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 قطاع األبحاث يسعى دوماً  
الستثمار قدرات أعضاء هيئة التدريس، 

وإمكاناتهم، وخبراتهم المتنوعة 
إلنتاج األبحاث ذات األصالة، 
واالبتكار، والجودة العالية

يستمر قطاع األحباث يف السري على طريق التطور خالل العام األكادميي 
املشاريع  تنفيذ  عملية  وتيسري  الرئيسة،  براجمه  بتنفيذ   2016/2015 احلايل 
ألعضاء هيئة التدريس إلجناز األحباث املتقدمة واملبتكرة، وتعزيز الشراكات 
العلمية والبحثية يف إطار القواعد والقوانني البحثية املعتمدة. وقد متيزت هذه 
الفرتة بتسجيل نسبة منو بلغت 5 % يف جمال األحباث املمولة، حيث بلغ 
عدد املشاريع 630 مشروعًا شكلت إمجايل أحباث الكليات حىت منتصف 
العام األكادميي 2016/2015. وتضمن هذا اإلمجايل 388 مشروعًا جاراًي 
)61.6 %(، و90 مشروعًا مستكماًل )14.3 %(، و152 مشروعًا قيد الدراسة 
)24.1 %(. وأما من جانب مستوايت التمويل، فقد تساوى تقريبًا تفضيل 
الكليات بني جمموع األحباث ذات أعلى فئة من فئات امليزانية والفئة الوسطى 
منها )324 مشروعًا – 51.4 %(، مع األحباث ذات أقل فئة من فئات امليزانية 
)306 مشروعًا – 48.6 %(. وقد استفادت مجيع الكليات من املنح البحثية، 

مع تباين مستوايت مشاركتها يف األحباث املمولة.
ومع التزام قطاع األحباث ابستمرارية النمو يف أحباث الكليات، ترتكز جهوده 
دومًا على استثمار قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإمكاانهتم وخرباهتم املتنوعة 
إلجناز األحباث ذات األصالة، واالبتكار واجلودة العالية اليت تتناول األولوايت 
وحيرص  واالجتماعية.  والبيئية  واالقتصادية،  الوطنية،  األمهية  ذات  والقضااي 
القطاع على الرتكيز على جوانب توفري بيئة علمية مالئمة لإلبداع واالبتكار 
من خالل تعزيز املرونة وتسهيل اإلجراءات، حيث يعكف حاليًا على مراجعة 
كتيب قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي جلعل النظام أكثر مرونة لتلبية 
اجلديدة حول  والبنود  املواد  إضافة  أيضًا  ومت  املختلفة.  الباحثني  احتياجات 
حقوق امللكية الفكرية وتسجيل براءات االخرتاع، مما عزز من حمتوايت الكتيب 

الذي ستصدر نسخته احملدثة خالل العام األكادميي 2017/2016.
الباحثني  مع  الروابط  لتقوية  للكليات  شخصية  بزايرات  أيضًا  القطاع  وابدر 
وتشجيعهم على طرح املشاكل البحثية اليت تواجههم يف جلسات نقاش مفتوحة، 
كخطوة إسرتاتيجية هتدف إىل اعتبارهم شركاء فاعلني يف عملية تطوير األحباث 
املؤسسية من خالل األفكار، واملبادرات، والتعاون على مجيع األصعدة. وبينما 
ينصب تركيزه على تشجيع األحباث ذات األولوية والتخصصات العلمية املتعددة، 
يسعى القطاع أيضًا إىل توسعة قاعدته اخلاصة ابلشراكات البحثية، حيث مت مؤخراً 
توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، ومذكرة تفاهم مع اهليئة العامة 

  

   

للتعليم التطبيقي والتدريب، كما مت متهيد السبل لعقد شراكة حمتملة مع معهد 
الكويت لألحباث العلمية. ويبلغ عدد مشاريع قطاع األحباث املشرتكة 59 مشروعًا 
)12.3 %(، يتم إجنازها ابلتعاون مع 8 مؤسسات خارجية، كما يسعى القطاع 

دومًا إىل زايدة الشركاء يف الدعم والتنمية لتحقيق تقدم األحباث املنشود.
ونقوم خالل هذه الفرتة أيضًا بتطوير بنيتنا التحتية للتسهيل على الباحثني مهمة إجناز 
األحباث التحليلية والتجريبية اليت تنتج خمرجات عاملية معتمدة وذات جودة عالية. 
أما على صعيد األوراق البحثية املنشورة، أظهرت اإلحصائيات ارتفاعًا ملحوظًا يف 
األحباث املنشورة من جامعة الكويت يف اجملالت املصنفة وفقًا لفهرس JCR على 
مدى 17 عامًا )2000-2016(، حيث بلغ اإلمجايل 1944 ورقة حبثية )75.4 %( 
انجتة عن األحباث املمولة، منشورة يف Q1 إىل Q4 من اجملالت ذات عامل التأثري. 
يف املقابل، بينت اإلحصائيات اخنفاضًا يف عدد األوراق املنشورة يف اجملالت غري 
احملكمة )670 ورقة – 25.6 %(. ويرجع سبب هذا التوجه إىل املكافآت البحثية 
التشجيعية اليت يقدمها قطاع األحباث، حيث أسهمت بشكل كبري يف استهداف 
أعضاء هيئة التدريس للمجالت العلمية ذات التأثري والتصنيف العايل لنشر خمرجاهتم 
البحثية. ويتزايد عدد أعضاء هيئة التدريس على قائمة الفائزين ابملكافآت البحثية 
التشجيعية، حيث يبلغ العدد حاليًا 406 فائزاً ابجلائزة، منهم 134 فائزاً )33 %( عن 
األحباث املمولة، و178 فائزاً )43.8 %( عن األحباث غري املمولة، و 90 فائزاً )22.2 

%( لتقدير امتياز يف التقرير النهائي للمشروع. 
وتعمل قراراتنا اخلاصة ابعتماد متويل األحباث على تعزيز عدد مشاريع األحباث 
األساسي  االلتزام  يبقى  احلايل،  األكادميي  العام  هناية  اقرتابنا من  ابستمرار. ومع 
لقطاع األحباث منصبًا على استمرارية نظام املنح البحثية، وعلى حتسني مستوى 
األحباث املؤسسية عرب معايري اجلودة، والنزاهة، واالمتياز العلمي، وهي مهمة رئيسة يف 

إسرتاتيجية قطاع األحباث اخلاصة بعوملة األحباث املؤسسية.
وحنن على أعتاب عاٍم أكادميي جديد )2017/2016(، يستعد قطاع األحباث جبدول 
أعماٍل حافل ابلفعاليات واألنشطة، حيث ستشهد السنة القادمة تكرمي الفائزين 
جبوائز الباحثني، وورشة عمل SPSS، والندوة التنويرية لسلفة البحث التمهيدي، واليت 
نورد تفاصيلها مجيعًا يف هذا العدد من نشرة األحباث الذي يعرض صورة متكاملة 
ألحدث تطورات قطاع األحباث ويقدمها للمجتمع العلمي وعموم القراء، حىت يبقيهم 

على علٍم وإحاطة آبخر التطورات العلمية يف جامعة الكويت.     
                                                                             أ.د.طاهر الصحاف

                                                           نائب مدير الجامعة لألبحاث  

  

   

رسالة نائب مدير الجامعة لألبحاث
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لألبحاث الجامعة 

  

 

لعديد  ا نب  جا إىل  ركة،  املشا للكليات  املساعدون  ء  لعمدا وا

لتدريس. ا هيئة  ء  وأعضا ريني  إلدا وا املسؤولني  من 

ملصٍق   60 بعدد  أكرب  ركة  مشا م  لعا ا لهذا  مللصق  ا يوم  وشهد 

 30 ( املايض  م  لعا ا عن   %  100 بلغت  منو  نسبة  سجلت  علمي 

رضورة  مع  لباحثني  ا تفاعل  يد  تزا عن  يعرب  مام   ، ) ملصقاً

وأهمية  م،  لعا ا االهتامم  ئرة  دا يف  لبحثية  ا تهم  زا إنجا وضع 

األبحاث  ز  إنجا و لجديدة  ا ر  ألفكا ا نتاج  إ يف  ليات  لفعا ا هذه 

ملتعددة.  ا لعلمية  ا لتخصصات  ا ذات  ملتقدمة  ا لدراسات  وا

لعلوم  وا  ، ملصقات(  3 ( اآلداب  كلية  عىل  مللصقات  ا وتوزعت 

وكلية   ، ) ملصقاً  12 ( لرتبية  ا وكلية   ، ) ملصقاً  15 ( رية  إلدا ا

اإلسالمية  لدراسات  وا الرشيعة  وكلية   ، ملصقات(  3 ( لحقوق  ا

 ، ) ملصقاً  17 ( االجتامعية  لعلوم  ا وكلية   ، ملصقات(  10 (

نيات  إلنسا ا أبحاث  يف  لية  لحا ا لتوجهات  ا عن  جميعاً  وعربت 

نسخ  وضع  تم  وقد  لكويت.  ا معة  جا يف  االجتامعية  لعلوم  وا

يف  مللصق  ا يوم  يف  ركة  املشا مللصقات  ا جميع  من  مصغرة 

تم  لتي  ا املوضوعات  يوثق  عميل  كمرجع  نتاجه  إ تم  كتيب 

هيئة  ء  وأعضا لكويت،  ا معة  جا يف  املسؤولني  من  نخبة 

مرسح  يف  لحدث  ا عقد  وقد  املشاركني.  وعموم  لتدريس،  ا

مارس   21 يوم  يف  لجامعي  ا لشويخ  ا موقع  يف  بر  لجا ا لله  عبدا

نيات  إلنسا ا قطاع  لكليات  ملالئم  ا ملنرب  ا يعترب  حيث   ،2016

وقد  لبحثية.  وا لعلمية  ا تها  زا إنجا لعرض  االجتامعية  لعلوم  وا

 60 بعرض  م  لعا ا لهذا  مللصق  ا لية  فعا يف  كليات   6 شاركت 

لتي  ا لبحثية  ا واملجاالت  ملواضيع  ا تنوع  تعكس  علمي  ملصٍق 

لية.  لحا ا لفرتة  ا يف  نية  إلنسا ا لكليات  ا باحثو  ولها  يتنا

هيئة  ء  ألعضا لبحثية  ا زات  إلنجا ا مللصق  ا يوم  ويعرض 

 ، لعليا ا لدراسات  ا وطلبة  لتدريس،  ا ومساعدي  لتدريس،  ا

لكليات،  ا يف  لبحثي  ا للنشاط  ميكية  دينا نظرة  يقدم  حيث 

النفتاح  ا من  ء  أجوا يف  لبحثية  ا ملنجزات  ا أحدث  عرض  ويدعم 

طاهر  د.  . أ استضاف  وقد  ملقرتحات.  وا ء  اآلرا وتبادل  لعلمي  ا

مللصق  ا ليات  فعا لألبحاث،  معة  لجا ا مدير  نائب  لصحاف،  ا

ود.  قرايش،  يوسف  د.  . أ بهبهاين،  حيدر  د.  . أ مساعديه  بحضور 

لكليات  ا ء  وعمدا لكويت  ا معة  جا مدير  ونواب  معروف،  ليىل 

لكويت  ا معة  جا مدير  ية  رعا تحت 
قطاع  نظم  األنصاري،  حسني  د.  . أ

لعلمي  ا مللصق  ا يوم  لية  فعا األبحاث 

االجتامعية  لعلوم  وا نيات  إلنسا ا لكليات 

بحضور   ،2016/2015 ألكادميي  ا م  للعا

  

   

 
 

مدير جامعة الكويت يفتتح يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلوم االجتامعية

  

   

يوم الملصق العلمي لإلنسانيات
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فئات  تحت  ملصقات 

لتدريس،  ا هيئة  ء  أعضا

لتدريس،  ا ومساعدي 

لدراسات  ا وطلبة 

عىل  ًء  بنا  ، لعليا ا

لعلمية  ا لجودة  ا

ملعروضة  ا ثهم  ألبحا

ويتم  مللصق.  ا يوم  يف 

سنوياً  ئز  لجوا ا توزيع 

متجدد  ٍر  كمعيا

لضامن  القطاع  يطبقه 

الجودة  مستويات 

يف  واالمتياز  واألصالة 

يف  لعلمية  ا ث  ألبحا ا

لكويت. ا معة  جا

مختلف  من  لباحثني  ا لتجمع  األكرب  لفرصة  ا مللصق  ا يوم 

ء  أعضا م  أما لفرص  ا أفضل  يتيح  مام  لعلمية،  ا لتخصصات  ا

لجديدة  ا ملفاهيم  وا ر  ألفكا ا تصورات  لوضع  لتدريس  ا هيئة 

ملتعددة. ا لتخصصات  ا ذات 

مل  لكا ا مه  لتزا ا يف  ألبحاث  ا قطاع  يستمر  لسياق،  ا هذا  ويف 

ملتقدمة  ا ألبحاث  ا يف  نية  إلنسا ا لكليات  ا ركة  مشا بتعزيز 

فآت  ملكا ا عىل  ئم  قا م  لنظا تطبيقه  نب  جا إىل   ، ملبتكرة وا

متيزهم  عىل  فأتهم  ومكا لباحثني  ا جهود  لتقدير  لتشجيعية  ا

 ، فأة ملكا وا للتكريم  ملستحقني  ا ولتحديد  لبحثي.  وا لعلمي  ا

لجنة  قبل  من  موحدة  تقييم  لعملية  مللصقات  ا جميع  تخضع 

ثالثة  أفضل  ر  تختا حيث  لغرض،  ا لهذا  تكوينها  يتم  متخصصة 

نية  إلنسا ا لعلوم  ا مجاالت  يف   2016/2015 م  لعا ا يف  ولها  تنا

. عية الجتام وا

ملعروضة،  ا مللصقات  ا جميع  عىل  األنصاري  د.  . أ اطلع  وقد 

وطلبة  لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا جهود  عىل  أثنى  كام 

لبلوغ  لسعي  ا من  ملزيد  ا عىل  وشجعهم  لعليا  ا لدراسات  ا

ملتقدمة  ا ألبحاث  ا خالل  من  لعلمية  ا املستويات  أعىل 

يف  لباحثني  ا جمهور  لصحاف  ا د.  . أ خاطب  وقد  ملبتكرة.  وا

أن  عىل  كيده  بتأ ملناسبة  ا يف  لقاها  أ لتي  ا كلمته  معرض 

لتمكني  م  لدوا ا عىل  مفتوحة  ستظل  األبحاث  قطاع  أبواب 

وأن  لبحثية،  ا تهم  وتطلعا فهم  أهدا تحقيق  من  لباحثني  ا

تهم  زا إنجا لعرض  ملناسب  ا ملنرب  ا هي  لعلمي  ا مللصق  ا لية  فعا

لوعي  ا ونرش  لبحثية،  وا لعلمية  ا

معة  جا يف  لعلمية  ا لتطورات  با

ثها  أبحا وجودة  وقيمة  لكويت  ا

واملستكملة. رية  لجا ا

معروف،  ليىل  د.  أرشفت  وقد 

لجامعة  ا مدير  نائب  مساعد 

لخارجي  ا لبحثي  ا للتعاون 

لحيثيات  ا عىل  رات،  واالستشا

مللصق  ا ليوم  لتنظيمية  ا

لكليات  وا نية  إلنسا ا للكليات 

لحدث  ا نجاح  ليتم  لعلمية،  ا

مللصقات  ا عدد  دة  بزيا لسنوي  ا

م  لعا ا عن  م  لعا ا هذا  ركة  املشا

بيئة  كونه  جانب  وإىل  ملايض.  ا

يعترب   ، ء اآلرا لتبادل  مشجعة 

  

   

  

   

أحد املشاركني يقدم رشحاً مللصقه العلمي

املسؤولون واملشاركون يف فعاليات يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلوم اإلجتامعية
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ذات  واملجاالت  التخصصات  مختلف  يف  العلمية  األبحاث  من 

امللصقات  إجاميل  بلغ  حيث  واالجتامعية،  الوطنية  األهمية 

يف  امللصقات  عدد  تخطى  بعدٍد   ، علمياً ملصقاً   98 املعروضة 

.) ملصقاً  73 ( املايض  العام  فعالية 

نحو  التدريس  هيئة  ألعضاء  الواضح  التوجه  الحدث  عكس  وقد 

املخرجات  تأليف  يف  الباحثني  تعدد  حيث  املشرتكة،  األبحاث 

إسرتاتيجية  عىل  تأكيداً  التطور  هذا  ويعترب  املعروضة.  البحثية 

استكشاف  عىل  الباحثني  تشجيع  إىل  الرامية  األبحاث  قطاع 

بالشك  سيؤدي  مام  العلمي،  البحث  يف  التخصصات  تداخل  أبعاد 

الدراسات  إنجاز  عرب  الكويت  جامعة  يف  األبحاث  تقدم  إىل 

إمكانات  تعزيز  إىل  الحدث  يهدف  آخر،  جانٍب  من  املشرتكة. 

لجامعة  العلمية  التنافسية  وتقوية  املؤسسية،  والتطوير  البحث 

األهمية  ذات  واملجاالت  العلمية  التعقيدات  لتناول  الكويت 

التخصصات  وتعدد  الخربات،  تبادل  خالل  من  اإلسرتاتيجية 

 2016/2015 العام  لهذا  امللصق  يوم  يذهب  لذلك،  العلمية. 

املزيد  يدعم  حيث  للحدث،  السنوي  التنظيم  من  أبعد  هو  ملا 

إلجاميل  البحثية  املنجزات  قدمت  التي  للحدث  الثامنة  الدورة 

.2016 مارس   28 يوم  يف  علمياً  ملصقاً   98

 

رعاية  تحت  العلمية  للكليات  العلمي  امللصق  يوم  عقد  وقد 

افتتح  حيث  الكويت،  جامعة  مدير  األنصاري،  حسني  أ.د. 

الجامعة  مدير  نائب  الصحاف،  طاهر  أ.د.  بحضور  لية  الفعا

معروف،  ليىل  د.  و  قرايش،  يوسف  .د.  أ ومساعديه  لألبحاث، 

املساعدين  والعمداء  العمداء  جانب  إىل  بهبهاين،  حيدر  وأ.د. 

الكويت،  جامعة  يف  املسؤولني  من  ونخبة  املشاركة،  الكليات  يف 

لتدريس،  ا ومساعدي  لباحثني،  وا لتدريس،  ا هيئة  وأعضاء 

من  لباحثني  ا بحضور  الحدث  متيز  وقد   . لعليا ا الدراسات  وطلبة 

يف  مشاركتهم  سجلوا  حيث  العلمية،  لألبحاث  الكويت  معهد 

لتوايل  ا عىل  لثالثة  ا للمرة  الكويت  لجامعة  العلمي  امللصق  يوم 

 . ملصقاً  13 بعدد 

جانب  إىل  علمية،  كليات  خمس  العام  هذا  امللصق  يوم  وضم 

الكم  لهذا  مسبوق  غري  عرٍض  يف  األبحاث،  معهد  من  املشاركني 

املتمثلة  السنوية  عادته  عىل  جريًا 
مختلف  من  الكليات  باحثي  جمع  يف 

البحثي،  نشاطهم  لتقديم  التخصصات 

واعدة  مؤرشات  األبحاث  قطاع  سجل 

هيئة  أعضاء  مشاركة  نسبة  الرتفاع 

يف  البحثية  إنجازاتهم  عرض  يف  التدريس 

تزايد  مع  العلمي،  امللصق  يوم  فعاليات 

هذا  فعالية  يف  املعروضة  امللصقات  عدد 

يف  املهم  التطور  هذا  جاء  وقد  العام. 

  

   

العلمي الملصق  يوم 

 
 
 

  

   

مدير جامعة الكويت يفتتح يوم امللصق العلمي للكليات العلمية
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أفضل  والختيار  الكليات.  جميع  من 

امللصق  يوم  يف  املعروضة  امللصقات 

امللصقات  جميع  خضعت  العلمي، 

من  موحدة  تقييم  لعملية  املشاركة 

تشكيلها  تم  متخصصة  لجنة  قبل 

ئز  الجوا منح  يتم  حتى  الغرض،  لهذا 

من  املكونة  الثالث  لفئات  ا تحت 

ومساعدي  التدريس،  هيئة  أعضاء 

العليا.  الدراسات  وطلبة  التدريس، 

تشجيع  إىل  الجوائز  هذه  وتهدف 

واالبتكار  اإلبداع  عىل  الباحثني 

املعتمدة  البحثية  املخرجات  لتحقيق 

ذات  األبحاث  عن  والناتجة  عاملياً 

والوطنية  العلمية  واألهمية  القيمة 

. الجتامعية وا

أحد  اآلراء  وتبادل  العلمي  التفـاعل 
المؤسسية،  األبحاث  تعزيز  في  العوامل  أهم 

المختلفة،  التخصصات  بين  العلمي  الحماس  وخلق 
المشتركة الدراسات  إلنجاز  األبواب  وفتح 

  

   

تسليط  بأهمية  الباحثني  وعي  من 

تتطلب  التي  املجاالت  عىل  الضوء 

مام  املشرتكة،  األبحاث  عرب  تناولها 

العلمية  لالكتشافات  اآلفاق  يفتح 

املبتكرة. واالخرتاعات 

قدم  التنموي،  الهدف  هذا  إطار  ويف 

من  للباحثني   2016 للعام  امللصق  يوم 

ومساعدي  التدريس،  هيئة  أعضاء 

  

   

اإلنسانية للكليات  العلمي  امللصق  يوم  افتتاح 

مدير جامعة الكويت يفتتح يوم امللصق العلمي للكليات العلمية

خارج  من  واملشاركني  العليا،  الدراسات  وطلبة  التدريس، 

واآلراء  االهتاممات  لتبادل  املالمئة  البيئة  الكويت،  جامعة 

واملبتكرة. املتقدمة  لألبحاث  الجديدة  املفاهيم  و  األفكار  حول 

يف  الجامعية  اإلدارة  مبنى  بهو  يف  الفعالية  عقدت  وقد 

وتضمنت  الجامعي،  الخالدية  موقع  يف   ،2016 مارس   28

 24  ( والبرتول  الهندسة  لكليات  لبحثية  ا املنجزات  أحدث 

 11  ( الحياتية  والعلوم   ،) ملصقاً  39  ( والعلوم   ،) ملصقاً

ملصقات(،   10 ( الحاسوب  وهندسة  وعلوم   ،) ملصقاً

العلمية  لألبحاث  الكويت  ومعهد   ،) واحد  ملصٌق   ( والعامرة 

حول  مخترصاً  رشحاً  للحضور  لباحثون  ا وقدم   .) ملصقاً  13  (

لنقاط  ا أهم  عن  تحدثوا  حيث  العلمية،  ملصقاتهم  محتويات 

وتبادل  لتفاعل  وا لنقاش  ا من  استفادوا  كام   ، فيها جاءت  التي 

لتفاعل  ا هذا  ملثل  الكبرية  بالفائدة  األبحاث  قطاع  ويؤمن  اآلراء. 

العلمي  االنفتاح  من  أجواء  وخلق  املؤسسية،  األبحاث  تقدم  يف 

املبتكرة  لألبحاث  األبواب  سيفتح  مام  التخصصات،  مختلف  بني 

واألصالة،  الجودة،  عوامل  تدعم  التي  القطاع  سياسة  إطار  يف 

الكويت. جامعة  أبحاث  يف  واالعتامد 

  

لغاية  ا هذه  لتحقيق  سنوياً  العلمي  امللصق  يوم  عقد  ويهدف 

ويعمل  لبحثية،  وا العلمية  اإلنجازات  عىل  الضوء  فيسلط   ، تحديداً

لتدريس  ا هيئة  أعضاء  بني  لتنافس  وا اإلبداع  روح  تعزيز  عىل 
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مذكرة  جاءت  حيث   ،2016 مارس 

املستمرة  للجهود  كنتيجة  لتفاهم  ا

لعلمية  ا كة  بالرشا املشرتك  واالهتامم 

مع  لتعاون  با لطرفني،  ا بني  لبحثية  وا

لخارجي  ا لبحثي  ا لتعاون  ا مكتب 

سعياً  األبحاث،  قطاع  يف  رات  واالستشا

عرب  املشرتكة  ألبحاث  ا ل  مجا لتعزيز 

ز  إنجا يف  لخارجية  ا املؤسسات  إرشاك 

األهمية  ذات  تيجية  اإلسرتا لدراسات  ا

لوطنية. ا ألولوية  وا

من  نخبة  لية  االحتفا هذه  يف  شارك  وقد 

حرضها  حيث  لطرفني،  ا من  املسؤولني 

ونواب  لكويت،  ا معة  جا م  عا أمني 

لتخطيط،  وا لألبحاث،  معة  لجا ا مدير 

ألكادميية  ا لخدمات  وا لطبية،  ا لعلوم  وا

يف  املسؤولني  جانب  إىل  ندة،  املسا

مية  لرا ا املؤسسية  لسياسة  ا ر  إطا ضمن 
معة  جا يف  لعلمي  ا لبحث  ا تعزيز  إىل 

كات  والرشا بط  لروا ا خالل  من  لكويت  ا

يف  تم  لخارجية،  ا املؤسسات  مع  لة  لفعا ا

تفاهم  مذكرة  توقيع  خاصة  لية  احتفا

مة  لعا ا لهيئة  وا لكويت  ا معة  جا بني 

ء  إلرسا لتدريب،  وا لتطبيقي  ا للتعليم 

املشرتكة  لدراسات  وا ألبحاث  ا دعم  أسس 

وقع  وقد   . زها إنجا و تنفيذها  وتسهيل 

من  لرسمية  ا لتعاون  ا قية  تفا ا ن  لطرفا ا

حسني  د.  . أ بني  تفاهم  مذكرة  خالل 

ود.  لكويت،  ا معة  جا مدير  األنصاري، 

  

   

KU- PAAET MOU

التعاون البحثي 

بين المؤسستين 

يهدف إلى تبادل

الخبرات وتشجيع 

الباحثين على االبتكار، 

واإلبداع، وتحقيق 

التميز المنشود

 

 

 

 

مة  لعا ا لهيئة  ا مدير  ألثري،  ا أحمد 

وقد  لتدريب.  وا لتطبيقي  ا للتعليم 

عة  قا يف  لتوقيع  ا لية  احتفا عقدت 

 3 يف  لكويت،  ا معة  جا يف  االجتامعات 

مدير الجامعة يوقع مذكرة تفاهم 

مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتعزيز 

االتصاالت ودفع البحث العلمي نحو آفاق أرحب

  

   

  

   

توقيع مذكرة تفاهم جديدة

  

   

حضور احتفالية توقيع اتفاقية التعاون بني جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مدير الجامعة ومدير الهيئة يوقعان مذكرة التفاهم الرسمية

)9 ص   ...... )تتمة    
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لتدريب،  وا لتطبيقي  ا للتعليم  مة  لعا ا

لتعاون  ا قية  تفا ا توقيع  مثن  فقد 

دولة  يف  للتعليم  مؤسستني  أكرب  بني 

لتفاهم  ا مذكرة  أن  كد  أ حيث  لكويت،  ا

بني  كة  الرشا من  سنوات  عن  عربت 

ء  أعضا بتبادل  يتعلق  فيام  املؤسستني 

املختربات  م  واستخدا لتدريس  ا هيئة 

عملية  قية  التفا ا حركت  وقد  لعلمية.  ا

املشرتكة  األهداف  تحقيق  نحو  كة  الرشا

وتحديد  نني،  لقوا ا توحيد  خالل  من 

وتنفيذ  لتعاون  ا عمليات  رشوط 

رشوطاً  جعلها  عىل  لحرص  ا مع  ألبحاث،  ا

واملختصني  ء  لخربا ا من  ومجموعة  لهيئة،  ا

لعلمي. ا لبحث  ا مجاالت  مختلف  يف 

األنصاري  حسني  د.  . أ تحدث  وقد 

هذه  أهمية  عىل  مؤكداً  ملناسبة  با

بني  االتصال  لتعزيز  درة  كمبا قية  التفا ا

لعلمي  ا لبحث  با لوصول  وا املؤسستني، 

األمثل  م  االستخدا عرب  أرحب  آلفاق 

لتكنولوجيا  وا نات  واإلمكا در  للمصا

مللحة  ا لحاجة  ا عن  أيضاً  وعرب  ملتوفرة.  ا

لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا ركة  مشا لتفعيل 

لعلمية  ا ملؤمترات  وا ملتقدمة  ا ألبحاث  ا يف 

ومتطلبات  املعارصة  ئق  للحقا بًة  استجا

األنصاري  د.  . أ كد  وأ لحديث.  ا لعرص  ا

ز  إلنجا لباحثني  ا سعي  رضورة  عىل 

لتي  ا لجودة  ا لية  عا لبحثية  ا املخرجات 

املجالت  أفضل  يف  للنرش  طريقها  تجد 

إىل  لعايل،  ا لتأثري  ا ذات  لعلمية  ا

األنشطة  يف  ركتهم  مشا تعزيز  جانب 

مدير  رحب  وقد  فية.  لثقا وا االجتامعية 

كد  وأ لهيئة،  ا من  لضيوف  با معة  لجا ا

املؤسستني  بني  لتعاون  ا أهمية  عىل 

أهداف  تحقيق  يف  ئدة  فا من  له  ملا 

لعايل. ا لتعليم  ا وتطلعات 

لهيئة  ا مدير  ألثري،  ا أحمد  د.  أما 

عىل  تحصل  التي  أبحاثهم  خالل  من  العلمية 

الهدف،  هذا  ولبلوغ  العاملي.  واالعتامد  التميز 

تكريم  عىل  سنوياً  األبحاث  قطاع  يحرص 

خاصة  احتفالية  يف  الباحثني  بجوائز  الفائزين 

سيتم تحديد موعدها الحقاً.

نائب  مساعد  بهبهاين،  حيدر  أ.د.  تقدم  وقد 

العام  لفائزي  بالتهنئة  لألبحاث،  الجامعة  مدير 

جهودهم  عىل  مثنياً   ،2016/2015 األكادميي 

املتميزة التي قادت لهذه اإلنجازات االستثنائية، 

كام متنى لهم دوام التوفيق والنجاح املستمر يف 

مساعيهم املستقبلية.

متييز  عىل  القامئة  لسياسته  استمرارًا 
التدريس،  هيئة  ألعضاء  االستثنائية  اإلنجازات 

الخاصة  السنوية  دورته  األبحاث  قطاع  استكمل 

األكادميي  للعام  املتميزين  الباحثني  مبكافأة 

يف  العلمي  للتميز  تحقيقهم  نظري   ،2016/2015

مخرجاتهم البحثية. وتبدأ العملية سنوياً بدعوة 

جميع الكليات لتقديم ترشيحاتها، لتمر جميعها 

املراجعة  من  موحدة  عمليات  عرب  ذلك  بعد 

فيتم  والجامعة،  الكلية  مستوى  عىل  والتقييم 

الجوائز  عىل  للحصول  الرتشيحات  أفضل  اختيار 

من  باحث  وأفضل  املتميز  الباحث  فئتي  تحت 

الشباب.

توصيات  عىل  بناًء  الفائزين  أسامء  اعتامد  وتم 

قطاع  رفعها  ثم  الباحثني،  لجوائز  العليا  اللجنة 

األبحاث إىل أ.د. حسني األنصاري، مدير جامعة 

الجامعة  مدير  وقام  النهايئ.  لالعتامد  الكويت، 

اإلعالن  ليتم  العليا  اللجنة  توصيات  باعتامد 

األكادميي  للعام  الباحثني  بجوائز  الفائزين  عن 

.2016/2015

القطاع  سعي  السنوية  الجوائز  هذه  وتعكس 

يف  العلمي  االمتياز  ثقافة  تعزيز  نحو  املستمر 

وإمكانات  قدرات  وتطوير  املؤسسية،  األبحاث 

التنافسية  لتحقيق  التدريس  هيئة  أعضاء 

تعكس  الجوائز 

القطاع  جهود 

في  المستمرة 

ثقـافة  دعم 

العلمي االمتياز 

المؤسسية األبحاث  في 

  

   

          
        

  
  
  

     
         

     
     
     

••

••

  

   

الباحثين جوائز 

)32 ص   ...... )تتمة    

)من صفحة 8(  . . . توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب     
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)10 ص   ...... )تتمة    

  

   

لعميد  ا ن،  لقطا ا لد  خا

وشؤون  لألبحاث  عد  ملسا ا

نب  جا إىل  ملختربات،  ا

ء  أعضا من  عدد  ركة  مشا

لكلية.  ا يف  لتدريس  ا هيئة 

لنقاشات  ا تركزت  وقد 

نب  جوا مختلف  حول 

يف  لعلمي،  ا لبحث  ا نشاط 

يف  النفتاح  ا دها  سا ء  أجوا

ملقرتحات  وا ء  آلرا ا دل  تبا

ألبحاث،  ا بتنفيذ  ملتعلقة  ا

وجودة  ءات،  واإلجرا

نات  مكا إ و لعلمي،  ا لبحث  ا

لتميز  ا لبلوغ  لتطوير  ا

لعلمي. ا العتامد  وا

مكتب  في  المدراء 
لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 
العلوم  كلية  بزيارة  يقومون 

حوارية  جلسة  في  والمشاركة 
سادها  الكلية  باحثي  مع 

اآلراء وتبادل  العلمي  االنفتاح 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  مدراء  زار 
مارس   14 يوم  يف  لعلوم  ا كلية  لألبحاث 

شكلت  كرمية  لدعوٍة  بًة  ستجا ا  2016

االهتاممات  ول  لتنا مالمئة  فرصة 

لتي  ا واملشكالت  يا  لقضا وا لبحثية،  ا

لخطوات  ا ونقاش  لباحثني،  ا جه  توا

لبحث  ا بتطوير  لخاصة  ا ملقرتحات  وا

نته.  مكا وتعزيز  لعلمي  ا

هر  طا د.  . أ لقطاع  ا وفد  ترأس  وقد 

معة  لجا ا مدير  ئب  نا لصحاف،  ا

 . د . أ عديه  مبسا باً  مصحو لألبحاث، 

قرايش،  يوسف  د.  . وأ بهبهاين،  حيدر 
لهم  ستقبا ا يف  ن  كا حيث  معروف،  ليىل  ود. 

ود.  لعلوم،  ا كلية  عميد  لحسن،  ا جاسم  د.  . أ

  

   

زيارات قطاع األبحاث

  

   

نائب  مكتب 
الجامعة  مدير 
يعبر  لألبحاث 

تقديره عن 
لمبادرة   
العلوم كلية 

املسؤولون يف قطاع األبحاث خالل الجلسة الحوارية يف كلية العلوم

مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف لقاء كلية العلوم 
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تعترب  ألبحاث،  ا قطاع  نب  جا ومن 

تقوية  نحو  مهمة  خطوًة  رة  لزيا ا

وتعزيز  لباحثني،  ا مع  لثقة  ا بط  روا

نب  جا إىل  ألبحاث،  ا دعم  م  بنظا ثقتهم 

ملتوفرة  ا لخدمات  وا لفرص  با تعريفهم 

ملبتكرة  وا ملتقدمة  ا ألبحاث  ا ز  إلنجا

فات  لالكتشا تقود  أن  ملمكن  ا من  لتي  ا

. ملبدعة ا زات  إلنجا وا ملتميزة  ا لعلمية  ا

ون  لتعا ا روح  لجلسة  ا عكست  وقد 

لبحثية  ا ملواضيع  ا نقاش  يف  النفتاح  وا

املجالت  مواصفات  مثل  ملتنوعة  ا

عىل  ًء  بنا لبحثية  ا ق  ألورا ا لنرش  لعلمية  ا

يري  ومعا ريع،  ملشا ا نية  ميزا مستويات 

الشباب  وتشجيع  املعهد،  مع  املشرتكة 

كام  العلمي،  البحث  إنجاز  عىل  الكويتي 

جامعة  بني  املشرتكة  الجهود  قيمة  عىل  ركز 

طلبة  أبحاث  مجال  يف  واملعهد  الكويت 

إىل  الكويت،  جامعة  يف  العليا  الدراسات 

املشرتكة،  بالرقابة  املتعلقة  األمور  جانب 

الكويت. دولة  يف  التنمية  وجوانب 

الجهود  عن  معروف  ليىل  د.  وتحدثت 

مع  التواصل  يف  الكويت  لجامعة  املستمرة 

الندوات  عقد  خالل  من  األبحاث  معهد 

املشاريع  وعرض  املشرتكة،  العلمية 

مشرتك  بشكل  تنفيذها  يتم  التي  البحثية 

تبادل  جانب  إىل  املؤسستني،  قبل  من 

وأكدت  للجميع.  الفائدة  لتحقيق  الخربات 

التعاون  أهمية  عىل  عمر  السيد  سمرية  د. 

الرتكيز  ورضورة  املؤسستني،  بني  املشرتك 

واالستفادة  البرشية  الكوادر  تطوير  عىل 

لدى  املتوفرة  واإلمكانات  الخربات  من 

. لطرفني ا

  

   

الباحثين  ثقة  لتعزيز  مالئمة  فرصة  اللقاء  شكل 
والفرص  البحثية،  للمنح  األبحاث  قطاع  نظام  في 

والمبتكرة المتقدمة  األبحاث  إلنجاز  المتوفرة 

ملفتوح  ا ء  للقا ا هذا  لعقد  وسعيها 

هيئة  ء  ألعضا لبحثي  ا لنشاط  ا لنقاش 

هذه  مثل  وتعمل   . فيها لتدريس  ا

لباحثني  ا ثقة  تعزيز  عىل  درات  ملبا ا

ملنح  با لخاص  ا ألبحاث  ا قطاع  م  نظا يف 

ملرنة  ا ته  ا ء إجرا و نينه  وقوا لبحثية،  ا

ركتهم  مشا عفة  مضا عىل  عد  تسا لتي  ا

كام  ملمولة،  ا ألبحاث  ا نشاط  يف 

لعلمية  ا ألبحاث  ا ز  نجا إ عىل  تحفزهم 

لية. لعا ا لجودة  ا ذات 

الصحاف  أ.د.    
على  يركز 

الجهود  أهمية 
مجال  في  المشتركة 

طلبة  أبحاث 
العليا الدراسات 

العلمية لألبحاث  الكويت  معهد  مدير  يزور  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

مدير  نائب  الصحاف،  طاهر  أ.د.  قـام 
ليىل  د.  ومساعدته  لألبحاث،  الجامعة 

عمر،  السيد  سمرية  د.  بزيارة  معروف، 

العلمية،  لألبحاث  الكويت  معهد  عام  مدير 

الزيارة  هدفت  حيث   ،2016 إبريل   27 يف 

بني  املشرتك  التعاون  تعزيز  جوانب  لنقاش 

لألبحاث  الكويت  ومعهد  الكويت  جامعة 

. لعلمية ا

جامعة  تركيز  عىل  الصحاف  أ.د.  أكد  وقد 

الروابط  تقوية  أهمية  عىل  الكويت 

  

   

لبحثية  ا جية  إلنتا با صة  لخا ا ة  لجود ا

عىل  لحصول  ا ت  ا ء إجرا و يع،  ر للمشا

وتم   . لبحثية ا ت  ملستهلكا وا ألجهزة  ا

ملتعلقة  ا نب  لجوا ا ونقاش  طرح  يضاً  أ

نب  جا ىل  إ  ، ية ر لجا ا ت  باملرصوفا

لبحثية  ا ت  الهتامما ا من  لعديد  ا

. ألخرى ا

لقطاع  ا وفد  بتعبري  لجلسة  ا ختتمت  وا

لعلوم  ا كلية  درة  ملبا تقديره  عن 

العلمي التعاون  تعزيز  لنقـاش  الزيارة  هدفت 
الكويت وجامعة  المعهد  بين 

نائب مدير جامعة لألبحاث يلتقي مدير عام معهد الكويت العلمية

)10 .... صفحة  )من    
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لته  ورسا ث  ألبحا ا قطاع  مهمة 

لبحث  ا م  تقد بتحقيق  صة  لخا ا

. يت لكو ا معة  جا يف  لعلمي  ا

قطاع  نظم   ، ر إلطا ا ا  هذ ل  خال ومن 

لعلمي  ا مللصق  ا ت  ليا فعا ث  ألبحا ا

رس  ما  2 1 يف  نية  إلنسا ا ت  للكليا

عرضت  ت  كليا  6 ركة  مبشا  ،2 0 1 6

تعكس  علمياً  ملصقاً   6 0 يل  إجام

ه  هذ يف  لبحثي  ا ط  لنشا ا ث  أحد

ضيع  ملوا ا مختلف  م  وتقد  ، ت لكليا ا

لياً  حا بحثها  يتم  لتي  ا يا  لقضا وا

لعلوم  وا نية  إلنسا ا ت  لكليا ا يف 

. عية جتام ال ا

لعلمية  ا ت  للكليا مللصق  ا يوم  ما  أ

 2 0 1 6 رس  ما  2 8 يف  ه  عقد تم  فقد 

نب  جا ىل  إ  ، علمية ت  كليا  5 ركة  مبشا

ث  لألبحا يت  لكو ا معهد  من  حثني  با

يل  جام إ عرض  تم  حيث   ، لعلمية ا

الت  ملجا ا م  تقد علمياً  ملصقاً   9 8

ت  لكليا ا يف  لية  لحا ا ت  ما الهتام وا

ح  النفتا ا ها  د سا ء  جوا أ يف   ، لعلمية ا

. ت ملقرتحا وا ء  آلرا ا دل  وتبا لعلمي  ا

ير  مد ئب  نا ت  ليا لفعا ا وحرض 

 . د . أ وه  عد ومسا ث  لألبحا معة  لجا ا

 ، ين بهبها ر  حيد  . د . وأ  ، يش قرا يوسف 

ت  لكليا ا ء  ا وعمد  ، معروف ليىل   . ود

معة  لجا ا يف  ملسؤولني  وا  ، ركة ملشا ا

. يس ر لتد ا هيئة  ء  عضا وأ

بتقييم  ملختصة  ا للجنة  ا مت  قا وقد 

فضلها  أ ر  ختيا وا ملعروضة  ا ت  مللصقا ا

: يل لتا كا

 الفائزون تحت

 فئات أعضاء

 هيئة التدريس،

 والمدرسين

 المساعدين وطلبة

الدراسات العليا

  

   

KU- PAAET MOU

  

الفائزون بجوائز    
الملصقات العلمية

مللصق  ا يوم  ت  ليا فعا ء  نتها ا بعد 
نية  إلنسا ا ت  للكليا لعلمي  ا

ث  ألبحا ا قطاع  ر  ختا ا  ، لعلمية وا

ير  تقر عىل  اً  د عتام ا ت  مللصقا ا فضل  أ

ت  مللصقا ا بتقييم  ملختصة  ا للجنة  ا

 ، لك ذ عىل  ًء  بنا  . ث لحد ا يف  ركة  ملشا ا

 ، ث  لألبحا معة  لجا ا ير  مد ئب  نا علن  أ

ين  ئز لفا ا ء  سام أ  ، ف لصحا ا هر  طا  . د . أ

 ، لعلمية وا نية  إلنسا ا ت  لكليا ا من 

عىل  لتهنئة  با حثني  للبا م  تقد حيث 

وحث   ، ملميز ا لعلمي  ا زهم  نجا إ

من  يد  ملز ا ل  بذ عىل  ركني  ملشا ا جميع 

لعلمي  ا ز  المتيا ا لتحقيق  لجهود  ا

. مة د لقا ا ت  لسنوا ا ل  خال

همية  أ عن  ف  لصحا ا  . د . أ ث  تحد وقد 

 ، يت لكو ا معة  جا يف  لعلمي  ا لبحث  ا

لقطاع  ا يوليه  ي  لذ ا ص  لخا ا م  الهتام وا

نحو  فعهم  ود حثني  لبا ا لتشجيع 

لعلمية  ا ت  سا را لد وا ث  ألبحا ا ز  نجا إ

وتسهم  ة  يد لجد ا ملعرفة  ا تنتج  لتي  ا

تضع  كام   ، لعلمي ا م  لتقد ا تحقيق  يف 

  

   

 قطاع األبحاث يعلن عن الفـائزين
 بجوائز أفضل الملصقـات العلمية المعروضة في
 يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلمية

للعام األكاديمي 2016/2015

ية  لبرش وا ملجتمع  ا مة  لخد ألسس  ا

. ء جمعا

ث  ألبحا ا قطاع  م  يقد  ، ق لسيا ا ا  هذ ويف 

من  ت  ما لخد وا لتسهيالت  وا ر  د ملصا ا

لبحث  ا عم  بد ص  لخا ا مه  نظا ل  خال

تشجيع  عىل  يقوم  ي  لذ ا لعلمي  ا

عىل  ت  لكليا ا جميع  يف  حثني  لبا ا

لتي  ا لبحثية  ا ملنح  ا من  ة  د الستفا ا

ت  لتخصصا ا لجميع  لقطاع  ا مها  يقد

لعلوم  ا يف  ث  ألبحا ا ز  إلنجا  ، لعلمية ا

ب  ا آلد ا ويف   ، لتطبيقية وا سية  ألسا ا

ته  ا ء جرا إ تتسم  حيث   ، ت نيا إلنسا وا

لتنفيذ  مالمئة  بيئة  يف  ملرونة  با

متثل   ، قع لوا ا يف   . لبحثية يع  ر ملشا ا

س  سا أ رد  ملوا وا لتسهيالت  ا ه  هذ

كتيبات يوم الملصق العلمي 2016

قـائمة بالفـائزين تحت 
جميع الفئات .....صفحة 13
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 أواًل: فئة أعضاء هيئة التدريس

د. محمد حسن وأ.د.سعد مخصيد و منى شلبي و بسمة 
غزال و أحمد عبدالنظري 

قسم الكيمياء  

كلية العلوم 

     عنوان البحث

   “Highly fluorinated copper phthalocyanine for potential use 
in dye-sensitized solar cells (DSCs)”

أ.د.عيل بومجداد و تسنيم صالحو 
قسم الكيمياء  

كلية العلوم 

     عنوان البحث

“The role of  Carbon Black-supported Au and Ag nanoparticles  
as Electrocatalysts for the Reduction of   CO2 to CO.”

 د. سهراب زنده بودي    
قسم الهندسة الكيميائية

 كلية الهندسة والبرتول
 

  عنوان البحث   

“CO2 storage using ex-situ process: Energy and environmental 
applications.” 

ال يوجد أي فائز عن هذه الفئة لعدم وجود متقدمني.

العليا الدراسات  طلبة  فئة  ثالثًا: 
 

الطالبة هدى حيدر آل رشيد ود. نايف الشمري 
قسم االقتصاد 

كلية العلوم اإلدارية

البحث عنوان 
“FDI and economic  growth  in the Arab Region: The  
case of   knowledge spillover  effects.”

الطالبة خديجة الرشيدي ود. عبداملحسن القحطاين
قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي 

 كلية الرتبية

البحث  عنوان 
“Politeness and power  in school board meetings: 
A qualitative study of   selected public schools in 
Kuwait.”  

الطالبة حصه الفريح 
قسم القانون الخاص

كلية الحقوق  

البحث عنوان 
“What makes regulation “good regulation?”

التدريس هيئة  أعضاء  فئة  أواًل: 

  Geraldine Hendersonد. عبد الله الدورسي و
   Elizabethn Hirschma

قسم اإلدارة والتسويق 

كلية العلوم االدارية 

    عنوان البحث
“Perceived threat and its impact on consumer behav-
ior.”

د. سهى العويض ود. ملك الرشيد 
قسم املكتبات واملعلومات - كلية العلوم االجتامعية

 عنوان البحث
“The use of   social network in  government for 
building social capital, social inclusion and social 
equality.”

د. بدر الهاشل  ود. محمد املرزوق  
قسم التمويل واملنشآت املالية 

كلية العلوم اإلدارية 

    عنوان البحث 
“Republican managers and innovation.”

المساعدين المدرسين  فئة  ثانيا: 

  

••

••

••

••

••

••

2.الكليات العلمية ، 2016

الفائزون بفعاليات الملصق العلمي ، 2016 

1.الكليات اإلنسانية ، 2016  

••

••

••
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1.  أ.د. سعد مخصيد )املرشوع املمول رقم SC03/08(، من قسم الكيمياء يف كلية العلوم، عن بحثه بعنوان:
“Microporous organic polymers incorporating dicorboximide units for H2 storage and remarkable CO2 capture“

                                                                     . 2013 ، 1: 13004-13010, Materials Chemistry A, املنشور يف مجلة        
2.   أ.د. عادل العدواين ) املرشوع املمول رقم IQ02/14 (، من قسم الطرق الكمية وأنظمة املعلومات يف كلية العلوم اإلدارية، عن بحثه بعنوان:

 “Corruption as a source of e-government projects failure in developing countries : A theoretical exposition“.
     املنشور يف املجلة العاملية إلدارة املعلومات , 105-112 : )1(36 ، 2016.

3.  د. عيل قانصو ) بحث غري ممول ( ، من قسم الرياضيات يف كلية العلوم، عن بحثه بعنوان:
    “ A structure-based chaotic hashing scheme.“

.2015 ، 81: 27-40, Nonlinear Dynamics,  املنشور يف مجلة     
عن        الحاسوب،  وهندسة  علوم  كلية  يف  الحاسوب  هندسة  قسم  من   ،  )  EO05/11 رقم  للمرشوع  النهايئ  التقرير   ( العنزي  فواز  4.  أ.د. 

بعنوان: ملرشوعه  النهايئ  التقرير 
   .“ Cross layer secure and resource aware routing protocol and intrusion detection for wireless mesh  networks “     

  

   

  

   

KU- PAAET MOU

  

   

سلسلة األبحاث المتميزة-10

التشجيعية نظري تحقيقهم للتميز  البحثية  البحثية الخاصة بالحاصلني عىل املكافآت  تقدم سلسلة األبحاث املتميزة – 10 تغطيًة موسعة لإلنجازات 
العاملي والتفوق العلمي يف أبحاثهم املنشورة التي ظهرت يف أفضل املجالت العاملية ذات عامل التأثري و املصنفة ضمن فهرس JCR، إىل جانب تحقيق 

االمتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. ومتثل املكافآت البحثية التشجيعية استمرارية الجهود التي يبذلها قطاع األبحاث لدعم ثقافة الجودة واالعتامد يف 

أبحاث الكليات، كخطوٍة نحو رفع املكانة العاملية لجامعة الكويت من خالل األبحاث العلمية املتميزة. ويسعى القطاع من خالل برنامج املكافآت إىل 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس عىل اعتامد اإلبداع واالبتكار واألصالة يف أبحاثهم العلمية، والعمل عىل إيجاد الحلول العلمية املالمئة للمشاكل املعارصة 

 JCR التي يواجهها العامل. ومنذ إقراره، هدف برنامج املكافآت إىل إنتاج األبحاث ذات القيمة العلمية والجودة العالية التي من املمكن قياسها عرب تصنيف

العاملي الذي يعتمده القطاع يف تقييم جودة وتأثري األبحاث املنشورة يف جامعة الكويت. لذلك، تعترب املكافآت البحثية التشجيعية فرصة متاحة ألعضاء 

هيئة التدريس لبلوغ املكانة العاملية املنشودة من خالل الجودة والقيمة العلمية العالية  ألبحاثهم.

وقد اثبتت الزيادة املستمرة يف أبحاث جامعة الكويت املنشورة يف املجالت العاملية ضمن تصنيف JCR فاعلية املكافآت البحثية التشجيعية، حيث أظهرت 

  Q4 إىل Q1 اإلحصائيات إجاميل 3316 ورقة بحثية منشورة خالل السنوات الخمس املاضية، منها 2338 ورقة )70.5%( منشورة يف املجالت املصنفة من

ضمن تصنيف JCR، و 879 ورقة )29.5%( يف املجالت غري املحكمة أو بدون عامل تأثري، مام يظهر نسبة انخفاض بلغت 59.2% يف عدد األوراق املنشورة 

يف املجالت غري املحكمة من 218 ورقة يف العام 2010 إىل 89 ورقة يف العام 2014. ويدل هذا االنخفاض بوضوح عىل تزايد اتجاه أعضاء هيئة التدريس 

نحو أفضل املجالت العاملية املحكمة ضمن تصنيف JCR، مام يعزز جودة األبحاث املنشورة يف جامعة الكويت.

البحثية  املكافآت  الذي تؤديه  الفعال  للدور  نتيجة مبارشة  العايل  التأثري  العاملية ذات  التدريس نحو املجالت  املتزايد ألعضاء هيئة  التوجه  ويعترب هذا 

التشجيعية، حيث بلغ إجاميل الفائزين باملكافآت التشجيعية حتى منتصف مارس 406 باحثون عىل مدى ست سنوات )2010-2015( منذ إطالق برنامج 

املكافآت. وقد حصل 134 فائزاً )33%( عىل املكافأة عن أبحاثهم املمولة، بينام حصل 178 فائزاً )43.8%( عليها عن أبحاثهم غري املمولة، وحصل 90 فائزاً 

)22.2%( عىل املكافأة عن الحصول عىل تقدير امتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. إضافًة إىل ذلك، حصل 4 باحثون )1%( عىل املكافأة عن مشاريعهم 

البحثية املمولة، وهي فئة جديدة من املكافآت اعتمدها قطاع األبحاث خالل العام 2014 لدعم األبحاث املتميزة.

وتسلط سلسلة األبحاث املتميزة الضوء عىل اإلنجازات العلمية للحاصلني عىل املكافآت البحثية التشجيعية، حيث تعمل عىل نرش الوعي بالنتائج البحثية 

االستثنائية التي تم إنتاجها من خالل األبحاث املمولة وغري املمولة، إىل جانب تحقيق تقدير امتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. وملعلومات القراء، يتم تطبيق 

قوانني وإجراءات موحدة يف نظام املكافآت البحثية تتوفر تفاصيلها يف كتيب قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي. ووفقاً 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 التأثري واملصنفة وفقاً لفهرس JCR يف 

املجال العلمي للبحث. أما األبحاث غري املمولة فيتم فيها منح مكافأة قدرها 1000 د.ك. للباحث أو الباحثني )يف حال تعددهم( لكل ورقة منشورة يف أفضل 

25% من املجالت العاملية ذات عامل التأثري واملصنفة وفقاً لفهرس JCR يف املجال العلمي للبحث. ويقدم قطاع األبحاث أيضاً مكافأة قدرها 500 د.ك. للباحث 

الرئيس عن كل تقرير نهايئ ملرشوع ممول حقق تقدير امتياز من محكم خارجي للكليات العلمية واإلنسانية. إضافًة إىل ذلك، يتم منح مكافأة قدرها 4000 

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

وضمن هذا اإلطار التنظيمي، يقدم الجزء العارش من سلسلة األبحاث املتميزة اإلنجازات البحثية االستثنائية ألربعة فائزين باملكافآت التشجيعية تحت 

مختلف فئات املكافأة. ويتضمن الفائزون يف هذا الجزء خالصتني بحثيتني لفاِئَزين عن فئة األبحاث املمولة، وفائز واحد عن فئة األبحاث غري املمولة، وفائز 

واحد عن فئة التقرير النهايئ للمرشوع، كالتايل :

الحاصلون على
 المكافآت البحثية
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والتواء  الجمود  مفاهيم  في محاولة الدخال 
لتخليق  أسايّس  كمتطّلب  الجزيئية  البنية 

 )PIMs( جوهرّية   دقيقة  مسامّية  بوليمرات 

عيل  القامئة  البوملريات  من  عدد  تحضري  ,تم 

مرتبطة  اجزاء  من  تتألف  والتي  االنرثاسني 

de تكوين  تفاعل  باستخدام  -باالميدات 

 .1 املخطط  ىف  موضح  هو  كام   bismaleimi

انه  الغاز  امتصاص  اجراء تجارب  تبني من  وقد 

عيل  يحتوي  منتظم  غري  صلب  ملونيمر  ميكن 

ان     )bismaleimide )تركيب  االميد   توجيه 

يخلق مواد عضوية مسامية ذات مساحة سطح 

عالية  وكفاءة عالية يف تخزين الغاز. مخططات 

امتزاز/تحرير الغاز عند درجة حرارة 77  و 87 

اقىص  ذات   AMP-3 1( ملركب )الشكل  كلفن 

  1.9 ايل  تصل  والتي  الهيدروجني  لتخزين  سعة 

وهذه  الرتتيب.  عيل  الوزن  من   %   1.43 و 

النتائج من حيث االمتزاز الجيد  للهيدروجني و 

كفاءة انتزاع ثاين اكسيد الكربون ميكن ايعازها 

برتكيز  منترشة  نانومرتية  مسام   وجود  ايل 

املميزة  االسطح  مع  التفاعل  ايل  باالضافة  عايل 

يل  ا ي  د تؤ لتي  ا و باالميد،  املوجهة 

-teric  CO
2

32kj/mol( ز  ا متز ا ة  ر ا  حر

“Corruption as a Source of e-Government 
Projects Failure in Developing Countries: A Theoretical 

Exposition”

يف  بقه  لسا ا لدراسات  ا أسهبت 
تكنولوجيا  دور  أهمية  مناقشة 

لحكومي  ا لعمل  ا تحسني  يف  املعلومات 

 ، اإللكرتونية  بالحكومة  يعرف  ما  أو 

املحوري  دورها  عىل  لضوء  ا سلطت  كام 

لفساد  ا وأشكال  صور  كافة  ربة  محا يف 

بع  ملتا ا أن  غري  لعامل.  ا دول  من  كثري  يف 

قصوراً  هناك  أن  يالحظ  لدراسات  ا لهذه 

تناقش  لتي  ا لبحثيه  ا لجهود  ا يف  واضحاً 

أ.د. سعد مخصيد
قسم الكيمياء

 كلية العلوم
جامعة الكويت

(SC03/08  :مرشوع رقم)

Q( تم تسجيل 
st
 H

2
 7.4 kj/mole; Q

ts
 isos

الكربون  اكسيد  لثاين  تنافسية  تخزين  نتائج 

عند  مؤخرا  منشورة  عضوية  ممتزات  بواسطة 

لها  سعة  اقىص  ايل  لتصل     295K/40  bar

 .AMP-3 15.61 ملركب mmolg-1 عند

الحصول  تم  التي  االمتزاز  نتائج  وتعترب 

قورنت  ما  اذا  كبري  حد  ايل  واعدة  عليها 

دقيقة  مسامّية  عضوية  ببوليمرات 

مبركبات  وايضا  مؤخرا  منشورة  جوهرّية 

بالنيرتوجني. غنية 

اعتراف
عىل  الكويت  لجامعة  بالشكر  املؤلفون  يتقدم 

متويل مرشوع )SC03/08(، وعىل الدعم الفني 

 GF-S (GS01/01, ملشاريع التسهيالت العامة

ومركز   (GS03/01 و   GS01/05, GS01/08
النانو. علم 

  

   

Microporous organic polymers 
incorporating dicarboximide units for 
H2 storage and remarkable CO2

 capture

العدواني عادل 
قسم الطرق الكمية ونظم املعلومات

  كلية العلوم اإلدارية

جامعة الكويت

(IQ02/14  :مرشوع رقم)

  

   

المشاريع الممولة

الملخصات

)16 ص  ...... )تتمة    
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د. علي قـانصو، م. غبله
قسم الرياضيات

كلية العلوم

جامعة الكويت

  

   

األبحاث غير الممولة 

ت  دوا أ هي  لتشفرييه  ا لتجزئة  ا دوال 
ت،  ملعلوما ا أمن  ت  تطبيقا يف  ية  رضور

رزمية  خوا هي  لتشفري  ا تجزئة  لة  ا د

لة  رسا بضغط  تقوم  حد  وا ه  تجا ا ت  ذا

لة  رسا لتصبح  طولها  ن  كا مهام    M

هذا  ونسمي   H  )M( بت  ثا طول  ذات 

 . لتجزئة ا قيمة  بت  لثا ا لطول  ا

لعدد  ا  ، لبصمة ا  ، لة  لرسا ا موجز 

أن  ويجب  قة  لبطا ا و  أ  ، ري  الختبا ا

كبري  بشكل  لتجزئة  ا قيمة  تعتمد 

ئط  وسا وأي    M ملدخلة  ا لتها  رسا عىل 

 . لتجزئة ا لعملية 

ت  خمسينا ىل  إ لتجزئة  ا فكرة  وتعود 

تم  لحني  ا ذلك  ومنذ  ملايض،  ا لقرن  ا

ت  مخططا من  كبري  عدد  وتحليل  تصميم 

شيوعاً  ملخططات  ا هذه  كرث  وأ لتجزئة  ا

 . لة لرسا ا ز  يجا إ ت  رزميا خوا هو 

ومن  ألمنة  ا لتجزئة  ا ت  رزميا وخوا

ين  تعا ت  رزميا لخوا ا هذه  أن  ملعروف  ا

مؤخراً  م  قا لقد   ، منية  أ عيوب  من 

لتكنولوجيا  وا يري  للمعا لوطني  ا ملعهد  ا

السفنجية  ا ك  كيكا لة  ا د بأن  عالن  بإ

 ، SHA-2 و   SHA-1 األرسة  من  هي 

 . بفحصها لتشفري  ا محللو  م  قا فقد 

لبحث  ا ر  الستمرا جة  لحا ا ذلك  ويبني 

تجزئة  مخططات  وتحليل  ير  تطو يف 

لتجزئة  ا ت  مخططا تعتمد   . جديدة 

وأرسة   MD ارسة  فيها  مبا  ( لتقليدية  ا

معقدة  رزميات  خوا عىل   )SHA

مثل  لتقنيات  ا بعض  عىل  مبنية 

ملقياس  ا ب  لحسا ا  ، ملنطقية ا ت  لعمليا ا

ألنظمة  ية  لدور ا ة  متعدد ت  را لتكرا وا

للوصول  وذلك  ملوجودة  ا لتشفري  ا

يقوم  ذلك  من  وبدالً  ألمن.  ا ىل  إ

م  ا ستخد با لتجزئة  ا ل  دوا من  عدد 

بة  ا جذ دوات  ا شية  لشوا ا ت  لتطبيقا ا

العتامدها  نظراً  ألمنية  ا ت  لتطبيقا ا يف 

ئط  وسا  ، ألولية ا لرشوط  ا عىل  لكبري  ا

يئ  لعشوا ا شبه  لسلوك  ا لتحكم،  ا

لحصوص  ا وجه  وعىل   . نية ملرسا وا

بسيطة  بنية  ت  لتطبيقا ا هذه  تقدم 

 . لتقليدية ا ت  رزميا لخوا با رنة  ملقا با

 ، ئية لشوا ا لتجزئة  ا ت  مخططا وتتعرض 

لدرس   ، شية لشوا ا غري  كمثيالتها 

عن  لكشف  ا بغرض  تشفريي  وتحليل 

 . فيها لضعف  ا ط  نقا

تجزئة  مخطط  لبحث  ا ا  هذ يف  نقرتح 

بنية  عىل  مبني  ح  ملفتا ا شوايش  جديد 

يف  حرف  كل  هر  مظا خالل  من  لة  لرسا ا

ئية  لشوا ا لطبيعة  ا  . ملعضلة ا لة  لرسا ا

ملعممة  ا لبعدية  ا ئية  لثنا ا ت  را ا للمد

ل  إلدخا تستخدم  نت  كا لتطبيق 

 ، لتجزئة ا قيمة  حساب  يف  ئية  لعشوا ا

ملنتظمة  ا بية  لحسا ا بذلك  وتسهل 

ملدخلة  ا لة  للرسا لتجزئة  ا قيمة 

لرسي. ا ح  ملفتا وا

 ، رسيع  نقرتحه  لذي  ا لتجزئة  ا مخطط 

لتجريب  ا ئج  نتا وتؤكد   ، ومرن  ل  فعا

لتجزئة  ا لة  ا لد لية  لعا ا سية  لحسا ا

ح  ملفتا وا ملدخلة  ا لة  للرسا عىل  ملقرتحة  ا

 . لرسي ا

قدرة  نعرضها  لتي  ا ة  كا ملحا ا وتبني 

ر  النتشا ا ك،  الربا ا عىل  ملقرتح  ا ملخطط  ا

مع  رنة  ملقا وبا  . لصدم ا ومة  مقا

تلك  صة  خا  ، ة  د ملوجو ا ت  ملخططا ا

 ، شية ا لشو ا ت  لتطبيقا ا عىل  ملبنية  ا

ملقرتح  ا مخططنا  ء  ا د أ ن  أ يتبني 

. ين آلخر ا ء  ا د أ عىل  ق  يتفو

د  لفسا ا ر  إنتشا يحد  أن  ميكن  مدى  أي  إىل 

عىل  اإللكرتونية  لحكومة  ا قدرة  من 

مام  منها  ملتوقع  ا اإليجايب  بدورها  لقيام  ا

عاجزه  وقوفها  إىل  ية  لنها ا يف  يؤدي  قد 

املستفيدين  وآمال  طموحات  تحقيق  عن 

 . أعاملها من 

أولية  ولة  كمحا لدراسة  ا هذه  أتت  لذا 

لتأثري  ا لهذا  املختلفه  لجوانب  ا ملناقشة 

جديد  نظري  ر  إطا إقرتاح  خالل  من 

وتسليط  لعالقة  ا هذه  ديناميكية  يوضح 

لرئيسه،  ا وعنارصها  أبعادها  عىل  لضوء  ا

طبيعة  لدراسة  ا هذه  توضح  كام 

ر  لإلطا لعملية  وا لنظرية  ا اإلنعكاسات 

لجهود  ا توجيه  يف  املهم  ودوره  املقرتح 

ويف  املجال  هذا  يف  املستقبلية  لبحثية  ا

عىل  لحكومي  ا ر  لقرا ا متخذي  مساعدة 

مشاريع  أعامل  وتدقيق  رة  وإدا تخطيط 

 . إللكرتونية ا لحكومة  ا

)من صفحة 15( سلسلة األبحاث المتميزة -10 ...      

A structure-based chaotic 
hashing scheme
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لتايل: ا لنحو  ا عىل  وهي   OSI منوذج 

لتوجيه  ا بروتوكول   مقرتح  تقديم  أوال: 

لشبكات  ا خالل   باملوارد  ية  درا وذو  آمن 

: سلكية لال ا

بروتوكول  وتطوير  تصميم  بنجاح  تم 

من  لذي  وا لطبقات،  ا عرب  جديدة  توجيه 

ذات  أيضا  وتكون   ، آمنة  تكون  أن  شأن 

لتوجيه  ا بروتوكول  وهذا  رد  باملوا ية  درا

املحدودة  رد  باملوا ويعتني  األمن  يضمن 

تبادل  يتم  حيث  لالسلكية.  ا للشبكات 

 MAC طبقة  من  بنجاح  املعلومات 

يف  لعملية.  ا لتحسني  لشبكة  ا وطبقة 

تصميم  تم  املقرتح،  لتوجيه  ا بروتوكول 

ذات  لالسلكية  ا لشبكات  ا في 
يعترب  نه  فا ملركزية،  ا قبة  ملرا ا سة  سيا

عىل  ء  لقضا وا لكشف  ا لسهل  ا من 

ءة.  بكفا املرشوعة  غري  لتدخالت  ا

ول  نتنا عندما  لصورة  ا تنعكس  بينام 

شبكة  يف  خاصة  السلكية  ريو  لسينا ا

تعترب  نها  فإ لنقاط،  ا متعددة  السلكية 

عدم  بسبب  لتسلل  ا ألنشطة  عرضة  كرث  أ

لشبكات  ا  . مركزية قبة  مرا سياسة  وجود 

ألنواع  كبري  حد  إىل  عرضة  هي  لالسلكية  ا

يف  قات  واالخرتا لهجامت  ا من  مختلفة 

رئييس  بسبب  ملختلفة  ا  OSI طبقات 

ملتعددة.  ا لنقاط  ا بني  ون  لتعا ا وهو 

للدفاع  أسايس  عنرص  هو  لتسلل  ا كشف 

حيث  ملعلومايت،  ا المن  ا تيجيات  اسرتا يف 

لهجامت  ا عىل  لتعرف  ا عىل  درة  قا نها  أ

لجهات  ا إلبالغ  ر  نذا إ ورفع  ألمنية  ا

لتسلل  ا كشف  أنظمة  وتهتم  ملعنية.  ا

لسلبي،  ا لدفاع  ا تيجية  واسرتا ضمن 

مع  لتواصل  با لهجامت  ا عن  إلبالغ  با

لها  إدخا ميكن  لهجامت  ا الن  ملسؤولني  ا

وحيث  السلكية.  شبكة  يف  نسبيا  بسهولة 

لتسلل  ا كشف  م  نظا ر  عتبا ا ميكن  نه  ا

لعديد  ا ح  قرتا ا تم  ن  ثا دفاع  كخط 

لباحثني  ا من  يف  علية  لفا ا ذات  لنظم  ا

عىل  درة  قا تكون  لتي  وا ل  ملجا ا هذا  يف 

من  معينة  طبقة  يف  هجوم  عن  لكشف  ا

قدمنا  املرشوع،  هذا  يف   .OSI منوذج 

عرب  يعمل  م  لنظا علية  فا كرث  ا منهجية 

بحيث   OSI منوذج  من  طبقة  من  كرث  ا

لعديد  ا عن  للكشف  ملمكن  ا من  اصبح 

لتي  ا ألنظمة  با رنة  مقا لهجامت  ا من 

واحدة. طبقة  ضمن  تعمل 

توفري  يف  املرشوع  أهداف  تتلخص 

ضد  لالسلكية  ا للشبكات  لحامية  ا آليات 

مثل  األمنية  لهجامت  ا من  أنواع  ثالثة 

لنشطة  ا لهجامت  وا لسلبية  ا لهجامت  ا

وذلك  لخدمة  ا من  لحرمان  ا وهجامت 

طبقات  عرب  تعمل  منهجية  م  باستخدا

ضمن  لتطبيق  ا طبقة  عرب  طبقة  واجهة 

.1 الشكل  يف  املبني  ر  اإلطا

عرب  لتسلل  ا لكشف  نظام  تقديم   : نيا ثا

: ت لطبقا ا

طبقة  لتسلل  ا كشف  تصميم  بنجاح  تم 

للشبكات  م  لعا ا األمن  ية  لرعا عرب 

لجديد  ا لتسلل  ا كشف  نظام  لالسلكية.  ا

طريق  عن  ء  سوا حد  عىل  قدرات  لديه 

املبني  ملكتشفة  أو  البصمة  عن  الكشف 

الشاذ.  الوضع  استكشاف  أساس  عىل  عىل 

الشكل  يف  كام  املقرتحة   IDS لبنية  نظرا  و 

من  نوعني  اختبار  بنجاح  تم  فلقد   2

باستخدام السيناريوهات 

  

   

التقرير النهائي للمشروع

  

   

  

   

أ.د. فواز العنزي , د. عايد سلمان د صفي هللا خان
قسم هندسة الكمبيوتر

كلية علوم وهندسة الحاسوب

جامعة الكويت

(EO05/11  :مرشوع رقم)

)22 ص  ...... )تتمة    

Cross layer Secure and Resource 
Aware Routing Protocol and Intrusion 
Detection for Wireless Mesh Networks
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لألبحاث الجامعة 

  إصدارات مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث 

النافذة اإلعالمية المختصة بنقل المعلومات

 اإلستراتيجية حول سياسات األبحاث المؤسسية، 

وبرامجها، وإجراءاتها وتقديمها للعالم اإلصدارات  من  العديد 

مختلف في  المتنوعة 

مما  اإلعداد  مراحل 

ديناميكية  يعكس 

المطبوعات  برنامج 

األبحاث قطاع  في 
نائب مكتب  مطبوعات  برنامج   يعتمد 

تقديم عىل  لألبحاث  الجامعة   مدير 

سياسات حول  املعتمدة   املعلومات 

وإجراءاته وبرامجه،  األبحاث،   قطاع 

يف العلمي  البحث  لتطوير   املختلفة 

الهدف هذا  ويريس  الكويت.   جامعة 

تحتوي التي  اإلصدارات  إلنتاج   األسس 

دعم بقوانني  الخاصة  املعلومات   عىل 

لعملية املنظمة  واإلجراءات   األبحاث، 

املنح عىل  التدريس  هيئة  أعضاء   حصول 

املؤسسية اإلسرتاتيجية  ووضع   البحثية، 

آليات وتحديد  العلمي،  التقدم   لتحقيق 

عرب الكويت  جامعة  أبحاث  حضور   تعزيز 

عملية وتقوم  مالئم.  عاملي  إطار  يف   وضعها 

تلبية رضورة  عىل  القطاع  مطبوعات   إعداد 

املعلومات وتوفري  الباحثني،   احتياجات 

القرار، وصناع  واملسؤولني  للخرباء   الحيوية 

والرشكاء واملؤسسات،  املجتمع،   وتوعية 

العاملي العلمي  واملجتمع   الخارجيني، 

العلمية األبحاث  يف  التطورات   بأحدث 

تسليط جانب  إىل  الكويت،  جامعة   يف 

للتعاون املتاحة  الفرص  عىل   الضوء 

هذه وتقود  املشرتكة.  والدراسات   العلمي 

املؤسيس االعتامد  إىل  املتعددة   االحتياجات 

التي املتنوعة  املطبوعات  عىل   الكبري 

هيئة وأعضاء  للباحثني  مراجعاً   تشكل 

باإلنجازات للتوعية  ومصادراً   التدريس، 

يتم حيث  العاملي،  للجمهور   املؤسسية 

هذه ملواكبة  العام  مدى  عىل   إنتاجها 

ت. جا الحتيا ا

إىل املستمرة  الديناميكية  هذه   وتقود 

قطاع يف  املطبوعات  برنامج   انشغال 

إعداد عمليات  يف  باستمرار   األبحاث 

اإلصدارات، من  متنوعة  سلسلة   وإنتاج 

إنتاج  2016/2015 العام  شهد   حيث 

عدد  : تضمنت  منها  كبرية   مجموعة 

األبحاث، نرشة  من   2016  فرباير/مارس 

األبحاث سلسلة  من  و22   21  والجزء 

النشاط عىل  الضوء  تسلط  التي   املمولة 

األعوام خالل  الكليات  جميع  يف   البحثي 

،2013/2012 و   2012/2011  األكادميية 

لفعاليات العلمية  امللصقات   وكتيبات 

21( اإلنسانية  للكليات  العلمي   امللصق 

جانب إىل  مارس(،   28( والعلمية   مارس( 

داخل علمياً  ملصقاً   158 وطباعة   إعداد 

إضافًة النهائية.  للمواعيد  استجابًة   القطاع 

املتطلبات وإنتاج  إعداد  تم  ذلك،   إىل 

التي الفعاليات  من  للعديد   اإلعالمية 

سلفة ندوة   ( األبحاث  قطاع   نظمها 

العلمي والتعاون  التمهيدي،   البحث 

اململكة وجامعات  الكويت  جامعة   بني 

العلمي، امللصق  يوم  وإعالنات   املتحدة، 

وامللصقات، والدعوات  املعلومات   وأدلة 

لتلبية اإلنتاج  جهود  من  ضاعف  مام   إلخ( 

وغريها. املتطلبات  هذه  جميع 

املطبوعات برنامج  يعترب  أسايس،   وبشكٍل 

تتضمن  التي  املختلفة  األنشطة  من  شبكة 

والتحليل،  املعلومات،  جمع  عمليات 

واإلنتاج  والتصميم،  والرتجمة،  والتحرير، 

األبحاث  قطاع  إصدارات  لجميع  الفني 

وصلت  والتي  العام،  خالل  إنتاجها  املقرر 

اإلنتاج.  من  متقدمة  ملراحل  منها  مجموعة 

عدد  اإلنتاج  قيد  املطبوعات  هذه  وتتضمن 

والجزء  األبحاث،  نرشة  من   2016 يوليو 

املمولة  األبحاث  إصدار  من  و24   23

للكليات  البحثي  النشاط  يجمع  الذي 

 ،2014/2013 األكادميية  األعوام  خالل 

األبحاث  ملجاالت  واملرشد   ،2015/2014

املطبوعة  بنسختيه   2017/2016

وإجراءات  قواعد  وكتيب  واإللكرتونية، 

 ،2017/2016 العلمي  البحث  دعم 

وبراءات  الفكرية  امللكية  قوانني  ومطوية 

  

   

)19 ص   ...... )تتمة    

  

   

أحدث اإلصدارات 

مطبوعات مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث  
من أبرز وسائل نشر الوعي بتطورات األبحاث المؤسسية،   

لجامعة الكويت ودعم الحضور العالمي 
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القناة  هي  المطبوعات 
لتعزيز  الرئيسة 

الكويت  جامعة  حضور 
ضمن  تقديمها  من خالل 
المالئم العالمي  اإلطار 

وتم املؤسسية.  األبحاث  يف   والتطورات 

تم التي  التعاون  اتفاقية  عىل  أيضاً   الرتكيز 

لشؤون الدولة  وزارة  مع  مؤخراً   توقيعها 

التنويرية لندوته  القطاع  وتنظيم   الشباب، 

املوجهة التمهيدي  البحث  لسلفة   السنوية 

لتعريفهم الجدد  التدريس  هيئة   ألعضاء 

املتوفرة والتسهيالت  األبحاث  دعم   بنظام 

نائب ومشاركة  العلمي،  البحث   إلنجاز 

التعاون ندوة  يف  لألبحاث  الجامعة   مدير 

الكويت جامعة  بني  والبحثي   العلمي 

ندوة جانب  إىل  املتحدة،   واململكة 

وتضمنت النووية.  الطاقة   تطبيقات 

بني املشرتك  للمرشوع  تغطية  أيضاً   النرشة 

ماساشوسيتس ومعهد  الكويت   جامعة 

تحلية نظام  حول  املعلومات   لتكنولوجيا 

الخاصة السنوية  واالحتفالية   املياه، 

الباحثني، بجوائز  الفائزين   بتكريم 

العليا، الدراسات  طلبة  مشاريع   وجائزة 

املسجلة االخرتاع  براءات  عىل   والحاصلني 

عىل العدد  واحتوى  املتحدة.  الواليات   يف 

املتميزة األبحاث  سلسلة  من  التاسع   الجزء 

السنوي  التقرير    

ث  بحا أل ا ع لقطا

 –  )2015/2014(

وتم   :  2016 فرباير 

فرباير  يف  إصداره 

يحتوي  حيث   ،2016

السنوي  والتقرير   ،2017/2016 االخرتاع 

وغريها.   ،2016/2015 األبحاث  لقطاع 

جهود  املتعددة  اإلصدارات  هذه  وتوضح 

مدى  عىل  املستمرة  املطبوعات  برنامج 

األبحاث،  قطاع  تطورات  ملواكبة  العام 

الجارية،   وبرامجه  وأولوياته،  ومبادراته، 

لتعزيز  اإلعالمية  احتياجاته  ومختلف 

املؤسسية. األبحاث 

قطاع  يف  املطبوعات  برنامج  جانب  وإىل 

التابعة  األخرى  العمل  ملراكز  األبحاث، 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  ملكتب 

النرش  مجلس   ( نشطة  مطبوعات  برامج 

والجزيرة  الخليج  دراسات  ومركز  العلمي، 

املجالت  إنتاج  عىل  تعمل  حيث  العربية(، 

والتقارير  الكويت،  جامعة  يف  العلمية 

والوثائق  البحثية،  والخالصات  العلمية، 

الدورية  واملجالت  والكتب  التاريخية، 

واسع،  بشكٍل  وتوزيعها  إنتاجها  يتم  التي 

العاملية.  البيانات  قواعد  ضمن  تظهر  كام 

املطبوعات  ألحدث  ملخص  ييل  وفيام 

ملكتب  تابع  عمل  مركز  كل  من  الصادرة 

الفرتة  خالل  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

:  2016 يونيو  إىل  فرباير  من 

فرباير  من   ( األبحاث  قطاع  إصدارات   .1
:)  2016 يونيو  إىل 

قطاع  ألنشطة  مخترص  عرض  عىل 

األكادميي  العام  خالل  وإنجازاته  األبحاث 

األبحاث  قطاع  مهمة  فيها  مبا   2015/2014

الرؤية  إطار  ضمن  الجديدة  وإسرتاتيجيته 

وتطلعاتها.  الكويت  لجامعة  العاملية 

تطورات  التحلييل  التقرير  ويرصد 

واملستكملة  الجارية  الكليات  أبحاث 

عىل  الضوء  ويسلط  الدراسة،  وقيد 

املشرتكة  األبحاث  ونشاط  النمو،  نسبة 

البحثية،  واملخرجات  األولويات،  وأبحاث 

صعيد  وعىل  والتأثري.  والجودة  واإلنتاجية، 

األبحاث  قطاع  وقع  املشرتكة،  األبحاث 

الكويت  نفط  رشكة  مع  جديدة  اتفاقية 

مشاريع  ثالثة  تسجيل  تم  كام   ،)KOC(

مبسمى  الجديدة  األبحاث  دعم  فئة  تحت 

التخصصية  البحثية  واملختربات  الوحدات 

تحلياًل  التقرير  وتضمن   .)SRUL(

عىل  للكليات  البحثي  لألداء  إحصائياً 

األوراق  إجاميل  قدم  حيث   ، عاماً  15 مدى 

نرشت  والتي  املمولة  األبحاث  عن  الناتجة 

ضمن  املصنفة  العلمية  املجالت  أفضل  يف 

واحتوى  تأثري.  عامل  وذات   JCR فهرس 

األبحاث، نرشة      

فرباير/ عدد 

وتم  :2016  مارس 

مارس يف   إصدارها 

حيث  ،2016 
رئيسة لفعاليات  تغطيات  عىل   احتوت 

تضمنت كام  الفرتة،  هذه  خالل   متت 

الجديد الجامعة  مدير  نائب   رسالة 

الخاصة رؤيته  عن  فيها  تحدث   التي 

البحث تطوير  وآفاق  البحثي   باملجال 

وتضمن الكويت.  جامعة  يف   العلمي 

أهم تناول  تحليلياً  موضوعاً  أيضاً   العدد 

العام خالل  األبحاث  قطاع   إنجازات 

استعرض حيث   ،2015/2014  األكادميي 

واألنشطة والفعاليات  األحداث   أهم 

  

   

االستثنائية األبحاث  خالصات  تقدم   التي 

التشجيعية البحثية  باملكافآت   للفائزين 

ممولة أبحاث  عن  الناتجة  املخرجات   عن 

للمرشوع، النهايئ  والتقرير  ممولة،   وغري 

بالنشاط الخاصة  اإلحصائيات  جانب   إىل 

العام خالل  الكليات  جميع  يف   البحثي 

النرشة وتضمنت   .2015/2014  األكادميي 

إنتاجها تم  التي  للمطبوعات  كاملة   تغطية 

يناير إىل   2015 يوليو  من  الفرتة   خالل 

عدد إنتاج  تم  القراء،  وملعلومات   .2016 

العربية باللغتني  النرشة  من   فرباير/مارس 

املوقع عىل  وعرضه  وتوزيعه   واإلنجليزية 

الجامعة مدير  نائب  ملكتب     اإللكرتوين 

http://www.ovpr.kuniv.edu  : لألبحاث 

••

••

)20 ص   ...... )تتمة    

)من صفحة 18( أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...2016      



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

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

نشرة مكتب نائب مدير

20

لألبحاث الجامعة 

بيانات   2016 مارس  يف  الصادر  املمولة 

للكليات  البحثي  النشاط  من  عامني 

و   2012/2011 األكادميية  األعوام  خالل 

املشاريع  جميع  يقدم  حيث   ،2013/2012

الكليات  حسب  واملستكملة  الجارية 

مرشوع  كل  ويعرض  العلمية،  واألقسام 

التدريس  هيئة  ألعضاء  منحه  تم  فعال 

املرشوع،  وفريق  املنحة،  رقم  حسب 

اإلنسانية  للكليات  امللصق  يوم  كتيب  أ . 

ويجمع   :2016  – االجتامعية  والعلوم 

يف  كليات  لست  البحثي  النشاط 

إجاميل  بلغ  حيث  اإلنسانيات،  مجال 

علمياً  ملصقاً   60 املعروضة  امللصقات 

هيئة  أعضاء  أبحاث  أحدث  تعكس 

املساعدون،  واملدرسون  التدريس، 

كليات  من  العليا  الدراسات  وطلبة 

اإلدارية  والعلوم  ملصقات(،   3( اآلداب 

 ،) ملصقاً  12( والرتبية   ،) ملصقاً  15(

والرشيعة  ملصقات(،   3( والحقوق 

ملصقات(،   10( اإلسالمية  والدراسات 

وميثل   .) ملصقاً  17( االجتامعية  والعلوم 

التطورات  ألحدث  عملياً  مرجعاً  الكتيب 

ألعضاء  العلمية  واالهتاممات  البحثية 

اإلنسانيات  كليات  يف  التدريس  هيئة 

األبحاث  جانب  إىل  االجتامعية،  والعلوم 

املتداخلة  التخصصات  ذات  الجارية 

الكليات  قطاع  يف  إنجازها  يتم  التي 

. نية إلنسا ا

العلمية  للكليات  امللصق  يوم  ب .كتيب 

علمية  مجاالت  ويغطي   :2016  –

تتخطى  البحثي  النشاط  من  واسعة 

عىل  لتشتمل  العلمية  الكليات  حدود 

لألبحاث  الكويت  معهد  من  املشاركني 

أبحاث  عىل  اإلصدار  ويحتوي  العلمية. 

أبحاث  جانب  إىل  علمية،  كليات  خمس 

امللصقات  بلغت  حيث  األبحاث،  معهد 

تعكس  ملصقاً   98 إجاميل  املعروضة 

هيئة  ألعضاء  البحثية  اإلنجازات  أحدث 

املساعدون،  واملدرسون  التدريس، 

من  والباحثني  العليا،  الدراسات  وطلبة 

وقد  العلمية.  لألبحاث  الكويت  معهد 

العامرة  كليات  عىل  امللصقات  توزعت 

وهندسة  وعلوم  واحد(،  )ملصٌق 

والهندسة  ملصقات(،   10( الحاسوب 

والعلوم   ،) ملصقاً  24( والبرتول 

 39( والعلوم   ،) ملصقاً  11( الحياتية 

لألبحاث  الكويت  ومعهد   ،) ملصقاً

جميعها  قدمت   ،) ملصقاً  13( العلمية 

الكليات  يف  العلمية  الديناميكية 

.2016/2015 العام  خالل  العلمية 

باملكافآت  الفائزين  بيانات  عىل  التقرير 

الباحثني،  وجوائز  التشجيعية،  البحثية 

يوم  يف  الفائزة  البحثية  امللصقات  وأفضل 

براءات  عىل  والحاصلني  العلمي،  امللصق 

العمل  لتطور  تحليل  جانب  إىل  االخرتاع، 

جامعة  أبحاث  ملجمع  االفرتاضية  باملرحلة 

التقرير  يف  وجاء   .)KURP( الكويت 

نظمها  التي  الفعاليات  ألهم  كاملة  تغطية 

البحث  سلفة  ندوة  مثل  األبحاث  قطاع 

السنوي  العلمي  امللصق  ويوم  التمهيدي، 

تطلب  الذي  والعلمية  اإلنسانية  للكليات 

القطاع.  داخل  ذاتياً  ملصقات   301 طباعة 

الرئيسة  اإلصدارات  توثيق  أيضاً  وتم 

العام،  خالل  وإصدارها  إعدادها  تم  التي 

اإللكرتونية  املواقع  تحديث  إىل  إضافًة 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  ملكتب 

جميع  التقرير  وتضمن  األبحاث.  وقطاع 

مكتب  استقبلهم  الذين  والزوار  الوفود 

عام،  بشكٍل  لألبحاث.  الجامعة  مدير  نائب 

خالل  األبحاث  قطاع  إنجازات  قدمت 

لتقدم  عامة  نظرة   2015/2014 العام 

كام  الكويت،  جامعة  يف  العلمي  البحث 

ألولويات  املستقبلية  األسس  وضعت 

القادمة.  السنوات  خالل  األبحاث  تطوير 

باللغتني  وطباعته  اإلصدار  إنتاج  تم  وقد 

كام  القطاع،  داخل  واإلنجليزية  العربية 

ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  عىل  عرضه  تم 

لألبحاث. الجامعة  مدير  نائب 

ية،  لبدا ا ريخ  وتا لبحث،  ا وعنوان 

املخصصة.  نية  مليزا وا لزمنة  ا واملدة 

وهو  ر  لإلصدا جديد  عنرص  إضافة  ومتت 

ر  اإلصدا ويدرج  املرشوع.  اكتامل  تاريخ 

مام  ملنح،  ا فئات  حسب  املشاريع 

واملجاالت  للمواضيع  كبرياً  تنوعاً  يقدم 

جميع  يف  لياً  حا ولها  تنا يتم  لتي  ا لبحثية  ا

ثالثة  إىل  ر  اإلصدا وينقسم  لكليات.  ا

األول  لفصل  ا يركز  حيث  رئيسة،  فصول 

جامعة  متولها  لتي  ا ريع  املشا جميع  عىل 

ويقدم  ملنح،  ا فئات  حسب  لكويت  ا

بشكل  املمولة  ريع  املشا لثاين  ا لفصل  ا

الخارجية،  املؤسسات  مع  بالتعاون  مشرتك 

بيانات  عىل  الثالث  الفصل  يحتوي  بينام 

ويحتوي  العليا.  الدراسات  طلبة  أبحاث 

أبحاث  إحصائيات  عىل  أيضاً  اإلصدار 

ألسامء  متكاملة  قوائم  يقدم  كام  الكليات، 

الفهرس  يف  أبجدياً  مرتبة  الباحثني  جميع 

الصفحات،  أرقام  جانب  إىل  بهم،  الخاص 

أي  ملرشوع  الوصول  عملية  يسهل  مام 

باحث يف أي جزء من اإلصدار. ويعترب هذا 

األبحاث  نشاط  حول  هاماً  مرجعاً  اإلصدار 

أبعاد  مع  املذكورة،  الفرتة  خالل  املؤسسية 

البيانات  تحديث  عىل  تعمل  تحليلية 

املمولة  األبحاث  سلسلة  وتطوير  لية  الحا

نشاط  من  عاماً   25 مدى  عىل  املمتدة 

لكويت.  ا جامعة  يف  الكليات  أبحاث 

لعربية  ا للغتني  با ره  وإصدا ده  إعدا تم 

. ية نجليز إل ا و

املمولة  األبحاث      

و  2 0 1 2 / 2 0 1 1

)الجزء   2013/2012

يجمع   :  ) و22   21

من  الجزء  هذا 

األبحاث  سلسلة 

امللصقات  كتيبات    

للكليات  العلمية 

 – والعلمية  اإلنسانية 

إنتاجهم  وتم   :2016

منفصلني  كإصدارين 

السنوي  امللصق  ليوم 

  

   

اإلنسانية  للكليات  القطاع  نظمه  الذي 

 28( العلمية  والكليات  مارس(،   21(

اإلصدارات  هذه  تقدم  حيث  مارس(، 

املشاركة  امللصقات  لجميع  مصغرة  مناذج 

االهتاممات  تعكس  والتي  الفعاليتني،  يف 

البحثية  واملواضيع  املعارصة،  العلمية 

العام. خالل  الكليات  عرب  تناولها  يتم  التي 

••
••
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2016
يوليو 

 2016 مارس  يف  اإلصدارين  إنتاج  تم  وقد 

لهذا  العلمي  امللصق  فعاليات  لتغطية 

العام. وجديٌر بالذكر أن هذه اإلصدارات قد 

القطاع،  داخل  ذاتياً  وطباعتها  إعدادها  تم 

امللصقات  عن  األصل  طبق  صورة  لتقدم 

للمواضيع  عملياً  مرجعاً  ولتصبح  املشاركة، 

جامعة  يف  املتناولة  البحثية  واملجاالت 

األكادميي 2016/2015.  العام  الكويت خالل 

املوقع  عىل  للكتيبات  الوصول  املمكن  ومن 

الجامعة  مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتوين 

وإصدارهم  إعدادهم  تم  حيث  لألبحاث، 

واإلنجليزية. العربية  باللغتني 

من   ( العلمي  النرش  مجلس  إصدارات   .2
:  )  2016 يونيو  إىل  فرباير  

إنتاج  مسؤولية  العلمي  النرش  مجلس  يتوىل 

وفيام  الكويت.  جامعة  يف  العلمية  املجالت 

التي  العلمية  املجالت  أعداد  أحدث  ييل 

يونيو  إىل  فرباير  من  الفرتة  يف  إصدارها  تم 

: 2016

العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   

الجزء 42، العدد 60، يناير 2016.

االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات   

.2015 ديسمرب   ،36 الجزء 

االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات   

.2016 مارس   ،36 الجزء 

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  مجلة   

.2015 ديسمرب   ،103 العدد   ،30 الجزء 

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  مجلة   

.2016 مارس   ،104 العدد   ،31 الجزء 

األول،  العدد   ،40 الجزء  الحقوق،  مجلة   

.2016 مارس 

الجزء  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة   

.2016 ربيع   ،134 العدد   ،34

وة  ند عن  تجة  لنا ا ت  لتوصيا ا

حول  مؤخراً  ت  عقد لتي  ا ملركز  ا

ملجتمع  ا يف  لطفولة  ا يا  قضا “

ملوسم  ا يف  وة  ند ول  كأ  ، “ رص ملعا ا

حيث   ، 2 0 1 4 / 2 0 1 3 يف  لثقا ا

وتضمنت  يومني  ى  مد عىل  ت  عقد

جميعها  ولت  تنا ت  رضا محا  1 0

يف  لطفولة  ا نب  جوا مختلف 

عية  جتام ا ًء  سوا  ، رص ملعا ا ملجتمع  ا

تعليمية  و  أ  ، نفسية و  أ  ، فية ثقا و  أ

. صحية و  أ

و  لوطنية  ا ية  لهو ا ت  يا تحد “  

اً  د عتام ا لوطني  ا ء  النتام ا شعور 

معة  جا طلبة  من  يحة  رش عىل 

قش  تنا سة  را د وهي   ، “ يت لكو ا

سية  لسيا ا يا  لقضا ا مختلف 

ية  لهو با ملتعلقة  ا عية  الجتام وا

من  يحة  رش عىل  اً  د عتام ا لوطنية  ا

وتركز   . يت لكو ا معة  جا طلبة 

عرص  يف  لوالء  ا قضية  عىل  سة  را لد ا

بعد  وما إلعالم  ا ثري  وتأ لعوملة  ا

ر  ا إلصد ا سة  را لد ا وتعترب   . ثة ا لحد ا

ت  سا را لد ا سلسلة  يف   3 4 رقم 

رها  يصد لتي  ا صة  لخا ا لعلمية  ا

. وري د بشكل  ملركز  ا

ت:  لندوا وا ت  ملؤمترا ا سلسلة  ج. 

ت  لندوا ا لسلسلة  ا هذه  وتوثق   

. ملركز ا يقيمها  لتي  ا ت  ملؤمترا وا

تتعلق  رة  مختا ئق  وثا من  ت  مجلدا  . د

بية  لعر ا يرة  لجز وا لخليج  ا مبنطقة 

يف: لجغرا ا رها  وجوا

الخليج     دراسات  مركز  إصدارات   .3
العربية: والجزيرة 

وأنشطته  برامجه  عقد  يف  املركز  استمر 

اإلصدارات  إنتاج  صاحبها  التي  السنوية 

: لية لتا ا

منطقة  يف  ية  ر لجا ا ث  ا ألحد ا سجل   . أ
 : بية لعر ا يرة  لجز وا لخليج  ا

ث  ا ألحد ا لوثيقة  ا ه  هذ ترصد   

لخليج  ا منطقة  يف  ية  ر لجا ا

ر  صد حيث   ، بية لعر ا يرة  لجز وا

ليحتوي  مؤخراً  منها   6 5 د  لعد ا

وقعت  لتي  ا ث  ا ألحد ا عىل 

يرة  لجز وا لخليج  ا منطقة  يف 

ه  هذ ر  ا صد إ يتم  و  . بية لعر ا

بع  ر أ وري  د بشكٍل  لوثيقة  ا

حتوى  وا  ، حد لوا ا م  لعا ا يف  ت  مرا

يف  فصول   1 0 عىل  ها  د ا عد أ آخر 

. ضيع ملوا ا مختلف 

وهي  لخاصة:  ا رات  اإلصدا ب .سلسلة 

عىل  تعتمد  محكمة  علمية  سلسلة 

أصدر  حيث  املتخصصة،  األبحاث 

حول:  دراسة  ئج  نتا املركز 

عىل  اعتامداً  لوطنية  ا لهوية  ا تحديات   “

لكويت“،  ا جامعة  طلبة  من  عينة 

للمركز  ر  إصدا أحدث  يوثق  بينام 

مؤخراً  ملنعقدة  ا لندوة  ا توصيات 

املجتمع  يف  لطفولة  ا يا  قضا  “ حول 

: كاآليت  املعارص“ 

من  لعديد  ا عىل  يحتوي  تقرير   

••

••

••

••

••

••
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ئق  لوثا ا تجميع  عىل  وتعمل    

ت  لهيئا ا عن  درة  لصا ا ية  لحيو ا

لتي  ا لخليج  ا منطقة  يف  لرسمية  ا

ت  ليا لفعا وا ث  ألحدا ا عىل  تركز 

الجتامعية  وا ية  د القتصا وا سية  لسيا ا

. فية لثقا ا و

ت    أطروحا خالصات  سلسلـة   . ه

ه:  لدكتـــورا وا جسـتري  ملا ا

ئـل  رسـا خالصات  وتقــدم   

وقد   . ه لدكتـورا وا جستــري  ملا ا

 91 لعدد  ا مؤخراً  ملركـز  ا أصدر 

ثري  تأ “ ن  بعنوا لسلسلــة   ا من 

يف  لسيايس  ا ئد  لقا ا آيديولوجية 

للـدولة  رجية  لخا ا سة  لسيا ا تشكيل 

جورج  لرئيس  ا  : لة حـا سة  درا  –

ثر  أ سة  لدرا ا قش     وتنا  . بـوش“

عىل  للدولة  رجيـة  لخـا ا سة  لسيا ا

بة  تجر ستعـراض  با ألصعدة  ا جميع 

كنموذج  بوش  جورج  لرئيس  ا

يضاً  أ سة  لدرا ا قش  وتنا  . سة للدرا

ت  يوها ر وسينا  ، ر لقرا ا صنع  ئل  وسا

سة  لسيا ا يا  وقضا  ، لدولية ا ت  لعالقا ا

ر  لقرا ا صنع  عملية  يف  رجية  لخا ا

. يس لسيا ا

ملاجستري  ا أطروحات  إىل  لدليل  ا و. 

لخليج  ا منطقة  يف  ه  لدكتورا وا

لعربية: ا لجزيرة  وا

 

حول  لرئيسة  ا ملعلومات  ا ويوثق   

ه  لدكتورا وا ملاجستري  ا أطروحات 

لخليج  ا منطقة  عىل  تركز  لتي  ا

من  ملقدمة  ا لعربية  ا لجزيرة  وا

معة  جا يف  لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا

مجلس  دول  جامعات  أو  لكويت  ا

لدليل  ا ويصدر  لخليجي.  ا لتعاون  ا

جزئني. يف 

ملذكورة  ا رات  اإلصدا جميع  وتعكس 

املطبوعات  برنامج  أنشطة  تنوع  أعاله 

لألبحاث  معة  لجا ا مدير  نائب  مكتب  يف 

ملعلومات  ا ونقل  بتوثيق  يختص  لذي  ا

أبحاث  تطورات  حول  ملعتمدة  ا

لنرش  لكويت،  ا معة  جا يف  لكليات  ا

لتدريس،  ا هيئة  ء  أعضا بني  لوعي  ا

حول  ء  لخربا وا  ، لعلامء وا لباحثني،  وا

 . مل لعا ا

تطورات  كبة  موا ملهمة  ا هذه  وتتطلب 

حيث  مستمر،  بشكل  لكليات  ا أبحاث 

لستـة  ا لشـهور  ا خالل  ذلك  عن  نتج 

رات  واإلصدا ئق  لوثا ا نتـاج  إ ملاضيـة  ا

بشكل  ت  عد سا لتي  ا لرئيسة  ا

نـة  ملكا ا يز   تعز فـي  سـي  سا أ

 ، يت لكو ا معة  لجا ملي  لعا ا ر  لحضو وا

ء  لقرا ا م  هتام ا تسليط  ل  خال من 

ت  ميكيا ينا د عىل  مل  لعـا ا حول 

 ، تها زا نجا إ و ملؤسسية  ا ث  ألبحا ا

ز  إلنجا حة  ملتا ا لفرص  ا نب  جا ىل  إ

ا  هذ ء  ضو ويف   . ملشرتكة ا ث  ألبحا ا

ج  نتا إ يف  لقطاع  ا سيستمر   ، ف لهد ا

عة  ملتنو ا ت  عا ملطبو ا ر  ا صد إ و

يت  لكو ا معة  جا نة  مكا يز  لتعز

ت  زا إلنجا ا ولنرش   ، ملياً عا و محلياً 

 . موسع بشكل  لبحثية  وا لعلمية  ا

ملة  عو نحو   لقطاع  ا ت  تحـركا ومع 

مج  برنا قـع  يتو  ، ملؤسسيـة ا ث  ألبحا ا

كبة  ا ملو عفاً  مضا طاً  نشا ت  عا ملطبو ا

 . ث ا ألحد وا ت  لتطورا ا

يع  ز تو يتم   ، ء لقرا ا ت  وملعلوما

بشكل  ث  ألبحا ا قطاع  ت  عا مطبو

عة  ملطبو ا لنسخ  ا فر  وتتو  ، موسع

ليها  إ لوصول  ا ميكن  كام   ، لطلب ا عند 

ئب  نا ملكتب  لكرتونية  إل ا قع  ملوا ا عرب 

وقطاع  ث  لألبحا معة  لجا ا ير  مد

: ث  ألبحا ا

 http://www.ovpr.kuniv.edu(–

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

        search

)من صفحة 21(       

و  دي،  عا يو  ر لسينا ا  :NS-2 م  نظا

ء  نشا إ تم   . هجوم  منوذج  يو  ر سينا

فحص  يتم  بحيث  يوهات  ر لسينا ا هذه 

لتني.  لحا ا كلتا  يف  لحزمة  ا يف  لتدفقات  ا

ستعراض  ا تم  ئية  نها وكنتيجة 

منوذج  يو  ر وسينا دي  لعا ا يو  ر لسينا ا

. 4 و   3 لشكلني  ا يف  لهجوم  ا

)من صفحة 17(       

حزم  فق  تد ن  أ ئج  لنتا ا ظهرت  وأ

لهجوم  ا لة  حا يف  كبري  حد  ىل  إ ت  د زا

 . لالسلكية ا لشبكة  ا ضد  ألمني  ا

لتصميم  ا تحسني  عىل  نعمل  ليا  وحا

يف  قبة  ملرا وا ت  لهجام ا ة  كا ملحا

عة  مجمو ضد  لكشف  م  لنظا ا

ألمنية  ا ت  لهجام ا من  عة  متنو

 ، لك ذ عىل  وعالوة   . لتسلل وا

تسخري  نية  مكا ا يف  نتحقق  نحن 

بة  ذ لكا ا بية  يجا إل ا نسبة  س  قيا

ئج  نتا يف  ( طئة  لخا ا لسلبية  وا

يد  لجد ا م  لنظا ا من   ) ة كا ملحا ا

ا  د ا متد ا رها  عتبا با ملقرتح  ا

. ملستقبل ا يف  للبحث  طبيعيا 

أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...
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تهدف الجائزة 
لتحفيز التفكير 
العلمي واإلبداع 

لدى طلبة 
الدراسات العليا

قطاع األبحاث يعلن عن أسماء الفـائزين 
بجائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا

للعام األكاديمي 2016/2015

يف  ه  را لدكتو وا جستري  ملا ا رجتي  د

 ، لتطبيقية وا سية  ألسا ا م  لعلو ا

ومتثل   . ت نيا إلنسا وا ب  ا آلد ا ويف 

جهود  من  اً  جزء ئزة  لجا ا ه  هذ

ت  را ملها ا متييز  يف  ث  ألبحا ا قطاع 

ف  صفو يف  عية  ا بد إل ا ت  را لقد وا

وهي   ، لعليا ا ت  سا را لد ا طلبة 

ى  ملد ا بعيد  مه  لتزا ا تؤكد  ة  خطو

هم  د ا عد إ و لغد  ا ء  علام ية  برعا

لتفكري  ا تحفيز  عرب  لطرق  ا فضل  بأ

ت  سا را لد ا طلبة  ى  لد لعلمي  ا

للبحث  يرهم  تقد يز  وتعز  ، لعليا ا

 . لعلمي ا

تحت  م  لعا ا ا  هذ ئزون  لفا ا ء  جا وقد 

 ، ه را لدكتو وا جستري  ملا ا رجتي  د

لعلمي  ا ز  المتيا ا ا  حققو حيث 

وقد   . لبحثية ا تهم  طروحا أ يف 

ل  مجا يف  ئزة  لجا با طلبة   5 ز  فا

من  لتطبيقية  وا سية  ألسا ا م  لعلو ا

ب  ا آلد ا ل  مجا ويف   ، لطب ا كلية 

 ، ب ا آلد ا ت  كليا من  ت  نيا إلنسا وا

وسيستمر   . لحقوق وا  ، بية لرت وا

متييز  نحو  سعيه  يف  ث  ألبحا ا قطاع 

ت  را لقد وا ت  را ملها ا ة  فأ ومكا

ملتميزة  ا لبحثية  وا لعلمية  ا

ت  سا را لد ا طلبة  مجتمع  يف 

لبحث  ا هيم  مفا يز  لتعز لعليا  ا

لعلمي  ا لتميز  وا ف  الستكشا وا

 . يهم لد لبحثي  وا

فزاً  حا ئزة  لجا ا تشكل   ، قع ا لو ا يف 

لعليا  ا ت  سا را لد ا طلبة  يشجع 

ة  لجود ا ر  ظها إ يف  فس  لتنا ا عىل 

 . لبحثية ا تهم  طروحا أ يف  ز  المتيا وا

ئزة  بجا ين  ئز لفا ا ء  سام أ ييل  وفيام 

:  2016/2015 م  لعا ا

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

   

KU- PAAET MOU

  

جائزة مشاريع طلبة    
الدراسات العليا 

يف  ية  لسنو ا ملسريته  اًل  ستكما ا
علن  أ  ، لعليا ا ت  سا را لد ا طلبة  يم  تكر

ين  ئز لفا ا ء  سام أ عن  ث  ألبحا ا قطاع 

ت  سا را لد ا طلبة  يع  ر مشا ئزة  بجا

 . 2 0 1 6 / 2 0 1 5 ميي  د ألكا ا م  للعا لعليا  ا

ر  الختيا ت  ا ء إلجرا وا عد  للقوا ووفقاً 

لب  لطا ا يظهر  ن  أ يشرتط   ، ين ئز لفا ا

يف  ئية  ستثنا ا عية  ا بد إ ت  را مها

ترشيحه  يتم  حتى   ، لبحثي ا مرشوعه 

عوة  بد لعملية  ا أ  وتبد  . ئزة للجا

تها  ترشيحا يم  لتقد ت  لكليا ا جميع 

ومتيز  لب  لطا ا اع  بد إ عىل  اً  د عتام ا

ومتر   . لبحثي وا لعلمي  ا ه  مستوا

جعة  مرا بعملية  ث  لرتشيحا ا جميع 

ر  الختيا ة  د محد يري  ملعا وفقاً  ة  موحد

. ملرشحني ا فضل  أ

من  ملقرتحة  ا مئة  لقا ا د  عتام ا تم  وقد 

يع  ر مشا ئزة  لجا ملرشحني  ا فضل  أ

قبل  من  لعليا  ا ت  سا را لد ا طلبة 

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

يق  لطر ا مهد  مام   ، ف لصحا ا هر  طا

م  للعا ئزة  لجا با ين  ئز لفا ا إلعالن 

هم  لجهود يراً  تقد  ،2016/2015

ث  بحا أ يف  ملتميزة  ا لعلمية  ا

قواعد وإجراءات جائزة

 مشاريع طلبة الدراسات العليا
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لألبحاث الجامعة 

البحث عنوان 
“Geostatistical analysis of  reservoir parameters at drill-holes 
& Robust estimation for the entire Minagish oil field, Kuwait.”     

ندى محمد سامل 
قسم العلوم البيئية 

كلية العلوم 

البحث عنوان 
 “Antibacterial  activity of  the synthesized gold nanoparticles 

(GNP’s).”     

إخالص محمد  وجميلة زمون   
قسم الكيمياء الحيوية 

كلية العلوم.

البحث عنوان 
 “Conformational  switch of  the cytoplasmic domain of  
  hRAGE upon self-association using  fluorescence spectroscopy.”     

دالل البناي  ود. نداء الرصاف  ود. نرجس دشتي  
قسم العلوم البيولوجية 

كلية العلوم

البحث عنوان 
“Isolation and characterization of  plant promoting growth 
halophilic  bacteria from  the rizhosphere  of  Tamarix  
aucheriana  in Kuwait salt marshes.”   

1.  إميان منصور فايد 
     )قسم الترشيح – كلية الطب(.

 ب . الفائزون في مجال اآلداب واإلنسانيات

2.  دينا عبدالله عوده 

     )قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها – كلية اآلداب(.

3.  لولوة عبدالله البعيجان 

     )قسم القانون العام – كلية الحقوق(

4.  نجالء غشام العازمي 

    )قسم أصول الرتبية – كلية الرتبية(.

  

   

 م. دانه الربيعة وم. هال الفليج ود. هشام التوين    

قسم الهندسة الكيميائية

كلية الهندسة والبرتول 

البحث عنوان 
   “Eulerian-Eulerian CFD modeling of  MSF Demister.” 

م. هال الفليج  ود. هشام التوين 
الكيميائية الهندسة   قسم 

كلية الهندسة والبرتول
    

البحث  عنوان 
   “Stability aned dymnamics of   MSF – gPROMS Simulation.”  

سمرية األخوند  ومريم العسعويس 
قسم علوم الغذاء والتغذية  

كلية العلوم الحياتية 

البحث عنوان 
“The impact of  nutrition education on the dietary habits of 

food science and nutrition students in Kuwait University.”  

  
         ثالثًا فئة طلبة الدراسات العليا

   
تسنيم الراشد 

قسم علوم األرض والبيئة

كلية العلوم 

2016/2015 العليا  الدراسات  طلبة  مشاريع  بجائزة  الفائزون 

  

   

عن أبحاث درجة الدكتوراه:
 

أ. الفائزون في مجال العلوم األساسية والتطبيقية

يهي  بوسو مل  سا سمر   .1
      )قسم األحياء الدقيقة – كلية الطب(.

: لماجستير ا درجة  أبحاث  عن 

 أ .  الفائزون في مجال العلوم األساسية            
     والتطبيقية

••

••

••

••

••

••

••

)من صفحة 13(  الفائزون بجائزة أفضل الملصقات العلمية ...     

المساعدين: المدرسين  ثانيًا: فئة 
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البحث عنوان 
“Geostatistical analysis of  reservoir parameters at drill-holes 
& Robust estimation for the entire Minagish oil field, Kuwait.”     

ندى محمد سامل 
قسم العلوم البيئية 

كلية العلوم 

البحث عنوان 
 “Antibacterial  activity of  the synthesized gold nanoparticles 

(GNP’s).”     

إخالص محمد  وجميلة زمون   
قسم الكيمياء الحيوية 

كلية العلوم.

البحث عنوان 
 “Conformational  switch of  the cytoplasmic domain of  
  hRAGE upon self-association using  fluorescence spectroscopy.”     

دالل البناي  ود. نداء الرصاف  ود. نرجس دشتي  
قسم العلوم البيولوجية 

كلية العلوم

البحث عنوان 
“Conformational  switch of  the cytoplasmic domain of 
hRAGE upon self-association using  fluorescence spectroscopy.”   

1.  إميان منصور فايد 
     )قسم الترشيح – كلية الطب(.

 ب . الفائزون في مجال اآلداب واإلنسانيات

2.  دينا عبدالله عوده 

     )قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها – كلية اآلداب(.

3.  لولوة عبدالله البعيجان 

     )قسم القانون العام – كلية الحقوق(

4.  نجالء غشام العازمي 

    )قسم أصول الرتبية – كلية الرتبية(.

عملية  يف  ث  ألبحا ا قطاع  أ  بد
كرث  أل ا ة  يد لجد ا لطبعة  ا ج  نتا إ

ملرشد  ا ر  ا صد إ من  وشمولية  ماً  تقد

 ، 2 0 1 7 / 2 0 1 6 ث  ألبحا ا الت  ملجا

ة  يد لجد ا مج  لربا ا ت  ملتطلبا بًة  ستجا ا

يثة  لحد ا لبحثية  ا ت  ما الهتام وا

لية  لحا ا لنسخة  ا يف  فر  تتو مل  لتي  ا

ه  هذ نت  وكا  . ) 2 0 1 4 ( ملرشد  ا من 

ملرشد  ا د  ا عد إ س  سا أ هي  جة  لحا ا

تصنيفاً  تتطلب  حيث   ، يد لجد ا

حسب  ة  يد لجد ا الت  للمجا ماًل  متكا

فري  لتو  ، لعلمية ا م  ألقسا وا ت  لكليا ا

تباع  با حثني  للبا وسع  أ ت  را خيا

مالئم  ل  مجا لكل  ة  د ملحد ا ز  لرمو ا

 . لبحثية ا نشطتهم  وأ تهم  ما الهتام

يث  لتحد ا عىل  لقطاع  ا يعمل  و

كبة  ا ملو ر  ا إلصد ا ا  لهذ ري  و لد ا

ملؤسسية  ا ت  لتطورا ا ت  متطلبا
ج  تحتا لتي  وا  ، يت لكو ا معة  جا يف 

خل  ا د مالئم  لتصنيف  جميعها 

 دعوة الكليات

 لتسليم القوائم

 المحدثة من

 مجاالت األبحاث

 المتعلقة

ببرامجهم

 ومجاالتهم

العلمية
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الطبعة الجديدة من المرشد    
لمجاالت األبحاث

م  ألقسا وا ت  لكليا ا ء  نشا إ يف  ملتمثلة  ا

مج  لربا ا طالق  إ و  ، ة يد لجد ا لعلمية  ا

ب  بوا أ وفتح   ، ة يد لجد ا لعلمية  ا

لعلمي  ا للبحث  يثة  حد الت  ومجا

  الطبعة األولى من المرشد تم إنتاجها في الثمانينيات، وتم إلى اآلن إنتاج 7 طبعات 
من المرشد   )1988, 1995, 2000, 2005, 2008, 2014(

قطاع األبحاث يعمل على إنتاج 
الطبعة  الجديدة األكثر تقدماً 
وشمولية من إصدار المرشد 
لمجاالت األبحاث 2017/2016

 الطبعة الثامنة

 من المرشد

 تقدم خيارات

 أوسع من مجاالت

األبحاث للباحثين

الجديدة الطبعة 

)33 ص  ... )تتمة    
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تقديم  من  سنوات  عرش  م  إمتا بعد 
بشأن  لعلمي  ا للمجتمع  لخدمات  ا

 ، ئية الستثنا ا ثهم  أبحا تسجيل  تسهيل 

جديداً  زاً  نجا إ ألبحاث  ا قطاع  حقق 

ءات  برا عىل  جدد  باحثني   7 بحصول 

ملتحدة  ا لواليات  ا يف  ملسجلة  ا االخرتاع 

تقديراً   ،2016/2015 م  لعا ا خالل 

ومنذ  ملتميزة.  ا لعلمية  ا ثهم  ألبحا

االخرتاع  ءات  برا تسجيل  خدمات  إطالق 

لتدريس،  ا هيئة  ء  ألعضا حتها  تا إ و

قطاع  يف  االخرتاع  ءات  برا مكتب  يبذل 

عىل  لعمل  ا يف  ملستمرة  ا لجهود  ا ألبحاث  ا

ملخرتعني  ا من  ها  يتلقا لتي  ا لطلبات  ا

لتسجيل  يسعون  لذين  ا لباحثني  وا

لعمل  ا بدأ  وقد  لبحثية.  ا تهم  مخرجا

مبوجب  االخرتاع  ءات  برا مكتب  يف 

ريخ  بتا  ،  856 رقم  معة  لجا ا مدير  ر  قرا

ٍن  كيا ء  نشا بإ لقايض  ا  2005 بريل  إ  30

يحمي  م  نظا تطوير  مبسؤولية  يضطلع 

للباحثني،  لفكرية  ا مللكية  ا حقوق 

تهم  عا اخرتا تسجيل  عملية  ويسهل 

لعلمية. ا تهم  فا كتشا وا

ءات  برا مكتب  وضع  عليه،  ًء  وبنا

آلليات  وا ئح  للوا ا من  مجموعة  االخرتاع 

حيث  الخرتاع،  ا ت  ا ء برا عىل  صاًل  حا  27

 2015 يونيو  عدد  يف  صيلهم  تفا وردت 

لرقم  ا ا  هذ رتفع  وا ث.  ألبحا ا نرشة  من 

 7 بحصول  ت  ا ء لربا با ئزاً  فا  34 ىل  إ

ئيات  إلحصا ا حسب   ، عليها جدد  حثني  با

 .2016 م  لعا ا منتصف  حتى  ملتوفرة  ا

ت  كليا من  لجدد  ا ئزون  لفا ا ن  كا وقد 

لبرتول،  وا لهندسة  وا  ، تية لحيا ا لعلوم  ا

 ، عدة ملسا ا لطبية  ا لعلوم  وا لطب،  وا

ثهم  بحا أ حققت  لذين  وا  ، لصيدلة وا

علمية  فات  كتشا ا ملشرتكة  وا ية  لفرد ا

ت  ا ء برا عىل  لحصول  ا ستحقت  ا الفتة 

 . ملتحدة ا ت  لواليا ا يف  ملسجلة  ا الخرتاع  ا

لجديدة  ا ت  عا الخرتا ا هذه  وتضيف 

ألبحاث  ا وقيمة  لجودة  متميزة  اً  د بعا أ

لكويت  ا معة  جا مينح  مام   ، ملؤسسية ا

جودة  مستويات  ق  سيا يف  ملياً  عا متيزاً 

وهي  لعلمي،  ا لتميز  وا ث  ألبحا ا

ث  ألبحا ا قطاع  يسعى  لتي  ا نب  لجوا ا

ث  ألبحا ا يف  يزها  تعز ىل  إ ر  ستمرا با

ملية  لعا ا ت  لتطلعا ا لتحقيق  ملؤسسية  ا

لكويت. ا معة  لجا

ت  تحركا أساس  لهدف  ا ا  هذ ويشكل 

نحو  تيجية  إلسرتا ا ث  ألبحا ا قطاع 

من  ملؤسسية  ا ث  ألبحا ا تقدم  تحقيق 

 ، ئز لجوا وا  ، لبحثية ا ت  سا لسيا ا خالل 

ءات  برا تسجيل  خدمات  لتقديم 

نني  لقوا ا ر  طا إ ضمن  للباحثني،  االخرتاع 

تسجيل  لعملية  ملنظمة  ا د  ملوا وا

لكويت،  ا معة  جا يف  االخرتاع  ءات  برا

ملتعلقة  ا حقوقهم  حامية  فيها  مبا 

توثيق  تم  وقد  لفكرية.  ا مللكية  با

جميع  عىل  وتعميمها  ءات  اإلجرا هذه 

ملتطلبات  با لباحثني  ا لتعريف  لكليات  ا

ءات  برا تسجيل  طلبات  لتقديم  ملوحدة  ا

مختلف  ملكتب  ا ويقدم  االخرتاع. 

ءات  برا بتسجيل  ملتعلقة  ا لخدمات  ا

ءات  اإلجرا بعة  متا فيها  مبا  االخرتاع 

ملبارش  ا لتنسيق  با بتسجيلها  لخاصة  ا

ملية  لعا وا إلقليمية  ا لهيئات  ا مع 

االخرتاع،  ءات  برا لتسجيل  ملنظمة  ا

حامية  و  للباحثني  حقوقها  ملنح  وذلك 

لفكرية.  ا مللكية  ا حقوق 

ضية  ملا ا لخمسة  ا م  ا ألعو ا ى  مد وعىل 

ألبحاث  ا قطاع  سجل   ، ) 2014-2010(

 قطاع األبحاث يسجل 7 حاصلين جدد
 على براءات االختراع المسجلة في

الواليات المتحدة خالل العام 2016/2015 

34 باحثاً حصلوا على 

براءات االختراع المسجلة 

في الواليات المتحدة 

من العام 2010 إلى 

منتصف العام 2016

 االستكشافات

تضيف  الجديدة 

متميزة  أبعادًا 

وقيمة  لجودة 

األبحاث

المؤسسية 
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د. بدر العنزي، كلية العلوم الحياتية  .1      
  “Electrical Outlet Safety Device “ : براءة االخرتاع عن  

)براءة االخرتاع رقم : US 8956168 B2 ، بتاريخ 17 فرباير 2015(   

م. مصعب الحسني، كلية الهندسة والبرتول  .2      
 Apparatus for Determining  Coefficients  of  Friction “ : براءة االخرتاع عن  

)براءة االخرتاع رقم : US 8997551 B2، بتاريخ 7 إبريل 2015(  

أ.د. لودميل بينوف، كلية الطب  .3       
رميا عزالدين، كلية العلوم الطبية املساعدة  

د. أنوار البناو، كلية العلوم الطبية املساعدة  

د. جيمس كريك، كلية الطب  

  Method for Fluorescent Staining of  Cellular and Intracellular :براءة االخرتاع عن  
 Membranes

)براءة االخرتاع رقم : US 9034596 B1 ، بتاريخ 19 مايو 2015(  

د. طارق البحري، كلية الهندسة والبرتول  .4       
  Method for Measuring the Properties of  Petroleum Fuels             : براءة االخرتاع عن  

 by Distillation   
)براءة االخرتاع رقم : US 9201053 B2، بتاريخ 1 ديسمرب 2015(  

د. أحمد الهاشم، كلية الصيدلة  .5      
د. إيفان إيدافيوجو  

د. صامويل كومبيان  

د. مريم يوسف  

 “Antitussive and Bronchodilator uses for Enaminone Ester “      : براءة االخرتاع عن  

)براءة االخرتاع رقم : US 9238019 B2، بتاريخ 19 يناير 2016(  

أ.د. ميالد بيطار ،كلية الطب  .6      
أ.د. فهد املال  

Treatment of Non-Healing Diabetic Words With Estrogen Agonists  :براءة االخرتاع عن  

 and  TNF – a Inhibitors    
)براءة االخرتاع، تاريخ 5 يونيو 2016(  

أ.د. عصام العويض ،كلية الهندسة والبرتول  .7      
  Thermal Barrier Panel “ : براءة االخرتاع عن  

)براءة االخرتاع ، تاريخ 27 يونيو 2016(  

المسجلة  الجدد على براءات االختراع  الحاصلون 
في الواليات المتحدة )2016-2015(

علمية  بيئة  يخلق  مام  فآت،  ملكا وا

لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا تشجع  مالمئة 

لجودة  ا ت  ذا ألبحاث  ا ز  نجا إ عىل 

ملية  عا ملخرجات  ا تنتج  لتي  ا لية  لعا ا

ث  ألبحا ا قطاع  ويقدر  ملستوى.  ا

صلني  للحا ملتميزة  ا لعلمية  ا لجهود  ا

ويعتربها  الخرتاع،  ا ت  ا ء برا عىل  لجدد  ا

مستوى  رفع  يف  لية  عا قيمة  ت  ذا

لكويت.  ا معة  جا يف  ملؤسيس  ا لبحث  ا

عىل  صلني  لحا ا أسامء  ييل  وفيام 

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

:  2016/2015 م  للعا ة  ملتحد ا

”

“

“

”

“

”

“
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لألبحاث الجامعة 

جميع  عناية  األبحاث  قطاع  يوجه 
الجديدة  النامذج  من  ملجموعة  لباحثني  ا

لتعامالتهم  استخدامها  سيتم  التي 

وقد  األبحاث.  بتنفيذ  املتعلقة  لبحثية  ا

الشأن  بهذا  تعمياًم  األبحاث  قطاع  أصدر 

برضورة  لباحثني  ا لتنبيه   2016 مايو   3 يف 

اإللزامي  باملتطلب  الفوري  االلتزام 

الجديدة  النامذج  باستخدام  الخاص 

باملشاريع  املتعلقة  طلباتهم  تقديم  يف 

تكون  أن  ويجب  األبحاث.  تنفيذ  ملكتب 

باأللوان  مطبوعة  املقدمة  النامذج  جميع 

والعميد  القسم  رئيس  قبل  من  ومعتمدة 

املعنية،  الكلية  يف  لألبحاث  املساعد 

األبحاث. عىل  العمل  سري  لتسهيل 

الجديدة  النامذج  تصميم  تم  وقد 

بالعمليات  لتعجيل  ا عىل  يساعد  بشكل 

الورقية  العمليات  وتقليل  لبحثية،  ا

وقت  لتوفري  املستطاع  قدر  الروتينية 

املطلوبة  النامذج  استكامل  يف  لباحثني  ا

األبحاث.  مشاريع  عىل  بالعاملة  الخاصة 

قطاع  بأن  حثني  لبا ا تبليغ  أيضاً  وتم 

و  أ قدمية  ذج  منا أي  يقبل  لن  ث  ألبحا ا

. مطبوعة غري 

لتنفيذ األبحاث الجديدة  النماذج 

  

   

إعـالنـات

خصصت  الذين  الباحثني  من  يرجى 
تسجيل  املستهلكات  لرشاء  ميزانية  لهم 

مسميات  لدليل  وفقاً  املخزنية  املواد  أرقام 

شؤون  إدارة  موقع  عىل  املوجود  املواد 

طلب  منوذج  تعبئة  عند  وذلك  التخزين 

بأن  علاًم  الرشاء.  طلبات  ضمن  األصناف 

لدليل  وفقاً  املخزنية  املواد  أرقام  تسجيل 

التخزين  شؤون  إدارة  موقع  يف  املسميات 

الرشاء  عمليات  إكامل  يف  اإلرساع  يف  يسهم 

للباحثني. وتوفريها 

لكليات  ا يف  حثني  لبا ا فة  كا من  آملني 

عىل  حرصاً  سبق  مبا  لتقيد  ا ملختلفة  ا

أي  حدوث  وعدم  لعمل  ا تنظيم 

د  ملوا ا ورصف  يد  وتور ء  رشا يف  تأخري 

. بة ملطلو ا

الشراء متضمنة  إعداد طلبات 
المخزنية المواد  أرقام 

عن  يعلن  ث  بحا أل ا ع  قطا
ميي  د كا أل ا م  للعا له  عام أ ل  و جد

  

   

الفعاليات القادمة      

طة  حا إل  ،2017 /2016 م  د لقا ا

لعلمي  ا ملجتمع  ا و ت  لكليا ا
مة  د لقا ا نشطة  أل ا عيد  ا مبو

.2016 سبتمرب  من  ًء  ا بتد ا

               الفعالية                                         التاريخ
                2016 أكتوبر   5 املتميزين                                         لباحثني  ا تكريم  لية  احتفا  

2016 أكتوبر   31 الجدد     الكويتيني  التدريس  هيئة  ألعضاء  التمهيدي   البحث  سلفة  ندوة   

2016 أكتوبر   25 لعليا        ا الدراسات  وطلبة  لتدريس  ا هيئة  ألعضاء   SSPS عمل  ورشة           

نية اإلنسا الكليات  يف           

••

••

••

من  لجديدة  ا ملجموعة  ا تتضمن 
: ييل  ما لنامذج  ا

يع  ر مشا عىل  لعاملة  ا ذج  . منا 1
. ث ألبحا ا

ملنتدبة  ا للعاملة  طلب  . منوذج  2
ث. ألبحا ا يع  ر مشا عىل 

يع  ر مشا لعاملة  لبصمة  ا ذج  . منا 3
. ث ألبحا ا

رج  خا مبهامت  تكليف  ذج  . منا 4
لعمل. ا مركز 
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 IMEC وشركة  الكويت  معة  جا بين  لتعاون  ا استمرارية  تمثل  رة  لزيا ا
حول  لبحثية  ا لشراكة  ا مشروع  من  نية  لثا ا لمرحلة  ا ر  إطا ضمن 

لمتقدمة”  ا لبلورية  ا الضوئية  لخاليا  ا بحاث  أ مج  “برنا

يو  ما  3 يف 

حيث   ، 2016

ستقبله  ا

و  عد مسا

مدير  ئب  نا

معة  لجا ا

ث  بحا لأل

يوسف   . د . أ

 ، يش ا قر

حيدر   . د . وأ

 ، ين بهبها

ليىل   . ود

. ف و معر

لألبحاث  لجامعة  ا مدير  نائب  استقبل 
د.  ومساعدته  الصحاف،  طاهر  د.  . أ

ملوافق  ا ء  األربعا يوم  يف  معروف،  ليىل 

رشكة  من  ئراً  زا وفداً   ،2016 بريل  إ  20

يفان  إ د.  يرأسه   ، ) )بلجيكا  IMEC

الشمسية،  قة  لطا ا برنامج  مدير  غوردون، 

يف  لباحث  ا نييلو،  نغا ما تريزيو  با ود. 

صحب  وقد  الشمسية.  قة  لطا ا مرشوع 

لباحثني  وا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا لوفد  ا

جامعة  يف  لبرتول  وا لهندسة  ا كلية  من 

عيل  ود.  لرحيم،  عبدا يارس  د.  لكويت  ا

عىل  املرشف  لرئيس  ا لباحث  ا حاجيه، 

. مج لربنا ا

عملية  استمرارية  لزيارة  ا مثلت  وقد 

جامعة  بني  لبحثية  ا والرشاكة  لتعاون  ا

إطار  ضمن   IMEC ورشكة  الكويت 

حول  لتعاون  ا مرشوع  من  لثانية  ا املرحلة 

لبلورية  ا الضوئية  الخاليا  أبحاث  “برنامج 

منذ  مستمر  تعاوٌن  وهو   ، املتقدمة“ 

جاءت  وقد  الطرفني.  بني   2008 العام 

من  كجزء  لتقني  ا الطابع  ذات  لزيارة  ا

لزيارات،  وا اإلتصاالت،  من  ممتدة  سلسلة 

من  عقدها  يتم  لتي  ا العلمية  لندوات  وا

دولة  يف  السنوات  مدى  عىل  آلخر  حنٍي 

بلجيكا. يف  أو  الكويت 

  

   

الـوفـود الـزائـرة

بني  تفاقية  ا أحدث  توقيع  تم  وقد 

 ،2015 ديسمرب  من  األول  يف  الطرفني 

لتعاون  ا مرشوع  اكتامل  شكلت  والتي 

الخاليا  أبحاث  برنامج   “ بعنوان  البحثي 

املتقدمة“. لبلورية  ا الضوئية 

لجهود  تقديره  عن  الصحاف  أ.د.  عرب  وقد 

الربنامج  هذا  يف  املشاركني  الباحثني 

يعترب  اللقاء  أن  عىل  أكد  كام  املشرتك، 

لجامعة  املستمر  التعاون  من  جزءاً 

النانو،  ألبحاث  العاملي  املركز  مع  الكويت 

قطاع  التزام  تعزيز  عىل  سيعمل  حيث 

إرساء  يف  الكويت  دولة  دعم  نحو  األبحاث 

أ.د.  تحدث  وقد  املتجددة.  الطاقة  أسس 

مؤرشاً  تعترب  الزيارة  هذه  أن  عن  الصحاف 

من  العلمي  التعاون  أهداف  تحقيق  عىل 

الكويتية  البرشية  املوارد  تطوير  خالل 

وتطوير  العلمي،  البحث  لدعم  وتدريبها 

تعترب  التي  الشمسية  الطاقة  تكنولوجيا 

املتجددة. الطاقة  مجاالت  أهم  أحد 

  

   

يا  ليز ما معة  جا من  يئ  ثنا وفد  زار 
ث  لألبحا معة  لجا ا مدير  ئب  نا مكتب 

ة  ر يا ز

فد  و

من 

ماليزيا جامعة 
               الفعالية                                         التاريخ

                2016 أكتوبر   5 املتميزين                                         لباحثني  ا تكريم  لية  احتفا  

2016 أكتوبر   31 الجدد     الكويتيني  التدريس  هيئة  ألعضاء  التمهيدي   البحث  سلفة  ندوة   

2016 أكتوبر   25 لعليا        ا الدراسات  وطلبة  لتدريس  ا هيئة  ألعضاء   SSPS عمل  ورشة           

نية اإلنسا الكليات  يف           

وفد رشكة IMEC يزور مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
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لألبحاث الجامعة 

تركزت  المباحثات 

حول قياس 

إمكانات التعاون 

بين المؤسستين

كام  والنقل.  التصنيع  وأنظمة  واإلدارة، 

الربامج  تعزيز  عىل  أيضاً  الرتكيز  تم 

املاجستري  دراسات  مجال  يف  الهندسية 

جامعة  تطوير  ظل  يف  خاصًة  والدكتوراه، 

الجودة  عالية  علمية  ألبحاث  كرانفيلد 

والتكنولوجية  الهندسية  التحديات  لتناول 

يوفر  مام  الصناعة،  تواجهها  التي  الرئيسة 

الربامج  يف  الطلبة  إلرشاك  عديدة  فرصاً 

مبارشًة. البحثية 

هيئة  أعضاء  تطوير  بربامج  يتعلق  فيام  أما 

نحو  األبحاث  قطاع  سعي  إطار  ضمن 
الجامعات  مع  البحثي  التعاون  تعزيز 

استقبل  العامل،  حول  األبحاث  ومراكز 
جامعة  من  زائراً  وفداً  مؤخراً  القطاع 

األحد  يوم  املتحدة  اململكة  من  كرانفيلد 

استقبال  يف  كان  وقد   .2016 إبريل   10

مدير  نائب  الصحاف،  طاهر  أ.د.  الوفد 

ليىل  د.  ومساعدته  لألبحاث،  الجامعة 

معروف، إىل جانب حضور د. عيل املطريي، 

والدراسات  لألبحاث  املساعد  العميد 

ود.  والبرتول،  الهندسة  كلية  يف  العليا 

املساعد  العميد  أحمد،  عبدالرحمن 

العلوم  كلية  يف  األكادميية  للشؤون 

كلية  من  مخصيد  سعد  وأ.د.  الحياتية، 

كلية  من  املسلم  عبدالوهاب  ود.  العلوم، 
جامعة  أن  الزائر  الوفد  أوضح  التدريس، 

بشكل  املمولة  الدكتوراه  درجة  توفر  كرانفيلد 

املشرتكة،  الصناعية  املنح  خالل  من  كامل 

الربيطاين.  األبحاث  ملجلس  املمولة  واملنح 

الدرجات  تطوير  أسس  أيضاً  اللقاء  وأرىس 

الدورات  وتقديم  )املاجستري(،  املشرتكة 

املتحدة،  واململكة  الكويت  دولة  يف  التنفيذية 

والتعاون  الجودة،  ومعايري  الخدمات  وتبادل 

ذات  الجوانب  و   والغاز  النفط  مجاالت  يف 

املواضيع  إىل جانب  الكويت،  لجامعة  األهمية 

املشرتك.    االهتامم  ذات 

من  إملي  عبدالرشيد  ود.  والبرتول،  الهندسة 

الزائر  الوفد  وضم  الحياتية.  العلوم  كلية 

الرشاكة  مديرة  مسعود،  سامينا  السيدة 

عمران  والسيد  كرانفيلد،  جامعة  يف  الدولية 

الربيطاين. املجلس  ممثل  يوسف، 

التعاون  أبعاد  حول  النقاشات  تركزت  وقد 

الرشاكة  وإمكانات  والبحثي،  العلمي 

واألغذية  الطريان،  مجاالت  يف  البحثية 

والطاقة  البيئية،  والتكنولوجيات  الزراعية، 

والقيادة  واألمن،  والدفاع  والكهرباء، 

املواضيع  نقاش  جانب  إىل  العلمي،  البحث 

املشرتك.  االهتامم  ذات 

األبحاث  قطاع  جهود  إطار  ضمن  
جامعة  يف  العلمي  البحث  لتعزيز 

التعاون  روابط  وتطوير  الكويت، 

والجامعات  البحثية  املراكز  مع  والرشاكة 

نائب  مساعدو  استقبل  العامل،  حول 

يوسف  أ.د.  لألبحاث  الجامعة  مدير 

ليىل  ود.  بهبهاين،  حيدر  وأ.د.  قرايش، 

املتحدث  موزر،  برنارد  أ.د.  معروف، 

الحادي  السنوي  املؤمتر  يف  الرئيس 

نظمته  الذي  العلمي  للملصق  والعرشون 

منصب  الضيف  ويشغل  الطب.  كلية 

واملناعة  املعدية  األمراض  مركز  رئيس 

املتحدة.  اململكة   ، كارديف  جامعة  يف 

مايو   3 الثالثاء  يوم  يف  الزيارة  كانت  وقد 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  يف   2016

حول  اآلراء  تبادل  تم  حيث  لألبحاث، 

 

التعاون  إمكانات  وقياس  العلمي،  البحث 

مجاالت  مختلف  يف  املؤسستني  بني  والرشاكة 

  

   

 
 

ركز اللقاء على أبعاد التعاون وإمكانات الشراكة 
في مجاالت البحث العلمي، وبرامج الدراسات العليا، وتبادل 

الخدمات والخبرات بين جامعة الكويت وجامعة كرانفيلد 

  

   

قطاع األبحاث يستقبل وفداً من جامعة كرانفيلد يف اململكة املتحدة

قطاع األبحاث يستقبل أ.د. برنارد موزر
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مدير  نائب  الصحاف،  طاهر  أ.د.  افتتح 
الحادي  السنوي  املؤمتر  لألبحاث،  الجامعة 

كلية  نظمته  الذي  العلمي  للملصق  والعرشون 

الطب يف 2 مايو 2016، عىل مرسح عبداملحسن 

وقد  الطبية.  العلوم  مركز  يف  العبدالرزاق 

استمر املؤمتر ألربعة أيام من 2-5 مايو، حيث 

نائب  العويض،  عادل  أ.د.  بحضور  افتتاحه  تم 

بالوكالة،  الطبية  العلوم  ملركز  الجامعة  مدير 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  ومساعدو 

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

كلية  عميد  عياد،  عادل  وأ.د.  معروف،  ليىل 

يف  لألبحاث  املساعدون  والعمداء  الطب، 

من  كبري  عدد  جانب  إىل  املعنية،  الكليات 

الطبية  العلوم  مركز  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 

والصيدلة،  األسنان،  وطب  الطب،  كليات  من 

العامة،  والصحة  املساعدة،  الطبية  والعلوم 

الكويت  جامعة  داخل  من  واألساتذة  والطلبة 

واملشاركني. الضيوف  من  والعديد  وخارجها، 

علمياً  ملصقاً   248 إجاميل  عرض  تم  وقد 

مختلف  يف  العلمية  األبحاث  أحدث  تعكس 

املشاركون  وقدمها  الطبية،  العلوم  مجاالت 

املؤمتر،  يف  الرئيس  املتحدث  أما  املؤمتر.  يف 

األمراض  مركز  رئيس  موزر،  برنارد  أ.د. 

كارديف،  جامعة  يف  واملناعة  املعدية 

حول  محارضة  قدم  فقد  املتحدة،  اململكة 

املضادة  لألجسام  الكيميائية  الكيموكينات 

والتقدم  املناعة  مراقبة  يف  أساسية  كعوامل 

اإلنسان. لدى  السن  يف 

  

أخبار مكتب نائب    
مدير الجامعة لألبحاث 

  

   

نائب مدير الجامعة لألبحاث يفتتح المؤتمر 
السنوي الحادي والعشرون للملصق العلمي 

الذي تنظمه كلية الطب

المتحدث الرئيس، أ.د. برنارد موزر، يركز على العوامل األساسية      
في مراقبة المناعة والتقدم في السن لدى اإلنسان               

مقدمة  دعوة  عىل  ًء  بنا
للتقدم  لكويت  ا مؤسسة  من 

هر  طا  . د . أ رك  شا لعلمي،  ا

معة  لجا ا مدير  ئب  نا ف،  لصحا ا

ليىل   . د عدته  ومسا ث،  لألبحا

املرشوع  حول  ندوة  يف  معروف 

علوم  من   “ ن  بعنوا لوطني  ا

 – ين  لعمرا ا لتصميم  ا ىل  إ د  ملوا ا

عني  للقطا ية  الستثامر ا لفرص  ا

نائب مدير الجامعة لألبحاث يشارك في ندوة حول أكبر المشاريع
المشتركة التي تضم 72 عالماً وباحثاً من جامعة الكويت، ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية ومعهد MIT ، تحت مظلة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

لعيىس  ا حمد  مرسح  عىل   ، 2016 بريل  إ

لكويت  ا ملؤسسة  لرئييس  ا ملقر  ا يف 

لعلمي. ا للتقدم   . لكويت“ ا دولة  يف  لخاص  وا م  لعا ا

 25 إلثنني  ا يوم  لندوة  ا عقدت  وقد 

يتضمن  المؤتمر 

ملصقـاً   248 عرض 

حول أحدث  علمياً 

األبحاث في 

الطبية العلوم 
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لألبحاث الجامعة 

عن  يعلن  أن  ث  ألبحا ا قطاع  يسر 
ملوقع  ا عىل  ته  مطبوعا ث  أحد ور  صد

معة  لجا ا ير  مد ئب  نا ملكتب  لكرتوين  إل ا

ث  ألبحا ا نرشة  تتضمن  لتي  وا  ، ث لألبحا

رس  ما / ير فربا د  عد  ، ية لسنو ا بع  ر
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)تتمة أخبار قطاع األبحاث...(

العامني  خالل 

مييني  د كا أل ا

و   2012/2011

 ، 2 0 1 3 / 2 0 1 2

مجاالت  فيها  مبا 

ت  ما هتام ال ا

لطلبة  البحثية 

العليا.  الدراسات 

الروابط  ييل  وفيام 

بهذه  الخاصة 

اإلصدارات:

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  مبكتب  الخاصة  األبحاث  نرشة 

عدد فرباير/مارس – 2016

   

املشرتك  )العدد   2013/2012 و   2012/2011 املمولة  األبحاث 

رقم 21 و 22(

ث  ألبحا ا ر  ا صد إ و  ، 2 0 1 6

و   2 0 1 2 / 2 0 1 1 ملمولة  ا

 . 2 0 1 3 / 2 0 1 2

آخر  األبحاث  نرشة  وتقدم 

والفعاليات،  األحداث 

والتطورات  واالتفاقيات 

املؤسسية،  باألبحاث  الخاصة 

األبحاث  إصدار  يقدم  بينام 

شاملة  نظرة  املمولة 

التي  والقضايا  للمواضيع 

الكليات  جميع  يف  بحثها  تم 

http://www.ovpr.kuniv.edu/research/ar/publications/news_mar16_ar.pdf            

http://www.ovpr.kuniv.edu/research/publications/SR2013.pdf           

وتعزز  لطرفني  ا حقوق  تحفظ  عملية 

بينهام. لتعاون  ا عملية 

لخربات  ا دل  تبا إىل  قية  التفا ا وتهدف 

وخاصًة  لطرفني،  ا بني  لبحثية  وا لعلمية  ا

للدولة،  لتنموية  ا االهتاممات  تناول  يف 

للمؤمترات،  املشرتك  لتنظيم  ا إىل  باإلضافة 

وإنتاج  لفنية،  ا العمل  وورش  لندوات،  وا

االتفاقية  وتنص  العلمية.  املطبوعات 

والوفود  لزيارات  ا تبادل  دعم  عىل  أيضاً 

واالستفادة  العمل،  فرق  وتكوين  العلمية، 

لالخرتاعات  العلمية  املخرجات  من 

املصادر  إثراء  يف  واإلسهام  واالكتشافات، 

لدى  واملكتبات  املعلومات  ملراكز  لية  الحا

  . لطرفني ا

المرشد لمجاالت األبحاث 2017/2016 ...

)من صفحة 9(  . . . توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب     
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. يت لكو ا معة  جا ت  كليا جميع 

ت  ملعلوما ا صول  لو تطلعه  ومع 

جميع  من  بة  ملطلو ا ملة  ملتكا ا

 ، يد لجد ا ملرشد  ا د  ا إلعد ت  لكليا ا

كبرياً  يراً  تقد ث  ألبحا ا قطاع  ر  يقد

بة  الستجا با رعت  سا لتي  ا ت  لكليا ا

وسيظل   . ثة ملحد ا تها  نا بيا رسلت  وأ

عملية  من  ول  أل ا لقطاع  ا ف  هد

يم  تقد هو  ملستمر  ا يث  لتحد ا

من  ملة  لشا وا ثة  ملحد ا ئم  ا لقو ا

لتلبية   ، حثني للبا ث  ألبحا ا الت  مجا

الت  للمجا ملستمرة  ا تهم  جا حتيا ا

بة  الستجا وا  ، ة يد لجد ا لبحثية  ا

يف  لعلمي  ا لبحث  ا ق  فا آ لتوسع 

 . يت لكو ا معة  جا

كنتيجة  الوطني  املرشوع  هذا  ويأيت 

عاملاً   72 يضم  الذي  العلمي  للتعاون 

ومعهد  الكويت،  جامعة  من  وباحثاً 

ومعهد  العلمية،  لألبحاث  الكويت 

يعترب  حيث  للتكنولوجيا،  ماساشوسيتس 

بالتعاون  يتعلق  فيام  نوعه  من  األكرب 

تفاقية  ا ضمن  لتمويل  وا املؤسيس 

مع  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

للتكنولوجيا. ماساشوسيتس  معهد 

الت  ملجا ملرشد  ا

. ث بحا أل ا

ج  نتا إ عملية  وتتطلب 

يثاً  تحد يد  لجد ا ملرشد  ا

ث  ألبحا ا الت  ملجا ماًل  شا

مختلف  كبة  ا ملو

حثني  لبا ا ت  جا حتيا ا

ت  لتخصصا ا من 

لبحثية  ا الت  ملجا وا

نب  جا ىل  إ  ، عة ملتنو ا

ر  ا إلصد ا ء  ثرا إ و يز  تعز

 . ة يد لجد ا الت  ملجا با

مرجعاً  ملرشد  ا يعترب  و

ت  صفا مبوا ماًل  متكا

حيث   ، ملية عا

ت  نا بيا عىل  يشتمل 

لبحثية  ا ت  ما الهتام ا

 . ت للكليا قعة  ملتو وا لية  لحا ا

الت  ملجا ا من  ل  مجا كل  يحمل  و

ياً  د عد رمزاً  ملرشد  ا خل  ا د لبحثية  ا

لقسم  وا لكلية  ا ضمن  اً  د محد

يث  لتحد ا عملية  ت  أ بد وقد   . لعلمي ا

جميع  عوة  بد  2 0 1 6 يل  بر إ يف 

ثة  ملحد ا مئها  قوا لتسليم  ت  لكليا ا

بها  صة  لخا ا ث  ألبحا ا الت  مجا من 

 ، ملرشد ا يف  قها  رفا إل ج  تحتا لتي  وا

جميع  جعة  ملرا تها  عو د نب  جا ىل  إ

للغتني  با لعلمية  ا ت  ملصطلحا ا

. قة لد ا ن  لضام ية  إلنجليز وا بية  لعر ا

تلقي  يف  لقطاع  ا أ  بد  ، لياً حا

ت  لكليا ا من  يد  لعد ا ت  با ستجا ا

ة  يد لجد ا ئم  ا لقو ا د  ا عد بإ أ  ليبد

كام   ، بها صة  خا زاً  رمو ئها  عطا إ و

ت  طبا مخا بعة  متا يف  سيستمر 

ستالم  ا يف  خري  لتأ ا لتجنب  ت  لكليا ا

حيث   ، بة ملطلو ا ثة  ملحد ا ت  ملعلوما ا

يد  لجد ا ملرشد  ا ر  ا صد إ ر  ملقر ا من 

. 2 0 1 7 / 2 0 1 6 ميي  د كا أل ا م  لعا ا ل  خال

الت  ملجا ملرشد  ا يخ  ر تا سرتجاع  با و

ث  ألبحا ا قطاع  م  قد  ، ث ألبحا ا

ت  نينيا مثا يف  ول  أل ا ملرشد  ا

عىل  حتوى  ا حيث   ، يض ملا ا لقرن  ا

م  لعلو ا يف  لبحثية  ا ت  ما الهتام ا

ب  ا آلد ا ويف   ، لتطبيقية وا سية  ألسا ا

 . ت نيا نسا إل ا و

عىل  ول  أل ا ملرشد  ا ا  هذ حتوى  ا وقد 

)من صفحة 31( نائب مدير الجامعة لألبحاث يشارك في ندوة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي...      

)من صفحة 25( المرشد لمجاالت األبحاث 2017/2016 ...      

لبحثية  ا ضيع  ملوا ا تصنيف 

لعلمية  ا الت  ملجا ا خل  ا د

لك  ذ يف  يت  لكو ا معة  جا يف 

اً  معتمد مرجعاً  عُترب  وا  ، قت لو ا

بعها  يتا لتي  ا ث  ألبحا ا الت  ملجا

معة  جا يف  ميي  د كا أل ا ملجتمع  ا

 ، لحني ا لك  ذ ومنذ   . يت لكو ا

رها  صد أ نسخ  بسبع  ملرشد  ا مر 

 ، 1 9 9 5 و  ، 1 9 8 8 يف  لقطاع  ا

 ، 2 0 0 8 و  ، 2 0 0 5 و  ، 2 0 0 0 و

ث  ألحد وصوالً   ، 2 0 1 4 و

يف  جها  نتا إ ر  ملقر ا لنسخ  ا

ملرشد  ا م  وسيقد  . 2 0 1 7 / 2 0 1 6

ت  را وخيا كرث  أ الت  مجا يد  لجد ا

لبحثية  ا ت  ما لالهتام وسع  أ

يف  لظهور  ا يثة  وحد ية  ر لجا ا

مع  فق  لتوا با  ، ت لكليا ا جميع 

يف  ة  ئد لسا ا لعلمية  ا ية  لحيو ا

المرشد لمجاالت األبحاث 2017/2016 ...
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لألبحاث الجامعة 

للكليات  الحالي  التفضيل 

المشاريع  بين  يتأرجح 

الشاملة،  والدراسات  الصغيرة 

البحثي النشاط  يقسم  مما 

فيما  قسمين  إلى 

بأهداف  يتعلق 

والميزانية  المشاريع 

لها المخصصة 

لعام  ا منتصف  حتى  األبحاث  قطاع  سجل 
إجاميل   2016/2015 الحايل  األكادميي 

العمل  مراحل  مختلف  يف  مرشوعاً   630

بلغت  منو  بنسبة  واملراجعة،  واالكتامل 

 ) مرشوعاً  601( املايض  العام  عن   %5

يونيو/ عدد  يف  لواردة  ا لإلحصائيات  وفقاً 

وتؤكد  األبحاث.  نرشة  من   2015 يوليو 

هيئة  أعضاء  ثقة  ارتفاع  لزيادة  ا هذه 

يوفر  الذي  لبحثية  ا املنح  بنظام  لتدريس  ا

املالمئة  لبيئة  وا واملصادر  الفرص  لهم 

واملبتكرة.  املتقدمة  األبحاث  إلنجاز 

املنح  من  فئات   10 األبحاث  قطاع  ويقدم 

نية  للميزا مستويات  ثالثة  مع  املختلفة، 

تتوفر  لذلك،  املشاريع.  لتمويل  متنح  التي 

تصورات  وضع  يف  واملرونة  الحرية  للباحثني 

مجاالت  يف  وتطويرها  لبحثية  ا مشاريعهم 

العلمية،  واهتامماتهم  تخصصاتهم 

التي  واملصادر  نية  امليزا تحديد  لتايل  وبا

األبحاث.  إلنجاز  يحتاجونها 

  

   

KU- PAAET MOU   

   

إحصائيات أبحاث الكليات 

 جمال الدراسات املشرتكة يعمل على دعم األحباث 
التطبيقية اليت تبحث عن احللول العملية املالئمة 

ملختلف املشكالت، وتكتشف املعرفة اجلديدة

قطاع األبحاث يسجل إجمالي 630 مشروعاً 

بنسبة نمو بلغت 5 % في أبحاث الكليات 

حتى منتصف العام األكاديمي 2016/2015

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2014 /2015
)1 سبتمبر  2014 إلى 29 فبراير 2015(*

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

حالة المشروع

388 164 25 199 جار

90 21 9 60 مستكمل

152 77 28 47 قيد الدراسة

630 262 62 306 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 29 فبراير 2015 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

(%48.6)(%51.4)

* يشمل كليات اآلداب، العلوم اإلدارية، التربية، الحقوق، الشريعة والعلوم االجتماعية.  

630
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2016
يوليو 

ألعضاء  الفعالة  املشاركة  نسبة  ولرفع 

املمولة،  األبحاث  يف  لتدريس  ا هيئة 

مستمر  بشكٍل  األبحاث  قطاع  يعمل 

لتعزيز  املنح  نظام  مرونة  زيادة  عىل 

التحركات  وتعرب  فيه.  لباحثني  ا ثقة 

نحو  القطاع  بها  قام  لتي  ا األخرية 

الكليات  مع  لتنسيق  وا لتعاون  ا تعزيز 

لرامية  ا تيجية  اإلسرتا هذه  من  جزءاً 

لباحثني  ا تشجع  مالمئة  بيئة  توفري  إىل 

وتعترب  العلمية.  األبحاث  إنجاز  عىل 

وإجراءات  لقواعد  الدورية  املراجعة 

آخر  جزءاً  العلمي  البحث  دعم 

فاعلية  لقياس  العملية،  هذه  من 

ولتلبية  لباحثني،  ا خدمة  يف  لنظام  ا

املؤسسية  لتنموية  ا االحتياجات 

الرضورية  لتعديالت  ا خالل  من 

الالزم. والتحديث 

أبحاث  يف  لحايل  ا لنمو  ا يعترب  لذلك، 

ر  طا إ ضمن  اً  عد وا مؤرشاً  لكليات  ا

حيث  لية،  لحا ا سة  لسيا ا هذه 

منتصف  حتى  ئيات  اإلحصا سجلت 

ميهد  مام   ، مرشوعاً  630 إجاميل  م  لعا ا

لتطور  وا لنمو  ا من  للمزيد  لطريق  ا

وتقسمت  دمة.  لقا ا لفرتة  ا خالل 

مرشوعاً   388 إىل  ريع  ملشا ا هذه 

مرشوعاً   90 و   ، )%61 .6( ياً  ر جا

مرشوعاً   152 و   ، )%14 .3( مستكماًل 

لجدول  ا (  )%24.1( سة  لدرا ا قيد 

ملستويات  لنسبة  وبا  . )1 رقم 

ريع  مشا  306 ء  جا لتمويل،  ا

من  ألقل  ا لفئة  ا تحت   )%48.6(

 ، ) ك. د.  4001 من  أقل   ( نية  مليزا ا

     قطاع األبحاث يضع رؤيته القـائمة على إستراتيجية فعالة
 وخطوات عملية لتحديد الخبرات واإلمكانات التي تقود

         لالبتكار واالمتياز ، حتى تتبوأ جامعة الكويت مكانة

 عالمية متميزة اعتماداً على قوتها العلمية والبحثية

  

 

 

من  األعىل  لفئة  ا تحت  مرشوعاً   262 ثم 

 . ) ك.  د.  10 ,000 من  كرث  أ  ( نية  مليزا ا

من   ( نية  مليزا ا من  لوسطى  ا لفئة  ا أما 

حصلت  فقد   ) ك. د.  10 ,000 إىل   4001

 62  ( ريع  ملشا ا من  عدد  أقل  عىل 

ريع  ملشا ا وبجمع   . )%9.8  – مرشوعاً 

 ( والوسطى  األعىل  لفئتني  ا تحت 

عدد  أن  نجد   )%51.4  – مرشوعاً   324

األعىل  لفئات  ا تحت  املدرجة  املشاريع 

لفئة  ا تحت  عددها  يفوق  نية  امليزا من 

الجدول رقم 2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل  2015/2014
)2015 29 فبراير  إلى   2014 سبتمبر    1 (

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

22 3 19 2 7 - - 1 12 العلوم الطبية المساعدة

4 1 3 - 1 - - 1 2 العمارة

24 - 24 - 3 - 2 - 19 اآلداب

27 2 25 1 3 - 8 1 14 العلوم اإلدارية

31 6 25 2 10 1 3 3 12 علوم وهندسة الحاسوب

25 2 23 1 5 - 4 1 14 طب األسنان

18 1 17 - 3 1 5 - 9 التربية

68 14 54 5 15 - 11 9 28 الهندسة والبترول

2 - 2 - 1 - 1 - - الحقوق

24 2 22 - 3 - 2 2 17 العلوم الحياتية

119 19 100 6 24 1 11 12 65 الطب

29 1 28 1 9 - 7 - 12 الصيدلة

185 27 158 6 32 3 24 18 102 العلوم

18 4 14 - 4 4 - - 10 الشريعة

34 1 33 - 8 1 1 - 24 العلوم االجتماعية

630 83 547 24 128 11 79 48 340 اإلجمالي

630 152 90 388

518478

630

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 29 فبراير 2015.     
**   المؤسسات الخارجية.      

( لمستكملة ا و  ية  ر لجا (ا
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لألبحاث الجامعة 

وتوضح   .)%48.6  – مشاريع   306  ( األقل 

بني  الكليات  تفضيل  تأرجح  األرقام  هذه 

الشاملة،  والدراسات  الصغرية  املشاريع 

قسمني  إىل  لبحثي  ا النشاط  يقسم  مام 

ومستويات  البحث  بأهداف  يتعلق  فيام 

بالذكر،  وجديٌر  له.  املخصصة  نية  امليزا

الجديدة  املشاريع  من  األكرب  النسبة  أن 

 )%69.1  – مشاريع   105( الدراسة  قيد 

من  واألعىل  الوسطى  لفئتني  ا تحت  جاءت 

سيعمل  اعتامدها  أن  يعني  مام  نية،  امليزا

عدد  تعزيز  عىل 

واملشاريع  الدراسات 

تطوٌر  وهو  الشاملة، 

القطاع  سريصده 

فيه  ملا  كثب  عن 

ملهمته  تحقيق  من 

فه. وأهدا

إحصائيات  وأوضحت 

أيضاً  لعام  ا منتصف 

من  نسبة  أعىل 

الجارية  املشاريع 

 – مرشوعاً   199(

واملستكملة   )%51.3

 – مرشوعاً   60(

تحت   )%66.7

فئات  من  فئة  أقل 

من  أقل   ( نية  امليزا

وأعىل   ،) د.ك.  4001

املشاريع  من  نسبة 

 77( الدراسة  قيد 

 )%50.7  – مرشوعاً 

من  فئة  أعىل  تحت 

أعىل   ( نية  امليزا فئات 

د.ك.   10,000 من 

ارتفاع  ويظهر   .)

قيد  املشاريع  عدد 

لفئة  ا تحت  الدراسة 

نية  امليزا من  األعىل 

الكليات  اتجاه  تزايد 

الدراسات  نحو 

توجه  وهو  الشاملة، 

تفضيل  يتخطى  قد 

يف  الصغرية  املشاريع 

.)1 رقم  )الجدول  املستقبل 

جميع  دة  ستفا ا ئيات  اإلحصا وأظهرت 

ين  تبا مع  لبحثية،  ا ملنح  ا من  لكليات  ا

جميع  وبتحليل   . بينها ركة  ملشا ا مستوى 

وقيد  ملستكملة  وا رية  لجا ا ريع  ملشا ا

لبحثي  ا لنشاط  ا إجاميل  بلغ  سة،  لدرا ا

منتصف  حتى  مرشوعاً   478 للكليات 

منها   ،2016/2015 ألكادميي  ا م  لعا ا

و90   ، )%81.2( ياً  ر جا مرشوعاً   388

وأظهر   . )%18.8( مستكماًل  مرشوعاً 

لكليات  ا عىل  ريع  ملشا ا هذه  توزيع 

 ، مرشوعاً  147 عىل  لعلوم  ا كلية  حصول 

و48  لطب،  ا لكلية  مرشوعاً  و98 

حيث  لبرتول،  وا لهندسة  ا لكلية  مرشوعاً 

لقامئة  ا رأس  عىل  لكليات  ا هذه  تعترب 

لتي  ا لبحثية  ا ملنح  ا عدد  حيث  من 

ومستكماًل  ياً  ر جا مرشوعاً   284 بلغت 

ملتبقي  ا لعدد  ا توزع  بينام   ، )%59 .4  (

 )%40.6  – مرشوعاً   194( ريع  ملشا ا من 

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات  التمويل**   2015/2014
*)2015 2014 إلى 29 فبراير  )1 سبتمبر  

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

22 6 3 - - - - 8 1 4 العلوم الطبية المساعدة

4 - - 1 - - - 1 - 2 العمارة

24 1 1 1 - - 2 - - 19 اآلداب

27 1 2 1 - - 8 - 1 14 العلوم اإلدارية

31 5 1 6 1 1 2 7 2 6 علوم وهندسة الحاسوب

25 3 1 2 - 1 3 6 2 7 طب األسنان

18 - 1 2 - 2 4 2 1 6 التربية

68 15 3 2 3 2 6 24 3 10 الهندسة والبترول

2 - - 1 - - 1 - - - الحقوق

24 - - 3 - - 2 4 6 9 العلوم الحياتية

119 22 4 4 5 - 7 37 1 39 الطب

29 4 2 4 4 - 3 5 - 7 الصيدلة

185 19 8 11 8 2 17 69 8 43 العلوم

18 - - 4 - - 4 - - 10 الشريعة

34 1 2 5 - 1 1 1 - 23 العلوم االجتماعية

630 77 28 47 21 9 60 164 25 199 اإلجمالي
*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  29 فبراير 2015.  

**    القيمة بالدينار الكويتي.  

630
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2016
يوليو 

كلية   12 وعددها  ملتبقية  ا لكليات  ا عىل 

هذه  والتتضمن   . )2 رقم  لجدول  ا  (

لتي  ا سة  لدرا ا قيد  ريع  ملشا ا م  ألرقا ا

حيث  لدعم،  وا العتامد  ا تنتظر  لت  الزا

م  ألرقا ا تغيري  عىل  عتامدها  ا سيعمل 

يف  لكليات  ا ركة  مبشا لخاصة  ا لية  لحا ا

ريع  ملشا ا عدد  وبلغ  ملمولة.  ا ألبحاث  ا

 )%24 .1( مرشوعاً   152 سة  لدرا ا قيد 

لطب  وا  ،  )38( لعلوم  ا كلية  عىل  توزعت 

 ، )20( لبرتول  وا لهندسة  وا  ، )30(

ريع  ملشا ا من  عدد  أعىل  بذلك  مسجلة 

أما   . )%57 .9  – مرشوعاً   88  ( لجديدة  ا

 )%42 .1  – مرشوعاً   64  ( ملتبقي  ا لعدد  ا

قع،  لوا ا يف  ملتبقية.  ا كلية   12 عىل  فتوزع 

م  لعا ا من  دمة  لقا ا شهور  لستة  ا فرتة  أن 

ستوضح   2016/2015 لحايل  ا دميي  ألكا ا

بشكل  لكليات  ا ركة  مشا مستويات 

لبحثي،  ا تطورها  حيث  من  أدق، 

ء  ألدا ا ومستويات   ، تها زا نجا إ و

ريع.  ملشا ا جية  نتا بإ لخاصة  ا

 388( رية  لجا ا ريع  ملشا ا وتوزعت 

منتصف  حتى   )%61.6  – مرشوعاً 

كليات  عىل  ألكادميي  ا م  لعا ا

وعلوم  لعامرة،  وا لعلوم،  ا ( لعلوم  ا

لعلوم  وا لحاسوب،  ا وهندسة 

عىل  حصلت  حيث  تية(  لحيا ا

مرشوعاً   157( منها  نسبة  أعىل 

مركز  كليات  تليها   ، )%40 .5  –

وطب  لطب،  ا ( لطبية  ا لعلوم  ا

لعلوم  وا لصيدلة،  وا ن،  ألسنا ا

بلغ  حيث  عدة(  ملسا ا لطبية  ا

مرشوعاً   117( ريعها  مشا إجاميل 

اآلداب  كليات  ثم   ، )%30 .2  –

لعلوم  وا آلداب،  ا ( نيات  إلنسا وا

لحقوق،  وا لرتبية،  وا رية،  إلدا ا

اإلسالمية،  سات  لدرا وا لرشيعة  وا

 77( بعدد  االجتامعية(  لعلوم  وا

وأخرياً   ، )%19 .8  – مرشوعاً 

مرشوعاً   37( لبرتول  وا لهندسة  ا

أما   . )2 رقم  لجدول  ا (  )%9.5  –

تركز  لتمويل،  ا ملستويات  لنسبة  با

رية  لجا ا ريع  ملشا ا من  ألكرب  ا لعدد  ا

تحت   )%51.3  – مرشوعاً   199(

 164 ثم  نية،  مليزا ا فئات  من  فئة  أقل 

األعىل  لفئة  ا تحت   )%42.3( مرشوعاً 

مرشوعاً   25 ء  جا بينام  نية،  مليزا ا من 

من  لوسطى  ا لفئة  ا تحت   )%6.4(

ريع  ملشا ا أما   . )3 رقم  لجدول  ا ( نية  مليزا ا

أظهرت  فقد   ) مرشوعاً  90( ملستكملة  ا

 )%66.7( منها   60 بعدد  بهاً  مشا منطاً 

ثم  نية،  مليزا ا فئات  من  فئة  قل  ا تحت 

فئة  أعىل  تحت   )%23.3( مرشوعاً   21

لعدد  ا ء  جا بينام   ، نية مليزا ا فئات  من 

لفئة  ا تحت   )%10  – ريع  مشا  9  ( ألقل  ا

سجلت  لكليات،  ا وحسب  لوسطى.  ا

من  نسبة  أعىل  عىل  لعلوم  ا كليات 

 – مرشوعاً   33( ملستكملة  ا ريع  ملشا ا

لطبية  ا لعلوم  ا كليات  تليها   ، )%36 .6

 23( نيات  إلنسا وا آلداب  ا وكليات 

بينام  منهام،  لكل   )%25.6  – مرشوعاً 

أقل  لبرتول  وا لهندسة  ا كلية  سجلت 

من   )%12.2  – مرشوعاً   11  ( نسبة 

. )3 رقم  لجدول  ا ( ملستكملة  ا ريع  ملشا ا

معة جا يف  لعلمي  ا لبحث  ا  وألن 

عىل رئيساً  اً  عتامد ا يعتمد  لكويت   ا

هيئة ء  ألعضا ملقدم  ا يل  ملا ا لدعم   ا

لة األصا ذات  ألبحاث  ا ز  إلنجا لتدريس   ا

ئيات اإلحصا أظهرت  لعلمية،  ا لقيمة   وا

إجاميل حصول  م  لعا ا منتصف   إىل 

عىل ومستكماًل  ياً  ر جا مرشوعاً   478 

ملؤسسات وا لكويت  ا معة  جا  دعم 

)%87.7( مرشوعاً   419 منها  رجية،  لخا  ا
مرشوعاً و59  لكويت،  ا معة  جا  بتمويل 

رجية خا مؤسسات   6 ركة  مبشا  )%12.3( 

وقد لبحثية.  ا كات  لرشا ا مج  برنا  ضمن 

لخارجي ا لدعم  ا من  ملستفيدون  ا ن   كا

9( لبرتول  وا لهندسة  ا كلية   هم 

15( لطبية  ا لعلوم  ا وكليات   ، ريع(  مشا

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2014 / 2015
)2015 29 فبراير  إلى   2014 سبتمبر    1 (

اإلجمالي SHOFU ASTRA 
ZENECA

 معهد الكويت و ماساشوسيتس
للتكنولوجيا

 مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي

جامعة الكويت  الكلية

13 - - - 1 12 العلوم الطبية 
المساعدة

3 - - - 1 2 العمارة

21 - - - - 21 اآلداب

23 - - - 1 22 العلوم اإلدارية

19 - - - 4 15 علوم وهندسة الحاسوب

19 1 - - - 18 طب األسنان

15 - - - 1 14 التربية

48 - - 3 6 39 الهندسة والبترول

1 - - - - 1 الحقوق

21 - - 1 1 19 العلوم الحياتية

89 - 1 1 11 76 الطب

19 - - - - 19 الصيدلة

147 - - 2 19 126 العلوم

14 - - - 4 10 الشريعة

26 - - - 1 25 العلوم االجتماعية

478 1 1 7 50 419 اإلجمالي

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  29 فبراير 2015 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من 
     السنوات السابقة(.     

478
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لألبحاث الجامعة 
نيات إلنسا وا آلداب  وا  ، )  مرشوعاً

لدعم ا ويعترب   . ريع( مشا  7( 

األهداف من  اً  جزء لخارجي   ا

ألبحاث، ا لقطاع  تيجية   اإلسرتا

ز نجا إ تيرس  خالقة  بيئة   لتوفري 

لضخمة ا املشرتكة  سات  لدرا  ا

لعلمية ا لتخصصات  ا  ذات 

كة لرشا وا ون  لتعا با ملتعددة   ا

بهدف رجية  لخا ا ملؤسسات  ا  مع 

لتنموية ا الحتياجات  ا  تلبية 

ريع ملشا ا وتوزعت   للدولة. 

عىل  ) مرشوعاً  59(  املشرتكة 

للتقدم لكويت  ا  مؤسسة 
50( منها  نسبة  أعىل  ذات  لعلمي   ا

– لكويت  ا معهد  ثم   ، )%84.7  –  مرشوعاً 

مشاريع  7  ( للتكنولوجيا   ماساشوسيتس 

AstraZeneca لرشكة  بينام   ، )%11.9  – 

)%1.7( واحد  مرشوع   Shofu  ورشكة 

قيد ريع  ملشا ا أما   . )4 رقم  لجدول  ا ( 

توزعت فقد   ) مرشوعاً  152( سة  لدرا  ا

– مرشوعاً   128( لكويت  ا معة  جا  عىل 

24( رجية  لخا ا ملؤسسات  وا  ، )%84.2 

لجدول ا  : ملرجع  ا  (  )%15.8  –  مرشوعاً 

. )2 رقم 

خاص  بشكل  ألبحاث  ا قطاع  ويهتم 

ألهميتها  املشرتكة  سات  لدرا ا ل  مبجا

ألبحاث  ا دعم  يف 

لتي  ا لتطبيقية  ا

لبحث  ا عىل  تعمل 

لحلول  ا عن 

وتكتشف  لعملية  ا

 . لجديدة ا ملعرفة  ا

لهدف  ا ويتمثل 

ذلك  من  األسايس 

جهود  توحيد  يف 

ألكادميي  ا نب  لجا ا

عة  لصنا ا قطاع  مع 

ت  ا لخرب ا و

ول  لتنا لتقنية  ا
تتحدى  لتي  ا لعلمية  ا لتعقيدات  ا

ىل  إ لقطاع  ا ويهدف  ملجتمع.  وا لعلم  ا

ملؤسسية  ا نات  إلمكا وا لقدرات  ا تطوير 

ملبتكرة  وا ملتقدمة  ا ألبحاث  ا ز  إلنجا

لعلمية  ا عات  االخرتا إىل  ستقود  لتي  ا

ذات  ئية  الستثنا ا ملخرجات  وا  ، ملتميزة ا

يسعى  لذلك،  دية.  القتصا ا لقيمة  ا

نحو  دوماً  لقطاع  ا

ون  لتعا ا ق  آفا توسعة 

لعلمية  ا كات  لرشا وا

ملؤسسات  ا مع  لبحثية  وا

للعمل   ، رجية لخا ا

سات  لدرا ا ز  نجا إ عىل 

ينتفع  لتي  ا املشرتكة 

لبرشية  وا ملجتمع  ا بها 

. ء جمعا

ريع  ملشا ا توزيع  وأوضح 

لكويت  ا معة  جا بتمويل 

رجية  لخا ا ملؤسسات  وا

لكليات  ا حصول 

كرب  أ عىل  لعلمية  ا

بإجاميل  منها  نسبة 

ياً  ر جا مرشوعاً   190

 ، )%39.7( ومستكماًل 

مركز  كليات  تليها 

بعدد  لطبية  ا لعلوم  ا

 ، )%29 .3( مرشوعاً   140

نيات  إلنسا وا فاآلداب 

مرشوع   100 بعدد 

لهندسة  ا ثم   ، )%21(

الــمــنــح اإلجماليفـــئــات 
م.ب.م م.و.م.ت م.أ.خ م.ت.ع م.خ.ج م.أ.ط م.أ.أ س.ب.ت م.أ.ج

الكلية

13 - - 1 - - 1 1 1 9 العلوم الطبية المساعدة

3 - - 1 - - - 1 1 - العمارة

19 - - - - - - - 5 14 اآلداب

15 - - 1 - - - 1 2 11 العلوم اإلدارية

15 - - 3 - 1 - 2 2 7  علوم وهندسة
الحاسوب

15 - 1 1 - - - - - 13 طب األسنان

9 - - - 1 - - 1 2 5 التربية

37 - - 9 3 - 1 4 1 19 الهندسة والبترول

- - - - - - - - - - الحقوق

19 - - 2 - - 4 2 3 8 العلوم الحياتية

77 1 1 12 1 - 21 3 6 32 الطب

12 - - - - - 4 - - 8 الصيدلة

120 - 1 18 15 - 8 5 3 70 العلوم

10 - - - -- - - - 1 9 الشريعة

24 - - - - - - - 7 17 العلوم االجتماعية

388 1 3 48 20 1 39 20 34 222 اإلجمالي

الجدول رقم 5 .  مشاريع األبحاث الجارية حسب فئات المنح 2014 / 2015
)2015 29 فبراير  إلى   2014 سبتمبر    1 (

388

*       املصدر : كورا، البيانات حتى  29 فبراير 2015.      
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.خ.ج     = مشاريع خدمة الجامعة                                                                                                  م.و.م.ت    =  مشاريع الوحدات والمختبرات البحثية 
التخّصصية  م.ب.م     = المشروع البحثي المشترك مع دولمجلس التعاون
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يوليو 

 . )%10( مرشوعاً   48 بعدد  لبرتول  وا

 ، )152( سة  لدرا ا قيد  ريع  ملشا ا أما 

 128( منها  نسبة  أعىل  فتنتظر 

معة  جا متويل   )%84.2  – مرشوعاً 

مرشوعاً   24 ينتظر  بينام  لكويت،  ا

ملؤسسات  ا متويل   )%15.8(

قدمت  لكليات،  ا حسب  رجية.  لخا ا

أعىل  لطبية  ا لعلوم  ا مركز  كليات 

لجديدة  ا ريع  ملشا ا طلبات  من  نسبة 

تليها   ، )%36 .2  – مرشوعاً   55(

 – مرشوعاً   54( لعلمية  ا لكليات  ا

نيات  إلنسا وا آلداب  ا ثم   ، )%35.5

لهندسة  وا  ، )%15 .1  – مرشوعاً   23(

. )%13.2  – مرشوعاً   20( لبرتول  وا

لحايل  ا لوضع  ا  )5( رقم  لجدول  ا ويقدم 

ملنح  ا فئات  حسب  رية  لجا ا ريع  للمشا

أعىل  ء  جا حيث  لكليات،  ا جميع  يف 

 )%57.2  – مرشوعاً   222( منها  عدد 

معة،  لجا ا أبحاث  ريع  مشا فئة  تحت 

فئة  تحت   )%12.4( مرشوعاً   48 و 

 39 و  رجية،  لخا ا ألبحاث  ا ريع  مشا

ريع  مشا فئة  تحت   )%10.1( مرشوعاً 

و34   ، لعليا ا سات  لدرا ا طلبة  أبحاث 

ريع  مشا فئة  تحت   )%8.8( مرشوعاً 

مرشوعاً  و20  لتمهيدي،  ا لبحث  ا سلفة 

ريع  مشا فئة  من  كل  تحت   )%5.6(

منح  ريع  ومشا ألولويات  ا أبحاث 

 )%0.8( ريع  مشا و3  مة،  لعا ا لتسهيالت  ا

لبحثية  ا ملختربات  وا لوحدات  ا فئة  تحت 

 )%0.3( واحد  ومرشوع  لتخصصية،  ا

أبحاث  ريع  مشا فئة  من  كل  تحت 

املشرتكة  ريع  ملشا وا معة  لجا ا خدمة 

لخليجي.  ا ون  لتعا ا مجلس  دول  مع 

فئة  تحت  ريع  مشا أي  التوجد   ، لياً حا

م،  عا بشكٍل  لوطنية.  ا ألبحاث  ا ريع  مشا

ريع  مشا فئة  أن  ئيات  اإلحصا أظهرت 

ملفضلة  ا لفئة  ا هي  معية  لجا ا ألبحاث  ا

أساس  تشكل  حيث  ملنح،  ا فئات  من 

لفئات  ا تخدم  بينام   ، ملؤسسية ا ألبحاث  ا

مثل  محددة  فاً  أهدا ملنح  ا من  األخرى 

سات  لدرا ا و  أ  ، لعليا ا سات  لدرا ا أبحاث 

لبنية  ا تقوية  و  أ  ، لتجريبية وا لتحليلية  ا

لدعم  ا ألبحاث  ا قطاع  ويقدم  لتحتية.  ا

لفئات  ا هذه  جميع  تحت  مل  ملتكا ا

م  أما سعة  وا فرصاً  يوفر  مام  ملختلفة،  ا

لبحثية  ا تهم  هتامما ا ول  لتنا لباحثني  ا

لخدمات  وا ملنح  ا من  دة  الستفا ا عرب 

ملؤسسية.  ا در  ملصا وا

لتحقيق  لبحثية  ا ملنح  ا م  نظا ويسعى 

ملتمثل  وا وجوده  من  األسمى  لهدف  ا

ملمولة  ا ريع  ملشا ا نتاج  إ توقعات  يف 

تجد  ئية  ستثنا ا علمية  ملخرجات 

املجالت  أفضل  يف  للنرش  طريقها 

مل  وعا نة  ملكا ا ذات  ملعتمدة  ا ملية  لعا ا

لذلك،   . JCR لتصنيف  وفقاً  لتأثري  ا

ملستكملة  ا ريع  ملشا ا جميع  عىل  يجب 

هذه  يف  للنرش  ترقى  بحثية  أوراق  نتاج  إ

 . لية لعا ا جودتها  عىل  اً  عتامد ا املجالت 

لجودة  ا مل  عوا تأيت  لسياق،  ا هذا  ويف 

رئيسة  يري  كمعا إلنتاجية  وا لبحثية  ا

معة  جا ألبحاث  لعلمية  ا لقيمة  ا لقياس 

يسعى  لتي  ا يري  ملعا ا وهي  لكويت،  ا

لكليات  ا جميع  يف  لتعزيزها  لقطاع  ا

لبحث  ا يف  لجودة  ا فة  ثقا لتعميم 

لذلك،  لكويت.  ا معة  جا يف  لعلمي  ا

ساًم  حا ماًل  عا لبحثية  ا جية  إلنتا ا تعترب 

عن  تجة  لنا ا ملخرجات  ا قيمة  تقييم  يف 

صورة  تعطي  كام  ملستكملة،  ا ريع  ملشا ا

ق  لألورا لسنوي  ا للمعدل  واضحة 

أفضل  يف  لكليات  ا جميع  من  ملنشورة  ا

وتعترب   . JCR حسب  ملصنفة  ا املجالت 

لقياس  األهم  ملؤرش  ا ملنشورة  ا ق  ألورا ا

ألبحاث  ا جودة 

 ، سسية ملؤ ا

مستوى  وقياس 

لبحثي  ا ء  ألدا ا

خالل  للكليات 

ت  ا لسنو ا

ميية  لتقو ا

ملاضية  ا لخمس  ا

 –  2010(

متضمنة   ، )2014

م  لعا ا نات  لبيا

لتي  ا  2015

بتة  ثا غري  تعترب 

صدور  عيد  موا الختالف  نظراً  لياً  حا

لعلمية.  ا املجالت 

ت  نا لبيا ا فيقدم   ) 6 ( رقم  لجدول  ا ما  أ

مدى  عىل  لكليات  ا جية  إلنتا ملة  ملتكا ا

ضية  ملا ا لخمس  ا لتقوميية  ا ت  لسنوا ا

لصورة  ا يقدم  كام   ، )2014-  2010(

ملؤسسية  ا لبحثية  ا ق  لألورا لية  لحا ا

ًء  بتدا وا  . JCR مجالت  يف  ظهرت  لتي  ا

جية  نتا إ إجاميل  بلغ   ،2010 م  لعا ا من 

و157  منشورة،  ورقة   142 لكليات  ا

ورقة  و139   ،2011 يف  منشورة  ورقة 

منشورة  ورقة  و159   ،2012 يف  منشورة 

يف  منشورة  ورقة  و137   ،2013 يف 

 ،2015 يف  منشورة  ورقة  و92   ،2014

املجالت  عيد  ملوا وفقاً  سيتغري  رقم  وهو 

  . الحقاً تعدياًل  وسيتطلب 

ئيات  اإلحصا تسجيل  من  لرغم  ا وعىل 

لكليات،  ا جميع  من  منشورة  ألوراق 

لهندسة  وا لطب  وا لعلوم  ا كليات  أن  إال 

ق  ألورا ا عدد  يف  ملتصدرة  ا هي  لبرتول  وا

لتقوميية  ا م  ألعوا ا خالل  ملنشورة  ا

رية  ستمرا ا وتدل  ملاضية.  ا لخمس  ا

لبحثية  ا جية  إلنتا با يتعلق  فيام  تفوقها 

يف  ملستمرة  ا لعلمية  ا حيويتها  عىل 

لجودة  ا ذات  ألبحاث  ا ز  نجا إ و بعة  متا

لعلمية  ا ملخرجات  ا تنتج  لتي  ا  ، لية لعا ا

ثري  لتأ ا مل  وعا ملي  لعا ا العتامد  ا ذات 

ومع   . JCR ملقياس  وفقاً  ملرتفع  ا
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العاملية  للمكانة  الكويت  جامعة  تصل 

املنشودة. املتميزة 

دفع  يف  األسمى  الهدف  هذا  وسيستمر 

اإلسرتاتيجيات  وضع  نحو  األبحاث  قطاع 

مع  لتوافق  با لفاعلة،  ا والخطوات 

لبلوغ  املؤسسية،  واألهداف  لتطلعات  ا

اعتامداً  العلمي  لتميز  وا العاملي  االعتامد 

ألبحاث  لبحثية  وا العلمية  القوة  عىل 

العلمية  ومخرجاتها  الكويت  جامعة 

 . ملتميزة ا

يف  الجودة  مستوى  تحسن  استمرار 

القطاع  يرصد  الكويت،  جامعة  أبحاث 

مشاركة  يف  يداً  تزا الوقت  نفس  يف 

املمولة.  األبحاث  مجال  يف  الكليات 

نظام  فاعلية  عىل  التطور  هذا  ويؤكد 

جذب  يف  األبحاث  قطاع  يف  لبحثية  ا املنح 

املصادر  من  االستفادة  نحو  الكليات 

طموحاتها  لتحقيق  املتوفرة   والخدمات 

ولتعزيز  لبحثية.  وا العلمية  وتطلعاتها 

املمولة  األبحاث  عىل  الكليات  إقبال 

القطاع  يقوم  املنح،  بنظام  ثقتها  ودعم 

ر  لإلطا ملة  شا مراجعة  بعملية  لياً  حا

لتسهيل  لبحثية  ا للمنح  لحايل  ا املنظم 

وفعال  مرن  نظام  وتوفري  ءات  اإلجرا

عىل  لعمل  ا أيضاً  ويتم  للباحث.  وصديق 

املستمر  لتواصل  ا عرب  جاذبة  بيئة  تهيئة 

لتي  ا املشاكل  جميع  لتناول  لكليات  ا مع 

مشاركتهم  ولتعزيز  لباحثون،  ا يواجهها 

ز  إلنجا كأساٍس  املمولة  األبحاث  مجال  يف 

ويف  األولوية.  وذات  ملتقدمة  ا األبحاث 

ضخاًم  عدداً  لقطاع  ا بع  يتا لسياق،  ا هذا 

لعام  ا منتصف  حتى   املشاريع  من 
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األبحاث  طلبات  تدفق 

صورة  يشكل  مام  لجديدة،  ا

املؤسسية،  لألبحاث  واعدة 

عىل  بالشك  وسينعكس 

قها  وأورا لكليات  ا إنتاجية 

املجالت  أفضل  يف  املنشورة 

لتأثري. ا عامل  ذات  ملية  لعا ا

املسؤوليات  وتتوجه 

األبحاث  لقطاع  املتعددة 

مشاركة  تعزيز  إىل  لياً  حا

األبحاث  إنجاز  يف  الكليات 

من  لية  لعا ا الجودة  ذات 

األبحاث،  دعم  نظام  خالل 

لنظام  ا آليات  وتحسني 

ثقة  لدعم  وإجراءاته 

بيئة  وتوفري  فيه،  لباحثني  ا

لإلنجاز  مالمئة  علمية 

األبحاث  وتشجيع  واإلبداع، 

األولوية،  وذات  املشرتكة 

بني  الرشاكات  وتطوير 

ويقع  املختلفة.  املؤسسات 

عىل  أيضاً  القطاع  تركيز 

جودة  مستوى  تحسني 

مخرجات  وإنتاج  األبحاث، 

تسهم  عاملياً  معتمدة  بحثية 

املكانة  رفع  يف  فعال  بشكل 

الكويت.  لجامعة  العاملية 

لتطلعات،  ا هذه  ولتحقيق 

بتنشيط  القطاع  يلتزم 

وتعزيز  الكليات  أبحاث 

حتى  لية،  الحا املكتسبات 

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

2015** 2014 2013 2012 2011 2010 الكلية
2 6 5 2 4 2 العلوم الطبية المساعدة

5 2 4 4 2 4 اآلداب

6 6 3 1 2 4 العلوم اإلدارية

2 1 - - - - علوم وهندسة الحاسوب

6 7 8 8 6 5 طب األسنان

1 3 3 1 2 1 التربية

17 22 23 21 24 19 الهندسة والبترول

1 2 9 12 8 7 العلوم الحياتية

18 29 33 28 42 38 الطب

4 5 7 6 6 6 الصيدلة

28 49 54 46 53 49 العلوم

1 2 1 3 2 2 الشريعة

1 3 9 7 6 5 العلوم االجتماعية

92 137 159 139 157 142 اإلجمالي

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