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أ.د. جاسم يوسف الكندري، نائب مدير الجامعة لألبحاث

يس��تمر قطــاع األبحــاث يف رحلــة التطــور والتميــز خــال العــام 
األكادميــي 2019/2018 بتنفيــذ برامجــه الرئيســة، والعمــل بشــكٍل دائــم 

ــاج األبحــاث  ــة التدريــس إلنت عــىل تيســري تنفيــذ املشــاريع ألعضــاء هيئ

املتقدمــة واملبتكــرة، وتعزيــز الــراكات العلميــة والبحثيــة يف إطــار 

القواعــد والقوانــني البحثيــة املعتمــدة. ومــع التــزام قطــاع األبحــاث 

باســتمرارية النمــو يف أبحــاث الكليــات، ترتكــز جهــوده دومــاً عــىل 

اســتثامر قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس وإمكاناتهــم وخرباتهــم املتنوعــة 

إلنجــاز األبحــاث ذات األصالــة واالبتــكار والجــودة العاليــة، التــي تتنــاول 

ــة،  ــة، والتعليمي ــة، واالقتصادي ــة الوطني ــا ذات األهمي ــات والقضاي األولوي

ــز عــىل  ــة. ويحــرص القطــاع عــىل الرتكي ــة، والبيئي ــة، واالجتامعي والصحي

جوانــب توفــري بيئــة علميــة مامئــة لإلبــداع واالبتــكار مــن خــال تعزيــز 

مرونــة القوانــني وتســهيل اإلجــراءات، حيــث يعكــف حاليــاً عــىل مراجعــة 

ــر  ــام أك ــل النظ ــي لجع ــث العلم ــم البح ــراءات دع ــد وإج ــل قواع دلي

مرونــة لتلبيــة احتياجــات الباحثــني املختلفــة. ويف خطــوٍة حيويــة، بــادر 

القطــاع خــال هــذا العــام بزيــارة الكليــات بهــدف تقويــة الروابــط مــع 

ــم يف  ــي تواجهه ــة الت ــني وتشــجيعهم عــىل طــرح املشــاكل البحثي الباحث

جلســات نقاشــية تتســم باالنفتــاح والشــفافية، حيــث يســعى مــن خــال 

هــذه املبــادرة إىل تعزيــز دور الباحثــني كــركاء فاعلــني يف عمليــة تطويــر 

األبحــاث املؤسســية مــن خــال األفــكار، واملبــادرات الجديــدة، والتعــاون 

ــجيع  ــىل تش ــزه ع ــب تركي ــام ينص ــدة. وبين ــع األصع ــىل جمي ــر ع املثم

األبحــاث واملشــاريع ذات األولويــة والتخصصــات العلميــة املتعــددة، 

يســعى القطــاع أيضــاً إىل توســعة قاعدتــه الخاصــة بالــراكات البحثيــة 

مــن خــال توقيــع مذكــرات التفاهــم مــع مختلــف الجهــات يف القطاعــني 

العــام والخــاص، حيــث يســعى القطــاع دومــاً إىل زيــادة الــركاء يف 

الدعــم والتنميــة لتحقيــق القيــم واألهــداف الــواردة يف إســرتاتيجية 

ــن  ــة 2035 م ــة الدول ــة، وخط ــن جه ــت 2018-2022 م ــة الكوي جامع

جهــة أخــرى والتــي تتمحــور جميعهــا حــول جوانــب الجــودة، والتميــز، 

ــتدامة. ــور، واالس والحض

 أمــا عــىل صعيــد األوراق البحثيــة املنشــورة، أظهــرت اإلحصائيــات ارتفاعاً 

ملحوظــاً يف األوراق املنشــورة مــن جامعــة الكويــت يف املجــات العامليــة 

املصنفــة وفقــاً لفهــرس JCR ، والتــي نتجــت عــن األبحــاث املمولــة 

ــل،  ــل التأثــري. يف املقاب ــات ذات عام ــرت يف Q1 إىل Q4 مــن املج ون

بينــت اإلحصائيــات انخفاضــاً يف عــدد األوراق املنشــورة يف املجــات 

ــآت  ــام املكاف ــه إىل نظ ــذا التوج ــبب ه ــود س ــث يع ــة، حي ــري املحكم غ

ــهمت  ــي أس ــاث، والت ــاع األبح ــا قط ــي يقدمه البحثيــة التشــجيعية الت

ــة  ــات العلمي ــس للمج ــة التدري ــاء هيئ ــتهداف أعض ــري يف اس ــكل كب بش

ــة  ــن ناحي ــة. م ــم البحثي ــر مخرجاته ــايل لن ــف الع ــري والتصني ذات التأث

ــز  ــىل تعزي ــل األبحــاث ع ــامد متوي ــا الخاصــة باعت ــل قراراتن أخــرى، تعم

عــدد مشــاريع األبحــاث باســتمرار، كــام نعمــل بشــكل دائــم عــىل تعزيــز 

بنيتنــا التحتيــة وتطويــر مصادرنــا للتســهيل عــىل الباحثــني مهمــة إنجــاز 

ــة معتمــدة  ــج مخرجــات عاملي ــي تنت ــة الت ــة والتجريبي األبحــاث التحليلي

وذات جــودة عاليــة تهــدف إىل االرتقــاء مبكانــة جامعــة الكويــت وتعزيــز 

ــة.  ــات املرموق ــاً ضمــن الجامع ــا عاملي تصنيفه

ويبقــى االلتــزام األســايس واألول لقطــاع األبحــاث منصبــاً عــىل اســتمرارية 

ــاث  ــتوى األبح ــني مس ــىل تحس ــة، وع ــة بساس ــح البحثي ــام املن ــري نظ س

املؤسســية عــرب تطبيــق أعــىل معايــري الجــودة، والنزاهــة، واالمتيــاز العلمــي، 

وهــي مهمــة رئيســة يف إســرتاتيجية قطــاع األبحــاث الخاصــة بعوملــة 

األبحــاث املؤسســية. وكعادتــه، يحفــل جــدول أعــامل قطــاع األبحــاث خال 

العــام األكادميــي الحــايل بالفعاليــات واألنشــطة، حيــث يحتــوي عــىل الندوة 

التعريفيــة الســنوية لســلفة البحــث التمهيــدي، وتكريــم املتميزيــن بجوائز 

الباحثــني املتنوعــة، وورش العمــل التخصصيــة املختلفــة، وامللتقــى العلمــي 

األول لــرباءات االخــرتاع، والفعاليــات الســنوية ليــوم امللصــق العلمــي،  

وغريهــا مــن األنشــطة والربامــج. ومــن الجديــر بالذكــر أن قطــاع األبحــاث 

ــورد تفاصيــل  ــة. ون ــة الفكري ــة امللكي ــون لحامي ــاً إلصــدار قان يســعى حالي

ــرة األبحــاث  ــن ن ــدد م ــات يف هــذا الع ــع هــذه األنشــطة والفعالي جمي

الــذي يعــرض صــورة متكاملــة ألحــدث تطــورات قطــاع األبحــاث و يقدمهــا 

للمجتمــع العلمــي وعمــوم القــراء، حتــى يبقيهــم عــىل علــم وإحاطــة بآخر 

التطــورات العلميــة والبحثيــة يف جامعــة الكويــت.

أ.د. جاسم يوسف الكندري

نائب مدير الجامعة لألبحاث
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حت��ت رعايــة مديــر جامعــة الكويــت، أ.د. حســني األنصــاري، نظــم قطاع 
األبحــاث كعادتــه الســنوية فعاليــة يــوم امللصــق العلمــي للعــام األكادميــي 

وفــر  حيــث  االجتامعيــة،  والعلــوم  اإلنســانيات  لكليــات   2019/2018

ــة  ــا العلمي ــي وإنجازاته ــرب املناســب لعــرض نشــاطها البحث ــات املن للكلي

يف أجــواء يســودها االنفتــاح والتبــادل العلمــي. ويقــوم القطــاع بتنظيــم 

يومــان منفصــان أحدهــام للكليــات اإلنســانية والعلــوم االجتامعيــة 

ــة امللصــق العلمــي عــىل  ــز فعالي ــث ترك ــة، حي ــات العلمي واآلخــر للكلي

جمــع الباحثــني مــن مختلــف التخصصــات واملجــاالت العلميــة يف حــدث 

واحــد لتشــجيع النقــاش والحــوار وتبــادل اآلراء واالهتاممــات، ولتعزيــز 

ــدة وإنجــاز األبحــاث ذات التخصصــات املتعــددة.  ــكار الجدي فــرص األف

ويســعى القطــاع مــن خــال فعاليــة يــوم امللصــق العلمــي إىل تشــجيع 

ــة  ــاث ذات األصال ــرب األبح ــي ع ــداع العلم ــكار واإلب ــىل االبت ــات ع الكلي

والجــودة العاليــة والتــي تحــوز عــىل التقديــر لتميــز مســتواها العلمــي. 

وميثــل التنظيــم الســنوي لفعاليــات امللصــق العلمــي طمــوح قطــاع 

ــدث  ــذا الح ــتقطب ه ــث يس ــدف، حي ــذا اله ــاز ه ــو إنج ــاث نح األبح

ــه. ــات ومشــاركاتها الواســعة في ــامم الكلي الســنوي اهت

ويف هــذا العــام، تغطــي فعاليــة كليــات اإلنســانيات والعلــوم االجتامعيــة 

ــات  ــت كلي ــة لس ــات العلمي ــا امللصق ــددة احتوته ــة متع ــاالت بحثي مج

جمعهــا الحــدث، حيــث عرضــت كليــات اآلداب ) 21 ملصقــاً (، و العلــوم 

اإلداريــة ) 20 ملصقــاً (، والرتبيــة ) 20 ملصقــاً (، والحقــوق ) ملصقــان (، 

ــة  ــوم االجتامعي والريعــة والدراســات اإلســامية ) 9 ملصقــات (، والعل

) 20 ملصقــاً ( أحــدث منجزاتهــا البحثيــة املعتمــدة عــىل أهــم املواضيــع 

العــام  خــال  االجتامعيــة  والعلــوم  اإلنســانيات  قطــاع  يف  املتناولــة 

ح الفتتا ا

2019/2018. ومتــت الفعاليــة يف هــذا العــام يف كليــة اآلداب تحــت 

ــن  ــز م ــور متمي ــط حض ــت، وس ــة الكوي ــر جامع ــور مدي ــة وحض رعاي

نــواب املديــر، وعمــداء الكليــات والعمــداء املســاعدون، وأعضــاء هيئــة 

ــا وغريهــم.  ــة الدراســات العلي ــون، وطلب ــس، والباحث التدري

ويتمثــل الهــدف مــن إقامــة القطــاع لهــذه الفعاليــات يف ســعيه الدائــم 

نحــو تشــجيع الكليــات عــىل توحيــد جهودهــا إلنجــاز األبحــاث املتقدمــة 

تشــكل  حيــث  املجتمــع،  و  للدولــة  العاليــة  العلميــة  القيمــة  ذات 

فعاليــات أيــام امللصــق العلمــي فرصــة مامئــة للباحثــني للتواصــل و بنــاء 

روابــط التعــاون بــني تخصصاتهــم املختلفــة، مــام ميهــد الســبل أمامهــم 

إلنجــاز األبحــاث والدراســات املشــرتكة. ويرصــد قطــاع األبحــاث انتشــاراً 

ــني  ــات والباحث ــني الكلي ــة ب ــة والبحثي ــة العلمي ــداً للثقاف ــاً واع تدريجي

والتخصصــات املختلفــة، وهــو مــا مــن شــأنه فتــح اآلفــاق الرحبــة 

ــة  ــي يف جامع ــع جــودة البحــث العلم ــي، ورف ــي والبحث ــاون العلم للتع

ــات  ــي  للكلي ــق العلم ــوم امللص ــنوي لي ــم الس ــل التنظي ــت. وميث الكوي

ــليط  ــهم يف تس ــث يس ــاه، حي ــذا االتج ــاع يف ه ــرك القط ــانية تح اإلنس

الضــوء عــىل القــدرات والجهــود العلميــة والبحثيــة لهــذه الكليــات 

ــت. ــة الكوي ــي يف جامع ــدم العلم ــز يف التق ــهامها املتمي وإس

ــة  ــر الجامع ــب مدي ــدري، نائ ــم الكن ــرب أ.د. جاس ــبة، أع ــذه املناس وبه

ــي  ــام يعط ــنوياً، م ــاث س ــدد األبح ــاع ع ــعادته بارتف ــن س ــاث، ع لألبح

حيــث  بــه،  واالهتــامم  العلمــي  بالبحــث  للنهــوض  واضحــاً  مــؤرشاً 

أوضــح أن األوراق العلميــة املشــاركة يف يــوم امللصــق العلمــي للكليــات 

ــم  ــىل أه ــوء ع ــلط الض ــة تس ــام العلمي ــف األقس ــن مختل ــانية م اإلنس

ــي لتشــخيصها ووضــع  ــع الكويت ــارصة يف املجتم ــر املع ــا والظواه القضاي

الحلــول العلميــة املامئــة لهــا مــن خــال البحــث العلمــي. ومــن جانبــه، 

أكــد العميــد املســاعد للشــؤون األكادمييــة واألبحــاث والدراســات العليــا 

يف كليــة اآلداب أ.د. عبداللــه الهاجــري أن كليــة اآلداب تســعى دامئــاً 

نحــو الرتكيــز عــىل نــر ثقافــة البحــث العلمــي، حيــث أن الكليــة تــويل 

ــن  ــي م ــر األداء البحث ــي وتطوي ــث العلم ــج البح ــاً بربام ــاً خاص اهتامم

ــطة  ــات واألنش ــة الفعالي ــة، وإقام ــة املامئ ــة العلمي ــري البيئ ــال توف خ

العلميــة والبحثيــة، والتــي تــأيت يف مقدمتهــا اســتضافة يــوم امللصــق 

كلية اآلداب تكرم أ.د. جاســم الكندري
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ــه  ــىل رعايت ــة ع ــر الجامع ــكر ملدي ــري بالش ــدم أ.د. الهاج ــي. وتق العلم

ملثــل هــذه الفعاليــات، كــام مثــن الــدور الكبــري لقطــاع األبحــاث القائــم 

عــىل تنظيــم هــذا الحــدث املتميــز ســنوياً لاحتفــاء باإلنجــازات العلميــة 

ــا. ــة وتقديره والبحثي

ــاون  ــة للتع ــر الجامع ــب مدي ــروف، مســاعد نائ ــىل مع ورصحــت أ.د. لي

البحثــي الخارجــي واالستشــارات، أن دعــم البحــث العلمــي وتعزيــزه 

ــرية  ــة، مش ــط التنموي ــاريع الخط ــم مش ــد أه ــد أح ــت يع ــة الكوي بجامع

ــوم امللصــق العلمــي  ــة ي إىل أن قطــاع األبحــاث يســعى مــن خــال فعالي

ــة يف  ــاه املختلف ــاول قضاي ــع وتتن ــي تخــدم املجتم ــرض األبحــاث الت إىل ع

املجــاالت اإلنســانية املتنوعــة، مــام يشــجع تبــادل الخــربات بــني الباحثــني 

مــن مختلــف الكليــات، وابتــكار األفــكار الجديــدة، ونــر ثقافــة اإلبــداع 

ــت. ــة الكوي ــي جامع ــني باحث ــكار ب واالبت

ويف ضــوء هــذا الهــدف، يــأيت يــوم امللصــق العلمــي للكليــات اإلنســانية 

للعــام األكادميــي 2019/2018 ليقــدم خاصــة اإلبــداع العلمــي والبحثــي 

ألعضــاء هيئــة التدريــس، واملدرســني املســاعدين وطلبــة الدراســات 

ــرض  ــال ع ــن خ ــة م ــوم االجتامعي ــانيات والعل ــات اإلنس ــا يف كلي العلي

ــاث  ــاع األبح ــل قط ــر، يعم ــٍب آخ ــن جان ــزة. م ــة املتمي ــم العلمي أبحاثه

عــىل تعزيــز قيمــة هــذه الفعاليــة وأهميتهــا مــن خــال تقديــم الجوائــز 

واملكافــآت التشــجيعية ألفضــل امللصقــات العلميــة املشــاركة، حيــث يتــم 

عرضهــا جميعــاً عــىل لجنــة فنيــة متخصصــة تــم تشــكيلها الختيــار أفضــل 

ثاثــة ملصقــات اعتــامداً عــىل جودتهــا وقيمتهــا العلميــة، حيــث ســتمنح 

الجوائــز تحــت فئــات أعضــاء هيئــة التدريــس، واملدرســني املســاعدين و 

ــا. طلبــة الدراســات العلي

ويف ختــام الفعاليــة، تــم تكريــم امللصقــات املتميــزة مــن جميــع الكليــات 

املشــاركة كاآليت :

أ.د. جاســم الكندري يكرم املشاركني يف الفعالية

الفائزون بامللصق املتميز للكليات اإلنسانية 2019/2018 :

كلية اآلداب:

د. آمنــة عبدالكريــم – قســم التاريــخ – فئــة أعضــاء هيئــة   .1
التدريــس

ــة  ــية – فئ ــة الفرنس ــم اللغ ــب – قس ــم قط ــاين عبدالعظي د. ه  .2
املدرســني املســاعدين

الفاضلــة إيــاف العــويض – قســم اللغــة اإلنجليزيــة – فئــة   .3
طلبــة الدراســات العليــا

كلية العلوم االجتماعية :

ــة أعضــاء  ــم النفــس – فئ 1.  أ.د. هشــام محمــد جادالــرب – قســم عل

ــة التدريــس هيئ

2.  أ. بتــول الهنــدال – قســم دراســات املعلومــات – فئــة املدرســني 

املســاعدين

3.  الفاضــل جاســم البنــاي – قســم الجغرافيــا – فئــة طلبــة الدراســات 

العليــا

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية :

د. إقبــال عــي العنــزي – قســم التفســري والحديــث – فئــة   .1
أعضــاء هيئــة التدريــس

كلية الحقوق :
ــاء  ــة أعض ــاص – فئ ــون الخ ــم القان ــيدي – قس ــن الرش 1.  د. حس

ــس ــة التدري هيئ

ــاركني تكريم املش
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حضور الفعالية من األســاتذة واملســؤولني

أعضــاء هيئــة التدريــس يقدمــون رشحــاً مللصقاتهــم العلميــة

أ.د. جاســم الكندري يكرم املشاركني

كلية التربية :

1.  د. عــار حســن صفــر – قســم مناهــج وطــرق التدريــس – فئــة 

أعضــاء هيئــة التدريس

ــوي  ــط الرتب ــم اإلدارة والتخطي ــري – قس ــاين املط ــة ته 2.  الفاضل

ــا ــة الدراســات العلي ــة طلب –   فئ

كلية العلوم اإلدارية :

1.  د. محمــد نجيــب املــرزوق – قســم الطــرق الكميــة ونظــم املعلومــات 

– فئــة أعضــاء هيئــة التدريس

ــة  ــويق – فئ ــم اإلدارة والتس ــل – قس ــز الجم ــد عبدالعزي 2.  أ.د. محم

ــس ــة التدري ــاء هيئ أعض

3.  أ. جاســم الصيفــي – قســم التمويــل واملنشــآت املاليــة – فئــة 

املســاعدين املدرســني 

ــات  ــة الدراس ــة طلب ــاد – فئ ــم االقتص ــبيتاين – قس ــور س ــة ن 4.  الفاضل

ــا العلي

ــة الدراســات  ــة طلب ــة روال ســافوري – قســم املحاســبة – فئ 5.  الفاضل

العليــا

6.  الفاضلة ندى الشهايب – قسم املحاسبة – فئة طلبة الدراسات العليا

وبعــد اســتكامل اللجنــة املتخصصــة أعاملهــا بشــأن مراجعــة وتقييــم 

جميــع امللصقــات العلميــة املشــاركة يف فعاليــة هــذا العــام، تــم اإلعــان 

عــن الفائزيــن بأفضــل امللصقــات العلميــة للعــام األكادميــي 2019/2018 

: كاآليت 

أوالً : فئة أعضاء هيئة التدريس :

الجائزة األوىل : د. آمنة عبدالكريم – قسم التاريخ – كلية اآلداب

الجائــزة الثانيــة : د. عــار حســن صفــر – قســم املناهــج وطــرق 

التدريــس – كليــة الرتبيــة

الجائــزة الثالثــة : أ.د. هشــام فتحــي جادالــرب – قســم علــم النفــس – 

كليــة العلــوم االجتامعيــة

ثانياً : فئة المدرسين المساعدين :

الجائــزة األوىل : الفاضلــة بتــول الهنــدال – قســم دراســات املعلومــات – 

كليــة العلــوم االجتامعيــة

الجائــزة الثانيــة : الفاضــل جاســم الصيفــي – قســم التمويــل واملنشــآت 

املاليــة – كليــة العلــوم اإلداريــة

الجائــزة الثالثــة : د. هــاين عبدالعظيــم قطــب – قســم اللغــة الفرنســية 

– كليــة اآلداب

ثالثاً : فئة طلبة الدراسات العليا :

الجائــزة األوىل : الطالــب جاســم البنــاي – قســم الجغرافيــا – كليــة 

العلــوم االجتامعيــة ، بــإرشاف د. محمــد الرصعــاوي

الجائــزة الثانيــة : الطالــب حمــد الســعيدي – قســم العلــوم السياســية – 

كليــة العلــوم االجتامعيــة، بــإرشاف أ.د. عبداللــه الشــايجي

ــط  ــم اإلدارة والتخطي ــري – قس ــاين املط ــة ته ــة : الطالب ــزة الثالث الجائ

ــاين ــلطان الديح ــإرشاف د. س ــة، ب ــة الرتبي ــوي – كلي الرتب
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يوم امللصق العلمي للكليات العلمية 

حســني  أ.د.  الكويــت،  جامعــة  مديــر  وحضــور  رعايــة  حت��ت 
العلمــي  امللصــق  يــوم  فعاليــة  األبحــاث  قطــاع  نظــم  األنصــاري، 

للعــام  العلميــة  لألبحــاث  الكويــت  ومعهــد  العلميــة  للكليــات 

األكادميــي 2019/2018 يف يــوم األربعــاء املوافــق 20 مــارس 2019 يف 

ــود  ــىل جه ــوء ع ــة الض ــلطت الفعالي ــد س ــة. وق ــوم الحياتي ــة العل كلي

جامعــة الكويــت يف رعايــة الجــودة واألصالــة يف البحــث العلمــي، 

ــون يف  ــا الباحث ــي يتناوله ــة الت ــاالت البحثي ــوع املج ــت تن ــام عكس ك

الكليــات العلميــة خــال العــام.

ــر الجامعــة لألبحــاث،  ــب مدي ــذي اســتضافه نائ ــد عــرب الحــدث ال وق

ــتمر  ــاث املس ــاع األبح ــعي قط ــن س ــدري، ع ــف الكن ــم يوس أ.د. جاس

إلبــراز اإلنجــازات العلميــة والبحثيــة التــي حققهــا الباحثــون يف جامعــة 

الكويــت، وذلــك مــن خــال عــرض 115 ملصقــاً علميــاً ألعضــاء هيئــة 

التدريــس، واملدرســني املســاعدين، وطلبــة الدراســات العليــا، مــن 

ــوب،  ــة الحاس ــوم وهندس ــوم، وعل ــرتول، والعل ــة والب ــات الهندس كلي

مــن  املتميــزة  الســنوية  املشــاركة  جانــب  إىل  الحياتيــة،  والعلــوم 

ــة  ــرة السادس ــارك للم ــذي يش ــة، ال ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي معه

ــاث  ــاع األبح ــة قط ــي يف فعالي ــاطه البحث ــرض نش ــوايل يف ع ــىل الت ع

الســنوية. وقــد شــهد الحــدث حضــوراً كثيفــاً تقدمــه كبــار املســؤولني 

ــر الجامعــة لألبحــاث أ.د.  ــب مدي ــت، ومســاعدو نائ يف جامعــة الكوي

يوســف قــرايش، و أ.د. حيــدر بهبهــاين، و أ.د. ليــىل معــروف، والقائــم 

بأعــامل عميــد كليــة العلــوم الحياتيــة د. مشــاري الحــريب، إضافــة إىل 

عمــداء الكليــات املشــاركة، والعمــداء املســاعدين، وطلبــة الدراســات 

ــٌع  ــة، وجم ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي ــن معه ــني م ــا، والباحث العلي

ــي  ــة الت ــك لاطــاع عــىل أحــدث املجــاالت البحثي ــن املهتمــني، وذل م

ــام.  ــال الع ــة خ ــات العلمي ــا يف الكلي ــا وبحثه ــم تناوله يت

ــذه املناســبة، رصح أ.د. حســني األنصــاري أن البحــث العلمــي يف  وبه

ــادة  ــوح يف زي ــىل بوض ــاً تج ــوراً ملحوظ ــهد تط ــت يش ــة الكوي جامع

للكليــات  الفعالــة  املشــاركة  نســبة  وارتفــاع  البحثيــة  اإلنتاجيــة 

املتواصلــة ملعهــد  املشــاركة  أثنــى عــىل  العلمــي، كــام  البحــث  يف 

ــداف  ــد أه ــق أح ــهم يف تحقي ــي تس ــة والت ــاث العلمي ــت لألبح الكوي

ــز التعــاون العلمــي والبحثــي املشــرتك مــع  الجامعــة املتمثلــة يف تعزي

ــدف  ــة. وأضــاف إىل أن اله ــات واملؤسســات يف الدول ــف القطاع مختل

ــني  ــة امللصــق العلمــي هــو تشــجيع الباحث ــم فعالي ــن تنظي ــس م الرئي

األكادميــي  للمجتمــع  واملســتكملة  الجاريــة  أبحاثهــم  عــرض  عــىل 

مديــر جامعــة الكويت يفتتــح الفعالية

وللمهتمــني، حيــث يوفــر الحــدث فرصــة مامئــة لعــرض ونقــاش 

العلميــة  الحلــول  إيجــاد  ومحاولــة  الحيويــة،  العلميــة  القضايــا 

الكويتــي مــن خــال تقنيــات  التــي تواجــه املجتمــع  للتحديــات 

وأســاليب جديــدة ومبتكــرة.

ــت  ــة الكوي ــرص جامع ــدري ح ــم الكن ــد أ.د. جاس ــه، أك ــن جانب وم

األكادمييــة  والهيئــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  جهــود  إبــراز  عــىل 

املســاندة وطلبــة الدراســات العليــا يف البحــث العلمــي، مــام يســاهم 

يف رفــع املســتوى العلمــي واألكادميــي للجامعــة. وأضــاف أن فعاليــة 

ــج األبحــاث  ــرض نتائ ــة لع ــرب منصــة مثالي ــي تعت ــوم امللصــق العلم ي

للباحثــني  مامئــة  فرصــة  متثــل  أنهــا  كــام  املختلفــة،  والدراســات 

األفــكار  وتبــادل  تخصصهــم  مجــاالت  يف  األبحــاث  عــىل  لاطــاع 

ــر  ــا يف ن ــن أمله ــروف ع ــىل مع ــت أ.د. لي ــا، اعرب واآلراء. وبدوره

األبحــاث املشــاركة يف مجــات علميــة عامليــة محكمــة، حيــث بينــت 

أن ذلــك مــن شــأنه أن يعــزز املكانــة العلميــة العامليــة لجامعــة 
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الكويــت ويرفــع تصنيفهــا بــني الجامعــات املرموقــة حــول العــامل. 

ــن  ــة م ــاركة نخب ــهدت مش ــد ش ــام ق ــذا الع ــة ه ــت أن فعالي وأضاف

العلميــة  لألبحــاث  الكويــت  ومعهــد  الكويــت  بجامعــة  الباحثــني 

الذيــن عرضــوا إجــاميل 115 ملصقــاً علميــاً ســلطت الضــوء عــىل 

ــة  ــدف الفعالي ــث ته ــام، حي ــة خــال الع ــة والبحثي اإلنجــازات العلمي

ــة  ــاء هيئ ــني أعض ــس ب ــداع والتناف ــز روح اإلب ــام األول لتعزي يف املق

التدريــس يف جميــع الكليــات.

ذات  املعــارصة  القضايــا  مختلــف  املعروضــة  امللصقــات  وناقشــت 

ــات  ــام يعكــس االهتامم ــة، م ــة والوطني ــة واالجتامعي ــة العلمي األهمي

البحثيــة للمجتمــع األكادميــي يف الكليــات املشــاركة، وهــي : كليــة 

العلــوم )38 ملصقــاً(، وكليــة الهندســة والبــرتول )28 ملصقــاً(، وكليــة 

العلــوم الحياتيــة )14 ملصقــاً(، وكليــة علــوم وهندســة الحاســوب )5 

 30( العلميــة  لألبحــاث  الكويــت  معهــد  إىل  باإلضافــة  ملصقــات(، 

ــات عــىل  ــاً(. ويعمــل قطــاع األبحــاث مــن خــال هــذه الفعالي ملصق

تشــجيع الكليــات عــىل تعزيــز قيمــة أبحاثهــا مــن خــال عرضهــا 

ــث  ــكار، حي ــادل األف ــل وتب ــوار والتفاع ــز الح ــع وتحفي ــكل موس بش

يعتــرب الحــدث البيئــة املامئــة الحتضــان البحــث العلمــي املبتكــر 

متعــدد التخصصــات. ويــرى القطــاع أن هــذا التفاعــل العلمــي يلعــب 

دوراً حيويــاً يف تعزيــز البحــث املؤســي، ويرســخ ثقافــة الجــودة عــرب 

ــي.  ــكار العلم ــداع واالبت ــدة لإلب ــاق الجدي ــح اآلف ــام يفت ــات، ك الكلي

تنــاول  الكليــات عــىل  املعروضــة حــرص  امللصقــات  أبــرزت  وقــد 

التــي  املتعــددة  التخصصــات  ذات  واألبحــاث  البحثيــة  األولويــات 

ــف واحــد.  ــن مؤل ــر م ــا أك يتشــارك فيه

وقــد خضعــت كافــة امللصقــات املشــاركة لعمليــة تقييــم موحــدة 

املتميــزة  امللصقــات  النتقــاء  متخصصــة  تحكيــم  لجنــة  قبــل  مــن 

ــرض  ــة الع ــث، وطريق ــة البح ــي، ومنهجي ــوى العلم ــث املحت ــن حي م

ومخرجــات البحــث، ثــم يتــم اختيــار أفضــل امللصقــات لجوائــز يــوم 

ــاء  ــي : أعض ــات ه ــاث فئ ــا ث ــس عليه ــي يتناف ــي الت ــق العلم امللص

حفــل االفتتاح

هيئــة التدريــس، واملدرســون املســاعدون، وطلبــة الدراســات العليــا. 

املتميــزة  بامللصقــات  الفائزيــن  تكريــم  تــم  الفعاليــة،  ختــام  ويف 

ــات  ــي للكلي ــق العلم ــوم امللص ــاركة يف ي ــات املش ــع الكلي ــن جمي م

العلميــة للعــام الجامعــي 2019/2018 كــام يــي :

أوالًًًًً : كلية العلوم الحياتية :

ــة أعضــاء  ــن فئ ــة : ع ــذاء والتغذي ــم الغ ــر – قســم عل د. تســليم ظف

ــة التدريــس هيئ

الفاضلــة مريــم العســعويس – قســم علــم الغــذاء والتغذيــة : عــن فئــة 

ــني املساعدين املدرس

 – الكاظمــي  دالل  د.  بــإرشاف   ، زاده  حميــد  مريــم  الفاضلــة 

الدراســات  طلبــة  فئــة  عــن   : والتغذيــة  الغــذاء  علــم  قســم 

لعليــا ا

ثانياًًًًً : كلية العلوم :

أ.د. ســعد مخصيــد – قســم الكيميــاء : عــن فئــة أعضــاء هيئــة 

التدريــس

د. عبداللــه عــوض الهنــدال – قســم الكيميــاء : عــن فئــة أعضــاء هيئــة 

التدريس

الفاضــل متــويل مدكــور – قســم الكيميــاء : عــن فئــة املدرســني 

املســاعدين

الفاضلــة فاطمــة حســن، بــإرشاف د. عــي بومجــداد – قســم الكيميــاء: 

عــن فئــة طلبــة الدراســات العليــا

ثالثًا : كلية الهندسة والبترول :
 

أ.د. عيــى الصفــران – قســم هندســة البــرتول : عــن فئــة أعضــاء هيئــة 

التدريس

الفاضــل محمــد جــاب – قســم الهندســة الكهربائيــة : عــن فئــة 

املســاعدين املدرســني 

فهــد  د.  و  خــر  رشف  د.  بــإرشاف  زقــزوق،  أريــج  الفاضلــة 

ــات  ــة الدراس ــة طلب ــن فئ ــة : ع ــة املدني ــم الهندس ــي – قس الركيب

العليــا



9

مدير جامعة الكويت، ونائب مدير الجامعة لألبحاث ومساعدوه، 

وأعضاء هيئة التدريس

جوانــب مــن فعاليــة امللصــق العلمي

رابعًا : كلية علوم وهندسة الحاسوب :

د. ضــاري الحويــل – قســم علــوم  املعلومــات : عــن فئــة أعضــاء هيئــة   

ــس التدري

الفاضلــة نــورة هــادي الرشــيدي، بــإرشاف د. حســني املهــدي – قســم   

ــا ــات العلي ــة الدراس ــة طلب ــن فئ ــر : ع ــوم الكمبيوت عل

خامسًا : معهد الكويت لألبحاث العلمية :

د. كريشــنا كومــار ســوجوماران – مركــز بحــوث العلــوم البيئيــة   

التدريــس هيئــة  أعضــاء  فئــة  عــن  والحياتيــة: 

 

الفاضلــة مريــم ملــك – مركــز بحــوث العلــوم البيئيــة و الحياتيــة : عــن   

ــة املدرســني املســاعدين فئ

 

ــة  ــوم البيئي ــوث العل ــز بح ــليان – مرك ــل س ــدة خلي ــة ماج الفاضل  

والحياتيــة

وبعــد انتهــاء اللجنــة املتخصصــة مــن دراســة امللصقــات املشــاركة يف 

يــوم امللصــق لهــذا العــام، تــم اإلعــان عــن الفائزيــن بأفضــل امللصقــات 

العلميــة للعــام األكادميــي 2019/2018 كالتــايل :

أواًل : فئة أعضاء هيئة التدريس : 

الجائــزة األوىل : د. تســليم ظفــر – مــن قســم علــوم الغــذاء والتغذيــة – 

كليــة العلــوم الحياتيــة

الجائــزة الثانيــة : د. كريشــنا كومــار ســوجوماران – مركــز بحــوث العلــوم 

البيئيــة والحياتيــة – معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة

الجائــزة الثالثــة : أ.د. عيــى الصفــران – قســم هندســة البــرتول – كليــة 

الهندســة والبــرتول

ثانيًا : فئة المدرسين المساعدين :

الجائــزة األوىل : مناصفــة بــني الفاضلــة مريــم العســعويس – قســم   •

علــوم الغــذاء والتغذيــة – كليــة العلــوم الحياتيــة، والفاضلــة مريــم 

ملــك – مركــز بحــوث العلــوم البيئيــة والحياتيــة – معهــد الكويــت 

لألبحــاث العلميــة

الجائــزة الثانيــة : الفاضــل متــويل مدكــور – قســم الكيميــاء – كليــة   •

ــوم العل

الجائــزة الثالثــة : الفاضلــة هبــة الحليلــة – قســم إدارة تقنيــة البيئــة   •

– كليــة العلــوم الحياتيــة

ثالثًا : فئة طلبة الدراسات العليا :

ــة ماجــدة خليــل ســليان – مركــز بحــوث  ــزة األوىل : الفاضل الجائ  •

ــة ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي ــة – معه ــة والحياتي ــوم البيئي العل

ــاه –  ــز أبحــاث املي ــا ســلان – مرك ــة مه ــة : الفاضل ــزة الثاني الجائ  •

معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة

الجائــزة الثالثــة : الفاضلــة فاطمــة حســن – قســم الكيميــاء – كليــة   •

العلــوم

ــوم  ــة العل ــد كلي ــامل عمي ــم بأع ــم القائ ــة تكري ــام الفعالي ــم يف خت وت

الحياتيــة د. مشــاري الحــريب وتقديــم درع تــذكاري لــه، كــام قامــت كليــة 

ــر  ــاري، مدي ــني األنص ــل أ.د. حس ــي الحف ــم راع ــة بتكري ــوم الحياتي العل

ــت.  ــة الكوي جامع
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عــام  يف  تأسيســه  منــذ  ملســريته  تتويجــاً  تعتــرب  خطــوٍة  يف 
ــى  ــاث امللتق ــاع األبح ــرتاع يف قط ــراءات االخ ــب ب ــام مكت 2005، أق

يــوم  يف  وذلــك  واملســتقبل،  الحــارض   : االخــرتاع  لــرباءات  األول 

تحــت  الحــدث  جــاء  وقــد   .2019 فربايــر   13 املوافــق  األربعــاء 

رعايــة وحضــور أ.د. حســني األنصــاري، مديــر جامعــة الكويــت، 

وحضــور أ.د. جاســم الكنــدري، نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث، 

ــدر  ــىل معــروف، وأ.د. حي ــرايش، وأ.د. لي ومســاعدوه أ.د. يوســف ق

بهبهــاين، ونخبــة مــن الباحثــني الحاصلــني عــىل بــراءات االخــرتاع 

بحضــور  الفعاليــة  متيــزت  وقــد  املتحــدة.  الواليــات  يف  املســجلة 

يف  االخــرتاع  بــراءات  مكتــب  مؤســس  ليتــامن،  ريتشــارد  الســيد 

التجــاري يف  املديــر  موريــس،  بيــت  والســيد  املتحــدة،  الواليــات 

يف  االستشــارية  الخدمــات  بتقديــم  املتخصصــة  أوكسنشــيا  رشكــة 

الفكريــة وتســويق األبحــاث، مــام أضفــى عمقــاً  مجــال امللكيــة 

وأهميــة للحــدث الــذي يقــام للمــرة األوىل يف جامعــة الكويــت. 

ــاح، رئيــس  ــدة ســامل العــي الصب وحــر امللتقــى أيضــاً الشــيخة عاي

للمعلوماتيــة. العــي  الشــيخ ســامل  أمنــاء جائــزة 

منــذ  االخــرتاع  بــراءات  مكتــب  لجهــود  كثمــرة  امللتقــى  ويــأيت 

 ،)886( رقــم  الجامعــة  مديــر  بقــرار   ،2005/4/30 يف  تأسيســه 

الازمــة إلضفــاء  واإلداريــة  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  ليتــوىل 

ــون  ــا الباحث ــي يتوصــل إليه ــة عــىل االخرتاعــات الت ــة القانوني الحامي

ــك الحــني، ســعى املكتــب  ــذ ذل مــن منتســبي جامعــة الكويــت. ومن

يف  الباحثــني  القانونيــة الخرتاعــات  الحاميــة  لتوفــري  حثيثــاً  ســعياً 

وتشــجيع  الدولــة،  يف  التنميــة  خطــط  ودعــم  الكويــت،  جامعــة 

ــز  ــكار للمســاهمة يف تعزي ــىل البحــث واالبت ــة ع ــني يف الجامع الباحث

الكويــت.  دولــة  يف  والصناعيــة  واالقتصاديــة  املعرفيــة  التنميــة 

حتت رعاية مدير جامعة الكويت

كلمــة مدير جامعــة الكويت

الحضــور أثنــاء عزف الســام الوطني

ــني عــىل  ــام األول إىل جمــع نخبــة الحاصل ــى يف املق ــدف امللتق ويه

ــدة،  ــة واح ــب يف فعالي ــال املكت ــن خ ــجلة م ــرتاع املس ــراءات االخ ب

ليتــم تبــادل األفــكار والخــربات فيــام بينهــم، إىل جانــب تركيــزه 

بشــكل أســايس عــىل نــر الوعــي العــام بــرباءات االخــرتاع التــي تــم 

إنجازهــا يف جامعــة الكويــت، و أوجــه التســويق التجــاري لألبحــاث 

التــي  والتحديــات  الفــرص  عــىل  الضــوء  وتســليط  واالخرتاعــات، 

تواجــه املخرتعــني يف مجــال تســويق أبحاثهــم واخرتاعاتهــم. 

ــت  ــة الكوي ــر جامع ــد مدي ــزة، أك ــبة املتمي ــذه املناس ــه به ويف كلمت

أ.د. حســني األنصــاري عــىل أن التقــدم العلمــي والتطــور االقتصــادي 

ــز  ــي ترك ــة، الت ــة الرصين ــاث العلمي ــة لألبح ــان كنتيج ــتدام يأتي املس

عــىل إيجــاد أفضــل الحلــول املبتكــرة ملواجهــة املشــكات التــي 

البحــث  أن  إىل  مشــرياً  والخاصــة،  العامــة  املؤسســات  تعــرتض 

ــن  ــدة م ــات الجدي ــر املنتج ــايس لتطوي ــدر األس ــو املص ــي ه العلم

ــة  ــة الفكري ــازة حقــوق امللكي ــراءات االخــرتاع وحي خــال تســجيل ب

ــة  ــه جامع ــذي تلعب ــد ال ــدور الرائ ــن ال ــدث ع ــا. وتح ــة به الخاص

الجامعــة  وضعــت  حيــث  والعلــامء،  العلــم  رعايــة  يف  الكويــت 

خطتهــا اإلســرتاتيجية الجديــدة 2018-2022 التــي تــم اعتامدهــا 

مؤخــراً مــن مجلــس الجامعــة لتواكــب املســتجدات واملتغــريات 

الحديثــة، إىل جانــب مامئتهــا وانســجامها مــع متطلبــات رؤيــة 

تحقيــق  عــىل  تقــوم  رئيســة  توجهــات  بتبنــي   ،2035 الدولــة 

ــوغ التواجــد  ــق االســتدامة، وبل ــكار، وتحقي الجــودة، وتشــجيع االبت

وعامليــاً.  وإقليميــاً  محليــاً  املتميــز 
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محــارضة املديــر التجاري يف مؤسســة أوكسنشــيا

كلمــة أ.د. ليــىل معروف

أ.د. األنصــاري أن هــذا امللتقــى يعــد األول مــن نوعــه  وأضــاف 

يف جامعــة الكويــت، لعــرض نتائــج األبحــاث العلميــة املســتكملة 

ــرباءات  ــجيلها ك ــتحقت تس ــات اس ــا مخرج ــج عنه ــي نت ــاح والت بنج

اخــرتاع، آمــاً أن يســتمر عقــده بشــكل دوري يف الســنوات القادمــة 

ــا  ــزة ونره ــة املتمي ــة والبحثي ــازات العلمي ــاء املســتمر باإلنج لاحتف

ــني يف جامعــة  ــود الباحث ــر الجامعــة بجه بشــكل موســع. وأشــاد مدي

ــم  ــة يف مجاالته ــاث العلمي ــاز األبح ــم إلنج ــعيهم الدائ ــت وس الكوي

ــة واملســتكملة  ــة، مشــرياً إىل املعــدل الحــايل لألبحــاث الجاري املختلف

الــذي بلــغ )493( بحثــاً، إىل جانــب )49( بــراءة اخــرتاع مســجلة يف 

ــراءات  ــب ب ــرية مكت ــة مس ــرب حصيل ــو مايعت ــدة، وه ــات املتح الوالي

ــه. ــذ تأسيس ــاث من ــاع األبح ــرتاع بقط االخ

ويف ختــام كلمتــه، تقــدم أ.د. حســني األنصــاري بالشــكر الجزيــل 

ــدى  ــم هــذا املنت ــه عــىل تنظي ــني في ــع العامل لقطــاع األبحــاث وجمي

ــر الجامعــة  ــب مدي ــىل معــروف، مســاعد نائ ــز، خاصــًة أ.د. لي املتمي

املكثفــة  لجهودهــا  واالستشــارات،  الخارجــي  البحثــي  للتعــاون 

ــات  ــب شــكره للجه ــد هــذا امللتقــى، إىل جان ــي أســفرت عــن عق الت

ــاركني. ــع املش ــة وجمي الراعي

مديــر  نائــب  الكنــدري،  جاســم  أ.د.  تحــدث  جانبــه،  ومــن 

الفعــال يف  امللتقــى ودوره  أهميــة هــذا  عــن  لألبحــاث  الجامعــة 

تســليط الضــوء عــىل كوكبــة مــن الباحثــني املتميزيــن وتقدميهــم 

تقــوم  ال  الــدول  نهضــة  أن  عــىل  أكــد  كــام  الكويتــي،  للمجتمــع 

بنــاء مســتقبلها  بفاعليــة يف  أبنائهــا حــني يســاهمون  إال بســواعد 

ــان  ــاء اإلنس ــاً : “ إن بن ــا. وأردف قائ ــور فيه ــة التط ــع عجل ودف

ــتقبلها،  ــع مس ــغل بصن ــي تنش ــات الت ــدى املجتمع ــة ل ــو األولوي ه

لانطــاق  التنميــة  بوابــة  هــو  املبــدع  البــري  العقــل  وبنــاء 

للتعليــم،  األســايس  الــدور  يتبــني  هنــا  ومــن  املســتقبل،  نحــو 

العلمــي.  البحــث  وهــو  اآلخــر  بوجهــه  إال  اليكتمــل  الــذي 

ومؤثــراً  وفعــاالً  حقيقيــاً  بالتعليــم  االهتــامم  اليكــون  لذلــك، 

ــار إىل أن  ــي”. وأش ــث العلم ــه بالبح ــدر نفس ــامم بالق دون االهت

قطــاع األبحــاث يســعى لتحقيــق االهتــامم الفعــي مــن خــال 

ــا  ــرب عــىل احتياجاته ــات للتعــرف عــن ق ــة للكلي ــارات امليداني الزي

املســتمر  والتحديــث  الدوريــة  واملراجعــة  والبحثيــة،  العلميــة 

الجــاد  والســعي  العلمــي،  للبحــث  املنظمــة  والقوانــني  للقواعــد 

ــس  ــة التدري ــا أعضــاء هيئ ــي يحققه ــراءات االخــرتاع الت لتســويق ب

ــب  ــة، إىل جان ــىل املعرف ــم ع ــاد القائ ــاء االقتص ــدف بن ــق ه لتحقي

ــة  ــوق امللكي ــن حق ــي تضم ــني الت ــات والقوان ــىل التريع ــد ع التأكي

ــدري  ــم أ.د. الكن ــت. واختت ــة للمخرتعــني مــن جامعــة الكوي الفكري

ــت املســتقبلية وإســرتاتيجية  ــة الكوي ــة دول : “ إن رؤي ــاً ــه قائ كلمت

لتقديــم  الســبل  كافــة  اتخــاذ  علينــا  تحتــامن  الكويــت  جامعــة 

ــز البحــث  ــم وتعزي ــر التعلي ــوي لخطــط تطوي الدعــم املــادي واملعن

ــاالت”. ــع املج ــار يف جمي ــدم واالزده ــق التق ــى يتحق ــي، حت العلم

معــروف،  ليــىل  أ.د.  تحدثــت  املناســبة،  بهــذه  كلمتهــا  ويف 

مســاعد نائــب مديــر الجامعــة للتعــاون البحثــي واالستشــارات 

بصياغــة  واملتمثــل  امللتقــى  هــذا  إقامــة  مــن  الهــدف  عــن 

والتنســيق  التعــاون  تطويــر  بكيفيــة  تتعلــق  محــددة  توصيــات 

ــت قائلــة :  ــات. وأضاف ــويق الناجــح لاخرتاع ــق بالتس ــام يتعل في

ــاج االخرتاعــات املبتكــرة  ــا نســعى يف املقــام األول لدعــم إنت “ إنن

لتلــك  العمــي  التطويــر  عــىل  الرتكيــز  جانــب  إىل  التأثــري،  ذات 

حيــث  بعــد،  اســتغالها  يتــم  مل  التــي  النظريــة  االخرتاعــات 

أننــا نؤمــن بــأن عامــل التاميــز بــني هاتــني الفئتــني يكمــن يف 

الــراكات البني-مؤسســية ذات التخصصــات واملجــاالت العلميــة 

ــد  ــدف واح ــول ه ــة ح ــا املختلف ــع أطرافه ــي تجتم ــددة والت املتع

مشــرتك”.

ــاع  ــل قط ــبكة عم ــم ش ــأن تض ــا ب ــن فخره ــروف ع ــت أ.د. مع وأعرب

صفــوة  مــن  والخــرباء  والباحثــني  املخرتعــني  مختلــف  األبحــاث 
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ــور امللتقى حض

املؤسســات العلميــة املتميــزة مثــل : مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، 

ومعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة، واملجلــس األعــىل للتخطيــط، ورشكــة 

نفــط الكويــت، ورشكــة البــرتول الوطنيــة الكويتيــة، ومركــز صبــاح األحمــد، 

وإيكويــت، إىل جانــب الــركاء مــن الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة، 

عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص. وقــد أعلنــت أ.د. معــروف عــن مــد جســور 

ــادي العلمــي، مؤكــدة  ــدة تتمثــل يف مذكــرة تفاهــم مــع الن تعــاون جدي

ــراءات  ــة ملكتــب ب عــىل أن حضــور امللتقــى اليــوم ميثــل املســاعي الحثيث

االخــرتاع يف جامعــة الكويــت نحــو تعزيــز االبتــكار عــىل املســتوى الوطني، 

كــام يســاهم بشــكل فاعــل يف تحقيــق الهــدف األول الــذي نســعى جميعــاً 

لتحقيقــه واملتمثــل يف بنــاء اقتصــاد قائــم عــىل املعرفــة.

وتضمــن امللتقــى عرضــاً مرئيــاً قدمــه الســيد بيــت موريــس، املديــر 

التجــاري يف رشكــة أوكسينشــيا، حيــث تحــدث عــن الخدمــات التــي 

ــة  ــة الفكري ــني واملؤسســات يف مجــال إدارة امللكي ــة للباحث ــا الرك تقدمه

والتســويق التجــاري الناجــح لألبحــاث، إىل جانــب الحديــث عــن جوانــب 

تختــص بتقييــم تأثــري الدعــم، وتقديــم تكنولوجيــا تقييم الســوق، وتســهيل 

ــايل،  ــم االنتق ــل والدع ــىل التموي ــول ع ــص، والحص ــىل الرتاخي ــول ع الحص

ــي.  ــث العلم ــن البح ــة ع ــركات الناتج ــيس ال وتأس

ــات  جــاءت بعــد ذلــك الحلقــة النقاشــية املتميــزة عــن الفــرص والتحدي

ــي تواجــه املخرتعــني يف التســويق التجــاري وعــرض االخرتاعــات مــن  الت

خــال وســائل العــرض الحديثــة، حيــث أدارتهــا أ.د. ليــىل معــروف 

ــراءات االخــرتاع يف  مبشــاركة الســيد ريتشــارد ليتــامن، مؤســس مكتــب ب

ــة  ــاري يف رشك ــر التج ــس، املدي ــت موري ــيد بي ــدة، والس ــات املتح الوالي

أوكسينشــيا، والســيد إبراهيــم الكنــدري، مديــر عــام الصنــدوق الوطنــي 

للمروعــات الصغــرية، ود. بــدر العنــزي، أحــد مخرتعــي جامعــة الكويت.

ــت عــىل  ــي حصل ــن املشــاريع الت ــى عرضــاً لعــدد م ــد تضمــن امللتق وق

بــراءات اخــرتاع مســجلة مــن الواليــات املتحــدة ألعضــاء هيئــة التدريــس 

ــة أســامؤهم : التالي

أ.د. أحمــد الهاشــم مــن كليــة الصيدلــة، و أ.د. مريــم حســن   •

ــن  ــو، ع ــني إيدافايغ ــني، وأ.د. آيف ــامويل كومب ــف، و أ.د. س يوس

اخرتاعهــم بعنــوان :

“التأثــرات املضــادة للســعال واملوســعة للقصبــات الهوائيــة   

“  E121 إينامينــون  ملركــب 

أ.د. ميــاد بيطــار مــن كليــة الطــب، وأ.د. فهــد املــا، عــن   •

: بعنــوان  اخرتاعهــم 

ــكاس وانتشــار رسطــان  ــد خطــر االنت “ اكتشــاف طريقــة لتحدي  

القولــون واملســتقيم قبــل حدوثــه “

أ.د. امتيــاز أحمــد، د. محمــد الفيلــكاوي، م. أريــج حمــوده ، عــن   •

ــوان : ــم بعن اخرتاعه

“ترميــز أحــادي/ ثنــايئ للذاكــرة املتغــرة األطــوار والتبــادل   

الحــراري”

ــكل  ــل ل ــىل معــروف بالشــكر الجزي ــى، تقدمــت أ.د. لي ــام امللتق ويف خت

مــن ســاهم يف إنجــاح امللتقــى، مؤكــدة عــىل وجــوب تضافــر الجهــود يف 

جميــع املجــاالت لتحقيــق ارتقــاء العمليــة التعليميــة والبحثيــة يف جامعــة 

ــت عــىل  ــة الكوي ــع شــأن دول ــة أن يســتمر العطــاء لرف ــت، متمني الكوي

ــي. املســتويني اإلقليمــي والعامل

محــارضة الســيد بيت موريس
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ــاعد  ــروف، مس ــىل مع ــاً يف أ.د. لي ــاث، ممث ــاع األبح ش��ارك قط
ــارات،  ــي واالستش ــي الخارج ــاون البحث ــة للتع ــر الجامع ــب مدي نائ

الثقافيــة  للتنميــة  العــارش  العــريب  بالتقريــر  الخاصــة  النــدوة  يف 

ــكار  ــوان : “ االبت ــريب تحــت عن ــر الع ــه مؤسســة الفك ــذي أصدرت ال

أو االندثــار، البحــث العلمــي العــريب : واقعــه وتحدياتــه وآفاقــه “. 

ــني،  ــوم اإلثن ــة يف ي ــت هــذه الفعالي ــة الكوي ــد اســتضافت جامع وق

ــوىل  10 ديســمرب 2018، بالراكــة مــع مؤسســة الفكــر العــريب، و ت

رعايتهــا وتنظيمهــا مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي.  

مشــاركة أ.د. ليــىل معروف

ــت  ــث تحدث ــدوة، حي ــات الن ــروف يف فعالي ــىل مع ــاركت أ.د. لي ــد ش وق

ــريف، إىل  ــاد املع ــز االقتص ــق  بتعزي ــه الوثي ــكار وارتباط ــة االبت ــن أهمي ع

جانــب التطــرق إىل االهتــامم البالــغ الــذي يوليــه قطــاع األبحــاث ملقومات 

االبتــكار و ســعيه الحثيــث العتامدهــا كركيــزة أساســية يف جميــع برامجــه 

ومبادراتــه. وتحدثــت أ.د. معــروف أيضــاً عــن بــراءات االخــرتاع و حقــوق 

امللكيــة الفكريــة و دورهــا يف دعــم مفهــوم االبتــكار وتعزيــزه يف األبحــاث 

ــت،  ــة الكوي ــس يف جامع ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــي ينتجه ــاريع الت واملش

والــدور الجوهــري الــذي يقــوم بــه قطــاع األبحــاث يف هــذا الســياق.

ركــن مطبوعات قطــاع األبحاث

 

للتوعيــة  الرابعــة  العمــل  ورشــة  يف  األبحــاث  قطــاع  ش��ارك 
ــي  ــدى يوم ــىل م ــت )GPCA( ع ــة الكوي ــة يف دول ــة الفكري بامللكي

12 و 13 ديســمرب 2018، حيــث كانــت بتنظيــم كٍل مــن رشكــة ســابك 

قطــاع  مشــاركة  جــاءت  وقــد  للبرتوكيامويــات.  إيكويــت  ورشكــة 

ــروف،  ــىل مع ــاً يف أ.د. لي ــة ممث ــة الحيوي ــذه الفعالي ــاث يف ه األبح

الخارجــي  البحثــي  للتعــاون  الجامعــة  مديــر  نائــب  مســاعد 

ــة  ــوق امللكي ــراءات االخــرتاع وحق ــوىل قســم ب ــام ت واالستشــارات، ك

ــاع  ــاص بالقط ــن الخ ــىل الرك ــاث اإلرشاف ع ــاع األبح ــة يف قط الفكري

يف املعــرض املقــام عــىل هامــش الورشــة والــذي عــرض فيــه أحــدث 

مطبوعــات وإصــدارات قطــاع األبحــاث.

التوعيــة  نــر  إىل  العمــل  ورش  مــن  السلســلة  هــذه  وتهــدف 

مبامرســة أحــكام امللكيــة الفكريــة وتطبيــق ضوابطهــا ومعايريهــا، 

ــة  ــرتاتيجيات املتبع ــب اإلس ــم جوان ــاش أه ــة نق ــم يف الورش ــث ت حي

وتعتــرب  العــامل.  وحــول  املنطقــة  يف  الفكريــة  امللكيــة  لحاميــة 

ــة  ــكار يف كل صناع ــق االبت ــاً لتحقي ــرصاً جوهري ــة عن ــة الفكري امللكي

تطمــح إىل النمــو والتطــور عــرب مامرســات جديــدة.

أثناء الورشــة

املشــاركون يف الندوة
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يــر  مد ئــب  نا  ، ري لكنــد ا ســم  جا  . د . أ يــة  رعا حت��ت 
ملوظفيــه  ورة  د ث  ألبحــا ا قطــاع  م  قــا أ  ، ث لألبحــا معــة  لجا ا

 ، ” لعمــل ا يف  اع  إلبــد ا ىل  إ لنمطيــة  ا مــن   “  : ن  بعنــوا

م  يــا أ خمســة  ة  ملــد لــك  وذ  ، ري لكنــد ا ر  نــوا أ  . أ متهــا  قد

قطــاع  يف  ت  عــا الجتام ا عــة  قا يف   ،2 0 1 9 يــر  ينا  1 7 - 1 3 مــن 

. ث ألبحــا ا

لقطــاع  ا مبوظفــي  لكنــدري  ا ر  نــوا أ  . أ رحبــت   ، يــة ا لبد ا يف 

يثهــا  حد ســتهلت  ا ثــم   ، لــدورة ا يف  ركتهم  مشــا لهــم  وشــكرت 

بطبيعتــه  ن  إلنســا فا  ، لتميــز ا يــق  طر هــو  إلبــداع  ا أن  عــن 

 ، لعمليــة ا و  أ ليوميــة  ا تــه  حيا يف  ًء  ســوا للتميــز  يســعى 

كســبيٍل  نعرفــه  مــا  تنظيــم  دة  عــا إ هــو  إلبــداع  ا أن  حيــث 

. نعرفــه ال  مــا  غ  لبلــو

بــني  لفــرق  ا فهــم  طــرق  ىل  إ لــدورة  ا خــال  وتطرقــت 

يــة  لتنفيذ ا لخطــط  ا يــد  وتحد غــة  وصيا إلبــداع،  وا لنمطيــة  ا

حــل  يف  عــي  إلبدا ا لتفكــري  ا م  ا ســتخد ا نــب  جا ىل  إ لعمــل،  ا يف 

يف  لإلبــداع  عمليــة  تطبيقــات  عرضــت  حيــث  ملشــكات،  ا

ري. ا إلد ا لعمــل  ا

ث  ألبحــا ا قطــاع  لة  رســا مــن  نطاقــاً  ا ورة  لــد ا ه  هــذ وتــأيت 

مــاً  عا ليــوم  ا ت  بــا ي  لــذ ا  ، عــي لجام ا لعمــل  ا لتشــجيع 

لقطــاع  ا ف  يهــد كــام   ، معيــة لجا ا لعمــل  ا بيئــة  يف  ســياً  سا أ

اع  إلبــد ا نــب  جوا يف  ملوظفــني  ا ت  را قــد يــر  تطو ىل  إ يضــاً  أ

مبــا  حثــني  للبا ألفضــل  ا مــة  لخد ا يــم  لتقد ر  البتــكا وا

معــة  لجا تيجية  إلســرتا ا يــة  لرؤ ا تحقيــق  مــع  ســب  يتنا

. يــت لكو ا

أ.د. جاســم الكنــدري وأ.د. ليىل معروف مع طاقــم قطاع األبحاث

  

ــاً  ــق 2018/9/19، حف ــاء املواف ــوم األربع أق��ام قطــاع األبحــاث ي
لألبحــاث  الجامعــة  مديــر  نائــب  الصحــاف  طاهــر  أ.د.  لتكريــم 

نائــب   ، الكنــدري  جاســم  أ.د.  الحفــل  حــر  حيــث  الســابق، 

مديــر الجامعــة لألبحــاث، ومســاعدوه أ.د. حيــدر بهبهــاين، وأ.د. 

ــني  ــع املوظف ــب جمي ــروف، إىل جان ــىل مع ــرايش، وأ.د. لي ــف ق يوس

ــدري  ــم الكن ــح أ.د. جاس ــد افتت ــاث. وق ــاع األبح ــات يف قط واملوظف

اإلنجــازات  أهــم  واســتذكار  الســابق  بالنائــب  برتحيبــه  الحفــل 

التــي تحققــت يف القطــاع بقيادتــه ، إىل جانــب اســتعراضه ألهــم 

ــر  ــور طاه ــتاذ الدكت ــة لألس ــة واألكادميي ــاة العلمي ــات يف الحي املحط

الصحــاف. مــن جانبــه، عــرب أ.د. طاهــر الصحــاف عــن بالــغ ســعادته 

ــا  ــي قضاه ــرتة الت ــن الف ــدث ع ــث تح ــم ، حي ــذا التكري ــه له وامتنان

يف هــذا املنصــب واعتــزازه بالعمــل والتعــاون مــع جميــع أفــراد 

ــاث.  ــاع األبح ــل يف قط ــم العم طاق

بتقديــم درع تكرميــي وهديــة تذكاريــة لألســتاذ  الحفــل  واختتــم 

الدكتــور طاهــر الصحــاف ، ودعــوة الحضــور لحفــل شــاي. 

حف��ًا  يقي��م  األحب��اث  قط��اع 
لتكري��م نائ��ب  مدي��ر اجلامع��ة 

الس��ابق لألحب��اث 

أ.د. جاســم الكندري يكرم أ.د. طاهر الصحاف

 أ.د. طاهر الصحاف، النائب السابق، مع املسؤولني يف قطاع األبحاث
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أ.د. حســني األنصــاري، مديــر جامعــة  يــة وحضــور  حت��ت رعا
واألخــري  بــع  لرا ا اجتامعــه  األبحــاث  قطــاع  عقــد  الكويــت، 

لتنميــة  وا االقتصــادي  لتعــاون  ا منظمــة  عمــل  فريــق  مــع 

مجلــس  بقاعــة   2019 بريــل  إ  15 اإلثنــني  يــوم  يف   ،)OECD (

العلمــي،  للتقــدم  الكويــت  مؤسســة  مــع  لتعــاون  با الجامعــة، 

منظمــة  وفريــق  لتنميــة،  وا للتخطيــط  األعــىل  واملجلــس 

نــواب  االجتــامع  حــر  وقــد  لتنميــة.  وا االقتصــادي  لتعــاون  ا

الكليــات والعمــداء املســاعدون  املديــر ومســاعدوهم، وعمــداء 

. ث لألبحــا

نقــاط  تحديــد  يف  متمثــاً  االجتــامع  هــذا  مــن  لهــدف  ا وجــاء 

الكويــت،  دولــة  يف  االبتــكار  منظومــة  يف  والضعــف  لقــوة  ا

املوضوعــات  مختلــف  يف  األوليــة  ئــج  لنتا ا عــىل  واالطــاع 

منظمــة  فريــق  لهــا  توصــل  لتــي  ا االبتــكار  مبنظومــة  املرتبطــة 

لتــي  ا املناقشــات  عــىل  ًء  بنــا لتنميــة  وا االقتصــادي  لتعــاون  ا

تجســيداً  للقــاء  ا هــذا  ويــأيت  الســابقة.  االجتامعــات  يف  متــت 

لسياســات  الوطنــي  املــروع  دعــم  بشــأن  لبحثــي  ا للتعــاون 

لتكنولوجيــا واالبتــكار يف دولــة الكويــت بــني جامعــة  لعلــوم وا ا

 

العلمــي. للتقــدم  الكويــت  ومؤسســة  الكويــت 

لدعــم  جــاء  ليــوم  ا لقــاء  أن  األنصــاري  حســني  أ.د.  وتحــدث 

واالبتــكار  لتكنولوجيــا  وا لعلــوم  ا لسياســات  الوطنــي  املــروع 

ومؤسســة  الكويــت  جامعــة  بــني  لتعــاون  با الكويــت  دولــة  يف 

بحثيــة  فــرق  تشــكيل  خــال  مــن  العلمــي،  للتقــدم  الكويــت 

لباحثــني يف  ا الجامعــة ومجموعــة مــن  مكونــة مــن أســاتذة يف 

لتنــاول موضــوع دعــم االبتــكار يف دولــة الكويــت،  املؤسســة، 

ــية،  ــا األساس ثه ــوة أبحا ــز بق ــت تتمي ــة الكوي ــرياً إىل أن جامع مش

بعاقاتهــا  العلمــي  للتقــدم  الكويــت  مؤسســة  تتميــز  بينــام 

تنفيــذ  عــىل  يعمــل  مــام  والخــاص  لعــام  ا بالقطاعــني  املتينــة 

لتطبيقيــة. ا األبحــاث 

ئــج الجهــود املشــرتكة بــني  .د. األنصــاري أن تعمــل نتا أ ومتنــى 

ــه  ت ــة احتياجا ــع وخدم ــادة املجتم ــىل إف ــني ع لرائدت ا ــتني  املؤسس

ــاث  ــذ أبح ــي إىل تنفي ــروع الوطن ــؤدي امل ــاً أن ي ــة، آم املختلف

واالبتــكار  لتميــز  ا مــن  ليــة  عا درجــة  عــىل  مشــرتكة  علميــة 

ــداع. واإلب

أ.د. جاســم الكندري مع املشاركني

أثنــاء انعقــاد االجتامع
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العامليــة  أكســفورد  مؤسســة  أوكسنشــيا،  مــن  خــرباء  ق��ام 
جامعــة  يف  األبحــاث  لقطــاع  رســمية  بزيــارة  لاستشــارات، 

األعــىل  املجلــس  مــن  ممــول  مــروع  مــن  كجــزء  الكويــت 

وكانــت  اإلمنــايئ.  املتحــدة  األمــم  برنامــج  وبــإدارة  للتخطيــط، 

ــام  ــث ق 2019، حي ــل  بري 17 إ 16 و  ــني،  ــدى يوم ــىل م ــارة ع الزي

مؤسســة  يف  التجــاري  املديــر  موريــس،  بيــت  الســيد  خالهــام 

الرئيــس  املستشــار  سوســديان،  لوريــن  والســيدة  أوكسنشــيا، 

يف  املــدراء  مــع  باالجتــامع  الكويــت،  جامعــة  مــع  للراكــة 

قطــاع األبحــاث بهــدف وضــع إســرتاتيجية إلنشــاء مركــز نقــل 

ورش  مــن  عــدد  وتقديــم   ،)KTCC ( والتســويق  املعرفــة 

العمــل التدريبيــة ملوظفــي القطــاع. ويــأيت هــذا التعــاون مــع 

ــر  ــب مدي ــىل معــروف، مســاعد نائ املؤسســة تحــت إرشاف أ.د. لي

حيــث  واالستشــارات،  الخارجــي  البحثــي  للتعــاون  الجامعــة 

ســعى القطــاع للحصــول عــىل استشــارة مســتقلة مــن مؤسســة 

التــي متتلكهــا  االخــرتاع  بــراءات  مــن  قامئــة  لتقييــم  أوكسنشــيا 

األولويــة  ذات  املشــاريع  لتحديــد  حاليــاً  الكويــت  جامعــة 

أوكسنشــيا  وقامــت  العاملــي.  الســوق  احتياجــات  تخــدم  التــي 

ــاً،  40 مروع ــارب  ــا يق ــم م ــرتك بتقيي ــاون املش ــذا التع ــن ه ضم

ــرص  ــات والف ــد األولوي ــد لتحدي ــلوب جدي ــر أس ــب تطوي إىل جان

املتاحــة لتســويق األبحــاث، ومراجعــة سياســة امللكيــة الفكريــة 

عــىل  الباحثــني  لتشــجيع  تدريبــي  برنامــج  وتطويــر  وتحديثهــا، 

األبحــاث.  تســويق  عمليــة  يف  املشــاركة 

مــع  مبــارش  بشــكل  االخــرتاع  بــراءات  مكتــب  فريــق  ويعمــل 

لتطويــر  وا لتدريــب  ا خدمــات  لتوفــري  أوكسنشــيا  مؤسســة 

ــراءات  ب ــب  ــم مكت ــامن تقدي ــق، وض لفري ا ــاء  ــاءة أعض ــع كف لرف

جامعــة  يف  للباحثــني  الجــودة  ليــة  عا لخدمــات  االخــرتاع 

ــل  ــم مث ــاع بتنظي القط ــوم  ــدف، يق له ا ــذا  ــق ه ــت. ولتحقي الكوي

واســتضافة  املؤسســة  مــع  لتعــاون  با لتدريبيــة  ا لــورش  ا هــذه 

عــىل  االخــرتاع  بــراءات  مكتــب  فريــق  ليحصــل  منهــا  الخــرباء 

عملهــم. مجــال  يف  الخــربات  أفضــل 

أثنــاء انعقــاد ورشــة عمل أوكسنشــيا

بأنشــطة  الوعــي  لنــر  الدائــم  القطــاع  ســعي  منطلــق  م��ن 
ــاث يف  ــاع األبح ــارك قط ــت، ش ــة الكوي ــر يف جامع ــث والتطوي البح

فعاليــات ملتقــى اإلبــداع العــارش الــذي ينظمــه معهــد الكويــت 

يف   ، الكويــت”  يف  اإلبــداع  وجــوه   “ بعنــوان  العلميــة  لألبحــاث 

مديــر  عمــر،  الســيد  ســمرية  د.  برعايــة   ،2019 مــارس   27 يــوم 

عــام املعهــد،  وبتنظيــم قطــاع العلــوم والتكنولوجيــا يف املعهــد. 

ألنشــطة  مــريئ  عــرض  هيئــة  عــىل  القطــاع  مشــاركة  وجــاءت 

أ.د.  قدمتــه  واالبتــكار،  اإلبــداع  مجــاالت  يف  الكويــت  جامعــة 

ــي  ــاون البحث ــة للتع ــر الجامع ــب مدي ــاعد نائ ــروف، مس ــىل مع لي

ــدث  ــرض أح ــن لع ــص رك ــم تخصي ــام ت ــارات، ك ــي واالستش الخارج

جامعــة  جانــب  إىل  امللتقــى  يف  وشــارك  القطــاع.  إصــدارات 

ومركــز  العلمــي  للتقــدم  الكويــت  مؤسســة  مــن  كل  الكويــت 

واإلبــداع. للموهبــة  األحمــد  صبــاح 

املتعلقــة  اإلســرتاتيجية  وتنفيــذ  تطويــر  إىل  امللتقــى  ويهــدف 

الــرؤى  مــع  يتناســب  مبــا  واالبتــكار  اإلبــداع  جوانــب  بتعزيــز 

الكويــت. دولــة  يف  وآلياتــه  العلمــي  بالبحــث  الخاصــة 

 

تكرم أ.د. ليىل معروف من قبل مسؤويل معهد الكويت لألبحاث العلمية 

املشــاركون يف امللتقــى
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يف  واالستشــارات  الخارجــي  لبحثــي  ا لتعــاون  ا مكتــب  أق��ام 
القطــاع  قطــاع األبحــاث حفــاً لتكريــم مجموعــة مــن موظفــي 

لتكريــم  ا هــذا  وجــاء   .2019 بريــل  إ مــن  لثــاين  ا لثاثــاء  ا يــوم 

أقســام  مختلــف  مــن  املوظفــني  مــن  مجموعــة  لجهــود  متييــزاً 

ليــات  فعا نجــاح  يف  رئيســة  إســهامات  لهــم  كان  ممــن  القطــاع 

بــراءات االخــرتاع األول، ويــوم  القطــاع املختلفــة مثــل ملتقــى 

للعــام  لعلميــة  ا لكليــات  وا اإلنســانية  للكليــات  العلمــي  امللصــق 

.2019/2018 األكادميــي 

مديــر  ئــب  نا لكنــدري،  ا ســم  جا د.  . أ لتكريــم  ا حفــل  وحــر 

و  بهبهــاين،  حيــدر  د.  . أ عدوه  ومســا لألبحــاث،  معــة  لجا ا

د  أشــا حيــث  معــروف،  ليــىل   . د . أ و  قــرايش،  يوســف  د.  . أ

ملكرمــون  ا بذلهــا  لتــي  ا ملتميــزة  ا لجهــود  با لكنــدري  ا  . د . أ

كمــل  أ عــىل  تــه  ليا وفعا لقطــاع  ا نشــطة  أ ز  إلبــرا نيهــم  وتفا

أفضــل  لتقديــم  ئــم  لدا ا دهم  ســتعدا ا نــب  جا إىل  وجــه، 

ل  لفعــا ا ودورهــم  لكليــات  ا جميــع  مــن  حثــني  للبا لخدمــات  ا

ــاث  ألبح ا ــذ  تنفي ــا  يتطلبه ــي  لت ا ــة  ي ر إلدا ا ءات  ــرا إلج ا ــري  تيس يف 

ــة. العلمي

الجامعــة  مديــر  نائــب  مســاعد  معــروف،  ليــىل  أ.د.  وتحدثــت 

اعتزازهــا  عــن  واالستشــارات،  الخارجــي  البحثــي  للتعــاون 

التعــاون  وأن  األبحــاث،  قطــاع  يضمهــا  التــي  بالكفــاءات 

األول  الســبب  هــو  القطــاع  املوظفــني يف  بــني جميــع  والتنســيق 

للجميــع  متمنيــة  فيــه،  والنجــاح  العمــل  انســيابية  تحقيــق  يف 

والســداد. التوفيــق 

يف  التذكاريــة  الصــور  والتقــاط  التقديــر  شــهادات  توزيــع  وتــم 

الحفــل. ختــام 

الطاقــم التنفيــذي يف قطــاع األبحــاث يكــرم املوظفــني املتميزيــن 

  

يف إطــار ســعي قطــاع األبحــاث بجامعــة الكويــت للتعــاون 
باإلضافــة  العامليــة  والجامعــات  األبحــاث  مراكــز  مــع  البحثــي 

مديــر  نائــب  اســتقبل   ، العلمــي  البحــث  وتحفيــز  تنشــيط  إىل 

أ.د.  ومســاعدوه  الكنــدري  جاســم  أ.د.  لألبحــاث  الجامعــة 

 30 ــق ــاء املواف ــوم الثاث ــروف يف ي ــىل مع ــرايش وأ.د.لي ــف ق يوس

بقطــاع  صباحــاً  عــر  الحاديــة  الســاعة  متــام  يف    2019 بريــل إ

لــوي  الســيد  الكويــت  دولــة  لــدى  الكنــدي  الســفري  األبحــاث 

ناجيــا. إميونــد والســيدة ملــى  بيــري 

ــائل  ــول املس ــادل اآلراء ح ــة لتب ــارة فرص ــذه الزي ــت ه ــد أتاح وق

البحثــي  التعــاون  إمكانــات  اســتعراض  جانــب  إىل  البحثيــة، 

املواضيــع  وبحــث  الكنديــة  والجامعــات  الكويــت  جامعــة  بــني 

األخــرى ذات االهتــامم املشــرتك.

أ.د. جاســم الكندري مع الســفري الكندي

املســؤولني يف قطــاع األبحــاث مع الوفــد الكندي
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يف أجــواٍء تســودها روح اإلبــداع و االبتــكار و التميــز العلمــي، 
أقامــت جامعــة الكويــت حفــل توزيــع جوائــز الباحثــني الســنوي 

ــات  ــة الدراس ــس و طلب ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــم مجموع لتكري

العليــا تقديــراً لهــم عــىل إنجازاتهــم البحثيــة املتميــزة يف مختلــف 

املجــاالت العلميــة التطبيقيــة و األساســية، و التخصصــات األدبيــة و 

اإلنســانية، باإلضافــة إىل الحاصلــني عــىل بــراءات االخــرتاع املســجلة 

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، و الحائزيــن عــىل جوائــز امللصــق 

ــدث  ــذا الح ــس ه ــانيات. و يعك ــوم و اإلنس ــاالت العل ــي يف مج العلم

أحــد األهــداف األساســية ضمــن إســرتاتيجية جامعــة الكويــت التنمويــة 

ــق التقــدم  ــي لتحقي ــاز و التنافــس البحث ــم الجــودة و االمتي ــز قي لتعزي

ــا قطــاع  ــارًة يســتهدي به ــرب هــذا الهــدف من العلمــي املؤســي. و يعت

ــات  ــة اخرتاع ــىل هيئ ــزة ع ــة متمي ــات علمي ــق مخرج ــاث لتحقي األبح

ــى  ــة، لرتق ــة املرموق ــات العاملي ــورة يف املج ــتثنائية منش ــاث اس و أبح

ــاً و تعــزز تصنيفهــا بــني أفضــل  بدورهــا مبكانــة جامعــة الكويــت عاملي

الجامعــات عــىل مســتوى العــامل. و بوضــع هــذا الهــدف بعــني االعتبــار، 

ــال  ــن خ ــني م ــل الباحث ــز أفض ــنوياً لتميي ــت س ــة الكوي ــعى جامع تس

دعــوة الكليــات لتقديــم ترشــيحاتها يف فئتــي الباحــث املتميــز و أفضــل 

باحــث مــن الشــباب، و هــام الفئتــان املخصصتــان ألعضــاء هيئــة 

ــاريع  ــزة مش ــة إىل جائ ــباب، باإلضاف ــني و الش ــن املخرم ــس م التدري

ــوراه  ــتري و الدكت ــي املاجس ــة لدرجت ــا الحرصي ــات العلي ــة الدراس طلب

بنــاًء عــىل نشــاطهم البحثــي املتميــز يف أطروحاتهــم. و مــن هــذا 

املنطلــق،  تــويل جامعــة الكويــت اهتاممــاً كبــرياً بهــذا الهــدف ملــا 

ــه مــن دوٍر فاعــل يف االرتقــاء مبســتوى جامعــة الكويــت املؤســي و  ل

مخرجاتهــا البحثيــة.

ــة  ــت رعاي ــل تح ــذا الحف ــم ه ــم تنظي ــار، ت ــذا اإلط ــال ه ــن خ و م

و حضــور مديــر جامعــة الكويــت أ.د. حســني األنصــاري، و الــذي 

لألبحــاث،  الجامعــة  نائــب مديــر  الكنــدري،  أ.د. جاســم  اســتضافه 

بحضــور مســاعديه أ.د. حيــدر بهبهــاين و أ.د. يوســف قــرايش و أ.د. 

العمــداء  و  الكليــات  عمــداء  بعــض  إىل  باإلضافــة  معــروف،  ليــىل 

املســاعدين لألبحــاث و قياديــي الجامعــة، فضــاً عــن الفائزيــن يف 

البحثيــة. الجوائــز  مختلــف 

كوكبــة مــن الباحثــني الحاصلــني عــىل الجوائز

حســني  أ.د.  الكويــت  جامعــة  مديــر  بكلمــة  الحفــل  اســتهل  و 

عــىل  الباحثــني  شــاكراً  و  املتميــز،  بالحضــور  مرحبــاً  األنصــاري 

التــي  و  اإلشــادة  و  التكريــم  تســتحق  التــي  املتميــزة  جهودهــم 

البحــث  مجــاالت  يف  اإلبداعيــة  و  العلميــة  إمكاناتهــم  تعكــس 

و  الكويــت  بجامعــة  البحثيــة  الثقافــة  تعــزز  و  العلمــي، 

ــذه  ــرب ه ــث تعت ــة، حي ــية العاملي ــا املؤسس ــع مكانته ــاهم يف رف تس

ــة.  ــزاز الجامع ــر و اعت ــاة لفخ ــة مدع ــود البحثي ــازات و الجه اإلنج

ــز  ــم ركائ ــن أه ــي م ــث العلم ــة إىل أن البح ــر الجامع ــار مدي وأش

الكويــت، حيــث  التــي تقــوم عليهــا جامعــة  التنميــة  التطــور و 

البحــث  يف  التميــز  هــذا  يعكــس  الحافــل  الجامعــة  تاريــخ  أن 

العلمــي مــن خــال اإلنجــازات العلميــة التــي حققتهــا جامعــة 

الهــدف  “إن  األنصــاري  أ.د.  قــال  و  الســياق.  هــذا  يف  الكويــت 

الــذي نســعى إليــه هــو الرقــي باملســتوى األكادميــي و العلمــي 

لجامعــة الكويــت، حيــث يقــرتن تصنيــف الجامعــات و ســمعتها 

بــأن  الشــك  و  البحثيــة،  نتائجهــا  و  مبســاهامتها  دامئــاً  العامليــة 

ــة  ــة مضاف ــكل قيم ــرتاع تش ــراءات االخ ــزة و ب ــاث املمي ــذه األبح ه

الوطنــي”.  لاقتصــاد 
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كــام أشــار أ.د. األنصــاري إىل أن عــدد الفائزيــن بجوائــز األبحــاث و 

ــس األداء  ــاً يعك ــؤرشاً حيوي ــرب م ــرتاع يعت ــراءات االخ ــىل ب ــني ع الحاصل

ــة  ــود إدارة الجامع ــس جه ــه يعك ــث أن ــت، حي ــة الكوي ــي لجامع البحث

بشــكل عــام، و مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث و العمــداء 

املســاعدين لألبحــاث بالكليــات بشــكٍل خــاص، نحــو توفــري الدعــم 

ــة  ــة التدريــس مــن خــال تقديــم التمويــل و البني البحثــي ألعضــاء هيئ

التحتيــة املناســبة بــكل مقّوماتهــا لجميــع الباحثــني. و أشــاد كذلــك بــدور 

ــم  ــون و الدع ــم الع ــت يف تقدي ــة الكوي ــا بجامع ــات العلي ــة الدراس طلب

ــزة.  ــاث املتمي ــاز األبح ــبيل إنج ــس يف س ــة التدري ــاء هيئ ــي ألعض البحث

و أضــاف أ.د. حســني األنصــاري قائــاً “الرســالة التــي أود توجيههــا يف هــذه 

ــت هــو  ــة الكوي ــأداء جامع ــي ب ــز و الرق ــق التمي ــبة هــي أن تحقي املناس

باشــك عمــل مؤســي يعتمــد عــىل تظافــر الجهــود، فــا ميكــن لجهــة أو 

ــل يجــب أن يكــون  ــك مبعــزل عــن الجهــات األخــرى، ب ــق ذل ــة تحقي كلي

هنــاك تعــاون و تكامــل تــام بــني جميــع مراكــز العمــل مــن أجــل تحقيــق 

هــذا الهــدف”، و تطــرق إىل ســبل تحقيــق هــذا التعــاون مــن خــال وضــع 

جــدول أعــامل بحثــي بالتعــاون مــع قطــاع األبحــاث يتضمــن ورش عمــل 

تعــزز األداء البحثــي، إىل جانــب توفــري فــرص متعــددة للتعــاون البحثــي 

مــع مختلــف الجامعــات العامليــة لارتقــاء بجــودة األبحــاث و نــر الوعــي 

بإمكانــات جامعــة الكويــت العلميــة و البحثيــة. 

ــز  ــت لتعزي ــة الكوي ــات جامع ــم أولوي ــن أه ــني م ــم الباحث ــرب دع و يعت

أدائهــم البحثــي و االرتقــاء مبخرجاتهــم العلميــة ليتــم نرهــا يف أفضــل 

املجــات العامليــة املحكمــة ذات عامــل التأثــري، كــام تســتمر الجامعــة يف 

تســخري كافــة الســبل املتاحــة لتوفــري بيئــة بحثيــة متكاملــة للباحثــني. و 

خــص أ.د. حســني األنصــاري معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة بالشــكر 

عــىل جهودهــم و اســتعدادهم املســتمر للتعــاون العلمــي و البحثــي مــع 

جامعــة الكويــت. 

و اختتــم أ.د. حســني األنصــاري كلمتــه بتهنئــة الحاصلــني عــىل الجوائــز 

ــزاز  ــاً عــن فخــر و اعت ــم الباهــر، معرب ــراءات االخــرتاع عــىل نجاحه و ب

جامعــة الكويــت بإنجازاتهــم العلميــة التــي متيــزت بالجــودة و االبتــكار، 

متمنيــاً لهــم دوام النجــاح و االزدهــار يف مســاعيهم العلميــة و البحثيــة. 

ــر الجامعــة لألبحــاث  و بــدوره رحــب أ.د. جاســم الكنــدري، نائــب مدي

مبديــر جامعــة الكويــت أ.د. حســني األنصــاري و بالحضــور املتميــز، 

كلمــة أ.د. جاســم الكندري

هــذه  حققتهــا  التــي  العلميــة  لإلنجــازات  امتنانــه  عــن  معربــاً 

ــاء  ــم لارتق ــوا جهوده ــن بذل ــن الذي ــني املتميزي ــن الباحث ــة م النخب

مبســريتهم العلميــة يف جامعــة الكويــت مــن خــال أبحاثهــم املتميــزة 

و حصولهــم عــىل بــراءات االخــرتاع. و عــرب أ.د. الكنــدري عــن فخــره 

ــات  ــل هــذه الفعالي ــم مث ــزازه بجهــود قطــاع األبحــاث يف تنظي و اعت

املتميــزة. 

و رصح أ.د. الكنــدري أن البحــث العلمــي مــن أهــم أســس التنميــة 

العلميــة التــي تأثــر بشــكل مبــارش يف إثــراء االقتصــاد املعــريف بجامعــة 

الكويــت بصفــة خاصــة، و دولــة الكويــت بصــورة عامــة، حيــث أن 

تقديــم الرعايــة و الدعــم للتعليــم رافــٌد رئيــس يف بنــاء املجتمــع و 

ــك و  ــة. لذل ــرب أهــم اســتثامر للدول ــي تعت ــة الت ــال القادم ــداد األجي إع

ــز  ــر املتمي ــل الفك ــدري إىل أن صق ــار أ.د. الكن ــاس، أش ــذا األس ــىل ه ع

و  املاجســتري  طلبــة  و  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  العلمــي  بالبحــث 

ــت  ــة الكوي ــا جامع ــي تضعه ــداف الت ــم األه ــن أه ــرب م ــوراه يعت الدكت

عــىل رأس أولوياتهــا. 

الخاصــة  امليزانيــة  العمــل عــىل زيــادة  الكنــدري إىل أن  أ.د.  نــوه  و 

بالبحــث العلمــي يشــكل ســعياً مســتمراً للقطــاع، كونــه العامــل األســايس 

الســتمرارية إنجــاز األبحــاث العلميــة املتميــزة، حيــث أن تقــدم األبحــاث 

العلميــة هــو حجــر األســاس يف جميــع املؤسســات األكادمييــة حــول العــامل. 

و يف ختــام كلمتــه، أشــاد أ.د. الكنــدري بجهــود الباحثــني مــن أعضــاء هيئة 

التدريــس و طلبــة الدراســات العليــا، متمنيــاً لهــم املزيــد مــن التقــدم و 

ــل الشــكر  ــدم بجزي ــام تق ــة، ك ــة و األكادميي النجــاح يف مســريتهم العلمي

ــه  ــىل رعايت ــاري ع ــني األنص ــت أ.د. حس ــة الكوي ــر جامع ــان ملدي و العرف

الكرميــة للحفــل. 

مدير جامعة الكويت واملسؤولني يف قطاع األبحاث يكرمون باحثاً متميزاً

تــم بعــد ذلــك إعــان أســامء الحاصلــني عــىل مختلــف الجوائــز و 

تكرميهــم، و يف مــا يــي قامئــة بأســامء الفائزيــن:

احلاصل��ون عل��ى جوائ��ز الباحثني 2018/2017:

أ .  جائ��زة الباح��ث املتميز:
العل��وم األساس��ية و التطبيقية:

أ.د. عي ركشــاين مقدم

قســم الفيزيــاء – كليــة العلوم

أ.د. مانويــل جون ألربت
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أ.د. امتيــاز أحمد

د. محمــد الفيلــكاوي

م. أريــج حلمي حمودة

قســم هندســة الكمبيوتــر – كليــة الهندســة و البرتول

ــرية  ــرة املتغ ــايئ للذاك ــادي/ ثن ــز أح ــوان “ترمي ــم بعن ــن اخرتاعه ع

ــراري”  ــادل الح ــوار و التب األط

م. غفــران عبداللــه الرشيدة

أ.د. ميثــم صفر

د. خالــد مهدي

قســم هندســة الكمبيوتــر – كليــة الهندســة و البرتول

)الســيكلوفيد(  الرجعيــة  “الدوائــر  بعنــوان  اخرتاعهــم  عــن 

لاخــرتاع”

د. بــدر شــفاقة العنزي

قســم إدارة تقنيــة البيئــة – كليــة العلــوم الحياتية

عــن اخرتاعــه بعنــوان “خافض الحمى املســتمر”

د. أســامة الحواج

قســم الهندســة امليكانيكيــة – كليــة الهندســة و البرتول

ــات  ــتخدام العج ــة باس ــل الطاق ــة لنق ــوان “آلي ــه بعن ــن اخرتاع ع

ــة” ــة املرن و األحزم

أ.د. فواز شــخر العنزي 

قســم هندســة الكمبيوتــر – كليــة الهندســة و البرتول

ه  مليــا ا يــر  و تد ة  د عــا إ م  نظــا “ ن  بعنــوا عــه  خرتا ا عــن 

ة  د متعــد ه  مليــا ا تحليــة  ت  مقطــرا مــن  مللوحــة  ا ة  يد شــد

” حــل ملرا ا

د. وليــد إبراهيــم الحرز

د. فــوزي عبداللــه بابكر

قســم طــب األطفــال – كلية الطب

عــن اخرتاعهــم بعنــوان “طريقــة الوقايــة مــن اإلصابــة الناتجــة 

ــة” ــادة الرتوي ــاج إع ــن ع ع

أ.د. فهــد املا

أ.د. ميــاد بيطار 

قســم علــم األمــراض – كلية الطب

عــن اخرتاعهــم بعنــوان “اكتشــاف طريقــة لتحديــد خطــر االنتــكاس 

و انتشــار مــرض رسطــان القولــون و املســتقيم قبــل حدوثــه”

:2018/2017 احلاصل��ون عل��ى جوائ��ز امللص��ق العلم��ي 

ه���. الفائ��زون جبوائ��ز امللص��ق العلم��ي )الكلي��ات العلمي��ة(:

أواًل: فئــة أعضاء هيئة التدريس:
أ.د. ســعد مخصيد

قســم الكيميــاء – كليــة العلوم

قســم األحيــاء املجهريــة – كلية الطب

ب .  جائ��زة أفض��ل باح��ث م��ن الش��باب:
العل��وم األساس��ية و التطبيقي��ة:

د. فــواز الزعبي 

قســم طب األســنان – كلية طب األســنان

اآلداب و العل��وم اإلنس��انية:

د. عبداللــه أحمــد الدورسي

قســم التســويق – كليــة العلوم اإلدارية

د. حســن جمعــة بوعريك

قســم القانــون الجزايئ – كليــة الحقوق

احلاصل��ون عل��ى جائ��زة مش��اريع طلب��ة الدراس��ات العلي��ا

ج. مش��اريع طلب��ة الدراس��ات العلي��ا 
العل��وم األساس��ية و التطبيقي��ة – درج��ة املاجس��تري:

الطالبــة/ آالء عبدالقــادر عبــد العي

قســم التريــح – كلية الطب

الطالبــة/ جانة جــال القرنة

قســم علوم الحاســوب – كلية علوم و هندســة الحاســوب

اآلداب و العل��وم اإلنس��انية – درج��ة املاجس��تري:

الطالبــة/ غديــر عبدالعزيــز باقر

قســم علــم النفــس – كلية العلــوم االجتامعية

الطالبــة/ عهــود يارس الجدي

قســم اإلدارة و التخطيــط الرتبــوي – كليــة الرتبية

الطالبــة/ خديجــة مطلق ثومير الرشــيدي

قســم اإلدارة و التخطيــط الرتبــوي – كليــة الرتبية

احلاصل��ون عل��ى ب��راءات االخ��راع

د. ب��راءا ت االخ��راع املس��جلة يف مكت��ب ب��راءات االخ��راع – 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة:

د.خالــد أحمد الهزاع

م. عبداللــه تــريك العنزي 

م. عبدالجليــل خالــد الشــموطي

م. محمــود أحمد حســني

م. الحســني عي عثامن

قســم الهندســة امليكانيكيــة – كليــة الهندســة و البرتول

عــن اخرتاعهــم بعنــوان “كرة القطــر املتحركة”
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د. عي عبدالرســول حســن

قســم الكيميــاء – كليــة العلوم

د. وفاء يوســف الكندري

قســم العلــوم البيولوجيــة – كليــة العلوم

ثانيًا: فئة المدرســين المساعدين:

ياد الرويح نــور إ

الكويــت  معهــد   – الحياتيــة  العلــوم  و  البيئــة  أبحــاث  مركــز 

العلميــة لألبحــاث 

أســاء محمد صالح

قســم علــم الغــذاء و التغذية – كليــة العلــوم الحياتية

ألطــاف الفرحان

قســم علــم املعلومــات – كلية علوم و هندســة الحاســوب

عبداللــه رمضــان الكندري

مركــز أبحــاث الطاقــة و البنــاء – معهد الكويــت لألبحــاث العلمية

بينســون مافيــل توماس

مركــز أبحــاث البيئــة و العلــوم الحياتيــة – معهــد الكويــت لألبحــاث 

العلميــة

ثالثًا: فئة طلبة الدراســات العليا:

الطالبــة/ رحاب محمــد املصمودي

قســم الكيميــاء – كليــة العلوم

ــب/ أحمد حجازي الطال

قســم الفيزيــاء – كليــة العلوم

الطالــب/ عــي خالد صالح

قســم الهندســة املدنيــة – كليــة الهندســة و البرتول

الســيد/ فهد أسري

مركز أبحاث البيئة و العلوم الحياتية – معهد الكويت لألبحاث العلمية

و. الفائ��زون جبوائ��ز ي��وم امللص��ق العلمي )الكليات اإلنس��انية(:

أواًل: فئــة أعضاء هيئة التدريس:
د.عبــاس عبداللــه املجرن

قســم االقتصــاد – كليــة العلوم اإلدارية

د. تريك بادي الشــمري

قســم التمويــل و املنشــآت املاليــة – كليــة العلوم اإلدارية

د. نايف نزال الشــمري

قســم االقتصــاد – كليــة العلوم اإلدارية

ثانيًا: فئة المدرســين المساعدين:

هاشــم محمــد املحميد

قســم التمويــل و املنشــآت املاليــة – كليــة العلوم اإلدارية

هيفــاء الرصاف

وحــدة اللغــة اإلنجليزيــة – كليــة الرتبية

ــان الزهاميل  ضاري عث

الدراســات  و  الريعــة  كليــة   – الدعــوة  و  العقيــدة  قســم 

إلســامية ا

ثالثًا: طلبة الدراســات العليا:

الطالبة/ ســارة الفوزان

قســم االقتصــاد – كليــة العلوم اإلدارية

الطالــب/ حســن الصايغ

قســم االقتصــاد – كليــة العلوم اإلدارية

ــة/ رنا الجال الطالب

قســم االقتصــاد – كليــة العلوم اإلدارية

الطالبــة/ آالء بــدر العنزي

قســم علــم النفــس – كلية العلــوم االجتامعية

مديــر جامعــة الكويــت واملــدراء يف قطاع األبحــاث يكرمــون الفائزيــن بالجوائز 
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ــاً  ــاً خاص ــاًء تنويري ــاث لق ــة لألبح ــر الجامع ــب مدي ــب نائ نظ��م مكت
بأعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد يف يــوم األربعاء املوافــق 10 أكتوبــر 2018، 

تحــت رعايــة أ.د. جاســم يوســف الكنــدري، نائب مديــر الجامعــة لألبحاث، 

وبحضــور مســاعديه أ.د. حيــدر ســيد جــواد بهبهــاين، و أ.د. يوســف حســن 

قــرايش، و أ.د. ليــىل نايــف معــروف. ويهــدف اللقــاء بشــكل أســايس لتوعيــة 

أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد الذيــن انضمــوا مؤخــراً للجامعــة  بالبيئــة 

العلميــة والبحثيــة يف جامعــة الكويــت، والتســهيات املتاحــة التــي يقدمهــا 

القطــاع للباحثــني، ليتعرفــوا وهــم يف بدايــة رحلتهــم األكادمييــة عــىل نظــام 

الدعــم البحثــي، وخاصــًة ســلفة البحــث التمهيــدي، التــي تشــكل نقطــة 

انطاقهــم نحــو تحقيــق طموحاتهــم العلميــة والبحثيــة.

وقــد اســتهل اللقــاء بكلمــة أ.د. جاســم الكنــدري، حيــث رحــب بالحضــور 

ــا  ــٍة رئيســة يقــوم عليه ــة البحــث العلمــي كدعام ــم تحــدث عــن أهمي ث

تقــدم األمــم وتتحقــق مــن خالهــا نهضتهــا العلميــة والحضاريــة. قــام بعــد 

ذلــك أ.د. حيــدر بهبهــاين، مســاعد نائــب مديــر الجامعــة لتحليــل وتحكيــم 

ــح  ــواع املن ــه أن ــن خال ــل رشح م ــريئ متكام ــرٍض م ــم ع ــاث، بتقدي األبح

ــز عــىل  ــع الرتكي ــا، م ــا ورشوطه ــا القطــاع وإجراءاته ــي يقدمه ــة الت البحثي

ــس  ــة التدري ــاً ألعضــاء هيئ ــي تقــدم حرصي ــدي الت ســلفة البحــث التمهي

الجــدد بهــدف تشــجيعهم عــىل البــدء بنشــاطهم البحثــي بعــد انضاممهــم 

لجامعــة الكويــت. وتوســع أ.د. بهبهــاين يف عــرض عمليــة تنفيــذ األبحــاث 

ــب  ــم، والجوان ــل والتحكي ــات التموي ــب عملي ــا املتعــددة، إىل جان مبراحله

املتعلقــة بالعاملــة واملهــامت العلميــة وجميــع مــا ينظمهــا مــن إجــراءات 

ورشوط، والتــي أشــار إىل توفرهــا بشــكل مفصــل يف إصــدار “ قواعــد 

وإجــراءات دعــم البحــث العلمــي”، وصــوالً إىل الجوائــز واملاكافــآت البحثية 

ــاين  ــرق أ.د. بهبه ــر، تط ــٍب آخ ــن جان ــاع. م ــا القط ــي يقدمه ــة الت املختلف

ــة  ــة والبحثي ــات العلمي ــف املؤسس ــع مختل ــرتك م ــي املش ــاون البحث للتع

الخارجيــة، كــام اســتعرض الفعاليــات الســنوية التــي يقيمها القطــاع، وورش 

ــال  ــح املج ــي تتي ــة الت ــة املتنوع ــات العلمي ــة، واملنتدي ــل التخصصي العم

ألعضــاء هيئــة التدريــس لعــرض مشــاريعهم البحثيــة الجاريــة واملســتكملة 

مثــل يــوم امللصــق العلمــي للكليــات اإلنســانية والعلميــة. 

وتحــدث أ.د. حيــدر بهبهــاين أيضــاً عــن اهتــامم قطــاع األبحــاث بتســليط 

نائب مدير الجامعة لألبحاث ومســاعدوه يجيبون عىل أســئلة الباحثني 

الضــوء عــىل الجــودة العاليــة يف البحــث العلمــي يف جامعــة الكويت، حيث 

يســعى القطــاع باســتمرار نحــو تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس للوصــول 

إىل التميــز العلمــي يف مشــاريعهم البحثيــة. ويتعــني عــىل املشــاريع املمولة 

االلتــزام باملتطلبــات و املعايــري األساســية القامئــة عــىل رضورة تقديــم 

التقاريــر املرحليــة والنهائيــة عنــد اســتكامل إنجــاز املــروع، كــام يُتوقــع 

أن يتــم نــر ورقــة بحثيــة واحــدة عــىل األقــل يف أبــرز املجــات العلميــة 

املحكمــة ذات عامــل التأثــري وفقــاً لتصنيــف JCR. كــام أنــه مــن الجديــر 

بالذكــر أن قطــاع األبحــاث يقــدم سلســلة مــن الجوائــز البحثيــة واملكافــآت 

ــه إلنجازاتهــم  ــراً من ــا تقدي ــة الدراســات العلي ــني وطلب التشــجيعية للباحث

البحثيــة املتميــزة وحصولهــا عــىل بــراءات اخــرتاع مســجلة.

ــام أ.د.  ــاب األســئلة والنقــاش، حيــث ق ــح ب ــري بفت ــاء التنوي ــم اللق واختت

جاســم الكنــدري، و أ.د. حيــدر بهبهــاين، و أ.د. يوســف قــرايش، و أ.د. ليــىل 

ــرد  ــور، وال ــن الحض ــارات م ــئلة واالستفس ــف األس ــي مختل ــروف بتلق مع

ــزات  ــي واملمي ــم البحث ــام الدع ــول نظ ــه ح ــال اختصاص ــا كٌل يف مج عليه

والجوائــز، والرتكيــز عــىل ســلفة البحــث التمهيــدي و مميزاتها والتســهيات 

املتاحــة الخاصــة بهــا.

جلســة األســئلة واألجوبة
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ــة يف جامعــة  ــر املســرية البحثي يف إطــار جهــوده املســتمرة لتطوي
ــال  ــات خ ــة للكلي ــاراٍت ميداني ــاث بزي ــاع األبح ــادر قط ــت، ب الكوي

النصــف األول مــن العــام األكادميــي 2019/2018، حيــث اســتهل 

الهندســة  كليــة  ثــم  الحياتيــة،  العلــوم  بكليــة  الزيــارات  جــدول 

29 أكتوبــر(، ثــم كليــة العــامرة  17 أكتوبــر(، فــاآلداب )  والبــرتول ) 

 3  ( العلــوم  كليــة  وختامــاً  نوفمــرب(،   19( والطــب  نوفمــرب(،   7  (

ديســمرب (. وتــرأس وفــد الزيــارات أ.د. جاســم الكنــدري، نائــب 

أ.د. حيــدر بهبهــاين،  الجامعــة لألبحــاث، وضــم مســاعديه  مديــر 

مســاعد نائــب مديــر الجامعــة لتحليــل وتطويــر األبحــاث، و أ.د. 

لتنفيــذ ومتويــل  الجامعــة  نائــب مديــر  قــرايش، مســاعد  يوســف 

الجامعــة  نائــب مديــر  ليــىل معــروف، مســاعد  أ.د.  و  األبحــاث، 

واالستشــارات. الخارجــي  البحثــي  للتعــاون 

ــارات حــول مفهــوم مــد جســور  ــس مــن الزي ويتمحــور الهــدف الرئي

التعــاون والتفاهــم بــني قطــاع األبحــاث واملجتمــع البحثــي يف جامعــة 

ــات قطــاع األبحــاث  ــأيت هــذا الهــدف ضمــن أولوي الكويــت، حيــث ي

ــىل  ــات ع ــال الكلي ــتوى إقب ــىل مس ــس ع ــغ ينعك ــٍر بال ــن أث ــه م ــا ل مل

إنجــاز مشــاريع األبحــاث املتميــزة ذات النتائــج العلميــة االســتثنائية. 

ــا  ــارك فيه ــية ش ــاءات نقاش ــة لق ــىل هيئ ــارات ع ــاءت الزي ــد ج وق

قــدم  حيــث  املذكــورة،  الكليــات  يف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

يف  الرئيســة  الجوانــب  عــن  موجــزاً  عرضــاً  نائــب  مســاعد  كل 

مجــاالت عملــه، أعقــب ذلــك جلســة تفاعليــة لطــرح التســاؤالت 

ــف  ــول مختل ــس ح ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــن قب ــارات م واالستفس

القطــاع. وقــد كان  التــي يقدمهــا  البحثيــة  املنــح  جوانــب نظــام 

وتزويدهــم  الباحثــني  توجيــه  يف  فعــال  دور  النقاشــات  لهــذه 

ــريتهم  ــتهال مس ــا الس ــون إليه ــي يحتاج ــاعدة الت ــات واملس باملعلوم

ســاهمت  كــام  واثقــة،  بخطــى  الكويــت  جامعــة  يف  البحثيــة 

ــث  ــة البح ــم عملي ــهل عليه ــي تس ــح الت ــد واللوائ ــم بالقواع بتعريفه

وتســاعدهم يف إنجــاز مشــاريع أبحاثهــم بســهولة ويــر. باإلضافــة 

ــة  ــز الثق ــام األول لتعزي ــاءات يف املق ــذه اللق ــعى ه ــك، تس إىل ذل

الحــوار  وتشــجيع  األبحــاث،  وقطــاع  الباحثــني  بــني  املتبادلــة 

ــى  ــات مبنته ــكار واملقرتح ــادل اآلراء واألف ــفافية يف تب ــوح والش املفت

والحريــة. االنفتــاح 

ــدراً  ــل مص ــارات متث ــذه الزي ــإن ه ــاث، ف ــاع األبح ــبة لقط ــا بالنس أم

ــد  ــب، وتحدي ــن كث ــني ع ــات الباحث ــات وتوصي ــع اقرتاح ــاً لجم حيوي

ــة يف  ــم البحثي ــهيل رحلته ــول دون تس ــي تح ــق الت ــات والعوائ العقب

جامعــة الكويــت. وأكــد املــدراء يف قطــاع األبحــاث للباحثــني ساســة 

بتوضيــح  وقامــوا  األبحــاث،  دعــم  نظــام  تحكــم  التــي  اللوائــح 

ــة،  ــة املختلف ــح البحثي ــواع املن ــة، ورشح أن ــة املتبع اإلجــراءات البحثي

واملخصصــات املاليــة والفوائــد املقدمــة، عــاوًة عــىل املــواد املتاحــة، 

والخدمــات، والجوائــز والحوافــز التــي يتــم تقدميهــا للباحثــني. ومــن 

ــاركة  ــز مش ــاث إىل تعزي ــاع األبح ــعى قط ــادرة، يس ــذه املب ــال ه خ

أعضــاء هيئــة التدريــس يف األبحــاث املمولــة، وتشــجيع األبحــاث 

عاليــة الجــودة التــي تســاهم يف رفــع مســتوى جامعــة الكويــت 

ــامل. ــول الع ــزة ح ــات املتمي ــني الجامع ــة ب ــا العاملي ــز مكانته وتعزي

ــدرايس األول  ــل ال ــال الفص ــارات األوىل خ ــة الزي ــامل جول ــع اكت وم

مــن العــام األكادميــي 2019/2018، يقــوم قطــاع األبحــاث حاليــاً 

الزيــارات،  هــذه  عــن  الناتجــة  واملاحظــات  االقرتاحــات  بحــرص 

وإجــراء دراســة شــاملة مــن أجــل اتخــاذ الخطــوات الازمــة للتغلــب 

عــىل العقبــات التــي تواجــه الباحثــني، وتطبيــق التوصيــات التــي 

تخــدم مصلحــة العمليــة البحثيــة يف جامعــة الكويــت.

ــرتة  لف ــال ا ــات خ ــة الكلي ــه لبقي ــتكامل زيارات ــاع اس ــزم القط ويعت

كليــات  زيــارة  أعاملــه  جــدول  عــىل  يضــع  حيــث  لقادمــة،  ا

لعلــوم  ا وكليــات  االجتامعيــة،  لعلــوم  وا اإلداريــة،  لعلــوم  ا

األكادميــي  لعــام  ا لثــاين مــن  ا لــدرايس  ا الفصــل  الطبيــة خــال 
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نتــاج  إ لألبحــاث  لجامعــة  ا مديــر  ئــب  نا مكتــب  يواص��ل 
إىل  تهــدف  لتــي  وا  2019/2018 األكادميــي  م  للعــا تــه  را إصدا

تها  وسياســا لكويــت  ا جامعــة  لة  رســا ونــر  وتوثيــق  حفــظ 

قســم  ويلتــزم   . مليــاً عا برازهــا  إ و لبحثيــة  وا لعلميــة  ا

ــل  م ــامل متكا أع ــدول  ــذ ج بتنفي ــاث  األبح ــاع  ــات يف قط املطبوع

ملختلــف  املطلوبــة  لجديــدة  ا املطبوعــات  مــات  لتزا ا مــن 

ملقــررة  ا لبحثيــة  وا لعلميــة  ا واألنشــطة  مــج  لربا وا ليــات  لفعا ا

واملطويــات  لكتيبــات  ا نتــاج  إ يتــوىل  حيــث  م،  لعــا ا ل  طــوا

نــب  جا إىل  ملتنوعــة،  ا لقطــاع  ا ليــات  فعا لجميــع  وامللصقــات 

ملجــاالت  املرشــد  مثــل  لرئيســة  ا لدوريــة  ا املطبوعــات  ر  إصــدا

دعــم  نــني  وقوا عــد  وقوا األبحــاث،  وخاصــات  األبحــاث، 

لســنوية  ا ليــات  لفعا ا أبــرز  ومــن   . وغريهــا لعلمــي  ا لبحــث  ا

ــوم  “ي ــي  األكادمي م  ــا لع ا ــال  ــات خ املطبوع ــم  ــا قس يتواله ــي  لت ا

لعقــد  كــراً  با دات  االســتعدا تبــدأ  حيــث  لعلمــي”،  ا مللصــق  ا

نية  اإلنســا للكليــات  ســنوياً  لقطــاع  ا ينظمهــا  لتــي  ا تــه  ليا فعا

د  إعــدا لقســم  ا تــوىل  وقــد  مــارس.  شــهر  خــال  لعلميــة  وا

ليتــني  لفعا با لخاصــة  ا لدعــوة  ا قــات  وبطا اإلعانيــة  مللصقــات  ا

لجميــع  عتــه  طبا نــب  جا إىل  لكليــات،  ا جميــع  يف  وتوزيعهــا 

ــاً  92 ملصق ــات ) 207 ملصق ــا  ــغ عدده ل لبا ا ــاركة  املش ــات  مللصق ا

ومعهــد  لعلميــة  ا للكليــات  ملصقــاً   115 و  نية  اإلنســا للكليــات 

لكتيبــات  ا د  إعــدا تــوىل  كــام   ، لعلميــة( ا لألبحــاث  لكويــت  ا

لتوثيــق  لحــدث  ا املشــاركة يف  امللصقــات  لتــي تضــم خاصــات  ا

لكليــات  ا أبحــاث  ولتهــا  تنا لتــي  ا لبحثيــة  ا املجــاالت  مختلــف 

ملهتمــني. وا للباحثــني  كمرجــع  وتقدميهــا 

املواقــع  تحديــث  عــىل  العمــل  يتــم  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

وإثــراء  لألبحــاث  الجامعــة  مديــر  نائــب  ملكتــب  اإللكرتونيــة 

لتجميــع  املتواصــل  العمــل  جانــب  إىل  باســتمرار،  محتوياتهــا 

مطويــات  وتحديــث  األبحــاث،  نــرة  مــن  لقــادم  ا لعــدد  ا مــادة 

ملــا  املتنوعــة  املتطلبــات  ومتابعــة  املختلفــة،  لبحثيــة  ا الربامــج 

لعــام.  ا ليــات يف قطــاع األبحــاث عــىل مــدار  يســتجد مــن برامــج وفعا

ــود مضاعــف،  ــرية ومجه ــتعدادات كب ــاج هــذه اإلصــدارات الس وتحت

املطبوعــات  لقســم  تحديــاً  يعتــرب  وإصدارهــا  إعدادهــا  أن  كــام 

املتنوعــة  لبحثيــة  ا والربامــج  األنشــطة  مبتطلبــات  الكامــل  للوفــاء 

اإلعــداد  يف  ئيــة  لنها ا باملواعيــد  وااللتــزام  لعــام  ا مــدار  عــىل 

الجديــدة،  واملبــادرات  لبحثيــة،  ا األولويــات  وتــأيت  لتســليم.  وا

جميعــاً  لتقــدم  املتعــددة،  التخصصــات  ذات  املشــرتكة  واملشــاريع 

وتصميمهــا  تجميعهــا  يتــم  لتــي  ا للمعلومــات  متنوعــة  مصــادر 

املطبوعــات  نشــاط  ويعتــرب  جديــدة.  كمطبوعــات  وإنتاجهــا 

أهــم  بنــر  الخاصــة  األبحــاث  قطــاع  تيجية  إســرتا مــن  ا  جــزًء

إلبقــاء  املختلفــة  املطبوعــات  خــال  مــن  لبحثيــة  ا املعلومــات 

لبحثيــة  ا باألنشــطة  تامــة  يــة  درا عــىل  األكادميــي  املجتمــع 

واألنشــطة  الربامــج  ولعوملــة  لعــام،  ا الوعــي  ولنــر  املتنوعــة، 

يف  املتطلبــات  هــذه  وبأخــذ  املختلفــة.  املؤسســية  واإلنجــازات 

األول  املصــدر  األبحــاث  قطــاع  مطبوعــات  ســتظل  االعتبــار، 

لعلميــة  ا بالربامــج  يتعلــق  مــا  كل  حــول  املوثوقــة  للمعلومــات 

ــة  لعاملي ا ــورة  ــن الص ــؤولة ع ــا املس أنه ــام  ــية، ك ــة املؤسس لبحثي وا

الكويــت. لجامعــة 

مجموعة من إصدارات قطاع األبحاث
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تعمــل  األبحــاث،  لقطــاع  املتنــوع  األعــامل  جــدول  جانــب  وإىل 

برامجهــا  يف  والحيويــة  النشــاط  بنفــس  لــه  التابعــة  املراكــز 

ــي  ــر العلم ــس الن ــدارات، فمجل ــات واإلص ــا للمطبوع ــة به الخاص

ــة بشــكل دوري، كــام  يواصــل إصــدار سلســلة مــن املجــات العلمي

ــة  ــق علمي ــة وثائ ــرة العربي ــج والجزي ــات الخلي ــز دراس ــدر مرك يص

ــب  ــة ملكت ــة التابع ــز الثاث ــذه املراك ــكل ه ــة. وتش ــة متنوع وثقافي

ــس النــر  ــر الجامعــة لألبحــاث )قطــاع األبحــاث، ومجل ــب مدي نائ

أســاس  العربيــة(  والجزيــرة  الخليــج  دراســات  ومركــز  العلمــي، 

ــىل  ــم ع ــاع، والقائ ــاص بالقط ــدارات الخ ــات واإلص ــج املطبوع برنام

ــوب.  ــي املطل ــور العامل ــق الحض ــدة وتحقي ــات املعتم ــر املعلوم ن

مطبوعــات  وإصــدار  إعــداد  الهــدف  هــذا  تحقيــق  ويتطلــب 

ــواد  ــات، وامل ــل املعلوم ــة، وتحلي ــة البحثي ــة بالسياس ــة خاص متنوع

اإلعاميــة، والتقاريــر البحثيــة، ونــرات األخبــار، وذلــك لوضــع 

االهتــامم  دائــرة  يف  وإنجازاتهــا  وأنشــطتها  املؤسســية  الربامــج 

إنتــاج  اســتمرارية  املتطلبــات  هــذه  وتحتــم  وعامليــاً.  محليــاً 

مديــر  نائــب  مكتــب  يصدرهــا  التــي  املطبوعــات  مــن  العديــد 

طــوال  الثاثــة  مراكــزه  عمــل  إطــار  ضمــن  لألبحــاث  الجامعــة 

ــام.  الع

ــس  ــاث، ومجل ــاع األبح ــة )قط ــز الثاث ــدارات املراك ــي إص ــام ي وفي

النــر العلمــي، ومركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة( يف 

الفــرتة مــن نوفمــرب 2018 إىل مايــو 2019 :

1.  إصــدارات قطــاع األبحاث :

ــم إصدارهــا يف  ــر 2018 : ت ــرشة األبحــاث الســنوية، عــدد أكتوب •  ن

أكتوبــر 2018 لتغطــي أهــم األنشــطة والفعاليــات يف قطــاع األبحــاث 

مقدمتهــا  يف  جــاء  والتــي   ،2018/2017 األكادميــي  العــام  خــال 

والكليــات  اإلنســانية  للكليــات  العلمــي  امللصــق  يــوم  فعاليــات 
 ،SPSS العلميــة، وورشــة عمــل

الســنوي  التنويــري  واللقــاء 

التمهيــدي،  البحــث  لســلفة 

الباحثــني،  بجوائــز  والفائــزون 

البلــدان  مســتقبل  ونــدوة 

عــىل  والحاصلــون  النفطيــة، 

بــراءات االخــرتاع، ونــدوة تحليــة 

ــن ورش العمــل  ــدد م ــاه، وع املي

ــف  ــة يف مختل ــة املتبع والبحثي

العمــل،  ومراكــز  اإلدارات 

شــامل  إصــدار  خــال  مــن 

ديناميكيــة  صــورة  يعــرض 

وتطورهــا  الكويــت  لجامعــة 

ــا  ــدم هويته ــرتاتيجي، ويق اإلس

ويســتعرض  للعــامل.  املتميــزة 

عامــة  نظــرة  اإلصــدار  هــذا 
الربامــج  وجــودة  كفــاءة  عــن  وتحليليــة 

املقدمــة، وفاعليــة اآلليــات اإلداريــة املتبعــة، 
لتشــكل جميــع هــذه الجوانــب كيانــاً أكادمييــاً نشــطاً ومتميــزاً. وتــم 

تكليــف مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث بإعــداد وإنتــاج 

ــر  ــة مدي ــت رعاي ــا تح ــم إصداره ــي يت ــزة الت ــة املتمي ــذه الوثيق ه

جامعــة الكويــت منــذ العــام 2005، حيــث تــم إصــدار الطبعــة 

الثانيــة يف العــام  األوىل يف ذلــك العــام، ليعقبــه إصــدار الطبعــة 

ــة  ــتحوذت الطبع ــد اس ــام 2014. وق ــة يف الع ــة الثالث 2009، والطبع

2018 عــىل  الكويــت  الرابعــة مــن إصــدار ملحــات عــن جامعــة 

ــع قطاعــات  ــم التواصــل مــع جمي ــث ت ــامم قطــاع األبحــاث، حي اهت

الجامعــة وكلياتهــا وإداراتهــا ومراكزهــا املختلفــة إلمتــام العمليــة 

الضخمــة الخاصــة بتحديــث هــذا الكــم الكبــري مــن املعلومــات 

شــاملة  إســرتاتيجية  وثيقــة  إنتــاج  النهايــة  يف  ليتــم  واإلجــراءات، 

لجميــع جوانــب العمــل يف الجامعــة مــن برامــج ومصــادر ومنشــآت 

واحــد  إصــدار  يف  مســتقبلية،  وتطلعــات  وإنجــازات  وأنشــطة 

ــة. ــة واإلنجليزي ــني العربي ــاج هــذا اإلصــدار باللغت ــم إنت ــل. يت متكام

ــة  ــن جامع ــات م ــب اخرتاع •  كتي

إصــداره  وتــم   :  2018 الكويــت 

تضمــن  حيــث   ،2018 أكتوبــر  يف 

لباحثــي  جديــدة  اخرتاعــات   8

تســجيلها  تــم  الكويــت،  جامعــة 

يف  االخــرتاع  بــراءات  مكتــب  يف 

ــة )اخــرتاع  ــوم الحياتي ــة العل ــان(، وكلي ــات(، والطــب )اخرتاع اخرتاع

واحــد(، حيــث احتــوى الكتيــب عــىل عنــوان املــروع، وفريــق 

البحــث، ورقــم بــراءة االخــرتاع، وخاصــة مــروع البحــث. وتــم 

واإلنجليزيــة. العربيــة  باللغتــني  إصــداره 

توزعــت  وقــد  األمريكيــة.  املتحــدة  الواليــات 

االخرتاعــات عــىل كليــات الهندســة والبــرتول ) 5 

اإلنســانية  للكليــات  العلميــة  امللصقــات  خاصــات  كتيبــات   •

جميــع  توثيــق  عــىل  األبحــاث  قطــاع  دأب   :  2019 والعلميــة 

العلمــي  امللصــق  يــوم  فعاليــة  يف  املشــاركة  العلميــة  امللصقــات 

والعلميــة،  اإلنســانية  للكليــات  ســنوياً  القطــاع  يقيمهــا  التــي 

)الكليــات  مــارس2019   13 يف  العــام  هــذا  عقدهــا  تــم  حيــث 

وتقــدم  العلميــة(.  )الكليــات   2019 مــارس   20 و  اإلنســانية(، 

ــه  ــل إلي ــا توص ــدث م ــة أح ــذه الفعالي ــة يف ه ــات املعروض امللصق

الباحثــون يف كليــات جامعــة الكويــت مــن خــال أبحاثهــم الجاريــة 

واملســتكملة، حيــث يتــم إنتــاج كتيبــان منفصــان، فيضــم األول 

ــت  ــي بلغ ــانية الت ــات اإلنس ــة الكلي ــة يف فعالي ــات املعروض امللصق

الثابتــة  املواضيــع  جانــب  إىل  التخصصيــة، 

مثــل سلســلة األبحــاث املتميــزة، وأحــدث 
وإحصائيــات  لألبحــاث،  الجامعــة  مديــر  نائــب  مكتــب  إصــدارات 

لنــرة األبحــاث عــدد  الوصــول  الكليــات. ومــن املمكــن  أبحــاث 

ــاث  ــة لألبح ــر الجامع ــب مدي ــب نائ ــع مكت ــرب موق ــر 2018 ع أكتوب

واإلنجليزيــة. العربيــة  باللغتــني   )www.ovpr.kuniv.edu(

2018/2017 : وتــم إصــداره يف  ملحــات عــن جامعــة الكويــت   •

نهايــة العــام 2018. ويعتــرب هــذا اإلصــدار مــن أهــم إصــدارات 

الجامعــة  لرؤيــة  مميــزاً  بُعــداً  يقــدم  حيــث  الكويــت،  جامعــة 

واإلداريــة  األكادمييــة  وإجراءاتهــا  وآيديولوجيتهــا،  املؤسســية 
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ــت  ــن س ــاً م ــام 92 ملصق ــذا الع ه

ــوم  ــة، والعل ــات )اآلداب، والرتبي كلي

والريعــة  والحقــوق،  اإلداريــة، 

والعلــوم  اإلســامية،  والدراســات 

الكتيــب  ويضــم  االجتامعيــة(، 

يف  عرضــت  ملصقــاً   115 الثــاين 

فعاليــة امللصــق العلمــي للكليــات 
العلميــة مــن أربــع كليــات )علــوم وهندســة 

والعلــوم  والبــرتول،  والهندســة  الحاســوب، 
ــة.  ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي ــب معه ــوم(، إىل جان ــة، والعل الحياتي

الفعاليــات  يف  املشــاركة  امللصقــات  خاصــات  الكتيبــات  وتقــدم 
حســب الكليــات، حيــث يعتــرب هــذا اإلصــدار 

النشــاط  تطــورات  أبــرز  لتوثيــق  ســجاً 

ــة التدريــس،  البحثــي ألعضــاء هيئ

وطلبــة  املســاعدين،  واملدرســني 

الدراســات العليــا. ويتــم عــرض 

ــات عــىل املوقــع اإللكــرتوين  الكتيب

الجامعــة  مديــر  نائــب  ملكتــب 

العربيــة  باللغتــني  لألبحــاث 

واإلنجليزيــة.

ــم  ــري للموس ــدأ التحض ــاث : ب ــاع األبح ــرى يف قط ــات األخ •  املطبوع

ــة  ــانية والعلمي ــات اإلنس ــي للكلي ــق العلم ــة امللص ــن فعالي ــد م الجدي

ومــا يصاحبــه مــن مــواد إعاميــة متنوعــة تشــمل اإلعانــات والدعــوات 

وطباعــة امللصقــات وإعــداد الكتيبــات، كــام يجــري العمــل عــىل إعــداد 

متطلبــات الفعاليــات القادمــة مثــل ورش SPSS، واللقــاء التنويــري 

ــة الســنوية  ــدي، واالســتعداد لاحتفالي الســنوي لســلفة البحــث التمهي

ــراءات االخــرتاع، وأفضــل  ــز الباحثــني، وب لتكريــم الحاصلــني عــىل جوائ

امللصقــات املشــاركة يف يــوم امللصــق العلمــي، إىل جانــب التحضــري 

ــن  ــا م ــنوية، وغريه ــاث الس ــرة األبح ــن ن ــادم م ــدد الق ــدار الع إلص

ــة. ــطة املتنوع ــج واألنش ــات والربام الفعالي

2.  إصــدارات مجلــس النــرش العلمي:

يواصــل مجلــس النــر العلمــي إصــدار أحــدث املجــات العلميــة 

الدوريــة املتنوعــة يف جامعــة الكويــت، حيــث تقــدم للباحثــني أحــدث 

الدراســات واملقــاالت ضمــن 10 مجــات علميــة يصدرهــا املجلــس 

: كاآليت 

حوليات اآلداب والعلوم االجتاعية، املجلد 39 – سبتمرب 2018.  •

حوليات اآلداب والعلوم االجتاعية، املجلد 39 – ديسمرب 2018.  •

مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، املجلــد 44 – العــدد 170،   •

ــر 2018. أكتوب

مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، املجلــد 44 – العــدد 171،   •

ــر 2019. يناي

ــدد 113،  ــد 33 – الع ــة والدراســات اإلســامية، املجل ــة الرشيع مجل  •

يونيــو 2018.

ــدد 114،  ــد 33 – الع ــة والدراســات اإلســامية، املجل ــة الرشيع مجل  •

.2018 ســبتمرب 

ــدد 115،  ــد 33 – الع ــة والدراســات اإلســامية، املجل ــة الرشيع مجل  •

.2018 ديســمرب 

املجلــة العربيــة للعلــوم اإلنســانية، املجلــد 36 – العــدد 144، خريف   •

.2018

املجلــة العربيــة للعلــوم اإلنســانية، املجلــد 37 – العــدد 145، شــتاء   •

.2019

ــو  ــاين، الســنة السادســة، يوني ــة األبحــاث الهندســية، العــدد الث مجل  •

.2018

مجلــة األبحــاث الهندســية، العــدد الثالــث، الســنة السادســة، ســبتمرب   •

.2018

مجلــة األبحــاث الهندســية، العــدد الرابــع، الســنة السادســة، ديســمرب   •

.2018

مجلة الحقوق، املجلد 42، العدد الثالث، سبتمرب 2018.  •

املجلة الرتبوية، املجلد 32، سبتمرب 2018.  •

املجلــة العربيــة للعلــوم اإلداريــة، املجلــد 25، العــدد الثالث، ســبتمرب   •

.2018

45، العــدد الرابــع، أكتوبــر  مجلــة الكويــت للعلــوم، املجلــد   •

.2018

3. إصــدارات مركــز دراســات الخليج والجزيــرة العربية :

قــام مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة بإصــدار ونــر 

يف  الرئيســة  بالقضايــا  املتعلقــة  والتقاريــر  الدراســات  أحــدث 
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اإلصــدارات  أحــدث  إىل  إضافــًة  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  منطقــة 

ــي : ــت ماي ــق تضمن ــات ووثائ ــر وملخص ــب وتقاري ــة كت ــىل هيئ ع

•  ســجل األحــداث الجاريــة يف الخليــج ومنطقــة شــبه الجزيــرة 

العربيــة : ميثــل هــذا اإلصــدار توثيقــاً ألهــم األحــداث الجاريــة 

ــدر  ــث ص ــة، حي ــرة العربي ــبه الجزي ــريب وش ــج الع ــة الخلي يف منطق

مؤخــراً عــددان جديــدان تســتمر مــن خالهــام مســرية السلســلة 

)يوليــو-  87 والعــدد  )إبريل-مايو-يونيــو2018(،   86 العــدد  هــام 

يف  الجاريــة  األحــداث  ســجل  ويعتــرب  أغسطس-ســبتمرب2018(. 

يتــم  دوريــاً  إصــداراً  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  ومنطقــة  الخليــج 

ــز. ــل املرك ــن قب ــام م ــرات يف الع ــع م ــه أرب إنتاج

•  سلســلة التقاريــر اإلســرتاتيجية:

ــات  ــرتاتيجية إىل دراس ــر اإلس ــلة التقاري ــق سلس ــدث وثائ ــتند أح تس

القــرار.  وصنــاع  املعرفــة  بــني  الفجــوة  لســد  متخصصــة  علميــة 

وقــد صــدر حديثــاً عــن السلســلة تقريــر بعنــوان : “ محدوديــة 

التكامــي” ، وهــو دراســة مقارنــة بــني  العنــارص املكونــة للبنــاء 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العــريب واتحــاد املغــرب العــريب 

ــر  ــذا التقري ــد ه ــل. أع ــات يف التكام ــاركة الربملان ــتوى مش ــىل مس ع

ــام 2018. ــال الع ــره خ ــم ن ــي، وت ــادق مرزوق ــن ص ــامد ب د. ع

•  سلســلة اإلصــدارات الخاصة: 

البحثيــة  األوراق  عــىل  تعتمــد  محكمــة  علميــة  سلســلة  وهــي 

ــوان : “اإلدارة  ــة بعن ــج دراس ــز نتائ ــدر املرك ــث أص ــة، حي املتخصص

ــا  ــة”، أعده ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة يف دول مجل املحلي

ــام 2018. ــا يف ع ــم إصداره ــب، وت ــؤاد الدي د. ف

املاجســتر  لربامــج  الجامعيــة  الرســائل  ملخصــات  سلســلة    •

ــتري  ــائل املاجس ــات رس ــلة ملخص ــذه السلس ــق ه ــوراه:  وتوث والدكت

: مايــي  منهــا  اإلصــدارات  أحــدث  والدكتــوراه، حيــث تضمنــت 

الــذيك  النظــام  برنامــج  أثــر   “  : بعنــوان  دكتــوراه  أ .رســالة 

الناقــد  التفكــر  عــى  البــارع  واملفكــر  املعرفــة  ملعالجــة 

ــطة  ــن املتوس ــات يف املرحلت ــات املتفوق ــدى الطالب ــي ل واإلبداع

والثانويــة بدولــة الكويــت”، أعدتهــا د. معــايل نــارص فهيــد 

.2018 العــام  يف  وتــم نرهــا  العجمــي، 

رســالة ماجســتر بعنوان: ب . 

والســيايس  والفكــري  الدينــي  التســامح  قيــم  “مســتوى 

وجهــة  مــن  الكويــت  جامعــة  طلبــة  لــدى  واالجتامعــي 

نظرهــم”، أعدتهــا أ. ليــىل ســليامن محمــد، وتــم نرهــا يف 

.2018 العــام 

لألبحــاث  الجامعــة  مديــر  نائــب  مكتــب  إصــدارات  وتشــكل 

إســرتاتيجية  مــن  أساســياً  جــزًءا  لــه  التابعــة  العمــل  ومراكــز 

تعتمــد  والتــي  املؤسســية،  األبحــاث  لعوملــة  األبحــاث  قطــاع 

جميــع  الســتيفاء  واإلصــدارات  الوثائــق  مختلــف  إنتــاج  عــىل 

الحيويــة  املعلومــات  ولنــر  البحثــي،  املجتمــع  احتياجــات 

والبحثيــة.  العلميــة  الكويــت  جامعــة  بإنجــازات  املتعلقــة 

لتوثيــق  أساســية  مراجــع  األبحــاث  قطــاع  إصــدارات  وتعتــرب 

ــىل  ــل ع ــث تعم ــة، حي ــاث العلمي ــال األبح ــورات يف مج ــم التط أه

اإلســرتاتيجية  املعلومــات  لتبــادل  الخارجــي  التواصــل  تعزيــز 

الجامعيــة،  الربامــج  يف  واملشــاركة  املؤسســية،  األبحــاث  حــول 

إىل  والبحثــي،  العلمــي  التعــاون  جســور  ملــد  الفرصــة  وإتاحــة 

صنــاع  يحتاجهــا  التــي  والتقاريــر  املعلومــات  تقديــم  جانــب 

هــو  املطبوعــات  لربنامــج  األول  الدافــع  يعتــرب  لذلــك،  القــرار. 

املجــال  ديناميكيــة  عــىل  والرتكيــز  املؤسســية  الرؤيــة  تعزيــز 

البحثــي املؤســي يف جامعــة الكويــت، إضافــًة إىل توفــري فــرص 

القيمــة  ذات  املبتكــرة  األبحــاث  مجــال  يف  والتطويــر  البحــث 

مخرجــات  إلنتــاج  تقــود  والتــي  العاليــة،  والجــودة  العلميــة 

تعزيــز  عــىل  يعمــل  مــام  عامليــاً،  معتمــدة  اســتثنائية  بحثيــة 

جميــع  توزيــع  ويتــم  الكويــت.  لجامعــة  العامليــة  املكانــة 

إصــدارات قطــاع األبحــاث عــىل نطــاق واســع وتتوفــر النســخ 

للنســخ  الوصــول  ميكــن  كــام  الطلــب،  عنــد  منهــا  املطبوعــة 

ــر  ــب مدي ــب نائ ــة ملكت ــع اإللكرتوني ــىل املواق ــا ع ــة منه اإللكرتوني

لألبحــاث. الجامعــة 

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

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

إصدارات مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

إصدارات مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
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سلسلة األحباث املتميزة -  15

 سلسلة األحباث املتميزة    15 

تق��دم سلســلة األبحــاث املتميــزة – 15 تغطيــة موســعة 
لإلنجــازات البحثيــة الخاصــة بالحاصلــني عــىل املكافــآت 

العلمــي  للتميــز  التشــجيعية نظــري تحقيقهــم  البحثيــة 

يف أبحاثهــم املنشــورة، التــي ظهــرت يف أفضــل املجــات 

 ،JCR العامليــة ذات عامــل التأثــري واملصنفــة ضمــن فهــرس

ــر النهــايئ للمــروع.  ــاز يف التقري ــق االمتي إىل جانــب تحقي

ــود  ــة التشــجيعية اســتمرارية الجه ــآت البحثي ــل املكاف ومتث

التــي يبذلهــا قطــاع األبحــاث لدعــم ثقافــة الجــودة العاليــة 

ــة  ــة العاملي ــع املكان ــو رف ــات، كخطــوة نح ــاث الكلي يف أبح

ــزة.  ــة املتمي لجامعــة الكويــت مــن خــال األبحــاث العلمي

ويســعى القطــاع مــن خــال برنامــج املكافــآت إىل تشــجيع 

أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل اعتــامد عوامــل اإلبــداع 

واالبتــكار واألصالــة يف أبحاثهــم العلميــة، والعمــل عــىل 

إيجــاد الحلــول العلميــة املامئــة للمشــاكل املعــارصة التــي 

يواجههــا العــامل. ومنــذ إقــراره، هــدف برنامــج املكافــآت إىل 

ــة  ــودة العالي ــة و الج ــة العلمي ــاث ذات القيم ــاج األبح إنت

التــي مــن املمكــن قياســها عــرب تصنيــف JCR العاملــي 

الــذي يعتمــده القطــاع يف تقييــم جــودة و تأثــري األبحــاث 

املنشــورة يف جامعــة الكويــت. لذلــك، تعتــرب املكافــآت 

البحثيــة التشــجيعية فرصــة متاحــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 

لبلــوغ املكانــة العامليــة املنشــودة مــن خــال الجــودة 

ــم. ــة ألبحاثه ــة العالي ــة العلمي والقيم

ويف ســياق ســعيه الدائــم لتوفــري انتشــاٍر واســع للمنجــزات 

البحثيــة يف جامعــة الكويــت، يقــدم قطــاع األبحــاث ابتــداًء 

مــن هــذا العــدد مــن نــرة األبحــاث مثانيــة أبحــاث 

ــة، إلتاحــة فــرٍص أكــرب لنــر  ــان تحــت كل فئ ــزة، اثن متمي

ــا. ــع به ــف املجتم ــزة  وتعري ــة املتمي األوراق البحثي

وقــد أثبتــت الزيــادة املســتمرة يف أبحــاث جامعــة الكويــت 

املنشــورة يف املجــات العامليــة الواقعــة ضمــن تصنيــف 

JCR فاعليــة املكافــآت البحثيــة التشــجيعية، حيــث أظهــرت 

ــورة يف  ــة املنش ــؤرش األوراق البحثي ــاع م ــات ارتف اإلحصائي

 ،JCR ــف ــن تصني ــن Q1 إىل Q4 ضم ــة م ــات املصنف املج

وتراجــع عــدد األوراق املنشــورة يف املجــات غــري املحكمــة 

أو بــدون عامــل تأثــري. ويــدل هــذا االنخفــاض بوضــوح عــىل 

تزايــد اتجــاه أعضــاء هيئــة التدريــس نحــو أفضــل املجــات 

العامليــة ضمــن تصنيــف JCR، مــام يعــزز جــودة األبحــاث 

املنشــورة يف جامعــة الكويــت.

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــد ألعض ــه املتزاي ــذا التوج ــرب ه ويعت

ــري العــايل نتيجــة  ــة ذات عامــل التأث نحــو املجــات العاملي

ــة  ــآت البحثي ــه املكاف ــذي تلعب ــال ال ــدور الفع ــارشة لل مب

التشــجيعية، حيــث يشــري العــدد اإلجــاميل للحاصلــني 

عليهــا منــذ تأسيســها و حتــى يومنــا هــذا إىل قــوة تأثريهــا 

ــات.  ــاث الكلي ــودة يف أبح ــل الج ــع عام ــا يف رف وفاعليته

وتســلط سلســلة األبحــاث املتميــزة الضــوء عــىل اإلنجــازات 

ــجيعية،  ــة التش ــآت البحثي ــىل املكاف ــني ع ــة للحاصل العلمي

حيــث تعمــل عىل نــر الوعــي بالنتائــج البحثية االســتثنائية 

التــي تــم إنتاجهــا مــن خــال األبحــاث املمولــة وغــري 

املمولــة، إىل جانــب تحقيــق تقديــر امتيــاز يف التقريــر النهايئ 

للمــروع. وتحــدد لوائــح وقوانــني دعــم البحــث العلمــي يف 

قطــاع األبحــاث متطلبــات الحصــول عــىل املكافــآت البحثية، 

حيــث تخصــص مكافــأة قدرهــا 1000 د.ك. لألبحــاث املمولة 

متنــح ملــن أنجــز بحثــاً متميــزاً منشــوراً يف أفضــل %25 مــن 

املجــات املحكمــة ذات عامــل التأثــري حســب تصنيــف 

ــاث  ــبة لألبح ــا بالنس ــي. أم ــي املعن ــال العلم JCR يف املج

ــأة قدرهــا 1000 د.ك. للباحــث  ــح مكاف ــة، فتمن غــري املمول

ــر  ــه أك ــرتك في ــذي يش ــث ال ــني )يف البح ــع الباحث أو لجمي

مــن مؤلــف واحــد(، وذلــك لــكل بحــث منشــور يف أفضــل 

ــب  ــري حس ــل التأث ــة ذات عام ــات املحكم ــن املج %25 م

تصنيــف JCR يف املجــال العلمــي املعنــي. إضافــًة إىل ذلــك، 

ــس  ــث رئي ــكل باح ــا 500 د.ك. ل ــأة قدره ــح مكاف ــم من يت

ــن  ــاز” م ــر “ممت ــىل تقدي ــل ع ــايئ حص ــر نه ــن كل تقري ع

محكــم خارجــي للكليــات العلميــة واإلنســانية، كــام متنــح 

ــس  ــة التدري ــة بقيمــة 4000 د.ك. لعضــو هيئ ــأة مالي مكاف

مــرة واحــدة لــكل مــروع، رشيطــة أن يتــم نــر املخرجات 

العلميــة ملروعــه يف أفضــل %25 مــن مجــات Q1 حســب 

ــي. تصنيــف JCR يف املجــال العلمــي املعن

ــاث  ــات األبح ــر ملخص ــا ن ــم هن ــراء: يت ــات الق )ملعلوم

متامــاً كــام وردت مــن الباحثــني الفائزيــن باملكافــآت، 

وتقــدم أهــداف أبحاثهــم ومخرجاتهــا ونتائجهــا(.

ــدم الجــزء الخامــس عــر مــن  ــح، يق ــذه اللوائ ــاً له ووفق

باملكافــآت  فائزيــن  املتميــزة مثانيــة  األبحــاث  سلســلة 

البحثيــة التشــجيعية مــع ملخــص تقريــر أبحاثهــم املتميزة، 

ــك كاآليت: وذل

 ،)EV01/13 أ.د. خلــدون رحــال )املــروع املمول رقــم  .1

مــن قســم الهندســة املدنية يف كليــة الهندســة والبرتول، 

عــن بحثــه بعنــوان :

“مقاومــة الكمــرات الخرســانية املســلّحة املصنوعــة مــن 
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صلبــوخ معــاد تدويــره لقــوى القــص” 

املنشور يف مجلة

191)2018(, 866–876.

رقــم  املمــول  )املــروع  دمييرتيــوس  تاســوس  د.   .2

QE02/15(، مــن قســم هندســة الكمبيوتــر يف كليــة 

: بعنــوان  بحثــه  عــن  الحاســوب،  وهندســة  علــوم 

”Secure and scalable aggregation in the smart 

grid resilient against malicious entities“ 

Ad Hoc Networks,2016,50,58-67 املنشور يف مجلة

ــم  ــن قس ــول(، م ــري مم ــروع غ ــر )م ــامي أصف أ.د. س  .3

ــوان : ــه بعن ــن بحث ــب، ع ــة الط ــة يف كلي الجراح

“عمليــة جراحيــة جديــدة إلصــاح تضييــق فتحــة الــرج 

بعــد عمليــات البواســري” 

 The World Journal of مجلــة  يف  املنشــور 

.su rge r y, 2018

د. عبداللــه البســام )مــروع غــري ممــول(، مــن قســم   .4

ــه  ــن بحث ــة، ع ــة الصيدل ــة يف كلي ــة الصيدل ــة مهن مزاول

ــوان: بعن

”Knowledge Perceptions and Confidence 

of Physicians and Pharmacists towards 

Pharmacogenetics Practice in Kuwait“

PloS One,13)9(2018,1-16 املنشور يف مجلة

أ.د. كــال توفيــق حطــاب )التقريــر النهــايئ للمــروع   .5

رقــم HC02/16(، مــن قســم الفقــه املقــارن والسياســة 

الرعيــة يف كليــة الريعــة والدراســات اإلســامية، عــن 

بحثــه بعنــوان:

ــة  ــود مــن منظــور إســامي – حال ــات قيمــة النق “تقلب  

“ الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 

ــروع  ــايئ للم ــر النه ــودري )التقري ــتار ش أ.د. عبدالس  .6

وعلــوم  املكتبــات  قســم  مــن   ،)OI01/16 رقــم 

ــه  ــن بحث ــة، ع ــوم االجتامعي ــة العل ــات يف كلي املعلوم

بعنــوان:

ــامل: دراســة  ــات يف قطــاع االع “إدارة واتاحــة املعلوم  

ــة”  ــركات الكويتي ــات يف ال ــم املعلوم ــات دع ــن خدم ع

أ.د. عصــام العــويض )املكافــأة التشــجيعية ملــروع   .7

الهندســة  قســم  مــن   ،)EM01/16 رقــم  البحــث 

امليكانيكيــة يف كليــة الهندســة والبــرتول، عــن بحثــه 

بعنــوان:

“شاشــات شمســية مزدوجــة للنوافــذ للتحكــم يف أشــعة الشــمس 

بالكويــت”

د. حســن املهــري )املكافــأة التشــجيعية ملــروع البحث   .8

رقــم RQ02/15(، مــن قســم علــم الحاســوب يف كليــة 

علــوم وهندســة الحاســوب، عــن بحثــه بعنــوان :

“منهجيــات وخوارزميــات لوضــع نظــام عــىل 

الشــبكات  يف  األمــن  مخاطــر  لتخفيــف  األداء 

الكبــرية” 

"مقاومة الكمرات اخلرسانية املسّلحة 

املصنوعة من صلبوخ معاد تدويره لقوى 
القص”  

أ.د. خلدون رحال 

 ،)EV01/13 املروع املمول رقم(

قسم الهندسة املدنية ، كلية الهندسة والبرتول

إن الخرســانة هــي ثــاين أكــر املــواد اســتهاكاً يف العــامل بعــد 

املــاء.  ويتطلــب إنتــاج الخرســانة اســتخدام كميــات كبــرية 

مــن األســمنت والرمــل والــركام الخشــن )الصلبــوخ(. وعــادة 

مــا يشــكل وزن الصلبــوخ أكــر مــن 50 ٪ من وزن الخرســانة.

ــر مــواد البنــاء هــي يف طليعــة اهتاممــات  إن اســتدامة توفّ

املجتمــع، ويتصــدر البحــث عــن بدائــل من مصــادر متجددة 

محــور الكثــري مــن البحــوث العلميّــة. وإن أحــد أكــر 

ــات  ــره هــو النفاي ــاد تدوي ــوخ املع املصــادر الواعــدة للصلب

الخرســانية. فــإن اســتخدام النفايــات الخرســانيّة إلنتــاج 

ــدة  ــانة الجدي ــتخدامها يف الخرس ــا الس ــاد تدويره ــواد مع م

يقلــل مــن اســتخدام املــوارد الطبيعيــة ويقلــل من اســتخدام 

مدافــن النفايــات ويقلــل مــن اســتخدام الطاقــة املســتخدمة 

ــتخدام ركام  ــة باس ــانة املنتج ــار إىل الخرس ــاج.  ويش يف اإلنت

.)RAC( ــره تســّمى ــاد تدوي ــوخ( مع خشــن )صلب

ــاين  ــن لـــ RAC يف املب ــايئ اآلم ــتخدام اإلنش ــب االس ويتطل

والجســور ومشــاريع البنيــة التحتيــة الفهــم الصحيــح لتأثــري 

ــايئ  ــلوك اإلنش ــىل الس ــره ع ــاد تدوي ــركام املع ــتخدام ال اس

ــة هــذا األمــر تحديــداً ألنــه  لهــذه الخرســانة.  وتتبــني أهميّ

مــن املعــروف أن الصلبــوخ املصنــوع مــن الخرســانة املعــاد 

تدويرهــا له خصائص هندســية متدنية بشــكل عــام باملقارنة 

مــع الــركام الطبيعــّي البكــر. ويعتــرب تقييــم التأثــريات عــىل 

قــوة القــص للجســور ذات أهميــة خاصــة لســببني رئيســيني.  

فــأوالً، اّن الكــر الناجــم عــن قــوى القــص هــٌش ومفاجــٌئ 

وال يعطــي تحذيرًا عرب زيادة التشــوهات ملســتخدمي املنشــأ 

قبــل الكــر. وثانيــاً، تعتمــد قــوة القــص يشــكل مبــارش عىل 

قــوة الصلبــوخ، وميكــن أن تتأثــر بالخصائــص األدىن للصلبــوخ 

املصنــوع مــن خرســانة معــاد تدويرهــا.

وهــدف هــذا البحــث إىل فهــم أفضــل لتأثــريات اســتخدام 

Engineering Structure
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الصلبــوخ مــن خرســانة معــاد تدويرهــا عــىل مقاومــة القص 

يف الجســور الخرســانية التــي تحتــوي عــىل تســليح عــريض.  

فتــم صــب جســور باســتخدام ثاثــة أنــواع مــن الخرســانة، 

والتــي اختلفــت مــن خــال نســبة االســتبدال )PR( للــركام 

الخشــن البكــر الطبيعــي بــركام خشــن مــن الخرســانة املعاد 

تدويرهــا. والنســب املئويــة املســتخدمة كانــت 0 ٪ و 20 ٪ 

 PR  و 100 ٪.  وبالتــايل فــإن الجســور التــي اســتعمل فيهــا

 PR ــك ذات ــني أن تل ــة يف ح ــانة التقليدي ــي الخرس 0 = ه

ــن  ــل م ــة بالكام ــانية مصنوع ــور خرس ــي جس 100 = ٪ ه

صلبــوخ معــاد التدويــر. وقــد تــم اختيــار االســتبدال الجــزيئ 

بنســبة 20 ٪ للتحقــق مــن تأثــري اســتخدام نســبة صغــرية 

نســبيا مــن االســتبدال عــىل الســلوك اإلنشــايئ للجســور.

وتــم اختبــار مثانيــة عــر مــن الجســور للتحقيــق يف 

ســلوكها اإلنشــايئ تحــت تأثــري قــوى القــص.  وقــد تبــني أن 

اســتخدام PR = 20 ٪ يف صناعــة الخرســانة مل يكــن لــه تأثري 

يذكــر عــىل تشــّوهات الجســور تحــت األحــامل، وتســبب 

يف انخفــاض مقاومــة الجســور لتأثــري قــوى القــص مبــا 

معّدلــه 3 ٪ فقــط.  ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اســتبدال كل 

 )PR =  100٪( الصلبــوخ الطبيعــي بصلبــوخ معــاد تدويــره

ــص  ــوة الق ــة ق ــه 9 ٪ يف مقاوم ــاض معّدل ــبب يف انخف تس

كــام وتســبب بزيــادة التشــّوهات الرأســية يف الجســور.  ومل 

ــره عــىل  ــوخ املعــد تدوي ــري الســتخدام الصلب يُلحــظ أي تأث

ــل. أمنــاط الشــقوق والــروخ تحــت التحمي

ــي  ــص الت ــة الق ــت مقاوم ــد قورن ــك، فق ــة إىل ذل باإلضاف

ُحصــل عليهــا يف االختبــارات مــع حســابات مقاومــة القــص 

ــاء  ــم البن ــات تصمي ــن مواصف ــني م ــن اثن ــادالت م ــتخدام مع باس

 PR = 100٪ ــة املعروفــة. وقــد تبــني أن انخفــاض مقاومــة القــص يف حال

تســببت يف أن تكــون املعــادالت أقــل تحفظـًـا مــن املعتــاد عنــد اســتخدام 

ــة. ــانة التقليدي الخرس

وبالنتيجــة، فقــد أظهــر البحــث بــأن اســتبدال 20 ٪ مــن الــركام الخشــن 

ــه  ــن ل ــا مل يك ــاد تدويره ــانة املع ــن الخرس ــن م ــركام خش ــي ب الطبيع

تأثــري يذكــر عــىل ســلوك القــص يف الحــزم الخرســانية التــي تحتــوي عــىل 

حديــد عــريض.

توفــر شــبكة الكهربــاء الذكیــة فرصــا جدیــدة ملراقبــة اســتخدام 

ــات اســتهاك  ــر بیان ــي توف ــزة الت ــج األجه ــن خــال دم املســتهلك. م

الكهربــاء ، یمكــن ملوفــري الخدمــة االســتفادة مــن اســتخدام متــوازن 

للطاقــة للمزيــد مــن الفعاليــة . ویمكــن للمســتهلكین االســتفادة مــن 

ــاء.  ــا للكهرب ــوق به ــىل مصــادر أرخــص وموث خــال الحصــول ع

ــة  ــاء الذكی یجــب اســتخدام قطعــة أساســیة لنــر الشــبكة الكهرب

ــة.  ــاء ذكی ــاس كهرب ــة وهــي أجهــزة قی وتســمى بالعــدادات الذكی

للمســتهلك  الكهربــاء  اســتهاك  بدقــة  توفــر  األجهــزة  هــذه 

التنبــؤ، مــام یســاهم يف تحســین  والتــي یمكــن اســتخدامها يف 

وأيضــا  التيــار  نقــص  مــن  والوقایــة  الطاقــة  تحميــل  تــوازن 

ــك  ــع ذل ــاءة. وم ــة بكف ــتخدام الطاق ــتخدمین يف اس ــاعد املس یس

ــدم  ــة عــىل نطــاق واســع یق ــاس الذكی ــزة القی ــإن انتشــار أجه ، ف

بیانــات  جمــع  ألن  نظًــرا   ، الخصوصیــة  عــىل  خطیــرة  مخاطــر 

كبیــرة  معلومــات  عــن  یكشــف  قــد  متكــرر  بشــكل  الطاقــة 

حــول اســتخدام األجهــزة الســكنیة وبالتــايل األنشــطة الیومیــة 

املراقبــة  اســتخدام  یمكــن   ، املثــال  ســبیل  عــىل  للمســتهلك. 

الذكیــة  الشــبكة  تقنیــات  اللــذان تدعمهــام  الذكیــان  والتحكــم 

وســلوك  حیــاة  منــط  اســتنتاج  مبــارش  غیــر  أو  مبــارش  بشــكل 

ــوم ،  ــزل ، واألكل والن ــد يف املن ــك التواج ــا يف ذل ــتهلكین ، مب املس

ونــوع األجهــزة املنزلیــة، ومــا إىل ذلــك.

املســاهمة: يف هــذا العمــل ، قمنــا بتطویــر حلــول أمنیــة ملنــع   
األشــخاص الذیــن ال یمكــن الوثــوق بهــم مبــا يف ذلــك مــزود الخدمــة ، 

عــىل ربــط أمنــاط اســتهاك محــددة مــع أرس معینــة ، وبالتــايل تجنــب 

ــر  ــال تطوی ــن خ ــدف م ــذا اله ــق ه ــتهلك . نحق ــلوك املس ــف س وص

تقنیــات تجمیــع آمــن تســمح ملــزود الخدمــة بتلقــي قیاســات مشــفرة 

مــن العــدادات الذكیــة بطریقــة یمكــن مــن خالهــا حســاب االســتهاك 

ــة  ــزود الخدم ــا أن م ــة. ومب ــة األرس الفردی ــس بخصوصی ــكي دون امل ال

ــإن  ــة ، ف ــات الفردی ــول القیاس ــدد ح ــة أي يشء مح ــتطیع معرف ال یس

بروتوكوالتنــا تســمح ملــزود الخدمــة معرفــة بیانــات دقیقــة لاســتهاك 

يف الشــبكة. ومــع ذلــك ، لتكــون هــذه الخدمــة مــن أي قیمــة ، یجــب 

أخــذ مــوارد العــدادات بعیــن االعتبــار يف وقــت التصمیــم. وهــذا 

یشــمل كا مــن القــدرات الحســابیة املحــدودة للعــدادات وضعــف 

ــن األتصــال الاســليك.  أم
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ــكر وتقدیر:  الش

ــاع  ــل قط ــن قب ــي م ــل البحث ــن العم ــط م ــذا الخ ــح ه ــم من ــد ت وق

ــور  ــن العث ــة. یمك ــر املمول ــت للبحــوث غی ــة الكوی البحــوث يف جامع

عــىل مزیــد مــن التفاصیــل حــول العمــل املوضــح هنــا يف الورقــة 

Elsevier Networks Hoc Ad التــي ظهــرت يف مجلــة

http://dx.doi.org/10.1016/j.adhoc.2016.06.014

”عملي��ة جراحي��ة جدي��دة إلص��اح تضيي��ق 

فتح��ة الش��رج بعد عمليات البواس��ر”  

أ.د. سامي أصفر 

)مروع غري ممول(، 

قسم الجراحة يف كلية الطب

العمليــات الجراحيــة هــي األكــر شــيوعا لعــاج وإســتئصال البواســري. رغــم 

ــؤدي إىل تضيــق يف فتحــة  ــادرا مــا ت ــدة فإنهــا ن ــة الجي ــج هــذه العملي نتائ

ــن  ــوايل  1.5-3.8% م ــة أن ح ــات اإلكلينيكي ــت الدراس ــد أثبت ــرج.  فق ال

املــرىض قــد يصابــون بهــذا التضيــق بســبب إجــراء هــذه العمليــة.  املصابــون 

بهــذا التضيــق يعانــون كثــريا مــن صعوبــة اإلخــراج )التــربز( لضيــق الفتحــة 

ــة بــآالم مربحــة مــام يــؤدي إىل إدمانهــم عــىل إســتعامل ملينــات  مصحوب

ــة إخــراج.   ــة قبــل كل عملي الخــروج وعــىل إســتعامل الحقــن الرجي

املؤلــف إبتكــر عمليــة جديــدة إلصــاح هــذا التضيــق وســجل نتائــج جيــدة 

حيــث متكــن مــن إجرائهــا عــىل 65 مريــض. وقــام مبتابعتهــم ملــدة خمســة 

ســنوات بعــد العمليــة.  كانــت النتــاج جيــدة حيث أصبحــت عمليــة اإلخراج 

ســهلة جــدا مــام أدى باملــرىض إىل عــدم إعتامدهــم عــىل الحقــن الرجيــة أو 

ملينــات الخــروج . مريــض واحــد مــن هــؤالء عــاد إليــه التضيــق بعــد ســنتني 

مــن العمليــة وقــد تــم شــفائه بعــد إجــراء نفــس العمليــة ثانيــة .

هــذا البحــث تــم نــره يف املجلــة العامليــة للجراحــة تحــت بنــد “إبتــكارات 

جراحيــة مــن حــول العــامل” يف شــهر مــارس 2018.

مقدمــة: تــم تطبيــق مامرســة علــم الصيدلــة الريــري بنجــاح يف 
وتحســني  املقنــن  الطــب  لتعزيــز  املتقدمــة  البلــدان  مــن  العديــد 

ــورات  ــم ادراك وتص ــرىض. إن تقيي ــة للم ــة واالقتصادي ــج الريري النتائ

وثقــة مقدمــي الرعايــة الصحيــة )مــن االطبــاء والصيادلــة( يف علــم 

الجينــات الــدوايئ هــو أمــر رضوري لقبــول واســتخدام االختبــار الجينــي 

ــة  ــم معرف ــة لتقيي ــذه الدراس ــت ه ــة. ُصمم ــفيات الحكومي يف املستش

ومفاهيــم وثقــة األطبــاء والصيادلــة يف علــم الجينــات الــدوايئ، وتحديــد 

ــدوايئ،  ــات ال ــم الجين ــص عل ــا يخ ــم مب ــل لديه ــم املفض ــلوب التعلي اس

ــات  ــار الجين ــق اختب ــول دون تطبي ــي تح ــق الت ــد العوائ ــريا تحدي واخ

ــت. ــة الكوي ــة بدول ــدوايئ يف وزارة الصح ال

الطريقــة:  أجريــت دراســة مقطعيــة مســتعرضة باســتخدام اســتبيان ذايت 
عــىل عينــة مــن 629 أطبــاء وصيادلــة تــم اختيارهــم عشــوائياً.

النتائــج:   كان معــدل االســتجابة 98.1 ٪. حيــث تلقــى أقــل مــن 
ُعــر املشــاركني لتعليــم أو تدريــب يف علــم الصيدلــة الجينــي )8.9 ٪(، 

اضافــة اىل ان 9.4 ٪ مــن املشــاركني اســتخدموا اختبــار الجينــي الــدوايئ 

خــال مامرســتهم الريريــة، و 9.1 % قدمــوا استشــارات للمــرىض حــول 

نتائــج اختبــار الجينــات الــدوايئ. حيــث ان  أكــر مــن 90 ٪ منهــم 

 )SD( أطبــاء. كانــت نتيجــة اختبــار املعرفــة ملجمــوع إجــاميل املشــاركني

ــاء  ــات األطب ــني درج ــرق ب ــاك ف ــن هن ــة )45.0 ٪ )24([ ومل يك منخفض

والصيادلــة )p> 0.05(. اضافــه اىل ان 16.0 ٪ فقــط مــن املشــاركني 

العيــادات  الــدوايئ يف  الجينــات  علــم  تطبيــق  بالثقــة يف  يشــعرون 

او املستشــفيات العاملــني بهــا. عــىل الرغــم مــن هــذه املســتويات 

املنخفضــة مــن املعرفــة والثقــة بالنفــس ، فــإن 70.2 ٪ مــن املشــاركني 

ــه  ــدوايئ وتأثريات ــات ال ــم الجين ــة تجــاه عل عــربوا عــن تصــورات إيجابي

ــر  ــت أك ــة كان ــة العام ــورات اإليجابي ــذه التص ــث ان ه ــة. حي الريري

 .)P <0.05( ــاء ــع األطب ــة م ــة مقارن ــني الصيادل ــري ب ــكل كب ــيوعا بش ش

ــدوايئ يف  ــات ال ــم الجين ــذ عل ــه تنفي ــي تواج ــز الت ــرب الحواج ــت أك كان

ــادات. ــم واالرش ــص التعلي ــي نق ــت ه الكوي

االســتنتاجات: هــذه النتائــج تســلط الضــوء عــىل نتائــج مهمــة، حيــث 
انهــا تســاعد يف تقييــم ومراجعــة التطبيــق الحــايل لعلــم الجينــات الــدوايئ. 

كــام ان الدراســة ســتمهد للمزيــد مــن اســتحداث اعــامل هادفــه لتشــجيع 

تبنــي واســتخدام اختبــار علــم الجينــات الــدوايئ يف الكويــت.

 

”Knowledge Perceptions and 
Confidence of  Physicians and 
Pharmacists towards Pharma-
cogenetics Practice in Kuwait”

منظ��ور  م��ن  النق��ود  قيم��ة  “تقلب��ات 

التع��اون  جمل��س  دول  "حال��ة  إس��امي 
   " خلليج��ي ا

أ.د. كال توفيق حطاب 

 ،)HC02/16 التقرير النهايئ للمروع رقم(

من قسم الفقه املقارن والسياسة الرعية 

كلية الريعة والدراسات اإلسامية 

د. عبدالله البسام 

)مروع غري ممول(، 

قسم مزاولة مهنة الصيدلة يف كلية الصيدلة

املش��اريع غر  املمولة
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ــامل يف  ــات االع ــة ملؤسس ــة مضاف ــات ذات قيم ــرب املعلوم ــة :تعت املقدم

ــدة، و  ــر املنتجــات الجدي ــم االســواق، تطوي ــة حــل املشــكات، تقيي عملي

تحســني االداء املؤســي. ويســتفيد قطــاع االعــامل مــن املعلومــات التــي 

يتــم تطويرهــا مــن داخــل وخــارج املؤسســة. وقــد طــور قطــاع االعــامل 

املعلومــات  اتاحــة  تدعــم  التــي  االدوات  مــن  العديــد  الناجحــة 

املؤسســية وإدارتهــا.

وتنظيــم  إدارة  مامرســات  اهــم  دراســة  ايل  البحــث  هــذا  يهــدف 

مــع  الكويــت  دولــة  يف  املعلومــات  مؤسســات  اكــرب  يف  املعلومــات 

الرتكيــز عــي خدمــات دعــم املعلومــات والتــي تهــدف ايل تســهيل اتاحــة 

ــي  ــة والت ــات الداخلي ــة وإدارة املعلوم ــات الخارجي ــول ايل املعلوم الوص

ــارك يف  ــد ش ــة. وق ــات التحويلي ــي للعملي ــج  جانب ــا كمنت ــم تطويره يت

الدراســة خمســة وســبعني رشكــة مــن ســبع قطاعــات رئيســية لاعــامل يف 

ــة.  ــذه الدراس ــا له ــم إعداده ــتبانه ت ــال اس ــن خ ــت م ــة الكوي دول

ــاليب رئيســية مســتخدمة  ــاث اس ــاك ث النتائج:اكتشــفت الدراســة ان هن

ملخــص: هــذا بحــث بعنــوان “ تقلبــات قيمــة النقــود مــن منظــور 
ــف  ــدف إىل  الكش ــي” يه ــاون الخليج ــس التع ــة دول مجل ــامي- حال إس

ــات  ــق بتقلب ــام يتعل عــن أدوات وسياســات النظــام النقــدي اإلســامي في

ــس  ــة دول مجل ــات لطبيع ــذه السياس ــة ه ــدى ماءم ــود، وم ــة النق قيم

ــود  ــة النق ــة يف قيم ــات الحادث ــرب التقلب ــث تعت ــي. حي ــاون الخليج التع

الداخليــة والخارجيــة مــن أبــرز املشــكات االقتصاديــة التــي تعــاين منهــا 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتــؤدي إىل اضطــراب حيــاة النــاس 

ومعاشــهم وعرقلــة انســياب التجــارة البينيــة، إضافة إىل الخســائر التي تتعرض 

لهــا احتياطــات دول املجلــس.

ــىل  ــتمل ع ــامي يش ــدي اإلس ــام النق ــث إىل أن النظ ــذا البح ــص ه  ويخل

ضوابــط وعوامــل ذاتيــة تــؤدي إىل اســتقرار األســعار بشــكل عام، واســتقرار 

ــه سياســات ووســائل  أســعار رصف العمــات بشــكل خــاص، كــام أن لدي

ــة  ــه مــن وقــف التدهــور يف أســعار رصف العمــات يف حال ــة متكن عاجي

حدوثهــا. إضافــة إىل أن السياســات النقديــة اإلســامية مامئــة جــدا لحالــة 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

الكلات املفتاحية : قيمة النقود ، مجلس التعاون ، منظور إسامي

االعم��ال:  قط��اع  يف  املعلوم��ات  واتاح��ة  إدارة 
يف  املعلوم��ات  دع��م  خدم��ات  ع��ن  دراس��ة 

الكويتي��ة الش��ركات 

أ.د. عبدالستار شودري 

)OI01/16 التقرير النهايئ للمروع رقم(

العلــوم  كليــة  املعلومــات،  وعلــوم  املكتبــات  قســم 

عيــة  الجتام ا

لــدي قطــاع االعــامل يف الكويــت لتســهيل اتاحــة املعلومــات مــن الخــارج 

وتتضمــن الروابــط ملواقــع الكرتونيــة، مراكــز املعلومــات داخــل املؤسســة، 

الراكــة مــع رشكات اخــري. وقــد وجــدت الدراســة ان اكــر مصــادر 

املعلومــات يف قطــاع االعــامل هــي تقاريــر املؤسســات والصناعــات، 

ــة.  وتســلط  ــر االســتثامر، واملصــادر املرجعي ــة، تقاري ــات الحكومي املعلوم

الضــوء الدراســة عــي الطــرق املســتخدمة يف الــركات الكويتيــة وكيفيــة 

االســتفادة منهــا يف تطويــر وظائــف دعــم املعلومــات. وذلــك مــن خــال 

ــة، او  ــواد االعامي ــي، رشاء امل ــل االجتامع ــائل التواص ــوى وس ــر محت تطوي

ــار،  ــن االخب ــات ع ــات معلوم ــاء منص ــات، بن ــول ايل املعلوم ــب الوص ترتي

ــة  ــبكة العنكبوتي ــي الش ــات ع ــائل املعلوم ــركات ، ووس ــات، وال الصناع

لتســهيل اســتخدام الخدمــات التوعويــة وبنــاء انظمــة استكشــاف للبحــث 

ــركات. ــرة خــارج نطــاق ال ــات املتوف ــن مصــادر املعلوم ع

أمــا بالنســبة الهــم الوظائــف إلدارة املعلومــات الداخليــة للمــركات فهــو 

مــن خــال إدارة الوثائــق والســجات.  وتركــز الســجات عــي االحتفــاظ 

باملســتندات ،الوثائــق لفــرتة طويلــة بينــام تســتخدم إدارة الوثائــق 

لتخزيــن البيانــات املجمعــة مــع القــدرة عــي اســتخراج املعلومــات 

بشــكل انتقــايئ.  وتعتــرب االرشــفة مهمــة لحفــظ املحتــوي والحفــاظ عليــه. 

وقــد اســتخدمت املواقــع االكرتونيــة النشــاء املحتــوي ومراجعتــه ونــره. 

كــام اســتخدمت بوابــات املؤسســات كمواقــع الكرتونيــة كبوابــة واحــدة 

ــات  ــركات إدارة املعلوم ــن ال ــري م ــل كث ــة.  وتفض ــات الرك ايل معلوم

ــات  ــة باســتخدام انظمــة قواعــد البيان ــة يف الوحــدات ذات الصل الداخلي

وتطبيقــات الربامــج املتخصصــة. والخيــار الثــاين هــو انشــاء نظــام متكامــل 

يجعــل املعلومــات متاحــة للوحــدات املعنيــة عــن الحاجة.ويتــم التعامــل 

ــني  ــن املتخصص ــني م ــل املتخصص ــن قب ــات م ــامل إدارة املعلوم ــع أع م

ــري  ــاء االرشــفة، ومدي ــري الســجات، وأمن ــا املعلومــات ، مدي بتكنولوجي

ــوي ومطــوري الويــب.  املحت

 التطبيقــات العمليــة: وســاعدت الدراســة عــي تجميــع افضل املامرســات 
لرتتيــب الوصــول ايل مصــادر املعلومــات الخارجيــة وإدارة املعلومــات 

الداخليــة والتــي مــن املمكــن ترجمتهــا ايل مبــادي ارشــادية ميكــن للركات 

الكويتيــة اســتهدامها لتحســني خدمــات دعــم املعلومــات الخاصــة بهــا. كام 

ميكــن تطويــر مجموعــة مــن االرشــادات ملديــري املعلومــات يف الــركات 

حــول كيفيــة تحســني عمليــو الوصــول ايل املعلومــات الخارجيــة بنــاءا عــي 

ــج  ــة ونتائ ــهم منهجي ــن ان تس ــة. وميك ــا الدراس ــي حددته ــاالت الت املج

الدراســة يف العديــد مــن املقــررات  املتعلقــة ب إدارة املعلومــات واملعرفــة، 

إدارة الســجات، كذلــك مقــررات تنظيــم ونــر املعلومــات. وميكــن 

االســتعانة بالورقتــني التاليتــني املســتخلصه مــن الدراســه الحاليــة كقــراءات 

ملقــررات املعلومــات التجاريــة:

خدمات دعم املعلومات يف منظامت االعامل يف الكويت . 

International Journal of Innovative Business Strategies )IJIBS(, 3)1(.

 كيــف تديــر الــركات مصــادر املعلومــات الخارجيــة: دروس ملعلمــي 

املعلومــات التجاريــة.

Canada International Conference on Education, 26-29 June 

2017, Mississauga, Ontario, Canada. 
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الدراســات املســتقبلية: كــام ميكــن االســتفادة مــن نتائــج الدراســة الحاليــة 
لاعــداد لدراســات مســتقبلية تركــز عــي فهــم كيفيــة قيــام الــركات 

الكويتيــة مــن مختلــف القطاعــات البــرتول، البنــوك، القطــاع املــايل واملرصيف، 

تجــارة التجزئــة، االســتثامر، االتصــاالت، البنــاء ،الهندســة، وقطــاع العقــارات 

بتعزيــز خدمــات دعــم املعلومــات والتــي مــن شــانها املســاهمة يف نجــاح 

االعــامل ورفــع االنتاجيــة وتحقيــق امليــزة التنافســية. كــام ميكــن االســتفادة 

مــن نتائــج الدراســة يف توســيع نطــاق البحــث ليشــمل ليــس فقــط دولــة 

ــة للوصــول ايل منظــور دويل  ــكان شــمول دول املنطق ــت ولكــن باالم الكوي

لخدمــات املعلومــات داخــل الــركات.  كــام يقــرتح ان تســتخدم الدراســات 

املســتقبلية املنهجيــات املتعــددة وليــس فقــط االســتبيانات بــل ايضــا 

ــات  ــج املنهجي ــز. فمــن خــال دم ــات الرتكي ــات ومناقشــات مجموع املقاب

ــات  ــمولية للامرس ــة وش ــر دق ــورا اك ــج منظ ــذا النه ــيقدم ه ــة س املختلف

ــدة. ــة تطويرهــا او توســيعها يف مناطــق جدي ــة وكيفي الحالي

 

شاش��ات مشس��ية مزدوج��ة للنواف��ذ للتحكم يف 
أش��عة الشمس بالكويت

أ.د. عصام العويض

 ،)EM01/16 ــم ــأة التشــجيعية ملــروع البحــث رق )املكاف

ــة الهندســة والبــرتول ــة، كلي قســم الهندســة امليكانيكي

ــات  ــوم الشاش ــة يف مفه ــة تجريبي ــث بطريق ــذا البح ــدم ه ــة: يق الخاص

النافــذة.  الخارجــي مــن  الجانــب  املثبتــة عــىل  املزدوجــة  الشمســية 

الهــدف مــن الشاشــات الشمســية املزدوجــة هــو التحكــم يف كميــة ضــوء 

ــلبي  ــري الس ــة التأث ــك ملعالج ــي وذل ــاء الداخ ــة إىل الفض ــمس الداخل الش

ــية  ــات الشمس ــىل الشاش ــة ع ــوب املثقب ــة. والثق ــمس الداخل ــعة الش ألش

ذات شــكل رباعــي، ونســبة ثقــب كل شاشــة يســاوي 25 ٪. يتــم النظــر يف 

ترتيبــات الرتكيــب املختلفــة للشاشــتني فيــام يتعلــق بعــدم محــاذاة الثقــوب 

للشاشــات الشمســية. وألغــراض املقارنــة، تــم دراســة نافــذة بــدون شاشــة 

شمســية وبشاشــة شمســية واحــدة. وتــم إجــراء التجــارب يف منتصــف شــهر 

يونيــو، وتــم تثبيــت الشاشــات عــىل نافــذة يف اتجــاه الغــرب. ولوحــظ بــأن 

بــدون تركيــب الشاشــات الشمســية عــىل النافــذة، كان هنــاك تنــوع كبــري 

 .Lux 13810يف مســتوى اإلضــاءة يف الفضــاء الداخــي، ويــرتاوح بــني 200 و

باســتخدام شاشــة الشمســية الفرديــة، أنخفــض مســتوى اإلنــارة الداخليــة 

بنســبة 90 ٪، ونخفــض تدفــق الحــرارة عــرب النافــذة بنســبة 27.1 ٪. وإذا تــم 

تركيــب شاشــة شمســية ثانيــة، فــإن مســتوى اإلضاءة يــرتاوح بــني 175 و200 

Lux، وتقليــل تدفــق الحــرارة بــني 36.1 ٪ إىل 52.5 ٪، اعتــامًدا عــىل محــاذاة 

ــوب املنخفضــة  ــر الشاشــات الشمســية ذات الثق فتحــات الشاشــات. تظه

بشــكل أفضــل أداء مــن ناحيــة اإلضــاءة، يف حــني توفــر الشاشــات الشمســية 

ــرارة. األداء  ــق الح ــاض يف تدف ــىل انخف ــة أع ــى املنحرف ــوب اليمن ذات الثق

الــكي للشاشــات الشمســية املزدوجــة ذات الفتحــات املنحرفــة ألســفل هــو 

األمثــل مــن حيــث اإلضــاءة وحجــم تدفــق الحــرارة مــن خــال النافــذة.

ــة: نافــذة، والشاشــة الشمســية ، مســتوى اإلضــاءة ، تدفــق  الكلــامت الدال

 

منهجيات  وخوارزميات لوضع نظام عالي األداء 
لتخفيف خماطر األمن يف الشبكات الكبرة

د. حسن املهري

 ،)RQ02/15 املكافــأة التشــجيعية ملــروع البحــث رقــم( 

قســم علــم الحاســوب يف كليــة علــوم وهندســة الحاســوب

ستكشف ھــذا العمل مشكلة مھمة تواجھ العدید من الشركات النامیة اليت 

ترغب يف التخلص من عبء عملھا عىل السحابة واستخدام المیزات المحددة 

لمزودي الحوسبة السحابیة لتحقیق مستویات عالیة من األمن ضد الھجمات 

األمنیة المذھلة. أحد ھــذه الھجمات ھي مشكلة طلبات الشبكة المتطفلة 

تخدم  أن  یجب  الویب.  تطبیقات  تستضیف  اليت  الخوادم  إىل  تصل  اليت 

ھــذه الخوادم جمیع العماء بغض النظــر عن أصل الطلب أو نوع الخدمة 

من  للحمایة  الویب  تصمیم خوادم  یتم  ال   ، األحیان  من  كثیر  يف  المطلوبة. 

التدخات المحددة. وبالتايل، ھناك العدید من نقاط الضعف اليت یمكن أن 

للمھاجمین.  كبیرة  كارثیة ومكاسب  آثار  إىل  تؤدي 

اإلفتراض الرئیيس لمشروعنا ھــو إعتبار أن التطفل أمر ال مفر منھ. وھــذا 

 ، السحابة  للویب عىل  بإعداد تطبیق  النظام  أنھ بمجرد قیام مسؤول  یعين 

فسوف یتم استغال الخوادم يف النھایة من قبل مھاجمین أقویاء. نفترض أن 

المھاجمین ال یمكنھم التعامل بشكل مباشر مع الخوادم أو ال یمكنھم التحكم 

تصمیم  یمكنھم   ، ذلك  ومع  النظام.  موجھ  يف  للحوسبة  األسايس  النظام  يف 

طلبات تھدف إىل إستغال خادم مستھدف والتغلغل عبر شبكة داخلیة تمكن 

تطبیق الویب من اإلستعام عن قاعدة بیانات محمیة يف السحابة. وفًقا لھذا 

اإلفتراض، تتعرض خوادم الویب لخطــر كبیر ویجب أن تجد طــرقاً جدیدة 

للتخفیف من التدخات.  الفكرة وراء عملنا ھــو إستخدام الھیاكل الریاضیة 

عملیات  الھیكلة يف  إدخال  یتم  ثم  السحابة.  يف  الشبكة  طــوبولوجیا  لتمثیل 

شبكات  عناوین  تعیین  للسحابة:  المرنة  المیزات  تستخدم  اليت  دینامیكیة 

ــریة.  متغیرة ، وتعدیل قواعد جدار الحمایة ، وإنشاء أو تدمیر األجھزة الظاھ

تعمل العملیة الدینامیكیة عىل توسیع الطــوبولوجیا البدائیة للشبكة إىل شبكة 

الدینامیكیة  العملیة  تطــور  ثم،  كخدع.  تعمل  اليت  اإلفتراضیة  األجھزة  من 

الطــوبولوجیا الموسعة مع مرور الوقت. ویتم ھــذا التطــور من خال تعدیل 

إىل  الوصول  وقواعد  الشبكة  عناوین  حیث  (من  للموقع  اإلفتراضیة  األجھزة 

الجدار الناري) وكذلك اختیار أجھزة عشوائی اً كضحایا لتدمیر واستبدال اآلالت 

الجدیدة. التأثیر الناتج ھو أنھ يف حالة وجود جھاز ظاھري محدد عىل مسار 

المھاجم الحايل إلستھدافھ، یتم فقد جمیع األعمال اليت قام بھا المھاجم ویجب 

بدء محاولة ھجوم جدیدة.

أظھرت نتائج المحاكاة أن ٪91 من المھاجمین یحتاجون إىل 1000 محاولة 

ھجوم عىل األقل إلستغال شبكة مكونة من ست آالت موسعة مع أجھزة 

المتشددة،  الھجوم  سیناریوھات  إطار  أنھ يف  النتائج  ھــذه  تظھر  خداع). 

یمكن للشبكة أن تتسبب تلقائیًا يف تأخیر كبیر يف تقدم المھاجم ، تاركة وقت 

النظام. الكايف لمسؤويل  الفعل  رد 

الحــرارة ، الطاقــة الشمســية

الكلــامت الدالــة: نافــذة، والشاشــة الشمســية ، مســتوى اإلضــاءة ، تدفــق 

الحــرارة ، الطاقــة الشمســية
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أ.د. ليــىل معــروف تكرم  أ.د. هشــام فتحي جاد الرب

SPSS ورشة عمل

البحثــي  للتعــاون  الجامعــة  نائــب مديــر  حت��ت رعايــة مســاعد 
الخارجــي و االستشــارات أ.د. ليــىل معــروف، نظــم قطــاع األبحــاث 

ورشــة عمــل التحليــل اإلحصــايئ SPSS ألعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة 

الدراســات العليــا مــن الكليــات اإلنســانية. و عقــدت الورشــة يــوم 

ــاح  ــر الصب ــه الجاب ــة عبدالل ــر 2018 يف قاع ــق 31 أكتوب ــاء املواف األربع

يف حــرم الشــويخ الجامعــي يف جامعــة الكويــت، حيــث دارت فعاليــات 

ــات و  ــل البيان ــج SPSS يف تحلي ــتخدام برنام ــد اس ــول فوائ ــة ح الورش

اســتعامل نتائجهــا يف األبحــاث العلميــة يف حــال تــم جمعهــا و تحليلهــا 

بطريقــة صحيحــة، حيــث يعتــرب اإلحصــاء أحــد أهــم األســاليب العلميــة 

العلمــي. و  اســتخراج محتواهــا  البيانــات و  املســتخدمة يف تحليــل 

عــىل هــذا األســاس، تعتــرب حزمــة التحليــل اإلحصائيــة SPSS مــن أكــر 

ــع  ــة و رف ــز األبحــاث العلمي ــاين لتعزي ــل البي ــج انتشــاراً يف التحلي الربام

ــزه يف مجــال  ــا، و هــو هــدف يســعى قطــاع األبحــاث إىل تعزي جودته

ــاث.  األبح

و تطرقــت الورشــة إىل اإلمكانــات املتعــددة الســتخدام الربنامــج يف 

مجــاالت األبحــاث العلميــة و اختبــار الفــروض البحثيــة، إىل جانــب 

تدريــب الباحثــني عــىل املهــارات األساســية يف اســتخدامه يف مجــال 

العلــوم اإلنســانية و االجتامعيــة. و تــم تقديــم نظــرة شــاملة مــن 

خــال ورشــة العمــل حــول اســتخدامات الربنامــج، و تعريــف املشــاركني 

بتقنيــات تنظيــم البيانــات و التحليــات املتغــرية الســتخراج نتائجهــا يف 

ــومات. ــداول و رس ــة ج هيئ

أثنــاء انعقاد ورشــة العمل

و قــام بتقديــم الورشــة أ.د. هشــام فتحــي جــاد الــرب مــن قســم علــم 

ــاء  ــة بإلق ــتهل الورش ــث اس ــة، حي ــوم االجتامعي ــة العل ــس يف كلي النف

 ،SPSS برنامــج  اســتخدام  إمكانــات  نظــرة عامــة و مبســطة عــن 

ثــم تطــرق إىل مهــارات و أساســيات التحليــل البيــاين و منهجيــات 

ــة  ــة. و حــر الورشــة مجموع ــج يف األبحــاث العلمي اســتخدام الربنام

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة الدراســات العليــا مــن مختلــف 

ــانية. ــات اإلنس الكلي

أ.د. ليــىل معــروف أن عقــد ورشــة SPSS يعتــرب مــن  و رصحــت 

أولويــات قطــاع األبحــاث التــي تنــدرج ضمــن إطــار مهامــه املتمثلــة يف 

تطويــر مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة الدراســات العليــا يف 

ــق  ــا، و تحقي ــا و مخرجاته ــاء بجودته ــة لارتق ــاث العلمي ــال األبح مج

نتائــج علميــة ذات قيمــة بحثيــة متميــزة. و يف ختــام الورشــة، قامــت 

ــه  ــرب، شــاكرًة ل ــم أ.د. هشــام فتحــي جادال أ.د. ليــىل معــروف بتكري

ــم ورشــة العمــل.  ــة يف تقدي جهــوده املبذول
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حت��ت رعايــة أ.د. ليــىل معــروف، مســاعد نائــب مديــر الجامعــة 
ــاث  ــاع األبح ــم قط ــارات، نظ ــي واالستش ــي الخارج ــاون البحث للتع

املوافــق   الثاثــاء  يــوم   SPSS اإلحصــايئ  التحليــل  عمــل  ورشــة 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتهدفت  حيــث   ،2018 نوفمــرب   27

ــة  ــت الورش ــة. وقدم ــات العلمي ــا يف الكلي ــات العلي ــة الدراس وطلب

د. فاطمــة القــاف و أ. ســهام أحمــد عــي مــن قســم اإلحصــاء 

وبحــوث العمليــات يف كليــة العلــوم، حيــث تحدثــت د. فاطمــة 

البيانــات  تنظيــم  يف   SPSS اإلحصــايئ  التحليــل  أهميــة  عــن 

األبحــاث،  نتائــج  تحليــل  بفاعليــة، إىل جانــب دوره يف  وإدارتهــا 

والكتابــة  اإلحصائيــة،  االختبــارات  وإنجــاز  النتائــج،  وتطبيــق 

ــا  ــم قبوله ــى يت ــة حت ــر واألوراق البحثي ــليمة  للتقاري ــة الس العلمي

معتمــدة.  عامليــة  مجــات  للنــر يف 

أثنــاء انعقاد الورشــة

SPSS ورشة عمل

عــىل  بتطبيقــه  الربنامــج  ســهام رشح  أ.  و  فاطمــة  د.  واســتهلت 

ــة  ــة بحثي ــاز أي دراس ــهيل إنج ــات، لتس ــع املعلوم ــتبيانات جم اس

تعتمــد يف بدايتهــا عــىل جمــع البيانــات وتحليلهــا واســتخدامها، 

بشــكٍل عمــي  الخطــوات  تطبيــق  الورشــة  تابــع حضــور  حيــث 

ــة. ــات املطروح ــن املعلوم ــتفادة م ــى اس ــق أق ــارش لتحقي مب

وشــهدت الورشــة حضــوراً مكثفــاً مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

لقطــاع  األول  الحافــز  يعتــرب  مــام  العليــا،  الدراســات  وطلبــة 

التــي  الفعاليــات  هــذه  مثــل  تنظيــم  يف  لاســتمرار  األبحــاث 

ــارش.  ــكٍل مب ــي بش ــي والبحث ــع األكادمي ــات املجتم ــس احتياج تام

معايــري  تعزيــز  عــىل  األبحــاث   قطــاع  إســرتاتيجية  وتقــوم 

ــك  ــت، لذل ــة الكوي ــة لجامع ــاث العلمي ــة يف األبح ــودة العالي الج

ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــني م ــدرات الباحث ــر ق ــاً لتطوي ــعى دوم ــو يس فه

ــدوات  ــم الن ــن خــال تقدي ــا م ــة الدراســات العلي ــس وطلب التدري

وتطويــر  مهاراتهــم  صقــل  يف  تســهم  التــي  العمــل  وورش 

قدراتهــم العلميــة والبحثيــة إلنجــاز األبحــاث العلميــة املتميــزة 

العاليــة. الجــودة  ذات 

معــروف  ليــىل  أ.د.  قامــت  العمــل،  ورش  فعاليــات  ختــام  ويف 

ــم د. فاطمــة القــاف و أ. ســهام أحمــد عــي، شــاكرة لهــام  بتكري

ــه.  ــل وج ــىل أكم ــة ع ــم الورش ــام يف تقدي جهوده

أ.د. ليىل معروف مع املشــاركني
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تعزيــز  نحــو  الســاعية  اإلســرتاتيجية  مهمتــه  إطــار  ضم��ن 
ــة، اســتضاف  القــوة املؤسســية مــن خــال إنجــاز األبحــاث املتقدم

تنســيقياً  لقــاًء   2018 ســبتمرب   30 األحــد  يــوم  األبحــاث  قطــاع 

KOC(. وقــد عقــد  رفيــع املســتوى مــع رشكــة نفــط الكويــت )

ــة  ــر جامع ــاري، مدي ــني األنص ــور أ.د. حس ــاع بحض ــاء يف القط اللق

أ.د.  و  الجامعــة،  عــام  أمــني  الرفاعــي،  مثنــى  د.  و  الكويــت، 

جاســم الكنــدري، نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث، ومســاعدوه 

ــدر بهبهــاين، و أ.د. يوســف قــرايش، و أ.د. ليــىل معــروف،  أ.د. حي

الهندســة  كليــة  عميــد  الخليفــي،  عبداللطيــف  أ.د.  جانــب  إىل 

أحمــد  الســيد  الكويــت  نفــط  رشكــة  وفــد  وتضمــن  والبــرتول. 

ــم  براهي ــيد إ ــر، و الس ــث والتطوي ــة البح ــر مجموع ــمي، مدي الجس

الخارجــي، مديــر مجموعــة العقــود، والســيد عبداللــه العتيبــي، 

حــول  اللقــاء  دار  حيــث  واملســاندة،  التخطيــط  فريــق  رئيــس 

العلميــة والبحثيــة املمتــدة  التشــاور والتنســيق بشــأن الراكــة 

يف  والتطويــر  البحــث  يف  املتمثلــة  الرائدتــني  املؤسســتني  بــني 

مديــر جامعة الكويت مع املســؤولني من املؤسســتني

اللقاء التنسيقي مع شركة نفط الكويت 

البــرتول والغــاز الطبيعــي. مجــاالت 

ــة  ــت ورشك ــة الكوي ــني جامع ــرتك ب ــي املش ــاون البحث ــكل التع ويش

الجامعــة  لربــط  فاعلــة  إســرتاتيجيًة  خطــوًة  الكويــت  نفــط 

الســياق  هــذا  يف  الجامعــة  تعتمــد  حيــث  الصناعــي،  بالقطــاع 

عــىل خرباتهــا العلميــة والبحثيــة، بينــام تتمتــع الركــة باملــوارد 

إلجــراء  مثاليــاً  مزيجــاً  ينتــج  مــام  املتطــورة،  التقنيــة  والخــربات 

الحلــول  توفــر  والتــي  العاليــة  العلميــة  القيمــة  ذات  األبحــاث 

ــة  ــربات املتبادل ــن خــال الخ ــة الشــائكة م ــا الصناعي ــة للقضاي املامئ

ــات  ــل هــذه االتفاقي ــي املثمــر. وتقــود مث والتعــاون العلمــي والبحث

البحــث  لدعــم  تعــاون جديــدة  آفــاق  فتــح  إىل  املؤسســتني  بــني 

ــز  ــر، وتعزي ــث والتطوي ــات البح ــز إمكان ــرتك، وتعزي ــي املش التطبيق

القــدرات والكفــاءات الوطنيــة، وهــي أهــداٌف تســعى لتحقيقهــا 

ــة  ــات جامع ــلم أولوي ــىل أول س ــا ع ــام أنه ــت، ك ــط الكوي ــة نف رشك

الكويــت. 
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أثنــاء انعقاد الورشــة

املنتســبني  مهــارات  تطويــر  نحــو  الدائــم  لســعيه  اس��تمرارًا 
نظــم  طلبــة،  و  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  الكويــت  لجامعــة 

ــب  ــروف، مســاعد نائ ــىل مع ــة أ.د. لي قطــاع األبحــاث تحــت رعاي

ــي الخارجــي واالستشــارات، ورشــة  ــر الجامعــة للتعــاون البحث مدي

أ.د. ليىل معروف مع املشــاركني

ــاء  ــوم الثاث ــني “ يف ي Google لألكادميي ــوان “ تطبيقــات  عمــل بعن

مــن  الرحــان  هشــام  د.  وقدمهــا   ،2018 نوفمــرب   20 املوافــق 

ــدف  ــة. وته ــوم االجتامعي ــة العل ــات يف كلي ــات املعلوم ــم دراس قس

Google يف  الورشــة لعــرض أفضــل الطــرق الســتخدام تطبيقــات 

حيــث  واملخرجــات،  النتائــج  أفضــل  لتحقيــق  البحثيــة  املشــاريع 

الجوانــب  مبختلــف  تتعلــق  فعالــة  أســاليب   8 هشــام  د.  عــرض 

مــع  االتصــال  وطــرق  املــروع،  ملفــات  وتخزيــن  تنظيــم  مثــل 

العمــل واالجتامعــات،  البحثــي، وإدارة جــداول  الفريــق  أعضــاء 

وجمــع البيانــات املطلوبــة وغريهــا. 

هيئــة  أعضــاء  شــمل  كبــرياً  حضــوراً  الورشــة  اســتقطبت  قــد  و 

العلميــة  الكليــات  يف  العليــا  الدراســات  وطلبــة  التدريــس 

نظــام  عــىل  الرحــان  هشــام  د.  اعتمــد  حيــث  واإلنســانية، 

الورشــة،  مــن  عمليــة  اســتفادة  لتحقيــق  العمــل  مجموعــات 

كــام ركــز عــىل التطبيقــات التــي ســتعمل عــىل تعزيــز التعــاون، 

البيانــات  جمــع  عمليــة  وتســهيل  التقاريــر،  إعــداد  وتبســيط 

ــا  ــم تناوله ــي ت ــامذج الت ــن والن ــم التامري ــن خــال تقدي ــا م وتحليله

جامعــي. بشــكل 

القائــم عــىل  وتــأيت الورشــة ضمــن إطــار عمــل قطــاع األبحــاث 

الدراســات  وطلبــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  قــدرات  تطويــر 

العليــا وصقــل مهاراتهــم إلنجــاز أبحــاث عاليــة الجــودة وإنتــاج 

األبحــاث  قطــاع  ويســعى  اســتثنائية.  وبحثيــة  علميــة  مخرجــات 

املجتمــع  إلفــادة  الفعاليــات  هــذه  مثــل  لعقــد  مســتمر  بشــكل 

لتحقيــق  التكنولوجيــة  التطــورات  أحــدث  ومواكبــة  األكادميــي 

املنشــود. والبحثــي  العلمــي  التميــز 

العمــل  ورش  تنظيــم  أهميــة  عــن  معــروف  ليــىل  أ.د.  وعــربت 

العليــا،  الدراســات  وطلبــة  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  املقدمــة 

ــاث  ــاع األبح ــرتاتيجية قط ــن إس ا م ــزًء ــراء ج ــذا اإلج ــرب ه ــث يعت حي

الراميــة إىل إرســاء معايــري التميــز والجــودة العاليــة يف مشــاريع 

أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الدراســات العليــا، التــي 

ــة  ــة لجامع ــة العاملي ــز املكان ــىل تعزي ــا شــك ع ــا ب ــينعكس تطوره س

العلميــة ومتيزهــا.  أبحاثهــا  عــىل جــودة  اعتــامداً  الكويــت 

معــروف،  ليــىل  أ.د.  قامــت  العمــل،  ورشــة  فعاليــات  ختــام  ويف 

الخارجــي  البحثــي  للتعــاون  الجامعــة  مديــر  نائــب  مســاعد 

جهــوده  لــه  شــاكرة  الرحــان،  د. هشــام  بتكريــم  واالستشــارات 

الورشــة. إلنجــاح  املبذولــة 
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وتحدثــت د. إلهــام الــدورسي عــن أهميــة اكتســاب مهــارات البحــث، 

ــد  ــي الب ــة الت ــة العام ــارات األولي ــن امله ــا م ــث تدرجــت يف حديثه حي

ــي  ــا للوصــول إىل املوضوعــات الت ــت مــن امتاكه ألي مســتخدم لإلنرتن

الصلــة  ذات  املتقدمــة  املهــارات  إىل  العــام،  اهتاممــه  تقــع ضمــن 

مبوضوعــات األبحــاث املتخصصــة التــي يحتاجهــا الباحــث. مــن جانــٍب 

آخــر، ســلطت د. الــدورسي الضــوء عــىل أســس علــم املعلومــات القائــم 

بشــكٍل جوهــري عــىل كيفيــة البحــث عــن مصــدر املعلومــة، وتقنيــات 

والتقنيــات يف  املهــارات  تســهم هــذه  اســرتجاعه وتخزينــه، حيــث 

ــع  ــه يف جمي ــل ب ــز العم ــة وتعزي ــة اإللكرتوني ــوم الحكوم ــق مفه تحقي

املجــاالت.

واعتمــدت الورشــة عــىل أوراق العمــل والتدريبــات العمليــة، حيــث اشــرتك 

ــة  ــة الخاصــة باملصــادر اإللكرتوني ــن العملي ــاً يف التامري الحــارضون جميع

للمعلومــات، وتحديــد أنواعهــا ونطاقهــا، ونــوع املعلومــات التــي توفرهــا، 

إىل جانــب تقديــم محــركات البحــث الشــهرية وطــرق البحــث فيهــا. 

ــة  ــوات املطلوب ــاً الخط ــة أيض ــة يف الورش ــل املقدم ــت أوراق العم وتناول

ــم،  ــري التقيي ــدة، حيــث ارتكــزت عــىل معاي لوضــع إســرتاتيجية بحــٍث جي

ــة. ــاص، واملوضوعي ــة واالختص والدق

ــر الجامعــة للتعــاون  ــب مدي ــىل معــروف، مســاعد نائ ــت أ.د. لي وتحدث

البحثــي الخارجــي واالستشــارات، عــن أن تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات 

يــأيت عــىل رأس أولويــات قطــاع األبحــاث، حيــث تقــوم إســرتاتيجية 

القطــاع بشــكٍل أســايس عــىل إتاحــة فــرص التدريــب والتطويــر ألعضــاء 

ــر مهاراتهــم  ــا باســتمرار لتطوي ــة الدراســات العلي ــة التدريــس وطلب هيئ

جــودة  عــىل  ســينعكس  مــام  والبحثيــة،  العلميــة  قدراتهــم  ورفــع 

مشــاريعهم وأبحاثهــم العلميــة، وســيعمل عــىل تعزيــز املكانــة العامليــة 

ــا  ــودة مخرجاته ــا وج ــتوى أبحاثه ــىل مس ــامداً ع ــت اعت ــة الكوي لجامع

ــة. العلمي

ويف ختــام فعاليــات ورشــة العمــل، قامــت أ.د. ليــىل معــروف بتكريــم د. 

إلهــام الــدورسي وشــكرها عــىل الجهــد الــذي بذلتــه لتقديــم هــذه الورشــة 

ــس  ــة التدري الناجحــة، كــام تقدمــت بالشــكر للحضــور مــن أعضــاء هيئ

ــة يف  ــاركتهم الفعال ــانية ملش ــات اإلنس ــا يف الكلي ــات العلي ــة الدراس وطلب

ورشــة العمــل.

أثنــاء انعقاد الورشــة

نظ��م قطــاع األبحــاث يــوم األربعــاء املوافــق 5 ديســمرب 2018 ورشــة 
ــة”  ــة الرقمي ــات يف البيئ ــن املعلوم ــث ع ــارات البح ــوان “ مه ــل بعن عم

املوجهــة ألعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الدراســات العليــا يف الكليــات 

اإلنســانية، عــىل مــرح عبداللــه الجابــر يف الحــرم الجامعــي يف الشــويخ. 

ــة  ــو هيئ ــدورسي، عض ــام ال ــل د. إله ــة العم ــم ورش ــت بتقدي ــد قام وق

ــة،  ــوم االجتامعي ــة العل ــات يف كلي ــات املعلوم ــم دراس ــس يف قس التدري

ملصــادر  األساســية  املفاهيــم  باســتعراض  الورشــة  اســتهلت  حيــث 

املعلومــات الرقميــة، وطــرق تقييمهــا، ومهــارات وتقنيــات البحــث فيهــا، 

ــة. ــات املطلوب ــن املعلوم ــث ع ــة البح ــل خط ــرق لعم ــب التط إىل جان

وتهــدف ورشــة العمــل بشــكل أســايس إلكســاب الحضــور مهــارات تحليــل 

مواضيــع األبحــاث الخاصــة بهــم، وتحديــد أهــم املصطلحــات الســتخدامها 

يف البحــث يف قواعــد البيانــات املتعلقــة باملقــاالت ذات الصلــة، إىل جانــب 

ــة  ــغيل املنطقي ــل التش ــث وعوام ــات البح ــني مصطلح ــع ب ــة الجم كيفي

ــد  ــرب قواع ــث ع ــات البح ــتخدامها يف عملي ــث” واس ــارة بح ــاء “ عب إلنش

البيانــات املختلفــة. 

أ.د. ليىل معروف مع املشــاركني


