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مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث

  uwait     niversity covers a distinct milestone, a  50 years

 profound journey of growth, expansion  and advancement,  as

  it heads   towards a new era of  opportunity  and challenge

 amidst    joyous  celebrations  across all Sectors and  Faculties

joining hands in observing the memorable  occasion
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لجامعة
االحتففال باليوبيل الذهبي ل

تشهد جامعة الكويت حدثاً تاريخياً هذا العام الذي يصادف الذكرى 
الخمسين على تأسيسها، مكللة بذلك مسيرة حاففلة بالنمو والتطور، 
ومتطلعًة إلى عهد جديد من الفرص والتحديات، وسط جو من 

االحتففاالت والفرح بهذه المناسبة
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اخلليجي التعاون  جملس  دول  جامعات  ملمثلي  مجاعية  لقطة 
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فخر  مصدر  تعترب  الكويت 

للعلم  منارة  ألنها  واعتزاز، 

والعلوم  املعارف  لنرش  ومركزاً 

نية،  اإلنسا لخدمة  تهدف  التي 

عاماً  الخمسني  مسرية  فكانت 

خالل  من  املستمر  العطاء  من 

الكويت  يف  والعلوم  املعارف  نرش 

لقادرة  ا األجيال  وإعداد  والعامل، 

قيادة  بأعباء  لقيام  ا عىل 

لتقدم  ا نحو  الدولة  مؤسسات  

الشاملة  لنهضة  ا وتحقيق  والرقي 

الكويتي. املجتمع  يف 

د  جوا سيد  حيدر   . د . أ ورصح 

مدير  ئب  نا عد  مسا ين  بهبها

ومدير  لألبحاث  معة  لجا ا

يــر  وتطــو تحلــيل  مكــتب 

نحتفل  ونحن  ننا  بأ ث،  ألبحا ا

ء  نشا إ عىل  ما  عا خمسني  مبرور 

نستــذكر  لكــويـت  ا معــة  جا

متعددة  الت  مجا يف  زات  إلنجا ا

أن  والشك    ، وبحثية دميية  كا أ

يقاس  لشعوب  ا تطور  ر  معيا

لبحثي  ا لعمل  ا خالل  من 

الهتامم  ا يعترب  حيث   ، لتطور وا

قطاع األحباث   
اجلهود  لتوحيد   يسعى 

تطوير سبيل   يف 
األكادميية  العمليات 

املكانة لرفع   والبحثية 
والعاملية  اإلقليمية 

الكويت جلامعة 

)من صفحة 3(  قطاع األبحاث يشارك الجامعة احتفاالتها باليوبيل الذهبي ...     

  

   

الكويت جلامعة  الذهيب  باليوبيل  اجلامعة  وكليات  قطاعات  مبختلف  االحتفاالت 

لحل  سبيل  لبحثي  ا نب  لجا با

جه  توا لتي  ا يا  لقضا ا من  لعديد  ا

معة  جا أبت  د وقد  ت.  ملجتمعا ا

ث  ألبحا ا بقطاع  متمثلة  لكويت  ا

دعم  عىل  يلة  طو سنوات  منذ 

لتكنولوجية  وا لعلمية  ا نب  لجوا ا

للبحث  طريق  رطة  وخا أسس  ووضع 

من  لدولة  ا مستوى  عىل  لعلمي  ا

ء  أعضا من  حثني  لبا ا تشجيع  خالل 

فة  كا وتسخري  لتدريس  ا هيئة 

تيسري  سبيل  يف  لبحثية  ا ت  نيا إلمكا ا
هنا  ومن   ، معة لجا ا يف  لبحثية  ا ألمور  ا

ساً  نربا معة  لجا ا لتصبح  إلنطالقة  ا نت  كا
. ير لتطو وا لعلمي  ا للبحث 

معية  جا كأرسة  نسعى  م  لختا ا ويف 

له  مجا يف  كل  جهودنا  فر  تتظا أن  عىل 

لبحثية   ا و  لتعليمية  ا لعملية  ا ء  إلرتقا

ء  لعطا ا يستمر  أن  متمنيا  معة،  لجا با

ملستوى  ا عىل  لكويت  ا دولة  شأن  لرفع 

لدويل. وا إلقليمي  ا

معروف  يف  نا ليىل  . د وتقدمت 

معة  لجا ا مدير  ئب  نا عد  مسا

رجي  لخا ا لبحثي  ا ون  للتعا ث  لألبحا

لكل  ن  لعرفا وا لشكر  با ت  را الستشا وا

لكويت  ا معة  جا وصول  يف  هم  سا من 

خ  لنجا ا متمنية  لخمسني  ا مها  عا ىل  إ

ملؤسية  ا لرحلة  ا الستكامل  لتطور  وا

مرشق. مستقبٍل  نحو 

ألرسة  لقلب  ا من  نبارك  وأضافت 

خريجني  وطلبة،  رة  إدا لجامعة  ا

تهم  زا إنجا وعاملني،  ريني  إدا تذة،   وأسا

ماً  عا الخمسني  ر  مدا عىل  املرتاكمة 

. ملنرصمة ا

ي  لذ ا معي  لجا ا ب  لشبا با ونشيد 

ل  خال ملسرية  ا ل  الستكام عليه  نعول 

معي  لجا ا ب  لشبا فا  ، ملقبلة ا م  ألعوا ا

للعملية  لرئيس  ا ملحرك  ا هم 

هي  يت  لكو ا معة  وجا  ، ية لتنمو ا

عية  ا إلبد ا ت  را لقد ا ر  ستثام ا مركز 

. يتي لكو ا ب  للشبا
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الكويت  جامعة  مدير  رعاية  تحت 
الباحثين  من  متميزة  نخبة  يكرم  األبحاث  قطاع 
العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

العلمي البحث  جوائز  بمختلف  والفائزين 

شهد  موحد  تكرميي  حفل  في 
ألبحاث  ا قطاع  كرم   ، موسعاً حضوراً 

من  متميزة  نخبة  لكويت  ا معة  بجا

و  لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا من  لباحثني  ا

لبحثية  ا تهم  زا إلنجا تقديراً  ذلك  و  لعليا  ا سات  لدرا ا طلبة 

و  اآلداب  و  لتطبيقية  ا و  سية  ألسا ا لعلوم  ا ل  مجا يف  ملتميزة  ا

اخرتاع  ءات  برا عىل  لحاصلني  ا تكريم  إىل  فًة  إضا نيات،  إلنسا ا

مللصق  ا ئز  بجوا ئزين  لفا ا و  ملتحدة  ا لواليات  ا يف  مسجلة 

ألكادميي  ا م  لعا ا يف  ألبحاث  ا قطاع  نظمه  لذي  ا لعلمي  ا

لعلمي  ا لتفوق  با فاً  عرتا ا لحفل  ا هذا  يأيت  و   .2016/2015

متمثلًة  لباحثون  ا بها  يحظى  لتي  ا عية  إلبدا ا نات  إلمكا ا و 

ماً  ها مصدراً  تعد  لتي  ا و   ، ملتميزة ا لبحثية  ا تهم  زا نجا بإ

تيجية  اإلسرتا من  يتجزأ  ال  اً  جزء و  ملؤسيس  ا لعلمي  ا للتقدم 

فه  ستضا ا لذي  ا لحفل  ا تم  قد  و  لكويت.  ا معة  لجا لتنموية  ا

ية  برعا لألبحاث،  معة  لجا ا مدير  ئب  نا لصحاف،  ا هر  طا د.  . أ

و  ري،  ألنصا ا حسني  د.  . أ لكويت  ا معة  جا مدير  حضور  و 

ء  لعمدا ا و  لكليات  ا ء  عمدا و  معة  لجا ا مدير  نواب  حرضه 

ئزين  لفا ا عن  فضاًل  معة،  لجا ا ديي  قيا و  لألبحاث  عدين  ملسا ا

لبحثية. ا ئز  لجوا ا مختلف  يف 

عىل  ثنى  أ و  ملتميز  ا لحضور  با ري  ألنصا ا  . د . أ رحب  و 

لبحث  ا فة  ثقا تعكس  لتي  ا للباحثني  ئية  الستثنا ا زات  إلنجا ا

جبائزة  الفائزين  تكريم 

وأفضل  املتميز  الباحث 

الشباب  من  باحث 

براءات  على  واحلاصلني 

والفائزين  اخرتاع 

العلمي  امللصق  يوم  جبوائز 

2016/2015 األكادميي  للعام 

  

   

حفل الجوائز البحثية التشجيعية 

  

   

رفع  يف  تساهم  و  لكويت  ا معة  جا يف  ملنترشة  ا لعلمي  ا

ها  لقا أ كلمة  يف  ذلك  ء  جا ملية.  لعا ا ملؤسسية  ا نتها  مكا

لبحث  ا أن  شك  “ال   : فيها ل  قا لحفل  ا خالل  معة  لجا ا مدير 

رقي  وأن  ملجتمعات  ا يف  لتطور  ا ئز  ركا أهم  من  لعلمي  ا

 . ملعرفة وا لعلم  با اهتاممه  مبدى  يقاس  مجتمع  أي  وتطور 

لباحثني  ا ية  ورعا دعم  هو  االهتامم  ذلك  عنارص  أهم  ومن 

فل  حا ريخ  تا لكويت  ا معة  جا ولدى  ملبتكرين،  وا ملبدعني  وا

 . عديدة” بحثية  مجاالت  يف  لتميز  وا لعلمية  ا زات  إلنجا ا من 

خالل  من  لكويت  ا معة  جا سعي  عىل  ري  ألنصا ا د. . أ كد  أ و 

يف  لجودة  ا تحقيق  نحو  لية  لحا ا تيجية  اإلسرتا خطتها 

ملجتمع،  ا بخدمة  ء  الرتقا ا و  لعلمي  ا لبحث  ا متيز  و  لتعليم  ا

بال  تساهم  لعلمي  ا لبحث  ا ئز  بجوا ئزين  لفا ا زات  نجا إ أن  و 

ذلك. تحقيق  يف  شك 

نسعى  لذي  ا لهدف  ا إن   “  : ئاًل قا ري  ألنصا ا  . د . أ أضاف  و 

معة  لجا لعلمي  وا دميي  ألكا ا باملستوى  لرقي  ا هو  ليه  إ

ملي،  لعا ا تصنيفها  وتحسني  متيزها  عىل  لعمل  وا لكويت،  ا

رة  إلدا ا أولويات  أهم  من  لله  ا ء  شا إن  سيكون  لهدف  ا وهذا 

)7 ص   ...... )تتمة    

 
 

البحثية اجلوائز  حفل  يف  مميز  حضور 
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الكويت  جامعة  مدير  رعاية  تحت 
الباحثين  من  متميزة  نخبة  يكرم  األبحاث  قطاع 
العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

العلمي البحث  جوائز  بمختلف  والفائزين 

باالهتامم  وسيحظى  معية،  لجا ا

. ملناسب” ا لدعم  وا

ري  ألنصا ا  . د . أ وجهها  لة  رسا يف  و 

و  تذة  ألسا ا و  ء  لعمدا ا من  للحضور 

ل  قا ملتميزين،  ا لطلبة  ا و  لباحثني  ا

ء  ا بأد ء  الرتقا ا و  لتميز  ا تحقيق  أن 

مؤسيس  م  لتزا ا هو  لكويت  ا معة  جا

فة  كا بني  لجهود  ا فر  تضا يتطلب 

فيام  م  لتا ا غم  لتنا ا و  لعمل  ا كز  مرا

. بينها

ئزين  لفا ا لباحثني  ا عدد  أن  أضاف  و 

ءات  برا عىل  لحاصلني  ا و  ليوم  ا

لبحثي  ا ء  األدا حجم  يعكس  االخرتاع 

د.  . أ أثنى  كام  لكويت.  ا لجامعة 

تبذلها  لتي  ا لجهود  ا عىل  األنصاري 

و  م،  عا بشكل  لجامعية  ا رة  اإلدا

ألبحاث  ا قطاع  جهود  أن  أضاف  و 

خلق  يف  جميعها  تنصب  ته  قا طا و 

مستقطبة  و  لإلبداع  محفزة  بيئة 

تهم  تطلعا تحقيق  أجل  من  للباحثني 

لجهود  ا توجيه  سيتم  كام  لعلمية،  ا

للباحثني  ملستمر  ا لدعم  ا تقديم  نحو 

ذات  املشرتكة  ألبحاث  ا مواصلة  يف 

منهج  تباع  ا خالل  من  ذلك  و  ألولوية،  ا

ميهد  لخربات  وا لتخصصات  ا متعدد 

معة  جا بني  لبحثي  ا ون  للتعا لطريق  ا

ذكر  و  األخرى.  معات  لجا وا لكويت  ا

ذلك  من  لهدف  ا أن  لصحاف  ا  . د . أ

ألبحاث  ا يف  لجودة  ا فة  ثقا تعزيز  هو 

لذي  ا لتكرميي  ا لحفل  ا يف  ملتميز  ا لحضور  با و  ري  ألنصا ا

لجديد  ا دميي  ألكا ا مه  عا به  مستهاًل  ألبحاث  ا قطاع  ينظمه 

زات  إلنجا با فال  حا م  لعا ا هذا  يكون  أن  جياً  را  ،2017/2016

ئز  بجوا ئزين  لفا ا لصحاف  ا  . د . أ هنأ  كام  األصعدة.  فة  كا عىل 

مسريتهم  يف  لنجاح  ا و  لتقدم  ا من  اً  مزيد لهم  متمنياً  ألبحاث  ا

ألبحاث  ا قطاع  م  لتزا ا عىل  كد  أ حيث  دميية،  ألكا ا و  لعلمية  ا

لعمل  ا و  لكويت  ا معة  جا يف  لعلمي  ا لبحث  ا تطوير  مبواصلة 

من  تيجية  اإلسرتا لبحثية  ا األهداف  تحقيق  نحو  بتة  ثا بخطى 

لبلوغ  لكليات  ا فة  كا يف  لعلمي  ا لبحث  ا فة  ثقا تعزيز  خالل 

معة  جا أبحاث  يف  لجودة  ا و  لتطور  ا من  جديدة  مستويات 

. يت لكو ا

املساعدين  ء  لعمدا ا و  لألبحاث  لجامعة  ا مدير  نائب  مكتب 

لتمويل  ا لتوفري  املستمر  سعيهم  و  خاص،  بشكل  لألبحاث 

املعدات  و  لتجهيزات  ا و  ملناسبة  ا لتحتية  ا لبنية  ا و  لبحثي  ا

لدور  ا أهمية  عىل  األنصاري  د.  . أ أكد  و  كام  لباحثني.  ا فة  لكا

يف  لكويت  ا بجامعة  لعليا  ا لدراسات  ا طلبة  به  يقوم  لذي  ا

ثهم. أبحا ملواصلة  لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا لبحثي  ا لدعم  ا توفري 

باإلنجازات  تفخر  لكويت  ا جامعة  أن  األنصاري  د.  . أ أضاف  و 

لنجاح. ا و  لتفوق  ا من  مزيداً  لهم  متنى  كام   ، لباحثيها ملتميزة  ا

مدير  ئب  نا لصحاف،  ا هر  طا د.  . أ رحب  لسياق،  ا ذات  يف  و 

حسني  د.  . أ لكويت،  ا معة  جا مبدير  لألبحاث،  معة  لجا ا

  

   

  

   

  

   

)12 ص   ...... )تتمة    

األكادميي ابملستوى  الرقي  األنصاري:  أ.د. 
ورفع  لكويت  ا معة  جلا لعلمي  وا  
ولوايتنا أ هم  أ من  ملي  لعا ا تصنيفها 

البحثية  باملكافآت  للفائزين  مجاعية  صورة 

املكرمني من  جمموعة  مع  اجلامعة  مدير 

)من صفحة 6(  حفل الجوائز البحثية التشجيعية  ...     
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يؤكد  لألحباث  اجلامعة  مدير  نائب 
التقدم  يف  البحث  أهمية  على 

املهين التطوير  و  العلمي 

املتاحة  املنح  و  التسهيالت  و  البحثي 

تشكل  حيث  البحثية،  اهتامماتهم  ملواصلة 

اإلنطالق  نقطة  التمهيدي  البحث  سلفة 

تحقيق  و  اإلبداعية  قدراتهم  تطوير  نحو 

دراسات  خالل  من  العلمية  طموحاتهم 

صحيح.  علمي  أساس  عىل  قامئة 

الصحاف  .د.  أ برتحيب  للقاء  ا بدأ 

الجديد،  األكادميي  املجتمع  و  بالحضور 

عجلة  دفع  يف  البحث  أهمية  عىل  أكد  و 

التطور  أساس  باعتباره  العلمي  لتقدم  ا

بعد  الصحاف  .د.  أ تطرق  و  املهني. 

بجامعة  العلمي  البحث  رسالة  إىل  ذلك 

تقديم  خالل  من  سياساته  و  الكويت 

مبا  لبحثية  ا املنح  أنواع  فيه  رشح  عرض 

التي  و  لتمهيدي  ا البحث  سلفة  فيها 

لتدريس  ا هيئة  أعضاء  تشجيع  إىل  تهدف 

تنويرياً  لقـاًء  ينظم  األبحاث  قطاع 
أعضاء  لتوعية  التمهيدي  البحث  سلفة  حول 

الموارد  و  البحثية  بالتسهيالت  الجدد  التدريس  هيئة 
المبتكر العلمي  البحث  لخدمة  الكويت  بجامعة  المتاحة 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  نظم 
حول  تنويرياً  لقاًء  التنموية  أنشطته  ضمن 

ألعضاء  املخصصة  التمهيدي  البحث  سلفة 

الكويتيني  من  الجدد  التدريس  هيئة 

لتوعيتهم  مساعد  مدرس  بدرجة  املعينني 

و  الكويت  جامعة  يف  البحثية  بالبيئة 

العلمية  األبحاث  إلنجاز  املتاحة  التسهيالت 

أ.د.  بضيافة  اللقاء  كان  قد  و  املبتكرة. 

أ.د.  مساعديه  حضور  و  الصحاف  طاهر 

ليىل  د.  و  بهبهاين  أ.د.حيدر  و  قرايش  يوسف 

هيئة  أعضاء  من  عدد  مبشاركة  و  معروف، 

 31 بلغ  الكويتيني  من  الجدد  التدريس 

األقسام  مبختلف  التحقوا  مساعداً  مدرساً 

يعترب  و  املاضيني.  العامني  خالل  العلمية 

هيئة  ألعضاء  مالمئًة  فرصًة  التنويري  اللقاء 

حياتهم  عتبة  عىل  هم  و  الجدد  التدريس 

الدعم  نظام  عىل  للتعرف  األكادميية  املهنية 

الصحاف  أ.د. 

رسالة  يستعرض 

العلمي  البحث 

البحثية  املنح  وأنواع 

الدعم  وإجراءات 

والتسهيالت  البحثي 

لسلفة  املتاحة 

التمهيدي البحث 

  

   

  

   

KU- PAAET MOU

  

اللقاء التنويري لسلفة   
 البحث التمهيدي 2016

لألحباث   اجلامعة  مدير  التنويرينائب  اللقاء  خالل  مرئي   عرض 

الباحثني استفسارات  على  يرد  األحباث  لقطاع  التنفيذي  الفريق 
)9 ص   ...... )تتمة    
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نشاطهم  الستهالل  الكويتيني  من  الجدد 

تقديم  خالل  من  الكويت  بجامعة  البحثي 

املنح  من  لالستفادة  األبحاث  مقرتحات 

رشوط  الصحاف  أ.د.  استعرض  كام  البحثية. 

التي  و  تفاصيلها،  و  التمهيدي  البحث  سلفة 

قطاع  إصدار  خالل  من  إليها  الرجوع  ميكن 

البحث  دعم  إجراءات  و  “قواعد  األبحاث 

الذي  القانوين  الهيكل  يعترب  حيث  العلمي” 

الكويت. بجامعة  البحثية  املنح  عملية  ينظم 

املشاركة  إىل  الصحاف  أ.د.  تطلع  و 

و  الجدد،  التدريس  هيئة  ألعضاء  الفعالة 

املشاريع  تنفيذ  عملية  من  كل  برشح  قام 

األبحاث  و  التحليل  مرحلة  و  البحثية 

التنفيذية  النطاقات  باعتبارها  املشرتكة 

الرئيسة يف قطاع األبحاث و التي يرأس كل 

الجامعة  مدير  لنائب  معني  مساعد  منها 

مفصاًل  رشحاً  قدموا  الذين  و  لألبحاث، 

البحثية  املنح  لنيل  التقديم  إلجراءات 

املتاحة  التسهيالت  و  التمويل  عملية  و 

املؤسسات  مع  املشرتك  البحثي  للتعاون 

األنشطة  استعراض  تم  كام  الخارجية.  

املنتديات  و  األبحاث  لقطاع  السنوية 

هيئة  ألعضاء  املجال  تتيح  التي  املفتوحة 

البحثية  مشاريعهم  لعرض  التدريس 

امللصق  يوم  مثل  الجارية  و  املستكملة 

يف  ُيعقد  أن  املقرر  من  الذي  و  العلمي، 

و  العلمية  للكليات   2017 مارس  شهر 

الحصول  ميكن  و  حده،  عىل  كٌل  اإلنسانية 

املوقع  عرب  األنشطة  هذه  تفاصيل  عىل 

األبحاث. لقطاع  اإللكرتوين 

  

   

  

   

لعام  التنويري  اللقـاء 
 31 شهد حضور   2016
هيئة  من أعضاء  مشاركًا 

من  الجدد  التدريس 
مختلف  من  الكويتيين 

العلمية  الكليات 
نية إلنسا وا

لية  عا األبحاث  عىل  الضوء  تسليط  تم  كام 

مخرجات  تنتج  أن  ميكنها  التي  الجودة 

األبحاث  قطاع  بجهود  ذلك  و  عاملياً  معتمدة 

تقديم  ذلك  يف  مبا  األساسية،  يري  املعا

رير  لتقا ا يليها  املرحلية  رير  لتقا ا

كام  ريع،  املشا ز  إنجا عند  ئية  لنها ا

واحدة  بحثية  ورقة  نرش  يتم  أن  ُيتوقع 

لعلمية  ا املجالت  أبرز  يف  األقل  عىل 

عامل  مع   JCR لتصنيف  وفقاً  املحكمة 

سلسلة  األبحاث  قطاع  يقدم  و  لتأثري.  ا

لتشجيعية  ا فز  لحوا ا و  ئز  لجوا ا من 

نظري  لعليا  ا لدراسات  ا طلبة  و  للباحثني 

و  متميزة  بحثية  ريع  مشا إنجازهم 

االخرتاع. ءات  برا تسجيل 

باب  بفتح  التنويري  اللقاء  اخُتتم  و 

الصحاف  أ.د.  من  كل  قام  حيث  األسئلة، 

د.معروف  و  بهبهاين  أ.د.  و  قرايش  أ.د.  و 

حول  االستفسارات  كافة  عىل  بالرد 

البحثي  الدعم  لنظام  املختلفة  الجوانب 

سلفة  و  البحثية  الجوائز  و  املميزات  و 

لها. املتاحة  التسهيالت  و  التمهيدي  البحث 

التنويري  اللقاء  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

اإلثنني  يوم  كان  التمهيدي  البحث  لسلفة 

الساعة  متام  يف   2016 أكتوبر   31 املوافق 

 –  119 املؤمترات  قاعة  يف  ظهراً   12:30

مبنى اإلدارة الجامعية – الخالدية.

التدريس  هيئة  ألعضاء  فرصة  التمهيدي  البحث  سلفة 
العلمية  طموحاتهم  لتحقيق  الكويتيين  من  الجدد 

نحو  املوجهة 

أعضاء  تشجيع 

التدريس  هيئة 

إىل  للوصول 

العلمي  التميز 

مشاريعهم  يف 

البحثية. و يتعني 

املشاريع  عىل 

لة  ملمو ا

م  ا لتز ال ا

و  باملتطلبات 

التنويري اللقاء  خالل  اجلدد  الكويتيون  التدريس  هيئة  أعضاء 

باألحباث املتعلقة  األمور  بعض  عن  تستفسر  املشاركات  إحدى  

)من صفحة 8(  اللقاء التنويري لسلفة البحث التمهيدي ...     
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 SPSS عمل  ورشة  ألبحاث  ا قطاع  نظم 
تستهدف  لتي  ا و   2016 م  لعا ية  لسنو ا

و  لجدد  ا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا

ت  كليا يف  لعليا  ا ت  سا لدرا ا طلبة 

و   ، الجتامعية ا لعلوم  ا و  ت  نيا إلنسا ا

ل  لفعا ا م  ا الستخد ا نحو  دهم  إلرشا ذلك 

ليحققوا  لعلمي  ا لبحث  ا ليب  ألسا

ثهم.  ألبحا لجودة  ا لية  عا مخرجات 

رة  ا د إ أهمية  ىل  إ لورشة  ا وتهدف 

ئج  نتا تفسري  و  تحليلها  و  ملعلومات  ا

رشحاً  لورشة  ا قدمت  حيث  ث،  ألبحا ا

  

   

لورشة  ا يف  لرئيس  ا ملحارض  ا ن  كا و 

لطرق  ا قسم  من  حمدي  حسني   . د . أ

كلية  يف  ملعلومات  ا نظم  و  لكمية  ا

ستعرض  ا لذي  ا و  ية  ر ا إلد ا لعلوم  ا

ث  بحا أ يف  ته  تطبيقا و   SPSS أهمية 

م  ا الستخد ا و   ، الجتامعية ا لعلوم  ا

لبحث  ا ليب  أسا و  لطرق  ل  لفعا ا

سية  ألسا ا لعلوم  ا ث  بحا أ يف  لعلمي  ا

و  ألمثلة  با ذلك  مدعاًم  لتطبيقية  وا

. لتوضيحية ا لرسوم  ا

كبرية  ركة  مشا لورشة  ا ستقطبت  ا قد  و 

 SPSS ورشة  تنظيم  ستدعى  ا مام 

هيئة  ء  أعضا من  للمهتمني  أخرى 

فهم  ىل  إ يتطلعون  لذين  ا لتدريس  ا

ت  ملعلوما ا رة  ا د إ ت  تقنيا لية  فعا

يئ  إلحصا ا لحزمة  ا مج  برنا م  ا ستخد با

هذه  عىل  ًء  بنا و   . الجتامعية ا للعلوم 

ورشته  ح  نجا بعد  و  مللحة  ا جة  لحا ا

بتنظيم  ث  ألبحا ا قطاع  م  قا ألوىل،  ا

 2016 SPSS  لعام  قطاع األحباث ينظم ورشة عمل 

العليا  الدراسات  طلبة  و  التدريس  هيئة  ألعضاء 

االجتماعية العلوم  و  اإلنسانيات  كليات  يف 

لنامذج،  ا تطبيق  و  لبحث  ا ليب  ألسا

بة  لكتا ا و   ، ئية إلحصا ا ت  را الختبا ا و 

لبحثية  ا ق  ألورا ا و  ير  ر للتقا لعلمية  ا

مجالت  يف  للنرش  قبولها  يتم  حتى 

يسعى  ر  معيا هو  و   ، محكمة ملية  عا

فة  كا يف  يزه  تعز ىل  إ ث  ألبحا ا قطاع 

كليات  فيها  مبا  ء  سوا حد  عىل  لكليات  ا

. الجتامعية ا لعلوم  ا و  ت  نيا إلنسا ا

  

   

SPSS ورشة عمل

         
حمدي  أ.د. 

أهمية  يستعرض 
SPSS وفـاعلية 
 في إدارة 

وتطبيق  المعلومات 
وتحليل النماذج 
األبحاث نتائج   

)29 ص   ...... )تتمة    

SPSS عمل  ورشة  يف  املشاركون 

SPSS عمل  ورشة  يف  املشاركون 
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لخمسني  ا لذكرى  ا مع  تزامنًا 
نظمت  لكويت،  ا معة  جا لتأسيس 

علمياً  مؤمتراً  لعليا  ا سات  لدرا ا كلية 

لعايل  ا لتعليم  ا حول  م  يا أ ثالثة  ستمر  ا

مجلس  دول  يف  لعلمي  ا لبحث  ا و 

ز  إلبرا ذلك  و  لخليجي،  ا ون  لتعا ا

مع  لعليا  ا سات  لدرا ا يف  لكبري  ا لتوسع  ا

ل  مجا يف  لعلمي  ا لبحث  ا عىل  لرتكيز  ا

ركز  و  نية.  إلنسا وا لتطبيقية  ا لعلوم  ا

تحديات   “ ن  عنوا حمل  لذي  ا ملؤمتر  ا

عىل  ملستقبل”  ا تطلعات  و  لحارض  ا

  

   

دول  يف  ملتقدمة  ا سات  لدرا ا دور  أهمية 

عالقتها  و  لخليجي  ا ون  لتعا ا مجلس 

و  لغريب.  ا مل  لعا ا يف  لعلمية  ا لتطورات  با

من  لفرتة  ا خالل  مؤمترها  لكلية  ا عقدت 

تون،  لشريا ا فندق  يف   2016 نوفمرب   3-1

قدمها  ملحارضات  ا من  سلسلة  تخلله  و 

من  لعليا  ا سات  لدرا ا كليات  ء  عمدا

ئب  نا و  لخليجي،  ا ون  لتعا ا مجلس  دول 

محارضون  و  لألبحاث،  معة  لجا ا مدير 

خصيصاً  دعوتهم  متت  متميزون  مليون  عا

لذهبي. ا ليوبيل  ا حتفاالت  ا ضمن 

لتوسع  ا من  املؤمتر  هذا  أهمية  تنبع  و 

لعليا  ا الدراسات  تشهده  الذي  الكبري 

الكويت  بجامعة  العلمي  البحث  و 

سعت  حيث  املاضيني،  العامني  خالل 

لتوسع  ا إىل  العلمية  األقسام  و  الكليات 

يف  الدكتوراه  و  املاجستري  برامج  يف 

هذا  ضوء  يف  و  التخصصات.  مختلف 

طاهر  أ.د.  كشف  األكادميي،  التطور 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  الصحاف، 

و  العلمي  البحث  “تطور  ديناميكية 

الكويت”،  بجامعة  لعليا  ا الدراسات 

فيه  تتبع  مريئ  عرض  خالل  من  ذلك  و 

العلمي  البحث  ملسرية  لتاريخية  ا املراحل 

حتى  رقعته  اتساع  و  الكويت  بجامعة 

لعليا  ا الدراسات  طلبة  مشاريع  أصبحت 

العلمي  البحث  دعم  نظام  ضمن  تدخل 

األبحاث. قطاع  يف 

ف  لصحا ا  . د . أ

ميكية  ينا د يكشف 

لعلمي  ا لبحث  ا ر  تطو “

لعليا  ا ت  سا ا ر لد ا و 

 ” يت لكو ا معة  جبا

كلية  متر  مؤ يف 

لعليا ا ت  سا ا ر لد ا

المستقبل”  تطلعات  و  الحاضر  “تحديات  مؤتمر 
في  المتقدمة   الدراسات  دور  يبحث 

عالقتها  و  لخليجي  ا لتعاون  ا مجلس  دول 
الغربي لم  لعا ا في  لعلمية  ا لتطورات  با

     

مؤتمر كلية 
الدراسات العليا

)27 ص   ...... )تتمة    

الكويت لجامعة  الذهبي  ليوبيل  ا مع  تزامنًا 

العليا الدراسات  كلية  مؤمتر  افتتاح  حفل 

تطوير  حول  لألحباث  اجلامعة  مدير  نائب  ألقاها  اليت  احملاضرة 
الكويت جبامعة  العليا  الدراسات  وأحباث  العلمي  البحث 
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2 0 1 6 / 2 0 1 5 لعلمي  ا لبحث  ا ئز  ا جبو ن  و ئز لفا ا

   نجالء غشام العازمي، قسم أصول الرتبية،  كلية الرتبية

 
يف  مسجلة  االخرتاع  براءات  على  احلاصلون  د. 

2016/2015 املتحدة  الواليات       

1. د. أحمد زيك الهاشم، كلية الصيدلة

   د. إيفان ايدفيوجو      

  أ.د. صمويل كومبيان

   د. مريم يوسف 

: الخرتاع ا ة  ء برا ن  عنوا    
“Antitussive and Bronchodilator uses for Enaminone Ester”  
ت    للقصبا ملوسعة  وا ل  للسعا ة  د ملضا ا ت  ثريا لتأ ا (   

)E 1 2 1 مينون ينا ا ملركب  ئية  لهوا ا   

   )رقم براءة االخرتاع: US 9,238,019  B2  - بتاريخ  19 يناير 2016(

البرتول و  الهندسة  كلية   ، لبحري ا لجليل  ا عبد رق  طا  . د  .2

: الخرتاع ا ة  ء برا ن  عنوا

 Method For Measuring The Properties Of Petroleum

 Fuels By Distillation

)طريقة لقياس خصائص وقود النفط عن طريق التقطري(

)رقم براءة االخرتاع: US 9,201,053  B2 - بتاريخ 1 ديسمرب 2015(

البرتول و  الهندسة  كلية  ، لعويض ا محمد  م  عصا  . د  .3

: الخرتاع ا ة  ء برا ن  عنوا

Thermal Barrier Panel, with selectable phase change 

materials

والتطبيقية األساسية  العلوم  جمال 

أ.د. سعد مخصيد، قسم الكيمياء، كلية العلوم  

 

والتطبيقية األساسية  العلوم  جمال 

د.سليامن الصباح، قسم علم العقاقري، كلية الطب  

 

والتطبيقية األساسية  العلوم  جمال 

د. سمر سامل بوسويهي، قسم علم األحياء املجهري، كلية الطب  

والتطبيقية األساسية  العلوم  جمال 

إميان منصور فايد، قسم الترشيح، كلية الطب  •

واإلنسانيات اآلداب  جمال 

   دينا عبدالله عودة، قسم اللغة اإلنجليزية و آدابها،   كلية اآلداب

كلية الحقوق   لولوة عبدالسالم البعيجان، قسم القانون العام، 

للباحثني  جديدة  آفاق  فتح  و  ملؤسسية  ا

لجودة  ا لية  عا بحثية  مخرجات  لتحقيق 

املجالت  أفضل  يف  للنرش  طريقها  تجد 

أمر  هو  و  ثري،  لتأ ا مل  عا ذات  لعلمية  ا

ملجتمعات.  ا و  لعلوم  ا لتقدم  منه  بد  ال 

أجل  من  نه  أ لصحاف  ا  . د . أ ل  قا و 

ألبحاث  ا قطاع  ن  فإ لرؤية  ا هذه  تحقيق 

من  ر  أفكا و  أ قرتاحات  ا بأي  يرحب 

تطور  عجلة  دفع  يف  تساهم  أن  نها  شأ

و  أهداف  تخدم  و  ملؤسيس  ا لبحث  ا

دعى  كام  ألبحاث.  ا قطاع  أولويات 

••

••

••

••

••

قطاع  مع  ون  لتعا ا ىل  إ لكليات  ا ء  عمدا

أسس  لتعزيز  لجهود  ا توحيد  و  ألبحاث  ا

مبا  لكويت  ا معة  بجا لعلمي  ا لبحث  ا

  . ملية لعا ا يري  ملعا ا مع  يتامىش 

لصحاف  ا  . د . أ تقدم  كلمته  م  ختا يف  و 

يته  رعا عىل  معة  لجا ا ملدير  لشكر  با

زات  لإلنجا منه  تقديراً  للحفل  لكرمية  ا

مثمناً  ملخرتعني،  ا و  للباحثني  ملتميزة  ا

لتفوق  ا تشجيع  يف  لالمحدود  ا دعمه  له 

لتطوير  سبة  ملنا ا لبيئة  ا توفري  و  لبحثي  ا

يف  مهم  مل  عا هو  و  ألبحاث،  ا جودة 

معة  لجا ملية  لعا ا نة  ملكا ا رفع 

 ، يت لكو ا

سيظل  لهدف  ا هذا  تحقيق  أن  كد  أ و 

تبني  سيتم  حيث  ألولويات،  ا أهم  من 

ء  ألدا ا مؤرشات  لتحديد  علمية  ليب  أسا

تيجية  اإلسرتا لخطة  ا تنفيذ  و  لرئيسة  ا

أفضل. بشكل  لكويت  ا معة  لجا

ين  ئز لفا ا ء  سام أ عالن  إ لك  ذ بعد  تم 

يف  و   . ميهم تكر و  ئز  لجوا ا مختلف  يف 

ئزين: لفا ا بأسامء  قامئة  ييل  ما 

)من صفحة 7(  )من صفحة 7( حفل الجوائز البحثية ...      حفل الجوائز البحثية التشجيعية ...     

)13 ص   ...... )تتمة    

••

2016/2015 للعام   الباحثني  جبوائز  الفائزون 
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) )لوح حاجز حراري للمباين باستخدام مواد متغرية الطور

)بتاريخ 26 يناير US 9,399,866 B2 - 2016 :رقم براءة االخرتاع(

أ.د. ميالد سامي بيطار، كلية الطب  .4

أ.د. فهد سامي املال  

عنوان براءة االخرتاع:   

 Treatment of non-healing diabetic ounds

 with estrogen agonists and TNF-a inhibitors

)طريقة عالج التئام الجروح املتعلقة بالسكري(  

)رقم براءة االخرتاع: US 9,387,183   B2 - بتاريخ 12 يوليو 2016(  

هـ. الفائزون جبوائز يوم امللصق العلمي 

أوال: الفائزون من الكليات العلمية

الفئة األوىل: أعضاء هيئة التدريس:

الجائزة األوىل: د. محمد حسن، قسم الكيمياء،كلية العلوم

أ.د.سعد مخصيد، 

منى شلبي، بسمة غزال، أحمد عبدالنظري 

      عنوان البحث:

”Highly fluorinated copper phthalocyanine for 

potential use in dye-sensitized solar cells )DSCs(.“

      الجازة الثانية: أ.د.عيل بومجداد، قسم الكيمياء

العلوم  كلية        تسنيم صالح، 

      

      عنوان البحث:

”The role of Carbon Black-supported Au and Ag nanoparti-

cles as Electrocatalysts for the Reduction of CO
2 
to CO.“

       الجائزة الثالثة: د. سهراب زنده بودي، قسم الهندسة الكيميائية

      كلية الهندسة والبرتول 

           عنوان البحث:

”CO
2
 storage using ex-situ process: Energy and 

environmental applications.“

        الفئة الثانية: املدرسون املساعدون:

م. دانه الربيعة، قسم الهندسة الكيميائية       الجائزة األوىل: 

      م. هال الفليج، كلية الهندسة والبرتول

      د. هشام التوين

)من صفحة 12(  حفل الجوائز البحثية التشجيعية ...     

      عنوان البحث:

”.Eulerian-Eulerian CFD modeling of MSF Demister“

الجائزة الثانية: م. هال الفليج، قسم الهندسة الكيميائية

د. هشام التوين، كلية الهندسة والبرتول 

عنوان البحث:

”.Stability aned dymnamics of MSF – gPROMS Simulation“

الجائزة الثالثة: سمرية األخوند، قسم علوم الغذاء والتغذية

مريم العسعويس، كلية العلوم الحياتية 

عنوان البحث:

”The impact of nutrition education on the dietary habits of 

food science and Nutrition students in Kuwait University.“

الفئة الثالثة: طلبة الدراسات العليا:

قسم علوم األرض والبيئة،كلية العلوم  الجائزة األوىل: تسنيم الراشد، 

البحث: عنوان 

”Geostatistical analysis of reservoir parameters at drill-holes & 

Robust estimation for the entire Minagish oil field, Kuwait.“

الجائزة الثانية: ندى محمد سامل، قسم العلوم البيئية، كلية العلوم

البحث: عنوان 

”Antibacterial activity of the synthesized gold nanoparticles )GNP’s(.“

الجائزة الثالثة )مكرر(: إخالص محمد، قسم الكيمياء الحيوية

جميلة زمون، كلية العلوم

عنوان البحث:

”Conformational switch of the cytoplasmic domain of hRAGE 

upon self-association using fluorescence spectroscopy.“

الجائزة الثالثة )مكرر(: دالل البناي، قسم العلوم البيولوجية، كلية العلوم

د. نداء الرصاف، د. نرجس دشتي

عنوان البحث:

”Isolation and characterization of plant promoting growth halo-

philic bacteria from  the  rizhosphere  of Tamarix  aucheriana  in 

Kuwait salt marshes.“
)24 ص   ...... )تتمة    
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احلاصلون على 
املكافآت البحثية

  

   

KU- PAAET MOU

  

   

سلسلة األبحاث المتميزة-11

تواصل سلسلة األبحاث املتميزة – 11 تسليط الضوء عىل جهود قطاع األبحاث و تستعرض اإلنجازات البحثية ألعضاء هيئة التدريس الذين تحظى 
مخرجاتهم البحثية بتميز عاملي و حضور متزايد يف املجالت العلمية املحكمة ذات عامل التأثري. و تشكل هذه األبحاث املنشورة محور “سلسلة األبحاث 

املتميزة”، و التي أطلقها قطاع األبحاث يف أكتوبر 2011 ضمن نرشة مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث، و توفر منصة دامئة لعرض أبرز اإلنجازات البحثية 

القامئة عىل األبحاث املمولة و غري املمولة بجامعة الكويت.  و ببلوغ العدد الحادي عرش، تكون السلسلة قد غطت عىل مدى خمس سنوات قاعدة بحثية 

ضخمة و أبرزت ما مجموعه 48 إنجازاً بحثياً متميزاً ألعضاء هيئة التدريس، مام يؤهلهم للحصول عىل املكافآت البحثية. و قد أطلق قطاع األبحاث برنامج 

املكافآت البحثية التشجيعية عام 2010 كخطوة نحو نرش ثقافة الجودة يف أبحاث أعضاء هيئة التدريس، و تشجيع الكليات ملواصلة األبحاث عالية الجودة 

التي ترسخ األسس العلمية املؤسسية، و تعزز صورة جامعة الكويت و حضورها العاملي.

و يقوم قطاع األبحاث مبتابعة مدى تأثري برنامج املكافآت البحثية التشجيعية، حيث رصد ارتفاعاً ملحوظاً يف عدد األبحاث املنشورة يف املجالت العاملية 

ذات عامل التأثري و املصنفة ضمن فهرس JCR ، و هو تصنيف عاملي يعتمده القطاع لتقييم جودة األبحاث املنشورة بجامعة الكويت. وبالتايل، فإن 

األوراق البحثية املنشورة يف أعىل 25٪ من املجالت املدرجة يف تصنيف JCR ، تدخل تلقائياً يف قامئة األبحاث املؤهلة للجوائز البحثية التشجيعية، و 

هي قامئة يتم تحديثها باستمرار و إدراج املستفيدين الجدد من هذا الربنامج. و وفقاً آلخر اإلحصائيات، فقد بلغ املجموع الكيل للباحثني الحاصلني عىل 

املكافآت البحثية التشجيعية 428 باحثاً عىل مدى السنوات السبع األخرية )2010-2016(، والتي تشمل 138 باحثاً )32.2٪( حصلوا عىل املكافآت البحثية 

التشجيعية عن أبحاثهم املمولة، و 198 باحثاً )46.3٪( عن أبحاثهم غري املمولة، بينام حصل 92 باحثاً )21.5٪( عىل املكافأة نظري حصولهم عىل تقدير 

امتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. إضافة إىل ذلك، حصل 4 باحثون )1٪( عىل املكافأة عن مشاريعهم البحثية املمولة، وهي فئة جديدة من املكافآت 

استحدثها قطاع األبحاث عام 2014 لدعم األبحاث املتميزة. وتشري هذه اإلحصائيات إىل النمو املطرد يف جودة أبحاث جامعة الكويت، و تعكس توجه 

قطاع األبحاث نحو تعزيز معايري االبتكار و التميز يف أبحاث الجامعة، وإرشاك الكليات يف األبحاث التي تحايك األولويات الوطنية و تكون مصدراً للعلم 

و املعرفة و خدمة البرشية. و يف ضوء هذا الهدف، يتيح برنامج املكافآت البحثية املجال ألعضاء هيئة التدريس للمنافسة العلمية عىل املستوى الدويل و 

تحقيق التميز بناًء عىل جدارتهم و جودة أبحاثهم. 

و تجدر اإلشارة إىل أنه يتم تطبيق قوانني و إجراءات موحدة يف نظام املكافآت البحثية البحثية و التي تتوفر تفاصيلها يف كتيب “قواعد و إجراءات دعم 

البحث العلمي”. و وفقاً لتلك القوانني، متنح مكافأة قدرها 1000 د.ك ملؤلف )أو مؤلفي يف حال تعددهم( البحث املتميز املنشور يف أفضل 25% من 

املجالت العاملية ذات عامل التـأثري و املصنفة وفقاً لفهرس JCR يف املجال العلمي للبحث. و يقدم قطاع األبحاث أيضاً مكافأة قدرها 500 د.ك للباحث 

الرئيس عن كل تقرير نهايئ ملرشوع ممول حصل عىل تقدير امتياز من محكم خارجي للكليات العلمية و اإلنسانية. إضافة إىل ذلك، يتم  منح مكافأة 

قدرها 4000 د.ك ملرة واحدة عن املرشوع عند نرشه يف أفضل Q 1( %25( من املجالت العاملية املصنفة وفقاً لفهرس JCR يف املجال العلمي للمرشح.

و بناًء عىل هذه القوانني و اإلرشادات، يقدم الجزء الحادي عرش من سلسلة األبحاث املتميزة أربعة فائزين باملكافآت البحثية التشجيعية مع ملخص 

تقرير أبحاثهم املتميزة، وذلك كاآليت:

Taxing the development structure of  open source communities: An information processing view,” 2015, 80: 27-41-

Interpretation of  the degradation of   silicon HIT solar cells due to inadequate  front contact TCO work function,” published 
in Journal of  Solar Energy Materials & Solar Cells, 2016

د. عبدالرحمن الصلييل )التقرير النهايئ للمرشوع رقم RE04/14(، من قسم الهندسة املدنية يف كلية الهندسة و البرتول، عن التقرير النهايئ 

 “.Potential of  greywater collection and reuse in schools in the State of  Kuwait :ملرشوعه بعنوان

المنشور في مجلة

أ.د. حيدر بهبهاين )املرشوع املمول رقم SC14/13(، من قسم الكيمياء يف كلية العلوم، عن بحثه بعنوان:1. 
“An efficient ultrasonic-mediated one-pot synthe4sis of  2,3,6,7,9-pentaazabicyclo [3.3.1] nonanes via a N,N-dimethylIforma-

د. يارس عبدالرحيم )املرشوع املمول رقم EE02/13 / 2012150801(، من قسم الكيمياء يف كلية العلوم، عن بحثه بعنوان:

RSC Advances Journal

 .2

المنشور في مجلة -145: 423-431.

د. محمد املرزوق )بحث غري ممول(، من قسم الطرق الكمية و نظم املعلومات يف كلية العلوم اإلدارية، عن بحثه بعنوان:  .3

Decision Support Systems Journalالمنشور في مجلة

 .4
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األهداف

جديدة  جزيئات  إنتاج  و وتركيب  تصميم 

نونان  زوباىسيكلو  ا بنتا  مركبات  من 

ملتوقع  ا من  لتى  وا واحدة  خطوة  ىف 

كعوامل  لالنسان  قيمة  لها  تكون  ان 

بطرق  املعدية  األمراض  لعالج  عالجية 

مبتكرة. ء  خرضا

واألهمية: الرئيسية  النتائج 

املركبات  من  لعديد  ا تخليق  تم   

مثل  ملتجانسة  ا غري  مللتوية  ا لحلقية  ا

ىف  نونان  زوباىسيكلو  ا بنتا  مركبات 

تفاعل  طريق  عن  وذلك  واحد  خطوة 

لتوجيهية  ا ئية  ألنتقا ا ذات  مانش  

. غية لفرا ا و

فوق  املوجات  م  إستخدا تم  كام   

ء  الخرضا قة  للطا كمصدر  لصوتية  ا

نوع  ثري  تا دراسة  وكذلك  لتسخني  ا ىف 

ئية  األنتقا عىل  املستخدمة  املذيبات 

لتفاعالت  غية  لفرا وا لتوجيهية  ا

لحلقية. ا فة  األضا

“Interpretation of the degradation of silicon HIT solar cells 
due to inadequate front contact TCO work function”

كوسط  االيثيلئ  لكحول  ا م  استخدا تم   

لبنزين  ا م  استخدا من  بدال  للتفاعل 

يسبب  كان  لذي  وا للتفاعل  كوسط 

وخاصة  الصحية  املشاكل  من  لكثري  ا

. ن لرسطا ا

اكس  اشعة  تقنية  م  استخدا تم   

ىف  لحديثة  ا دية  االحا للبلورات 

غية  لفرا وا ئية  لبنا ا لرتاكيب  ا تحديد 

من  للعديد  املصنعة  للمركبات 

وصحة  دقة  عىل  يدل  مام  املركبات 

لبحثى. ا لعمل  ا

املركبات  تكون  ان  ملتوقع  ا من   

مصدر  لدراسة   ا هذة  ىف  املصنعة 

لها  ملا  لباحثني  ا من  لعديد  ا الهتامم 

كمضادات  قوي  بيولوجى  نشاط  من 

ىف  مذكور  كامهو   نات  للرسطا

يكون  وسوف  لحديثة  ا لدوريات  ا

لقادم.  ا لدراسة  ا موضوع  ذلك 

الخاليا  عمل  لنظرية  البحث  يتعرض 
وصلة  من  املكونة  الكفاءة  عالية  الشمسية 

الالبلوري  السيليكون  مع  البلوري  السيليكون 

األكسيد  من  طبقة  وجود  مع   a-Si:H/c-Si

للسطح  كمالمس   )TCO( املوصل  الشفاف 

فقد  الالبللوري.  للسيلكون  املالصق  األمامي 

أظهرت نتائج املحاكاة الرقمية باستخدام برنامج 

AFORSHET  أنه يف حالة وجود هذه الطبقة 

TCO يتكون مجال كهريب عند املالمس  من ال 
  

   

الممولة المشاريع 

)Contd. P.16...    (

An efficient ultrasonic-mediated 
one-pot synthesis of 2,3,6,7,9-

pentaazabicyclo[3.3.1] nonanes via a 
N,N-dimethylformamide dimethylacetal 

catalyzed Mannich-like reaction

••

••

••

••

••

أ.د. حيدربهبهاني، حمادة محمد، محمد إبراهيم
قسم الكيمياء

كلية العلوم

جامعة الكويت

(SC014/13  :مرشوع رقم)

)16 ص   ...... )تتمة    

مصطفى غنام ، ياسر عبد الرحيم ، غادة شهادة
قسم هندسة الكهربائية 

 كلية الهندسة والبرتول

جامعة الكويت

(EE02/13  :مرشوع رقم)
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لطبقة  ا ر  نهيا إ رد  لوا ا من  نه  أ ئج  لنتا ا

عمل  يتوقف  لتايل  با و  ما  متا ملعاكسة  ا

بني  لفارق  ا د  زديا إ مع  ما  متا لخلية  ا

و    TCO لطبقة  لشغل  ا لة  دا قيمة 

لالبللوري  ا لسيلكون  ا يف  مثيلتها 

ملنحنى  را ينها لة  لحا ا هذه  يف  و  املالصق 

تقرتح  ية  لنها ا يف  و   . ما متا  )I-V( لبياين  ا

رتفاع  إ من  لتأكد  ا رضورة  لدراسة  ا

لسيلكون  ا يف  لحرة  ا لفجوات  ا تركيز 

من  لنوع  ا هذا  ء  أدا لضامن  لالبللوري  ا

له. املشهودة  املرتفعة  بالكفاءة  الخاليا 

ئج  لنتا ا بينت  و   . للخلية  األمامي 

لشغل  ا لة  ا د قيمة  نت  كا ا  ذ إ نه  أ

املالمس  لهذا    )work  function(

لسيلكون  ا يف  مثيلتها  من  أصغر 

هذا  فإن  لها  املالصق  لالبللوري  ا

املجال  مع  يتفاعل  لكهريب  ا املجال 

لفارق  ا السطح  عند  املوجود  لكهريب  ا

لسيليكون  ا و  لبلوري  ا لسيليكون  ا بني 

 )a-Si :H/c-Si niterface(  الالبلوري

فريمي  قة  طا مستوى  عىل  يؤثر  مام 

فؤ  لتكا ا عصبة  طاقة  عن  يبعدها  و 

املصادر  مجتمعات  يف  املرشفني  يحمل 
يف  املجهود  جل  والحرة  املفتوحة 

بني  والتنسيق  التطوير  إسهامات  تقييم 

الخاصة  إسهاماتهم  عن  فضال  املطورين، 

التطوير. ونظراً لدور املرشفني املركزي  يف 

طريقة  بني  العالقة  بدراسة  فسنقوم 

كان  إذا  وما  للمرشفني  العمل  تنظيم 

املجتمع  أداء  عىل  آثار  من  التنظيم  لهذا 

التطويري. 

عىل  مبني  منوذج  العمل  هذا  يف  نقدم 

كيفية  يوضح  املعلومات  تحليل  نظرية 

يعتمد عىل قدرة  املجتمع ككل  أداء  تأثر 

املتعلقة  املعلومات  تحليل  يف  املرشف 

البيانات  تحليل  بعد  التطوير.  بعملية 

املفتوحة  للمصادر  محتمع   237 من  

املفتوحة  املصادر  مجتمعات  بأن  وجنا 

التطويري  باألداء  بعضها  عن  تختلف 

التنظيم  وأن  املرشفني  مركزية  بإختالف 

تتعلق  سامت  ثالث  عىل  يعتمد  األمثل 

وهي:  للمرشفني  املعلومات  بتدفق 

والشك  الوظيفة  رويتنية  أو  بساطة 

 إجهاد هيكل التطوير يف جمتمعات  
 املصادر املفتوحة ، نظرة من خالل

نظرية حتليل املعلومات

التطوير معقدة ومستقلة  وإذا كانت وظائف 

الجديدة  باإلسهامات  املرتبطة  الشك  ونسبة 

أفضل  يكون  الالمركزي  الهيكل  فإن  عالية 

املجتمع. ألداء 

 

الدراسة  نتائج  مبناقشة  البحث  هذا  نختم 

لألبحاث  التوجهات  بعض  ونرسم  وحدودها 

 . ملستقبلية ا

  

   

األبحاث غير الممولة 

عن  الوظيفة  وإستقاللية  بالوظيفة  املرتبط 

األخرى.  الوظائف 

التطويرية  املشاريع  فإن  عام،  بشكل 

وظائفها  ببساطة  تنتسم  التي  للربمجيات 

يف  الشكل  نسبة  وقلة  الوظائف  وبرتابط 

املساهامت  بحداثة  املربتطة  بسبب  الوظائف 

املركزي.   التنظيمي  للهيكل  أكرث  مناسبة  تكون 

ر  د ملصا ا ت  مجتمعا يف  ير  لتطو ا مرشيف  هيكل  عىل  ء  لضو ا نسلط   
. حة ملفتو ا

المعلومات  تحليل  نظرية  على  مبنية  المشروع  أداء  نظرية  لنموذج  دراسة   
المفتوحة. المصادر  فعال من مشاريع  237 مشروع  تستخدم 

تشير نتائج البحث الى ان وظائف التطوير عندما تكون روتينية و مستقلة و ال  
العكس صحيح. و  مركزي,  تطوير  لهيكل  مناسبة  تكون  فإنها  الشك  يحيطها   

لفجوات  ا تركيز  من  لحد  ا إىل  يؤدي  و 

لالبللوري  ا لسيلكون  ا طبقة  يف  لحرة  ا

لفجوات  ا تركيز  إضعاف  إىل  لتايل  با و 

املوجودة  املعاكسة  لطبقة  ا يف  لحرة  ا

ئج  لنتا ا تظهر  كام  لفارق.  ا السطح  عند 

لة  كدا لخلية  ا ر  لتيا لبياين  ا املنحنى  أن 

ء  أدا عن  املعرب   )I-V( لخلية  ا جهد  يف 

قيمة  بصغر  بشدة  يتأثر  ءة  املضا لخلية  ا

تقل  حيث    TCOال لطبقة  لشغل  ا لة  دا

و   )Fi l l  Factor( امللء  معامل  قيمة 

تبني  كام   .S حرف  هيئة  املنحنى  يأخذ 

محمد المرزوق
قسم الطرق الكمية ونظم املعلومات 

 كلية العلوم اإلدارية

جامعة الكويت

••

••

••

)من صفحة 15(  سلسلة األبحاث المتميزة...     
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Potential of Greywater Collection and 
Reuse in Schools in the State of Kuwait

لعامل  ا دول  أعىل  من  لكويت  ا دولة  تعد 
معدل  وصل  حيث  ملياه  ا استهالك  يف 

لرت   500 إىل  لكويت  ا يف  ملياه  ا استهالك 

ال  لعاملي  ا املعدل  بأن  علام  يوميا  للفرد 

وعليه  ليوم.  ا يف  للفرد  لرت   200 يتجاوز 

لتوفري  لطرق  ا بجميع  لتفكري  ا فيجب 

أحد  ه  مليا ا تدوير  إعادة  ويعد  ه  مليا ا

 . بها لتفكري  ا يجب  لتي  ا لحلول  ا أهم 

لقلة  دية  لرما ا ه  مليا با يسمى  ما  خصوصا 

من  تقريبا  وخلوها  بها  مللوثات  ا نسبة 

لعضوية. ا مللوثات  ا

من  لخارجة  ا ه  مليا ا هي  لرمادية  ا ه  مليا ا

لغساالت  وا االستحامم  وأحواض  املغاسل 

دية  لرما ا ه  مليا ا تأخذ  األرضية.  واملصارف 

تؤول  لذي  ا لرمادي  ا للون  ا من  اسمها 

من  لخارجة  ا ه  مليا ا أما  لركود.  ا بعد  ليه  إ

من  تعد  وال  ء  سودا مياه  فهي  املراحيض 

دية.  لرما ا ه  مليا ا

لبحث  ا ا  هذ يف  حثني  لبا ا هدفت 

ه  مليا ا لجة  ومعا جمع  نية  مكا إ سة  لدرا

لكويت.  ا دولة  رس  مدا يف  دية  لرما ا

لرئيسية  ا حل  ملرا ا من  سة  لدرا ا لفت  تأ

 : لية لتا ا

ه  مليا ا وخصائص  كمية  تحديد   .1

املدارس يف  لناتجة  ا دية  لرما ا

لجة  معا عمليات  دراسة   .2

يف  لرمادية  ا ه  للميا املختلفة 

أنسبها ر  الختيا املخترب 

من  للتأكد  م  لنظا ا تجربة   .3

ليته فعا

لجة  ومعا جمع  نظام  تصميم   .4

تطبيقه  ممكن  لرمادية  ا ه  مليا ا

لكويت ا دولة  مدارس  يف 

ئج  نتا لعدة  لباحثني  ا وتوصل 

: منها مهمة 

لناتجة  ا دية  لرما ا ه  مليا ا كمية   .1

تصل  كبرية  لكويت  ا مدارس  يف 

للمدرسة  ليوم  با لرت   5000

لكل  لرت   7 .3 ومبعدل  لواحدة  ا

ليوم. ا يف  طالب 

ملياه  ا خواص  رصد  تم  تم   .2
مدارس  يف  الناتجة  الرمادية 

خواصها  دراسة  خالل  من  الكويت 

والبيولوجية والفيزيائية  الكيميائية 

 

لتجميع  متكامل  نظام  تصميم  تم   .3

الناتجة  الرمادية  املياه  ومعالجة 

ألغراض  الستخدامها  املدارس  من 

تنظيف  أو  التجمييل  الري 

املدارس  نفس  يف  املراحيض 

) م للنظا صورة  )مرفق 

  

   

التقرير النهائي للمشروع

  

   

Research Highlights

Kuwait is one of the top countries in the world in the consumption of water where the rate of water

consumption is almost 500 liters per person per day, where the global average does not exceed 200 liters

per person per day. Recycling of water is one of the most important solutions that must be thought out.

Especially recycling of greywater. Greywater is that portion of untreated household wastewater that has not

come into contact with toilet water. It is much less polluted and can be treated and reused for landscape

irrigation and /or toilet flushing within the premises. Recycling of household greywater safely,

economically, efficiently and conveniently not only helps conserving water resources in Kuwait but also

lead to sustainable buildings. The potential for use of greywater is much higher in institutions such as

schools, colleges and universities as well as worship places where it is expected that the quantity and quality

of water are adequate to support green areas surrounding the buildings.

This study provides important information on greywater generated at schools to fill a gap in the

literatures. Such information include the generation rate of greywater as L/p/d and variations in

greywater generation rates with different school levels. In addition, this study shows the

characteristics of greywater generated from schools in Kuwait. Table 1 shows flow rate generated 

at schools surveyed in this study. 

Table1: Greywater flow rates generated at schools surveyed in this study

No School name School
level

Student
Gender

No. of 
students

Greywater
generation rate

)L/p/d)

Greywater
generation
rate )L/d)

1 Al-Khalil Bin
Ahmed intermediate boys 500 4.0 2000

2 Ashbilia primary girls 424 10.6 4494.4

3 Al-Ma'amoon primary boys 317 16 5072

4 Naela intermediate girls 377 4.8 1809.6

5 Hamad essa Al-
regayeb secondary boys 397 2.9 1151.3

6 Al-Jazair secondary girls 416 3.2 1331.2

7 Gurnata intermediate girls 258 9.6 2476.8

  

   

Greywater generation in the surveyed schools ranged between 2.9–16 L/p/d, with an average of

7.3 L/p/d, and reflected the school level of education )i.e. student age(. The highest rates were

observed in primary schools while the lowest rates were observed in secondary schools where

students are older and use the water more wisely. The school greywater characteristics differ

from those of residential greywater but lie within the range of light greywater quality. They

indicate a waste with low BOD5 and COD values and have relatively high solids, conductivity,

and sodium content due to excessive use of hand soap. Table 2 summaries the 

characteristics of the greywater in the school studied.

Table 2: Characteristics of untreated greywater

Parameter Unit Schools greywater in
Kuwait )This Study(

 Range Mean

pH  5.95 - 8.69 7.14

Total Solids mg/L 110 - 466 165

Suspended solids mg/L 2 - 146 16.1

Dissolved solids mg/L 90 - 300 140

Turbidity NTU 0.07 - 36.4 10.9

BOD5 mg/L 0 - 65 15.8

COD mg/L 6.4 - 170 50

DO mg/L 5.8 - 7.8 6.6

Nitrite mg/L < 0.02 - 2.6 0.4

Nitrate mg/L < 0.3 - 31.1 5.04

Ammonia mg/L < .05 -6.4 2.9
Total Kjeldahl

Nitrogen mg/L   

Total Phosphorus mg/L <0.05 - 2.6 0.218

Sulphate mg/L   
Conductivity mS/cm 177 - 1446 443

Hardness )Ca & Mg( mg/L as CaCO3 <1 - 178 27.7

Sodium mg/L 4.4 -135 32

Alkalinity mg/L as CaCO3 31 - 145 67.5

chloride mg/L 5 - 115 42.3

Total coliforms MPN 89 -352 196

Faecal Coliforms MPN 0 0

البحث يف  الرئيسة  النقاط     

)24 ص   ...... )تتمة    

د. محمد عبد الرحمن الصليلي، 
د. محمد حمادة ، د. رواء الجار هللا

قسم الهندسة املدنية 

كلية الهندسة والبرتول

جامعة الكويت

(RE004/12  :مرشوع رقم)
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أبحاث يف  التطورات  آخر  تقدم   حيث 

و األكادميي  املجتمع  ُتبقي  و   الكليات 

بالنشاط دائم  اطالع  عىل  عام  بشكل   القراء 

للتعاون املتاحة  الفرص  و  املؤسيس   البحثي 

األبحاث قطاع  يلتزم  لذلك،  و   الخارجي. 

و مستمر  بشكل  املطبوعات  هذه   بإصدار 

و الجامعة  رؤية  تعزيز  سبيل  يف   متجدد 

من الذي  األمر  العاملي،  االهتامم   استقطاب 

املؤسيس التواصل  مجاالت  يفتح  أن   شأنه 

العاملي. املستوى  عىل  البحثية  الرشاكات  و 

نائب مكتب  مطبوعات  تشمل   كام 

املجالت سلسلة  لألبحاث  الجامعة   مدير 

النرش مجلس  عن  تصدر  التي   العلمية 

ته إصدارا أحدث  أطلق  الذي  و   العلمي 

حتى يونيو  شهر  منتصف  من  ًء  بتدا  ا

الخليج دراسات  مركز  أما   .2016  ديسمرب 

إصدار من  انتهى  فقد  العربية  الجزيرة   و 

امللخصات و  لتقارير  ا و  الكتب   بعض 

حول مطبوعاته  أجندة  ضمن   املختارة 

العريب. الخليج  منطقة  يف  التطورات   آخر 

كافة عىل  رسيعة  نظرة  ييل  فيام   و 

الجامعة مدير  نائب  مكتب   إصدارات 

حتى يوليو  من  الفرتة  خالل   لألبحاث 

:2016 ديسمرب 

قناة  اإلصدارات 

إلبراز  ثابتة 

العلمية التطورات 

على املؤسسية   

العاملية الساحة   

جامعة مدير  نائب  مكتب   يواصل 

األكادميي للعام  إصداراته  لألبحاث   الكويت 

 2017/2016 والتي تهدف إىل حفظ و توثيق

و سياستها  و  الكويت  جامعة  َمهمة  نرش   و 

 إبرازها عاملياً، و يتعهد بالتزامات و أولويات

لجامعة الذهبي  اليوبيل  حلول  مع   جديدة 

املطبوعات هذه  ضمن  من  و   الكويت. 

عن “ملحات  إصدار  من  الجديدة   الطبعة 

تتميز حيث    ”2018/2017 الكويت   جامعة 

شمولية. و  تطوراً  أكرث  بكونها  الطبعة   هذ 

إعادة وضع  عىل  األبحاث  قطاع  عمل  قد   و 

آخر يشمل  بحيث  اإلصدار  لهذا   تصور 

األكادميي املستوى  عىل  املؤسسية   التطورات 

العلمية القطاعات  يف  التنفيذي  و  البحثي   و 

البيانات جمع  حالياً  يتم  و  اإلدارية،   و 

و الكليات  و  القطاعات  كافة  من   املطلوبة 

الجديدة. الطبعة  يف  إلدراجها  املراكز 

تجهيز عىل  األبحاث  قطاع  يعكف   و 

العدد مثل  األخرى  الرئيسة   إصداراته 

األبحاث مجاالت  إىل  “املرشد  من   الثامن 

نسخة و  مطبوعة  نسخ  توفري  و   ”)2017( 

العددين 23 و 24  إلكرتونية منه، إضافة إىل 

تقدم التي  املمولة”  األبحاث  “سلسلة   من 

العامني خالل  الكليات  ألبحاث  شاملة   نظرة 

،2015/2014 و   2014/2013  األكادمييني 

من  2016 ديسمرب  شهر  عدد  عن   فضاًل 

لألبحاث الجامعة  مدير  نائب  مكتب   نرشة 

و األبحاث.  قطاع  أنشطة  أبرز  تجمع   التي 

قطاع أنشطة  أبرز  لتوثيق  الحاجة  دعت   قد 

جديدة مجموعة  إعداد  خالل  من   األبحاث 

امللصق يوم  لفعالية  اإلعالمية  املواد  من   كلياً 

و اإلنسانية،  و  العلمية  للكليات   العلمي 

لسلفة التنويري  اللقاء  عن  اإلعالن   ملصقات 

مواعيد تحديد  عن  فضاًل  التمهيدي،   البحث 

قطاع يلتزم  التي   )2016(  SPSS ورشة عمل 

و للباحثني  خدمة  سنوياً  بتنظيمها   األبحاث 

مطبوعات تشمل  و  التدريس.  هيئة   أعضاء 
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أحدث إصدارات مكتب   
نائب مدير الجامعة لألبحاث

مناذج من  كالًّ  العلمي  امللصق  يوم   فعالية 

و لباحثني،  ا إرشادات  و   امللصقات، 

و املعلومات،  دليل  و  الدعوة،   بطاقات 

ذلك و  املذكرات  و  لتعريف  ا  بطاقات 

حتى الكليات  من  امللصقات  استالم   قبل 

يف الفعالية  موعد  بحلول  جاهزة   تكون 

السنوي لتقرير  ا أما   .2017 مارس   شهر 

فيجري  ،2016/2015 األبحاث   لقطاع 

الرضورية اإلحصائيات  إعداد  لياً   حا

ره.  إلصدا

الذي األساس  املطبوعات  برنامج  يشكل   و 

األبحاث قطاع  إسرتاتيجية  عليه   تقوم 

يواصل لألحباث   اجلامعة  مدير  نائب   مكتب 

2017/2016 األكادميي  للعام   إصداراته 

جديدة أولويات  و  بالتزامات  يتعهد   و 

الكويت جلامعة  الذهيب  اليوبيل  مع  تزامنًا 

 إصدارات قطاع األبحاث تهدف إلى
حفظ و توثيق و نشر َمهمة جامعة الكويت

و سياستها و إبراز برامجها عالميًا   
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األبحاث  نرشة    

 :2016 يونيو/يوليو 

صدرت  التي  و 

الجديدة  بحلتها 

العدد  هذا  يف 

نائب  رسالة  مع 

••

إىل  إضافًة   ،2016 يناير  إىل   2015 سبتمرب 

حتى  الصادرة  األخرى  املهمة  املطبوعات 

إىل  “املرشد  إصدار  يونيو 2016 مبا يف ذلك 

النرشة  اشتملت  كام  األبحاث”.  مجاالت 

و  باألبحاث،  املتعلقة  اإلعالنات  بعض  عىل 

األكادميي  للعام  املستقبلية  األنشطة  بعض 

يوليو  عدد  إصدار  تم  قد  و   .2017/2016

و  العربية  باللغتني  النرشة  من   2016

واسع،  نطاق  عىل  توزيعه  و  اإلنجليزية، 

ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  عىل  نرشه  تم  كام 

لالبحاث  الجامعة  مدير  نائب 
(http://www.ovpr.kuniv.edu). 

  

   

بيانات  قاعدة  يشكل  و  الكويت، 

لفكرية  ا مللكية  ا و  االخرتاع  ءات  لربا

لبحث  ا متيز  عالمة  عتبارها  با

يضم  و  لكويت.  ا بجامعة  لعلمي  ا

ء  ألعضا ملتميزة  ا األبحاث  ر  اإلصدا

سجلت  لتي  ا و  لتدريس  ا هيئة 

املتحدة،  لواليات  ا يف  اخرتاع  ءات  برا

أهم  منه  األول  املجلد  يوثق  حيث 

ءات  برا عىل  لحاصلني  ا حول  نات  لبيا ا

 .2016 حتى  و   2010 عام  من  اخرتاع 

موجز  وصف  عىل  ر  اإلصدا يشمل  و 

ءة  برا رقم  و  علمي،  اخرتاع  لكل 

عام  بشكل  و   . تاريخها و  االخرتاع 

 34 مجموعه  ما  ر  اإلصدا يغطي 

ء  أعضا إىل  اإلشارة  مع  عاً  اخرتا

تهم.  كليا و  ئز  لفا ا لبحثي  ا لفريق  ا

االخرتاع  ءات  برا توزعت  قد  و 

لصيدلة،  ا و  لرتبية،  ا كليات  عىل 

الطب،  و  لبرتول،  وا لهندسة  ا و 

و  لعلوم،  ا و  تية،  لحيا ا لعلوم  ا و 

ر  اإلصدا يتضمن  و  رية.  اإلدا لعلوم  ا

حول  لكويت  ا جامعة  ملدير  كلمة 

تعزيز  يف  للجامعة  لحيوي  ا لدور  ا

لتميز  ا و  اإلبداع  و  ر  االبتكا فة  ثقا

لبحثي.  ا و  األكادميي  لصعيدين  ا عىل 

لبحثي  ا لنشاط  ا ر  اإلصدا يوثق  كام 

ذلك  و  لكويت  ا جامعة  يف  يد  ملتزا ا

لتأثري  وا لجودة  ا عوامل  حيث  من 

تعطي  حيث  لعاملي،  ا لقبول  ا و 

فرصة  لالخرتاعات  لعلمية  ا لقيمة  ا

املمكنة  تها  تطبيقا من  لالستفادة 

ر  إطا و  مناسبة  آلية  خالل  من 

بقيمة  لوعي  ا تنمي  حني  يف  ترشيعي، 

أهميتها  و  لجديدة  ا االخرتاعات 

كام  لبرشية.  ا و  املجتمع  و  للعلم 

لألبحاث  لجامعة  ا مدير  نائب  م  قا

لضوء  ا سلط  و  ر،  اإلصدا هذا  بتقديم 

لبحثية  ا املخرجات  عىل  كلمته  يف 

هذا  أهمية  عىل  مشدداً  ملبتكرة  ا

جهود  من  جزء  عتباره  با ر  اإلصدا

و  لقطاع  ا يف  االخرتاع  ءات  برا مكتب 

تسجيل  عملية  للباحثني  يسهل  لذي  ا

قطاع  يسعى  و  تهم.  اخرتعا ءات  برا

••

إصدارات قطاع األبحاث )يوليو -        . I

ديسمرب 2016( :   

أبرز  تغطي  و  لألبحاث،  الجامعة  مدير 

بجامعة  العلمي  البحث  يف  التطورات 

الرشاكات  و  البحثية  املنح  و  الكويت 

للتميز  التشجيعية  الجوائز  و  الخارجية 

املساعدين  العدد  يقدم  كام  العلمي. 

و  لألبحاث،  الجامعة  مدير  لنائب  الجدد 

و  التحرير.  طاقم  و  النرشة  تحرير  رئيس 

األنشطة  و  األحداث  أبرز  العدد  يغطي 

 2016 يونيو  إىل  فرباير  من  الفرتة  خالل 

بني  البحثية  الرشاكة  اتفاقية  توقيع  مثل  

للتعليم  العامة  الهيئة  و  الكويت  جامعة 

الفعالية  و  التدريب،  و  التطبيقي 

للكليات  العلمي  امللصق  ليوم  السنوية 

أسامء  إعالن  و  اإلنسانية،  و  العلمية 

و  العلمي  امللصق  يوم  بجوائز  الفائزين 

جانب  إىل  العليا،  الدراسا  طلبة  مشاريع 

العدد  تضمن  كام  االخرتاع.  براءات  جوائز 

نائب  ملكتب  الوفود  بعض  زيارات  تغطية 

جامعة  وفد  مثل  لألبحاث  الجامعة  مدير 

واملحارض  املتحدة،  اململكة   – كرانفيلد 

الطبية  العلوم  مركز  مؤمتر  يف  الرئيس 

املتحدة،  اململكة  من  العلمي  للملصق 

الزائر  الوفد  و   ،IMEC رشكة  وفد  و 

الفريق  قام  كام  املاليزية.  الجامعة  من 

كلية  بزيارة  األبحاث  قطاع  يف  التنفيذي 

أعضاء  مع  تفاعلية  جلسة  لعقد  العلوم 

مواضيع  حول  الكلية  يف  التدريس  هيئة 

نائب  زيارة  عن  فضاًل  مختلفة،  بحثية 

الكويت  ملعهد  لألبحاث  الجامعة  مدير 

من  العارش  العدد  أما  العلمية.  لألبحاث 

كل  تضمن  فقد  املتميزة  األبحاث  سلسلة 

األربعة  الفائزين  أبحاث  ملخصات  من 

و  القادمة،  املتميزة  األبحاث  بجوائز 

من  الكليات  ألبحاث  تحليلية  نظرة 
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  اخرتاعات جامعة 

املجلد  الكويت، 

هو  و   -2016  ،1

متميز  إصدار 

االخرتاعات  يضم 

لجامعة  العلمية 

••

إصدار على   الرتكيز 
حيوية  مطبوعات 
من الباحثني   جتمع 

القارات  خمتلف 
الثقافات  و 

أبعاد  الكتشاف 
مبتكرة  جديدة 

العلمي البحث  خالل  من 
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لألبحاث الجامعة 

إىل  ملرشد  “ا ر  إصدا من  لثامن  ا

شموليًة  أكرث  األبحاث”  مجاالت 

من  طويلة  الئحة  عىل  يحتوي  إذ 

لتي  ا لجديدة  ا لبحثية  ا املجاالت 

م  األقسا و  لكليات  ا بها  تقدمت 

املجاالت  قامئة  إىل  نضمت  ا و  لعلمية  ا

و  لتخصصات.  ا مختلف  يف  لية  لحا ا

رات  خيا تقديم  إىل  ر  اإلصدا يهدف 

فيام  للباحثني  املجاالت  من  أوسع 

يتامىش  حيث  لعلمية،  ا ميولهم  يخص 

مع  لدليل  ا لهذا  لدوري  ا لتحديث  ا

و  املؤسسية  لتنموية  ا ملتطلبات  ا

و  جديدة،  م  أقسا و  كليات  ء  إنشا

لخدمة  مبتكرة  مج  برا استحداث 

تتطلب  و  ملتقدم.  ا لعلمي  ا لبحث  ا

 ، تصنيفاً و  توصيفاً  لجديدة  ا املجاالت 

مع  لجديد  ا لدليل  ا يف  رجها  إدا ثم 

يتطلب  لذي  ا األمر   ، مها رقا أ تحديد 

قاعدة  يرثي  حني  يف   ، مكثفاً تحديثاً 

املوجودة  لبحثية  ا املجاالت  نات  بيا

عملية  بدأت  قد  و  ألبحاث.  ا قطاع  يف 

دعا  حيث   2016 بريل  إ يف  لتحديث  ا

لتقديم  لكليات  ا ألبحاث  ا قطاع 

األبحاث  مجاالت  من  محدثة  قامئة 

فة  باإلضا لدليل،  ا يف  راجها  إلدا

للغتني  با املصطلحات  مراجعة  إىل 

لدقة  ا لضامن  إلنجليزية  ا و  لعربية  ا

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

  

   

  

   

ر  اإلصدا هذا  خالل  من  األبحاث 

ممكنة  رشيحة  أكرب  تعريف  إىل 

لرتكيز  ا و  لكويت  ا جامعة  باخرتاعات 

إىل  تحويلها  و  تسويقها  نية  إمكا عىل 

املجتمع.  تخدم  صناعية  ومنتجات  مواد 

طور  يف  اإلصدار  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

و  العربية  باللغتني  حالياً  الطباعة 

العام  خالل  إلطالقه  متهيداً  اإلنجليزية 

.2016

د  بإعدا لقطاع  ا يقوم  و  لعلمية.  ا

ليكون  ر  اإلصدا من  مطبوعة  نسخ 

الرسيع،  للرجوع  ليد  ا متناول  يف 

اإللكرتوين  املوقع  عىل  يوفره  كام 

من  ئل  لها ا لكم  ا إىل  لوصول  ا لتسهيل 

تم  قد  و   . لكرتونياً إ األبحاث  مجاالت 

للدليل  األساسية  نات  لبيا ا تجميع 

عملية  لياً  حا تجري  و   ، مراجعتها و 

من  متقدمة  مرحلة  يف  هو  و  لرتميز،  ا

. عة لطبا ا

املمولة  األبحاث  سلسلة  ر  إصدا األبحاث 

عامني   24 و   23 لعدد  ا يغطي  حيث 

 .2015/2014 و   2014/2013 كادمييني  أ

ريع  املشا فة  كا نات  بيا لعدد  ا يجمع  و 

و  لكليات  ا حسب  واملستكملة  رية  لجا ا

ريع  املشا ذلك  يف  مبا  لعلمية  ا م  األقسا

طلبة  ريع  مشا و  املشرتكة  لبحثية  ا

مدى  يعكس  مام   ، لعليا ا لدراسات  ا

معة  جا يف  لبحث  ا مجاالت  تنوع 

ريع  املشا تصنيف  يتم  و  لكويت.  ا

نوع  حيث  من  ر  اإلصدا هذا  يف  لبحثية  ا

ريع  املشا و  لتمويل،  ا مصدر  و  ملنحة،  ا

و  لتدريس،  ا هيئة  ء  ألعضا ملمنوحة  ا

ذات  ريع  املشا و  لعليا  ا لدراسات  ا طلبة 

املشرتك.  لتمويل  ا

حيث  من  ريع  املشا ترتيب  تم  كام 

فريق  و  لبحث،  ا ن  عنوا و  ملنحة،  ا رقم 

ملدة  ا و  ية،  لبدا ا ريخ  تا و  املرشوع، 

املرشوع  كتامل  ا ريخ  تا و  لزمنية،  ا

و  املخصصة.  نية  مليزا ا و   ، أمكن( )حيثام 

لعدد  ا من  األول  لجزء  ا تخصيص  تم  قد 

لكويت،  ا معة  جا متولها  لتي  ا ريع  للمشا

ملمولة  ا ريع  املشا لثاين  ا لجزء  ا يضم  بينام 

مؤسسات  مع  لتعاون  با مشرتك  بشكل 

فيشمل  لثالث  ا لجزء  ا أما  خارجية، 

 . لعليا ا لدراسات  ا طلبة  ريع  مشا فة  كا

ريع  املشا ئيات  إحصا لحاق  إ تم  قد  و 

من  نية  بيا رسوم  و  ول  جدا شكل  عىل 

املستكملة،  و  رية  لجا ا ريع  املشا حيث 

و  نية،  إلنسا ا لكليات  ا أبحاث  و 

تم  لتي  ا لكليات  وا لخارجي،  ا لتمويل  ا

ترتيب  تم  كام   . مؤخراً ريع  املشا منحها 

يف  وردت  لتي  ا لباحثني  ا أسامء  جميع 

لباحثني  ا فهرس  يف  أبجدياً  ر  اإلصدا هذا 

تشري  لتي  ا لصفحات  ا م  رقا أ نب  جا إىل 

األمر  بهم،  الخاصة  املشاريع  موضع  إىل 

إىل  املرشد   

ت  ال مجا

 ، ث بحا أل ا

 2 0 1 7 / 2 0 1 6

يعترب    –

د  لعد ا

••
عن  ملحات 

معة  جا

يت  لكو ا

 2 0 1 7 / 2 0 1 6

قطاع  بدأ   –

ث  بحا أل ا

  

   

••

“ملحات  ر  إلصدا نات  لبيا ا تحديث  عملية 

و   ،”2017/2016 لكويت  ا جامعة  عن 

هي  و  ملة،  شا مؤسسية  ملحة  يقدم  لذي  ا

زه  إلنجا األبحاث  لقطاع  موكلة  مهمة 

مدير  مكتب  فقة  مبوا دورية  بصفة 

ركة  مشا ر  اإلصدا يضم  و  معة.  لجا ا

و  لعليا  ا لتنفيذية  ا رات  إلدا ا جميع 

فق  ملرا ا و  كز  ملرا ا و  لكليات  ا و  عات  لقطا ا

بغرض  لوحدات،  ا و  ندة  ملسا ا لخدمية  ا

حول  تيجية  إسرتا تنموية  نبذة  تقديم 

ألولويات،  ا و  ملؤسسية،  ا مج  لربا ا فة  كا

عن  فضاًل  لتسهيالت،  ا و  رد  ملوا ا و 

و  ملستقبلية،  ا األهداف  و  ألنشطة  ا

ئم  قا مل  متكا واحد  ر  إصدا يف  ذلك 

جميع  من  ملقدمة  ا نات  لبيا ا عىل 

قطاع  بدأ  قد  و  معة.  لجا ا يف  عات  لقطا ا

يف  لالزمة  ا نات  لبيا ا بتجميع  ألبحاث  ا

بات  خطا ل  رسا إ تم  حيث   ،2016 يونيو 

قطاع  لتزويد  ملعنية  ا عات  لقطا ا لكل 

لرؤى  ا و  مج  لربا وا باألنشطة  ألبحاث  ا

يعكف  و  بهم،  لخاصة  ا ملستقبلية  ا

بعة  متا عىل  لياً  حا ألبحاث  ا قطاع 

ل  يزا ال  و  عات،  لقطا ا تذكري  و  لردود  ا

نسختني  ز  إلنجا لردود  ا بقية  ر  نتظا ا يف 

و  لعربية  ا للغتني  با ر  اإلصدا من 

. ية نجليز إل ا

املمولة  األبحاث 

 2 0 1 4 / 2 0 1 3

 2015/2014 و 

 23 )الجزء 

 –  )24 و 

قطاع  يواصل 

••
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مرشوع  ألي  لوصول  ا عملية  يسهل  لذي  ا

ر  نتشا ا مدى  ر  اإلصدا بع  يتا و  ر.  اإلصدا يف 

بجامعة  للكليات  لبحثي  ا لنشاط  ا

جديدة  نات  بيا يضيف  حيث  لكويت،  ا

باألبحاث  لخاصة  ا نات  لبيا ا لقاعدة 

 29 مدى  عىل  املوثقة  املمولة  املؤسسية 

من  ية  لنها ا املرحلة  يف  اآلن  هو  و   ، ماً عا

اإلنجليزية. و  لعربية  ا للغتني  با لطباعة  ا

قطاع  يف  األخرى  املطبوعات 

لتحضري  ا بدأ   –  2016 األبحاث، 

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

يوم  لية  فعا من  يد  لجد ا للموسم 

لعلمية  ا ت  للكليا لعلمي  ا مللصق  ا

 ،2016 سبتمرب  شهر  منذ  نية  إلنسا ا و 

ج  ذ منا عة  طبا من  ء  النتها ا تم  حيث 

صة  لخا ا إلعالمية  ا د  ملوا ا و  ت  مللصقا ا

عنها  علن  أ لتي  ا لية  لفعا ا ه  بهذ

و   ،2016 بر  كتو أ يف  ث  ألبحا ا قطاع 

رس  ما شهر  يف  تكون  ن  أ ملقرر  ا من 

ت  مللصقا ا ج  ذ منا توفري  تم  كام   . 2 0 1 7

بعض  مع  لكرتوين  إل ا ملوقع  ا عىل 

عملية  لتسهيل  لفنية  ا ت  صفا ملوا ا

حثني  لبا ا عىل  ت  مللصقا ا تحضري 

 . بة ملطلو ا يري  ملعا ا و  للرشوط  وفقاً 

عة  طبا بعد  ث  ألبحا ا قطاع  يستعد  و

مكثفة  ملرحلة  ألولية  ا د  ملوا ا ه  هذ

لتي  ا ت  مللصقا ا فة  كا عة  طبا من 

فة  إلضا با  ، ركة ملشا ا ت  لكليا ا ترسلها 

ث  لألبحا يت  لكو ا معهد  ت  ملصقا ىل  إ

زمني  ول  جد وفق  لك  ذ و   ، لعلمية ا

عة  طبا يضاً  أ ملقرر  ا من  و   . د محد

 2 0 1 7 لعلمية  ا ت  مللصقا ا كتيب 

عىل  ركة  ملشا ا ت  مللصقا ا م  يقد ي  لذ ا

حسب  مرتبة  مصغرة  ج  ذ منا هيئة 

ر  ا إلصد ا ا  هذ يعترب  حيث   ، ت لكليا ا

حول  ت  نا لبيا ا ز  ألبر بت  ثا سجل 

لبحثي  ا ط  لنشا ا ت  تطورا ث  أحد

رسني  ملد ا و   ، يس ر لتد ا هيئة  ء  ألعضا

ت  سا را لد ا طلبة  و  ين  عد ملسا ا

د  ملوا ا فة  كا عة  طبا متت  كام   . لعليا ا

ألخرى  ا ت  ليا للفعا لالزمة  ا إلعالمية  ا

لبحث  ا لسلفة  يري  لتنو ا ء  للقا ا مثل 

حيث   ، S S P S ورشة  و  ي  لتمهيد ا

و  ت  مللصقا ا و  ت  إلعالنا ا نرش  تم 

للغتني  با سع  وا ق  نطا عىل  يعها  ز تو

. ية إلنحليز ا و  بية  لعر ا

إصدارات مجلس النرش العلمي     .II

)يوليو - ديسمرب 2016(    

لعلمي  ا لنرش  ا مجلس  صل  يوا

من  ت  را ا إلصد ا ث  أحد طالق  إ

ملتنوعة  ا ية  ور لد ا مجالته 

ملجالت  ا من  جزء  رها  عتبا با

حيث   ، يت لكو ا معة  لجا لعلمية  ا

ة  يد جد سلسلة  حثني  للبا م  تقد

ملنجزة  ا ت  سا را لد ا و  الت  ملقا ا من 

و   . لعلمية ا الت  ملجا ا مختلف  يف 

لعلمي  ا لنرش  ا مجلس  طلق  أ قد 

ة  يد لجد ا ت  لطبعا ا و  د  ا ألعد ا

ىل  إ يونيو  من  لفرتة  ا ل  خال لية  لتا ا

 : 2 0 1 6 يسمرب  د

د  ألعدا ا أحدث  ( درة  لصا ا ملجالت  ا

يونيو  من  لفرتة  ا خالل  ملنشورة  ا

: )2016 ديسمرب  ية  لغا

يرة  لجز وا لخليج  ا ت  سا درا مجلة 

 -  161 لعدد  ا  ، 42 ملجلد  ا  : بية لعر ا

.2016 بريل  إ

يرة  لجز وا لخليج  ا ت  سا درا مجلة 

 -  162 لعدد  ا  ، 42 ملجلد  ا  : بية لعر ا

.2016 يوليو 

يرة  لجز وا لخليج  ا ت  سا درا مجلة 

 163 لعدد  ا  ، 42 ملجلد  ا  : بية لعر ا

.2016 بر  كتو أ  -

لعلوم  وا ب  آلدا ا ت  حوليا

يونيو   –36 ملجلد  ا  : الجتامعية ا

.2016

لعلوم  وا ب  آلدا ا ت  حوليا

سبتمرب   –37 ملجلد  ا  : الجتامعية ا

.2016

سات  لدرا وا لرشيعة  ا مجلة 

لعدد  ا  ،  31 ملجلد  ا  : إلسالمية ا

.2016 يونيو    –105

سات  لدرا وا لرشيعة  ا مجلة 

لعدد  ا  ،  31 ملجلد  ا  : إلسالمية ا

.2016 سبتمرب    –106

لعدد  ا  ، 40 ملجلد  ا لحقوق:  ا مجلة 

.2016 يونيو   -  2

لعدد  ا  ، 40 ملجلد  ا لحقوق:  ا مجلة 

.2016 سبتمرب   -  3

  : نية إلنسا ا للعلوم  بية  لعر ا ملجلة  ا

صيف   –  135 لعدد  ا ،  34 ملجلد  ا

 . 2013

  : نية إلنسا ا للعلوم  بية  لعر ا ملجلة  ا

خريف   –  136 لعدد  ا ،  34 ملجلد  ا

 . 2013

••

••

••

••

••

••

••

••

••

•• ••

••
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دراسات  مركز  إصدارات   .III

العربية الجزيرة  و  الخليج 

الخليج  دراسات  مركز  يواصل 

و  برامجه  العربية  الجزيرة  و 

كاآليت: هي  و  الدورية،  إصداراته 

يف  الجارية  األحداث  سجل  أ. 

الجزيرة  و  الخليج  منطقة 

 : بية لعر ا

األحداث  السجل  هذا   ويرصد 

الخليج  منطقة  يف  الجارية 

نرش  تم  قد  و  لكويت.  ا دولة  يف 

سلسلة  من   42 لعدد  ا يف  سة  لدرا ا

. صة لخا ا ت  را إلصدا ا

طلبة  ى  لد ميية  د كا أل ا ملشكالت  ا “  

 . د . أ د  ا عد إ من   ” يت لكو ا معة  جا

ذ  ستا أ  ، ألحمد ا حمد  أ لرحمن  ا عبد

عميد  و   ، يس ر لتد ا طرق  و  هج  ملنا ا

معة  بجا بق  لسا ا بية  لرت ا كلية 

وصفية  سة  را د هي  و   . يت لكو ا

ملشكالت  ا ز  بر أ عىل  ء  لضو ا تلقي 

طلبة  جهها  يوا لتي  ا ميية  د كا أل ا

م  تقو حيث   ، يت لكو ا معة  جا

حيث  من  ود  لرد ا ط  منا أ بتحليل 

 ، لكلية ا و   ، لتخصص ا و   ، لجنس ا

ئية  جرا إ ت  صيا تو م  تقد ثم 

معة  لجا ا يف  ية  لتنفيذ ا ت  را ا لإلد

قد  و   . لطالبية ا ملشكالت  ا لحل 

 4 3 د  لعد ا يف  سة  را لد ا نرش  تم 

 ، صة لخا ا ت  را ا إلصد ا سلسلة  من 

. 2 0 1 6

لنقاشية:  ا الحلقات  سلسلة  ج. 

و  لندوات  ا السلسلة  هذه  توثق  و   

املركز.  يقيمها  لتي  ا لنقاشية  ا الحلقات 

نقاشيتني،  حلقتني  نرش  تم  قد  و 

كاآليت: هام  و 

األوىل: لنقاشية  ا الحلقة   

لنفط:  ا دفء  من  “الخروج   

االجتامعية  و  االقتصادية  آثاره 

مايو   15 بتاريخ  السياسية”.  و 

.2016

لثانية: ا لنقاشية  ا الحلقة 

األمريكية  االنتخابات  نتائج  “تأثري 

و  لتوقعات  ا الخليج:  منطقة  عىل 

سبتمرب   21 بتاريخ  لتداعيات”  ا

.2016

وثائق  من  مجلدات  د.   

الخليج  مبنطقة  تتعلق  مختارة 

جوارها  و  العربية  الجزيرة  و 

تجميع  عىل  تعمل  و  الجغرايف: 

عن  الصادرة  الحيوية  لوثائق  ا

منطقة  يف  الرسمية  لهيئات  ا

عىل  تركز  لتي  ا و  الخليج 

السياسية  الفعاليات  و  األحداث 

و  االجتامعية  و  االقتصادية  و 

دراسة  نرش  تم  قد  و  لثقافية.  ا

بعنوان: جديدة 

مجلس  بني  اإلقليمية  “العالقات   

رابطة  و  الخليجي  لتعاون  ا

من  آسيا”  رشقي  جنوب  دول 

سليم،  السيد  محمد  أ.د.  إعداد 

بقسم  لتدريس  ا هيئة  عضو 

العلوم  بكلية  السياسية  العلوم 

و  الكويت.  جامعة   – االجتامعية 

العدد  الرسالة يف  تم نرش هذه  قد 

الدراسات  سلسلة  من  األول 

.2016 املستقبلية  و  تيجية  اإلسرتا

الرسائل  ملخصات  ه.سلسلة 

خالصات  تقدم  و  الجامعية: 

مؤخراً  تم  قد  و  العربية،  والجزيرة 

السلسلة  من  الخامس  العدد  إطالق 

أحمد  كويتية:  منارات  أربع   “ بعنوان 

عبدالرزاق  السقاف،  أحمد  العدواين، 

إعداد  من  النصف”،  عبداللطيف  البصري، 

األدب  أستاذ  لله،  عبدا حسن  محمد  أ.د. 

جامعة  يف  العلوم  دار  بكلية  لنقد  ا و 

العدد  إطالق  تم  قد  و  مرص.  القاهرة- 

.2016 يف  الجديد 

 

وهي   : صة لخا ا ت  را إلصدا ا سلسلة  ب.

عىل  تقوم  محكمة  علمية  سلسلة 

أصدر  حيث   ، ملتخصصة ا ث  ألبحا ا

جديدتني  ستني  درا ئج  نتا ملركز  ا

يل: لتا كا هام  و 

الجتامعية  ا ية  لرعا ا أوضاع  تقييم  “  

نية  ا ميد سة  درا مع  لكويت  ا دولة  يف 

مج  برنا من  ملستفيدين  ا ء  آرا لقياس 

د  ا عد إ من  الجتامعية”  ا ت  عدا ملسا ا

ملعهد  ا من  ور  ملنا ا حمد  فيصل   . د

و  لكويت.  ا  – للتخطيط  لعريب  ا

علية  فا مدى  برصد  سة  لدرا ا تقوم 

و  الجتامعية  ا ية  لرعا ا مج  برنا

ت  ملجموعا ا عىل  بية  إليجا ا ره  آثا

تويص  كام  ملنخفض،  ا لدخل  ا ت  ذا

يل  لعا ا ملجلس  ا ء  نشا بإ سة  لدرا ا

نه  شأ من  لذي  ا الجتامعية  ا ية  للرعا

الجتامعية  ا ية  لرعا ا وضع  يعزز  أن 

••

••

••

••
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و  املاجستري  رسائل 

أصدر  قد  و  الدكتوراه. 

ملخصات  مؤخراً  املركز 

لية  لتا ا املاجستري   رسائل 

:2016 عام  خالل 

يف  الرتبوية  “املضامني 

السمو  صاحب  خطابات 

األحمد  صباح  الشيخ 

دولة  أمري  الصباح  الجابر 

تحليلية  دراسة  الكويت” 

نارص  أ.فاطمة  إعداد  من 

 ،52 العدد  رجب،  بن 

.2016

صناعة  آلية  و  “محددات   

الخارجية  السياسة  قرار 

تطبيقية  دراسة  نية:  اإليرا

الوقت  إىل   2005 من 

أ.دالل  إعداد  من  الحايل” 

العدد  لنصار،  ا لله  عبدا

.2016 ،25

القيم  توافر  “درجة   

كتب  محتوى  يف  األخالقية 

املقررة  لغتنا(  )العربية 

املتوسطة  املرحلة  عىل 

إعداد  من  الكويت”  بدولة 

العجمي،  هادي  أ.محمد 

.2016  ،26 العدد 

لتالميذ  ا بني  “الفروق 

و  أكادميياً  لفائقني  ا

لتوافق  ا يف  العاديني 

و  االجتامعي  و  الشخيص 

عبري   . أ إعداد  من  العام” 

 ،27 العدد  الرشدان،  راشد 

.2016

أطروحات  إىل  الدليل  و.

الدكتوراه  و  املاجستري 

  

   
إصدارات   من  حديثة  جمموعة 

العربية واجلزيرة  اخلليج  دراسات  مركز   

الجزيرة  و  الخليج  منطقة  يف 

املعلومات  الدليل  ويوثق  العربية: 

املاجستري  أطروحات  حول  لرئيسة  ا

منطقة  عىل  تركز  لتي  ا والدكتوراه 

املقدمة  العربية  والجزيرة  الخليج 

جامعة  يف  لتدريس  ا هيئة  أعضاء  من 

مجلس  دول  جامعات  أو  الكويت 

يف  الدليل  ويصدر  الخليجي،  لتعاون  ا

. جزئني

نطاق  تساع  ا يعكس  م،  عا بشكل  و 

ئب  نا مكتب  حيوية  ملطبوعات  ا

تأسيس  عرب  لألبحاث  معة  لجا ا مدير 

من  يدة  متزا و  مئة  دا نات  بيا عدة  قا

هذه  توفر  حيث  لعلمية،  ا ملعلومات  ا

نقل  يف  عليها  ُيعتمد  ًة  قنا ملطبوعات  ا

إىل  للوصول  تيجية  اإلسرتا ملعلومات  ا

ز  برا إ و  ملي  لعا ا لعلمي  ا ملجتمع  ا

عىل  ملؤسسية  ا لعلمية  ا لتطورات  ا

ملطبوعات  ا تعترب  و  ملية.  لعا ا لساحة  ا

تعزيز  و  لوعي  ا لنرش  لية  مثا وسيلة 

حضورها  و  لكويت  ا معة  جا رؤية 

يتجزأ  ال  اً  جزء تعترب  كام  ملي،  لعا ا

مدير  ئب  نا مكتب  تيجية  إسرتا من 

••

••

••

••

وفرة  ء  إنشا بهدف  لألبحاث  معة  لجا ا

ملي.  لعا ا للمجتمع  علمية  تية  معلوما

ملطبوعات  ا لهذه  تصورات  وضع  يتم  و 

ملختلفة  ا لالحتياجات  وفقاً  دها  إعدا و 

صناع  و  لتنفيذيني  ا و  للباحثني 

لعلمية  ا لتطورات  ا كبة  موا و   ، ر لقرا ا

جديدة  مجاالت  كتشاف  ا و  ملؤسسية  ا

لعلمي. ا لتنسيق  ا و  ون  للتعا

ملحاً  فعاً  ا د لهدف  ا ا  هذ يعترب  و 

ت  را إصدا ج  إلنتا ملطبوعات  ا لقسم 

و  ج  إلخرا ا حيث  من  لجودة  ا لية  عا

لتي  ا لعلمية  ا لقيمة  ا و  لتصميم  ا

تعزز  و  ملستخدمني  ا ه  نتبا ا تجذب 

لعلامء  ا و  حثني  لبا ا تجمع  و  علهم،  تفا

و  ت  را لقا ا مختلف  من  ملؤسسات  ا و 

فز  حا يدفعهم  لذين  ا و  ت،  فا لثقا ا

جديدة  ر  فكا أ ستكشاف  ا هو  مشرتك 

ألبحاث  ا خالل  من  مبتكرة  د  بعا أ و 

و  ت.  لتخصصا ا ة  متعدد ملشرتكة  ا

قسم   يقدم  لهدف،  ا ا  هذ ضوء  يف 

بشكل  ألبحاث  ا قطاع  يف  ملطبوعات  ا

ر  ا إصد و  د  ا عد بإ مكثف  و  ئم  ا د

و  لتحليلية  ا ير  ر لتقا ا من  سلسلة 

لنرشات  ا و  لكتيبات  وا سية  لسيا ا

ملؤسسية  ا لعلمية  ا ألسس  ا تعزز  لتي  ا

لكويت. ا معة  لجا ملي  لعا ا لحضور  ا و 

ت را ا صد إ ن  أ ىل  إ رة  إلشا ا ر   وتجد

و يعها  ز تو يتم  ث  ألبحا ا  قطاع 

يتم كام   ، سع وا ق  نطا عىل   نرشها 

، لرغبة ا عند  عة  مطبو نسخ  ل  رسا  إ

فيمكنهم إلنرتنت  ا مو  مستخد ما   أ

ت را ا إلصد ا ه  هذ ىل  إ لوصول   ا

ملوقع ا عرب  ًء  سوا لكرتونياً   إ

ير مد ئب  نا ملكتب  لكرتوين  إل  ا

ث ألبحا ا قطاع  و  أ ث  لألبحا معة  لجا  ا

لتحميل ا و  لتصفح  ا نية  مكا إ  مع 

(http://www.ovpr.kuniv.edu) & 
(http://www.ovpr.kuniv.edu/re-
search).   

)من صفحة 22( أحدث إصدارات مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث ...      
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Part/job Cost (KWD)
Steel frame 200
Screen filter 125
Sand filter 300
UV unit 265
Tanks 350
Pumps & flowrate controller 200
Motor driven mixer 50
Control panel + electrical works 200
Manpower for system assembly + pipes and 400

Total 2090

The treated effluent satisfies the water quality requirements for reuse in irrigation and/or toilet

flushing which provides a good opportunity for reuse at schools. Greywater could be easily

collected from wash sinks and fountains, as major sources, and treated effluent would be

recycled for landscape irrigation and toilet flushing at schools.
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The treated effluent satisfies the water quality requirements for reuse in irrigation and/or toilet
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recycled for landscape irrigation and toilet flushing at schools.

Table 3: Estimated capital cost of 
the proposed treatment system

Figure 2: Photograph of the proposed pilot scale greywater 

treatment plant for schools

Table 3: Estimated capital cost of the proposed treatment system

Figure 2:  Photograph of  the proposed 
                pilot scale greywater treatment 
               plant for schools.  

 The greywater is suitable for non-potable reuse but requires a minimum degree of treatment before 

reuse in various applications within the schools. Such treatment was proposed comprising screening, 

sand filtration and disinfection comparing UV and chlorination. .A pilot plant was tested at different 

flow rates according to a comprehensive experimental program. A filtration rate in the range of 15 to 20 

m3/d.m2 is recommended to achieve SS removal of 60%, COD removal of 30% and BOD removal of 15 %. 

Additional COD and BOD removal efficiency of up to 70% and considerable reduction of total coliform 

could be achieved by UV or chlorination ( chlorine dosage 10 mg/L). Figure 1 & 2 shows the scheme and 

picture of the proposed treatment system. Table 3 shows the estimated capital cost of the proposed 

treatment system. The system cost about 2000 KD. 

Figure1: Scheme of proposed greywater treatment plant

 

  

   

Figure 1:  Scheme of  proposed greywater treatment plant

م  ا ستخد ا ة  د عا إ  

ية  د لرما ا ه  مليا ا

ة  يد عد ئد  ا فو لها 

ك  ستهال ا فري  تو هام  أ

لك  وكذ لرشب  ا ه  ميا

عن  ء  ألعبا ا تقليل 

لجة  معا ت  محطا

لصحي  ا لرصف  ا ه  ميا

يت لكو ا لة  و د يف 

. 4

ثانيًا: الفائزون من كليات اإلنسانيات

الفئة األوىل: أعضاء هيئة التدريس:

الجائزة األوىل:د. عبدالله الدورسي، قسم اإلدارة و التسويق، كلية العلوم اإلدارية

 Geraldine Henderson ،Elizabethn Hirschma

عنوان البحث:

”.Perceived threat and its impact on consumer behavior“

الجائزة الثانية: د. سهى العويض، قسم املكتبات واملعلومات، كلية العلوم 

االجتامعية

د. ملك الرشيد   

عنوان البحث:

”The use of social network in government for building 

social capital, social inclusion and social equality.“

الجائزة الثالثة: د. بدر الهاشل، قسم التمويل واملنشآت املالية

كلية العلوم اإلدارية

د. محمد املرزوق    

”.Republican managers and innovation“ :عنوان البحث

الفئة الثانية: املدرسون املساعدون:
ال يوجد أي فائز عن هذه الفئة لعدم وجود متقدمني.

الفئة الثالثة: طلبة الدراسات العليا:
الجائزة األوىل: هدى حيدر آل رشيد،قسم االقتصاد ، كلية العلوم اإلدارية

د.نايف الشمري   

عنوان البحث:

”FDI and economic growth in the Arab Region: The case 

of  knowledge spillover effects.“

الجائزة الثانية: خديجة الرشيدي، قسم اإلدارة و التخطيط الرتبوي، كلية الرتبية

د.عبداملحسن القحطاين  

عنوان البحث:

Politeness and power  in school board meetings: A quali-“

”.tative study of selected public  schools in Kuwait

الجائزة الثالثة: حصة الفريح، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق

عنوان البحث:

        ”What makes regulation ”good regulation?“

)من صفحة 13(  حفل الجوائز البحثية التشجيعية ...     

)من صفحة 17(  سلسلة األبحاث المتميزة-11   ...     
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اخلليجي التعاون  جملس  لدول  البحث  الربنامج  اجتماع  من  جانب            

)من صفحة 4(  البرنامج البحثي لدول مجلس التعاون الخليجي  ...     
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جامعة  ملوظفي 

عىل  الكويت  

خالل  انجازاتهم  

األكادميي   العام 

متطلعاً  الحايل 

من   املزيد  إىل 

واإلبتكار  اإلبداع 

خطة  بتنفيذ 

الجامعية  العمل 

مع  يتناسب  مبا 

الرؤية  تحقيق 

تيجية  ا سرت إل ا

الكويت. لجامعة 

الكويت  مدير جامعة  بحضور  و  رعاية  تحت 
مدير  نائب  مكتب  أقام  األنصاري  حسني  أ.د. 

الحسينان  عادل  د.  بقيادة  للتخطيط  الجامعة 

وفريق عمل من مهنديس التخطيط ورشة عمل 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  ملوظفي  خاصة 

يوم  وذلك  لها  التابعة  واإلدارات  لألبحاث 

الخميس املوافق 15 ديسمرب 2016 ببهو مبنى 

اإلداره الجامعية 119.

الجامعة  مدير  نائب  من  كل  الورشة  حرض 

الذي  و  الجامعي  العمل  عىل  فيها   شجع 

العمل  بيئة  يف  أساسيا  عامال   اليوم  بات 

قطاع  ملبادرة  بالشكر   وتقدم  الجامعية، 

اللقاءات  هذه  مثل  بتنظيم  التخطيط 

ومختلف  األبحاث  قطاع  مع  وتعاونهم 

هذه  مثل  تكرار  متمنيا  الجامعة   إدارات 

بالشكر  تقدم  كام   ، باملستقبل  اللقاءات 

التخطيط قطاعي  بني   التعاون 
 واألبحاث عامل أسايس يف

املؤسسية اإلسرتاتيجية  الرؤية  تحقيق 

ومساعدوه  الصحاف  طاهر  أ.د.  لألبحاث 

بهبهاين  حيدر  أ.د.   ، قرايش  يوسف  أ.د. 

بني  التعاون  هذا  ويأيت  معروف.  ليىل  ود. 

اإلسرتاتيجية  الخطة  بناء  بهدف  القطاعني 

التنفيذية  والربامج  األبحاث  لقطاع 

.  )2022-2018( القادمة  الخمس  للسنوات 

الورشة  بداية  يف  كلمة  األنصاري  أ.د.  وألقى 

  

   

         
التخطيط  قطاع 

ورشة  ينظم 

خاصة  عمل 

الخطة  لوضع 

لقطاع  اإلسرتاتيجية 

للسنوات األبحاث 

القادمة  الخمس   

)2022-2018(

  

   

  

   

          موظف قطاع األحباث خالل ورشة العمل

التخطيط عمل  ورشة  يف  اجلامعة  مدير            

ورشة عمل قطاع التخطيط
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باحث  برنامج  أما   . لعليا ا لدراسات  ا يف 

قطاع  ه  يتبنا لذي  ا ه  لدكتورا ا بعد  ما 

عملية  تسهيل  إىل  فيهدف  األبحاث، 

حديثي  ه  لدكتورا ا حملة  توظيف 

ملواصلة  لبحثية  ا ريع  املشا يف  لتخرج  ا

لخربات  ا بهم  إكسا و  عية  اإلبدا تهم  قدرا

قطاع  يخصص  كام  املطلوبة.  لعلمية  ا

لدراسات  ا طلبة  مشاريع  ئزة  جا األبحاث 

رة  بجدا أنجزوا  لذين  ا للطبة  لعليا  ا

حيث  تهم،  أطروحا ضمن  متميزة  ثاً  أبحا

لطلبة   4 منها  ئز،  جوا ست  لهم  ُخّصصت 

ًء  سوا ه  لدكتورا ا لطلبة   2 و  املاجستري، 

نية. اإلنسا أو  لعلمية  ا املجاالت  يف 

أن  بقوله  لصحاف  ا هر  طا د.  . أ ختم  و 

لبحث  ا عوملة  يف  لكويت  ا معة  جا رؤية 

ألبحاث  ا قطاع  عىل  تحتم  لعلمي  ا

تطوير  و  لكليات  ا أبحاث  تشجيع 

سات  لدرا ا يف  فسية  تنا طالبية  در  كوا

لتحديات  ا و  يا  لقضا ا لبحث  لعليا  ا

مواصلة  و  ملستقبلية،  ا و  ملعارصة  ا

تكشف  لجودة  ا لية  عا مبتكرة  أبحاث 

لخدمة  ملياً  عا متميزة  مخرجات  عن 

ر  النتشا ا أن  عىل  كد  أ كام  لبرشية.  ا

معة  جا تصنيف  رفع  و  ملي،  لعا ا

لتميز  ا فة  ثقا تعزيز  و  لكويت،  ا

مقدمة  يف  تأيت  لعلمي  ا لبحث  ا يف 

ألبحاث. ا قطاع  أولويات 

جهود قطاع األبحاث تتجه نحو تشجيع أعضاء هيئة التدريس وتطوير الكوادر
 المتميزة من طلبة الدراسات العليا لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية

  

   

لتعليم  ا م  نظا أن  الصحاف  د.  . أ ذكر  و 

عىل  يقوم  لكويت  ا بجامعة  لعايل  ا

األكادميي  لتعليم  ا هام  أساسيتني  ركيزتني 

املعرفة  نرش  أجل  من  لعلمي  ا لبحث  ا و 

لية  عا أبحاث  يف  لكليات  ا إرشاك  و 

لربامج  ا أهمية  عىل  مشدداً  لجودة،  ا

نحو  لجامعة  ا مسرية  مواصلة  يف  لعلمية  ا

د.  . أ بع  تا و  ملية.  لعا ا لتطلعات  ا تحقيق 

لعلمي  ا لبحث  ا تطور  مراحل  الصحاف 

 1979 عام  لجامعة  ا بدأت  أن  منذ 

لعلمي  ا للبحث  ثابت  م  نظا ببلورة 

لجامعة  ا مدير  نائب  مكتب  بتأسيس 

يف  األبحاث  تعزيز  سبيل  يف  لألبحاث 

و  لتطبيقية،  ا و  األساسية  لعلوم  ا مجال 

املشاريع  تبلغ  و  نيات.  اإلنسا و  اآلداب 

مرور  بعد  ليوم  ا للكيات  منحت  لتي  ا

 ، مرشوعاً  14482 مجموعه  ما  ماً  عا  36

 18.7 و   ، )4175 ( للعلوم   %  28.8 بنسبة 

 29.4 و   ، )2708 ( لبرتول  ا و  للهندسة   %

 %  23.1 و   ، )4254 ( لطبية  ا للعلوم   %

.)3345 ( نيات  اإلنسا و  لآلداب 

أن  الصحاف  طاهر  د.  . أ أضاف  و 

مبدأ  عىل  تقوم  لكويت  ا جامعة  سياسة 

هيئة  ء  ألعضا ملنح  ا تقديم  يف  ة  وا املسا

حيث  لتخصصات،  ا مختلف  يف  لتدريس  ا

فيها  مبا  فئات  عرش  ضمن  املنح  تتوفر 

و   . لعليا ا لدراسات  ا طلبة  أبحاث  فئة 

لعلمي  ا لبحث  ا عوملة  أصبحت  أن  منذ 

بدأ  لكويت،  ا جامعة  رؤية  من  اً  جزء

نحو  جهوده  توجيه  يف  األبحاث  قطاع 

طلبة  و  لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا تشجيع 

مبتكرة  أبحاث  ز  إلنجا لعليا  ا لدراسات  ا

املستوى  عىل  لعلمية  ا بقيمتها  تتميز 

لعليا  ا لدراسات  ا أن  مبا  و  لعاملي.  ا

ضمن  علمية  أبحاث  ز  إنجا تتطلب 

ه،  لدكتورا ا و  املاجستري  أطروحات 

 2004/2003 عام  األبحاث  قطاع  قام 

لعليا  ا لدراسات  ا لطلبة  لباب  ا بفتح 

مام  األبحاث  دعم  نظام  من  لالستفادة 

و  لعلمي،  ا لبحث  ا عملية  عليهم  يسهل 

ضمن  كبرية  تيجية  إسرتا خطوة  يف  ذلك 

و  لباحثني  ا لتطوير  لطموح  ا توجهه 

احتياجات  لتلبية  املستقبليني  لعلامء  ا

إىل  لخطوة  ا هذه  أدت  قد  و  لدولة.  ا

لدراسات  ا طلبة  مشاريع  فئة  استحداث 

لذي  ا للطلبة  املخصصة  و  لعليا  ا

لدرجة  ًء  سوا لعليا  ا تهم  دراسا يواصلون 

بدأ  حيث  ه،  لدكتورا ا أو  املاجستري 

يف  لفئة  ا هذه  تحت  ملنح  ا تقديم  لقطاع  ا

 12  ، 17 مرشوعاً مبنحه   2005/2004 عام 

ه،  لدكتورا ا لطلبة   5 و  املاجستري،  لطلبة 

لطلبة  ا عدد  2016/2015 وصل  عام  يف  و 

فضاًل   ، لباً طا  50 ملنح  ا من  املستفيدين 

محققاً  لدراسة،  ا قيد  مرشوع   11 عن 

الدراسات   أبحاث  يف  مطردة  زيادة  بذلك 

لكويت. ا بجامعة  لعليا  ا

م  عا ئيات  إحصا عىل  نظرة  يف  و 

أن  نرى   ،2016/2015

للكليات  لبحثي  ا لنشاط  ا

بلغ  قد  لكويت  ا بجامعة 

 ، بحثياً مرشوعاً   682

نسبة   )50 (  %  7.3 منها 

لدراسات  ا أبحاث  ِمنح 

و  )املاجستري  لعليا  ا

نسبة  هي  و   ، ه( لدكتورا ا

األبحاث  قطاع  يسعى 

بتطوير  دتها  زيا إىل 

تنافسية  مؤسسية  برامج 

)من صفحة 11(  موتمر كلية الدراسات العليا ...     

باملناسبة تكرميًا  يتلقى  لألحباث  اجلامعة  مدير  نائب            



مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

نشرة مكتب نائب مدير

28

لألبحاث الجامعة 

من  تقييم  لجنة  تشكيل  سيتم 

ر  ختيا ا و  لتقييم  ت  لكليا ا ممثيل 

كام   ، لعلمية ا ت  مللصقا ا فضل  أ

تشجيعية  لية  ما ئز  ا جو ستمنح 

: ييل كام  فئة  كل  يف  حثني  للبا

ألولى: ا لفئة  ا
لتدريس: ا هيئة  ء  أعضا

بقيمة  لية  ما ئز  جوا تخصيص  تم 

عىل  ىل  ألو ا لثالثة  ا كز  للمرا ك  . د  1 0 0 0

: يل لتا ا لنحو  ا

ألول ا ئز  للفا ك  . د  5 0 0  

ين لثا ا ئز  للفا ك  . د  3 0 0  

لث لثا ا ئز  للفا ك  . د  2 0 0  

حيث  عية  الجتام ا لعلوم  ا و  نية  إلنسا ا

عة  لسا ا م  متا يف  لية  لفعا ا م  ستقا

بكلية   ، فورة لنا ا حة  سا يف   9 : 3 0

يخ  لشو ا حرم   ، عية الجتام ا لعلوم  ا

 . معي لجا ا

تم  فقد  لعلمية  ا ت  للكليا ما  أ

 2 2 فق  ملوا ا ء  بعا ألر ا يوم  تخصيص 

 9 : 3 0 عة  لسا ا م  متا يف   2 0 1 7 رس  ما

برغش  روق  فا عة  قا يف   ، حاً صبا

 – لبرتول  ا و  سة  لهند ا بكلية  ملطريي  ا

 . معي لجا ا ية  لد لخا ا حرم 

ركة  ملشا ا ىل  إ لقطاع  ا يتطلع  و 

هيئة  ء  عضا أ فة  كا من  لة  لفعا ا

و  ين  عد ملسا ا رسني  ملد ا و   يس  ر لتد ا

ت  ليا فعا يف  لعليا  ا ت  سا را لد ا طلبة 

نه  بأ علاًم   ، لعلمي ا مللصق  ا م  يو
  

   

 قطاع األبحاث يعلن عنإعالنات
 مواعيد فعالية يوم الملصق العلمي

للعام األكاديمي 2017/2016

األربعاء املوافق  يوم  ختصيص 

العلمية للكليات   2017 مارس   22

أعضاء هيئة التدريس

 واملدرسني املساعدين 

 وطلبة الدراسات العليا

مدعوون للمشاركة

ختصيص يوم 

األربعاء املوافق 

15 مارس 2014 

للكليات 

اإلنسانية
يوم  بفعالية  التعريفية   امللصقات 

2016 والعلمية  اإلنسانية  للكليات  امللصق 
    

تحديد  عن  األبحاث  قطاع  أعلن 
امللصق  ليوم  لسنوية  ا ليته  فعا عيد  موا

  2017/2016 األكادميي  م  للعا لعلمي  ا

نية  اإلنسا لكليات  ا و  لعلمية  ا للكليات 

لية  لفعا ا ستكون  حيث  االجتامعية،  و 

لكويت،  ا جامعة  مدير  ية  رعا تحت 

يستضيفها  و  األنصاري،  حسني  د.  . أ

د.  . أ لألبحاث،  لجامعة  ا مدير  نائب 

الصحاف.  طاهر 

بتنظيم  األبحاث  قطاع  يقوم  و 

آخر  ز  برا بإ منه  ماً  لتزا ا سنوياً  لية  لفعا ا

نشاطها  يف  لكليات  ا ليه  إ توصلت  ما 

منصة  لية  لفعا ا توفر  حيث  لبحثي،  ا

و  لعلمية  ا امللصقات  لعرض  منظمة 

و  ر  األفكا لتبادل  تفاعلية  بيئة  تخلق 

من  لباحثني  ا بني  لبحثية  ا االهتاممات 

األدبية،  و  لعلمية  ا املجاالت  مختلف 

عية  بدا إ ر  أفكا توليد  إىل  يؤدي  مام 

لتخصصات. ا متعددة 

ء  بعا ألر ا يوم  تخصيص  تم  قد  و 

ت  للكليا   2 0 1 7 رس  ما  1 5 فق  ملوا ا
)29 ص   ...... )تتمة    
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عىل  ىل  ألو ا لثالث  ا كز  للمرا ك  . د

: يل لتا ا لنحو  ا

ألول ا ئز  للفا ك  . د  2 5 0  

ين لثا ا ئز  للفا ك  . د  2 0 0  

لث لثا ا ئز  للفا ك  . د  1 5 0  

 : نية لثا ا لفئة  ا
: ندة لمسا ا الهيئةاألكاديمية 

 

 8 0 0 بقيمة  لية  ما ئز  جوا تخصيص  تم 

لنحو  ا عىل  ىل  ألو ا لثالثة  ا كز  للمرا ك  . د

: يل لتا ا

ألول ا ئز  للفا ك  . د  3 5 0  

و  االتجاهات  تحديد  و  االستبيانات  عىل 

مناذج  تطوير  إىل  إضافة  لرأي،  ا تحليل 

املختلفة. املفاهيم  بني  للربط 

من  جزء  لسنوية  ا  SPSS ورشة  تعترب  و 

رفع  نحو  لحثيثة  ا األبحاث  قطاع  جهود 

تلبية  خالل  من  املؤسيس  لبحث  ا جودة 

أهداف  تحقيق  و  لباحثني  ا احتياجات 

خطتها  و  لكويت  ا جامعة  رؤية  و 

لعلمية  ا لعملية  با ء  لالرتقا تيجية  اإلسرتا

بجامعة  لعلمي  ا لبحث  ا نة  مكا و 

. يت لكو ا

ية  رعا تحت  نية  لثا ا  SP S S ورشة

 . د . أ ث  لألبحا معة  لجا ا ير  مد ئب  نا

للطلب  تلبيًة  لك  ذ و   ، ف لصحا ا هر  طا

هيئة  ء  أعضا قبل  من  عليها  يد  ملتزا ا

ت  سا را لد ا طلبة  و  د  لجد ا يس  ر لتد ا

لعلوم  ا و  ت  نيا إلنسا ا ت  كليا يف  لعليا  ا

يوم  لورشة  ا ت  ُعقد قد  و   . عية الجتام ا

 2 0 1 6 نوفمرب   2 2 فق  ملوا ا ء  لثالثا ا

لشيخ  ا مرسح   – ر  لسيمنا ا عة  قا يف 

رض  حا و   ، يخ لشو ا  – بر  لجا ا لله  ا عبد

حيث  ي  حمد حسني   . د . أ يضاً  أ فيها 

لتحليل  ا لحزمة  فياً  وا رشحاً  م  قد

لتحليل  مهمة  ة  ا د أ كونها  يئ  إلحصا ا

كام  ئج  لنتا ا تفسري  و  ت  نا لبيا ا

و  ألمثلة  ا من  يد  لعد ا بعرض  م  قا

. لعملية ا ت  لتطبيقا ا

ء  إلحصا ا علم  أن  ي  حمد  . د . أ ل  قا و 

لبحث  ا منهجية  من  يس  أسا جزء 

سع  وا بشكل  م  يستخد و  لعلمي  ا

و  ث  ألبحا ا نواع  أ فة  كا ء  جرا إ يف 

الت  ملجا ا مختلف  يف  ت  نا لبيا ا تحليل 

لعلوم  ا و  سة  لهند ا و  لطب  كا لعلمية  ا

عية  الجتام ا و  سية  لسيا ا لعلوم  ا و 

معني  تطبيق  وجود  مع   ، عة لزرا ا و 

كل  ت  متطلبا و  طبيعة  مع  سب  يتنا

. علمي ل  مجا

  

   

هو  اإلحصاء  أن  حمدي  أ.د.  أوضح  كام 

االستدالل  عملية  يسّهل  الذي  العلم 

أن  و  االقتصادية،  و  السياسية  للقرارات 

أصبحت  قد  املعقدة  بية  الحسا العمليات 

هذا  ظل  يف  يرس  بكل  للتنفيذ  بلة  قا

مجال  يف  الرسيع  لتكنولوجي  ا لتقدم  ا

الربامج  خالل  من  ذلك  و  اآليل،  الحاسب 

تحليل  عملية  تسهل  التي  ئية  اإلحصا

سليمة.  أسس  عىل  ترتكز  بحثية  نتائج 

الربامج  من  العديد  وجود  من  بالرغم  و 

 SPSS برنامج  يظل  السوق،  يف  املتاحة 

لقامئة  ا لنتائج  ا عىل  الحصول  يف  األنسب 

ين لثا ا ئز  للفا ك  . د  2 5 0  

لث لثا ا ئز  للفا ك  . د  2 0 0  

 : لثة لثا ا لفئة  ا
 : لعليا ا لدراسات  ا طلبة 

 6 0 0 بقيمة  لية  ما ئز  جوا تخصيص  تم 

SPSS           أثناء انعقاد ورشة عمل 

)من صفحة 10(       ... SPSS ورشة عمل

)من صفحة 28(  قطاع األبحاث يعلن عن مواعيد فعالية يوم المصلق العلمي  ...     
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ير  ز و ر  بحضو و ية  عا ر تحت 
يل  لعا ا لتعليم  ا ير  ز و و بية  لرت ا

سط  و و لعيىس  ا ر  بد ر  كتو لد ا

لهيئة  ا فتتحت  ا  ، كثيف ر  حضو

لتطبيقي  ا للتعليم  مة  لعا ا

ق  فند يف  مس  أ ح  صبا يب  ر لتد ا و

ن  ا بعنو مترها  مؤ  ، يجنيس ر ة  حيا

 ” 2 0 1 6 ملية  لعا ا نحو  ه  تجا إل ا “

 1 6 حتى  لهيئة  ا تحتضنه  ي  لذ ا و

. يل لحا ا لشهر  ا من 

د  إلقتصا ا عىل  متر  ملؤ ا ركز  و

ن  لتكو يت  لكو ا لة  و بد يف  ملعر ا

للمنطقة  ياً  د قتصا ا و لياً  ما اً  مركز

حب  صا ية  ؤ لر تطبيقاً  لك  ذ و

ح  صبا لشيخ  ا لبالد  ا مري  أ لسمو  ا

حفظه  ح  لصبا ا بر  لجا ا حمد  أل ا

. ه عا ر و لله  ا

عد  مسا  – معروف  ليىل   . د ركت  وشا

لألبحاث  معة  لجا ا مدير  ئب  نا

ومكتب  لكويت  ا معة  جا عن  ممثلة 

لألبحاث  معة  لجا ا مدير  ئب  نا

ن  بعنوا محارضة  خالل  من   -

مجتمع  يف  عية  إلبدا ا دة  لقيا ا “

. شئ” لنا ا ملعرفة  ا

  

   

 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  

تفتح مؤمتر “اإلجتاه حنو العاملية 2016” د. ليلي معروف

تقدم رؤية ديناميكية 

حول “القيادة 

اإلبداعية في مجتمع 

المعرفة الناشي”
تسخير المعارف والخبرات

 والتجارب الهامة للتقدم العلمي 
واالجتماعي واالقتصادي

مؤتمر  صحفي االتجاه نحو العالمية 2016

حتت رعاية وزية الرتبية ووزير التعليم العالي  د. بدر العيسى
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اإلنسانية  للكليات  يومني  مدى  عىل  الفعالية 

و  العلمية،  الكليات  و  االجتامعية  العلوم  و  

التايل: النحو  ذلك عىل 

اإلنسانية  للكليات  العلمي  امللصق  يوم   

و العلوم االجتامعية: األربعاء 15 مارس 

ساحة  يف  صباحاً،   9:30 الساعة   ،2017

االجتامعية،  العلوم  بكلية  النافورة، 

ذلك  و  الجامعي،  الشوريخ  حرم 

والعلوم  اآلاداب،  التالية:  للكليات 

والرشيعة  والحقوق،  والرتبية،  اإلدارية، 

والدراسات اإلسالمية، و العلوم اإلدارية.

العلمية:  للكليات  العلمي  امللصق  يوم   

الساعة 9:30  األربعاء 22 مارس 2017، 

املطريي  برغش  فاروق  قاعة  يف  صباحاً، 

حرم   – البرتول  و  الهندسة  بكلية 

للكليات  ذلك  و  الجامعي،  الخالدية 

هندسة  و  علوم  و  العامرة،  التالية: 

و  البرتول،  و  الهندسة  و  الحاسوب، 

باإلضافة  العلوم،  و  الحياتية،  العلوم 

الكويت  معهد  من  باحثني  مشاركة  إىل 

العلمية.  لألبحاث 

مناذج  باستقبال  األبحاث  قطاع  بدأ  قد  و 

بعض  استالم  تم  حيث  بالفعالية  املشاركة 

فرتة  متديد  عن  أعلن  كام  العلمية،  امللصقات 

أيام  عرشة  ملدة  املشاركة  طلبات  استقبال 

و   ،2016 ديسمرب   22 موعد  آخر  تاريخ  من 

ذلك لضامن أكرب قدر من املشاركة. و أكدت 

عىل  األبحاث  قطاع  حرص  عىل  معروف  د. 

توفري  خالل  من  املشاركة  عملية  تسهيل 

عن  فضاًل  امللصقات،  مناذج  من  مجموعة 

الرابطني  عرب  إلكرتونياً  التقديم  باب  فتح 

ليني: لتا ا

     منوذج املشاركة باللغة العربية للكليات اإلنسانية:
http://goo.gl/PYXlnK\

اإلنجليزية  باللغة  املشاركة  منوذج   

العلمية:  للكليات 
http://goo.gl/Sr8mmC

يف  البحثية  الخدمات  قسم  أن  أضافت  و 

الباحثني  ملساعدة  االستعداد  أتم  عىل  القطاع 

عملية  خالل  صعوبة  أي  يواجهون  الذين 

لتصميم. ا

هيئة  أعضاء  جميع  معروف  د.  دعت  و 

التدريس و الهيئة التدريسية املساندة و طلبة 

بالنشاط،  الفعالة  للمشاركة  العليا  الدراسات 

طباعة  خدمة  األبحاث  قطاع  يوفر  حيث 
  

   

لية  لفعا با كة  ر ملشا ا

هيئة  ء  عضا أ تشمل 

هليئة  ا و يس  ر لتد ا

ة  ند ملسا ا ميية  د كا أل ا

ت سا ا ر لد ا طلبة  و

لعليا ا  

مؤتمراً  ينظم  األبحاث  قطاع 
يوم  فعالية  أهمية  حول  صحفياً 

وأهدافها السنوية  العلمي  الملصق 

العلمي  للتوعية بفعالية يوم الملصق  
2017/2016 للعام األكاديمي 

إلقامة  ساق  و  قدم  عىل  األبحاث  قطاع  يعمل 
مؤمتراً  نظم  حيث  العلمي  امللصق  يوم  فعالية 

أهدافها  و  الفعالية  بأهمية  للتوعية  صحفياً 

باعتبارها إحدى التزاماته السنوية لتوفري الفرصة 

للباحثني لنرش انجازاتهم البحثية و عرضها بشكل 

الذي يعكس  األمر  العلمية  امللصقات  منظم عرب 

التقدم العلمي بجامعة الكويت. و يكمن الهدف 

األسايس وراء هذه الفعالية يف خلق بيئة تفاعلية 

من خالل الحوار و النقاش بني الباحثني و الخرباء 

أفكار  لوالدة  ميهد  مام  املعرفة  فروع  شتى  يف 

الفعالية  تهدف  متعددة،  كام  تجمع تخصصات 

االتجاهات  و  العلمي  بالتطور  املجتمع  لتوعية 

الحديثة يف البحث العلمي.

و رحب أ.د. طاهر الصحاف، نائب مدير الجامعة 

دعمهم  لهم  مثمناً  بالحضور  بدايًة  لألبحاث، 

الدائم ألنشطة وفعاليات قطاع األبحاث. و أعلن 

عن الفعالية القادمة ليوم امللصق العلمي للعام 

العلمي  البحث  أهمية  عىل  2017/2016، مؤكداً 

العلمي بجامعة  التقدم  باعتباره أحد أهم ركائز 

الكويت، حيث يقوم قطاع األبحاث بشكل دائم 

تشجيع  و  بالجامعة  البحثية  التطورات  مبتابعة 

الباحثني عىل مواصلة أبحاث عالية الجودة تحظى 

مام  املعرفة  و  العلم  ترثي  و  العاملي  باالعرتاف 

يخدم املجتمع يف مختلف املجاالت و التخصصات.

يوم  الصحفي  األبحاث مؤمتره  أقام قطاع  و قد 

ديسمرب   22 املوافق  الخميس 

االجتامعات  قاعة  يف   6102

الجامعة  مدير  نائب  مبكتب 

الصحاف  أ.د.  ترأسه  و  لألبحاث، 

مدير  نائب  مساعد  بحضور 

ليىل  د.  لألبحاث  الجامعة 

بأن  رصحت  التي  و  معروف، 

رعاية  تحت  ستكون  الفعالية 

أ.د.  الكويت  جامعة  مدير 

باستضافة  و  األنصاري،  حسني 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

تستمر  و  الصحاف.  طاهر  أ.د 

)33 ص   ...... )تتمة    

مؤتمر  صحفي

الصحفي املؤمتر  انعقاد  أثناء            
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 . ية إلنجليز ا للغة  وا لفرنسية  ا

ن  أ ف  لصحا ا لدكتور  ا ذ  ألستا ا ل  وقا

منها  نب  جوا ة  عد ولت  تنا وة  لند ا

ب  ألد ا يف  ملسلم  وا لعريب  ا صورة 

ث  لرتا وا  8 1 لقرن  ا يف  ين  يطا لرب ا

ىل  إ لفرنيس  ا ب  ألد ا يف  إلسالمي  ا

ملالحة  ا علم  ىل  إ لتطرق  ا نب  جا

مختلف  يف  لعرب  ا ء  لعلام ا وفضل 

. م لعلو ا

ه  هذ تحقق  بأن  مله  أ عن  عرب  وأ

نب  جوا ء  ثرا إ يف  فها  ا هد أ وة  لند ا

ب  ا آلد ا كلية  طلبة  ى  لد ملعرفة  ا

ء  لعلام ا وفضل  ور  د ن  بيا نب  جا ىل  إ

إلسالمية  ا رة  لحضا ا يخ  ر وتا لعرب  ا

. لعصور ا مر  عىل 

ذ  ألستا ا معة  لجا ا مدير  ية  رعا تحت 
كلية  قامت  أ ري  ألنصا ا حسني  لدكتور  ا

ن  بعنوا ندوة  لكويت  ا معة  بجا اآلداب 

 ) تها وتجليا وفنونها  اإلسالمية  فة  لثقا ا  (

ملنظمة  ا ر  ختيا ا سبة  مبنا وذلك 

فة  لثقا وا لعلوم  وا للرتبية  اإلسالمية 

فة  للثقا عاصمة  لتكون  لكويت  ا مدينة 

. يسيسكو( ا (  2016 م  لعا اإلسالمية 

ب  ا آلد ا كلية  ة  عميد رحبت  ورها  بد و

لحضور  با ب  لوها ا عبد د  سعا  . د . أ

ير  مد ئب  نا وة  لند ا عي  را ومبمثل 

لدكتور  ا ذ  ألستا ا ث  لألبحا معة  لجا ا

سفري  وممثل  ف  لصحا ا هر  طا

ولة  د يف  بية  لعر ا مرص  ية  جمهور

 . يت لكو ا

من  نطالقا  ا نه  أ كلمتها  يف  لت  وقا

بشمولية  تعني  لتي  ا لكلية  ا لة  رسا

ية  ر لحضا وا نية  إلنسا ا لة  لرسا ا

ملجتمع  ا يف  معة  لجا ا ر  و لد وتفعيال 

نب  جوا ول  تتنا وة  ند لكلية  ا تقيم 

مع  من  لتتزا إلسالمية  ا رة  لحضا ا

صمة  عا كونها  يت  لكو ا ل  حتفا ا
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Amir congrats Qatar on nat’l day: 
His Highness the Amir Sheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah sent on 
Sunday a cable of congratulations to 
Qatar’s Amir Sheikh Tamim bin 
Hamad Al Thani on the occasion of 
his country’s national day.

His Highness praised the compre-
hensive accomplishments of Qatar 
under the wise leadership of Sheikh 
Tamim.

His Highness the Crown Prince 
Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah and His Highness the Prime 
Minister Sheikh Jaber Mubarak 
Al-Hamad Al-Sabah sent similar 
cables. (KUNA).

❑       ❑       ❑

Amir congratulates Bahraini PM: 
His Highness the Amir Sheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah sent 
Sunday a cable to Bahraini Prime 
Minister Prince Khalifa bin Salman 
Al-Khalifa, congratulating him on 
recent successful medical tests.

His Highness the Crown Prince 
Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah and His Highness the Prime 
Minister Sheikh Jaber Al-Mubarak 
Al-Hamad Al-Sabah also sent the 
Bahraini premier cables of similar sen-
timents. (KUNA)

❑       ❑       ❑

Al-Ghanim offers condolences: 
National Assembly Speaker Marzouq 
Al-Ghanim Saturday sent a cable of 
condolence to his Turkish counterpart 
Icmail Cahrman over the victims of a 
bomb blast that hit central Turkey on 
Saturday and left dozens of people 

dead or wounded.
In the cable, the speaker reiterated 

full support with the Turkish people in 
their fight against terrorist acts, saying 
that Kuwait stands side by side with 
all measures Turkey is taking in order 
to maintain its security and stability, 
the parliament’s information office 
said.

Earlier on Saturday, at least 13 sol-
diers were killed in a car bomb attack 
that hit Turkey’s central province of 
Kayseri, the General Staff said.

It added in a statement that 48 oth-
ers were wounded in the blast that tar-
geted a public bus carrying off-duty 
soldiers leaving for the weekend, near 
Erciyes University campus.

Today’s attack comes a week after 
twin bombs in Istanbul killed at least 
44 people, and wounded scores of oth-
ers. (KUNA)

❑       ❑       ❑

KRCS continues to aid refugees: 
Kuwait Red Crescent Society (KRCS) 
continued Saturday to provide relief 
aid and assistance to the Syrian refu-
gees residing in Lebanon.

Head of the KRCS field team Talal 
Al-Khattaf told KUNA that the society 
provided clothes to Syrian refugee 
families in Beqaa District, eastern 
Lebanon.

This campaign is within the KRCS 
initiative to help Syrian refugees fend 
off the harsh winter season, said the 
official.

There are around one million 
Syrians refugees in Lebanon escaping 
from the ongoing war in their country 
raging since 2011. (KUNA)

News in Brief

Workshop on common challenges

Kuwait leading example
of health care in detention
KUWAIT CITY, Dec 18: In collaboration with the Interna-
tional Committee of the Red Cross (ICRC), the State of Kuwait 
hosted the 2nd GCC health care in detention workshop on Dec 
14. Participants who are responsible for the provision of health 
care in detention places joined from Qatar, Bahrain and Kuwait. 
This seminar followed a similar one that took place in Kuwait 
in November 2014.

ICRC Detention Doctor, Dr Feras Abusamra said that “the 
aim of this workshop is to mainly exchange on the best practic-
es and experiences between the participants, on common chal-
lenges faced in dealing with the management of certain issues 
related to mental health in detention”.

“Kuwait is the only Arab country where health care for pris-
oners is directly provided by the Ministry of Health”, said Mr. 
Ralph Wehbe, ICRC Protection Coordinator, who also high-
lighted the unique and progressive experience of Kuwait in en-
trusting the overall health care services in places of detention 
to the Ministry of Health. The ICRC carries out detention ac-
tivities in Bahrain, Qatar and Kuwait, based on bilateral agree-
ments with the concerned authorities. It has been in Kuwait 
since the 1990-91 Gulf War and focuses on humanitarian needs 
remaining from that war or arising from current armed confl icts 
and other situations of violence in the wider region. 

KUNA photo
Photo shows a press conference in progress to announce a ceremony on the 

occasion of the choosing Kuwait as Capital of Islamic Culture 2016. 

Abdul-Wahab Al-Babtain
(Independent/Liberal)

Third Constituency

ABDUL-WAHAB AL-
BABTAIN was born in 1986 and 
holds the Bachelor degree in Ac-
counts and works as Public Rela-
tions Director at the 
United Al-Ahli Bank.

He is a member 
of Kuwait Economic 
Society, Public Funds 
Protection Society, 
Kuwaiti Account and 
Audit Society and the 
Al-Qadsiya Sports 
Club’s General As-
sembly.

Al-Babtain is a 
fi rst time MP, and in 
the November 2016 
elections he got the 
fi rst position with 
3,730 votes ahead of his rival 
Sadoun Hammad Al-Otaibi who 
polled 3,444 votes.

In the current Parliament, he 
has been elected member of Fi-
nance and Economic Affairs and 
the Public Funds Protection com-
mittees.

Statements
On one occasion, Al-Babtain 

emphasized on the need to have 
different faces in the government 
which can cooperate with the leg-
islative authority. He added, the 
prime minister must choose com-

petent people.
On the suspension of Kuwait 

sports activities, Al-Babtain said 
he and MP Omar Al-Tabtabaei 
have prepared an initiative to re-
solve the crisis in this fi eld and 
help end the international suspen-

sion of Kuwait.
He said the initia-

tive has already been 
signed by 27 law-
makers and essential-
ly calls on the gov-
ernment to pledge to 
amend the sports law 
passed by the previ-
ous Assembly in June 
within three months 
for the international 
sports organizations 
to end the boycott.

He had called on 
other MPs to sign the 

initiative before it was published 
ahead of submitting it to the new 
government after its formation.

Babtain said the lawmakers 
will assist the government in 
amending the law within the stip-
ulated period in order to help end 
the suspension on the local sports 
bodies.

He said that disputes in the 
sports fi eld has continued for the 
past 10 years and it is time to tell 
them ‘hands off’ Kuwaiti sports 
and let us work to resolve the cri-
sis.

Voting Record

Al-Babtain is a fi rst-time MP 
and has no voting record.

Al-Babtain

mp profile getting to know you

NCCAL lavish gala brings Kuwait’s
cultural prominence to limelight

‘Awqaf culture meet later this week’

KUWAIT CITY, Dec 
18, (KUNA): Kuwait 
has hosted around 800 
events as part of cel-
ebrations for being 
named the “Capital of 
Islamic Culture” for 
the year 2016, an of-
fi cial said on Sunday. 
In a press conference, 
Deputy Secretary Gen-
eral of the National 
Council for Culture, 
Arts and Letters (NC-
CAL) Mohammad Al-
Asousi said that the 
lavish gala is scheduled 
to come to an end on 
Thursday in the Sheikh 
Jaber Al-Ahmad Cul-
tural Center.

Moreover, he noted that 
entities from across the gov-
ernment spectrum worked to-
gether to produce a series of 
events that showcased how 
instrumental culture is in the 
development of societies all 
across the globe, while bring-
ing Kuwait’s cultural promi-
nence to the limelight.

On the activities held, Al-
Asousi said that they focused 
on His Highness the Amir’s 
humanitarian endeavors, in 
a nation whose humanitarian 
contributions have been well-
chronicled, adding that the fi -
nal event will center on Islamic 
contributions to global civiliza-
tion.

Al-Asousi also revealed that 
Kuwait has also been named the 
“Capital of Arab Culture” for 
the year 2022, another notable 
distinction in Kuwait’s rich cul-
tural history.

He also pointed out that the 
ultimate event on Thursday 
aims to remedy the image of 
Islam, one that has been sullied 
by the spread of terrorism and 
extremism. 

Meanwhile, Kuwait witness-
es later this week the 23rd Al-
Awqaf Meeting, patronized by 
His Highness the Crown Prince 
Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, aimed at pro-
moting the country’s contribu-
tions to Awqaf culture.

The meeting, scheduled on 
Tuesday and Wednesday, con-
tributes to bringing into light the 
State of Kuwait contributions in 
the realm of Awqaf culture and 
the impact on Islamic communi-
ties, said Mohammad Al-Jalah-
mah, the General Secretariat of 
Awqaf, at a news conference 
on the planned event, held on 
Sunday.

The scheduled meeting will 
be “within framework of dis-
cussing the State of Kuwait 
role in Islamic culture as it has 
been proclaimed the Capital of 
Islamic Culture (2016),” Al-
Jalahmah said. It will comprise 
a large number of public au-
thorities and NGOs and focus 
on the State cultural projects, as 
part of the Islamic Awqaf in the 
Islamic World’s coordination, 
undertaken by the secretariat, he 
explained.

The State of Kuwait, namely 
the general secretariat, pos-
sesses the world’s largest infor-
mation infrastructure in Awqaf 
culture, including all realms; 
legal, administrative and entre-
preneurial.

Al-Jalahmah added that the 
conferees would shed light on the 
secretariat’s role in serving the 
Islamic nation and a sideline ex-
hibition will display publications 
about these Kuwaiti services.

Elaborating, the offi cial in-
dicated that the participants in 
the meeting will also discuss 
some Awqaf issues in the vir-
tual world. 

Photos from the event

Bangladesh military contingent observe Victory Day
The Bangladesh Military Command 
in Kuwait recently observed the 
Victory Day of Bangladesh with so-
lemnity and festivity.

Various cultural programs and 

games were organized at the camp 
premises to celebrate the event fol-
lowing by a special prayer.

Brigadier General S. M. Shamim-
Uz-Zaman, ndc, psc, Commander 

BMC welcomed the august gath-
ering and highlighted the signifi -
cance of the day. On this occasion 
a sumptuous lunch was served by 
the BMC Command Headquarters. 

DAI to diversify cultural activities
KUWAIT CITY, Dec 18, (KUNA): 
Director General of Dar Al-Athar 
Al-Islamiyya (DAI) Sheikha Hus-
sah Sabah Al-Salem Al-Sabah, 
said Saturday DAI was eager to 
diversify its activities, whether 
cultural or related to architecture.

Sheikha Hussah was speaking 
to KUNA during the inauguration 
of a new hall in the Amricani Cul-
tural Center, which hosted Modern 

Architecture in Kuwait 1949-89 
exhibition.

She said visitors would be get-
ting acquainted with architecture 
in Kuwait over 40 years. He noted 
that the exhibition was held along-
side an international conference 
over traditional environments.

Director General of Kuwait 
Foundation for Advancement of 
Science (KFAS) Dr Adnan Shi-

hab Eldin said KFAS was keen on 
documenting and spreading mod-
ern development and architecture 
in Kuwait.

He said he was happy to see this 
solid cooperation with DAI to shed 
light on history of architecture in 
Kuwait through scientifi c methods.

The exhibition contains photos 
and holograms of buildings built 
between 1949 and 1989. 

  

   

 2 0 1 6 م  للعا إلسالمية  ا فة  للثقا

ء  ثرا إ يف  وة  لند ا من  ف  لهد ا مبينة 

عىل  مئة  لقا ا لعلمية  ا لشخصية  ا

. لطلبة ا ى  لد ع  لتنو وا لعلم  ا

ير  مد ئب  نا كد  أ سبة  ملنا ا ه  بهذ و

عي  را وممثل  ث  لألبحا معة  لجا ا

هر  طا لدكتور  ا ذ  ألستا ا وة  لند ا

تحقق  وة  لند ا ن  أ ف  لصحا ا أحمد 

م  إلهتام ا يف  يت  لكو ا معة  جا ف  هد

لك  لذ للطلبة  يف  لثقا ا نب  لجا با

ليوم  ا وة  ند ب  ا آلد ا كلية  مت  قا أ

فة  لثقا ا ع  موضو ول  لتتنا حد  لوا ا

د  عد ركة  مبشا تها  وتجليا إلسالمية  ا

م  قسا أ من  ه  تذ ألسا وا حثني  لبا ا من 

قسم  من  ملختلفة  ا ب  ا آلد ا كلية 

للغة  ا وقسم  لفلسفة  وا يخ  ر لتا ا

كلية اآلداب تقيم ندوة “ الثقافة اإلسالمية 
مدينة  اختيار  بمناسبة  وتجلياتها”   وفنونها 

2016 لعام  للثقافة اإلسالمية  الكويت عاصمة 

الكويت    جامعة  مدير  رعاية  تحت 

 الندوة تهدف إلى إثراء
الشخصيات الثقـافية لدى الطلبة

الصحاف أ.د. 

على  يؤكد   

العلماء  تفوق 

يف  العرب 

اإلسالمية  احلضارة 

العصور مر  على 

  

الكويت  عاصمة   
للثقافة  اإلسالمية

اإلسالمية الثقافة  ندوة  حول  الصحفر  املؤمتر  من  جانب            

المؤتمر الصحفي ...
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تشجيعية  جوائز  ستمنح  و  العلمية،  امللصقات 

للفئاات  األوىل  الثالثة  باملركز  الفائزين  للباحثني 

التالية:

للمراكز  د.ك   1000 التدريس:  هيئة  أعضاء   

الثالث األوىل عىل النحو التايل:

للفائز  د.ك   300 األول،  للفائز  د.ك   500(  

الثاين، 200 د.ك للفائز الثالث(.

 

الهيئة األكادميية املساندة: 800 د.ك للمراكز   

الثالث األوىل عىل النحو التايل:

للفائز  د.ك   250 األول،  للفائز  د.ك   350(  

الثاين، 200 د.ك للفائز الثالث(.

للمراكز  د.ك   600 العليا:  الدراسات  طلبة   

الثالث األوىل عىل النحو التايل:

للفائز  د.ك   200 األول،  للفائز  د.ك   250(  

الثاين، 150 د.ك للفائز الثالث(.

كام سيقوم قطاع األبحاث للمرة األوىل بتقديم 

باملراكز  للفائزين  تقديرية  دروع  و  شهادات 

مشاركة  كلية  كل  من  فئة  لكل  األوىل  الثالثة 

عىل حده، و سيتم تكريم الفائزين باللقب يف 

الفعالية. يوم 

الصحاف جميع  أ.د. طاهر  دعا  الختام  و يف 

مع  التواصل  يف  الرتدد  عدم  عىل  الباحثني 

خدمتهم.  يف  دامئاً  فالقطاع  األبحاث،  قطاع 

متمنيا  الحضور  الصحاف  أ.د.  شكر  كام 

األبحاث  إنجاز  يف  التوفيق  دوام  للجميع 

املجتمع  قضايا  تخدم  التي  العلمية 

يتي. لكو ا

هواتف قطاع األبحاث:

24985005  -  24987832 

فاكس: 24841709

www.ovpr.kuniv.edu :املوقع اإللكرتوين

kuresearch تويرت:   – انستغرام 

املجاالت الحيوية كالعلوم الحياتية ويف مجال 

الكهروضوئية هذا  والخاليا  الطبية  التطبيقات 

املبذولة  الجهود  عىل  الجامعة  مدير  وأثنى 

األوىل  املرحلة  يف  تحققت  التي  والنتائج 

الكويت  جامعة  بني  البحثي  التعاون  ملرشوع 

الكويت  مؤسسة  من  مايل  بدعم   IMEC و 

سنوات  ثالث  استمر  والذي  العلمي،  للتقدم 

للباحثني  عديدة  زيارات  املرشوع  وشمل 

قاموا  حيث   IMEC إىل  املتميزين  الكويتيني 

عن  وأمثرت  العلمية،  أبحاثهم  بإجراء  خاللها 

مجالت  يف  العلمية  األبحاث  من  العديد  نرش 

اخرتاع. براءة  وتسجيل  مرموقة  عاملية 

  

   

أ.د. طاهر الصحاف يشارك مدير الجامعة يف
استقبال وفد رفيع املستوى من علامء وباحثي 
معهد األبحاث البلجييك لإللكرتونيات الدقيقة

األستاذ  الكويت  جامعة  مدير  استقبل 
مبكتبه  األنصاري  أحمد  حسني  الدكتور 

باحثني   و  علامء  من  وفداً  املايض  الخميس 

لإللكرتونيات  البلجييك  األبحاث  معهد  من 

هيئة  أعضاء  من  ومجموعة   IMEC الدقيقة 

وكلية  والبرتول  الهندسة  كلية  من  التدريس 

العلوم.

 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  اللقاء  وحرض 

والعميد  الصحاف  طاهر  الدكتور  األستاذ 

الهندسة  بكلية  األكادميية  للشئون  املساعد 

املطريي. الدكتور عيل  والبرتول 

  

   

IMEC وفد معهد

الرشاكة  اتفاق  بحث  اللقاء  خالل   وتم 

البلجييك  األبحاث  معهد  مع  الحايل  والتعاون 

وجامعة   IMEC الدقيقة  لإللكرتونيات 

العلمي  البحث  يستهدف  والذي  الكويت 

والخاليا  الطبية  التطبيقات  مجال  يف 

فاعلة  آثار  لها  سيكون  والتي  الكهروضوئية 

واملجتمعات. األفراد  حياة  جوانب  جميع  يف 

 

تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خالل  تم  كام 

يخص  فيام  املؤسستني  بني  املستقبيل  التعاون 

واملستقبلية  الحالية  التطبيقات  أهم  مناقشة 

من  عدد  الدقيقة يف  اإللكرتونيات  لتكنولوجيا 

حبث التعاون 

املشرتك بني جامعة 

IMEC الكويت ومعهد

 يف جمال التطبيقات

 الطبية  واخلاليا 

الكهروضوئية

)من صفحة 31(  المؤتمر الصحفي ...     

بلجيكا في   IMEC معهد  من  الزائر  الوفد  يستقبل  األحباث  قطاع 



مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

نشرة مكتب نائب مدير

34
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KU- PAAET MOU   

   

انتشاره البحثي  النشاط   يواصل 

األكادميي العام  خالل  الكليات   يف 

األبحاث إجاميل  بلوغ  مع   2016/2015 

تعكس و  بحثياً.  مرشوعاً   682  املمولة 

عىل الكليات  حرص  النسبة   هذه 

يف املتاحة  البحثية  املنح  من   االستفادة 
متاشياً ذلك  و  العلمي  البحث   مواصلة 

دعم يف  األبحاث  قطاع  سياسة   مع 

يحايك الذي  املبتكر  العلمي   البحث 

اكتشاف إىل  يؤدي  و  الوطنية   األولويات 

عن يسفر  مام  للمعرفة  متجددة   مصادر 

باعتامد تحظى  الجودة  عالية   مخرجات 

بلغ السياسة،  هذه  ظل  يف  و   عاملي. 

األبحاث يف  الكليات  مشاركات   عدد 

من الفرتة  خالل  مرشوعاً   682  املمولة 

،2016 أغسطس   13 إىل   2015 سبتمرب   1 

من الكليات  كافة  استفادت   حيث 

مستوى تفاوت  عن  النظر  بغض   املنح 

يف املشاريع  تفاوتت  قد  و   االستفادة. 

مرحلة يف  هو  ما  فمنها  اإلنجاز،   مراحل 

املنحة عىل  للحصول  املقرتح   تقديم 

و التنفيذ  قيد  هو  ما  منها  و   البحثية، 

الكويت جامعة  وضع  إىل  يسعى  األحباث   قطاع 

العاملية العلمية  اخلارطة  على   بقوة 

 قطاع األبحاث يسعى إلى إشراك الكليات في دراسات
 مشتركة عالية الجودة و متعددة التخصصات تسفر عن

مخرجات ذات قيمة علمية و اجتماعية و اقتصادية و إنسانية

)35 ص  ... )تتمة    

إحصائيات أبحاث الكليات

األبحاث  قطاع 
دعمه  يواصل 

البحثي  للنشاط 
خالل  للكليات 

األكاديمي  العام 
2016/2015 

إجمالي بلوغ   مع 
الممولة  األبحاث 
مشروعًا  682

إحصائيات أبحاث الكليات ...

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

حالة المشروع

 (%55.6) 379 157 23 199 جار

 (%19.4)132 32 13 87 مستكمل

 (%25)171 92 29 50 قيد الدراسة

682 281
(%41.2)

65
(%9.5)

336
(%49.3)

اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

*   المصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 اغسطس 2016 (تتضمن المشاريع الجارية و المستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2015 /2016*
)1 سبتمبر  2015 إلى 31 أغسطس 2016(

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

*** يشمل كلية العمارة، علوم وهندسة الحاسوب، العلوم الحياتية و كلية العلوم.

682
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إىل أن املشاريع محدودة األهداف ذات امليزانية 

به  تتمتع  الذي  االهتامم  بذات  تحظى  األصغر 

و  الكبرية.  امليزانية  ذات  الشاملة  الدراسات 

الصغرية  امليزانية  ذات  املشاريع  ترتبط  ما  غالباً 

البحث  بسلف  العلمي  البحث  دعم  نظام  يف 

العليا  الدراسات  طلبة  مشاريع  و  التمهيدي 

ميزانيتها،  يف  معينة  لقيود  تخضع  التي  و 

إجراءات و  قواعد  حيدد  العلمي  البحث  دعم   نظام 
األساس العامل  التمويل  مستوى  باعتبار  املنح   تقديم 

البحثية املشاريع  تنفيذ  عملية  لتسهيل  الوحيد  و 

،)%19.4( مستكماًل  مرشوعاً   132 

الدراسة قيد   )%25(  و 171 مقرتحاً 

.)1 )جدول 

الكليات  مساعدة  منطلق  من  و 

يقوم  البحثي،  نشاطها  مواصلة  عىل 

دعم  نظام  خالل  من  األبحاث  قطاع 

و  القواعد  بتحديد  العلمي  البحث 

تقديم  عملية  تنظم  التي  اإلجراءات 

مستوى  باعتبار  ذلك  و  املنح، 

الوحيد  و  األساس  العامل  التمويل 

املشاريع  تنفيذ  عملية  لتسهيل 

حصولها  و  للمراجعة  خضوعها  بعد 

األبحاث  قطاع  يقدم  و  املنحة.  عىل 

مستويات  ثالثة  ضمن  البحثية  املنح 

املشاريع  فهناك  للتمويل،  مختلفة 

املتوسطة  و  الصغرية  امليزانية  ذات 

جميعها  تخضع  التي  و  الكبرية،  و 

املحددة  املتطلبات  و  للرشوط 

دعم  إجراءات  و  قواعد  كتيب  يف  

و   .)2013 )إصدار  العلمي  البحث 

الصغرية  امليزانية  فئة  شهدت  قد 

إقباالً  د.ك   4000 إىل  تصل  التي 

 2016/2015 عام  خالل  مكثفاً 

فيها  املشاريع  عدد  بلغ  حيث 

تلتها   ،%49.3 بنسبة  مرشوعاً   336

تبدأ  التي  الكبرية  امليزانية  فئة 

 281 بـ  فوق  فام  د.ك   10000 من 

امليزانية  أخرياً  و   ،)%41.2( مرشوعاً 

 4001 بني  ما  ترتاوح  التي  املتوسطة 

شهدت  حيث  د.ك   10000 و  د.ك 

مرشوعاً   65 بـ  إقبال  نسبة  أقل 

املشاريع  نسبة  تشري  )9.5%(.و 

و  املتوسطة  و  الكبرية  امليزانية  ذات 

643 مرشوع  بـ   %7.05 بلغت  التي 

مشكلني إنجازه،  تم  ما   منها 

عىل البحثي  النشاط  نواة   بذلك 

من و  كامل.  أكادميي  عام   مدى 

إجاميل بلغ  اإلحصائية،   الناحية 
مرشوعاً  379 الجارية   األبحاث 

إىل إضافًة   ،)%6.55(  بحثياً 

)36 ص  ... )تتمة    

)من صفحة 34(  إحصائيات أبحاث الكليات ...     

( لمستكملة ا و  ية  ر لجا (ا

2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر  الجدول رقم 
)2016 أغسطس   31 إلى   2015 سبتمبر    1 ( التمويل  2016/2015 

*     المصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2016.     
**   المؤسسات الخارجية.      

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

25 4 21 3 8 - 3 1 10 العلوم الطبية المساعدة

4 1 3 - 1 - - 1 2 العمارة

27 1 26 - 3 - 6 1 17 اآلداب

34 4 30 3 8 - 10 1 12 العلوم اإلدارية

34 6 28 2 10 1 4 3 14 علوم وهندسة الحاسوب

27 2 25 1 5 - 6 1 14 طب األسنان

22 2 20 1 3 1 8 - 9 التربية

77 17 60 7 17 1 17 9 26 الهندسة والبترول

2 - 2 - - - 1 - 1 الحقوق

24 3 21 1 4 - 2 2 15 العلوم الحياتية
130 25 105 12 23 1 17 12 65 الطب

30 1 29 1 8 - 8 - 13 الصيدلة

187 29 158 7 27 4 30 18 101 العلوم

21 - 21 - 5 - 6 - 10 الشريعة

38 1 37 - 11 1 5 - 21 العلوم االجتماعية

682 96 586 38 133 9 123 49 330 اإلجمالي
682 132171 379

511

682

511



مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

نشرة مكتب نائب مدير

36

لألبحاث الجامعة 

أيضاً  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  أن  إال 

ذات  األهداف  محدودة  املشاريع  يفضلون 

واضحاً  يتجىل  الذي  األمر  الصغرية  امليزانية 

الصغرية.  البحثية  املنح  من  األكرب  النسبة  يف 

التطور  هذا  مبراقبة  األبحاث  قطاع  يقوم  و 

تشجيع  نحو  إسرتاتيجياً  يتجه  حني  يف 

و  التخصصات  متعددة  املشرتكة  الدراسات 

الالزمة  و  الوطنية  األولويات  تخدم  التي 

ينبع  و  العاملي.  و  اإلقليمي  املجال  لدخول 
حرص  من  التوجه  هذا 

البحث  ربط  عىل  القطاع 

باملجاالت  العلمي 

و  الصناعية  و  االجتامعية 

األهمية  ذات  االقتصادية 

إليجاد  منه  سعياً  ذلك  و 

للتحديات  عملية  حلول 

فقد  لذلك  املعارصة، 

و  التسهيالت  توفري  تم 

إلرشاك  البحثية  املوارد 

دراسات  يف  الكليات 

متعددة  و  الجودة  عالية 

أن  ميكنها  التخصصات 

ذات  مخرجات  عن  تسفر 

اجتامعية  و  علمية  قيمة 

إنسانية. و 

العلمية  لألهمية  نظراً  و 

النشاط  فإن  لألبحاث، 

يساهم  للكليات  البحثي 

توفري  يف  كبري  بشكل 

عىل  للتنفيذ  قابلة  حلول 

أن  ميكنها  و  الواقع  أرض 

من  املعريف  الرصيد  ترثي 

بحثية  مخرجات  خالل 

تحظى  الجودة  عالية 

فإن  لذلك  عاملي.  باعتامد 

يف  جوهري  األداء  مؤرش 

السنوية  النسبة  قياس 

الجارية  األبحاث  من 

إضافة  املستكملة،  و 

اإلنتاجية  مؤرش  إىل 

نرش  نسبة  عىل  القائم 

مجموع  بلغ  قد  و  املستكملة.  األبحاث 

العام  خالل  للكليات  الجارية  األبحاث 

مرشوعاً   )511(  2016/2015 األكادميي 

 )132( و  جارياً  مرشوعاً   )379( منها 

تحليلية  نظرة  يف  و  مستكماًل.  مرشوعاً 

أداء  إجاميل  أن  نرى  للكليات،  البحثي  لألداء 

هندسة  و  وعلوم  )العامرة،  العلوم  كليات 

)37 ص  ... )تتمة    

)من صفحة 35(  إحصائيات أبحاث الكليات ...      إحصائيات أبحاث الكليات ...

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

25 8 3 - 1 1 1 7 - 4 العلوم الطبية المساعدة

4 - - 1 - - - 1 - 2 العمارة

27 1 1 1 - - 6 - - 18 اآلداب

34 3 4 4 - - 10 - 1 12 العلوم اإلدارية

34 5 1 6 1 2 2 7 1 9 علوم وهندسة الحاسوب

27 3 1 2 - 1 5 6 2 7 طب األسنان

22 - 2 2 - 3 6 2 1 6 التربية

77 17 4 3 5 3 10 25 2 8 الهندسة والبترول

2 - - - - - 1 - - 1 الحقوق

24 1 - 4 - - 2 4 6 7 العلوم الحياتية

130 28 4 3 8 - 10 37 1 39 الطب

30 4 2 3 4 - 4 6 - 7 الصيدلة

187 21 3 10 12 2 20 62 9 48 العلوم

21 - - 5 - - 6 - - 10 الشريعة

38 1 4 6 1 1 4 - - 21 العلوم االجتماعية

682 92 29 50 32 13 87 157 23 199 اإلجمالي

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات*  التمويل   2016/2015
*)2016 31 أغسطس  إلى   2015 سبتمبر    1(

*     المصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2016.  
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

682
379132171

 النشاط البحثي بجامعة الكويت بأكلمه مرتبط
بمبدأ اإلنتاجية والنشر باعتباره مؤشر أدا المشروع



مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/research 

37

201
ديسمبر 6

والعلوم(  الحياتية،  والعلوم  الحاسوب، 

حيث  الكليات،  باقي  أداء  فاق  قد 

و  جارياً  مرشوعاً   )197( أبحاثها  بلغت 

مركز  كليات  تليها   ،)%38.6( مستكماًل 

األسنان،  وطب  )الطب،  الطبية  العلوم 

املساعدة(  الطبية  والعلوم  والصيدلة، 

و  جارياً  مرشوعاً   151 سجلت  التي 

اآلداب  كليات  ثم   ،)%29.5( مستكماًل 

اإلدارية،  والعلوم  )اآلداب،  اإلنسانيات  و 

والعلوم  والرشيعة،  والحقوق،  والرتبية، 

 )110( بلغ  أبحاث  مبجموع  االجتامعية( 

يف   ،)%21.5( مستكماًل  و  جارياً  مرشوعاً 

كلية  أبحاث  بلغت  حني 

البرتول  و  الهندسة 

و  جارياً  مرشوعاً   53

 )%10.4( مستكماًل 

أما   .)2 )الجدول 

الدراسة  قيد  األبحاث 

مجموعها  بلغ  التي 

فقد  مرشوعاً،   )171(

من  نسبة  أعىل  كانت 

نصيب  من  املشاريع 

الطبية  العلوم  كليات 

بطلب  تقدمت  التي  و 

مرشوعاً   )61( متويل 

كليات  تلتها   ،)%35.7(

بسيط  بفارق  العلوم 

 )25( دعم  طلبت  حيث 

و   ،)%30.4( مرشوعاً 

كليات  بعدها  جاءت 

اإلنسانيات  و  اآلداب 

مرشوعاً   )43( بـعدد 

حلت  و   ،)%19.9(

و  الهندسة  كلية  أخرياً 

 )24( بعدد  البرتول  

.)%14( مرشوعاً 

لألبحاث  بالنسبة  أما 

بلغت  التي  الجارية 

فتشري  مرشوعاً،   )379(

أن  إىل  اإلحصائيات 

نالت  العلوم  كليات 

)38 ص  ... )تتمة    

كان  فقد  التمويل،  مستوى  حيث  من  و 

التمويل  فئات  أدىن  عىل   األكرب  الرتكيز 

حيث  أقل،  و  د.ك   4001 بـ  تبدأ  التي 

)52.5%( ضمن  )199( مرشوعاً  رصد  تم 

الكبرية  امليزانية  فئة  تلتها  الفئة،  هذه 

)من صفحة 36(  إحصائيات أبحاث الكليات ...     

الكويت جبامعة  البحثي   النشاط 
اإلنتاجية مببدأ  مرتبط   بأكمله 

املشروع أداء  مؤشر  باعتباره  النشر  و 

بواقع  البحثية  املنح  من  األكرب  النصيب 

كليات  تلتها   ،)%41.2( مرشوعاً   )156(

مرشوعاً   )116( بـعدد  الطبية  العلوم 

اإلنسانيات  و  اآلداب  كليات  ثم   ،)%30.6(

حني  يف   ،)%19( مرشوعاً   )72( بـعدد 

 )35( عىل  والبرتول  الهندسة  كلية  حصلت 

.)%9.02( مرشوعاً 

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2015 / 2016
)2016 أغسطس   31 إلى   2015 سبتمبر   1 (

اإلجمالي SHOFU ASTRA 
ZENECA

شركة نفط 
البترول الكويت

 مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

جامعة الكويت  الكلية

14 - - - 1 13 العلوم الطبية 
المساعدة

3 - - - 1 2 العمارة

24 - - - 1 23 اآلداب

23 - - - 1 22 العلوم اإلدارية

22 - - - 4 18 علوم وهندسة الحاسوب

21 1 - - - 20 طب األسنان

18 - - - 1 17 التربية

53 - - 4 6 43 الهندسة والبترول

2 - - - - 2 الحقوق

19 - - 1 1 17 العلوم الحياتية

95 - 1 1 11 82 الطب

21 - - - - 21 الصيدلة

153 - - 2 20 131 العلوم

16 - - - - 16 الشريعة

27 - - - 1 26 العلوم االجتماعية

511 1 1 8 48 453 اإلجمالي

*   المصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2016 (تتضمن المشاريع الجارية و المستكملة من السنوات السابقة(.     

511
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لألبحاث الجامعة 

عدد  بلغ  التي  و  د.ك   10000 من  بأكرث 

املشاريع فيها )157( مرشوعاً )41.4%(، أما 

بني  ما  ترتاوح  التي  املتوسطة  امليزانية  فئة 

4001 د.ك و 10000 د.ك فقد شهدت أدىن 

مرشوعاً   23 بعدد   %6.1 بلغت  إقبال  نسبة 

املشاريع  أن  لوحظ  كام   .)3 )الجدول 

قد  مرشوعاً   )132( بلغت  التي  املستكملة 

مستويات  حيث  من  النمط  ذات  اتبعت 

املستكملة  املشاريع  بلغت  فقد  التمويل، 

مرشوعاً   )87( الصغرية  امليزانية  فئة  يف 

امليزانية  فئة  بعدها  جاءت  و   ،%66 بنسبة 

)  32( فيها  املشاريع  بلغت  التي  الكبرية 

فئة  ضمت  حني  يف   ،%24.2 بنسبة  مرشوعاً 

املشاريع  من  عدد  أقل  املتوسطة  امليزانية 

أما   .%9.8 بنسبة  مرشوعاً   )13( بلغ 

من  املستكملة  املشاريع  لتصنيف  بالنسبة 

العلوم  كليات  حققت  فقد  الكليات،  حيث 

بعدد   %31.1 بلغت  إنجاز  نسبة  أعىل 

اآلداب  كليات  مبارشًة  تلتها  مرشوع،   )41(

بلغت  التي  اإلنسانيات  و 

بعدد   %28.8 إنجازها  نسبة 

كليات  أما   ، مرشوعاً  )38(

حققت  فقد  الطبية  العلوم 

بعدد   %26.5 إنجاز  معدل 

أنجزت  حني  يف  مرشوعاً،   53

أقل  والبرتول  الهندسة  كلية 

 )18( بلغ  املشاريع  من  عدد 

 %13.6 بنسبة  مرشوعاً 

.)3 )الجدول 

 

الخارجي، الدعم  إطار  يف   و 

)85( األبحاث  قطاع   رصد 

+ )جاري  مشرتكاً   مرشوعاً 

مع بالتعاون   مستكمل( 

خارجية، مؤسسات   أربع 
مرشوعاً  )354( إىل   إضافة 

الكويت جامعة  من   مموالً 

املمول كونها  تواصل   التي 

بنسبة للمشاريع   الرئيس 

العام خالل   %88.6 

،2016/2015  األكادميي 

للتمويل  %11.4  مقابل 

)39 ص  ... )تتمة    

)من صفحة 37(  إحصائيات أبحاث الكليات ...      إحصائيات أبحاث الكليات ...

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 1 1 10 الطبية  العلوم 
المساعدة

3 - - - 1 - - - 1 1 - العمارة

24 - - - 1 - - - - 6 17 اآلداب

23 - - - 1 - - - 1 3 18 العلوم اإلدارية

22 - - - 4 - 1 - 3 2 12  علوم وهندسة
الحاسوب

21 - - 1 1 - - - - - 19 طب األسنان

18 - - - 1 1 - - 2 4 10 التربية

53 - - - 10 3 - 1 7 3 29 الهندسة والبترول

2 - - - - - - - 1 - 1 الحقوق

19 - - - - 2 - 4 2 2 9 العلوم الحياتية

95 1 1 1 13 1 - 25 4 9 40 الطب

21 - - - - - - 5 1 3 12 الصيدلة

153 - - 1 22 14 - 14 5 3 94 العلوم

16 - - - - - - - - 1 15 الشريعة

27 - - - 1 - - - - 8 18 العلوم االجتماعية

511 1 1 3 58 19 1 50 28 46 304 اإلجمالي

الجدول رقم 5 .  مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب فئات المنح 2015 / 2016
)2016 أغسطس   31 إلى   2015 سبتمبر    1 (

*       المصدر : كورا، البيانات حتى  31 أغسطس 2016.      

س.ب.ت  =  سلفة البحث التمهيدي  م.أ.ج       =  مشاريع أبحاث الجامعة       
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     = المشروع البحثي المشترك مع دولمجلس التعاون

 

511

الخارجيني املمولني  قامئة  ضمت  و   الخارجي. 

العلمي للتقدم  الكويت  مؤسسة  من   كل 

48 بلغ  املشاريع  من  األكرب  العدد   بتمويلها 

الكويت معهد  و   ،%82.8 بنسبة   مرشوعاً 

)8( بتمويله  للتكنولوجيا  ماساتشيوستس   – 

كل قامت  حني  يف   ،%13.8 بنسبة   مشاريع 

 من رشكتي shofu و AstraZeneca  بتمويل

 مرشوع واحد لكل منهام بنسبة 1.7% )الجدول

 4(. أما املشاريع قيد الدراسة، فقد بلغ عددها

يف  )%8.77( مقرتحاً   331 منها  مرشوعاً   171 

جامعة دعم  عىل  للحصول  املوافقة   انتظار 

يسعى  )%22.2( 38 مرشوعاً  مقابل   الكويت، 

للحصول عىل متويل خارجي )الجدول 2(.
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ملتزم األحباث  قطاع 

يف  اجلودة  ثقافة   بتعزيز  

وتشجيعها الكليات   أحباث 

االستثمار على 
)39 ص  ... )تتمة    

الجدول  فيبني  املنح،  لفئات  بالنسبة  أما 

واملستكملة  الجارية  املشاريع  توزيع   5

الكليات  عىل  مرشوعاً   )511( بلغت  التي 

األكادميي  العام  خالل  املنح  لفئات  وفقاً 

مشاريع  فئة  سيطرت  حيث   ،2016/2015

من  األكرب  العدد  عىل  الجامعة  أبحاث 

بنسبة  مشاريع   )304( بلغت  التي  املشاريع 

عىل  املشاريع  بقية  توزعت  حني  يف   ،%59.5

الفئات األخرى وذلك عىل النحو التايل: )46( 

التمهيدي،  البحث  سلفة  لفئة   )%9( مرشوعاً 

مشاريع  لفئة   )%5.5( مرشوعاً   )82( و 

 )%9.8( مرشوعاً   )50( و  األولويات،  أبحاث 

و  العليا،  الدراسات  أبحاث  مشاريع  لفئة 

خدمة  مشاريع  لفئة   )%0.2( واحداً  مرشوعاً 

لفئة   )%3.7( مرشوعاً   )19( و  الجامعة، 

مرشوعاً   )58( و  العامة،  التسهيالت  مشاريع 

الخارجية،  األبحاث  مشاريع  لفئة   )%11.3(

و  وحدات  لفئة   )%0.6( مشاريع   )3( و 

مرشوعاً  و  املتخصصة،  األبحاث  مختربات 

األبحاث  مشاريع  فئة  ضمن   )%0.2( واحداً 

 )%0.2( أيضاً  واحداً  مرشوعاً  و   الوطنية، 

مع  املشرتكة  األبحاث  مشاريع   ضمن  

تعكس  و  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول 

البحثي  النشاط  حيوية  مدى  األرقام  هذه 

أعضاء  يواصل  حيث  الكويت  جامعة  يف 

الفئات  كافة  تحت  أبحاثهم  التدريس  هيئة 

األبحاث،  قطاع  يقدمها  التي  للمنح  العرشة 

أبحاث  مشاريع  فئة  تسجيل  إىل  تشري  كام 

حصدت  حيث  إقبال  نسبة  أعىل  الجامعة 

مام  البحثية  الجوائز  من  عدد  أكرب  أبحاثها 

العلمي  البحث  دعم  لنظام  األساس  يشكل 

الدراسة  قيد  املشاريع  أما  األبحاث.  قطاع  يف 

جاءت  فقد  مرشوعاً،   )171( عددها  البالغ 

مقدمة  يف  الجامعة  أبحاث  مشاريع  فئة  فيها 

 ،)%56.1( مرشوعاً   )96( بعدد  املنح  فئات 

بعدد  الخارجية  األبحاث  مشاريع  فئة  تلتها 

مشاريع  فئة  ثم   ،)%22.2( مرشوعاً   )38(

مرشوعاً   )22( بعدد  األولويات  أبحاث 

الدراسات  أبحاث  مشاريع  فئة  ثم   ،)%13(

حلت  و   ،)%6.4( مرشوعاً   11 بعدد  العليا 

بأربعة  أخرياً  العامة  التسهيالت  مشاريع  فئة 

)من صفحة 38(  إحصائيات أبحاث الكليات ...     

)40 ص  ... )تتمة    

هذه  تشري  عام  بشكل  و   .)%2.3( مشاريع 

األبحاث  مشاريع  حجم  إىل  اإلحصائيات 

ضمن  التمويل  عىل  الحصول  تنتظر  التي 

أكرب  يسعى  حيث  املنح  فئات  مختلف 

فئة  ضمن  الدعم  عىل  للحصول  منها  عدد 

.)5 )الجدول  الجامعة  أبحاث  مشاريع 

يف  بأكمله  البحثي  النشاط  ارتبط  قد  و 

عىل  بناًء  اإلنتاجية  مببدأ  الكويت  جامعة 

املحكمة  املجالت  أفضل  يف  األبحاث  نرش 

املرشوع،  أداء  مؤرش  ذلك  باعتبار  عاملياً 

من  املمولة  املشاريع  لكافة  بد  ال  كان  لذلك 

الخارجية  الجهات  أو  الكويت  جامعة  قبل 

املحكمة  املجالت  يف  مخرجاتها  تنرش  أن 

عاملي  معيار  هو  و   ،JCR تصنيف  ضمن 

نظام  يف  و  العلمي.  البحث  جودة  لضامن 

األبحاث،  قطاع  يتبعه  الذي  الجودة  تقييم 

كبري  بشكل  للمرشوع  العام  األداء  يرتبط 

يف  مخرجاته  نرش  مع  الجودة  بعامل 

تصنيف  ضمن  املحكمة  املجالت  أفضل 

يكون  بحيث   ،JCR

الرئيس  املؤرش  ذلك 

و  العلمي  للتميز 

العالية  الجودة 

و  الجامعة.  ألبحاث 

امللحة  الحاجة  تربز 

جديدة  معايري  لوضع 

العلمي  للبحث 

مع  الكويت  بجامعة 

األبحاث  قطاع  التزام 

الجودة  ثقافة  بتعزيز 

املؤسيس  البحث  يف 

الكليات  تشجيع  و 
يف  قدراتهم  و  خرباتهم  الستثامر 

متعددة  مشرتكة  أبحاث  إنجاز 

العالية  القيمة  ذات  التخصصات 

املحلية  األولويات  تخدم  التي  و 

بدأت  قد  و  العاملية.  و  واإلقليمية 

خالل  من  بثامرها  تؤيت  الجهود  هذه 

الجامعة  أبحاث  من  املتزايد  العدد 

عاملياً  املحكمة  املجالت  يف  املنشورة 

يعزز  الذي  األمر  التأثري  عامل  مع 
و  العاملي.  حضورها  و  العلمية  مكانتها 

تعزيز  نحو  حالياً  األبحاث  قطاع  يتوجه 

مواردها  وتطوير  الجامعة  يف  القوة  نقاط 

االبتكار  و  لإلبداع  محفزة  بيئة  خلق  و 

البحث  يف  العاملي  التميز  يحقق  مام 

ملؤسيس. ا

العلمية  املجالت  يف  النرش  أن  مبا  و 

البحثية،  اإلنتاجية  نواة  يشكل  املحكمة 

معدل  برصد  يقوم  األبحاث  قطاع  فإن 

ألبحاث  العلمي  النرش  و  البحثي  النشاط 

 6 الجدول  يوضح  حيث  سنوياً،  الجامعة 

مدى  عىل  للكليات  البحثي  النرش  معدل 

ست سنوات )2010، 2011، 2012، 2013، 

األبحاث  نسبة  إىل  باإلضافة   )2015  ،2014

قد  و   .2016 عام  خالل  نرشها  املتوقع 

خالل  بحثاً   )141( املنشورة  األبحاث  بلغت 

و   ،2011 عام  بحثاً   )158( و   ،2010 عام 

بحثاً   )163( و   ،2012 عام  يف  بحثاً   )141(

و   ،2014 يف  بحثاً   )144( و   ،2013 يف 
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أن  حني  يف   ،2015 عام  خالل  بحثاً   )114(

قد   2016 العام  خالل  املنشورة  األبحاث 

 ، بحثياً مرشوعاً   )78( مبدئياً  عددها  بلغ 

وجود  مع  لالزدياد  قابل  عدد  هو  و 

املجلة  إصدار  مبوعد  مرتبطة  أبحاث 

مستويات  تزال  وال   .)6 )الجدول  العلمية 

لتوقيت  ا فارق  بسبب  متذبذبة  اإلنتاجية 

عمل  و  لبحثية  ا الورقة  إرسال  مرحلة  بني 

لذلك  النرش،  ثم  القبول  و  لتعديالت  ا

للكليات  البحثي  اإلنتاج  معدالت  تخضع 

سنوياً. للتعديل 

شاملة نظرة  اإلحصائيات  هذه  تقدم   و 

مبا الكويت  بجامعة  البحثي  األداء   لحجم 

مرشوع  )700(  يقارب 

غري قيايس  رقم  هو   و 

بلغ بالفعل  و   مسبوق، 

الجامعة أبحاث   عدد 

خالل مرشوعاً   )682( 

األكادميي  العام 

يتوقع و   .2016/2015 

ارتفاع األبحاث   قطاع 

يف الكليات   مساهمة 

ظل يف  املمولة   األبحاث 

و محفزة  بيئة   وجود 

مالمئة. بحثية   موارد 

دعم نظام  ُيعترب   و 

يف العلمي   البحث 

األساس األبحاث   قطاع 

لألبحاث  العلمي 

بجامعة  املمولة 

يرسم حيث   الكويت، 

تقديم إجراءات  و   آلية 

توفري و  للكليات،   املنح 

القوى و  البحثية   املوارد 

آلية يحدد  و   العاملة 

كام املشاريع.   تنفيذ 

تقديم النظام   يشمل 

مكافآت و  بحثية   جوائز 

يجعله مام   تشجيعية 

هيئة ألعضاء   جاذباً 

ليصبحوا  التدريس 

البحث تطوير  يف   رشكاء 

يشجعهم و   املؤسيس 

عىل املنافسة   عىل 

العلمي التميز   تحقيق 

. عاملياً و  محلياً 

األبحاث قطاع  يسري   و 
أهدافه تحقيق  نحو  ثابتة  بخطى   حالياً 

عىل الكويت  جامعة  بوضع  إليها  يصبو   التي 

جل يسخر  حيث  العاملية  العلمية   الخارطة 

عىل الكليات  تشجيع  يف  موارده  و   طاقاته 

متعددة مشرتكة  و  مبتكرة  مشاريع   خوض 

مسبوقة غري  نتائج  تحقق  و   التخصصات 

املعرفة. و  العلم  تقدم  يف  تسهم 

)من صفحة 39(  إحصائيات أبحاث الكليات ...     

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

2016** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الكلية
- 2 6 5 2 4 2 العلوم الطبية المساعدة
- - - - - - - العمارة
5 5 2 4 4 2 4 اآلداب
4 6 6 3 1 2 4 العلوم اإلدارية
1 2 1 - - - - علوم وهندسة الحاسوب

5 6 7 8 8 6 5 طب األسنان
1 1 3 3 1 2 1 التربية
12 17 22 23 21 24 19 الهندسة والبترول
- - - - - - - الحقوق

1 1 2 9 12 8 7 العلوم الحياتية
18 18 29 33 28 42 38 الطب
2 4 5 7 6 6 6 الصيدلة
26 28 49 54 46 53 49 العلوم
- 1 2 1 3 2 2 الشريعة
3 1 3 9 7 6 5 العلوم االجتماعية

78 114 144 163 141 158 141 اإلجمالي

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

لــتــقــويــمــي ا لــعـــام  ا
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