثي  ا لنشاط  ا

بجميع  ئزين  لفا ا أسامء  عن  األبحاث 

وهو   ،2015/2014 للعام  ئز  لجوا ا فئات 

لتكريم  لقطاع   ا ينتهجه  سنوي  ٌم  لتزا ا

ملتميزة.  ا األبحاث  ز  إنجا عىل  لباحثني  ا

عىل  لحاصلني  ا عن  اإلعالن  أيضاً  وتم 

لواليات  ا يف  املسجلة  االخرتاع  ءات  برا

لتي  وا  ،2015/2014 للعام  املتحدة 

جاءت  جديدة  كتشافات  ا باحثوها  حقق 

لتميز  ا وحققت  ملبتكرة  ا ألفكارهم  نتيجًة 

األول  لقطاع  ا هدف  كان  وقد  لعاملي.  ا

قيم  فة  إضا هو  ئز  لجوا ا هذه  إنشاء  من 

أبحاث  يف  لتنافس  وا ز،  واالمتيا لجودة،  ا

ريع  املشا يف  لباحثني  ا وإرشاك  لكليات،  ا

لتي  وا لية،  لعا ا لجودة  وا لة  األصا ذات 

علمية  مخرجات  تنتج  أن  املمكن  من 

لعاملي  ا االعرتاف  عىل  تحوز  متميزة 

هذا  ويعترب   . وتأثريها جودتها  بسبب 

يف  لقطاع  ا بها  يستهدي  رًة  منا لهدف  ا

وطلبة  ملتفوقني  ا لباحثني  ا متييز  مسرية 

جانب  إىل  ملتميزين،  ا لعليا  ا لدراسات  ا

االخرتاع  ءات  برا عىل  لحاصلني  ا منح 

توقعات  مع   ، سنوياً لالئق  ا لتكريم  ا

لكليات  ا عرب  لجودة  ا فة  ثقا ر  نتشا ا

ريع  املشا مستوى  عىل  نعكاسها  وا

تجد  ئية  استثنا مخرجات  لتنتج  لبحثية  ا

لعلمية  ا املجالت  أفضل  يف  للنرش  طريقها 

عىل  سيعمل  مام  لتأثري،  ا ذات  ملية  لعا ا

وتعزيز  املؤسسية،  لعلمية  ا نة  املكا رفع 

. ملياً عا لكويت  ا جامعة  أبحاث  حضور 

االعتبار،  يف  األسمى  الهدف  هذا  وبوضع 

بعملية  سنوياً  األبحاث  قطاع  يقوم 

خالل  من  لباحثني  ا أفضل  عن  البحث 

يف  ترشيحاتها  لتقديم  الكليات  دعوة 

باحث  وأفضل  املتميز  لباحث  ا فئتي 

املخصصتان  لفئتان  ا وهي  الشباب،  من 

املخرضمني  من  لتدريس  ا هيئة  ألعضاء 

طلبة  مشاريع  وجائزة  والشباب، 

درجتي  لطلبة  الحرصية  لعليا  ا الدراسات 

نشاطهم  عىل  ًء  بنا والدكتوراه  املاجستري 

وتخضع  أطروحاتهم.  يف  املتميز  البحثي 

لعملية  ئز  الجوا من  لفئات  ا هذه  جميع 

قائم  نظام  فيها  يطبق  موحدة  تقييم 

املرشحة  األبحاث  لتقييم  لنقاط،  ا عىل 

بالنسبة  أما   . أفضلها واختيار  ئز  للجوا

الواليات  مكتب  فيتوىل  االخرتاع  لرباءات 

تقييم  االخرتاعات  لتسجيل  املتحدة 

. عليها الحاصلني 

م  نظا يغطي  لقطاع،  ا لسياسة  ووفقاً 

األساسية  لعلوم  ا مجاالت  ئز  لجوا ا

مع  نيات،  واإلنسا واآلداب  لتطبيقية،  وا

األوحد  ملقياس  ا ملتميز  ا لبحث  ا ر  عتبا ا

لكليات.  ا جميع  من  ئزين  لفا ا ر  الختيا

لدراسات  ا طلبة  مشاريع  ئزة  جا وتغطي 

نية،  واإلنسا لعلمية  ا املجاالت  لعليا  ا

ملتميزة  ا لبحثية  ا ريع  املشا ر  اختيا عرب 

عىل  لبحثية  ا لدراسات  ا عن  لناتجة  ا

ه.  لدكتورا وا املاجستري  درجتي  مستوى 

ئم  لقا ا بيدي،  لبا هيثم  د.  . أ أعلن  وقد 

لألبحاث،  لجامعة  ا مدير  نائب  بأعامل 

يف   2015/2014 للعام  ئزين  لفا ا أسامء 

اعتامدهم  بعد  ئز،  لجوا ا فئات  جميع 

مدير  الحجي،  ة  حيا د.  . أ من  لنهايئ  ا

عىل  ًء  بنا لة،  لوكا با لكويت  ا جامعة 

لبحثية  ا ئز  للجوا لعليا  ا للجنة  ا توصيات 

.2015/2014 األكادميي  م  للعا

 10 منح  سنوياً  يتم  لباحثني،  ا وملعلومات 

 4 و ملتميز،  ا لباحث  ا لفئة  منها   6 ئز،  جوا

وتبدأ  لشباب.  ا من  باحث  أفضل  لفئة 

األبحاث  قطاع  بدعوة  سنوياً  لعملية  ا

لتختتم  لكليات،  ا جميع  من  للرتشيحات 

ئزين  للفا لكويت  ا جامعة  مدير  باعتامد 

نية.  واإلنسا لعلمية  ا املجاالت  يف 

فيتم   ، لعليا ا الدراسات  طلبة  فئة  أما 

لدرجة  منها   4 ئز،  جوا  6 تقديم  سنوياً 

أما  الدكتوراه.  لدرجة   2 و املاجستري، 

فيتم  االخرتاع  براءات  عىل  الحاصلون 

االعتامد  عىل  حصولهم  عىل  بناًء  تكرميهم 

واكتشافاتهم.  الخرتاعاتهم  األمرييك 

مكتب  إحصاءات  أحدث  وتوضح 

األبحاث  قطاع  يف  االخرتاع  براءات 

 7 حصول   2015/2014 األكادميي  للعام 

املسجلة  االخرتاع  براءات  عىل  باحثني 

أسامء  ييل  وفيام  املتحدة.  الواليات  يف 

تحت  لبحثية  ا ئز  بالجوا لفائزين  ا جميع 

الفئات: مختلف 

الجودة،  قيم  إلضافة  تهدف  الجوائز 
الكليات ألبحاث  والتنافس  واالمتياز، 

قطاع األبحاث يسجل 7 فـائزين جدد ببراءات االختراع المسجلة في الواليات المتحدة خالل العام 2015/2014

لعليا  ا الدراسات  لطلبة  مخصصة  حرصية  جائزة  لعليا  ا الدراسات  طلبة  مشاريع  جائزة 
والدكتوراه  املاجستري  بربامج  الخاصة  أطروحاتهم  يف  املتميز  البحثي  النشاط  ذوي         

)12 ...... ص  )تتمة    
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عىل  بحصولهم  أثبتوا  حيث  الكويت،  لجامعة 

ذات  الكليات  أبحاث  جودة  الجوائز  هذه 

انتباه  لفتت  والتي  العالية  العلمية  القيمة 

الدويل.  املجتمع 

مسجلة  اخرتاع  براءات  عىل  الحصول  ويشكل 

البحث  ملواصلة  دافعاً  املتحدة  الواليات  يف 

للمعرفة   جديدة  مصادر  واكتشاف  العلمي 

من خالل البحث العلمي الذي يعكس كفاءة 

املحرك  تشكل  التي  األبحاث  قطاع  سياسة 

و  املؤسسية  العلمية  املكانة  لرفع  الرئيس 

الدولية.  املصداقية  تحقيق 

االخرتاع  براءات  إحصائيات  حيث  من  أما 

فيبني املسجلة، 

تقدماً  األبحاث  لقطاع  التابع  االخرتاع  براءات  مكتب  أحرز 
خاللها  من  م  قدَّ إنشائه،  عىل  سنوات   10 مرور  بعد  ملحوظاً 

الكليات  اخرتاعات  تسجيل  عملية  لتسهيل  متميزة  خدمات 

استحدث   ،2005 مايو  ففي  املتطورة.  أبحاثها  ومخرجات 

التنظيمي  هيكله  يف  االخرتاع  براءات  مكتب  األبحاث  قطاع 

إبريل   30 يف  الصادر   )856( رقم  الجامعة  مدير  قرار  عىل  بناًء 

قانوين  وهيكل  ثابت  نظام  لتطوير  أساساً  ليكون  وذلك   ،2005

للكليات.  الفكرية  امللكية  وحقوق  العلمية  االخرتاعات  لحامية 

حافاًل  عقداً  االخرتاع  براءات  مكتب  يسجل   ،2015 عام  وبحلول 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثني  املقدمة  املتميزة  بالخدمات 

فعال  نظام  بتبّني  وذلك  سواء،  حٍد  عىل  الكويت  جامعة  وطلبة 

تسهل  أن  شأنها  التي من  القانونية  والضوابط  اللوائح  قائم عىل 

إنشائه  منذ  املكتب  دأب  وقد  االخرتاع.  براءات  تسجيل  عملية 

لضامن  املتابعة  إجراءات  عىل  واإلرشاف  الباحثني  توجيه  عىل 

بالقيمة  اعرتافاً  وذلك  االخرتاع،  براءات  تسجيل  يف  حقوقهم 

ُتسّجل  أن  تستحق  التي  البحثية  املخرجات  لهذه  العلمية 

كرباءات اخرتاع. 

وقد تبنى مكتب براءات االخرتاع خالل مسريته آلية فعالة إلدارة 

طلبات تسجيل براءات االخرتاع قام من خاللها باكتساب عالقات 

التي  والدولية  اإلقليمية  املؤسسات  مع  متينة 

الحصول  االخرتاع يف سبيل  براءات  نظام  تدير 

تسجيل  من  والتحقق  القانوين  االعرتاف  عىل 

الكويت.  جامعة  يف  للباحثني  االخرتاع  براءات 

لجميع  متجدداً  مركزاً  اآلن  املكتب  ويعترب 

يستقبل  حيث  االخرتاع،  براءات  خدمات 

االعرتاف  لتحقيق  مستمر  بشكل  الطلبات 

كام  لالخرتاعات،  الصحيح  والتسجيل  العاملي 

امللكية  حقوق  لحامية  قانونية  مظلة  ميثل 

املتواصلة  الجهود  فإن  وبالفعل،  الفكرية. 

املتقدم  البحث  تشجيع  يف  األبحاث  لقطاع 

متزايداً  توجهاً  تخلق  بدأت  الفكري  واإلبداع 

بتوفري  ذلك  و  الجودة  عالية  األبحاث  نحو 

و  الباحثني  اخرتاعات  لتسجيل  قانونية  أسس 

املكتب. التي يقدمها  الخدمات  االستفادة من 

و  بجمع  األبحاث  قطاع  قام  ذلك،  ضوء  يف  و 

قاعدة  تكوين  و  أساسية  معلومات  تحليل 

براءات  عىل  الحاصلني  عن  متكاملة  بيانات 

خالل  املتحدة  الواليات  يف  مسجلة  اخرتاع 

مبا   )2014�2010( املاضية  الخمس  السنوات 

 ،2015 الحايل  العام  يف  الجدد  الحاصلني  فيهم 

مبرشاً بذلك مبستقبٍل واعٍد من التقدم العلمي 

قد حقق  و  الكويت.  جامعة  كليات  يف جميع 

 29 مجموعه  ما  الكويت  جامعة  يف  الباحثون 

املتحدة،  الواليات  يف  مسجلة  اخرتاع  براءة 

و  اخرتاعاتهم  عىل  عاملياً  اعرتافاً  نالوا  حيث 

الحاصلون  وجاء  املتميزة.  البحثية  مخرجاتهم 

املجاالت  شتى  من  االخرتاع  براءات  عىل 

الطب  و  والهندسة  العلوم  مثل  العلمية 

مفخرة  كانوا  والذين  اإلنسانية،  والعلوم 

تسجيل  خدمات  لتقديم  الرئيس  املركز  االخرتاع  براءات  مكتب 
الكويت جامعة  يف  الفكرية  امللكية  حقوق  و  االخرتاع  براءات 

ملحوظاً  تقدمًا  يحرز  األبحاث  قطاع  في  االختراع  براءات  مكتب 
المتميزة بالخدمات  فـلة  حا سنوات   10 من  أكثر  مدى  على 

)24 ...... ص  )تتمة    

اإلجمالي 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الكلية
1 - 1 - - - - العلوم اإلدارية
2 - - - - 2 - علوم وهندسة الحاسوب
1 - - - 1 - - التربية

14 1 4 2 5 1 1 الهندسة والبترول
2 1 1 - - - - العلوم الحياتية
5 - 3 - 2 - - الطب
4 - - 1 1 2 - العلوم

27 2 9 3 9 5 1 اإلجمالي

إجمالي براءات االختراع المسجلة في الواليات المتحدة 
)2010،و 2011،و 2012،و 2013،و 2014،و 2015(

29
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الوطنية. سيئول  جامعة  الطاقة، 

سيئول  جامعة  بارك:  هايونغسيو 

لوطنية. ا

قطاع  أول،  باحث  يل،  سوك  د.هايون 

املعهد  البحرية،  و  البرتولية  البحوث 

املوارد  و  األرض  لعلوم  الكوري 

املعدنية.

قسم  مساعد،  أستاذ  شني،  د.هايوندون 

.INHA الطاقة، جامعة  موارد  هندسة 

د.جيك ليم، رئيس فريق تطوير البحث 

القابضة. الطاقة  مجموعة  العلمي، 

وقد تبادل الطرفان رشحاً تفصيلياً عن جامعة 

الوطنية،  الكورية  النفط  رشكة  و  الكويت 

مّهد  ملحوظاً  تفاعاًل  االجتامع  شهد  حيث 

يف  املعلومات  هذه  من  الفعلية  لالستفادة 

العالقات  لتعزيز  املمكنة  السبل  اكتشاف 

املشرتك  البحث  مواصلة  و  الخربات  وتبادل 

بني  املشرتكة  االهتاممات  ذات  املجاالت  يف 

املؤسستني.

و قد تخللت الزيارة التي استمرت يوماً كاماًل 

الوفد  توعية  إىل  يهدف  حافل  أعامل  جدول 

يف  الكويت  بجامعة  العلمي  بالنشاط  الزائر 

الوفد  تلقى  حيث  املعرفة،  مجاالت  شتى 

8888

القامئة  الجامعة  أولويات  عن  تعريفياً  عرضاً 

اإلبداع.  و  التكنولوجيا  و  العلم  أسس  عىل 

البحثي  الدعم  نظام  عىل  الوفد  اطلع  قد  و 

اإلسرتاتيجية  األولويات  و  الجامعة  يف 

بالتعاون  واملبتكر  املتقدم  البحث  ومجاالت 

الخارجية،  العلمية  املؤسسات  مختلف  مع 

البنية  عن  تفصييل  لرشح  الوفد  استمع  كام 

جامعة  بها  تتمتع  التي  العلمية  التحتية 

املتطورة  املختربات  يف  واملتمثلة  الكويت 

يف  التكنولوجية  و  العلمية  الخدمات  و 

الستعراض  وذلك  العلوم،  و  الهندسة  كليتي 

تطورها،  و  الكويت  جامعة  موارد  إمكانات 

علمية  تجارب  إجراء  عىل  قدرتها  عن  فضاًل 

دقيقة.  تحليلية  اختبارات  و  الجودة  عالية 

أنشطة  الزائر  الوفد  استعرض  جانبه،  من 

اختصاصاتها  و  الوطنية  الكورية  النفط  رشكة 

املشرتك. للبحث  املجال  تفتح  التي 

بالرتحيب  البداية  يف  لبابيدي  هيثم  أ.د.  قام 

تعريفياً  عرضاً  بعدها  قدم  ثم  الزائر،  بالوفد 

تركز  التي  الكويت  جامعة  ورسالة  رؤية  عن 

حيث  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  عىل 

ملا  األسايس  املمول  األبحاث  قطاع  يعترب 

85 % من األبحاث املؤسسية، يف حني  يقارب 

مؤسسة 29(تقوم  ...... ص  )تتمة    

••

••

••

••

اجتامع مكتب نائب مدير الجامعة 

لألبحاث مع الوفد الكوري

الوفد يتفقد 
المختبرات المتطورة 
والمراكز المتخصصة 

للبحث المتقدم 
في كليتي 

الهندسة والعلوم

الدراسات و  العلمي  التبادل  و  الرشاكة  آفاق  تفتح  الزيارة 
البرتولية األبحاث  تطوير  مجال  يف  املشرتكة   

النفط  شركة  عن  شرحًا  يقدم  الزائر  الوفد 
واختصاصاهتا الوطنية  الكورية 

••

••

••

 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  استقبل 
رشكة  نظمتها  زيارة  يف  كورياً  وفداً  لألبحاث 

لالطالع  ذلك  و  الوطنية  الكورية  النفط 

الكويت  جامعة  أهداف  عىل  كثب  عن 

فرصة  الزيارة  تشكل  و  العلمية.  وإمكاناتها 

التعاون  أبعاد  و  جدوى  الكتشاف  مثالية 

مساعي  ضمن  ذلك  و  الرشكة،  مع  البحثي 

توسعة  و  لتطوير  املستمرة  األبحاث  قطاع 

و  العلمية  املؤسسات  مع  الرشاكات  شبكة 

أ.د.  كان  قد  و  الخاصة.  الصناعية  القطاعات 

مدير  نائب  بأعامل  القائم  لبابيدي،  هيثم 

الزائر  الوفد  استقبال  يف  لألبحاث،  الجامعة 

معهد  رئيس  شوا،  باينغو  د.  يرتأسه  الذي 

لرشكة  التابع  واالنتاج  االستكشاف  تكنولوجيا 

كل  بحضور  وذلك  الوطنية،  الكورية  النفط 

نائب مدير  أ.د. نجيب الساموي، مساعد  من 

العميد  القطان،  د.خالد  و  لألبحاث،  الجامعة 

د.عيىس  و  العلوم،  كلية  يف  لألبحاث  املساعد 

كلية  يف  لألبحاث  املساعد  العميد  الصفران، 

رئيس  املزيدي،  ود.خالد  والبرتول،  الهندسة 

مؤسسة  يف  التكنولوجيا  و  البحث  فريق 

مديرة  شارما،  بروميال  ود.  الكويتية،  البرتول 

يف  واملطبوعات  الفنية  املعلومات  مكتب 

ضم  وقد  الكويت.  بجامعة  األبحاث  قطاع 

اآلخرين  األعضاء  من  عدداً  الزائر  الوفد 

يف  مختلفة  علمية  مؤسسات  عن  املمثلني 

بينهم: من  كوريا، 

تكنولوجيا  معهد  رئيس  شوا،  باينغو  د. 

النفط  رشكة  اإلنتاج،  و  االستكشاف 

الوطنية. الكورية 

املوارد  عام  مدير  جني،  غيوهو  السيد/ 

الكورية  النفط  رشكة  اإلسرتاتيجية، 

لوطنية. ا

موارد  هندسة  إدارة  شني،  د.غانغسو 
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التي  اإلسرتاتيجية  واألولويات  األهداف  شكلت 
كشف عنها قطاع األبحاث بجامعة الكويت خالل العام 

2014/2013 حافزاً أساسياً لتشجيع أبحاث الكليات 

وتعزيز القدرات املؤسسية يف مجال البحث العلمي 

املبتكر، وذلك من خالل معايري الجودة واإلنتاجية 

وإقامة الرشاكات البحثية املختلفة. ومتاشياً مع رؤية 

جامعة الكويت و تطلعاتها، تضمنت هذه املهمة 

تطوير إسرتاتيجية ذات شقني لتعزيز القوة املؤسسية 

و  املتنوعة  واملوارد  الداعمة،  السياسات  خالل  من 

املرافق البحثية املتطورة و األبحاث التطبيقية الرائدة 

عرب إقامة الرشاكات مع مؤسسات خارجية من شأنها 

أن تعود بالنفع عىل العلم واملجتمع. وقد بدأت هذه 

اإلسرتاتيجية يف التبلور من خالل التوسع يف الرشاكات 

التي تعقدها الجامعة مع املؤسسات الخارجية، وتوقيع 

مذكرات التفاهم التي تفتح املجال للبحث املشرتك 

والتبادل العلمي وتعزيز إمكانات البحث والتطوير. 

وتأيت االتفاقية املربمة مع رشكة نفط الكويت امتداداً 

لهذا الخطوة اإلسرتاتيجية و التي تربط بني املؤسستني 

من خالل املشاريع املشرتكة يف البحث و التطوير يف 

مجاالت البرتول والغاز الطبيعي.

وتشكل االتفاقية املشرتكة بني جامعة الكويت و رشكة 

نفط الكويت، و املوقعة يف 30 ديسمرب  2014، بدايًة 

إسرتاتيجيًة لربط الجامعة بالقطاع الصناعي، حيث 

يعتمد الطرف األول عىل خرباته العلمية و البحثية بينام 

يتمتع الطرف اآلخر باملوارد و الخربة التقنية، و بالتايل 

الحصول عىل مزيج مثايل إلجراء األبحاث ذات القيمة 

العلمية العالية و التي توفر الحلول املالمئة للقضايا 

الصناعية الشائكة من خالل الخربات املتبادلة و املعرفة 

و التكنولوجيا و التطبيقات العلمية الدقيقة. و تفتح هذه 

االتفاقية آفاق تعاون جديدة لدعم البحث التطبيقي 

املشرتك، و تعزيز إمكانات البحث و التطوير، و تطوير 

القدرات الوطنية، مام سيقود إىل إنشاء املركز الكويتي 

العاملي لألبحاث البرتولية، الذي يهدف إىل التطور البحثي 

يف مجاالت النفط و الغاز الطبيعي و البرتول.

تفتـــح  االتفـاقيــة 

آفـاق التعاون

لتعزيز البحث   

وتطوير  التطبيقي 

الوطنية القدرات 

تعترب يف غاية األهمية للطرفني إذ ال غنى لطرف عن 

اآلخر.

و يف حديثه عن أهداف االتفاقية املربمة، أكد السيد 

عىل  تركز  الرشاكة  هذه  أن  هاشم  السيد  هاشم 

التوظيف  يف  تتمثل  رئيسة  أهداف  ثالثة  تحقيق 

الصناعي، و استخراج القيمة الكاملة للنفط، و الحد 

من التكاليف التي يتكبدها القطاع النفطي، لذلك كان 

البد من االستعانة بخربات و تجارب جامعة الكويت 

لتحقيق هذه األهداف و إيجاد حلول للتحديات و 

العقبات التي يواجهها القطاع. و من جانبه، أكد م. 

أياد الكندري أن دور الباحثني يف جامعة الكويت 

يف البحث التطبيقي فعال و يف غاية األهمية لقطاع 

النفط و الغاز الطبيعي، خاصة فيام يتعلق بخربتهم 

النفط  واستخراج  التنقيب  مجاالت  يف  الواسعة 

وتصنيع وإنتاج البرتول والبرتوكيامويات. و أردف أن 

هذه االتفاقية تتعدى حاجة القطاع النفطي للبحث 

و التطوير لتشمل بداية التعاون البحثي بني الجامعة 

و املركز الكويتي العاملي لألبحاث البرتولية املزمع 

إنشاؤه خالل السنوات القليلة القادمة و الذي من 

شأنه أن يخدم أبحاث البرتول و الغاز الطبيعي.

عقدتها  التي  السابقة  الرشاكات  استعراضه  يف  و 

جامعة الكويت مع القطاع النفطي، قال أ.د. حسن 

السند أن جامعة الكويت كانت قد وقعت مذكرة 

39(تفاهم مع مؤسسة  ص   ...... )تتمة    

وقد تم وضع اللبنة األوىل لهذا التعاون البحثي خالل 

احتفال رفيع املستوى حرضه مدير جامعة الكويت 

أ.د. عبداللطيف البدر، و املهندس نزار العدساين، 

الرئيس التنفيذي ملؤسسة البرتول الكويتية، و السيد 

هاشم السيد هاشم، الرئيس التنفيذي لرشكة نفط 

الكويت. و قد قام كل من أ.د. حسن السند، نائب 

مدير الجامعة لألبحاث، و املهندس أياد الكندري، 

نائب الرئيس التنفيذي لرشكة نفط الكويت، بتوقيع 

االتفاقية و ذلك بحضور أ.د. حسني الخياط، عميد 

كلية الهندسة و البرتول، و أ.د. جاسم الحسن، عميد 

كلية العلوم، و عدد من أعضاء هيئة التدريس و 

الخرباء و املتخصصون من جامعة الكويت و القطاع 

النفطي.

واعترب أ.د. عبداللطيف البدر هذه االتفاقية باكورة 

التعاون بني جامعة الكويت ورشكة نفط الكويت يف 

إقامة املشاريع املشرتكة التي تلبي احتياجات القطاع 

النفطي و تكشف عن مصادر جديدة للمعرفة من 

تطوير  للكليات و  العلمية  باملوارد  االرتقاء  شأنها 

أبحاث طلبة الدراسات العليا ومهاراتهم التحليلية. 

الطرفني،  بني  املتبادلة  الحاجة  االتفاقية  وتعكس 

ففي نفس الوقت الذي تحتاج به جامعة الكويت 

إىل إرشاك القطاع النفطي يف مشاريع بحثية، تتجىل 

حاجة القطاع النفطي لخربات جامعة الكويت و 

مرافقها البحثية لحل املشاكل التي تواجهها رشكات 

البرتول. وبناًء عىل هذه املعطيات، فإن هذه الرشاكة 

الكويت  نفط  لشركة  إسرتاتيجيًا  الكويت شريكًا  جامعة 
البرتولية العاملي لألحباث  الكوييت  املركز  إنشاء  يف 

جامعة الكويت توقع اتفاقية تعاون 
مع شركة نفط الكويت لفتح آفاق البحث 
والتطوير في مجال النفط والغاز الطبيعي

جانب من حفل توقيع االتفاقية بني 
جامعة الكويت ورشكة نفط الكويت

الخبرة العلمية لجامعة الكويت و الكفـاءة التقنية لشركة نفط الكويت 
يشكالن التركيبة المثالية لمواصلة األبحاث ذات القيمة العلمية المضافة
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السمكية.  والرثوة  للزراعة 

الحيوية  القضايا  من  للعديد  التطرق  وتم 

البحري  النظام  تواجه  التي  والتحديات 

وخاصًة  الكويت،  دولة  يف  اإليكولوجي 

األسامك  نفوق  و  البحري،  بالتلوث  مايتعلق 

القانونية،  غري  واملامرسات  الصيد  و  واملحار، 

البيئي.  النظام  عىل  مبارش  تأثري  من  لها  ملا 

تطوير  إمكانية  عىل  املباحثات  وعرجت 

لتحقيق  مرنة  وآلية  عملية  إسرتاتيجية 

الحوار  تركز  حيث  الطرفني،  بني  التعاون 

عليها  الرتكيز  ليتم  محتملة  مجاالت   5 عىل 

كاآليت: منها  واالنطالق 

نقاش  تم  املشرتكة:  األبحاث  مشاريع   .1

األبحاث  مشاريع  يف  املركز  إرشاك  إمكانية 

الكويت  جامعة  يف  الباحثون  يجريها  التي 

قطاع  تويل  مع  البحري،  النظام  وتتناول 

للتقدم  الكويت  مؤسسة  أو  األبحاث 

التمويل. لجوانب  العلمي 

اإلجامع  وتم   : الصغرية  املشاريع  طلب   .2

أيضاً عىل استحداث طلب خاص باملشاريع 

للتقدم  الكويت  ملؤسسة  وتقدميه  الصغرية 

ويخصص  الدعم.  عىل  للحصول  العلمي 

 50,000 قدرها  ميزانية  املرشوع  لهذا 

واحداً، حيث  عاماً  تبلغ  زمنية  د.ك. ملدة 

ألمراض  املتنوعة  املجاالت  تناول  فيه  يتم 

الصغرية  البالستيكية  املنتجات  أو  املحار 

ليكون  البحري،  للنظام  كملوثات  وأثرها 

للتعاون  مبدئياً  اختباراً  املرشوع  هذا 

هذا  نقاش  أيضاً  وتم  الطرفني.  بني 

مرشوع  قدرة  مدى  ناحية  من  املوضوع 

مدى  إثبات  عىل  فقط  واحدة  سنة  مدته 

أو  الطرفني،  بني  التعاون  ونجاح  فاعلية 

دراسة  يتطلب   الجانب  هذا  قياس  أن 

وميزانية  أطول  زمنية  مبدة  شاملة 

يف  األخرى  الجامعات  ومشاركة  أضخم، 

وقد  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول 

الوفد  استحسان  االقرتاح  هذا  القى 

لزائر. ا

وتم  والتدريب:  التخصصية  العمل  ورش   .3

لورش  املركز  تنظيم  إمكانية  نقاش  أيضاً 

يقدمها  الكويت  جامعة  يف  تدريبية  عمل 

وكاستهالل  املركز.  يف  واملتخصصني  العلامء 

ثالث  ويندي  د.  اقرتحت  الجانب،  لهذا 

مختلفة                                   ورش 

التفاهم  مذكرة 

وقعها  التي 

مؤخراً  املركز 

الهيئة  مع 

للبيئة.  العامة 

ذلك،  إىل  إضافًة 

العمل  جاري 

مذكرة  لتوقيع 

مع  تفاهم 

الكويت  معهد 

ث  بحا لأل

 ، لعلمية ا

العامة  والهيئة 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  استقبل 
البيئة  مركز  من  زائراً  وفداً  مؤخراً  لألبحاث 

األحياء  تربية  وعلوم  السمكية  والرثوة 

وإمكانات  فرص  لقياس  بريطانيا،  يف  املائية 

وغريه  العلمي  البحث  مجاالت  يف  التعاون 

وقد  املشرتك.  االهتامم  ذات  املوضوعات  من 

مدير  داودزويل،  ريتشارد  د.  الوفد  ترأس 

تطوير األعامل للرشق األوسط وجنوب رشق 

هيثم  أ.د.  استقبله  حيث  املركز،  يف  آسيا 

الجامعة  مدير  نائب  بأعامل  القائم  لبابيدي، 

عميد  الحسن،  جاسم  أ.د.  بحضور  لألبحاث، 

العميد  القطان،  خالد  ود.  العلوم،  كلية 

ود.  واملختربات،  األبحاث  لشؤون  املساعد 

لشؤون  املساعد  العميد  محمود،  هدى 

كانت  و  العلوم.  كلية  يف  البحار  علوم  مركز 

الزيارة يف يوم اإلثنني 20 إبريل 2015، حيث 

مدير  هيغامن،  وندي  د.  املركز  وفد  تضمن 

ستيف  والسيد  املائية،  الصحة  أعامل  تطوير 

شكلت  وقد  التجاري.  املدير  أديسون، 

بني  التعاون  بداية  نحو  مهمة  خطوة  الزيارة 

اململكة  وجامعات  ومعاهد  الكويت  جامعة 

املتحدة  اململكة  منتدى  إطار  املتحدة، ضمن 

مؤخراً  عقد  والذي  العريب،  للخليج  البحثي 

 4 2015 وحرضه  23 و24 مارس  لندن يف  يف 

د.  ضمنهم  من  الكويت  جامعة  من  باحثني 

محمود. هدى 

عن  مخترصاً  رشحاً  الزائر  الوفد  قدم  وقد 

املركز الذي يعترب الوكالة التنفيذية للحكومة 

والغذاء  البيئة  يرتبط قسم  الربيطانية، حيث 

الريفية )Defra( فيه بالعديد من  والشؤون 

جانب  إىل  واالستشارية،  البحثية  األنشطة 

حول  املستخدمني  ملختلف  املقدم  التدريب 

دخل  وخدماته،  أنشطته  عىل  وبناًء  العامل. 

واالتفاقيات  الرشاكات  من  العديد  يف  املركز 

يف  الحكومية  الهيئات  مختلف  مع  املهمة 

جانب  إىل  الخليج،  ومنطقة  الكويت  11(دولة  ...... ص  )تتمة    

5 جماالت حمددة لالنطالق منها حنو آفاق التعاون بني اجلانبني املباحثات تركزت على 

المائية     وفد من مركز البيئة والثروة السمكية وعلوم تربية األحياء 
في بريطانيا يزور مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث

وعلوم  السمكية  والثروة  البيئة  مركز  وفد 
مع  بريطانيا  في  المائية  األحياء  تربية 

لألبحاث الجامعة  مدير  نائب  بأعمال  القائم 

الوفد أثناء االجتماع
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األبحاث  قطاع  جهود  إطار  ضمن 
قدرات  بتطوير  املتعلقة  وإسرتاتيجيته 

خالل  من  وتنافسيتها  الكويت  جامعة 

املشرتكة،  واالهتاممات  الفعال،  التواصل 

العربية  الجامعات  مع  الخربات  وتبادل 

مدير  نائب  مكتب  استقبل  والعاملية، 

جامعة  من  زائراً  وفداً  لألبحاث  الجامعة 

شؤون  رئيس  الكواري،  محمد  د.  ترأسه  قطر 

 .2015 إبريل   12 يف  التدريس،  هيئة  أعضاء 

هيثم  أ.د.  الوفد  استقبال  يف  كان  وقد 

الجامعة  مدير  نائب  بأعامل  القائم  لبابيدي، 

مساعد  الساموي،  نجيب  وأ.د.  لألبحاث، 

قدما  حيث  لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب 

جامعة  يف  العلمي  البحث  عن  عامة  صورة 

الزيارة حول  أثناء  النقاش  الكويت. وقد تركز 

االهتاممات  لتطوير  املالمئة  الفرص  دراسة 

التواصل  خالل  من  املؤسستني  بني  املشرتكة 

تحقيق  إىل  للوصول  اآلراء،  وتبادل  الفعال 

األبحاث. مجال  يف  العلمي  التعاون 

توفري  إمكانية  إىل  إضافًة  املركز،  ومن 

معينة  مقررات  لتدريس  للخرباء  املركز 

البحار. علوم  قسم  يقدمها 

                                                                                            
www.kuniv.edu

وقد  املريض.  والترشيح  األمراض  مجاالت  يف     

قام أعضاء الوفد الزائر بجولة ميدانية ملركز 

الفنطاس،  يف  البحار  لعلوم  الكويت  جامعة 

إىل  املقرتحة،  للورش  مالمئاً  وجدوه  حيث 

والتجريبية  النظرية  لألنشطة  مالمئته  جانب 

أولية  التفاقية  التوصل  أيضاً  وتم  وامليدانية. 

حول تنظيم الورشة األوىل يف مركز الفنطاس 

خالل شهر نوفمرب 2015.

الحضور  وناقش  الطلبة:  تبادل  برنامج   .4

عىل  الكويت  جامعة  طلبة  مشاركة  أيضاً 

يف  العليا  والدراسات  الجامعي  املستويني 

حيث  املركز،  مع  الطاليب  التبادل  برنامج 

الطلبة  أمام  الفرصة  الربنامج  هذا  سيتيح 

املوضوعات  من  العديد  الطرفان  تناول  وقد 

الفرص  وتوفري  الباحثني،  تشجيع  مثل  الحيوية 

املصادر  إتاحة  عرب  العلمي  للتبادل  املناسبة 

وإىل  العلمي.  البحث  لتعزيز  التحتية  والبنية 

البحثية،  والفرص  القدرات  تطوير  جانب 

العليا  الدراسات  مجال  تعزيز  عىل  اللقاء  ركز 

تطوير  نواة  يشكل  مام  التخصصية،  والدراسات 

الجامعات  يف  واستمراريته  العلمي  البحث 

النقاشات  اختتمت  وقد  العامل.  حول  املرموقة 

بالتعاون  اهتاممه  عن  الطرفني  كال  بتعبري 

العلمي والبحثي بني املؤسستني يف مجال البحث 

العلمي واملجاالت ذات االهتامم املشرتك. 

يف  مثمر  وقٍت  لقضاء 

الكتساب  املركز  مختربات 

وإجراء  الجديدة  التقنيات 

املختلفة.  التجارب 

مسألة  نقاش  أيضاً  وتم 

قبل  من  املشرتك  اإلرشاف 

جامعة  طلبة  عىل  املركز 

الكويت.

أعضاء  تبادل  برنامج   .5

وناقش  التدريس:  هيئة 
هيئة  أعضاء  تبادل  برنامج  أيضاً  الحضور 

لتبادل  األبواب  سيفتح  الذي  التدريس 

الكويت  جامعة  من  الزائرون  األساتذة 

قطر من جامعة  زائرًا  وفدًا  يستقبل  األبحاث   قطاع 

العليا الدراسات  تعزيز  على                                   التركيز 
أساسي كهدف  والتخصصية 

)من صفحة 10(  بريطانيا     في  المائية  األحياء  تربية  وعلوم  السمكية  والثروة  البيئة  مركز  وفد 
لألبحاث.... الجامعة  مدير  نائب  مكتب  يزور 

وعلوم  السمكية  والثروة  البيئة  مركز  وفد 
مع  بريطانيا  في  المائية  األحياء  تربية 

لألبحاث الجامعة  مدير  نائب  بأعمال  القائم 

القائم بأعمال نائب مدير الجامعة لألبحاث يستقبل وفداً من جامعة قطر
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والتطبيقية العلوم األساسية 
أحمد  أ.د. ظهور 

الكيمياء،  قسم 

العلوم. كلية 

الهاشل جاسم  د. 

الطب،  قسم 

الطب. كلية 

املجاالت،  شتى  يف  هانيانغ  بجامعة  البحثي 

الخارجية  املوارد  عىل  مجمله  يف  القائم  و 

و  الفردية  املنح  و  الصناعية  املساهامت  و 

مساهامت  مقابل  يف  البحثية  االستثامرات 

السنوي  املعدل  أما  الجامعة.  من  بسيطة 

يقارب  ما  إىل  وصل  فقد  البحثي  لإلنتاج 

الهندسة  كلية  تنال  حيث  بحث،  آالف  ثالثة 

األسد  نصيب  األخرى  العلمية  الكليات  و 

هانيانغ  جامعة  تقوم  و  األبحاث.  هذه  من 

براءات  تسجيل  و  العلمي  البحث  بتشجيع 

بحوث  مجمع  افتتاح  بصدد  أنها  كام  االخرتاع، 

للتكنولوجيا  مؤخراً  أنشأته  الذي  املستقبل 

العلمي.  والتقدم  الحديثة 

نحو  هامة  خطوة  الزيارة  هذه  شكلت  وقد 

آملني  الطرفني  بني  املشرتك  التعاون  تطوير سبل 

تعاون قريب يف مجال  اللقاء عن  يثمر هذا  أن 

البحث العلمي و تبادل الخربات األكادميية.

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  استقبل 
لألبحاث وفد جامعة هانيانغ يف سيئول، كوريا 

الذي يرتأسه مدير الجامعة الدكتور يونغ موو 

يل و يضم عضوين آخرين، وذلك لبحث أوجه 

الطاليب  والتبادل  واملعريف  البحثي  التعاون 

واألبحاث  العليا  الدراسات  مستوى  عىل 

املشرتك.  االهتامم  ذات  املجاالت  يف  املشرتكة 

لبابيدي،  هيثم  أ.د.  الوفد  استقبال  يف  كان  و 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  بأعامل  القائم 

و بحضور أ.د. نجيب الساموي، مساعد نائب 

شارما،  بروميال  د.  و  لألبحاث،  الجامعة  مدير 

واملطبوعات،  الفنية  املعلومات  مكتب  مديرة 

يك  الدكتور  من  كالًّ  الزائر  الوفد  ضّم  بينام 

للشؤون  الجامعة  مدير  نائب  يل،  جينغ 

املساعد  املدير  يل،  أنجي  اآلنسة  و  الدولية، 

للتعاون  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  يف 

بتقديم  اللقاء  هيثم  أ.د.  استهل  وقد  الدويل. 

جامعة  يف  العلمي  البحث  عن  عامة  ملحة 

جائزة الباحث المتميز  

)26 ...... ص  )تتمة    

البحثية  املنح  نظام  استعرض  حيث  الكويت، 

املطبوعات،  و  العلمي  البحث  ومخرجات 

تحركات  من  الجامعة  به  تقوم  ما  إىل  مشرياً 

لتشجيع  األبحاث  واحة  تأسيس  نحو  حثيثة 

العلمي. اإلبداع 

الدعم  نظام  برشح  يونغ  الدكتور  قام  بدوره 

قطاع األبحاث يزور  سيئول  في  هانيانغ  من جامعة  وفد 

العلمية الكليات 

الدكتوراه أ . درجة 

        د. مريم الرتاب

       قسم املايكروبيولوجيا، 

        كلية الطب.

املاجستري ب .درجة 

        م. محمد قورة 

       قسم الهندسة الكهربائية، 

       كلية الهندسة والبرتول.

••

••

••

جائزة أفضل باحث من الشباب 

جائزة الباحث المتميز  

••

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
 تستقبل وفداً كورياًّ

)من صفحة 6( قطاع األبحاث يعلن أسماء الفائزين بالجوائز البحثية  ...    

والتطبيقية العلوم األساسية 

2015/2014
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ل  مجا في  لحيوية  ا لتطورات  ا حول  مل  لكا با دارت  الفتتاحية  ا لجلسة  ا
والطاقة النفط  لقطاعات  وفوائدها  السليكونية  الشمسية  والخاليا  الضوئية  الخاليا 

)37 ص   ...... )تتمة    

والعلوم الحياتية، ورؤساء األقسام، وأعضاء هيئة 

التدريس، وجميع املهتمني بتكنولوجيا املستقبل 

والطاقة  الضوئية،  الخاليا  مبجاالت  املتعلقة 

السيليكونية. الشمسية  والخاليا  املتجددة، 

ثم  املميز،  بالحضور  السند  أ.د.  رحب  وقد 

تحدث عن اتفاقية التعاون بني جامعة الكويت 

إلنجاز  األبواب  فتحت  والتي   IMEC ورشكة 

الضوئية  الخاليا  مجال  يف  املشرتكة  األبحاث 

السيليكونية  الشمسية  الخاليا  وتكنولوجيا 

وفوائدها للصناعة النفطية. وكجزء من الربنامج 

الكويت  جامعة  بني  املشرتكة  لألبحاث  الجاري 

ورشكة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  و 

تحمل  واعدة  مخرجات  الربنامج  أنتج   ،IMEC

والطاقة.  النفط  لقطاعات  عالية  وفائدة  قيمة 

مدير جامعة  بدعوة  ذلك  بعد  السند  أ.د.  وقام 

عن  للتحدث  البدر  عبداللطيف  أ.د.  الكويت 

الربنامج الذي يحظى مجال بحثه باهتامم عاملي 

البدر عن سعادته  أ.د.  يتنامى برسعة. وقد عرب 

يف  املشاركون  الباحثون  يبذلها  التي  بالجهود 

حيث   ،IMEC رشكة  مع  املشرتك  الربنامج 

وقيمته  العلمي  البحث  أهمية  “تقع  قال 

تنتجها  التي  الجديدة  واملعرفة  مخرجاته  يف 

عاماًل  تعترب  حيث  واملشرتكة،  املتقدمة  األبحاث 

وقد  العلمي”.  التقدم  عجلة  دفع  يف  أساسياً 

والدور  األبحاث  قطاع  عىل  البدر  أ.د.  أثنى 

اإلسرتاتيجي الذي يلعبه يف تقدم البحث العلمي 

الحثيثة والجهود  الكويت،  جامعة  يف  وتطوره 

التي يبذلها لتحقيق املزيد من املكاسب العلمية 

والبحثية.

ذلك  بعد  العلمية  املحارضات  بدأت  وقد 

بالربوفيسور جيف بورمتانز، املدير العلمي للخاليا 

الحالة  قدم  حيث   ،IMEC رشكة  يف  الضوئية 

العاملية الراهنة حول الخاليا الضوئية، والتطورات 

الالفتة يف هذا املجال وأثرها املبارش عىل الصناعة 

الضوئية  الخاليا  تعترب  الواقع،  يف  واالقتصاد. 

تكنولوجيا املستقبل، عندما أثبتت خلية شمسية 

أن  عىل  قدرتها  الصغر  يف  متناهية  سيليكونية 

تكون مصدراً عميقاً للطاقة. أما املحارضة الثانية 

التفاعل  عىل  ركزت  فقد  املحارضات  سلسلة  يف 

بني النفط واملواد القابلة للتجدد والتكرير، حيث 

أبحاث  مركز  مدير  فريمريش،  مارش  د.  قدمها 

جامعة  يف  الضوئية  والخاليا  الشمسية  الهندسة 

أعقب  وقد  والتكنولوجيا.  للعلوم  عبدالله  امللك 

التابع  الربنامج  تناول  تقديم عام  املحارضة  هذه 

 IMEC لرشكة

اجلديدة  ملعرفة  ا وقيمة  أمهية  على  يشدد  اجلامعة  مدير 
لتطور وا لتقدم  ا عجلة  دفع  يف  لعلمي  ا لبحث  ا عن  لناجتة  ا

جامعة بني  القامئة  البحثية  للرشاكة   استمراراًً 
 الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشكة

حول الثانية  الندوة  األبحاث  قطاع  نظم   ،IMEC 

 “ االتجاهات الجديدة يف تكنولوجيات وتطبيقات

العريب“، حيث الخليج   الخاليا الضوئية يف منطقة 

 عقدت ضمن إطار برنامج أبحاث الخاليا الضوئية

 البلورية املتقدمة، كجزء من اتفاقية التعاون البحثي

 بني جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 ورشكة IMEC )بلجيكا(. وقد عقدت الندوة يف يوم

مختلف حددت  حيث   ،2015 يناير   28  األربعاء 

 أبعاد الخاليا الضوئية، والخاليا الشمسية السيليكونية

 وتطبيقاتها من خالل سلسلة من املحارضات التي

 قدمها فريق من الخرباء من رشكة IMEC، وجامعة

 امللك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الكويت.

 وقد اجتمع هؤالء الخرباء لوضع إسرتاتيجية إلنشاء

 صناعة الخاليا الضوئية يف منطقة الخليج العريب، إىل

 جانب بحث إمكانيات التعاون البحثي املحتمل بني

املراكز البحثية يف املنطقة يف مجال الطاقة املتجددة.

وقد عقد الحدث تحت رعاية وحضور مدير جامعة 

الكويت أ.د. عبداللطيف البدر، وحضور أ.د. حسن 

السند، نائب مدير الجامعة لألبحاث، وعدد كبري 

 ،IMEC رشكة  من  واملشاركني  املسؤولني  من 

وجامعة  العلمي،  للتقدم  الكويت  ومؤسسة 

والتكنولوجيا، ومعهد قطر  للعلوم  امللك عبدالله 

ألبحاث البيئة والطاقة، ومعهد الكويت لألبحاث 

ورشكة  الكويتية،  البرتول  ومؤسسة  العلمية، 

الكويت،  نفط  ورشكة  الوطنية،  الكويتية  البرتول 

البرتول،  عن  للتنقيب  األجنبية  الكويت  ورشكة 

شل،  ورشكة  للنفط،  الخليجية  الكويت  ورشكة 

ورشكة هاليبورتن، ورشكة الكويت للطاقة، ورشكة 

توتال، ورشكة داو كيميكال، ورشكة جالس بوينت، 

جانب  إىل  الوطنية،  التكنولوجيا  مشاريع  ورشكة 

غلوم،  مالك  أ.د.  للتخطيط  الجامعة  مدير  نائب 

كليات  يف  العمداء  ومساعدي  الكليات  وعمداء 

الحاسوب،  وهندسة  وعلوم  والبرتول،  الهندسة 

تعتبر  الندوة 
خطوة نحو تأسيس 

الخاليا  صناعة 
الضوئية في دول 
التعاون،  مجلس 
إلى جانب فتحها 

آلفـاق التعاون البحثي 
مراكز  بين  المحتمل 

األبحاث في المنطقة في 
مجال الطاقة المتجددة

جانب من الندوة الثانية حول”اإلتجاهات الحديثة يف تكنولوجيا 
وتطبيقات الخاليا الضوئية” - مرشوع الرشاكة البحثية بني 

IMEC جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشكة
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باملرض  اإلصابة  نسبة  يف  العامل  مناطق  أعىل 

داء  إن  أشخاص.  أربعة  كل  من  شخص  مبعدل 

السكري وما يصاحبه من ارتفاع متواصل يف سكر 

8  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

14

لبحثية ا فآت  لمكا ا على  لحاصلون  ا

1414

)16 ص   ...... )تتمة    

14141414

أبحاثهم  متيزت  الذين  و  البحثية،  باملكافآت  األربعة  للفائزين  املتميزة  البحثية  اإلنجازات  عىل  الضوء  بتسليط   8  – املتميزة  األبحاث  سلسلة  تقوم 
التي  و  املتميزة،  األبحاث  من  السلسلة  هذه  تهدف  و  للمرشوع.  النهايئ  التقرير  يف  االمتياز  عىل  جانب حصولها  إىل  التأثري  قوة  و  بالجودة  املنشورة 

تقع ضمن مساهامت جامعة الكويت الفّعالة نحو التقدم العلمي، إىل نرش الوعي و االستفادة من قيمة هذه املخرجات البحثية التي حققها أعضاء 

و يشكل هذا  املجتمع.  و  للعلم  تحدّيا  التي متثل  العالقة  املعضالت  إيجاد حلول عملية ألهم  و  العلمية  القضايا  معالجة  ذلك يف  و  التدريس،  هيئة 

البرشية  إفادة  إىل  تهدف  التي  و  اإلسرتاتيجية  األهمية  ذات  املؤسسية  األبحاث  لتطوير  األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية  عليه  قامت  الذي  األساس  الهدف 

ُجّل  يويل  األبحاث  قطاع  فإن  لذا  املعارصة.  املشكالت  و  للقضايا  علمية  حلول  إيجاد  شأنها  من  التي  و  االبتكار،  و  األصالة  ذات  األبحاث  خالل  من 

االقتصاد  تنشيط  يف  وتساهم  والعاملية،  واإلقليمية  الوطنية  القضايا  ألهم  حلول  اكتشاف  إىل  تسعى  التي  و  الجودة  عالية  األبحاث  لتعزيز  اهتاممه 

البحثية  مخرجاتها  لجودة  ذلك  و  متزايد  عاملي  باهتامم  الكويت  جامعة  يف  العلمية  األبحاث  تحظى  ذلك،  ضوء  يف  و  املجتمع.  و  الفرد  خدمة  و 

التأثري.  بعامل  متّيزها  عن  فضاًل   ،JCR لفهرس  وفقاً  واملصنفة  املحكمة  العاملية  املجالت  يف  متزايد  بشكل  للنرش  طريقها  تجد  كام  مستواها،  متيز  و 

هيئة  أعضاء  أعداد  تزايد  مع  مبرشة  النتائج  تبدو  حيث  املنشورة،  الكليات  أبحاث  تأثري  و  جودة  مدى  قياس  يف  العاملي  املعيار  هذا  تطبيق  ويتم 

  .JCR لفهرس تأثريها و متيزها و وصولها للنرش يف املجالت املصنفة وفقاً  أبحاثهم املنشورة و قوة  الحائزين عىل مكافآت تشجيعية لجودة  التدريس 

وتركز سلسلة األبحاث املتميزة عىل هذه النخبة من الباحثني الذين حققت إنجازاتهم البحثية متيزاً عاملياً من خالل اكتشاف مصادر جديدة للمعرفة 

واملساهمة يف عوملة األبحاث املؤسسية. وقد أسس قطاع األبحاث سلسلة من األبحاث املتميزة لنرش اإلنجازات البحثية لجامعة الكويت بشكٍل واسع 

والذي سيقودها نحو تحقيق الحضور العاملي املنشود. و يشري تزايد أعداد الباحثني الحائزين عىل املكافآت البحثية إىل تطور ثقافة الجودة يف األبحاث 

للتحقق  العاملي  التصنيف  بتطبيق هذا  األبحاث  قطاع  يلتزم  كام   .JCR لفهرس وفقاً  املصنفة  املجالت  املنشورة يف  الكليات  أبحاث  وتزايد  املؤسسية، 

التشجيعية.  البحثية  للمكافآت  املرشحني  لتحديد  ذلك  و  ممولة  غري  أو  ممولة  أبحاث  عن  الناتجة  تلك  سواًء  الكليات،  أبحاث  مخرجات  جودة  من 

و قد أطلق قطاع األبحاث برنامج املكافآت يف أبريل 2010 كحافز لتشجيع الجودة و التميز البحثي يف جامعة الكويت. و بالفعل، أسفرت اإلحصائيات عن منو 

ملحوظ، حيث قفز عدد الحاصلني عىل املكافآت التشجيعية من 38 باحث يف عام 2010، ليصل إىل 312 مستفيد من الجائزة يف نوفمرب 2014، و العدد مستمر 

بالنمو. ومن إجاميل عدد الفائزين باملكافآت، حصل 108 باحثني عىل مكافآت عن أبحاثهم املتميزة ضمن فئة األبحاث املمولة، يف حني حصل 137 باحث ضمن 

فئة األبحاث غري املمولة، و67 باحثاً ضمن فئة االمتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. باإلضافة إىل ذلك، حصل ثالثة باحثني عىل مكافآت ضمن فئة مشاريع 

األبحاث املمولة وهي فئة جديدة استحدثها قطاع األبحاث مؤخراً لتعزيز األبحاث املتميزة. أما يف الجزء الثامن من سلسلة األبحاث املتميزة، فيقوم قطاع 

األبحاث بتسليط الضوء عىل اإلنجازات البحثية االستثنائية ألربعة فائزين ُنرشت أبحاثهم املمولة وغري املمولة يف أشهر املجالت املعتمدة عامليا و املصنفة 

وفقاً لفهرس JCR، إىل جانب حصولهم عىل االمتياز يف التقرير النهايئ للمشاريع. وبناًء عىل ذلك، تضم  سلسلة األبحاث املتميزة أبرز نتائج األبحاث التالية:

،)MR05/09 1 -   أ.د. صغري أخرت من قسم علم األدوية والسموم يف كلية الطب )املرشوع املمول   

،)EC02/08 2 - د. خالد الهزاع من قسم الهندسة امليكانيكية يف كلية الهندسة والبرتول )املرشوع املمول رقم   

   3 -  د. خالد الجارالله من قسم الطب يف كلية الطب )مرشوع غري ممول(، 

 .)EA01/11 4 - د. جيوفانا بوتيستا من قسم العامرة يف كلية العامرة )التقرير النهايئ للمرشوع رقم    

*  تم نرش ملخصات األبحاث متاماً كام وردت من الباحثني، مع الرتكيز عىل أبرز أهدافها و نتائجها.

 

سكر  مستويات  بارتفاع  السكري  داء  يتميز 
إىل  بدوره  يؤدي  والذي  الدم  يف  الغلوكوز 

من  الوقت.  مرور  مع  عديدة  مضاعفات صحية 

املتوقع أن ترتفع معدالت اإلصابة بالسكري إىل 

تعترب   .2030 عام  بحلول  مليون   550 من  أكرث 

من  عام  بشكل  الخليج  ومنطقة  الكويت  دولة 

م.د. صغير اختر
                                                قسم علم العقـاقير والسموم، 

جامعة الكويت كلية الطب، 
)MR05/09 )المشروع رقم 

Activation of ErbB2 and downstream signalling via Rho kinases 
and ERK1/2 Contributes to Diabetes-induced vascular dysfunction
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الخطية  غري  املعادلة  هي   1 رقم  معادلة 

باستخدام  تبسيطها  ميكن  والتي  الجزئية 

الخطية  املعادلة  جالريكن.  طريقة 

التايل  بالشكل  كتابتها  ميكن  املبسطة 

هو  الديناميكية  باألنظمة  التحكم 
الهندسة  مجال  يف  الدراسة  من  هام  مجال 

من  واسعة  مجموعة  والصناعات. 

حياتنا  عىل  تؤثر  التحكم  اسرتاتيجيات 

الفعل  بردود  التحكم  أثبتت  اليومية. مؤخرا، 

عىل  للسيطرة  جيد  أسلوب  أنه  املتأخرة 

يتم  العمل،  هذا  يف  الديناميكية.  األنظمة 

واحد  مخرج  باستخدام  تحكم  نظام  تقديم 

االهتزازات  من  للحد  متعددة  وادخاالت 

التقنية  هذه  تطبيق  وميكن  لألعمدة.  الحرة 

مع  الديناميكية  األنظمة  من  العديد  عىل 

لهذه  الرئيسية  الفكرة  بسيط.  تعديل 

من  واإلزاحة  رسعة  لقياس  هو  التقنية 

فردي  بشكل  وتحجيمها  العمود  عىل  نقطة 

واالنتظار  اإلشارات،  هذه  بني  والجمع 

ارسال  ثم  )التأخري(،  الوقت  بعض  ل 

تطوير  تم  التحكم.  ملحرك  املؤخرة  اإلشارة 

التقنية.  هذه  فعالية  لضامن  معقد  تحليل 

مقدار  من  املثىل  القيم  عىل  الحصول  وتم 

محاكاتها  تم  ثم  التأخري  ومدة  التحجيم 

الخطية.  غري  باملعادالت  ومقارنتها  رياضيا، 

النمط  باستخدام  التقريب  للتحقق من صحة 

االهتزازي الواحد، يتم تنفيذ عمليات املحاكاة 

اهتزازية.  أمناط  ثالث  باستخدام  العددية 

متعدد  متحكم  استخدام  أن  النتائج  أثبتت 

األفعال وجود تحسن  املدخالت وتأخري ردود 

ممتاز يف التخفيف من االهتزاز بالنمط األول.

النتائج
عىل  تستخدم  األعمدة  ديناميكيات 

اشتق  التحكم.  تطبيقات  يف  واسع  نطاق 

الملخص

8  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

3: محاكات عددية الستجابة عمود  صورة 

املقرتح. املتحكم  املثيل يف  القيم  باستخدام 

د. خالد الهزاع
                                                    قسم الهندسة الكيميائية، 

                                           كلية الهندسة والبترول، جامعة الكويت
) EM02/08                                         ) التقرير النهائي المشروع رقم 

التفاضلية  املعادلة  الباحثني  من  العديد 

برنويل  أويلر  عمود  باستخدام  الخطية  غري 

فقط  باعتبار  للتمدد.  القابلة  غري  لألعمدة 

العمود  معادالت  السطح،  باتجاه  الحركة 

شاهد   , واحة  جهة  من  املثبت  املتجانس 

التايل   بالشكل  كتابتها  ميكن   ,1 صورة 

مثبت  لعمود  التوضيحي  الشكل   :1 صورة 

التحكم . من جهة واحدة ومحرك 

طرق  استخدام  تم  املعادلة  هذه  لحل 

للقيم  التوصل  اىل  أدت  معقدة  رياضية 

الوقت.  تأخري  ومقدار  ملحجامت  املثىل 

مكثفة  عددية  حسابات  تطبيق  تم  وقد 

تبني  االبعاد  ثالثية  صورة  عىل  للحصول 

شاهد التحكم.  تقنية  يف  االستقرار  مناطق 

تم  التحكم,  تقنية  كفاءة  إلظهار   .2 صورة 

املقادير  و  للتأخري  األمثل  املقدار  حساب 

مخصص.  عمود  عىل  للتحجيم  املثيل 

استجابة  أظهرت  املعطيات,  هذه  باستخدام 

االهتزاز  مقدار  يف  كبري  تقليل  العمود 

.3 صورة  أنظر  بسيطة.  زمنية  ومبدة 

التحكم باالهتزازات الحرة لألعمدة باستخدام 
الجمع بين ردود الفعل المتأخرة
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األجسام  وجود  من  للتحقق  املرتبط  املناعي 

املناعية املضادة لربوتينات السرتئيد. أظهرت نتائج  

البحث 44 مصاب مبرض تقرحات  القولون و 81 

مريضا   44 بينهم  من  االمعاء  بالتهابات  مصابا 

) 35.2 %( مصابا  بالتهاب املفاصل.

 

املضادة  األجسام  الفحوصات  نتائج  جاءت 

لربوتينات السرتوئيد بنوعية س.س.ب & م.س.ف 

األمعاء  التهابات  مريض  لدي  النسبة  منخفضة 

التهابات  بدون  أو  القولون سواء مع  تقرحات  و 

املفاصل. و عيل ضوء نتائج البحث ميكن استنتاج 

تظهر  السرتئيد  لربوتينات  املضادة  األجسام  أن 

مبعدالت و نسب منخفضة لدي مريض التهابات 

األمعاء و القولون و ال متثل تلك النسب أي عالقة 

التهابات  و  املرض  مضاعفات  لظهور  داللة  أو 

املفاصل الروماتيزمية.

161616161616161616

يعتبر مرضی التهابات  األمعاء و تقرحات القولون 
من آمراض الجهاز الهضمی املزمنة  و التي تأثر 

عيل العديد من أعضاء الجسم الداخلية. و تعزو 

أسباب  إيل  املرض  ظهور  الطبية سبب  الدراسات 

بيئية و أخري جينية  وراثية. كام تفيد الدراسات  

الوبائية التي يف الدوريات العلمية ايل شيوع املرض 

العامل و من ضمنها  لدي  كثري من شعوب دول 

شعوب منطقة الرشق األوسط و دول الخليج  و 

منها الكويت. وتعترب التهابات املفاصل  الطرفية و 

مفاصل العمود الفقري من أكرث مضاعفات مرض 

التهابات األمعاء و تقرحات القولون والتي قد تظهر 

قبل مرض التهابات األمعاء. هذا ويعد ظهور األجسام 

املناعية املضادة   لربوتينات السرتئيد من التحاليل 

املخربية الخاصة لبعض أمراض التهابات املفاصل 

الروماتيزمية مثل التهاب املفاصل الرئوي. لذا تهدف 

هذه الدراسة و التي مل تجري مسبقا يف الكويت أو 

8  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

د. خالد الجارهللا
،جامعة الكويت كلية الطب  قسم الطب، 

الممولة( غير  )األبحاث 

Antibodies to Mutated Citrullinated Vimentin and 
Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibodies in Inflammatory 

Bowel Disease and Related Arthritis

...)From .... P. 14(      Activation of ErbB2 and downstream signalling

منطقة الخليج إيل بحث العالقة  بني وجود تلك 

و  األمعاء  التهابات  مريض  لدي  املضادة  األجسام 

تقرحات القولون و ظهور التهابات املفاصل, ومن 

ثم توقع حدوث املضاعفات الروماتيزمية لدي هذه 

الفئة من املريض و عالجها يف وقت مبكر.

مريض  شمول  عيل  البحث  طريقة  اعتمدت 

املراجعني  القولون  تقرحات  و  األمعاء  التهابات 

يف  الحريك  الجهاز  و  الهضمي  الجهاز  لعياديت 

املستشفى  التعليمي لكلية الطب و ذلك خالل 

 81 و  مريضا  العينة 125  . شملت  عام 2010م 

فردا من دون مرض يطابقونهم بنوع  الجنس و 

السن لغرض املقارنة البحثية. تم جمع املعلومات 

الدميغرافية و الرسيرية  للمشاركني و أخذ عينات 

الدورية ثم  أثناء مراجعتهم  البحث  الدم لغرض 

اإلنزيم  طريقة  باستخدام  العينات  تلك  فحص 

الدم يؤدي إىل أمراض متعددة مثل املضاعفات 

االستجابة  تغري  تشمل  والتي  القلبية  الوعائية 

الرشايني،  تصلب  الدم،  ضغط  ارتفاع  الوعائية، 

جلطات  الدقيقة،  الدموية  األوعية  اعتالالت 

عضلة  واعتالالت  القلبي،  االحتشاء  القلب، 

املذكورة  باألمراض  اإلصابة  احتامل  إن  القلب. 

مرىض  لدى  مرات   5 إىل   3 مبعدل  يزداد  آنفاً 

هذا  ميثل  للوفاة.  رئيسياً  سبباً  وتعترب  السكري 

باإلضافة  املريض  حالة  عىل  ثقيل  عبء  بدوره 

له.  املناسبة  الصحية  الرعاية  تقديم  نفقات  إىل 

حالياً  املتوفرة  العالجات  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

املضاعفات  تطور  تام  بشكل  متنع  ال  للمرض 

تم  التي  الحاالت  السكري حتى يف  الناتجة عن 

فيها خفض سكر الدم إىل املستويات الطبيعية. 

التغريات  أن  لدينا  واضحاً  أصبح  فقد  لذلك، 

عن  الناتجة  الخلوية  اإلشارة  نقل  مسارات  يف 

عالجها  أو  عكسها  يتم  ال  الدم  سكر  ارتفاع 

فقط  واملصممة  املتوفرة  األدوية  باستخدام 

لخفض مستويات سكر الدم، وعليه فإننا بحاجة 

عىل  قادرة  جديدة  عالجية  اسرتاتيجيات  إىل 

معادلة التأثريات السلبية الخطرية عىل مسارات 

القلبي. الوعايئ  الجهاز  يف  الخلوية  اإلشارة  نقل 

يف محاولة منا الكتشاف أساليب عالجية جديدة 

ملضاعفات السكري، قام فريقنا البحثي مبحاولة 

التعرف عىل اآلليات الخلوية الدقيقة املسؤولة 

السكري  عن  الناتج  الوعايئ  االعتالل  تطور  عن 

النوع  من  للسكري  )حيواين(  مخربي  منوذج  يف 

واملعتمدة  السابقة  أبحاثنا  أثبتت  لقد  األول. 

الــ  تقنية  باستخدام  الجيني  التعبري  عىل دراسة 

يف  الدقيقة  الدموية  األوعية  أن   microarray

يف  تغيريات  أصابتها  للسكري  الحيواين  النموذج 

سليمة.  أوعية  مع  باملقارنة  جني   1100 حوايل 

مع  مرتافقة  السابقة  التغيريات  أن  وجدنا  لقد 

عامل  مستقبل  لعائلة  الجيني  التعبري  ازدياد 

النمو EGFR مام يدلل عىل أهمية تلك العائلة 

إن  السكري.  يف  الوعائية  املضاعفات  نشوء  يف 

نقل  جزيئات  هي   EGFR مستقبالت  عائلة 

عدة  تنظيم  عىل  تعمل  هامة  خلوية  إشارة 

وظائف خلوية مثل منو الخاليا، متايزها، حركتها، 

بفحص  البحث  هذا  يف  قمنا  لذلك،  وبقائها. 

 )ErbB2 )HER2/Neu/EFGR2 أهمية 

تايروسني باإلنزيم  )وهو مستقبل خلوي مرتبط 
)38 ص   ...... )تتمة    
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لتحليل  ا أن  كام  للمدينة.  الحق  تخطيط 

الدراسة  لهذه  والنظري  لتاريخي  ا

،يغرس  األقل  أوعىل   ، وعيا يوفر  رمبا 

املفرط  لتأكيد  ا مخاطر  بشأن  التحفظات 

أن  ميكنها  وما  املول  ذج  منا  اتجاه  يف 

. تثريه

الخليج: ودول  للكويت  األهمية 

الحفاظ  بسياسة  ملتزمة  الخليج  دول  إن 

تلك  يف  فالهوية  ذلك،  ومع  هويتها،  عىل 

عمليات  خالل  من  بالتبخيس  تحظى  الدول 

شديدة  برسعة  تنفذ  التي  العرصي  التمدين 

تغريبية. إلتجاهات  وبنزعة 

للمدن  التعبريية”  “بالحالة  اإلعرتاف  إن 

الكويت  الخصوص  وعىل  الخليج  دول  يف 

ومستقل  واع  لتفسري  مهمة  خطوة  هي 

إن  الحرضي.  والتخطيط  العامرة  ملستقبل 

ذكره،تلقي  سبق  ،كام  البحث  معلومات 

نفس  ويف  محددة  مالمح  عىل  الضوء 

التساؤالت  من  ملزيد  الطريق  تفتح  الوقت 

. واإلهتاممات 

للتسوق  أماكن  استحداث   املمكن  “هل من 

ميول  وتستشعر  خليجية  هوية  متثل 

مضامني  وماهي  التقاليد؟  العرصوتحرتم 

الحفاظ  بني  العالقة  الهوية؟ وما هي  مفهوم 

وتكراره؟  تقليده  وبني  املعامري  اإلرث  عىل 

التي تخرج من هذه  األسئلة  هذه بعض من 

دراسات  يف  نستهدفها  أن  ونأمل  الدراسة 

. مستقبلية

أماكن  تحليل  إىل  املرشوع  يهدف 
تلك  مجموع  إن  لكويت،  ا يف  لتسوق  ا

لتقليدي  ا لسوق  ا يف  عادة  يتمثل  األماكن  

لسوق  ا هذا  أن  ومع  ليوم  وا للمدينة. 

مدينة  وعنارص  مالمح  أقدم  من  يعد 

املوقع  حيث  ،المن  تتغري  مل  لتي  ا لكويت  ا

لسوق  ا أهمية  إن  إال  للطرق،  كنمط  وال 

ويعترب   . شك  بال  شأنها  من  تقلل  قد 

لتسوقي  ا املول  منوذج  لحارض  ا كويتيوا 

يف  طريقتهم  عن  تعبريا  األكرث  املكان  هو 

لتجمع. وا لتسوق  ا

ملنظومتي  بتحليل  تبدأ  البحث  مادة  إن 

الحرضي  الواقع  عيل  وتبعاتهام  التسوق 

تلك  تحليل   يتم  وليك  عليه.  يعتمدان  الذي 

بطرح  الباحثة  قامت  كمي،  مبنهج  الظاهرة 

 ٣٠٠ ( املواطنني  من  عينة  عىل  إستبيان 

من  عينة  إىل  خفضت  ثم  البداية  يف  مواطن 

عىل  للحصول  وذلك   ) الحقا  مواطن   ٢٥٠

القائم. للواقع  تفسريي  مفتاح 

من  األول  للجزء  لجوهري  ا لسؤال  ا إن 

ميثل  زال  ما السوق  أن  “هل  هو  لبحث  ا

ربط  مع  املول؟”   لنموذج  مقبوال  بديال 

لجزء  ا أما  عنه.  ملتفرعة  ا األسئلة   من  لكثري 

م  باإلستخدا يتعلق  فهو  لبحث  ا من  لثاين  ا

رمبا  املول  فنموذج  للمكان.  اإلجتامعي 

كام   ، لسوق  ا يف  شارع  كرة  ذا يستعيد 

لفراغ.  ا م  إستخدا تغري  مع  يتامىش  أنه 

بإختالف  يتكرر  مخطط   كذلك  و“املول” 

.وترمي  لعوملة  ا بلدان  بني  طفيف 

“املول”  قع  وا كان  إذا  ما  ملعرفة  لباحثة  ا

من  به  يأيت  قد  ما  مع  حتى  إستوعب  قد 

فهي  املهمة  لثة  لثا ا لنقطة  ا أما  تبعات. 

لإلختالف  لناس  ا إدراك  لكيفية  لتفهم  ا

واملدينة  لتسوق  ا مكان  بني  لدينامييك  ا

ومنوذج  لتقليدي  ا لسوق  ا لتي  حا يف 

يكون  فكيف  باإليجاب  كان   .وإن  املول 

أما  اإلختالف.  لذلك  الحيس  إدراكهم 

لة  مسأ عىل  يتمفصل  نه  األخريفإ لسؤال  ا

زائف. قع  لوا واإلستحداث  لهوية  ا

كثري  يف  كانت  ذكر،  قد  كام   ، األسئلة  إن 

يا  زوا من  تناولها  تم  قد  الحاالت  من  من 

جمعت  الذين  فاألشخاص   . متعددة 

كويتيون.  جميعا  كانوا  منهم  لبيانات  ا

تواجد  أماكن  يف  اإلستبيان  لهم  طرح  وقد 

باللغتني  األسئلة  صيغت  ولقد  متعددة. 

من  عال  وبقدر  والعربية  اإلنجليزية 

اإلستبيان  فحص  تم  وقد  كام   . لتفصيل  ا

من  األساتذة  من  عينة  عىل  مسبقا 

عىل  بناء  تنقيحه  وتم  الكويت  جامعة 

عليه. مالحظاتهم 

الرئيسية: ئج  النتا  

إال  لبحث  ا من  مرحلة  ئج  لنتا ا تختتم 

لتساؤالت  ا من  جديدة  سلسلة  تفتح  أنها 

من  مالمح  عىل  لضوء  ا لدراسة  ا وتلقي   .

لباحثة  ا بها  شعرت  قد  لكويتي  ا املجتمع 

. تدوينها من  تتمكن  ومل 

تم  لتي  ا ملعلومات  ا بأن  لباحثة  ا وتأمل 

يف  تساهم  لرمبا  وتحليلها  منها  التحقق 

8  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

The Collective Space of  Commerce in Kuwait 
between Identify and Globalization

د. جيوفـانا بوتيستا    
                                         قسم العمارة، كلية العمارة ، جامعة الكويت

)EA01/11 )التقرير النهائي مشروع رقم     



18

 يونيو/يوليو/أغسطس 2015

                                                                                            
www.kuniv.eduwww.ovpr.kuniv.edu/research

مع بداية العام األكادميي 2015/2014، 
مكتب  يف  املطبوعات  قطاع  استمر 

يف  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

كامل  بجدول  للوفاء  املعتاد  نشاطه 

الجديدة  املطبوعات  التزامات  من 

والربامج  الفعاليات  ملختلف  املطلوبة 

املقررة  والبحثية  العلمية  واألنشطة 
املطبوعات  نشاط  متيز  وقد  العام.  طوال 

األبحاث  قطاع  إعادة  سياق  يف  العام  هذا 

وأهدافه  لته  ورسا رؤيته  لصياغة 

لتمييز  مصاحباً  جاء  الذي  تيجية،  اإلسرتا

األعمدة  أحد  واعتباره  العلمي  البحث 

يف  األكادمييات  جانب  إىل  األساسية 

الكويت.  جامعة  يف  العايل  لتعليم  ا نظام 

األبحاث  قطاع  قدم  ذلك،  عىل  ًء  بنا

والكليات،  للمسؤولني،  الجديدة  رؤيته 

امللصقات  عرب  املجتمع  وعموم  لباحثني،  وا

عىل  بتوسع  نرشها  تم  التي  املبتكرة 

مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتوين  املوقع 

يف  إدراجها  جانب  إىل  لألبحاث،  الجامعة 

إىل  األبحاث.  نرشة  من   2014 نوفمرب  عدد 

سلسلة  بإنتاج  الرشوع  تم  ذلك  جانب 

وتحديث  واملطويات،  املنشورات  من 

بربامج  الخاصة  واملتطلبات  املعلومات 

الدكتوراه،  مابعد  وباحث  لباحث،  ا كريس 

طباعتها  تم  حيث  لباحثني،  ا ئز  وجوا

ناحيٍة  من   .2014 سبتمرب  يف  وإصدارها 

الخاصة  املطبوعات  إعداد  تم  أخرى، 

 ،2014 لتمهيدي  ا البحث  سلفة  بندوة 

قطاع  إلنجازات  السنوي  املخترص  لتقرير  وا

إعداده  تم  والذي   ،2014/2013 األبحاث 

نائب  ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  عىل  وعرضه 

األبحاث. ونرشة  لألبحاث  الجامعة  مدير 

االستعدادات  بدأت  ذاته،  الوقت  ويف 

الذي  العلمي  امللصق  يوم  فعاليات  لعقد 

اإلنسانية  للكليات  سنوياً  القطاع  ينظمه 

يف  ليعقد  جدولته  متت  حيث  والعلمية، 

اإلنسانية(،  )الكليات   2015 مارس   16

العلمية(.  )الكليات   2015 مارس   23 ويف 

اإلعالنات  املطبوعات  قطاع  أعد  وقد 

طباعته  جانب  إىل  بالحدث،  الخاصة 

ملجموعة  وتحضريه  املشاركة،  للملصقات 

لتقدميها  واملتطلبات  اإلرشادات  من 

أبحاثهم  بتقديم  يتعلق  فيام  للباحثني 

ملصقات،  هيئة  عىل  واملستكملة  الجارية 

واإلعالن  الكليات  لجميع  إرسالها  تم  حيث 

ونرش  امللصقات،  خالل  من  الفعاليات  عن 

العلمية  امللصقات  لتسليم  النهايئ  املوعد 

مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  عىل 

فرباير  من  األول  وهو  لألبحاث  الجامعة 

امللصقات  باستالم  القطاع  بدأ  وقد   .2015

اضطلع  حيث   ،2014 ديسمرب  منتصف  من 

ملصقات   103 إجاميل  طباعة  مبسؤولية 

املحدد  املوعد  يف  منها  لالنتهاء  علمية 

وضع  تم  ذلك،  إىل  إضافًة  الفعالية.  لعقد 

مصغرة  كنامذج  املشاركة  امللصقات  جميع 

العلمي  امللصق  لفعاليات  موحد  كتيب  يف 

املجاالت  مختلف  لتوثيق   ،2015 للعام 

الكليات،  أبحاث  تناولتها  التي  البحثية 

ليصبح  القطاع  داخل  إعداده  تم  حيث 

للباحثني. مرجعاً 

إعداد  عىل  العمل  بدأ  نفسه،  الوقت  يف 

األبحاث  قطاع  إلنجازات  شامل  ملخص 

�2011/2010( سنوات  أربع  مدى  عىل 

تقرير  إلنتاج  قاد  والذي   ،)2014/2013

والتطور  الرؤية  يوثق  مخترص  تحلييل 

هذه  خالل  القطاع  مسرية  يف  واإلنجازات 

هذا  إعداد  تم  وقد  األربع.  السنوات 

 ،2015 فرباير  خالل  القطاع  داخل  اإلصدار 

املسؤولني  إىل  منه  نسٍخ  إرسال  تم  كام 

وعمداء  العليا،  الجامعية  املناصب  يف 

عرضه  وتم  البارزة،  والشخصيات  الكليات، 

مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  عىل 

أيضاً  العام  خالل  وتم  لألبحاث.  الجامعة 

جائزة مطوية  19(تحديث  ...... ص  )تتمة    

                مطبوعات قطاع األبحاث تلعب دوراً حيوياً يف 
                ربط الباحثني واملؤسسات واملهتمني حول العامل

لألبحاث الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات 
العلمية  التطورات  المعلومات حول  ألهم  معتمد  مصدٌر   

الكويت جامعة  ألبحاث  العالمية  والمكانة  المؤسسية   
يف  والبحثية  العلمية  املعلومات  توثيق  من خالل  املؤسسية  لألبحاث  العلمية  الصورة  تعزيز 

املؤسسية والتطورات  البحثية،  والسياسات  الربامج،  أهم  للعامل  تقدم  التي  األساسية  اإلصدارات 

فيام  جديدة  أبعاداً  يخلق  البحثية  اإلصدارات  مجال    

وعاملياً  محلياً  املؤسسية  التطلعات  بتحقيق  يتعلق 
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جديدة  أبعادًا  تخلق 

الرؤية  تحقيق  في 
والتطلعات  المؤسسية 

لمية لعا ا
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وتم   :2014 نوفمرب  عدد  السنوية،  ربع 

أهم  لتغطي   2014 نوفمرب  يف  إصدارها 

وقعت  التي  وفعالياته  القطاع  يف  األنشطة 

يف الفرتة من يونيو 2014 إىل أكتوبر 2014. 

قطاع  لرؤية  باحتوائه  العدد  هذا  متيز  وقد 

اإلسرتاتيجية،  وأهدافه  ورسالته  األبحاث 

وإسرتاتيجية  أولويات  حددت  والتي 

رؤية  إطار  ضمن  املؤسسية  األبحاث  تطوير 

وقد  العاملية.  وتطلعاتها  الكويت  جامعة 

تحلييل  تقرير  تقديم  عىل  أيضاً  الرتكيز  كان 

األبحاث  قطاع  إنجازات  حول  مخترص 

يسلط   2014/2013 األكادميية  السنة  خالل 

واألنشطة،  الفعاليات،  أهم  عىل  الضوء 

تقديم  أيضاً  وتم  والتطورات.  واإلنجازات 

البحث  سلفة  ندوة  حول  متكامل  تقرير 

والتي   ،2014 للعام   )RIG( التمهيدي 

الكويتيني  التدريس  هيئة  ألعضاء  أقيمت 

بثقافة  لتعريفهم  مدرس،  بدرجة  الجدد 

وبنظام  الكويت،  جامعة  يف  العلمي  البحث 

إلنجاز  املتوفرة  والخدمات  البحثية،  املنح 

بفتح  الندوة  اختتمت  حيث  األبحاث، 

هذا  واحتوى  واالستفسارات.  األسئلة  باب 

املفتوح  لليوم  كاملة  تغطية  عىل  العدد 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  نظمه  الذي 

تضمن  والذي  النفطي،  للقطاع  لألبحاث 

الكويت،  لجامعة  التحتية  بالبنية  التعريف 

النموذجية  ومخترباتها  املتطورة،  وخدماتها 

واملبتكرة.  املتقدمة  األبحاث  إلنجاز  املهيئة 

سلسلة  حول  مواضيع  النرشة  وتضمنت 

العلمية  اإلصدارات  بشأن  التوصيات  من 

استضافها  ندوٍة  يف  جاءت  العريب  العامل  يف 

سلسلة  من  السابع  واإلصدار  القطاع، 

األبحاث املتميزة التي تقدم خالصات األوراق 

عىل  للحاصلني  املنشورة  البحثية  والتقارير 

عىل  اعتامداً  التشجيعية  البحثية  املكافآت 

ثهم بحا أ

وإنتاجها  العليا  الدراسات  طلبة  أبحاث 

عىل  لعمل  ا تركيز  تالها   ،2015 فرباير  يف 

األبحاث  سلسلة  من   12 لعدد  ا إنتاج 

 2012/2011 عامي  سيضم  لذي  ا املمولة 

لبحثي  ا لنشاط  ا من   2013/2012 و 

رية  لجا ا ريع  باملشا يتعلق  فيام  للكليات 

م  واألقسا لكليات  ا حسب  واملستكملة 

ريع  واملشا ملنح،  ا وفئات  لعلمية،  ا

 ، لعليا ا لدراسات  ا وأبحاث  لخارجية  ا

من  ضخمة  لكمية  تجميعاً  تطلب  مام 

ر  اإلصدا ليسري   ، وإعدادها املعلومات 

إلنتاجه. داً  استعدا االكتامل  نحو  لياً  حا

توسعة  عىل  العمل  تم  أخرى،  ناحيٍة  من 

نائب  ملكتب  اإللكرتونية  املواقع  وإثراء 

األبحاث،  وقطاع  لألبحاث  الجامعة  مدير 

املواقع  مطوية  تصميم  إعادة  حتم  مام 

وقد   .2015 يف  إنتاجها  وإعادة  اإللكرتونية 

 2015 مايو  عدد  إلنتاج  أيضاً  العمل  بدأ 

املادة  تجميع  بدأ  كام  األبحاث،  نرشة  من 

بقطاع  الخاص  السنوي  للتقرير  الالزمة 

انتظار  جانب  إىل   ،2015/2014 األبحاث 

العتامد  الرسمية  املوافقة  عىل  الحصول 

البحثية.  األولويات  من  الجديدة  القامئة 

الستعدادات  اإلصدارات  هذه  وتحتاج 

مسبوق،  غري  مضاعف  ومجهوٍد  كبرية 

لقطاع  تحدياً  يعترب  إعدادها  أن  كام 

مبتطلبات  الكامل  للوفاء  املطبوعات 

عىل  املتنوعة  البحثية  والربامج  األنشطة 

النهائية  باملواعيد  وااللتزام  العام  مدار 

املستوى  نفس  وعىل  والتسليم.  اإلعداد  يف 

التنموية  األولويات  تأيت  األهمية  من 

الجديدة،  واملبادرات  األبحاث،  لقطاع 

التخصصات  وذات  املشرتكة  واملشاريع 

مصادر  جميعاً  تقدم  والتي  املتعددة، 

إعدادها  يتم  التي  للمعلومات  متنوعة 

ويعترب  جديدة.  كمطبوعات  وتصميمها 

القطاع  إسرتاتيجية  من  جزءاً  النشاط  هذا 

من  البحثية  املعلومات  أهم  بنرش  الخاصة 

املجتمع  إلبقاء  املختلفة  املطبوعات  خالل 

البحثية  باألنشطة  تامة  دراية  عىل  العلمي 

ولعوملة  العام،  الوعي  ولنرش  املتنوعة، 

املؤسسية  واإلنجازات  واألنشطة،  الربامج، 

باالعتبار،  املتطلبات  هذه  وبأخذ  املختلفة. 

املصدر  األبحاث  قطاع  مطبوعات  ستظل 

كل  حول  املوثوقة  للمعلومات  األول 

كام  املؤسسية،  العلمية  بالربامج  مايتعلق 

لجامعة  العاملية  الصورة  عن  املسؤولة  أنها 

. يت لكو ا

املتنوع  األعامل  جدول  جانب  وإىل 

لتابعة  ا املراكز  تعمل  األبحاث،  لقطاع 

برامجها  يف  والحيوية  النشاط  بنفس  له 

واإلصدارات،  للمطبوعات  بها  الخاصة 

سلسلة  يصدر  العلمي  النرش  فمجلس 

كام  الدورية،  العلمية  املجالت  من 

والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز  يصدر 

متنوعة.  وثقافية  علمية  وثائق  العربية 

لتابعة  ا لثالثة  ا املراكز  هذه  وتشكل 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  ملكتب 

العلمي،  النرش  ومجلس  األبحاث،  )قطاع 

والجزيرة  الخليج  دراسات  ومركز 

الخاصة  القطاع  تيجية  إسرتا العربية( 

نرش  عىل  لقامئة  ا واإلصدارات  باملطبوعات 

الحضور  وتحقيق  املعتمدة  املعلومات 

تحقيق  ويتطلب  املطلوب.  العاملي 

مطبوعات  وإصدار  إعداد  الهدف  هذا 

لبحثية،  ا بالسياسة  خاصة  متنوعة 

العلمية  والجوانب  املعلومات،  وتحليل 

واإلحصائية،  لقانونية  وا واملعلوماتية 

لبحثية،  ا لتقارير  وا اإلعالمية،  واملواد 

الربامج  لوضع  وذلك  األخبار،  ونرشات 

دائرة  يف  تها  وإنجازا وأنشطتها  املؤسسية 

هذه  وتحتم   . ملياً وعا محلياً  االهتامم 

لعديد  ا إنتاج  رية  استمرا ملتطلبات  ا

مكتب  يصدرها  لتي  ا املطبوعات  من 

ضمن  لألبحاث  لجامعة  ا مدير  نائب 

م.  لعا ا ل  طوا لثالثة  ا كزه  مرا عمل  إطار 

لثالثة  ا كز  ملرا ا رات  إصدا ييل  وفيام 

لعلمي،  ا لنرش  ا ومجلس  األبحاث،  )قطاع 

لجزيرة  وا لخليج  ا دراسات  ومركز 

األكادميي  م  لعا ا منتصف  حتى  لعربية(  ا

 2014 سبتمرب  من  لفرتة  ا يف   2015/2014

:  2015 ير  فربا حتى 

        إصــدارات 

األبحاث  قطـاع 

)سبتمرب 2014 – 

فرباير 2015 (:

األبحاث  نرشة 

)من صفحة 18( أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...    

)20 ...... ص  )تتمة    

  November, 2014

              
  November 2014 Highlights

                
      Events, Activities, Happenings…

               
               

     

             • Research Sector Outlines its 

    Vision, Mission & Strategic 

    Objectives................
...............2

• RS Organizes RIG 

    Session, 2014................
.........2

•  RS Open Day for Oil 

    Sector...............
................

.......6

•  Research Sector’s Achievements 

    2013/14 (Summary Report).....8

• Recommendation on Scientific 

    Publications in Arab World

 Journals................
................

..11

• Distinguished Research

    Series - 7 ...............
...............1

4

• OVPR’s Latest Publications

    Released................
...............1

8

• RS Welcomes New Dean 

    of Pharmacy Faculty.......…...28

• High Level Russian Embassy 

    Delegation visits OVPR.........28

• Statistics on Faculty Research

    (Sept. 1, 2013  to August

     31, 2014)...............
................

...32

• Dr. Shameena Wins URSI 

    award 2014................
...........38 

    Page…2/3
RS Vision/Mission

& Strategic Objectives

    Page…8

   RS Achievements, 

2013/14 

(Summary Report)

           RIG Session, 2014   

           Page…2/3

Inside...

  November, 2014

                November 2014 Highlights

                      Events, Activities, Happenings…

                                   

             • Research Sector Outlines its 

    Vision, Mission & Strategic 

    Objectives...............................2• RS Organizes RIG 
    Session, 2014.........................2•  RS Open Day for Oil 

    Sector......................................6
•  Research Sector’s Achievements 

    2013/14 (Summary Report).....8
• Recommendation on Scientific 

    Publications in Arab World
 Journals..................................11

• Distinguished Research
    Series - 7 ..............................14• OVPR’s Latest Publications

    Released...............................18• RS Welcomes New Dean 
    of Pharmacy Faculty.......…...28• High Level Russian Embassy 

    Delegation visits OVPR.........28
• Statistics on Faculty Research

    (Sept. 1, 2013  to August
     31, 2014)..................................32

• Dr. Shameena Wins URSI 
    award 2014...........................38 

    Page…2/3

RS Vision/Mission
& Strategic Objectives

    Page…8

   RS Achievements, 2013/14 (Summary Report)

           RIG Session, 2014   
           Page…2/3

Inside...

••



20

 يونيو/يوليو/أغسطس 2015

                                                                                            
www.kuniv.eduwww.ovpr.kuniv.edu/research

من  إليه  توصلت  ما  آخر  خالله  من  الكليات 

واملستكملة،  الجارية  أبحاثها  يف  إنجازات 

اإلبداع  مجاالت  تنوع  مدى  يعكس  كام 

وقد  الكويت.  جامعة  يف  والبحثي  العلمي 

اإلنسانية  للكليات  امللصق  يوم  يف  عرض 

بينام  علمياً،  ملصقاً   30 إجاميل  الست 

الخمس،  العلمية  الكليات  يوم  يف  عرض 

لألبحاث  الكويت  معهد  مشاركة  جانب  إىل 

الربوتينات  لعلوم  البحثية  والوحدة  العلمية 

علمياً.  ملصقاً   37 والخاليا،إجاميل  والجينوم 

التنسيق  العلمي  امللصق  فعاليات  وتشجع 

الباحثني  تشجع  كام  الكليات،  بني  والتعاون 

اإلبداع  الدخول إىل مجاالت جديدة من  عىل 

الهدف  ويتمثل  والبحثي.  العلمي  واالبتكار 

جمع  يف  امللصق  فعاليات  من  األسايس 

املهتمني  لعموم  وتقدميها  الكليات  إنجازات 

املناسبة  األجواء  وتهيئة  الوعي،  نرش  بهدف 

املجاالت  مختلف  يف  الجديدة  لألفكار 

الكليات،  ملصقات  جانب  وإىل  العلمية. 

معهد  قدمها  ملصق   20 عىل  الكتيب  يحتوي 

بذلك  ممثاًل  العلمية  لألبحاث  الكويت 

يوم  برنامج  يف  الخارجية  املؤسسات  مشاركة 

من  ملصقات   8 تضمن  كام  العلمي،  امللصق 

والجينوم  الربوتينات  لعلوم  البحثية  الوحدة 

فعاليات  يف  األوىل  مشاركتها  يف  والخاليا 

ويعترب  األبحاث.  لقطاع  العلمي  امللصق 

األبحاث  يضم  مصغراً  مرجعاً  الكتيب  هذا 

امللصق  فعاليات  يف  عرضها  تم  التي  العلمية 

الباحثني  الستخدام   ،2015/2014 للعام 

العلمية  آفاقها  بتوسعة  املهتمة  والكليات 

األبحاث  إلنجاز  املختلفة  الفرص  دراسة  عرب 

وإصداره  طباعته  متت  واملشرتكة.  املتقدمة 

واإلنجليزية. العربية  بالغتني 

االمتياز  لتحقيق  مالمئة  بيئة  توفري  عىل 

الكويت.  جامعة  يف  العلمي  البحث  يف 

إلرشاك  القطاع  سعي  اإلصدار  ويوضح 

واتصال  أهمية  ذات  مشاريع  يف  الكليات 

واإلقليمية،  والصناعية  الوطنية  بالقضايا 

ملختلف  املناسبة  الحلول  إيجاد  بهدف 

القطاع  يتطلع  السياق،  هذا  ويف  القضايا. 

لطاقاتها  واستغاللها  الكليات  تنافس  إىل 

املنشودة،  البحثية  القوة  لبلوغ  وإمكاناتها 

املبتكرة،  العلمية  املخرجات  وإنتاج 

االزدهار  وتحقيق  العمل،  فرص  وتوفري 

وتحسني  املجتمع،  وخدمة  االقتصادي، 

ومتثل  البرشية.  وإفادة  الحياة  جودة 

إسرتاتيجية  يف  األساس  حجر  الغايات  هذه 

حاسمة  خطوة  أنها  كام  التنموية،  القطاع 

الكليات  أبحاث  يف  املستمر  التطور  نحو 

املطلوب،  العاملي  االعتامد  إىل  للوصول 

ويركز  بتحقيقها.  القطاع  يلتزم  مهمة  وهي 

الجوانب  هذه  عىل  املخترص  التقرير  هذا 

املاضية،  األربع  السنوات  خالل  الرئيسة 

واملراحل  الخطوات  عىل  الضوء  يسلط  كام 

نحو  الكليات  أبحاث  تطور  مسرية  يف  املهمة 

مناسب  موقع  يف  املؤسيس  البحث  وضع 

التقرير  يقدم  لذلك،  العاملية.  الخارطة  عىل 

وتطورها  املؤسسية  األبحاث  منو  خطة 

تعميمه  تم  حيث  والتفوق،  التميز  لتحقيق 

إىل  الجامعة،  يف  العليا  اإلدارة  مسؤويل  عىل 

ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  عىل  عرضه  جانب 

باللغتني  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

واإلنجليزية. العربية 

 املمولة وغري املمولة، والحصول عىل تقدير ممتاز 

عن التقرير النهايئ للمرشوع. ورحب القطاع يف 

هذا العدد بالعميد الجديد لكلية الصيدلة، كام 

السفارة  من  املستوى  رفيع  زائراً  وفداً  استقبل 

التقرير  عىل  أيضاً  العدد  واحتوى  الروسية. 

تطورات  حول  السنوية  لإلحصائيات  التحلييل 

) من سبتمرب 2013  وإنجازاتها  الكليات  أبحاث 

متكامل  تقرير  جانب  إىل   ،)2014 أغسطس  إىل 

ألحدث املطبوعات البحثية الصادرة  مؤخراً عن 

الفرتة  يف  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

من يونيو إىل أغسطس 2014. وملعلومات القراء، 

العربية  باللغتني   2014 نوفمرب  عدد  إصدار  تم 

يتوفر  كام  موسع،  بشكٍل  وتوزيعه  واإلنجليزية 

عىل املوقع اإللكرتوين ملكتب نائب مدير الجامعة 

لألبحاث:   

إنجـازات      

األبحاث  قطاع 

مدى  عىل 

سنوات   4

�2011/2010(

 :)2014/2013

متضمناً   2015 فرباير  يف  صدر  تقرير  وهو 

طوال  واإلنجازات  والتطورات  للرؤية 

عىل  الرتكيز  مع  املاضية،  األربع  السنوات 

والربامج،  واألنشطة،  الجديدة،  املبادرات 

أيضاً  وتم  البحثية.  والرشاكات  والتطورات 

بأبحاث  الخاصة  التطورات  عىل  الرتكيز 

النمو،  مبؤرشات  يتعلق  فيام  الكليات 

أساسية  كعوامل  والجودة  واإلنتاجية، 

األبعاد  نحو  املؤسسية  الجهود  توجيه  يف 

الجوانب  تفاصيل  التقرير  وقدم  العاملية. 

يف  مبارش  بشكل  أسهمت  التي  واألنشطة 

جامعة  يف  العلمي  البحث  وتعزيز  تطوير 

عىل  الضوء  تسليط  جانب  إىل  الكويت، 

التزامات  ضمن  العلمي  البحث  إدخال 

بعد  الكويت،  جامعة  يف  العايل  التعليم 

مع  جنب  إىل  جنباً  العلمي  البحث  وضع 

التطور  هذا  حتم  وقد  األكادميية.  الجوانب 

ورؤيته  أولوياته  صياغة  إعادة  القطاع  عىل 

أعد  الكويت، حيث  لتعكس تطلعات جامعة 

وتساعد  االبتكار  تشجع  محكمة  إسرتاتيجية 

•    كتيب يوم 

امللصق العلمي 

وقد   :  2015

تم إصداره يف 

 2015 مارس 

جميع  ليقدم 

الكليات  يومي  يف  املشاركة  امللصقات 

 23( والعلمية  مارس(   16( اإلنسانية 

ويعترب  مصغرة.  مناذج  هيئة  عىل  مارس( 

لقطاع  سنوياً  التزاماً  العلمي  امللصق  يوم 

تعرض  منرب  توفري  إىل  يهدف  األبحاث، حيث 

الباحث  كريس     

تم  وقد   :2014

الكتيب  إصدار 

 ،2014 سبتمرب  يف 

تحديث  تم  حيث 

ت  ما ملعلو ا

تقوية  بهدف  الباحث  كريس  بربنامج  الخاصة 

21(األسس البحثية يف  ...... ص  )تتمة    

)من صفحة 19( أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...    
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خطوة  الربنامج  وميثل  الكويت.  جامعة 

القدرات  رفع  نحو  األبحاث  قطاع  من  واعية 

واإلمكانات العلمية املؤسسية لتحقيق الحضور 

يف  الكويت  جامعة  ووضع  املطلوب،  العاملي 

العامل. ويقدم  املرموقة حول  الجامعات  مصاف 

تعزيز  عىل  القامئة  الربنامج  أهداف  الكتيب 

يف  والتجريبية  والتطبيقية  األساسية  األبحاث 

جميع التخصصات املجاالت العلمية، من خالل 

خربات ومعارف نخبة من األساتذة والعلامء من 

أفضل الجامعات العاملية، ليتحقق هدف تقوية 

بيئة  وتوفري  القدرات،  وتطوير  العلمي،  البحث 

علمية مالمئة ألبحاث الجودة العالية يف جامعة 

منصباً  الباحث  كريس  منصب  ويعترب  الكويت. 

املتطلبات،  الكتيب  يفصل  حيث  بحتاً،  بحثياً 

والرشوط، ومعايري الرتشيح، واإلجراءات، واملدة 

الزمنية، واملكافآت املالية والقوانني العامة. متت 

طباعته وإصداره باللغتني العربية واإلنجليزية.

     باحـث مـا 

الدكتوراه  بعد 

وتم   :2014

يف  إصداره 

 2014 سبتمرب 

تحديث  بعد 
املعلومات الخاصة بالربنامج الذي يهدف لتعيني 

الخريجني الجدد بدرجة الدكتوراه عىل املشاريع 

لدعم  املطلوبة  البرشية  املوارد  لتوفري  املعتمدة 

البحثية.  مشاريعهم  إنجاز  يف  الكليات  باحثي 

درجة  خريجي  أمام  الفرص  الربنامج  ويتيح 

املعتمدة  املشاريع  للعمل عىل  الجدد  الدكتوراه 

لهم هذا  يقدم  الدكتوراه، حيث  مابعد  كباحثني 

واإلدارية  القانونية  املعلومات  جميع  الكتيب 

تفصيل  جانب  إىل  للربنامج،  املنظمة  واملالية 

ويشارك  األكادميي.  غري  املنصب  مسؤوليات 

كام  البحث،  أداء  يف  الدكتوراه  بعد  ما  باحث 

ينجز املسؤوليات واملهام املوكلة إليه ذات الصلة 

املنصب  معايري  عىل  الكتيب  ويحتوي  بالبحث. 

الرتشيح وإجراءاته، كام يوضح القوانني  ورشوط 

وإصداره  طباعته  متت  به.  املتعلقة  العامة 

باللغتني العربية واإلنجليزية.

جــوائز   

الباحثني 2014 : 

يف  إصداره  وتم 

 2014 سبتمرب 

تحديث  بعد 

ت  ما ملعلو ا

صة  لخا ا
عن  للباحثني  املقدمة  السنوية  بالجوائز 

القطاع  ويقدم  املتميزة.  البحثية  منجزاتهم 

جائزة  هام  للباحثني  الجوائز  من  نوعان 

التدريس بشكٍل  الباحث املتميز ألعضاء هيئة 

للفئة  الشباب  من  باحث  أفضل  وجائزة  عام، 

بدرجة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الشابة 

أبحاثهم  يف  االمتياز  تحقيق  عند  مدرس 

الرشوط  عىل  الكتيب  ويحتوي  العلمية. 

إىل  بالجوائز،  الخاصة  واإلجراءات  واللوائح 

الكلية  مستوى  عىل  التقييم  عملية  جانب 

باللغتني  وإصداره  طباعته  متت  والجامعة. 

واإلنجليزية. العربية 

جـــائــزة   

طلبة  مشاريع 

ت  سا ا ر لد ا

 :  2015 العليا 

إصداره  وتم 

فرباير  يف 

بعد   2015
املقدمة  بالجائزة  الخاصة  املعلومات  تحديث 

البحثية  إنجازاتهم  عن  العليا  الدراسات  لطلبة 

املوحدة  القوانني  الكتيب  ويقدم  االستثنائية. 

واملتطلبات،  األهلية،  مثل  بالجائزة  الخاصة 

الرتشيح.  منوذج  جانب  إىل  الرتشيح،  وإجراءات 

ويتم منح هذه الجائزة سنوياً بهدف دعم طلبة 

وقدراتهم  إبداعهم  ورعاية  العليا  الدراسات 

علمية  كوادر  يصبحوا  حتى  باكراً،  املتميزة 

طباعته  متت  املستقبل.  يف  متميزة  وبحثية 

العربية واإلنجليزية. وإصداره باللغتني 

أكتوبر   ( العلمي  النرش  مجلس  إصدارات   .2

2014 – فرباير 2015 ( :

عىل  العلمي  النرش  مجلس  يحافظ 

باإلصدار  املنتظمة  اإلنتاجية  وتريته 

يف  العلمية  املجالت  ألعداد  الدوري 

سلسلة  للباحثني  مقدماً  الكويت،  جامعة 

تحتوي  التي  اإلصدارات  من  متكاملة 

تم  التي  والدراسات  املقاالت  عىل 

العلمية.  املجاالت  مختلف  يف  إنتاجها 

عن  الصادرة  األعداد  أحدث  ييل  وفيام 

حتى   2014 أكتوبر  من  الفرتة  يف  املجلس 

:  2015 فرباير 

والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   

 ،154 العدد   ،)40( املجلد  العربية، 

.2014 يوليو 

 ،)42( املجلد  االجتامعية،  العلوم  مجلة   

العدد 3، 2014.

االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات   

املجلد )35(، سبتمرب 2014.

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  مجلة   

سبتمرب   ،98 العدد   ،)29( املجلد 

.2014

 ،3 العدد   ،)38( املجلد  الحقوق،  مجلة   

.2014 سبتمرب 

نية،  اإلنسا للعلوم  العربية  املجلة   

خريف   ،128 العدد   ،)32( املجلد 

.2014

العدد   ،)14( املجلد  للعلوم،  الكويت  مجلة   

22(3، سبتمرب 2014. ...... ص  )تتمة    

)من صفحة 20( أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ... أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...   
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والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز  إصدارات   3

 : العربية 

الدورية  وإصداراته  برامجه  يف  املركز  يستمر 

املنطقة  عن  الحيوية  املعلومات  توثق  التي 

كام ييل: 

الخليج  منطقة  يف  الجارية  األحداث  سجل  أ. 

الوثيقة  هذه  وترصد  العربية:  والجزيرة 

األحداث الجارية يف منطقة الخليج والجزيرة 

ويف  دوري.  بشكل  إصدارها  ويتم  العربية، 

هذا السياق، نظم املركز ندوة بعنوان “ قضايا 

األطفال يف الكويت ودول الخليج العريب “ يف 

قاعة البنك الدويل، كلية العلوم االجتامعية يف 

الكويت يف 16 سبتمرب 2014، كجزء  جامعة 

من موسمه الثقايف.

سلسلة اإلصدارات الخاصة: وهي سلسلة علمية  ب . 

محكمة تعتمد عىل األبحاث املتخصصة، حيث 

تحديات   “ حول:  دراسة  نتائج  املركز  أصدر 

طلبة  من  عينة  عىل  اعتامداً  الوطنية  الهوية 

إصدار  أحدث  يوثق  بينام  الكويت”،  جامعة 

للمركز توصيات الندوة املنعقدة مؤخراً حول 

     “ قضايا الطفولة يف املجتمع املعارص” كاآليت :

التوصيات  من  العديد  عىل  يحتوي  تقرير   

مؤخراً  التي عقدت  املركز  ندوة  الناتجة عن 

املعارص”،  املجتمع  يف  الطفولة  “قضايا  حول 

 ،2014/2013 الثقايف  املوسم  يف  ندوة  كأول 

حيث عقدت عىل مدى يومني وتضمنت 10 

مختلف جوانب  تناولت جميعها  محارضات 

الطفولة يف املجتمع املعارص، سواًء اجتامعية 

أو ثقافية، أو نفسية، أو تعليمية أو صحية.

االنتامء  شعور  و  الوطنية  الهوية  “تحديات   

الوطني اعتامداً عىل رشيحة من طلبة جامعة 

مختلف  تناقش  دراسة  وهي  الكويت”، 

القضايا السياسية واالجتامعية املتعلقة بالهوية 

الوطنية اعتامداً عىل رشيحة من طلبة جامعة 

الوالء يف  الدراسة عىل قضية  الكويت. وتركز 

الحداثة.  ومابعد  اإلعالم  وتأثري  العوملة  عرص 

سلسلة  يف   34 رقم  اإلصدار  الدراسة  وتعترب 

)من صفحة 21( أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...    

يصدرها  التي  الخاصة  العلمية  الدراسات 

املركز بشكل دوري.

هذه  وتوثق   : والندوات  املؤمترات  سلسلة  ج. 

يقيمها  التي  واملؤمترات  الندوات  السلسلة 

املركز.

مبنطقة  تتعلق  مختارة  وثائق  من  د. مجلدات 

وجوارها  العربية  والجزيرة  الخليج 

الوثائق  تجميع  عىل  وتعمل  الجغرايف: 

يف  الرسمية  الهيئات  عن  الصادرة  الحيوية 

األحداث  عىل  تركز  التي  الخليج  منطقة 

واالقتصادية  السياسية  والفعاليات 

والثقافية. واالجتامعية 

املاجستري  أطروحات  خالصات  سلسلة  ه. 

والدكتوراه : وتقدم خالصات رسائل املاجستري 

العدد  مؤخراً  املركز  أصدر  وقد  والدكتوراه. 

تأثري آيديولوجية  السلسلة بعنوان “  91 من 

القائد السيايس يف تشكيل السياسة الخارجية 

للدولة – دراسة حالة: الرئيس جورج بوش”. 

وتناقش الدراسة أثر السياسة الخارجية للدولة 

عىل جميع األصعدة باستعراض تجربة الرئيس 

جورج بوش كنموذج للدراسة. وتناقش الدراسة 

وسيناريوهات  القرار،  صنع  وسائل  أيضاً 

الخارجية  السياسة  الدولية، وقضايا  العالقات 

يف عملية صنع القرار السيايس.

والدكتوراه  املاجستري  أطروحات  إىل  الدليل  و. 

 : العربية  والجزيرة  الخليج  منطقة  يف 

أطروحات  حول  الرئيسة  املعلومات  ويوثق 

منطقة  تركز عىل  التي  والدكتوراه  املاجستري 

أعضاء  من  املقدمة  العربية  والجزيرة  الخليج 

هيئة التدريس يف جامعة الكويت أو جامعات 

دول مجلس التعاون الخليجي. ويصدر الدليل 

يف جزئني.

الصادرة  السابقة  اإلصدارات  جميع  وتعكس 

املطبوعات  برنامج  ديناميكية  أشهر  ستة  خالل 

إسرتاتيجية  يقدم  حيث  فيه،  العمل  وحجم 

وجهوده  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

املعلومات  أهم  وصول  لضامن  املستمرة 

واإلعالمية  والتحليلية  والبحثية  العلمية 

املجتمع  إبقاء  مع  املستهدف،  للجمهور 

العلمي وعموم املهتمني عىل علم ودراية تامة 

ومبا  الكويت.  جامعة  يف  البحثية  بالتطورات 

اإلسرتاتيجية  للمعلومات  األول  املصدر  أنها 

مدير  نائب  مكتب  مطبوعات  تلعب  املوثوقة، 

الجامعة لألبحاث دوراً أساسياً يف ربط الباحثني 

تقديم  خالل  من  العامل  حول  واملؤسسات 

املؤسسية،  القوة  جوانب  حول  املعلومات 

والتقارير  والربامج،  البحثية،  والسياسات 

عرب  التعاون  وفرص  والتحليلية،  اإلحصائية 

متعدد  الهدف  هذا  ويعترب  املشرتكة.  األبحاث 

املطبوعات،  لربنامج  األسايس  املحرك  األبعاد 

املؤسسية  الصورة  إبراز  مسؤولية  يحمل  حيث 

اعتامداً عىل املعلومات املوثوقة حول التطورات 

الجودة  ذات  والربامج  املؤسسية،  العلمية 

تركيز  ومع  املتميزة.  العلمية  واألبحاث  العالية، 

العلمي  البحث  منو  عىل  األبحاث  قطاع  رؤية 

وإنجاز  العلمي  الحضور  وتحقيق  وتقدمه، 

األبحاث املشرتكة، والتوصل إىل املعرفة الجديدة 

املخرجات  وتسويق  االستثنائية،  واالخرتاعات 

واملجتمع  العلم  بالنفع عىل  تعود  التي  البحثية 

املطبوعات  برنامج  سيبقى  جمعاء،  واإلنسانية 

املستمر  ونقلها  املعلومات  لجمع  األوىل  القناة 

وعاملياً  محلياً  املهتمني  وعموم  الكليات  إلفادة 

جامعة  يف  والبحثية  العلمية  التطورات  مبواكبة 

اإلسرتاتيجية  القطاع  تحركات  ومع  الكويت. 

الخاصة بعوملة األبحاث املؤسسية، يتوقع برنامح 

املطبوعات املزيد من النشاط لتلبية االحتياجات 

العامل  حول  للقراء  وتقدميها  املتنوعة  املعلوماتية 

لتسليط الضوء عىل التقدم اإلسرتاتيجي يف مجال 

األبحاث املؤسسية. 

••

••
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أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...

وقد جاءت نتائج الدراسة يف تقرير املرشوع، حيث 

رسمت صورة إسرتاتيجية ملفهوم املجمع، ورؤيته، 

كمتطلبات  وإسرتاتيجيته،  وأنشطته،  وأهدافه، 

جامعة  أبحاث  مجمع  مفهوم  لتحويل  رضورية 

الكويت إىل واقع ملموس.

التقرير يف مارس 2013 ليعتمده  وقد تم تسليم 

مجلس الجامعة ممهداً الطريق نحو تنفيذ مجمع 

بعد  القطاع  اتبعها  التي  الخطوة  أما  األبحاث. 

ذلك فقد متثلت يف تحديد جوانب الخربة والقوة 

البحثية لدى الكليات، والتي من املمكن نقلها فوراً 

للمجمع لتشكل األسس املثالية لألفكار الجديدة 

واالبتكارات واملشاريع التكنولوجية الجديدة. وقد 

تتعلق برعاية ودعم القدرات  الرؤية أيضاً  كانت 

فرٍص  وتوفري  الجدد،  الخريجني  وتدريب  الشابة، 

االقتصاد،  ودعم  وإنعاش  للوظائف،  جديدة 

وتقوية اإلمكانات والتنافسية الوطنية. وقد تطلبت 

ضخامة مهمة املجمع تنفيذاً مرحلياً، حيث رشع 

للمجمع  االفرتايض  النموذج  يف  األبحاث  قطاع 

كخطوة أوىل لتطويره، بدالً عن االتجاه نحو التنفيذ 

الفعيل الكامل، وذلك لتجنب أي عقبات لوجستية 

أو أخطاء يف البنية التحتية.

األبحاث حول  ملجمع  االفرتايض  النموذج  ويقوم 

واحتني هام 

وضعت األسس العلمية إلنشاء مجمع أبحاث 
جامعة الكويت )KURP( قبل 4 سنوات تقريباً 

خالل “ورشة عمل تطوير املفهوم” التي استضافها 

يونيو 2011، والتي كانت  األبحاث يف 14  قطاع 

لنقاش  املستوى تم عقده  عايل  تنفيذياً  اجتامعاً 

تنفيذه.  وآيديولوجية  األبحاث  مجمع  فكرة 

اللجنة  لقرار  كاستجابٍة  االجتامع  عقد هذا  وقد 

تطوير  بشأن  الكويت  جامعة  ملدير  التنفيذية 

منوذج مجمع األبحاث ضمن إطار عمل الخطة 

الحكومة. وقد شارك يف هذا  قبل  املعتمدة من 

واملسؤولني  القرار  صناع  من  العديد  االجتامع 

بحرية  رأيه  عن  الجميع  عرب  حيث  والباحثني، 

وغاياته،  وأهدافه  املجمع  رؤية  حول  وانفتاح 

القوة  بجوانب  يتعلق  فيام  عليها  اإلجامع  ليتم 

واإلمكانات  العلمية،  والتنافسية  املؤسسية، 

األبحاث  إرساء األسس لقطاع  لذلك، تم  العالية. 

أوىل  بتنفيذ دراسة شاملة كخطوة علمية  للبدء 

وإسرتاتيجيته.  وأنشطته  املجمع  مفهوم  لصياغة 

وقد تم إنجاز الدراسة التي متت برعاية مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي عىل مدى 6 أشهر) من 

سبتمرب 2012 إىل مارس 2013(، وتضمنت العديد 

امليدانية،  والزيارات  واالجتامعات  املقابالت  من 

كجزء من املنهجية املرحلية التي هدفت لجمع 

اإلدارية  الجوانب  ورصد  املبارشة،  املعلومات 

مجمعات  من  العديد  يف  قرب  عن  وأنشطتها 

أفضل  بعض  يف  والتكنولوجيا  والعلوم  األبحاث 

الجامعات واملؤسسات العلمية حول العامل، والتي 

التجارية  للجوانب  األمثل  االستثامر  عملت عىل 

لألبحاث.

وقد كانت الدراسة عىل جانب كبري من األهمية 

والقيمة، حيث قدمت عنارص مهمة ومتطلبات 

مالمئة للبيئة العلمية والثقافية يف جامعة الكويت، 

وإمكاناتها الخاصة بالبحث والتطوير، إىل جانب 

متطلبات الخطة املعتمدة من قبل الحكومة. وقد 

انصب االهتامم األسايس عىل تأكيد أهمية مجمع 

نتائج  كشفت  حيث  الكويت،  لدولة  األبحاث 

والعنارص  الكليات،  لدى  القوة  جوانب  الدراسة 

اإلسرتاتيجية ومؤرشات األداء، والتي تعترب جميعها 

مقومات أساسية للوفاء مبتطلبات مجمع األبحاث. 

من  األبحاث  قطاع  النتائج  هذه  مكنت  وقد  

لتطوير منوذج  الالزمة  األساسية  العنارص  تحديد 

وتحديد  الكويت،  جامعة  أبحاث  مجمع  إنشاء 

أنشطته وآلية تشغيله. وقد تم يف نفس الوقت 

مفهوم  إلحياء  مرحلية  طريق  خارطة  إعداد 

محددة  ومراحل  واضحة  بخطوات  املجمع، 

لتنفيذه يف مدينة صباح السامل الجامعية الجديدة. 

)27 ...... ص  )تتمة    

إسرتاتيجية  كخطوة  التنفيذ  قيد  األبحاث  ملجمع  االفرتاضية  املرحلة 

الكويت جامعة  أبحاث  ملجمع  الطموحة  املهمة  تنفيذ  رحلة  يف  أولية 

تقدم نموذجاً   )IFAs( مجاالت تركيز االبتكار 
والتخصصات المجاالت  وتجمع  والباحثين،  للخبراء  مشتركًا 

إلنجاز األبحاث العلمية االستثنائية والقطاعات   

قطاع األبحاث يعتزم 
استثمار حقوق الملكية 

الفكرية، وتطوير الشراكات 
الخارجية،واحتضان األفكار 

الجديدة، وتعزيز جودة
األبحاث، وإضافة 

بعٍد عالمي ألبحاث 
الكويت املفهومجامعة  تطوير  عمل  ورشة 

 تطوير مفهوم واحة أبحاث جامعة الكويت �املخرجات

البنية 
و 

األنشطة

تطوير مفهوم 
واحة أبحاث 
جامعة الكويت

املؤرشات 
األساسية لألداء

)KPI’s(

األهداف
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براءات اختراع جامعة الكویت

2010

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 High speed flatbed scannerطارق البحري1

comprising digital image-
capture module with two-
dimensional optical image 

photo-sensor or digital camera

US 7843611 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

2011

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 Anti security system forطارق البحريد. 1

manhole covers
US 7889079 B2 الھندسة

و البترول
الھندسة 
الكیمیائیة

د. أوزغور 2
سینانوغلو

Circuit for boosting 
encoding capabilities of test 

stimulus decompressors 

US 7930607 B2 
 

الریاضیاتالعلوم

د. أوزغور 3
سینانوغلو

Circuit and method providing 
dynamic scan chain 

partitioning 
 

US 7937634 B2 الریاضیاتالعلوم

علوم و د. صبیح المخیزیم
ھندسة 
الحاسوب

ھندسة 
الحاسوب

 Capacity planning tool forأ.د. میثم صفر4
the web 

US 7970824 B1  علوم و
ھندسة 
الحاسوب

ھندسة 
الحاسوب د. سامي حبیب

 Circuit and method forد. صبیح المخیزیم5
increasing scan cell 

observability of response 
compactors 

 

US 8006150 B2  علوم و
ھندسة 
الحاسوب

ھندسة 
الحاسوب

د. أوزغور 
سینانوغلو

الریاضیاتالعلوم

2012

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 Electronic window shadingطارق البحريد. 1

system for houses, transport 
vehicles and the like 

US 8102586 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

 Method and apparatus forطارق البحريد. 2
capturing the image of 

bound documents such as 
books using digital camera

US 8134759 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

األبحاث  خالل  من  منها  والوقاية  األمراض 

التطبيق  مجال  وتعزيز  املبتكرة  و  املتقدمة 

ذات  للقضايا  عملية  حلول  وتوفري  العلمي، 

و  واإلنسانية.  والصحية  التكنولوجية  األهمية 

و  الكليات  إمكانات  اإلنجازات  هذه  تعكس 

تعزيزها من خالل نظام الدعم يف قطاع األبحاث 

الجودة يف  ثقافة  ترويج  يف  يألو جهداً  الذي ال 

البحث العلمي و تشجيع الباحثني عىل اإلبداع 

اكتشافات  إىل  والتوصل  املعرفة  أغوار  وسرب 

علمية مبتكرة متتاز باملصداقية و تحقق اعرتافاً 

املستوى  عىل  اخرتاع  كرباءات  وتسجل  عاملياً 

قطاع  جهود  تأيت  املنطلق،  هذا  من  و  الدويل. 

األبحاث اإلسرتاتيجية لالرتقاء بالبحث املؤسيس 

و  الثابتة  السياسات  من  نظام  تبني  خالل  من 

الجوائز القيمة من شأنه أن يخلق بيئة محفزة 

التي  اإلبداعية  مشاريعها  ملواصلة  للكليات 

العاملية. املصداقية  تحقق 

باحثاً يف   29 تصنيف  و  ترتيب  التايل  الجدول   

و  اخرتاع  براءة  عىل  حاصاًل  الكويت  جامعة 

وصف  مع  الرباءة،  تسجيل  سنة  حسب  ذلك 

تفصييل لألبحاث الفائزة وعنوان براءة االخرتاع 

املتحدة.  الواليات  يف  تسجيلها  وتاريخ  ورقم 

كليات  سبع  من  باحثون  متّيز  عام،  وبشكٍل 

الواليات  يف  مسجلة  اخرتاع  براءات  بتحقيق 

و  الهندسة  كلية  حصدت  حيث  املتحدة، 

االخرتاع   براءات  من  األكرب  العدد  البرتول  

كلية  جاءت  و  اخرتاع،  براءة   )41( بلغ  الذي 

اخرتاع،  براءات   )5( بـ  الثانية  باملرتبة  الطب 

اخرتاع،  براءات   )4( بـ  العلوم  كلية  تلتها 

و  علوم  و  الحياتية  العلوم  كليتا  سجلت  بينام 

منهام،  لكل  اخرتاع  براءيت  الحاسوب  هندسة 

كلية  و  الرتبية  كلية  من  كل  حصلت  حني  يف 

لكل  واحدة  اخرتاع  براءة  اإلدارية عىل  العلوم 

قدرة  لذلك  الرئيس  الدافع  كان  قد  و  منهام. 

مبتكرة  علمية  تحديات  اكتشاف  الباحثني عىل 

و اختبار األفكار الجديدة و تحويل اخرتاعاتهم 

نتائج حقيقية ملموسة. إىل 

خطوة  القيمة  االكتشافات  هذه  تعترب  كام 

عجلة  دفع  يف  األبحاث  لقطاع  بالنسبة  مهمة 

جديدة،  أساليب  و  تقنيات  اكتشاف  و  العلم 

ملكافحة  العلمية  الحلول  تقديم  عن  فضاًل 

)25 ...... ص  )تتمة    

)من صفحة 7( مكتب براءات االختراع في قطاع األبحاث يحقق نجاحاً ملموساً ...    

إرشادات تسجيل براءات االختراع
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براءات اختراع جامعة الكویت

2010

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 High speed flatbed scannerطارق البحري1

comprising digital image-
capture module with two-
dimensional optical image 

photo-sensor or digital camera

US 7843611 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

2011

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 Anti security system forطارق البحريد. 1

manhole covers
US 7889079 B2 الھندسة

و البترول
الھندسة 
الكیمیائیة

د. أوزغور 2
سینانوغلو

Circuit for boosting 
encoding capabilities of test 

stimulus decompressors 

US 7930607 B2 
 

الریاضیاتالعلوم

د. أوزغور 3
سینانوغلو

Circuit and method providing 
dynamic scan chain 

partitioning 
 

US 7937634 B2 الریاضیاتالعلوم

علوم و د. صبیح المخیزیم
ھندسة 
الحاسوب

ھندسة 
الحاسوب

 Capacity planning tool forأ.د. میثم صفر4
the web 

US 7970824 B1  علوم و
ھندسة 
الحاسوب

ھندسة 
الحاسوب د. سامي حبیب

 Circuit and method forد. صبیح المخیزیم5
increasing scan cell 

observability of response 
compactors 

 

US 8006150 B2  علوم و
ھندسة 
الحاسوب

ھندسة 
الحاسوب

د. أوزغور 
سینانوغلو

الریاضیاتالعلوم

2012

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 Electronic window shadingطارق البحريد. 1

system for houses, transport 
vehicles and the like 

US 8102586 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

 Method and apparatus forطارق البحريد. 2
capturing the image of 

bound documents such as 
books using digital camera

US 8134759 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

براءات اختراع جامعة الكویت

2010

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 High speed flatbed scannerطارق البحري1

comprising digital image-
capture module with two-
dimensional optical image 

photo-sensor or digital camera

US 7843611 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

2011

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 Anti security system forطارق البحريد. 1

manhole covers
US 7889079 B2 الھندسة

و البترول
الھندسة 
الكیمیائیة

د. أوزغور 2
سینانوغلو

Circuit for boosting 
encoding capabilities of test 

stimulus decompressors 

US 7930607 B2 
 

الریاضیاتالعلوم

د. أوزغور 3
سینانوغلو

Circuit and method providing 
dynamic scan chain 

partitioning 
 

US 7937634 B2 الریاضیاتالعلوم

علوم و د. صبیح المخیزیم
ھندسة 
الحاسوب

ھندسة 
الحاسوب

 Capacity planning tool forأ.د. میثم صفر4
the web 

US 7970824 B1  علوم و
ھندسة 
الحاسوب

ھندسة 
الحاسوب د. سامي حبیب

 Circuit and method forد. صبیح المخیزیم5
increasing scan cell 

observability of response 
compactors 

 

US 8006150 B2  علوم و
ھندسة 
الحاسوب

ھندسة 
الحاسوب

د. أوزغور 
سینانوغلو

الریاضیاتالعلوم

2012

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 Electronic window shadingطارق البحريد. 1

system for houses, transport 
vehicles and the like 

US 8102586 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

 Method and apparatus forطارق البحريد. 2
capturing the image of 

bound documents such as 
books using digital camera

US 8134759 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

د.مجدي شعبان 3
منتصر

Biological control agent for 
plant 

US 8138390 B2 العلوم العلوم
البیولوجیة

حصة العجیل4
سارة الھدھود

ریم العوفان
رحاب النقي

منى غلوم

Flipping trash can US 8157159 B2  الھندسة و
البترول

الھندسة 
المیكانیكیة

د. علي عاشور 5
الجعفر

Timepiece with multiplication 
table display and method of 

teaching multiplication tables 

US 8238200 B2 المناھج و التربیة
طرق 
التدریس

الھندسة و  Can Crusher US 8307763 B2أحمد الجمعان6
البترول

الھندسة 
المیكانیكیة محمد العیسى

عبدالوھاب القبندي
ھناء العوضي

 Method of treating type Iد.فاطمة السعیدي7
diabetes 

US 8314080 B2 الطب الطب
النووي

د. إیفامالوم .أ8
شارلز 

ایزیموزي

Enhydrazone esters for 
treating asthma, allergy and 

inflammation 

US 8324422 B2
 

علم العقاقیرالطب

د. إیفان 
أوغینیوشوكو 

إیدافیوغو

الممارسة الصیدلة
الصیدلیة

 Apparatus and method for البحريطارق. د9
measuring the properties of 

petroleum fractions and 
pure hydrocarbon liquids by 

light refraction 

US 8332162 B2  الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

2013

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 Pagewidth inkjet printer withطارق البحريد. 1

multiple aligned print heads
US 8348387 B2 الھندسة

و البترول
الھندسة 
الكیمیائیة

controlled -Camد. أسامة النسیم2
electromechanical rotary 

power inverter 

US 8437159 B2  الھندسة
و البترول

الھندسة
الكھربائیة

-Method of making an antiأ.د. جاسم الحسن3
inflammatory composition 

US 8551532 B2 
 

العلوم العلوم
البیولوجیة

)من صفحة 24( قائمة باسماء الباحثين الحاصلين على براءة اختراع ...    

 

)31 ص   ...... )تتمة    
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األولويات  تناول  يف  وطاقاتها  ناتها  وإمكا

العلمية  لتعقيدات  وا تيجية  اإلسرتا

واملجتمع  العلم  تحدي  يف  تستمر  التي 

جمعاء.  والبرشية 

US 8863595 B2 .4     

”Sample Extraction Device“       

      21 أكتوبر 2014

       د. صادق قاسم – 

      كلية العلوم اإلدارية.

US 8904991 B2 .5

”Rotary Mechanism with Articulating Rotor“       

      9 ديسمرب 2014

       د. أسامة الحواج – 

امليكانيكية،  الهندسة        قسم 

      كلية الهندسة والبرتول.

US 8956168 B2 .6

”Electrical Outlet Safety Device“      

      17 فرباير 2015

       د. بدر العنزي   

البيئية،  التقنية        قسم 

الحياتية. العلوم       كلية 

US 8997551 B2 .7

”Apparatus for Determining Coefficients of Friction“    

      7 إبريل 2015 

       م. مصعب الحسني 

امليكانيكية،  الهندسة        قسم 

      كلية الهندسة والبرتول.

اإلنسانية الكليات 

املاجستري درجة 

       بدور الصقعبي

       قسم أصول الرتبية، 

       كلية الرتبية.
   

US 8735443 B2  .1     

”Methods of Treating Diabetes�related Vascular Complications“

        27 مايو 2014

       أ.د. فهد املال

       قسم علم األمراض، 

       كلية الطب، و

       أ.د. ميالد بيطار  

       قسم علم العقاقري، 

       كلية الطب.

US 8858202 B2 .2     

”Rotary Diaphragm Pumpٌ“      

      14 أكتوبر 2014

       د. أسامة الحواج 

امليكانيكية،  الهندسة        قسم 

      كلية الهندسة والبرتول.

US 8894559 B2 .3     

”Spinning Disc Centrifuge Rotor“       

       25 نوفمرب 2014

      د. أسامة العمري

      قسم هندسة البرتول، 

      كلية الهندسة والبرتول.

26262626

...)From .... P. 9(

      سارة كرميي 

       قسم علم النفس، 

       كلية العلوم االجتامعية.

       إرساء املوسوي 

       قسم املناهج وطرق التدريس، 

       كلية الرتبية.

)من صفحة 12( قطاع األبحاث يعلن أسماء الفائزين بالجوائز البحثية  ...    

الخربات  وتبادل  والحوار  لنقاش  ا أبواب   

إلنجاز  املشرتك  لتعاون  ا حول  واآلراء 

هذا  وميثل  واملبتكرة.  املتقدمة  األبحاث 

وراء  الدافع  أساس  الجوهري  الهدف 

حيث  العلمي،  امللصق  فعاليات  تنظيم 

املالمئة  الفرص  العلمية  امللصقات  تتيح 

قوتها  نقاط  من  لالستفادة  الكليات  أمام 

تها  قدرا واستثامر  لبحثية،  وا العلمية 

)من صفحة 5( يوم الملصق العلمي للكليات العلمية ...    
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...)From .... P. 9(

تعزيز اتفاقيات التعاون والرشاكات املحلية . 4

عىل  العاملية  املنظامت  وتشجيع  والعاملية، 

بالبحث  الخاصة  ألنشطتها  أفرع  تأسيس 

والتدريب يف جامعة الكويت.

املتوفرة . 5 واملوارد  املكانية  السعة  استخدام 

حالياً، وتوسعة العمليات بعد الحصول عىل 

املواقع الجديدة.

بإنشاء . 6 الخاصة  الدراسة  إلعداد  التكليف 

لتويل   )KURF( الربحية  غري  املنظمة 

الجوانب التجارية لواحة الرشاكة والتسويق.

تويل املهام القانونية إلصدار الرتخيص الالزم . 7

إلنشاء املنظمة غري الربحية.

نائب . 8 مكتب  تحت  إداري  كيان  استحداث 

إدارة  مهمة  لتويل  لألبحاث  الجامعة  مدير 

مدير  ويرأسه  االفرتايض  األبحاث  مجمع 

األقسام  عىل  الوحدة  وتحتوي  تنفيذي. 

التالية واملرتبطة بشكل رئيس بأنشطة واحة 

الرشاكة والتسويق يف مجمع األبحاث:
 

قسم عالقات التعاون والرشاكة.        أ . 

قسم تسويق التكنولوجيا.       ب . 

قسم حاضنات األعامل واملشاريع           ج . 

           الجديدة.

قسم مبادرات األعامل وبناء        د . 

           القدرات.

قسم العالقات العامة والتسويق.       ه . 

تحويل نتائج مرشوع تطوير مفهوم مجمع . 9

األبحاث لقطاع التخطيط يف جامعة الكويت 

لتحديد التصميم املفصل وغريه من األنشطة 

ذات العالقة، وصوالً ملرحلة التطبيق الفعيل.

تخصصية . 10 بحثية  إنشاء وحدات ومختربات 

خالل  من  محددة  تكنولوجية  مجاالت  يف 

العامة،  التسهيالت  مشاريع  بناء  إعادة 

بحثية  ومختربات  وحدات  إنشاء  عرب  أو 

يتعلق  نشاٌط  وهو  جديدة،  تخصصية 

بتحقيق أهداف واحة االستكشاف واالبتكار 

.)IDO(

مجاالت تركيز االبتكار )IFAs(، كام حدد املشاريع 

ذات اإلمكانات التجارية، مام رسم معامل التنفيذ 

املرحيل لألنشطة كام يوضحه الشكل التايل :

إطالق  تم  السابق،  األنشطة  جدول  عىل  وبناًء 

األوىل يف سبتمرب 2014، حيث تضمنت  املرحلة 

سلسلة من الخطوات واألنشطة التالية:

لتنفيذ . 1 املطلوبة  املوافقات  عىل  الحصول 

مجمع األبحاث االفرتايض.

العمل يف املجمع . 2 الرسمي عن بدء  اإلعالن 

الدعائية  املواد  تطوير  بعد  االفرتايض 

والتسويقية األساسية.

إطالق حملة تسويقية وإعالمية تستهدف . 3

القطاعات املعنية محلياً وعاملياً.

وواحة   ،)IDO( واالبتكار  االستكشاف  واحة 

مهمة  وتتمحور   .)CCO( والتسويق  الرشاكة 

التطبيقية،  العلوم  أبحاث  حول  األوىل  الواحة 

التخصصات  ذات  الضخمة  األبحاث  ودعم 

الواحة  تختص  بينام  املتعددة،  العلمية 

عىل  اعتامداً  األبحاث  تسويق  بجوانب  الثانية 

التي  العلمية  للمخرجات  التجارية  اإلمكانات 

لدعم  املالية  املصادر  تكوين  عىل  تعمل  قد 

املجتمع.  رفاهية  وتحقيق  االقتصاد  وإنعاش 

حقوق  استثامر  إىل  األبحاث  قطاع  هدف  وقد 

الخارجية،  الرشاكات  وتطوير  الفكرية،  امللكية 

جامعة  ألبحاث  متميز  عاملي  بعٍد  إضافة  مع 

واالعتامد.  الجودة  مفاهيم  تعزيز  الكويت عرب 

الدافع  هو  بالذات  املفهوم  هذا  كان  وقد 

لتحويل مجمع أبحاث جامعة الكويت إىل مركز 

خالل  من  الجديدة،  واألفكار  واإلبداع  لالبتكار 

العلمي  لالستكشاف  مالمئة  بيئة  لتوفري  السعي 

وتنافسيتها  الكليات  إمكانات  عرب  واالخرتاعات 

والبحثية.  العلمية 

وقد تم إطالق مرحلة مجمع األبحاث االفرتايض 

من قبل قطاع األبحاث يف العام 2014/2013، مع 

واإلمكانات  والخربات  القدرات  بناء  عىل  الرتكيز 

العام  يف  املتوقع  الفعيل  للمجمع  كتجهيٍز 

2018/2017. وسعى قطاع األبحاث ايضاً لتحديد 

)30 ص   ...... )تتمة    

لجامعة الكويت وشبكة شراكاتها  التنافسية العلمية     
إلنجاز  حول العالم  والشركاء  للكليات  مالئمة  فرصًا  تخلق  المتميزة 

طلبة الدراسات العليا،  قدرات  وتطوير  والمبتكرة،  األبحاث المتقدمة 
وتعزيز االقتصاد للتسويق،  وفتح آفـاق جديدة  وخلق فرص عمل، 

   

تصّور  واحة أبحاث جامعة الكويت

واحة أبحاث

 جامعة الكويت

KURP

CCOIDO

واحة االستكشاف

واالبتكار
واحة الرشاكة 

والتسويق

)من صفحة 23(  خطوات قطاع األبحاث نحو إنشاء مجمع األبحاث  ...    

اليوم املفتوح 
لقطاع األبحاث يفتح

 املزيد من آفاق التعاون 
مع القطاع النفطي، مع 
كشف نتائج االستطالع 

عن اهتامم  القطاع النفطي 
مبصادر جامعة الكويت 

املالمئة  إلنجاز 
األبحاث املتقدمة

مرحلة البدء

عمل واحة األبحاث االفرتاضية )نائب مدير الجامعة لألبحاث(

التطبيق الفعىل مرحلة االنتقالاملبادرة 

واحة أبحاث تطوير املفهوم
جامعة الكويت

الفعلية

2013/20122014/20132015/20142016/20152017/20162018/20172019/2018
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التدريس: أواًل: فئة أعضاء هيئة 

1.   املركز األول: د. وليد خالد الربيع، قسم الفقه املقارن   والسياسة    
االسالمية   والدراسات  الرشيعة  كلية  الرشعية،       

        عن بحثه بعنوان:

      “استحقاق العني املؤجرة يف الفقة اإلسالمي ”
 

ود.كلثوم    الرتبية،  أصول  الصويالن، قسم  د. زهاء  الثاين:  2.   املركز 
الرتبية. كلية  التدريس،  املناهج وطرق  الكندري، قسم        

        عن بحثها بعنوان: 

الكويت      بجامعة  الرتبية  كلية  يف  الطلبة  توجه  وراء  “األسباب      
معينة    لتخصصات  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة      

العمل”.       وأثره عىل سوق 

3.   املركز الثالث: د. نبيلة الكندري، قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي،    
      كلية الرتبية.

         عن بحثها بعنوان:

        “دراسة تحليلية عن أدوار طلبة الدرسات العليا املساعدين والتحديات 
        التي تواجههم يف مؤسسات التعليم العايل ”.

العلمية.  لألبحاث  الكويت  مؤسسة  البيئي،  النظام  عىل       

        عن بحثه بعنوان: 

”Reasons behind in KU faculty of education, stu-
dents in KU an PAAET, selecting specific speciali-
zations, and its impact on the labour market.“

3.    املركز الثالث: د. عيل بومجداد، قسم الكيمياء، كلية العلوم .
        عن بحثه بعنوان: 

”Nano-engineered construction materials for 
durability aggressive environment in Kuwait“.

المساعدين: المدرسين  فئة  ثانياً : 

كلية  امليكانيكية،  الهندسة  القالف، قسم  د. هاشم  األول:  املركز     .1
. الهندسة والبرتول 

التدريس: أواًل: فئة أعضاء هيئة 

1.     املركز األول: أ.  د. نعيمة املنصور، قسم العلوم البيولوجية، كلية   
        العلوم .

     عن بحثها بعنوان: 

”Wheat Tolerance to salinity & Food Security 
in Kuwait“.

         ب.  أ.د. عصام العويض، قسم الهندسة امليكانيكية، كلية الهندسة    

       والبرتول. 

        عن بحثه بعنوان: 

”Experimental Study of Heat Gain through Window 
with an Exteranl Shutter“.

 2.   املركز الثاين: د. شاكر حمزه الهزيم، قسم املوارد البحرية القامئة   

282828282828

المساعدين: المدرسين  فئة  ثانياً : 
الفئة. هذه  عن  العلمي  امللصق  جائزة  حجب  تم 

العليا: الدراسات  طلبة  ثالثًا: 

1.   املركز األول: الطالبة هديل عبدالهادي األصفر، قسم اإلدارة 
        الرتبوية، كلية الرتبية.

         عن بحثها بعنوان:      
                                                     

       “أثر استخدام اإلدارات املدرسية لشبكات التواصل االجتامعي 
       عىل املشاركة الوالدية يف املرحلة االبتدائية بدولة الكويت ”.

           
2.    املركز الثاين: الطالبة فاطمه نارص عيل بن رجب، قسم أصول الرتبية.

         عن بحثها بعنوان:

       “املضامني الرتبوية يف خطابات حرضة صاحب السمو أمري البالد ”.

3.    املركز الثالث: الطالبة هدى سامل العازمي، قسم الجغرافيا، كلية       
        العلوم االجتامعية.

         عن بحثها بعنوان:

       “تأثري العوامل الطبيعية والبرشية عىل تباين كمية األكسجني    
        املذاب يف جون الكويت زمانياً ومكانياً ”.

الفائزون في فعالية الملصقات للكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية  ...)من صفحة 4(               

اإلنسانية بالملصقات  الفائزون   

العلمية بالملصقات  الفائزون   

)39 ص   ...... )تتمة    

  ...)من صفحة 5(               
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و  تطويرها،  و  الغاز  هيدرات  عن  التنقيب 

الكربون،  أكسيد  لثاين  الجيولوجي  التخزين 

و  الجوفية،  املياه  و  البحر  مياه  أبحاث  و 

البرتولية  املصادر  استكشاف  و  الزالزل،  رصد 

الخدمة  إىل  املعهد  يسعى  كام  البحرية.  و 

و  الجيولوجي،  املتحف  تشمل  التي  العامة 

أطفال،  حضانة  و  األرض،  علوم  أبحاث  كلية 

يحظى  حيث  الدويل،  التعاون  إىل  باإلضافة 

املؤسسات  املعهد مبشاريع مشرتكة مع كربى 

كام  العامل.  حول  دولة   29 يف  الجيولوجية 

الجامعات  بني  املستمر  الربط  املعهد  يشجع 

الصناعة. و 

الوفد  بتعريف  الصفران  د.  قام  بدوره 

و  املتطورة  التحتية  البنية  مبرافق  الزائر 

حيث  الكويت،  جامعة  يف  العامة  املرافق 

كلية  يف  املشرتك  البحث  استعرض“مجاالت 

عن  تحدث  كام  البرتول”.  و  الهندسة 

الحايل  التوجه  و  الكلية  يف  البحثي  النشاط 

للهندسة  جديد  قسم  استحداث  حول 

عىل  الكلية  حرص  عىل  مؤكداً  البيئية، 

برامج  تطوير  و  األبحاث  مجال  يف  التوسع 

املايل  الدعم  زيادة  و  العليا،  الدراسات 

من  املقدم  التمويل  عىل  حاليا  يعتمد  الذي 

للتقدم  الكويت  مؤسسة  و  األبحاث  قطاع 

و  الكويتية  البرتول  مؤسسة  و  العلمي 

موارد  أحدث  تضم  و  لها.  التابعة  الرشكات 

و  النانو،  مواد  و  النانو،  تكنولوجيا  الكلية 

أخرى  مشاريع  و  الوقود  توصيف  مختربات 

أما  مرشوعاً.   40 إىل  تصل  التنفيذ  قيد 

مجال  يف  فتنصب  قدراتها  و  الكلية  خربة 

يف  خاصة  التطبيقي  و  التجريبي  البحث 

و  الخام،  النفط  و  البرتولية،  األبحاث  مجال 

و  الحيوي،  الوقود  و  البرتوكيميائية  املعالجة 

البيئة، و خصائص  املواد، و أبحاث الطاقة و 

جميعها  تشكل  التي  و  السوائل،  تدفق 

ثم  النفط.  صناعة  مجال  يف  كبرية  أهمية 

األساسية  الثالث  املقومات  د.الصفران  حدد 

هي  و  الهندسة  كلية  يف  العلمي  للبحث 

و  العليا  الدراسات  طلبة  و  املايل  الدعم 

املرافق البحثية و التي تلعب دوراً أساسياً يف 

الكلية. أبحاث  تطوير 

من   %  10 بتمويل  العلمي  للتقدم  الكويت 

البرتول  مؤسسة  تتكفل  بينام  األبحاث  هذه 

وامتد   .%  5 بتمويل  رشكاتها  و  الكويتية 

البحثية  األولويات  ليشمل  التعريفي  العرض 

ذات  الرئيسة  واملجاالت  الكويت  بجامعة 

يتمتع  حيث  والنفط،  البرتول  بصناعة  الصلة 

بها  يستهان  ال  بخربة  الكويت  جامعة  باحثو 

حلول  وإيجاد  املتقدم،  التطبيقي  البحث  يف 

النفط.  قطاع  يف  الشائكة  القضايا  ألهم  عملية 

تعاون  وجود  أهمية  عىل  لبابيدي  أ.د.  وأكد 

التي  التقنية  و  الصناعية  الخربة  يسّخر  مشرتك 

جامعة  موارد  و  الكوري  الجانب  بها  يتمتع 

الكويت و خرباتها، إليجاد حلول تخدم القطاع 

أردف  الوطنية. و  االحتياجات  تلبي  النفطي و 

تتمتع  الكويت  جامعة  أن  قائاًل  لبابيدي  أ.د. 

تؤهلها  التي  اإلمكانات  و  املوارد  و  بالقدرات 

إىل  مشرياً  املتطورة  العلمية  األبحاث  إلجراء 

البحثية  الرشاكة  آفاق  لفتح  املبذولة  الجهود 

العاملية  و  اإلقليمية  و  املحلية  املؤسسات  مع 

البحث  تطوير  يف  خرباتها  من  االستفادة  و 

املعقدة  العلمية  اإلشكاالت  لحل  العلمي 

بالفائدة  تعود  التي  املعرفة  آفاق  تنمية  و 

بتقديم  لبابيدي  أ.د.  قام  كام  املجتمع.  عىل 

عىل  البحثية  االتجاهات  عن  مريئ  عرٍض 

البحث  مجال  يف  اإلقليمي  و  املحيل  املستوى 

العلمية  املوارد  استعرض  حيث  املطبوعات،  و 

اإلكلينيكية  اإلدارة  مجال  يف  خاصًة  للجامعة 

تتجه  و  األرض.  علوم  و  العلوم  و  الهندسة  و 

عاملية  شبكة  تطوير  إىل  حالياً  الكويت  جامعة 

مبستوى  االرتقاء  و  العلمية  الرشاكات  من 

إنشاء  عن  فضاًل  العليا،  الدراسات  برامج 

يتطلب  الذي  الكويت  جامعة  أبحاث  مجمع 

البحث  ثقافة  تطوير  و  البحثي  التمويل  زيادة 

املجمع. إنشاء  اإلرشاف عىل  و 

التوجه  أن  قائاًل  لبابيدي  أ.د.  استطرد  و 

األبحاث  تشجيع  يف  ينصب  للجامعة  الحايل 

املجاالت  يف  االختصاصات  متعددة  التطبيقية 

من  كل  تشمل  التي  و  املبتكرة  العلمية 

الخدمات  و  الحاسوب،  نظم  و  الخدمات 

العالجات،  و  األدوية  و  التشخيص  و  الصحية 

البديلة واملتجددة، و املواد  الطاقة  البيئة و  و 

التعاون  مجاالت  استعرض  كام  املتقدمة. 

املبتكرة،  التقنيات  مجال  يف  خاصًة  املمكنة، 

إعادة  طرق  تعزيز  و  األخالقيات،  إدارة  و 

و  التخطيط،  جدولة  و  البرتول،  اكتشاف 

و  األصول،  إدارة  إىل  إضافًة  املتقدمة،  املواد 

صيانة الطاقة، و تقنيات إدارة املياه. ثم قام 

أعضاء  آراء  باستطالع  ذلك  بعد  لبابيدي  أ.د. 

املمكنة. الرتكيز  مجاالت  حول  الوفد 

مبدأ  عن  ملحة  شوا  د.  قدم  جانبه،  من 

عىل  القائم  الوطنية  الكورية  النفط  رشكة 

الحافز  يشكل  الذي  و  الغد”  “استكشاف 

جديدة  “قيمة  الكتشاف  للرشكة  األسايس 

عن  كشف  كام  الطاقة”.  مفهوم  تتجاوز 

عمليات  حول  تتمحور  أعامل  محفظة 

و  التطوير،  و  البحث  و  البحرية،  الحفر 

أما  البرتول.  و  للطاقة  الخارجية  املشاريع 

االبتكار،  يف  فتنصب  اهتاممها  مجاالت  أهم 

و  التطوير،  و  االستكشاف،  و  الحضانة،  و 

محطة  و  النفط  مخزون  عن  فضاًل  االنتاج، 

و  املعلومات  خدمة  و  االقتصادية  الوقود 

و  املتغرية.  التكنولوجيا  و  التطوير  و  البحث 

الرثوة  و  الجيولوجي  “التميز  عن  حديثه  يف 

املعهد  رسالة  د.ليي  استعرض  الوطنية”، 

املعدنية  املوارد  و  األرض  لعلوم  الكوري 

ذلك  و  االستدامة”  و  “االزدهار  عىل  القامئة 

أمرييك   دوالر  مليون   134 إىل  تصل  مبيزانية 

و  البحث  و  املعدات،  موارد  تطوير  أجل  من 

املشاريع  متويل  و  املختربات،  معدات  تطوير 

و  الجيولوجية،  الخرائط  رسم  يف  الكربي 

)من صفحة 8( مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث يستقبل وفداً كورياً  ...    

)37 ص   ...... )تتمة    

جانب من عرض رشكة النفط 
الكورية الوطنية
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املجال األول: الخدمات واألنظمة الحوسبية.

الصحية،  الخدمات  الثاين:  املجال 

والتشخيصات، واألدوية والعالجات.

البديلة  والبيئة  الطاقة  الثالث:  املجال 

واملتجددة.

املجال الرابع: املواد املتقدمة.

لتحديد  األسس  املجاالت  هذه  قدمت  وقد 

من  مجال  كل  تحت  املحتملة  املشاريع 

مجاالت تركيز االبتكار، من خالل امللخصات 

وقد  البحثية.  والفرق  الباحثني  قدمها  التي 

متعددة  املحددة  املشاريع  جميع  كانت 

التخصصات ومهمة يف سياق تلبية االحتياجات 

الوطنية واالقتصادية واالجتامعية.

وقد تقدم قطاع األبحاث أيضاً يف مجال توسعة 

كخطوة  لألبحاث،  الخارجية  الدعم  مصادر 

باتجاه تنفيذ مرحلة املجمع االفرتايض، لتوفري 

أبحاث  مجمع  مهمة  إلنجاز  محتملني  رشكاء 

جامعة الكويت. ويف ظل هذه التطلعات، نظم 

النفطي  للقطاع  مفتوحاً  يوماً  األبحاث  قطاع 

يف 11 يونيو 2014 تحت رعاية مدير جامعة 

الكويت، حيث تضمن اليوم مشاركة مؤسسة 

الفرعية،  ورشكاتها   )KPC( الكويتية  البرتول 

واملسؤولني من الجهتني. وقد تم عرض مهمة 

قوتها  وجوانب  ورسالتها،  الكويت  جامعة 

املتطورة،  التحتية  وبنيتها  والبحثية،  العلمية 

التطرق  جانب  إىل  املتنوعة،  وخدماتها 

لتلبية  املشرتكة  لألبحاث  الداعمة  لإلجراءات 

أيضاً  وتم  الوطنية.  واألولويات  االحتياجات 

الدراسات  من  العديد  عىل  الضوء  تسليط 

قبل  من  بنجاح  إنجازها  تم  التي  املشرتكة 

القطاع  الكويت وخرباء  الباحثني من جامعة 

النفطي، مع استعراض نتائجها املتميزة التي 

أفادت قطاع الصناعات النفطية. لذلك، كانت 

بني  سلفاً  موجودة  البحثية  الرشاكة  أسس 

لهذا  استكامالً  املفتوح  اليوم  وكان  الطرفني، 

التعاون العلمي بنقله ملستويات أكرث تقدماً، 

عرب البنية التحتية املتطورة لجامعة الكويت، 

ومصادرها وخرباتها يف إنجاز األبحاث املتقدمة 

النفطي،  القطاع  باحتياجات  العالقة  ذات 

متعددة . 11 بحثية  مجموعات  تكوين 

لرتكيز  املحددة  املجاالت  يف  التخصصات 

املشاريع  تنفيذ  وسيتم   .)IFAs( االبتكار 

واحة  يف  املجاالت  هذه  عن  الناتجة 

االستكشاف واالبتكار.

لدعم . 12 الخارجية  املصادر  نطاق  توسعة 

يف  الخارجيني  الرشكاء  وتحديد  األبحاث، 

يرتبط  نشاٌط  وهو  العلمي،  البحث  دعم 

بعمل الواحتني.

أن . 13 املحتمل  من  التي  الجهات  تحديد 

واالبتكار  االستكشاف  واحة  تستوطن 

ذات  واالتصاالت  باإلجراءات  والبدء 

العالقة.

وبينام انشغل القطاع يف تلبية املتطلبات الدقيقة 

للمرحلة االفرتاضية، تم تشكيل اللجان التخصصية 

وقد  الكليات.  والخربة يف  القوة  لتحديد جوانب 

الحاضنات  تطوير  يف  ذلك  من  الهدف  متثل 

املالمئة لألفكار املبتكرة، وتقديم التدريب املتميز، 

منتجات  وتطوير  االمتياز،  معايري  وتحقيق 

واالستفادة  والقدرات،  املهارات  ورعاية  االبتكار، 

واستثامر  العليا،  الدراسات  طلبة  قدرات  من 

البحثية. وقد هدفت هذه الخطوات  املخرجات 

تتمتع  التي  الهائلة  القدرات  من  االستفادة  إىل 

وسعيهم  الطلبة  مهارات  جانب  الكليات،إىل  بها 

التي من  العالية  الجودة  أبحاث  الحثيث إلنجاز 

املمكن أن تقود للمشاريع التكنولوجية املبتكرة، 

للمخرجات  التجاري  للتسويق  املجال  وتفتح 

فتح  وسيعمل  االقتصادية.  القيمة  ذات  البحثية 

اآلفاق للتسويق عىل توفري فرص العمل، وإنعاش 

االحتياجات  تلبية  يف  واملساهمة  االقتصاد، 

القدرات واإلمكانات املؤسسية  الوطنية، وتعزيز 

إلنجاز األبحاث ذات املستوى العاملي.

األبحاث  قطاع  حدد   ،2014 العام  وخالل 

التحليل  خالل  من  االبتكار  تركيز  مجاالت 

يف  البحثية  القوة  لجوانب  املستفيض 

املعلومات،  قواعد  الكويت،وسجالت  جامعة 

واملقابالت  والجامعية،  الوطنية  واألولويات 

وقد  الباحثني.  من  منتقاة  نخبة  مع  الشخصية 

محددة  مجاالت   4 اإلجراءات  هذه  عن  نتج 

االبتكار: لرتكيز 

وباملتطلبات واألولويات الوطنية. وقد أتاح اليوم 

املفتوح الفرصة األفضل أمام املسؤولني يف القطاع 

النفطي لالطالع املبارش عىل املختربات العاملية يف 

جامعة الكويت، واملراكز والوحدات التخصصية 

يف كليتي العلوم والهندسة والبرتول، والتي تعترب 

ذات مقاييس مثالية إلنجاز االختبارات والتجارب 

املتعمقة والدقيقة ذات الصلة بالقضايا الصناعية 

الشائكة عرب الدراسات املشرتكة.

بالرشاكات  الخاصة  القطاع  رسالة  وتهدف 

البحثية للوصول ملا وراء القطاع الخاص وإيجاد 

رشكاء عىل املستويني اإلقليمي والعاملي، إلنجاز 

العلمية  التخصصات  ذات  الضخمة  الدراسات 

األبحاث  عوملة  لتحقيق  واملهمة  املتعددة 

العلمية، وإنعاش  التنافسية  املؤسسية، وتعزيز 

االقتصاد. وتعترب هذه املهمة مليئة بالتحديات 

الكويت،  وتتطلب جهودا مستمرة من جامعة 

يتم  حتى  الرشكاء،  من  متينة  شبكة  تدعمها 

ومصادرها  املؤسسات،  بني  الخربات  استثامر 

وإيجاد  العلمية  التعقيدات  تناول  يف  املتنوعة 

التحديات  هذه  وتقود  لها.  املالمئة  الحلول 

الخاصة  التصورات  وضع  نحو  الكويت  جامعة 

وتوفري  الكويت،  جامعة  أبحاث  مجمع  بإنشاء 

وللرشكاء  للكليات  املالمئة  والبيئة  الفرص 

األفكار  الحتضان  سواء  حٍد  عىل  الخارجيني 

الحلول  وإيجاد  االبتكار،  وتعزيز  الجديدة، 

العلمية، واستثامر طاقات طلبة الدراسات العليا، 

وتوفري فرص العمل، وإنعاش االقتصاد. ولتحقيق 

التي  االبتكار  تركيز  مجاالت  توفر  املهمة،  هذه 

للخرباء  مثالياً  منوذجاً  األبحاث  قطاع  حددها 

تحقيق  يتم  حتى  والرشاكة،  للتعاون  والباحثني 

القطاعات إلنجاز  وتعاون  التخصصات،  تداخل 

األبحاث االستثنائية.

)من صفحة 27(  خطوات قطاع األبحاث نحو إنشاء مجمع األبحاث  ...    

)38 ...... ص  )تتمة    

اليوم املفتوح لقطاع األبحاث والقطاع النفطي
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2014

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 Method of diagnosing andأ.د. فھد المال1

treating oxidative stress-
impaired wound healing

US 8637461 B2علم الطب
األمراض

أ.د. میالد سامي 
بیطار

علم العقاقیرالطب

 Method for measuring theطارق البحريد. 2
properties of petroleum 

fuels by distillation

US 8645079 B2 الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

شفاقة د. بدر3
العنزي

Integrated aeration system 
 

US 8668187 B2  العلوم
الحیاتیة

التقنیة  إدارة
البیئیة

imaging agent and -Cancerد.فاطمة السعیدي4
method of radioimaging 

using the same 

US 8668900 B2 الطب الطب
النووي

د. أسامة علي 5
العمیر

Spinning Disc Centrifuge Rotor 
 

US 8894559 B2  الھندسة
و البترول

ھندسة 
البترول

الھندسة  Rotary Diaphragm Pump US 8858202 B2د. أسامة الحواج6
و البترول

ھندسة 
البترول

 Rotary Mechanism withد. أسامة الحواج7
Articulating Rotor 

US 8904991 B2  الھندسة
و البترول

ھندسة 
البترول

 Method of Treatingفھد المالأ.د. 8
Related Vascular -Diabetes

Complication

US 8735443 B2علم الطب
األمراض

أ.د. میالد سامي 
بیطار

علم العقاقیرالطب

العلوم  Sample Extraction Device US 8863595 B2صادق أحمد القاسم 9
اإلداریة

العلوم 
اإلداریة

2015

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعالباحثاسم م
د. بدر شفاقة 1

العنزي
Electrical Outlet Safety Device 

 
US 8956168 B2  العلوم

الحیاتیة
التقنیة  إدارة

البیئیة
م. مصعب صالح 2

الحصین
Apparatus for Determining 

Coefficients of Friction 
US 8997551 B2  و الھندسة

البترول
الھندسة 
المیكانیكیة

 

29مجموع براءات االختراع:  

د.مجدي شعبان 3
منتصر

Biological control agent for 
plant 

US 8138390 B2 العلوم العلوم
البیولوجیة

حصة العجیل4
سارة الھدھود

ریم العوفان
رحاب النقي

منى غلوم

Flipping trash can US 8157159 B2  الھندسة و
البترول

الھندسة 
المیكانیكیة

د. علي عاشور 5
الجعفر

Timepiece with multiplication 
table display and method of 

teaching multiplication tables 

US 8238200 B2 المناھج و التربیة
طرق 
التدریس

الھندسة و  Can Crusher US 8307763 B2أحمد الجمعان6
البترول

الھندسة 
المیكانیكیة محمد العیسى

عبدالوھاب القبندي
ھناء العوضي

 Method of treating type Iد.فاطمة السعیدي7
diabetes 

US 8314080 B2 الطب الطب
النووي

د. إیفامالوم .أ8
شارلز 

ایزیموزي

Enhydrazone esters for 
treating asthma, allergy and 

inflammation 

US 8324422 B2
 

علم العقاقیرالطب

د. إیفان 
أوغینیوشوكو 

إیدافیوغو

الممارسة الصیدلة
الصیدلیة

 Apparatus and method for البحريطارق. د9
measuring the properties of 

petroleum fractions and 
pure hydrocarbon liquids by 

light refraction 

US 8332162 B2  الھندسة
و البترول

الھندسة 
الكیمیائیة

2013

القسمالكلیةرقم التسجیلعنوان براءة االختراعاسم الباحثم
 Pagewidth inkjet printer withطارق البحريد. 1

multiple aligned print heads
US 8348387 B2 الھندسة

و البترول
الھندسة 
الكیمیائیة

controlled -Camد. أسامة النسیم2
electromechanical rotary 

power inverter 

US 8437159 B2  الھندسة
و البترول

الھندسة
الكھربائیة

-Method of making an antiأ.د. جاسم الحسن3
inflammatory composition 

US 8551532 B2 
 

العلوم العلوم
البیولوجیة

)من صفحة 25( قائمة باسماء الباحثين الحاصلين على براءة اختراع ...    
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 ،2015/2014 األكادميي  العام  منتصف  حتى 
 601 بلغ  ضخاًم  إجاملياً  األبحاث  قطاع  سجل 

يف  الكليات  ديناميكية  تعكس  بحثياً  مرشوعاً 

نظاٍم  بدعم  واملبتكرة،  املتقدمة  األبحاث  إنجاز 

ذات  والخدمات  البحثية  املنح  يقدم  مؤسيس 

العالقة. وتقدم مستويات التمويل الثالثة يف نظام 

عرب  الكليات  إلبداع  واسعاً  مجاالً  األبحاث  دعم 

مختلف  إنجازها يف  يتم  التي  األبحاث  مشاريع 

الرتكيز  ويقع  العلمية.  والتخصصات  املجاالت 

الحايل للقطاع عىل توجيه حامس الكليات نحو 

املبارشة  العالقة  ذات  والقضايا  األولويات  تناول 

واالقتصادية،  والصناعية،  الوطنية،  باالحتياجات 

التي  املعارصة  الحقائق  واالجتامعية، إىل جانب 

الدراسات  هذه  وتحتاج  عملية.  حلوالً  تتطلب 

وتعاون  التخصصات  تداخل  إىل  الضخمة 

الكليات مع املؤسسات الخارجية إلنجاز األبحاث 

األهمية  ذات  املخرجات  وتحقيق  املشرتكة 

العلمية، وهي مهمة رئيسة يف سياسة  والقيمة 

ويف  أهدافه.  أهم  من  وواحدة  األبحاث  قطاع 

هذا السياق بالتحديد تأيت أهمية التدفق الحايل 

املمولة،  األبحاث  مجال  يف  الكليات  مشاريع  يف 

األسس  تقوية  يف  رئيساً  عاماًل  ذلك  يعترب  حيث 

املشرتكة،  األبحاث  وتعزيز  املؤسسية،  العلمية 

تحقيق  نحو  كخطوات  الجودة،  معايري  ورفع 

التطلعات املؤسسية الخاصة بتبوء مكانة عاملية 

مرموقة ومعتمدة. ومع وضع هذا الهدف نصب 

األعني، تأيت اإلحصائيات املسجلة حتى منتصف 

والخاصة مبشاريع  األكادميي 2015/2014  العام 

العام  سري  مع  واعد،  كمؤرٍش  الكليات  أبحاث 

األكادميي نحو اكتامله يف 31 أغسطس 2015.

ومع تحديد قطاع األبحاث ألهدافه اإلسرتاتيجية 
)33 ...... ص  )تتمة    

املؤسسية األبحاث  إىل  عاملي  بعٍد  إضفاء  عىل  يركز  األبحاث  قطاع   

التطبيقية  األبحاث  تطوير  نحو  القطاع  سعي  تجسد  املشرتكة  الدراسات 
تقدم  التي  املتعددة  العلمية  التخصصات  ذات  الدراسات  من خالل 
الجديدة باملعرفة  العقول  وترثي  املختلفة،  للقضايا  املالمئة  الحلول 

         التدفق الحالي في أبحاث الكليات عامل أساسي في تقوية األسس العلمية لجامعة الكويت، 
ورفع معيار الجودة، كخطوات حاسمة نحو تحقيق  وتعزيز األبحاث المشتركة، 

مكانة عالمية رفيعة ومعتمدة التطلعات المؤسسية الخاصة بتبوء 

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

حالة المشروع

396 171 28 197 جار

72 17 7 48 مستكمل

133 84 14 35 قيد الدراسة

601 272 49 280 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 يناير 2015 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

)%66(

)%12(

)%22(

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2014 /2015
)1 سبتمبر  2014 إلى 31 يناير 2015(*

)%46.5))%9()%44.5)

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

*** يشمل كلية العلوم الحياتية و كلية العلوم.

601

قيد الدراسة 

املستكملة 

الجارية
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املتمثلة يف تعزيز نشاط أبحاث الكليات، واستثامر 

املخرجات البحثية، وتشجيع الكليات عىل زيادة 

مشاركتها يف املهامت العلمية واملؤمترات، وتطوير 

االتفاقيات  خالل  من  املشرتكة  األبحاث  مجال 

عاملي  بعٍد  إضفاء  عىل  القطاع  يركز  والرشاكات، 

عىل األبحاث املؤسسية. ويف هذا السياق، وبينام 

نسبة  لرفع  مالمئة  بيئة  توفري  نحو  القطاع  يتجه 

فاعلية  قياس  يتم  الكليات،  يف  البحثية  املشاركة 

املمولة،  لألبحاث  الفعيل  العدد  عرب  النظام 

واملستكملة، وقيد الدراسة. ويف هذا اإلطار، سجل 

القطاع إجاميل 601 مرشوعاً بحثياً حتى منتصف 

صورة  قدم  مام   ،2015/2014 األكادميي  العام 

املمولة،  األبحاث  يف  الكليات  ملشاركة  مشجعة 

وهو حامس يأمل القطاع يف استمراريته وتعزيزه 

األبحاث  طلبات  من  املزيد  تدفق  خالل  من 

الجديدة من مختلف الكليات.

برنامج  بفاعلية يف  الكليات  اشرتكت جميع  وقد 

بلغ  حيث  األبحاث،  قطاع  يف  املمولة  األبحاث 

إجاميل مشاركتها 601 مرشوعاً بحثياً خالل العام 

األكادميي الحايل حتى 31 يناير 2015، منها 396 

مستكماًل  )66 %(، و72 مرشوعاً  مرشوعا جارياً 

 )% 22( الدراسة  قيد  و 133 مرشوعاً   ،)% 12(

(. وبشكٍل عام، تم رصد أعىل  الجدول رقم 1   (

 )%  46.6  – مرشوعاً   280( املشاريع  من  تركيز 

من  أقل   ( امليزانية  فئات  من  فئة  أقل  تحت 

 )% 45.3  – 272 مرشوعاً   ( يليها  د.ك.(،   4001

من  أعىل   ( امليزانية  فئات  من  فئة  أعىل  تحت 

فئات  من  الوسطى  الفئة  أما  د.ك.(.   10000

سجلت  فقد  د.ك.(   10000�4001 )من  امليزانية 

أقل عدد من املشاريع )49 مرشوعاً – 8.1 %(. 

وبجمعهام معاً، سجلت أقل وأعىل فئات امليزانية 

إجاميل 552 مرشوعاً ) 91.8 %( عكست تأرجح 

ذات  الصغرية  املشاريع  بني  الكليات  تفضيل 

القصرية،  الزمنية  واملدة  املحدودة  األهداف 

املتعددة.  األهداف  ذات  الشاملة  والدراسات 

 )% 53.4( بالذكر أن عدد 321 مرشوعاً  وجديٌر 

فاق  امليزانية  من  والوسطى  األعىل  فئتي  تحت 

امليزانية،  من  األقل  الفئة  تحت  املشاريع  عدد 

الشاملة  الدراسات  تخطي  إمكانية  يطرح  مام 

املحدودة  األهداف  ذات  الصغرية  للمشاريع 

تركيز  الحايل، الزال  الوقت  أما يف  املستقبل.  يف 

املشاريع تحت الفئة األقل من امليزانية مسيطراً 

لتدفق  القطاع  رصد  مع  الكليات،  أبحاث  عىل 

عدد كبري من املشاريع ذات امليزانيات الصغرية 

من العام األكادميي السابق 2014/2013 وحتى 

.2015/2014 الحايل  األكادميي  العام  منتصف 

نحو  الكليات  لدى  التوجه  هذا  ويعترب 

املشاريع الصغرية ذات امليزانيات املنخفضة غري 

عىل  القطاع  فيه  يعمل  الذي  الوقت  يف  متوقع 

التخصصات  ذات  الضخمة  الدراسات  تشجيع 

األبحاث  إلنجاز  الكليات  وتحفيز  املتعددة، 

الخارجية.  املؤسسات  مع  بالتعاون  املشرتكة 

مؤقتة،  انتقالية  مرحلة  التوجه  هذا  كان  وإذا 

وضع  عىل  اهتاممه  األبحاث  قطاع  سريكز 

صالح  يف  املد  هذا  لتحويل  مالمئة  إسرتاتيجية 

ذات  األهداف  متعددة  الشاملة  الدراسات 

إطار  ضمن  واملجتمعية،  الوطنية  األهمية 
)34 ...... ص  )تتمة    

...  )من صفحة 32 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 

جهود قطاع األبحاث موجهة نحو رفع مؤشر الجودة في األبحاث 
المؤسسية من خالل اإلجراءات الداعمة لتعزيز إبداع الكليات، 

والسعي نحو إنتاج المخرجات المتميزة التي  وتطوير مهاراتها وقدراتها، 
JCR لتصنيف  تنشر في أفضل المجالت العالمية ذات عامل التأثير وفقـًا 

) لمستكملة ا و  ية  ر لجا )ا

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

30 5 25 3 6 1 6 1 13 العلوم الطبية المساعدة

4 2 2 1 1 - - 1 1 العمارة

14 - 14 - 4 - 1 - 9 اآلداب

18 1 17 - 2 - 3 1 12 العلوم اإلدارية

28 6 22 2 6 - 2 4 14 علوم وهندسة الحاسوب

32 4 28 1 8 1 2 2 18 طب األسنان

18 1 17 - 4 - 1 1 12 التربية

84 17 67 7 13 2 6 8 48 الهندسة والبترول

1 - 1 - - - - - 1 الحقوق

29 5 24 5 4 - 5 - 15 العلوم الحياتية
106 21 85 10 10 1 12 10 63 الطب

26 1 25 1 4 - 4 - 17 الصيدلة

170 26 144 9 24 2 15 15 105 العلوم

13 - 13 - - - 3 - 10 الشريعة

28 2 26 - 8 - 5 2 13 العلوم االجتماعية

601 91 510 39 94 7 65 45 351 اإلجمالي

2015/2014 2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل   الجدول رقم 
)2015 يناير   31 إلى   2014 سبتمبر    1 (

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 يناير 2015.     
**   المؤسسات الخارجية.      

601 133 72 396

518468
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اإلسرتاتيجية. وأهدافه  األبحاث  قطاع  مهمة 

تحليلياً، جاء إجاميل 197 مرشوعاً جارياً )49.7 

حسب   )%  66.7( مستكماًل  مرشوعاً  و48   )%

مستويات التمويل تحت الفئة األقل من امليزانية 

)4001 د.ك.(، بينام جاء أعىل عدد من املشاريع 

قيد الدراسة البالغ 84 مرشوعاً )63.2 %( تحت 

ويشري  د.ك.(.   10000( امليزانية  من  فئة  أعىل 

الفئة  تحت  الدراسة  قيد  املشاريع  عدد  ارتفاع 

األعىل من امليزانية إىل احتامل تفضيل الكليات 

الرغم  عىل  واملتعمقة،  الشاملة  للدراسات 

يف  سيتضح  ما  وهو  اإلحصائيات،  تظهره  مام 

املستقبل) الجدول رقم 1 (.

أما فيام يتعلق مبشاركة الكليات يف مجال األبحاث 

املمولة، تلقت جميع الكليات املنح البحثية من 

قطاع األبحاث خالل العام األكادميي 2015/2014. 

حديثاً  املنشأة  الكليات  مشاركة  تعززت  وقد 

الحاسوب(  وهندسة  علوم  وكلية  العامرة  )كلية 

معاً  بلغت مشاركتهام  البحثي، حيث  املجال  يف 

32 مرشوعاً )5.2 %( من إجاميل املشاريع حتى 

28 مرشوعاً  و  للعامرة  مشاريع   4( يناير 2015 

لعلوم وهندسة الحاسوب(. وقد عملت الكليتان 

عىل تحسني مستوى املشاركة البحثية هذا العام 

عن العام السابق من إجاميل 26 إىل 32 مرشوعاً 

الجديدة  الكليات  هذه  مشاركة  وتعترب  بحثياً. 

تطوراً واعداً يتامىش مع السعي الحثيث للقطاع 

األبحاث  مجال  يف  الكليات  مشاركة  تعزيز  نحو 

املمولة، لتقوية األسس العلمية املؤسسية كجزء 

لإلحصائيات  ووفقاً  التنموية.  إسرتاتيجيته  من 

املتوفرة، استمرت كليات العلوم )170 مرشوعاً(، 

والطب )106 مشاريع(، والهندسة والبرتول )84 

البحثية عىل  املنح  متلقي  أكرب  بكونها  مرشوعاً( 

مشاريعها  إجاميل  بلغ  حيث  الكليات،  مستوى 

البحثية،  )60 %( من عموم املنح  360 مرشوعاً 

 40( مرشوعاً   241 البالغ  املتبقي  العدد  ليتوزع 

%( عىل 12 كلية ) الجدول رقم 2(.  وسيتضح يف 

املستقبل ثبات هذه الحصص أو تغريها اعتامداً 

وقيد  واملستكملة  الجارية  املشاريع  عدد  عىل 

الدراسة يف كل كلية عىل حدة خالل مدة محددة، 

وإنجازاتها  البحثي  تقدمها  عىل  سينعكس  مام 

وأدائها. 

مـن خـالل  للكليـات  البحثية  املشاركة  وتتضح 

بجمع  قياسها  يتم  التي  أدائها  مستويات 

بلغت  والتي  واملستكملة،  الجارية  مشاريعها 

هذا العام 468 مرشوعاً ) الجدول رقم 2 (، منها 

72 مرشوعاً  و   ،)% 84.6( جارياً  396 مرشوعاً 

مبصدر  يتعلق  فيام  أما   .)%  15.4( مستكماًل 

دعم   )%  88.9( مرشوعاً   416 تلقى  الدعم، 

جامعة الكويت، بينام حاز 52 مرشوعاً املتبقية 

تحليلياً،  الخارجية.  املؤسسات  دعم   )%  11.1(

أظهر األداء البحثي العام للكليات اعتامداً عىل 

تفوق  واملستكملة  الجارية  مشاريعها  إجاميل 

أداء الكليات العلمية ) العلوم، والعامرة، وعلوم 

وهندسة الحاسوب، والعلوم الحياتية( عىل بقية 

الكليات بإجاميل 179 مرشوعاً )38.2 %( جارياً 

الطبية  العلوم  مركز  كليات  تليها  ومستكماًل، 

والعلوم  والصيدلة،  األسنان،  وطب  الطب،   (

 ( مرشوعاً   151 بإجاميل  املساعدة(  الطبية 

اآلداب  كليات  ثم  ومستكماًل،  جارياً   )%  32.3

اإلدارية،  والعلوم  اآلداب،   ( واإلنسانيات 

والدراسات  والرشيعة  والحقوق،  والرتبية، 

 54 بإجاميل  االجتامعية(  والعلوم  اإلسالمية، 

 64 ثم  ومستكماًل،  جارياً   )%  11.5( مرشوعاً 
)35 ...... ص  )تتمة    
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...  )من صفحة 33 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 

اإلجمالي
قيد الدراسة مستكمل جار

الكلية
     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

30 9 - - 3 2 2 4 1 9 العلوم الطبية المساعدة

4 1 - 1 - - - 1 - 1 العمارة

14 1 1 2 - - 1 - 1 8 اآلداب

18 - - 2 - - 3 - 1 12 العلوم اإلدارية

28 5 - 3 - 1 1 6 2 10 علوم وهندسة الحاسوب

32 5 - 4 - - 3 7 3 10 طب األسنان

18 1 1 2 - - 1 1 3 9 التربية

84 16 4 - 2 1 5 35 3 18 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - - 1 الحقوق

29 6 2 1 - 1 4 1 2 12 العلوم الحياتية

106 15 2 3 5 - 8 37 1 35 الطب

26 3 1 1 - - 4 8 - 9 الصيدلة

170 22 3 8 7 2 8 69 10 41 العلوم

13 - - - - - 3 - - 10 الشريعة

28 - - 8 - - 5 2 1 12 العلوم االجتماعية

601 84 14 35 17 7 48 171 28 197 اإلجمالي

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع* حسب الكلية ومستويات**  التمويل***   2015/2014
)2015 يناير   31 إلى   2014 سبتمبر    1(

39672133

*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 يناير 2015.  
**  مستويات التمويل اجلديدة-بدأ العمل بها من 1 سبتمبر 2013.   

***    القيمة بالدينار الكويتي.  
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لكلية   )%  13.7( ومستكماًل  جارياً  مرشوعاً 

والبرتول. الهندسة 

عددها  البالغ  الجديدة  املشاريع  إجاميل  ومن 

الجديدتان  الكليتان  عززت  مرشوعاً،   133

)العامرة وعلوم وهندسة الحاسوب( مشاركتهام 

عزز  مام  جديدة،  مشاريع   10 بزيادة  البحثية 

سجلهام البحثي السابق ببلوغ 32 مرشوعاً حتى 

منتصف العام األكادميي الحايل 2015/2014. أما 

من جانب مصدر التمويل، ينتظر أعىل عدد من 

املشاريع الجديدة قيد الدراسة ) 94 مرشوعاً – 

الكويت،  الحصول عىل متويل جامعة   )% 70.7

متويل   )%  29.3( مرشوعاً   39 ينتظر  بينام 

املشاريع  توزيع  أظهر  وقد  الخارجية.  املشاريع 

الجديدة حسب الكليات تفوق الكليات العلمية 

الحاسوب،  وهندسة  وعلو  والعامرة،  )العلوم، 

والعلوم الحياتية( بعدد 52 مرشوعاً )39.1 %(، 

الطبية) الطب، وطب  العلوم  تليها كليات مركز 

املساعدة(  الطبية  والعلوم  والصيدلة،  األسنان، 

بعدد 43 مرشوعاً )32.3 %(، ثم كلية الهندسة 

وكليات   ،)%  15( مرشوعاً   20 بعدد  والبرتول 

اإلدارية،  والعلوم  )اآلداب،  واإلنسانيات  اآلداب 

والدراسات  والرشيعة  والحقوق،  والرتبية، 

اإلسالمية، والعلوم االجتامعية( بعدد 18 مرشوعاً 

 .) %13.6 (

وقد بلغ إجاميل املشاريع الجارية للكليات 396 

وبتوزيعها   .2015 يناير  حتى   )%  66( مرشوعاً 

عىل الكليات، جاءت الكليات العلمية يف املقدمة 

بعدد 155 مرشوعاً جارياً )39.1 %(، تليها كليات 

 31.3( جارياً  بعدد 124 مرشوعاً  الطبية  العلوم 

مرشوعاً   61 بعدد  واإلنسانيات  اآلداب  ثم   ،)%

جارياً )15.4 %(، ثم الهندسة والبرتول بعدد 56 

مرشوعاً جارياً )14.2 %( ) الجدول رقم 2(. أما 

عىل صعيد مستويات التمويل، جاء العدد األكرب 

من املشاريع الجارية )197 مرشوعاً � 49.8 %( 

د.ك.(،   4001  ( امليزانية  من  األقل  الفئة  تحت 

يليها 171 مرشوعاً )43.2 %( تحت الفئة األعىل 

سجلت  بينام  د.ك.(،   10000  ( امليزانية  من 

امليزانية من  املتوسطة  الفئة  تحت  املشاريع 

املشاريع  من  عدد  أقل  د.ك.(   10000�4001(

– 7 %( )الجدول رقم 3(.  الجارية ) 28 مرشوعاً 

املشاريع  مجال  يف  مشابه  توجه  رصد  تم  وقد 

املستكملة )72(، حيث جاء أغلبها )48 مرشوعاً 

 4001( األقل  امليزانية  بند  تحت   )%  66.7  –

)23.6 %( تحت بند  د.ك.(، يليها 17 مرشوعاً 

بينام  د.ك.(،   10000 من  )أكرث  األعىل  امليزانية 

 7  ( املستكملة  املشاريع  من  األقل  العدد  جاء 

من  الوسطى  الفئة  تحت   )%  9.7  – مشاريع 

أما  د.ك.(.   10000  –  4001 من   ( امليزانية 

الكليات  حسب  املستكملة  املشاريع  توزيع 

فقد أظهر أعىل معدل لها بإنجاز كليات العلوم 

الطبية )27 مرشوعاً – 37.5 %(، تليها الكليات 

فاآلداب   ،)%   33.3  – مرشوعاً   24( العلمية 

واإلنسانيات )13 مرشوعاً – 18.1 %(، ثم كلية 

الهندسة والبرتول ) 8 مشاريع – 11.1 %(

) الجدول رقم 3 (.

واملستكملة  الجارية  األبحاث  يف  العمل  ويتم 

هام  مختلفني  مصدرين  من  بتمويٍل   )468  (

جامعة الكويت واملؤسسات الخارجية. وتستمر 

جامعة الكويت يف كونها املمول األول واألسايس 

الجارية  األبحاث  من  األضخم  العدد  دعم  يف 

حتى   )%  88.9  – مرشوعاً   416  ( واملستكملة 

بينام   ،2015/2014 األكادميي  العام  منتصف 

تتوىل 6 مؤسسات خارجية متويل العدد املتبقي 

كليات  املوزع عىل   ،)% 11.1  – 52 مرشوعاً   (

 ،)16( الطبية  والعلوم   ،)10( والبرتول  الهندسة 

مام   ،)4( واإلنسانيات  واآلداب   ،)22( والعلوم 

لتطوير  املستمر  األبحاث  قطاع  سعي  يعكس 

35

)36 ...... ص  )تتمة    

...  )من صفحة 34 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2014 / 2015
)2015 يناير   31 إلى   2014 سبتمبر    1 (

اإلجمالي CARGIL SHOFU ASTRA 
ZENECA

شركة 
نفط

البترول
الكويت

 معهد الكويت و
ماساشوسيتس للتكنولوجيا

 مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

جامعة الكويت  الكلية

21 - - - - - 2 19 العلوم الطبية 
المساعدة

2 - - - - - 1 1 العمارة

10 - - - - - - 10 اآلداب

16 - - - - - 1 15 العلوم اإلدارية

20 - - - - - 4 16  علوم وهندسة
الحاسوب

23 1 1 - - - 1 20 طب األسنان

14 - - - - - 1 13 التربية

64 - - - 1 6 3 54 الهندسة 
والبترول

1 - - - - - - 1 الحقوق

20 - - - - - - 20 العلوم الحياتية

86 - - 1 - 1 9 75 الطب

21 - - - - - - 21 الصيدلة

137 - - - - 3 14 120 العلوم

13 - - - - - - 13 الشريعة

20 - - - - - 2 18 العلوم 
االجتماعية

468 1 1 1 1 10 38 416 468اإلجمالي
52
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مع  الفعالة  التعاون  روابط  وتعزيز  الرشاكات 

األبحاث  إلنجاز  الخارجية  املؤسسات  مختلف 

االهتاممات  لتناول  تسعى  التي  والدراسات 

اإلسرتاتيجية وطنياً وصناعياً واقتصادياً واجتامعياً 

األبحاث.  قطاع  أولويات  رأس  عىل  تأيت  والتي 

واعتامداً عىل تبادل الخربات بني جامعة الكويت 

الدراسات  هذه  متثل  الخارجية،  واملؤسسات 

املشرتكة جهود القطاع لتعزيز األبحاث التطبيقية 

العلمية  التخصصات  ذات  الدراسات  خالل  من 

إنتاج مخرجات علمية  التي تهدف إىل  املتعددة 

وتساعد  املالمئة،  الحلول  تقدم  عالية  قيمة  ذات 

الفهم  وتعمق  املختلفة،  املشكالت  حل  عىل 

العلمي عرب تعزيز املعرفة الجديدة. ويهدف هذا 

واملهارات  العلمية  الخربات  تجميع  إىل  التوجه 

العلمية  التعقيدات  ملواجهة  املختلفة وتسخريها 

التوجهات  والبرشية. وتحتم هذه  العلم  وخدمة 

التي  العالية  القيمة  ذات  األبحاث  معايري  إرساء 

من شأنها تطوير القدرات واإلمكانات املؤسسية، 

الشاملة  الدراسات  إنجاز  عىل  الكليات  وتشجيع 

اإلسرتاتيجية  االهتاممات  تتناول  التي  واملتعمقة 

مع  والرشاكة  التعاون  عرب  والعاملية  املحلية 

املؤسسات الخارجية. ويحدد هذا الهدف املهمة 

الحالية لقطاع األبحاث وإسرتاتيجيته نحو توسعة 

العلمية  الرشاكات  خالل  من  الخارجية  آفاقه 

تخدم  التي  والدراسات  األبحاث  إلنجاز  والبحثية 

إفادة  عىل  وتعمل  للدولة،  التنموية  االحتياجات 

املجتمع، وتحسني جودة الحياة بشكٍل عام.

ويتوسع مجال الرشاكات البحثية يف قطاع األبحاث 

باستمرار، ويحتوي حالياً عىل 52 مرشوعاً جارياً 

ومستكمالً )11.1 %( من عموم املشاريع البحثية، 

بالتعاون والرشاكة مع 6 مؤسسات خارجية هي 

مرشوعاً   38( العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

ماساشوسيتس   – الكويت  معهد   ،)%  73.1  –

للتكنولوجيا )10 مشاريع – 19.2 %(، بينام توزع 

مؤسسات   4 عىل  املشاريع  من  املتبقي  العدد 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  رشكة  هي  خارجية 

ورشكة   ،Shofu ورشكة   ،AstraZeneca ورشكة 

Cargil، بواقع مرشوٍع واحٍد لكٍل منها )1.9 %( 

) الجدول رقم 4(. ومن إجاميل املشاريع الجديدة 

قيد الدراسة البالغ عددها 133 مرشوعاً، سيكون 

جامعة  بتمويل   )%  70.7( مرشوعاً   94 منها 

 )% 29.3( بينام سيحصل 39 مرشوعاً  الكويت، 

املتبقية عىل متويل املؤسسات الخارجية )املرجع: 

الجدول رقم 2 (.

ويقدم الجدول رقم )5( نظرة تحليلية لعدد 396 

مرشوعاً جارياً حسب فئات املنح. ويقدم قطاع 

األبحاث الدعم تحت 10 فئات مختلفة من املنح 

هذا  الجارية  املشاريع  توزعت  حيث  البحثية، 

العام تحت جميع فئات املنح. وبتوزيع املشاريع 

الجارية حسب فئات املنح، جاء العدد األكرب منها 

مشاريع  فئة  تحت   )%  57.8  – مرشوعاً   229(

أبحاث الجامعة، وتوزع العدد املتبقي منها تحت 

فئة سلفة البحث التمهيدي )39 مرشوعاً – 9.8 

%(، ومشاريع األبحاث الخارجية )45 مرشوعاً – 

11.3 %(، ومشاريع أبحاث طلبة الدراسات العليا 

التسهيالت  ومشاريع   ،)%  9.3  – مرشوعاً   37(

العامة )21 مرشوعاً – %5.3(، ومشاريع األولويات 

البحثية )19 مرشوعاً – 4.8 %(، ومشاريع خدمة 

ومشاريع   ،)%  0.3  – واحد  )مرشوع  الجامعة 

 ،)%  0.3  – واحد  )مرشوع  الوطنية  األبحاث 

ومشاريع الوحدات واملختربات البحثية التخصصية 

)3 مشاريع – 0.8 %(، ومشاريع األبحاث املشرتكة 

مع دول مجلس التعاون الخليجي 

ومن   .)0.3%  – واحد  )مرشوع 

أبحاث  مشاريع  فئة  أن  الواضح 

لدى  املفضلة  هي  الجامعة 

تنوع  من  الرغم  عىل  الكليات 

فئات املنح. يف الواقع، كانت هذه 

الغالبة دوماً  املنح هي  الفئة من 

إلنجاز  الكليات  لدى  واملفضلة 

لكون  نظراً  العلمية  األبحاث 

تحقيق  تركز عىل  األخرى  الفئات 
)40 ...... ص  )تتمة    

...  )من صفحة 35 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 

الــمــنــح اإلجماليفـــئــات 
م.ب.م م.و.م.ت 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

14 - - - 1 - - 1 - 4 8 العلوم الطبية المساعدة

2 - - - 1 - - - 1 - - العمارة
9 - - - - - - - - - 9 اآلداب

13 - - - 1 - - - - 2 10 العلوم اإلدارية

18 - - - 4 - - - 2 3 9  علوم وهندسة
الحاسوب

20 - 1 - 2 2 - - - - 15 طب األسنان

13 - - - 1 1 - - 1 4 6 التربية

56 - - - 8 3 - 1 5 2 37 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - 1 - - الحقوق

15 - - - - - - - 2 7 6 العلوم الحياتية
73 1 1 1 10 - - 21 2 6 31 الطب

17 - - - - - - 3 1 5 8 الصيدلة

120 - 1 - 15 15 1 11 4 1 72 العلوم

10 - - - - - - - - 1 9 الشريعة

15 - - - 2 - - - - 4 9 العلوم االجتماعية

396 1 3 1 45 21 1 37 19 39 229 اإلجمالي

الجدول رقم 5 .  مشاريع األبحاث الجارية حسب فئات المنح 2014 / 2015
)2015 يناير   31 إلى   2014 سبتمبر    1 (

*       املصدر : كورا، البيانات حتى  31 يناير 2015.      

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

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

م.و.م.ت    =  مشاريع الوحدات والمختبرات البحثية التخّصصية       م.ب.م     = مشاريع األبحاث المشتركة مع دول مجلس التعاونالخليجي
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التي  الكويت  جامعة  بإمكانات  الوفد  أشاد 

البحثي،  التطور  و  املبتكرة  البحوث  تشجع 

الزيارة  هذه  أهداف  تفعيل  يف  رغبته  مبدياً 

من  متقدم  مستوى  إىل  بها  االنتقال  و 

العلمي.  التبادل  و  املشرتك  البحثي  التعاون 

عن  لبابيدي  هيثم  أ.د.  أعرب  الختام،  يف  و 

بني  مشرتكة  تعاون  خطة  الستخالص  تطلعه 

الكورية  النفط  رشكة  و  الكويت  جامعة 

التي  املوارد  و  للخربات  ميكن  حيث  الوطنية، 

محفزة  بيئة  تخلق  أن  املؤسستني  بها  تتمتع 

تحقق  بحوث  إنجاز  يف  معاً  للعمل  للباحثني 

استثنائية. إنجازات علمية 

37

الشمسية  الخلية  بتكنولوجيا  والخاص 

جوزيف  د.  وقدمه  البلورية،  السيليكونية 

الضوئية يف  الخاليا  زولوفكيك، رئيس قسم 

   .IMEC رشكة

قدم بعد ذلك فريق بحث الخاليا الضوئية 

األنشطة  حول  عرضاً  الكويت  جامعة  يف 

البحثية يف مجال Si�PV يف جامعة الكويت، 

حيث للباحثني فيه معرفة متعمقة و فهاًم 

واضحاً نتج عنه ارتباطهم الوثيق بالعمل يف 
الندوة بنجاح كبري متثل يف التفاعل بني العلامء والخرباء 

وأنتج توصيات ومالحظات ذات قيمة علمية عالية. 

وقد تضمنت الندوة ست محارضات بدأت يف الساعة 

8.30 صباحاً حتى الساعة 2.30 بعد الظهر، وتم 

عقدها يف قاعة املؤمترات رقم 119 يف مبنى اإلدارة 

الجامعية، الخالدية، جامعة الكويت.     

الوفد الزائر من رشكة IMEC لبحث الربنامج املشرتك

مجاالت الخاليا الضوئية وتكنولوجيا الخلية الضوئية 

 .IMEC السيليكونية جنباً إىل جنب مع خرباء رشكة

Epifoil/Ix� وقد قدم د. إيفان غوردون، رئيس فريق

module يف رشكة IMEC عرضاً يتناول املواد الجديدة 

للتطبيقات املستقبلية للخاليا الضوئية، والتي تعترب 

جوانبها االقتصادية فعالة يف البحث عن بدائل مالمئة 

فيام يتعلق بالتكلفة.

إىل مناقشات موسعة  املحارضات  وقد قادت هذه 

بني الخرباء حول تطبيقات الخاليا الضوئية يف دول 

مجلس التعاون الخليجي أدارها د. يارس عبدالرحيم 

من كلية الهندسة والبرتول يف جامعة الكويت، وعضو 

فريق برنامج البحث املشرتك. وقد انصب تركيز الخرباء 

عىل بحث طرق وإسرتاتيجيات إنشاء صناعة الخاليا 

الضوئية يف دول الخليج العريب، إىل جانب تعزيز سبل 

التعاون البحثي بني مراكز األبحاث يف املنطقة املهتمة 

مبجال املواد القابلة للتجدد. وقد اختتمت فعاليات 

العلوم،  كلية  مبوارد  الزائر  الوفد  لتوعية  و 

التحليلية  القدرات  القطان  خالد  د.  استعرض 

ذات  مخرجات  تقديم  إمكانية  و  لكليته 

عن  كشف  كام  النفط،  لصناعة  أهمية 

و  البحرية.  للعلوم  جديد  قسم  استحداث 

عدد  خالل  من  جدارتها  الكلية  أثبتت  قد 

التي  و  سنوياً  املنجزة  و  الجارية  األبحاث 

للكلية  املتقدمة  املوارد  من  الدعم  تتلقى 

الوحدات  و  املختربات  و  العامة  مرافقها  و 

الصفران   د.  تطرق  كام  فيها.  املتخصصة 

الكلية  متتلكها  التي  التحتية  البنية  ملرافق 

للبحث  متخصصة  مراكز  عدة  تضم  التي  و 

البيئية،  لألبحاث  الوطني  املركز  مثل  العلمي 

و مركز الحفازات، و وحدة األشعة البيئية، و 

التكنولوجيا  مركز  و  النانو  تكنولوجيا  مركز 

هذه  ربط  د.الصفران  اقرتح  ثم  الحيوية. 

الكويت  جامعة  يف  العلمية  الجهود 

حل  يف  املشرتكة  للمساهمة  بالصناعة 

خالل  من  الوطنية  األهمية  ذات  القضايا 

الصناعي. املجال  يف  الخارجي  التعاون 

بتفقد  ذلك  بعد  الزائر  الوفد  قام  قد  و 

و  املتطورة  الكويت  جامعة  مختربات 

العلوم  كلية  يف  املتخصصة  العلمية  املراكز 

تضع  التي  و  البرتول  و  الهندسة  كلية  و 

الحديثة  التقنيات  و  املتقدمة  املعدات 

البحوث  إلجراء  الباحثني  ترصف  تحت 

قد  و  الجودة.  عالية  املختربية  التحليلية 

)من صفحة 29( مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث يستقبل وفداً كورياً  ...    

حلقة نقاش: تطبيقات الخاليا الضوئية يف 

دول مجلس التعاون الخليجي

جدول محارضات الندوة الثانية  

اإلسم                                      املؤسسة                           املوضوع

1. جيف بورمتانز

6. د. يارس عبدالرحيم

)رئيس الجلسة(

2. د. مارك فريمريش

3. د.جوزيف 

    زولوفكيك

4. فريق بحث الخاليا 

    الضوئية

5. د. إيفان غوردون

الحالة العاملية الراهنة حول الخاليا الضوئية

التفاعل بني النفط و مصادر الطاقة املتجددة

الخلية  لتكنولوجيا   IMEC رشكة  برنامج 
الشمسية السيليكونية البلورية

يف    Si�PV مجال  يف  البحثية  األنشطة   
الكويت جامعة   

املواد الجديدة للتطبيقات املستقبلية 

للخاليا الضوئية

أستاذ مساعد � قسم الهندسة الكهربائية � 
كلية الهندسة و البرتول � جامعة الكويت

IMEC املدير العلمي للخاليا الضوئية يف رشكة

مدير مركز أبحاث هندسة الطاقة الشمسية و 
الخاليا الضوئية� جامعة امللك عبدالله للعلوم 

و التكنولوجيا

رشكة  يف  الضوئية  الخاليا  قسم  رئيس 
 IMEC

جامعة الكويت

يف   Epifoil/Ix�module فريق  رئيس 
IMEC رشكة

)من صفحة 13( الندوة الثانية حول “االتجاهات الجديدة في الخاليا الضوئية” ...    



38

 يونيو/يوليو/أغسطس 2015

                                                                                            
www.kuniv.eduwww.ovpr.kuniv.edu/research

38383838

بداية  املفتوح  اليوم  خطوة  شكلت  وقد 

الخاص  القطاع  تعريف  يف  إسرتاتيجية 

وإطالعه  كثب،  عن  الكويت  جامعة  بقدرات 

التكنولوجية  ومصادرها  التحتية  بنيتها  عىل 

املشاركون  املسؤولون  أبدى  حيث  املتطورة، 

واضحاً  جاء  كبرياً  تفاعاًل  النفطي  القطاع  من 

بعد  األبحاث  قطاع  أجراه  استطالٍع  عرب 

االستطالع  جمع  وقد  املفتوح.  اليوم  فعاليات 

يتعلق  فيام  املشاركني  وانطباعات  آراء 

إطار  ضمن  املشرتكة  باألبحاث  باهتاممهم 

تفضيلهم  ذكروا  حيث  االبتكار،  تركيز  مجاالت 

والوحدات  التحتية  البنية  مصادر  الستخدام 

بفاعلية  استخدامها  املمكن  من  التي  البحثية 

أثناء  املشرتكة  واألبحاث  الدراسات  تنفيذ  يف 

جامعة  أبحاث  مجمع  مظلة  تحت  العمل 

نشوء  يف   )EFGR لعائلة  وينتمي  كاينيز 

السكري. داء  عن  الناتج  الوعايئ  االعتالل 

نقل  مسارات  أن  األوىل  وللمرة  وجدنا  لقد 

بالغة  أهمية  ذات    ErbB2 لـ  الخلوية  اإلشارة 

السكري.  ملرض  الوعائية  املضاعفات  تطور  يف 

طريق  عن  اإلشارة  نقل  بتثبيط  قمنا  عندما 

مصممة  عقاقري  باستخدام  املستقبالت  هذه 

املستقبل  عائلة  مع  مخصص  بشكل  لتتفاعل 

قيد البحث، وجدنا أن ذلك أدى إىل منع تطور 

يف  السكري  عن  الناتجة  الوعائية  املضاعفات 

قمنا  لقد  استخدمناه.  الذي  الحيواين  النموذج 

 ErbB2 تيل  جديدة  جزيئات  عىل  بالتعرف 

املصابة  األوعية  يف  اإلشارة  نقل  سلسلة  يف 

كل  يف  أخرى  مفصلة  دراسات  يف  بالسكري 

أن  وجدنا  حيث  الحي،  والجسم  املخترب  من 

ثنائية  بنيوية  عالقات  بتكوين  يقوم   ErbB2

من  آخر  عضو  وهو   EGFR بـ(  )يلتصق  مع 

يؤدي  مام   EFGR املستقبالت  عائلة  نفس 

إشارة  نقل  مسارات  تنشيط  إىل  بدوره 

مثل  هامة  جزيئات  طريق  عن  أخرى  خلوية 

 ERK1/2K, Rho Kinases )ROCK1,

أن  األوىل  وللمرة  نتائجنا  تشري   .)ROCK2

مفيد  دوايئ  هدف  يكون  أن  ميكن   ErbB2

عن  الناتج  الدموية  األوعية  اعتالل  عالج  يف 

جديدة  عالجية  أساليب  فإن  لذلك،  السكري. 

نقل  تغيريات يف مسارات  إحداث  تعتمد عىل 

 ErbB2 مسارات  فيها  مبا  الخلوية  اإلشارة 

ميكن أن تكون ذات فائدة يف عالج املضاعفات 

السكري.  داء  الناتجة عن  الوعائية 

قطاع  أدرج  وقد  الكويت. 

أيضاً  االستطالع  يف  األبحاث 

الفرعية  الرشكات  املشاركون من 

وتم  البرتول،  ملؤسسة  التابعة 

وانطباعاتهم.  إجاباتهم  تحليل 

نسبة  أعىل  األرقام  بينت  وقد 

نفط  رشكة  من  التفاعل  من 

 ،)  KOC  �   %  37.5( الكويت 

الكويتية  البرتول  مؤسسة  تليها 

يرد  مل  بينام   ،)KPC � % 25(

الكيامويات  صناعة  رشكة  من 

ردود،  أي   )PIC( البرتولية 
للنفط  والخليج  الكويت  رشكة  نسبة  وبلغت 

التايل  الجدول  ويف   .)KGOC – % 6.2(

لالستطالع: النهائية  النتائج 

)من صفحة 30(  خطوات قطاع األبحاث نحو إنشاء مجمع األبحاث  ...    

 
 
The survey also provided an analytical outlook of the oil sector’s specific interests 
in some of the KU specialized labs,   facilities and units, immensely valuable  for 
advanced research. The analysis showed maximum responses (See Table below) in 
favour of Nanotechnology Research Unit (26%), followed by Petroleum Fluids & CT 
Scan Unit (20%), with no response enlisted for the Semiconductor Unit. Overall, the 
survey exhibited Oil Sector’s keen interest in KU’s model labs and resource assets 
presenting    world-class facilities for conducting complex, analytical,   and 
experimental tests with precision and sophistication. KU thus had the technology 
edge,  expertise, environment and creative competence, with KURP opening  vast 
opportunities for collaboration, innovative research,  discovery and invention.   
Presently, the park’s   virtual phase is underway, marking a strategic, albeit an 
initial  step, in implementing  the  KURP’s ambitious mission.   
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Other
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National unit for environmental research 
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6 12.00% 

Refining & Petrochemical Unit 5 10.00% 
Petroleum Fluids & CT Scan Unit 10 20.00% 
Nanotechnology Research Unit 13 26.00% 
General Facility Science (GF-S) 6 12.00% 
Environmental Radiation Unit 3 6.00% 

Catalyst Lab 7 14.00% 
Semi Conductor Unit 0 0.00% 
None of the above 0 0.00% 

Total 50 100.00% 
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Petroleum Fluids & CT Scan Unit 10 20.00% 
Nanotechnology Research Unit 13 26.00% 
General Facility Science (GF-S) 6 12.00% 
Environmental Radiation Unit 3 6.00% 

Catalyst Lab 7 14.00% 
Semi Conductor Unit 0 0.00% 
None of the above 0 0.00% 

Total 50 100.00% 

وقد قدم االستطالع 

تحليلياً  تصوراً  أيضاً 

لالهتاممات  واضحاً 

للقطاع  املحددة 

يف  النفطي 

املختربات  بعض 

الكويت،  جامعة  يف  التخصصية 

يف  املهمة  ووحداتها  وخدماتها 

وقد  املتقدمة.  األبحاث  إنجاز 

من  نسبة  أعىل  التحليل  أظهر 

أدناه( يف  الجدول  )أنظر  الردود 

تكنولوجيا  أبحاث  وحدة  صالح 

economic vibrancy. In this mission, RS Innovation Focus Areas (IFAs) offer a 
collaborative model for experts and researchers, bringing together   disciplines, 
institutes and sectors in accomplishing serious, challenging and breakthrough 
research.   
 
RS strategic move for the Open Day marked a significant beginning  in familiarizing the 
indigenous private sector, and industry with KU scientific capabilities, infrastructural 
and technology  strengths, the value of which was  visible  in the responses  that RS 
solicited  from the oil sector participants  through an organized  survey, following  the 
Open Day visit.  The survey  gathered oil sector’s views and interests in collaborative 
research within the identified Innovation Focus Areas, enlisting their preference for 
using KU’s specific infrastructural resources and units that could effectively be used  in 
implementing joint studies and research, while working in the KURP’s scientific 
environment. RS also enlisted the participation of oil sector’s affiliates in the survey, 
and analyzed their responses.  The figures indicated maximum responses from KOC 
(37.5%), followed by KPC (25%), while PIC did not respond, and KGOC response was 
minimum (6.2%). Overall, the survey response pattern is presented in the Table below: 
 
 

Open Day Survey Responses from the Oil Sector participants 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

Affiliation No of Responses Percentage 
 KPC 4 25.00% 
KOC 6 37.50% 

KNPC 3 18.75% 
PIC 0 0.00% 

KGOC 1 6.25% 
KU Faculty/Staff 2 12.50% 

Other 0 0.00% 

Total 16 100.00%  

 
12.00% 

10.00% 
20.00% 

26.00% 
12.00% 

6.00% 
14.00% 

0.00% 
0.00% 

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%

National unit for…

Petroleum Fluids & CT Scan Unit

General Facility Science (GF-S)

Catalyst Lab

None of the above

Research Units  

Percentage

السوائل  وحدة  تليها   ،)26%( النانو 

مل  بينام   ،)20%( املقطعية  واألشعة  البرتولية 

تحصل وحدة أشباه املوصالت عىل أي ردود. 

القطاع  االستطالع حامس  أظهر  عام،  وبشكٍل 

يف  النموذجية  باملختربات  واهتاممه  النفطي 

املالمئة  املتنوعة  ومصادرها  الكويت  جامعة 

والتجريبية  التحليلية  االختبارات  إلنجاز 

الكويت  جامعة  يف  تتوفر  إذن،  الدقة.  عالية 

وسيأيت  العالية،  العلمية  والتنافسية  الخربة 

آفاق  من  املزيد  ليفتح  األبحاث  مجمع 

املتقدمة  األبحاث  إلنجاز  والرشاكة  التعاون 

واالخرتاعات.  االستكشاف  وتعزيز  واملبتكرة، 

املرحلة  يف  العمل  يجري  الحايل،  الوقت  ويف 

إسرتاتيجية  خطوة  ميثل  مام  االفرتاضية، 

الطموحة  املهمة  تنفيذ  طريق  عىل  وأساسية 

الكويت. جامعة  أبحاث  ملجمع 

...)From .... P. 16(      Activation of ErbB2 and downstream signalling
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عن بحثها بعنوان: 
”Kuwait Basic-Concept Comprehension Test )Pre-
schoolers(: Normal Childern vs. Children with 
CI,Are They Different in Comprehending Basic 
Concepts“.

امليكانيكية، كلية  الهندسة  الطالب عيل حيايت، قسم  الثاين:  2.   املركز 
. والبرتول  الهندسة 

    عن بحثه بعنوان: 
”Effect of Precessing Parameters on Micro-
structure & Mechanical Properties of alu-
minum alloys Precessed by Friction Stir Pro-
cessing“.

البيولوجية،     العلوم  قسم  القطان،  أنوار  الطالبة  الثالث:  املركز     .3
العلوم.       كلية 

       عن بحثها بعنوان: 
”Abundance and Diversity of Halophilic Archaea 
in Kuwait Tidal Flat?“.

39

مذكرة  عن  فضالً   ،2005 عام  يف  الكويتية  البرتول 

البرتول  التطوير مع رشكة  و  للبحث  تفاهم أخرى 

الوطنية الكويتية و املربمة يف شهر إبريل 2013.
 

و يتطلع قطاع األبحاث أن تكون االتفاقية الحالية مع 

رشكة نفط الكويت بداية ملرحلة جديدة من التعاون 

و التنسيق باعتبار جامعة الكويت رشيكاً إسرتاتيجياً 

ضمن الجهود الرامية إىل إنشاء املركز الكويتي العاملي 

لألبحاث البرتولية و الذي سيكون له دور فاعل يف 

إيجاد حلول علمية لصناعة البرتول و الغاز الطبيعي، 

فضالً عن تدريب قوى عاملة وطنية و متخصصة يف 

هذا املجال.

و تهدف هذه الخطوة الطموحة التي اتخذتها رشكة 

نفط الكويت إلنشاء املركز الكويتي العاملي لألبحاث 

البرتولية إىل خدمة البحث التطبيقي يف قطاعات 

النفط و الغاز الطبيعي الرئيسة الثالث يف الكويت 

و هي التنقيب و اإلنتاج، و النقل و التخزين، و 

التكرير و املعالجة، إضافة إىل مجال البرتوكيامويات، 

و الذي سيتطلب العمل جنباً إىل جنب مع مؤسسة 

البرتول الكويتية و الرشكات التابعة لها. و تتمحور 

الفكرة حول تحديد متطلبات البحث و التطوير 

و  الفعالة  الحلول  تطوير  و  القطاعات،  هذه  يف 

دعم  الكويت  نفط  رشكة  تنوي  حيث  املناسبة، 

األنشطة البحثية للمركز من خالل عقد الرشاكات 

مع املؤسسات ذات املعايري العاملية. لذلك، فإن هذا 

بالتحديد بحاجة ماّسة للخربة و املعرفة  الهدف 

التي تتمتع بها جامعة الكويت، حيث يهدف توقيع 

هذه املذكرة إىل االستغالل األمثل لهذه الخربات يف 

تعزيز و تطوير البحث العلمي و التطوير بني رشكة 

نفط الكويت و جامعة الكويت.

وتحقق هذه االتفاقية املصالح املشرتكة بني الطرفني 

يف السعي إىل االبتكار املشرتك و األنشطة األخرى 

ذات الصلة بالتكنولوجيا، و يف إنجاز مشاريع األبحاث 

التطبيقية املهمة للقطاع النفطي يف الكويت، خاصًة 

يف قطاعات التنقيب و االنتاج، و النقل و التخزين، 

و التكرير و املعالجة، و البرتوكيامويات. كام يشمل 

التعاون بني رشكة نفط الكويت و جامعة الكويت 

العلمية و  اللقاءات  الندوات و  عقد املؤمترات و 

الزيارات التنفيذية، و تبادل الخربات، و الذي يشكل 

إىل جانب البحث املشرتك بداية ملرحلة جديدة من 

األنشطة املشرتكة بني الطرفني. 

فيها  مبا  االجتامعية،  الحياة  جوانب  جميع  يف   

السياسية  مشاركتها  تبقى  املناصب،  أعىل  بلوغ 

املرأة  اختيار  سبب  أوضحت  وقد  محدودة. 

املعرفة  مستوى  عىل  اعتامداً  للدراسة  العاملة 

للمشاركة  األسايس  املتطلب  وهو  والوعي، 

السياسية، حيث قدمت نتائج دراستها يف امللصق 

العلمي الذي شاركت به. 

العليا  الدراسات  طالبة  ذلك، قدمت  إىل  إضافًة 

نورة الحسينان، و د. محمد بن نارص من قسم 

النقاط  اآلداب،  كلية  وآدابها،  اإلنجليزية  اللغة 

من  زاد  مام  العلمية،  ملصقاتهم  يف  الرئيسة 

القيمة العلمية لفعالية امللصق السنوية.

العلمية بالملصقات  الفائزون   
عن بحثه بعنوان:

”Thermal Analysis of Improve Energy Utiliztion in 
Buildings in Hot region“.

كلية  املعلومات،  علوم  قسم  املعراج،  زينب  د.  الثاين:  املركز    .2
الحاسوب. وهندسة  العلوم 

عن بحثها بعنوان: 

”Reminder: A Progression Model Enabling Alz-
heimer Caregivers track Regression“.

كلية  البيئية،  التقنية  إدارة  قسم  الحليله،  م.هبه  الثالث:  املركز    .3
. الحياتية  العلوم 

عن بحثها بعنوان: 

”Mercurry Risk from Fluorescent Lamps: Assessment 
of Current Status of Kuwait Society Awareness“.

العليا: الدراسات  طلبة  ثالثًا: 

اضطرابات  علوم  قسم  الحوال،  بدريه  الطالبه  األول:  املركز     .1
الحياتيه.  العلوم  كلية  التواصل، 

العلميية... بالملصقات  )من صفحة 28( الفائزون     

)من صفحة 4(                        يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلوم االجتماعية...    

)من صفحة 9(      .... تعاون  اتفاقية  توقع  الكويت  جامعة 
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أهداف محددة بتوجه بحثي معني.

ويأيت عامل اإلنتاجية عىل رأس أولويات قطاع األبحاث، حيث يرتبط باألداء 

البحثي للكليات فيام يتعلق بإجاميل املشاريع الجارية واملستكملة، ويقاس 

جميع  عن  ينتج  أن  ويجب  املنشورة.  البحثية  املخرجات  جودة  مبقياس 

العاملية  املجالت  يتم نرشها يف  أوراق بحثية  بنجاح  املستكملة  املشاريع 

اإلنتاجية  تعترب  لذلك،   .JCR لتصنيف وفقاً  العايل  التأثري  ذات  املحكمة 

عاماًل  تعترب  كام  املنشور،  البحث  جودة  تقييم  يف  رئيساً  عنرصاً  البحثية 

حيوياً يف تحسني حضور أبحاث جامعة الكويت ومكانتها. ويطبق قطاع 

األبحاث هذا املعيار العاملي الخاص بضامن الجودة للوقوف عىل مستوى 

جودة األبحاث املنشورة يف جامعة الكويت اعتامداً عىل األداء البحثي العام 

ملحوظ  تحسٍن  تم رصد  السياق،  البحثية. ويف هذا  وإنتاجيتها  للكليات 

يف مستوى الجودة وفقاً ألحدث اإلحصائيات حول منشورات الكليات يف 

املجالت العاملية املحكمة ذات التأثري، عىل مدى السنوات التقوميية الست 

املاضية )2009�2014(.

مدى  عىل  الكليات  إنتاجية  ملستويات  تحليالً   )6( رقم  الجدول  ويقدم 

النشاط  املاضية )2009�2014(، حيث يعكس  الست  التقوميية  السنوات 

ضخم  عدٍد  عىل  اعتامداً  الكليات  جميع  يف  البحثية  املخرجات  يف  الحايل 

التقوميية  األعوام  املحكمة خالل  العاملية  املجالت  املنشورة يف  األبحاث  من 

ملنشورات  واعدة  نظرة  مع  2009،و2010،و2011،و2012،و2013،و2014، 

العام  وبأخذ   .2015 التقوميي  العام  من  فقط  شهرين  خالل   2015 العام 

ورقة   147 فيه  الكليات  إنتاجية  إجاميل  بلغ  كأساس،   2009 التقوميي 

منشورة، و 142 ورقة يف عام 2010، و 157 ورقة يف 2011، و 139 ورقة يف 

2012، و159 ورقة يف 2013، و118 ورقة حتى ديسمرب 2014. أما حصيلة 

وتظل  منشورة.  ورقة   14 فبلغت   2015 العام  من  وفرباير(  )يناير  شهرين 

تبقى يف  أنها  القطاع، كام  املستمر من قبل  التحليل  قيد  هذه اإلحصائيات 

البحثية.  لألوراق  النارشة  املجالت  مواعيد صدور  عىل  اعتامداً  مستمر  تغرُي 

وباإلضافة إىل النظرة السنوية لألداء البحثي للكليات، تقدم اإلحصائيات أيضاً 

مستويات األداء الفردية لكل كلية عىل حدة عىل مدى السنوات التقوميية 

للعام  التنموية  اإلحصائيات  إىل  باإلضافة   ،)2014�2009( املاضية  الست 

الكليات  جميع  تحقيق  من  الرغم  وعىل   .)6 رقم  )الجدول   )2015( الحايل 

ملستويات أداء معقول، متثلت أعىل الكليات أداًء يف ثالث كليات هي العلوم، 

البحثية  األوراق  من  عدد  أعىل  والبرتول، حيث سجلت  والهندسة  والطب، 

خالل السنوات الست. وتعرب استمرارية ارتفاع مستويات أداء هذه الكليات 
عن حيويتها الدامئة وجهودها الحثيثة نحو إنجاز األبحاث ذات الجودة 

العالية التي يتم نرشها يف مجالت JCR العاملية املحكمة ذات التأثري، 

بناًء عىل الجودة، والقيمة العلمية العالية، ومتيز مستوى األبحاث.

ومن جانبه، يسعى قطاع األبحاث لتوفري بيئة علمية مالمئة إلنجاز األبحاث 

عوامل  نحو  توجهها  وتعزيز  الكليات  ثقة  وبناء  العالية،  الجودة  ذات 

واملكافآت  والجوائز  والتسهيالت  الخدمات  خالل  من  واالمتياز  الجودة 

التشجيعية، لتعزيز ثقافة الجودة يف األبحاث املؤسسية. ويتمثل الهدف 

ذات  املبتكرة  لألبحاث  وإمكاناتها  الكليات  قدرات  تطوير  يف  ذلك  من 

الجودة العالية، التي تنجح يف تحقيق اعرتاٍف دويل بقيمتها ومتيزها، وتعزز 

التوجه املؤسيس نحو االعتامد العلمي والحضور العاملي. ويشكل العدد 

الضخم إلصدارات الكليات املنشورة يف املجالت العاملية املصنفة حسب 

JCR مؤرش الجودة املتنامي يف األبحاث املؤسسية، مام يعمل عىل رفع 

مكانة األبحاث املنشورة يف جامعة الكويت. وتتوجه جهود قطاع األبحاث 

نحو تحسني مستوى الجودة يف األبحاث املؤسسية عرب اإلجراءات الداعمة 

للباحثني، وتوفري بيئة مالمئة لإلبداع، وتطوير قدرات الكليات وإمكاناتها، 

إنجاز  نحو  والسعي 

التي  املخرجات 

للنرش  القبول  تجد 

املجالت  أفضل  يف 

املحكمة  العاملية 

ويعترب  التأثري.  ذات 

بإنجاز  القطاع  التزام 

مستمراً  املهمة  هذه 

وطويل املدى. 

...  )من صفحة 36 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

الجدول رقم 6 . مقارنة عدد األوراق المنشورة على مدى خمس سنوات*
2 0 1 5 2  و  0 1 4 , 2 0 1 3 , 2 0 1 2 , 2 0 1 1 , 2 0 1 0 , 2 0 0 9

2015** 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الكلية
- 6 5 2 4 2 - العلوم الطبية المساعدة
- - - - - - - العمارة
2 2 4 4 2 4 4 اآلداب
1 6 3 1 2 4 3 العلوم اإلدارية
1 - - - - - - علوم وهندسة الحاسوب

- 6 8 8 6 5 8 طب األسنان
- 2 3 1 2 1 1 التربية
3 20 23 21 24 19 22 الهندسة والبترول
- - - - - - - الحقوق

- 1 9 12 8 7 2 العلوم الحياتية
4 24 33 28 42 38 38 الطب
- 5 7 6 6 6 5 الصيدلة
2 43 54 46 53 49 55 العلوم
- 1 1 3 2 2 4 الشريعة
1 2 9 7 6 5 5 العلوم االجتماعية

14 118 159 139 157 142 147 اإلجمالي

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

لــتــقــويــمــي ا لــعـــام  ا
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