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العلمي  التعاون  من خالل  والتطوير  البحث  جوانب  الذاتية يف  القدرات 

البّناء .

جامعة  يف  العلمية  املجالت  تطوير  عىل  أيضاً  منصباً  تركيزنا  وسيكون 

من  املنشورة  األبحاث  ومحتوى  جودة  رفع  عىل  سنعمل  حيث  الكويت، 

خالل التنسيق املشرتك لرؤساء تحرير مختلف املجالت لوضع إسرتاتيجية 

جانٍب  من  الكويت.  جامعة  ملجالت  العاملية  املكانة  لرفع  تهدف  واضحة 

النرش  مجلس  بني  والتعاون  التنسيق  من  املزيد  إىل  نتطلع  آخر، 

ومـركز  العربيـة،  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  ومركز  العلمي، 

إبراز  بشأن  أولية  خطوة  تتخذ  األبحاث  إدارة 
الكويت جامعة  في  الممولة  غير  األبحاث  نشاط 

مدير  نائب  منصب  مبسؤوليات  أضطلعت  أن  منذ  أشهٍر  ثــالثـة      
تطوير  مهمة  استمرار  عىل  أعمل  أن  يرشفني  حيث  لألبحاث،  الجامعة 

النمو والتحسينات  الجامعية وإيصالها إىل مستويات جديدة من  األبحاث 

العناية بالربامج الحالية،  النوعية والتميّز العلمي. إن هذه املهمة تتطلب 

تحّفز  بيئة  يف  البحثية  وأولوياتها  أهدافها  متابعة  للكليات  يتسنى  حتى 

ويف  العلمي.  واالبتكار  اإلبداعية  القدرات  وتغذي  العايل  البحثي  األداء 

التسهيل  يف  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  سيستمر  السياق،  هذا 

عىل الباحثني مهمة تنفيذ أهدافهم البحثية من خالل اإلجراءات املبّسطة، 

يف  الواحد  الفريق  روح  وتعزيز  املتبادلة  الثقة  أوارص  تقوية  جانب  إىل 

ذات  بحثية  وإنتاج مخرجات  الجودة  عالية  األبحاث  ثقافة  تطوير  سبيل 

وتأثري. قيمة 

إنه من امللزم لنا أن نسعى دوماً ملراجعة وتحسني اإلجراءات التي ستعمل 

الكليات  جميع  يف  البحثية  املشاركة  وتعزيز  األبحاث  تنفيذ  تسهيل  عىل 

املنجزات  عىل  املالئم  التمييز  إسباغ  جانب  إىل  البحثي،  أدائها  وتحسني 

البحثية االستثنائية عرب منح الجوائز التقديرية واملكافآت التشجيعية. لذلك، 

ث  ألبحا ا ة  ر ا د إ اتخذت   ،2011 مارس     
ط  نشا د  بعا أ ز  ا بر إ نحو  لية  و أ خطوة 

لكويت  ا معة  جا يف  لة  ملمو ا غري  ألبحاث  ا

لتزويدها  ت  لكليا ا ة  دعو طريق  عن 

غري  ألبحاث  با صة  لخا ا ت  ملعلوما با

 . فيها لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا لة  ملمو ا

جة  للحا اً  نظر لخطوة  ا هذه  ءت  جا وقد 

ملة  وشا ملة  متكا ة  صور لتقديم  مللّحة  ا

ستعمل  حيث   ، معية لجا ا ث  لألبحا

ء  ا ألد ا كامل  إ عىل  لة  ملمو ا غري  ألبحاث  ا

م  نظا نب  جا ىل  إ للكليات  لبحثي  ا

 . لة ملمو ا ث  ألبحا ا

جمع  لهدف  ا ا  هذ تحقيق  يتطلب  وقد 

ء  عضا أ ء  ا د أ و ركة  مشا حول  ملعلومات  ا

ث  ألبحا ا ط  نشا يف  لتدريس  ا هيئة 

يع  ر ملشا ا حسب  ملمولة  ا وغري  لة  ملمو ا

ئق  لحقا ا  “ ر  ا صد إ ج  إلنتا ت،  ا ر إلصدا وا

 . معية لجا ا ث  ألبحا ا حول   ” م  قا ألر ا و

ئيات  إلحصا وا نات  لبيا ا تتوفر  بينام  و

 . لصدد ا ا  بهذ ت  لكليا ا جميع  طبة  مخا

من  لعديد  ا ث  ألبحا ا ة  ر ا د إ تلقت  وقد 

م  ألقسا ا و لكليات  ا مختلف  من  لردود  ا

يباً  تقر مني  عا مدى  عىل  لعلمية  ا

نتـج   ، )2011 /2010  -  2010 /2009 (

لجدول  ا  ( ة  منشــور قـة  ور  337 عنهـا 

. ) )1 ( رقم 

 8 من  اً  د ردو ة  ر ا إلد ا تلقت  بينام  و

لت  ا ز ال  علمي،  قسم   31 و  كليات 

لتي  ا و ت،  لكليا ا قي  با ردود  تنتظر 

 . لذكر ا لفة  سا م  قا ألر ا ز  ستعز شك  بال 

لياً  حا ملتوفرة  ا ت  ئيا إلحصا ا وتعطي 

ٍز  ا مو بحثي  ٍط  لنشا متقدمة  ت  مؤرشا

بحثية  ٍت  مخرجا مع  ت،  لكليا ا جميع  يف 

 ، لجودة ا لية  عا ييس  مقا تقدم  ة  منشور

ألبـحاث  ا ة  ر ا د إ ليها  تو حقيقة  وهي 

لنشـاط  تهـا  ا و مبـسا اً  كبري هتامماً  ا

فـي  لـة  ملمو ا وغري   لة  ملمو ا ث  ألبحا ا

لنيل لرتّشح  ا

أ.د. حسن السند

عدة  قا عىل  مئاً  ا د لة  ملمو ا ث  ألبحا ا حول 

 ، ” ا ر كو  “ ألبحاث  ا ة  ر ا د إ ت  معلوما

لة  ملمو ا غري  ألبحاث  ا ت  ئيا حصا إ تبقى 

ثر  يؤ مام   ، معتمد بشكٍل  متوفرة  غري 

ألبحاث  دقيقة  ٍة  ر صو تقديم  عىل 

لكويت. ا معة  جا

ألبحاث  ا ة  ر ا د إ جهود  تهدف  لذلك، 

جمع  خالل  من  غ  ا لفر ا ا  هذ لسد 

لة  ملمو ا غري  ألبحاث  ا حول  ملعلومات  ا

متت  حيث   ، مبارشة لكليات  ا من 

من  مشجعة  استجابٍة  إىل  نتطلع 

الكليات تتجسد من خالل تناول 

األولويات والقضايا ذات األهمية 

والعاملية،  واإلقليمية  الوطنية 

الحثيثة  جهودنا  جانب  إىل 

البحثية،  القوة  نقاط  لتطوير 

العلمية، وتعزيز  وبناء الرشاكات 

الجهـود  تتجـه 

إعـداد  نحـو 

الحقـائق   " إصـدار 

حـول   " واألرقـام 

الجـامعية األبحاث 

السعـي نحـو إرسـاء أسـس متينـة للبحـث 
العلمـي فـي جامعـة الكويـت..!
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التعاون  مكتب  تفعيل  تم  أخرى،  ناحيٍة  من  البحثية.  مبشاركتهم  للبدء 

حيث  العتيبي،  عبيد  د.  بتعيني  األبحاث  إدارة  يف  الخارجي  البحثي 

إلنجاز  الخارجية  املؤسسات  مع  االتصاالت  عملية  استئناف  تم 

الحثيثة  الجهود  أدت  آخر،  جانٍب  من  العلمي.  والتنسيق  التعاون 

اخرتاع  براءات  ثالث  إنجاز  إىل  اإلدارة   يف  االخرتاع  براءات  ملكتب 

الجليل  عبد  طارق  للدكتـور/  إثنتـان  املتحـدة،  الواليات  يف  مسجلة 

البحري، وواحدة للدكتور/ أزغور سينانغلو. وتم أيضاً عقد ورشتي عمل 

لتدريس. ا هيئة  ء  أعضا إلفادة  العلمي  والنرش  الكتابة  حول 

ونستمر حالياً يف تسهيل اإلجراءات البحثية عىل الباحثني، واكتشاف قنوات 

وإمكانيات جديدة للتطور والنمو. لذلك، سيضع تقدمنا لألمام إسرتاتيجيًة 

الجامعات  مصاف  إىل  الكويت  جامعة  مكانة  رفع  نحو  موّجهة  مستقبلية 

العاملية املتميزة اعتامداً عىل قوة إنجازاتها العلمية ومتيّز برامجها البحثية. 

األبحاث  يف  الفاعلة  ملشاركتكم  أتطلع  األسمى،  الهدف  هذا  من  وانطالقاً 

حتى نتمكن معاً من إرساء أسٍس متينة للبحث العلمي يف جامعة الكويت 

تنافس املواصفات واملعايري العاملية.

أ.د. حسن عبد العزيز السند

نائب مدير الجامعة لألبحاث  

أسستها  التي  التشجيعية  املكافآت 

تم   ،2010 إبريل  ومنذ  اإلدارة. 

املكافآت  لنيل  باحٍث   29 ترشيح 

جودة  عىل  اعتامداً  التشجيعية 

مشاريع  عن  املنشورة  أبحاثهم 

إسهاماً  يعترب  مام  ممولة،  غري 

العالية  الجودة  لتوقعات  فاعاًل 

الكليات. من 

عىل  األبحاث  إدارة  تقف   ، حالياً

مبجمل  يختص  مميز  إنجاٍز  أعتاب 

جامعة  يف  العلمي  البحث  نشاط 

خالله  من  سيتم  حيث  الكويت، 

وغري  املمولة  األبحاث  مجايل  ربط 

متكاملة  صورٍة  لتقديم  املمولة 

وتتطلع  الكويت.  جامعة  ألبحاث 

الخطوة  اإلدارة إىل أن تدشن هذه 

العلمي  التقدم  من  جديدة  قنواٍت 

أسس  وتريس  الكويت،  جامعة  يف 

رفع  نحو  جديدة  إسرتاتيجيات 

لكويت  ا معة  جا بحاث  أ مستوى 

 . ملية لعا ا ييس  للمقا

الـدراسـات اإلسرتاتيجية واملستقبـليـة، وكـذلـك لجنـة التأليـف والتـعـريـب 

والنـشـر لتـنـاول التحديات واالهتاممات اإلقليمية حديثة الظهور. 

واألولويات  الربامج  تنفيذ  ضامن  عىل  الحايل  تركيزنا  يقع  وبينام 

الجودة  ذات  الجديدة  األفكار  لتلقي  دوماً  منفتحون  فإننا  الحالية، 

تعزيز  عىل  حالياً  ونعمل  العلمية.  األبحاث  لتقّدم  واألهمية 

امليدانية  الزيارات  خالل  من  الكليات  جميع  مع  وتفاعلنا  اتصالنا 

والتنسيق،  االتصال  لتقوية  حده  عىل  كليٍة  لكل  بها  نقوم  التي 

دفع  يف  تُسهم  أن  املمكن  من  التي  واألفكار  اآلراء  والستخالص 

العلمي.  التطور  عجلة 

عىل  الضوء  بتسليط  تختص  جديدة  مبادرة  اتخاذ  تم  آخر،  جانب  من 

ظل  والذي  الكليات  جميع  يف  املمولة  غري  األبحاث  من  الضخم  النشاط 

املتكاملة  الفعلية  الصورة  يوثر عىل  لفرتٍة طويلة، مام  اإلحصائيات  خارج 

ألبحاث جامعة الكويت اعتامداً عىل فئتي األبحاث املمولة وغري املمولة. 

التمهيدي،  البحث  عقد جلسٍة خاصة بسلفة  إضافـًة إىل ذلك، تم مؤخراً 

كليات  ملختلف  انضموا  الذين  الجدد  التدريس  هيئة  أعضاء  لتوعية 

األبحاث  إلنجاز  لهم  املتاحة  والخدمات  بالفرص  الكويت  وأقسام جامعة 

العلمية يف جامعة الكويت، وكيفية اإلستفادة من سلفة البحث التمهيدي 

3

لة    لممو ا غير  ث  ألبحا ا ن  بشأ ت  لكليا ا د  و د      ر

)2 صفحة  )من  . . . لة ملمو ا غري  ألبحاث  ا ط  نشا

لممولة ا غير  األبحاث  الكلية
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إدارة  جهود  املحددة  األهداف  هذه  وتوّجه 

املرحيل  التنفيذ  عىل  اإلرشاف  يف  األبحاث 

األبحاث  قطاع  سريسخ  الذي  األنشطة  لجدول 

ومع  والتطور.  التقدم  طريق  عىل  الجامعية 

ستعمل   ،2011/2010 األكادميي  العام  بداية 

مصادرها  تخصيص  عىل  األبحاث  إدارة 

هذه  يف  التطور  عجلة  لدفع  وخدماتها 

متطلبات  تحقيق  يتم  حتى  املحددة،  املجاالت 

املعتمدة  الخطة  يف  جاءت  كام  األهداف 

 . للحكومة

مبكراً  اليزال  الوقت  أن  من  الرغم  وعىل 

تطوير قاعدة متميزة من الباحثني يف جامعة الكويت. أ- 

تعزيز وتطوير البنية التحتية لألبحاث يف جامعة الكويت. ب-  

تشجيع مشاريع أبحاث األولويات. ج-  

تطوير عالقات الرشاكة البحثية والتعاون مع الجامعات ومراكز  د-   

البحث العلمي عىل املستوى  املحيل والعاملي.  

ه-   استثامر املخرجات البحثية واإلرشاف عىل تسويقها.

و-  تطوير املجالت العلمية ملجلس النرش العلمي يف جامعة الكويت.

الحكومة  لخطة  المالئم  اإلطار  توفر  مشاريع  ستة 
الكويت جامعة  في  البحثي  القطاع  لتطوير  المعتمدة 

         تطوير القطاع البحثي يف جامعة الكويت 
للحكومة  املعتمدة  الخطة  إطار  جاء ضمن  كام 

األبحاث  لتطوير  محددة  إسرتاتيجية  أسس 

القادمة  األربع  السنوات  مدى  عىل  الجامعية 

)2011/2010-2014/2013( مع أولويات فورية 

هذه  ركزت  وقد   .2011/2010 للعام  محددة 

األولويات عىل ستة برامج رئيسة ذات مجاالت 

التالية  األهداف  إنجاز  تتطلب  محددة  عمٍل 

)من أ إىل و(: 

حتى  ملموسة  نتائج  عىل  الحصول  عىل 

منذ  الحايل  األكادميي  العام  منتصف 

 ،2010 أكتوبر  يف  التنفيذ  عملية  بدأت 

تقدماً  حققت  قد  األبحاث  إدارة  أن  إال 

وخاصًة  صعيد،  من  أكرث  عىل  ملحوظاً 

خالل  من  التحتية  البنية  تعزيز  مجال  يف 

ذلك،  عىل  بناًء  العامة.  التسهيالت  مشاريع 

هذه  والبرتول  الهندسة  كلية  استخدمت 

ومعداتها  أجهزتها  مصادر  لتعزيز  املنحة 

جهـازي  نظام  عىل  الحصول  طريق  عن 

 high الدقـة  عاليـة  مايكـروسـكـوب 

vacuum evaporation coating Scan-

ملخترب   ning microwave microscopy

النانو.  تكنولوجيا  وألبحاث  املوصالت  أشباه 

نظـام  علـى  العـلـوم  كليـة  حصلـت  كام 

 single crystal X-Ray crystallography

 Monochromatic XPS instrumentو

 ، النانو  فيزياء  يف  املتقدمة  األبحاث  إلجراء 

يف  العامة  التسهيالت  مشاريع  مظلة  تحت 

األبحاث. إدارة 

وتشجيع  لدعم  اإلدارة  سعت  وقد 

جميع  عرب  العالية  الجودة  ذات  األبحاث 

لدعم  متكامٍل  نظاٍم  خالل  من  الكليات 

مجال  يف  تقدٍم  تحقيق  جانب  إىل  األبحاث، 

طلبة  أبحاث  ومشاريع  األولويات  أبحاث 

التمهيدي.  البحث  وسلفة  العليا  الدراسات 

الالزم  التمويل  األبحاث  إدارة  وفرت  وقد 

املجاالت  هذه  يف  البحثية  املشاريع  لدعم 

بلغ  حيث   ، التنمية  أهداف  لتحقيق  كالتزام 

10 مرشوعاً  األولويات  فئة  املشاريع يف  عدد 

طلبة  أبحاث  مشاريع  فئة  يف  مرشوعاً  و53 

فئة  يف  مرشوعاً  و23  العليا،  الدراسات 

املشاريع  بند  تحت  التمهيدي  البحث  سلفة 

.2011 إبريل  حتى  الجارية 

فقد  العلمية،  الرشاكات  صعيد  عىل  أما 

سياستها  مبتابعة  األبحاث  إدارة  استمرت 

الخارجية  املؤسسات  مع  بالتعاون  الخاصة 

العلمي،  للتقدم  الكويت  مؤسسة  )مثل 

ترييفوكس،  ومؤسسة   للبيئة،  العامة  والهيئة 

هــذا  وفــي  الكويتية...إلـــخ(.  البرتول  ورشكة 

رشكة  من  الرباعي  الوفد  زيارة  كانت  السياق، 

ملكتب   )KNPC( الوطنية  الكويتية  البرتول 

ديسمرب   6 يف  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

2010 خطوة أخرى يف هذا االتجاه، تلتها زيارة 

مايو   23 يف  املؤسسة  من  سدايس  لوفٍد  ثانية 

التعاون  عىل  اإلجامع  إىل  أفضت  حيث    ،2011

العلمي  بني  املؤسستيـن 

)
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ٍم  نظا خالل  من  ثهم   أبحا ومنتجات 

نني  لقوا ا هذه  توثيق  تم  وقد  موحد. 

لباحثني  ا بحقوق  لخاصة  ا ءات  واإلجرا

نونية  قا د  موا مجموعة  يف  تهم  ما لتزا وا

ألبحاث  ا رة  إدا أصدرت  حيث  موحدة، 

لفكرية  ا مللكية  ا حقوق  حول  ثاً  محّد دلياًل 

يف  االخرتاع  ءات  برا تسجيل  نني  وقوا

لالزمة  ا ملعلومات  ا لتقديم   2009 م  لعا ا

تهم  عا اخرتا تسجيل  بشأن  للباحثني 

. لفكرية ا مللكية  ا وحقوق 

بتلقي  االخرتاع  ءات  برا مكتب  استمر  وقد 

 19 ستلم  ا حيث  ءه،  إنشا منذ  لطلبات  ا

 ،2008/2007 34 طلباً يف  2006، و  طلباً يف 

طلباً   46 و   ،2010/2009 يف  طلباً   44 و 

م  ألرقا ا هذه  وُتظهر   .2011 بريل  إ حتى 

حقوق  بحامية  يد  ملتزا ا لكليات  ا اهتامم 

لتسجيل  ا عرب  لباحثيها  لفكرية  ا مللكية  ا

لعلمية.  ا تهم  عا الخرتا ملوثوق  ا

ها  يتلقا لتي  ا لطلبات  ا جميع  وتخضع 

لتدقيق  وا لبحث  ا لعمليات  املكتب 

استكامل  اآلن  إىل  تم  حيث  األويل،  لفني  ا

نقل   ذلك  بعد  ليتم  طلباً   33 تدقيق 

ءات  لربا األمرييك  املكتب  إىل  لطلبات  ا

وتم  لالزم.  ا مللف  ا رقم  ملنحها  االخرتاع 

طلٍب  ومراجعة  تدقيق  عىل  لعمل  ا أيضاً 

ونقله  واحد  إضايف 

2011 إبريل  حتى  طلباً   46 بلغت  االخرتاع  براءات  تسجيل  طلبات 

الجليل  عبد  طارق  د. 
د. أوزغور سينانوغلو البحري 

       مكتب براءات االخرتاع يف إدارة األبحاث 
يف  اخرتاع  براءات  ثالثة  تسجيل  عن  مؤخراً 

التدريس  هيئة  لعضوي  املتحدة  الواليات 

الجليل  عبد  طارق  د.  الكويت  جامعة  يف 

حيث  والبرتول،  الهندسة  كلية  من  البحري 

أوزغور  د.  و  اخرتاع،  براءيت  عىل  حصل 

ومتنع   . سابقاً العلوم  كلية  من  سينانوغلو 

عليها  حصل  التي  االخرتاع  براءات  حقوق 

استخدام  من  جهة  أو  شخص  أي  املخرتعان 

أنحاء  جميع  يف  بيعها  أو  االخرتاعات 

وفقاً  استريادها،  فيها  مبا  املتحدة،  الواليات 

والعالمة  االخرتاع  براءات  مكتب  لرشوط 

حصل  وقد  املتحدة.  الواليات  يف  التجارية 

البحري عىل براءة  االخرتاع األوىل  د. طارق 

بخصوص: اكتشافه  عن 

 

High speed flatbed scanner comp-

rising digital image-capture mod-

 ule with two-dimensional optical

image photo-sensor or digital camera

 US 7,843,611 االخرتاع:  براءة   رقم   (

وبراءة    ،)2010/11/30 بتاريخ   –  B2

Anti-se- اكتشاف: عن  الثانية   االخرتاع 

 curity system for manhole covers

 US 7,889,079 B2 االخرتاع:  براءة  )رقم 

أوزغور  الدكتور/  أما   .)2011/2/15 بتاريخ 

اخرتاع  براءة  عىل  حصل  فقد  سينانوغلو 

بخصوص: اكتشافه  عن 

 Circuit for boosting encoding  

capabilities of test stimulus de-

 US االخرتاع:  براءة  )رقم    compressors

 .)2011/4/19 بتاريخ   7,930,607,B2

جودة  عىل  االخرتاعات  هذه  وتنعكس 

مدى  مظهرًة  الكويت،  جامعة  يف  األبحاث 

يف  واألصالة  االبتكار  ذات  األبحاث  قدرة 

علمية  اكتشافاٍت  تحقيق  عىل  الكليات 

عاملية. وقيمة  أهمية  ذات 

السياق،  هذا  ويف 

األنشطة  أهمية  تظهر 

من  املقدمة  والخدمات 

االخرتاع،  براءات  مكتب 

مكتب  استجاب   حيث 

الجامعة  مدير  نائب 

الحتيـاجات  لألبحـاث 

وآلية  محكم  نظاٍم  إنشاء  عرب  الباحثني 

الفكرية  امللكية  حقوق  لحامية  منظمة 

من  واكتشافاتهم  واخرتاعاتهم  للباحثني 

االخرتاع.  براءات  تسجيل  عملية  خالل 

إنشاء  مع  الخدمات  هذه  توفري  تم  وقد 

مكتب  مظلة  تحت  االخرتاع  براءات  مكتب 

ست  قبل  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

الجامعي  القرار  عىل  بناًء  تقريباً  سنوات 

فتح  مام   ،2005 إبريل   30 بتاريخ   886 رقم 

تسجيل  طلبات  لتقديم  للكليات  األبواب 

فيها. االخرتاع  براءات 

 ،2005 مايو  يف  املكتب  يف  العمل  بدأ  وقد 

من  للتسجيل  طلبني  أول  تقديم  تم  حيث 

قام  وقد  اإلدارية.  والعلوم  الصيدلة  كليتي 

القانوين  وإطاره  إجراءاته  بتطوير  املكتب 

عىل  للتسهيل  املوحدة  الخدمات  لتقديم 

الفكرية  حقوقهم  حامية  مهمة  الباحثني 

“

“

“

“

“

“
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لتدريس  ا هيئة  أعضاء  تعّرف  األبحاث  رة  دا إ
في  لعلمية  ا لبيئة  با لجدد  ا لكويتيين  ا

األبحاث  ز  نجا إ وفرص  لكويت،  ا جامعة 
األبحاث دعم  م  نظا خالل  من 

ياً  يــر تنو ًء  لقا ث  ألبحــا ا رة  ا د         إ
التمهيدي  البحث  سلفة  حول  خــاصاً 

أعضاء  لتعريف   ،2011 إبريل   27 يف   )RIG (

الذين  الجدد  الكويتيني  التدريس  هيئة 

جامعة  وأقسام  كليات  ملختلف  انضموا 

العلمية  بالبيئة  مدرس،  بدرجة  الكويت 

إلنجاز  املتاحة  والفرص  الكويت  جامعة  يف 

اإلدارة  نظام  خالل  من  العلمية  األبحاث 

حسن  أ.د  اللقاء  ترأس  وقد   . األبحاث  لدعم 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  السند، 

قدمها  برصية  عروض  عىل  احتوت  حيث 

نجيب  وأ.د.   ، لبابيدي  هيثم  أ.د  مساعدوه 

تحدث  وقد  العتيبي.  عبيد  ود.  الساموي، 

عمليات  وسري  البحثية،  الربامج  عن  األساتذة 

املتوفرة  والتسهيالت  والتمويل  املنح، 

مختلفة،  فئات  تسع  تحت  األبحاث  إلنجاز 

وتخّصص  التمهيدي.  البحث  سلفة  منها 

الكويتيني  التدريس  هيئة  ألعضاء  السلفة 

الربامج  مجال  إىل  دخولهم  لتسهيل  الجدد 

كمشاركني  الكويت  جامعة  يف  البحثية 

أوىل  كخطوة  املنح  هذه  واستخدام  فاعلني، 

العلوم  يف  وتقدماً  عمقاً  أكرث  أبحاٍث  نحو 

واإلنسانية.  والتطبيقية  األساسية 

البحث  مراجعة  عملية  اللقاء  تناول  وقد 

التقارير  وتقديم  إعداد  وعملية  وتحكيمه، 

هيئة  ألعضاء  املمنوحة  باملشاريع  الخاصة 

واألجهزة  املعدات  توفري  إىل جانب  التدريس، 

والبنية  التكنولوجيا  ومصادر  املتقدمة، 

جانٍب  من  املشاريع.  تنفيذ  لتسهيل  التحتية 

األبحاث  حول  للمعلومات  التطرق  تم  آخر، 

والقطاع  الخارجية  املؤسسات  مع  املشرتكة 

املقدمة  والتسهيالت  والخدمات  الخاص، 

وتسويق  العلمية،  االخرتاعات  لتسجيل 

امللكية  حقوق  وحامية  البحثية،  املخرجات 

االخرتاع،  براءات  مكتب  عرب  للباحثني  الفكرية 

سلفة  أنشأت  األبحاث  إدارة  أن  بالذكر 

العام  يف  سنوات  مثاين  قبل  التمهيدي  البحث 

 217 حصل  الحني،  ذلك  ومنذ   .  2004/2003

هذه  عىل  جديد  كويتي  تدريس  هيئة  عضو 

 152 منها  املنحة من خالل مشاريع معتمدة، 

مرشوعاً  و23  بنجاح،  استكاملها  تم  مرشوعاً 

املشاريع  بند  تحت  ودخولها  اعتامدها  تم 

لعدم  نظراً  إنهاؤه  تم  مرشوعاً  و37  الجارية، 

تم  إضافية  مشاريع  و5  نهايئ،  تقريٍر  تسليم 

 ، بنجاح  املكتملة  املشاريع  ومن   . إلغاؤها 

األبحاث  مبجال  للمشاركة  باحثاً   77 تقّدم 

تحت  أبحاث  طلبات  تقديم  عرب  العلمية 

و23  رئيسيني،  كباحثني  أخرى  بحثية  فئات 

كباحثني  أخرى  بحثية  ملشاريع  انضموا  باحثاً 

أثبتت  ملحوظاً  تقدماً  ذلك  ويعترب  مشاركني. 

فاعليتها  خالله  من  التمهيدي  البحث  سلفة 

الجدد  التدريس  هيئة  ألعضاء  أوىل  كخطوٍة 

جامعة  يف  البحثي  النشاط  يف  املشاركة  نحو 

إلنجاز  املنحة  هذه  واستخدام  الكويت، 

 . وعمقاً  تقدماً  األكرث  األبحاث  من  املزيد 

ويشكل هذا اإلنجاز الهدف الذي سعت إدارة 

لفئة  استحداثها  عند  تحقيقه  إىل  األبحاث 

ندوة  ُعقدت  وقد  التمهيدي.  البحث  سلفة 

املؤمترات،  قاعة  يف  التمهيدي  البحث  سلفة 

لكويت  ا لجامعة  م  لعا ا األمني  مكتب  يف 

 12.30 لساعة  ا م  متا يف   ، لدية  لخا ا يف 

. ظهراً

التمهيدي  البحث  سلفة 

كخطوٍة  فاعليتها  تثبت   

أبحاٍث  إنجاز   نحو  أوىل 

وشمولية عمقاً  أكرث 

وحدة  ترشف  بينام 

البحثية  الخدمات 

املتعلقة  الجوانب  عىل 

التكنولوجيا  بنقل 

البحثي.  الوعي  ونرش 

 26 الندوة  حرض  وقد 

تدريٍس  هيئة  عضو 

حيث  جديد،  كويتي 

حول  مبارشة  معلوماٍت  عىل  الجميع  حصل 

الكويت،  جامعة  يف  البحثية  السياسة 

املالية  والقوانني  املختلفة،  والربامج 

املنظمة  واإلجراءات   ، باملشرتيات  الخاصة 

تم  ذلك،  إىل  إضافًة  البحثية.  املنح  لعملية 

بسلفة  الخاصة  والقوانني  الرشوط  رشح 

األهلية،  معايري  فيها  مبا  التمهيدي  البحث 

ولزوم  امليزانية،  وحدود  املرشوع،  ومدة 

املرشوع.  اكتامل  مع  نهايئ  تقرير  تسليم 

مبتطلبات  أيضاً  املشاركون  ُأخطر  وقد 

التمهيدي  البحث  سلفة  طلبات  تسليم 

املواقع  عىل  متوفرة  موحدة  مناذج  عىل 

الجامعة  مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتونية 

http://www.( األبحاث  وإدارة  لألبحاث 

http://( و   )ovpr.kuniv.edu/research

اإلجابة  متت  كام   ،)www.ovpr.kuniv.edu

فتح  عند  واستفساراتهم  تساؤالتهم  عىل 

وجديٌر  الندوة.  نهاية  يف  األسئلة  باب 

ندوة سلفة البحث التمهيدي أثناء انعقادها
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لية  ملا وا رية  إلدا ا لجـهـات  ا مـع 

. ملعنّية ا

الكليات  بعض  عرّبت  أخرى،  ناحيٍة  من 

القواعد  بأحدث  الكايف  إملامها  عدم  عن 

لرغم  ا عىل  املنح،  لعملية  املنظمة  والقوانني 

بقواعد  لوعي  ا لدعم  رة  إلدا جهود  من 

تنظيمها  خالل  من  األبحاث  دعم  وإجراءات 

لورش عمٍل تعود 

كلية الشريعة

ث  ألبحا ا يز  لتعز ت  لكليا ا

غطت  حيث  املؤسسية، 

فرتة  خالل  كليات  ست 

إىل  بريل  إ  4 من  قصرية 

وقد   .2011 يو  ما  17

لزيارات  ا جدول  تضمن 

بريل(،  إ  4 ( لرتبية  ا كلية 

 11 ( رية  اإلدا لعلوم  ا وكلية 

علـى  الـقـامئــة  لسيـاسـتـها       
بادرت  الكليات،  مع  املبارش  التواصل 

رة  يا لز السنوي  بربنامجها  األبحاث  إدارة 

التسهيالت منح  عىل  للحصول  الكليات  تدعو  اإلدارة 

الجودة عالية  لألبحاث  التحتية  البنية  لتطوير  العامة 

والتواصل التفاعل  من  بيئة  خلق  إلى  تهدف  الزيارات 
الجامعية األبحاث  تقدم  لتحقيق  كإستراتيجية  الثقة  وبناء   

    كلية العلوم اإلدارية    كلية الحقوق

)23 ص  . . . . . . تتمة  (   

7

األبحاث إدارة  من  التنفيذي  الوفد 
الرشيعة  وكلية   ، بريل( إ

 18 ( اإلسالمية  لدراسات  وا

لحقوق  ا وكلية   ، بريل( إ

وكلية   ، بريل( إ  25 (

وكلية   ، يو( ما  2 ( اآلداب 

 17 ( االجتامعية  لعلوم  ا
ر  األفكا من  لعديد  ا عنها  نتج  مام  يو(،  ما

يا  لقضا ا حول  واملقرتحات  واملالحظات 

ملبارشة  ا لصلة  ا ذات  املختلفة  لبحثية  ا

ء  واألدا لبحثية  ا املشاركة  مبستوى 

لكليات. ا يف  لبحثي  ا

بهذه  نية  اإلنسا لكليات  ا رحبت  وقد 

بيئة  خلق  عىل  ستعمل  حيث  ملبادرة،  ا

لثقة  ا ء  وبنا لتواصل  وا لتفاعل  ا من 

تتبعها  تيجية  كإسرتا ء  اآلرا وتبادل 

جامعة  يف  لبحثي  ا لقطاع  ا لتطوير  رة  اإلدا

  . يت لكو ا

مالمئة  فرصة  للقاءات  ا أتاحت  وقد 

تهم  ومالحظا ئهم  آرا ء  إلبدا للباحثني 

واملعوقات  لبحثية  ا باألمور  ملتعلقة  ا

مشاريعهم  تنفيذ  ء  ثنا أ تواجههم  لتي  ا

أكرب  أن  رة  لإلدا تبني  وقد  لبحثية.  ا

هي  لباحثني  ا تواجه  لتي  ا لعقبات  ا

لخاصة  ا لية  ملا وا رية  اإلدا ءات  اإلجرا

تأخري  إىل  تؤدي  لتي  وا باألبحاث، 

اتضح  حيث  ريع،  املشا تنفيذ  استكامل 

لعقبة.  ا لهذه  لكليات  ا أغلب  مواجهة 

لجة  معا يف  رة  اإلدا جهود  من  لرغم  ا وعىل 

إىل  قامئة  املشكلة  الزالت  املوضوع،  هذا 

اآلن. 

بأن  لكليات  ا إعالم  تم  وقد 

لية  ملا وا رية  اإلدا لجوانب  ا

سلطة  عن  خارجة  لألبحاث 

نني  للقوا نظراً  األبحاث  رة  إدا

لية.  ملا ا رة  لوزا مية  اإللزا

رة  اإلدا حال، طأمنت  أي  عىل 

الخصوص،  هذا  يف  لكليات  ا

ذ  تخا ا بصدد  أنها  حيث 

ءات  إجرا لوضع  ٍت  خطوا

للتسهيل  للباحثني  صديقة 

ملبارش  ا لتنسيق  با عليهم 
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حللت   ، نوعها  من  فريدٍة  بادرٍة        

 )2010-2000 ( عاماً   11 األبحاث  إدارة 
األوراق  حول  املتوفرة  لبيانات  ا من 
ممولة،  أبحاث  عن  لناتجة  ا املنشورة 

معايري  حول  تحليلية  صورٍة  لتقديم 

كليات  إصدارات  يف  املتزايدة  الجودة 

الهدف  متثل  وقد  الكويت.  جامعة 

الوقوف  يف  املبادرة  هذه  من  األسايس 

اختيار  عىل  الجودة  عامل  تأثري  مدى  عىل 

نتائج  نرش  املزمع  للمجالت  الكليات 

التحسينات  رصد  جانب  إىل   ، فيها أبحاثها 

عىل  الكليات  أبحاث  يف  بالجودة  الخاصة 

يف  الجودة  مؤرشات  لقياس  عاماً   11 مدى 

الكويت. جامعة  أبحاث 

املعلومات  عىل  لتحليل  ا اعتمد  وقد 

ة  واملستقا لكليات  ا رات  بإصدا لخاصة  ا

األبحاث  رة  إدا نات  بيا قاعدة  من 

للمعلومات  مصدراً  تعترب  لتي  وا  ، ) )كورا

ريع  مشا حول  واملعتمدة  املوثوقة 

لبحثية.  ا رات  واإلصدا األبحاث 

عىل  األبحاث  رة  إدا تحليل  رّكز  وقد 

عن  لناتجة  ا لبحثية  ا لكليات  ا أوراق 

نرشها  تم  لتي  وا  ، املمولة  ريع  املشا

متت  وقد  لعلمية.  ا املجالت  مختلف  يف 

نة  مكا قياس  عرب  األوراق  هذه  مراجعة 

املجلة  تنويه  تقرير  بل  مقا املجلة 

دولياً  معتمد  ٌر  معيا وهو   ،)JCR (

وال  لعلمية.  ا لجودة  ا مستوى  لقياس 

لقياس  املعتمد  ر  املعيا هذا  مثل  يتوفر 

نيات.  واإلنسا اآلداب  أبحاث  جودة 

موازية  مجموعة  تتوفر  ذلك،  إىل  إضافًة 

مختلف  يف  الراقية  العلمية  املجالت  من 

املمكن  من  والتي  العلمية  املجاالت 

يف  الجودة  مستويات  لقياس  استخدامها 

الحايل  التحـليل  ويعتمد  املنشورة.  األبحاث 

ألبـحـاث جـامـعـة الكويت املنشورة عىل فهـرس 

ة ر لمنشو ا ث  بحا أل ا من  مًا  عا  11 تحلل  ث  بحا أل ا ة  ر ا د إ
ر تطو على  ف  قو للو لة  ممو يع   ر مشا عن  تجة  لنا ا

يت لكو ا معة  جا ث  بحا أ في  ة  د لجو ا مل  عا

املجـالت  فـي  األبحـاث  مـن   %  71.4 نشـر 
واعـداً مؤشـراً  يعتبـر  املصّنفة  العـامليـة 

تطبيقـه  يتم  حيـث  هـذا،  الجودة 

قدمت   ، إحصائياً  موّسـع.  بشـكٍل  عاملـياً 

عاماً   11 مدى  عىل  الكليات  إنتاجية 

منشورة  ورقة   1912 إىل  يصل  إنتاجاً 

ورقة   1365 منها  ممولة،  مشـاريع  من 

ترتاوح  مجالت  يف  منشـورة   )%  71.4 (

التي  املجالت  أي   ،Q4 إىل    Q1 مكانتها بني 

أو  متوسطة  إىل  عالية  بني  تصنيفها  يرتاوح 

 547 نرش  تم  ذلك،  إىل  إضافًة   . منخفضة 

بال  محكمة  مجالت  يف   )%  28.6( ورقة 

8

اإلجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  عامل
التأثير الكلية

(%20.4) 10 2 1 1 1 4 - - - - - 1 Q1
(%24.5) 12 5 2 2 1 1 1 - - - - - Q2
(%14.3) 7 2 1 1 1 - - - - - 2 - Q3
(%32.6) 16 1 - 3 2 1 - 1 3 2 1 2 Q4
(%8.2) 4   - 1 1 1 - - - 1 - - - د.ع.ت @

(%100) 49 10 5 8 6 6 1 1 4 2 3 3 إج**
- - - - - - - - - - - - Q1
- - - - - - - - - - - - Q2

(%1.4) 1 - - - - - - - - - - 1 Q3
(%5.4) 4 - - - - - - 1 - - 2 1 Q4

(%93.2) 69  2 1 4 4 4 4 4 3 22 10 11 د.ع.ت @
(%100) 74 2 1 4 4 4 4 5 3 22 12 13 إج**

- - - - - - - - - - - - Q1
- - - - - - - - - - - - Q2

(%5.7) 4 - 1 - - - 1 - - - 1 1 Q3
(%4.3) 3 - - - - 2 - - - 1 - - Q4

(%90.0) 63 2 1 3 5 4 7 4 8 11 7 11 د.ع.ت @
(%100) 70 2 2 3 5 6 8 4 8 12 8 12 إج**
(%12.0) 6 - 1 - 1 2 2 - - - - - Q1
(%16.0) 8 - 1 - 4 1 - 1 1 - - - Q2
(%36.0) 18 4 3 1 1 2 5 1 1 - - - Q3
(%20.0) 10 - - - 1 3 1 1 2 1 1 - Q4
(%16.0) 8 - 2 - - 3 1 - 1 1 - - د.ع.ت @
(%100) 50 4 7 1 7 11 9 3 5 2 1 - إج**

- - - - - - - - - - - - Q1
(%2.8) 1 - - - - 1 - - - - - - Q2

- - - - - - - - - - - - Q3
- - - - - - - - - - - - Q4

(%97.2) 35 1 - 1 2 3 5 2 3 9 5 4 د.ع.ت @
(%100) 36 1 - 1 2 4 5 2 3 9 5 4 إج**
(%20.9) 61 2 6 7 5 8 3 7 5 4 11 3 Q1
(%25.7) 75 3 5 3 4 8 4 5 12 11 10 10 Q2
(%14.0) 41 1 4 7 3 3 4 4 2 4 3 6 Q3
(%19.2) 56 2 4 6 1 6 8 9 5 7 3 5 Q4
(%20.2) 59 3 1 7 9 8 10 9 1 4 3 4 د.ع.ت @
(%100) 292 11 20 30 22 33 29 34 25 30 30 28 إج**

- - - - - - - - - - - - Q1

- - - - - - - - - - - - Q2

- - - - - - - - - - - - Q3

- - - - - - - - - - - - Q4

(%100) 2 - - - - - - - 1 - - 1 د.ع.ت @
(%100) 2 - - - - - - - 1 - - 1 إج**

الـســــنــــة التقويمية 

الجدول رقم )1( :  11 عامأ من األبحاث المنشورة حسب الكلية، والسنة، وعامل التأثير
) 2 0 1 0  -  2 0 0 0 ) 
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 الطبية
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مبعدل  لصيدلة  وا  ، )%  3 .7 ( ورقة   85

مبعدل  والرشيعة   ، )%  3 .5 ( ورقة   67

األسنان  وطب   ، )%  2 .7 ( ورقة   51

لعلوم  وا  ، )%  2 .6 ( ورقة   50 مبعدل 

ورقة   49 مبعدل  املساعدة  لطبية  ا

ورقة   36 مبعدل  لرتبية  وا  ، )%  2 .5 (

معية  لجا ا لبنات  ا وكلية   ، )%  1 .9 (

وأخرياً   ، )%  0 .8 ( ورقة   16 مبعدل 

وبشكٍل   . )%  0 .1 ( بورقتني  لحقوق  ا

لكليات  ا أغلب  رات  إصدا ظهرت  م،  عا

. )JCR ( ملجلة  ا تنويه  تقرير  عىل 

يف  أيضاً  املنشورة  األوراق  تحليل  تم  وقد 

لقياس  للمجالت  العاملية  املكانة  سياق 

عىل  بناًء  املنشـور.  البحث  تأثري  عامل 

لقياس  مؤرشات  أربعة  تحديد  تم  ذلك، 

أفضـل  إلـى   )Q1( يشـري  حيث   ، الجودة 

إىل    )Q2( و   ، املجالت  من   %  25-1

متوسط  إىل  عاٍل  تصنيٍف  بني  املجالت 

بني  للمجالت   )Q3( و     ،  )%  50-26(

و   ،)%  75-51( ومنخفض  متوسٍط  تصنيٍف 

املنخفض  التصنيف   ذات  للمجالت   )Q4(

الكليات  إصدارات  وتعكس   .)%  100-76(

األربعة  املؤرشات  من  أٍي  يف  ظهرت  التي 

املنشورة  لألوراق  الجودة  مستويات 

تأثريها.  وعامل 

تصنيف  من  نتمكن  مل  ذلك،  إىل  إضافًة 

أٍي  تحت  املنشورة  األوراق  من  العديد 

يف  إلدارجها  نظراً  األربعة  املؤرشات  من 

تظهر  مل  مجالت  أو  محكمة  غري  مجالت 

عىل  وبالرتكيز  املجلة.  تنويه  تقرير   عىل 

 )Q4( إىل   )Q1( من  املؤرشات  معايري 

)الجدول رقم )2((، 

الكليـات ألبحـاث  صـورًة  تقـدم  اإلحصـائيات 
تأثيـر عامـل  ذات  مـجـالت  فـي  الـمنشـورة 

)17 ص  . . . . . . تتمة  (   

9

ـّراً  تغي يظهـر  التحليـل 

تفعيـل  باتجـاه  جذريـاً 

فـي الجـودة  عـامـل 

الكليـات أبحـاث   

أو  محكمة،  غري  مجالت  أو  تأثري،  عامل 

فصول  )كتب،  أخرى  رات  كإصدا ظهرت 

 . لخ( إ . . . رير  تقا أو  كتب  يف 

حسب  ملنشورة  ا ألبحاث  ا وبتحليل 

رقم  لجدول  ا ( لكليات  ا عىل  توزيعها 

أعىل  لها  لعلوم  ا كلية  أن  نجد   ، ) )1 (

مـع  ملنشورة   ا املخرجات  من  نسبة 

كلية  تليها   ، )%  34.6 ( ورقـة   662

 ، )%  23.9 ( ورقة   456 ز  نجا بإ لطب  ا

ورقة   292 ز  نجا بإ لبرتول  وا لهندسة  فا

مبعدل  االجتامعية  لعلوم  وا  ، )%  15.3 (

اإلجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  عامل
التأثير الكلية

(%15.1) 69 - 5 1 2 5 4 4 8 14 13 13 Q1
(%26.1) 119 4 9 7 10 8 11 13 14 14 13 16 Q2
(%29.0) 132 14 15 8 12 4 21 6 12 20 9 11 Q3
(%19.7) 90 3 3 9 9 5 5 10 11 9 18 8 Q4
(%10.1) 46 6 4 1 1 4 6 8 3 2 4 7 د.ع.ت @
(%100) 456 27 36 26 34 26 47 41 48 59 57 55 إج**

(%19.4) 13 - 2 - - - 1 1 5 1 2 1 Q1
(%44.8) 30 2 4 1 2 4 3 1 1 5 3 4 Q2
(%16.4) 11 1 - 2 - 3 1 - 1 1 1 1 Q3
(%11.9) 8 - 1 3 - - - - - - 2 2 Q4
(%7.5) 5 - 1 2 - - 1 1 - - - - د.ع.ت @

(%100) 67 3 8 8 2 7 6 3 7 7 8 8 إج**
(%16.3) 108 4 16 10 10 7 12 12 10 8 14 5 Q1
(%22.2) 147 12 14 21 15 12 16 9 8 16 17 7 Q2
(%26.7) 177 18 15 23 24 14 10 12 12 11 17 21 Q3
(%13.5) 89 2 6 7 8 12 6 6 6 11 14 11 Q4
(%21.3) 141 14 5 12 6 18 17 14 11 14 21 9 د.ع.ت @
(%100) 662 50 56 73 63 63 61 53 47 60 83 53 إج**

- - - - - - - - - - - - Q1
- - - - - - - - - - - - Q2
- - - - - - - - - - - - Q3
- - - - - - - - - - - - Q4

(%100) 51 1 - 2 4 1 4 1 6 14 8 10 د.ع.ت @
(%100) 51 1 - 2 4 1 4 1 6 14 8 10 إج**
(%1.2) 1 - - - - - - 1 - - - - Q1
(%1.2) 1 - - - - - - - 1 - - - Q2
(%9.4) 8 - - - - 2 - 1 - 5 - - Q3

(%23.5) 20 - 2 1 - 4 5 4 4 - - - Q4
(%64.7) 55 4 1 5 6 13 5 8 5 5 1 2 د.ع.ت @
(%100) 85 4 3 6 6 19 10 14 10 10 1 2 إج**

(%18.7) 3 1 1 1 - - - - - - - - Q1

- - - - - - - - - - - - Q2

(%12.5) 2 1 - 1 - - - - - - - - Q3

(%25.0) 4 - 1 1 2 - - - - - - - Q4

(%43.8) 7 2 - 3 2 - - - - - - - د.ع.ت @
(%100) 16 4 2 6 4 - - - - - - - إج**

2 - - - - - - - - 1 1 - د.ع

1912 119 140 168 159 180 184 161 168 228 216 189

الصيدلة

العلوم

الشريعة

العلوم
 االجتماعية

الطب

كلية
 البنات

 الجامعية

 اإلجمالي
العام

Q1 :    افضل  1 – 25 % من اجملالت مع عامل التأتير املصنف بالتوافق مع تقارير تنويه اجملالت في اجملال العلمي للمرشح
Q2 :    افضل  26 – 50 % من اجملالت مع عامل التأتير املصنف بالتوافق مع تقارير تنويه اجملالت في اجملال العلمي للمرشح
Q3 :    افضل  51 – 75 % من اجملالت مع عامل التأتير املصنف بالتوافق مع تقارير تنويه اجملالت في اجملال العلمي للمرشح

Q4 :    افضل  76 – 100 % من اجملالت مع عامل التأتير املصنف بالتوافق مع تقارير تنويه اجملالت في اجملال العلمي للمرشح
* ع. ت عامل التأثير

@ د.ع.ت دون عامل التأثير

** إ ج إجمالي )تشمل األوراق احملكمة دون عامل التأثير، واإلصدارات غير احملكمة(
*** د.ع دراسات عليا
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علـى ستعمــل  المتـنوعــة  الخبـرات 
الجــودة  ليـة  عا األبحـاث  دعــم 

إنجاز  يف  القدامى  لتدريس  ا هيئة  ألعضاء 

إىل  فيها  تحدث  حيث  العلمية،  األبحاث 

مدير  كامبل،  نك  د.  كوسونتوس  د.  جانب 

ورّكز   ،”Nature “ مجموعة  يف  التحرير 

وضع  مع   ، وجودتها البحث  مادة  عىل 

االعتبار.  يف  املستهدفة  املجلة 

عن  التحدث  يف  املحارض  اسهب  وقد 

آلية  رشح  حيث   ، املجلة  تأثري  عامل 

والنرش  التسليم  وإعادة  البحث  مراجعة 

حظيت  وقد   .”Nature “ مجموعة  يف 

كل  واختتمت  جيد،  بحضوٍر  الورشتان 

واإلجابة  األسئلة  بطرح  منهام  واحدة 

 . عليها

من  الفتة  بًة  استجا الورش  شهدت  وقد 

التسجيل  قوائم  أظهرت  حيث  الكليات، 

األوىل  للورشة  اساًم   90 الـورش  قبل  ما 

كلية.   11 من  الثانية  للورشة  اساًم   99 و

فبلغ  األوىل  للورشة  الفعيل  الحضور  أما 

لثانية،  ا للورشة  مشاركاً   67 و مشاركاً   68

اثنى  وقد  املسجلني.  مـن   %  70 مبعدل 

ألبحاث  ا رة  إدا درة  مبا عىل  الحضور 

العلمية  الفعاليات  هذه  مثل  لتنظيم 

من  الورش  مستوى  قّيموا  حيث  القّيمة، 

“ممتاز”  إىل “جيـد” يف 

العلمي  البحث  بكون  قناعتها  من       
األكادميي،  لتقدم  ا عامد  هام  وإصداراته 

ورشتا  مؤخراً  األبحاث  إدارة  نظمت 

والنرش  الكتابة  ألصول  خصصتهام  عمٍل 

العلمية  املجالت  استهداف  مع  العلمي، 

حدد  وقد  املتميزة.  العاملية  املكانة  ذات 

التي  العمل  ورش  مواضيع  الهدف  هذا 

الجدد  لتدريس  ا هيئة  أعضاء  لكال  ُوّجهت 

تم  حيث  الكويت،  جامعة  يف  والقدامى 

 .2011 مارس   31 و   30 يف  عقدهام 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  اتخذ  وقد 

برشوط  الكليات  لتوعية  املبادرة  لألبحاث 

الجودة،  لية  عا املطبوعات  وأخالقيات 

العلمي  البحث  مستوى  رفع  بهدف  وذلك 

هذه  جاءت  وقد  الكويت.  جامعة  يف 

لجنة  توصيات  مع  بالتوافق  أيضاً  الجهود 

االستفادة  إىل  الداعية  الخارجية  الخرباء 

العاملية  املجالت  أفضل  محرري  خربات  من 

جامعة  يف  الجودة  عالية  األبحاث  إلنجاز 

لكويت. ا

 

الكتابة  ورشة  عقد  تم  ذلك،  عىل  بناًء 

رشكة  مع  بالتعاون  العلمي  والنرش 

)رشيك  العلمية  لالتصاالت  ماكميالن 

للنرش(،   Nature ملجموعة  حرصي 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  وبرئاسة 

الجامعة  مدير  وحضور  السند  حسن  أ.د 

جانب  إىل  لبدر،  ا اللطيف  عبد  .د.  أ

 ، املدير  نواب  مساعدي  من  نخبة 

املساعدون،  والعمداء  الكليات،  وعمداء 

املهتمني.  من  وحشد  واألساتذة 

باملناسبة  السند  حسن  أ.د  تحدث  وقد 

أهمية  عىل  ومشدداً  بالحضور  مرحباً 

هذه  مثل  وقيمة  العلمي  البحث 

العلمي  اإلبداع  تعزيز  يف  الفعاليات 

الجودة  لية  عا األبحاث  تحفز  بيئة  30(وخلق  ص  . . . . . . تتمة  (   

وقد  العلمي.  لتقدم  ا عىل  وتساعد 

املشاركني  من  كبرياً  عدداً  الورش  استقطبت 

ليوم  ا خصص  حيث  الكليات،  مختلف  من 

لتدريس  ا هيئة  أعضاء  الحتياجات  األول 

ملختلف  مؤخراً  انضموا  الذين  الجدد 

الكويت.  جامعة  كليات 

لتزويدهم  مدخاًل  الورشة  هذه  كانت  وقد 

منذ  البحث  إعداد  عملية  بأساسيات 

ذو  علمي  كبحٍث  استكامله  حتى  لبداية  ا

العلمية  املجالت  يف  للنرش  مقبولة  جودٍة 

دان  د.  الورشة  يف  تحدث  وقد  املتميزة. 

ومدير  العلمي  املحرر  كوسونتوس، 

للنرش،   ”Nature “ مجموعة  يف  املشاريع 

لبحثية  ا الدورة  للحضور  قدم  حيث 

فيها  مبا  العلمية  األوراق  إلعداد  املتكاملة 

ومتطلبات  لتقديم،  وا األسلوب  عنارص 

تحذيرهم  مع  مالمئة،  بحثية  ورقة  إنجاز 

األخالقية،  غري  املحظورات  يف  الوقوع  من 

نتائج  إىل  يقود  جيد  بحٍث  إلنجاز  وذلك 

إىل  بعدها  ينتقل  ثم  متميزة،  وخالصات 

املستهدفة  العلمية  املجالت  اختيار  مرحلة 

واملراجعة  للتحكيم  املسودة  وإعداد 

املجلة.  يف  لقبولها  متهيداً 

تخصيصها  تم  فقد  لثانية  ا الورشة  أما 

10www.ovpr.kuniv.edu/research                                      
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           لتوثيقها السنـوي ألبحاث الكليات
أصدرت  املمولة”،  “األبحاث  إصدار  يف 

أهم  تضمن  حديثاً  عدداً  األبحاث  إدارة 

الجارية  األبحاث  جميع  حول  اإلحصائيات 

خالل  الكليات  مختلف  يف  واملستكملة 

العدد  وهذا   .  2009/2008 األكادميي  العام 

التي  السلسلة  يف  عرش  الثامن  اإلصدار  هو 

استمراريتها  عىل  األبحاث  إدارة  حافظت 

تقدم  حيث  الزمن،  من  عقدين  مدى  عىل 

أبحاث  مجاالت  حول  شاملة  معلومات 

التي  املختلفة  العلمية  واهتامماتها  الكليات 

املؤسسية  األبحاث  اتجاهات  أحدث  تعكس 

وارتباط  األولويات  مجاالت  يف  وخاصًة 

ذات  واألبحاث  املجتمع  بقضايا  األبحاث 

املتعددة. العلمية  االهتاممات 

أعداد  أحدث  يقدم  السياق،  هذا  ويف 

التي  املتنوعة  العلمية  املجاالت  السلسلة 

والتي  الكليات  أبحاث  يف  حالياً  تناولها  يتم 

القضايا  مبتابعة  املتزايد  اهتاممها  تعكس 

وتقدم  واإلسرتاتيجية.  والوطنية  التنموية 

األولويات  لهذه  كبرياً  دعاًم  األبحاث  إدارة 

الكليات  أبحاث  ارتباط  عنرص  يتحقق  حتى 

تعمل  وحتى   ، واحتياجاته  املجتمع  بقضايا 

املالمئة  الحلول  يجاد  إ عىل  املؤسسية  األبحاث 

البرشية.  تواجه  التي  والتحديات  للقضايا 

بتقديم  الكليات  جهود  اإلصدار  هذا  ويجمع 

املتناولة  املواضيع  حول  أساسية  معلومات 

ملا  الرئيسة  املادة  يوفر  حيث  أبحاثها،  يف 

وطلبة  الكليات  تتابع  مرشوعاً   443 مجمله 

يعكس  ما  وهو  تنفيذها،  العليا  الدراسات 

خالل  وأدائها  الكليات  مشاركة  مستوى 

املنح  مجمل  من  وكان   .2009/2008 عام 

 ،)%  71.3 ( جارياً  مرشوعاً   316 البحثية 

وقد   .)%  28.7 ( مستكماًل  مرشوعاً   127 و

التدريــس  هيئـة  أعضاء  مشاريـع  بلغت 

طلبة  مشاريع  أما   ،)%  86.7 ( مشـروعاً   384

مرشوعاً   59 بلغت  فقد  العليا  الدراسات 

.)% 13.3 (

حول  الحيوية  املعلومات  اإلصدار  ويقدم 

جانب  إىل   ، حديثاً  املمولة  املشاريع  جميع 

السابقة  السنوات  من  املستمرة  املشاريع 

من  املراحل  مختلف  يف  نشطة  كمشاريع 

العام  خالل  استكاملها  إىل  فيها  العمل  سري 

قاعدة  عىل  االعتامد  مع   ،2009/2008

األبحاث  بإدارة  الخاصة  “كورا”  معلومات 

أبحاث  مشاريع  ملعلومات  معتمد  كمصدٍر 

املشاريع  قوائم  وضع  ويتم   . الكليات 

واألقسام  الكليات  حسب  اإلصدار  داخل 

املنح  فئات  تحت  ترتيبها  مع  العلمية، 

البحث  سلفة  مثل  املختلفة  البحثية 

العامة،  التسهيالت  ومنح  التمهيدي، 

واملنح  األولويات،  ومنح  الوطنية،  واملنح 

العليا.  الدراسات  طلبة  ومنح  الخارجية، 

النشاط  عموم  تنظيم  يتم  عام،  وبشكٍل 

منح  هي  مختلفة  فئات  ثالث  تحت  البحثي 

ومنح   ، الخارجية  واملنح  الكويت،  جامعة 

عىل  تعمل  حيث  العليا،  الدراسات  طلبة 

 . رئيسة  فصول  ثالثة  إىل  اإلصدار  تقسيم 

املشاريع  جميع  عىل  األول  الفصل  يركز 

واملقدمة  الكويت  جامعة  متولها  التي 

الفصل  أما  واألقسام،  الكليات  ملختلف 

بشكٍل  املمولة  املشاريع  فيقدم  الثاين 

الخارجية،  املؤسسات  مع  بالتعاون  مشرتك 

مشاريع  منح  الثالث  الفصل  يقدم  وأخرياً 

العليا. الدراسات  طلبة 

الكويت  جامعة  متويل  يعترب   ، إحصائياً 

يف  األبحاث  دعم  نظام  يف  األساس  حجر 

مسؤولية  تولت  حيث   ، األبحاث  إدارة 

مرشوعاً   414 يقارب  ما  رية  استمرا

بينام   ،2009/2008 عام  خالل   )%  93.7 (

قبل  من   )%  6.3 ( مرشوعاً   29 متويل  تم 

صغر  من  الرغم  وعىل  خارجية.  جهاٍت 

تشكل  أنها  إال  الخارجية،  املشاركة  حجم 

املشرتكة،  األبحاث  تعزيز  يف  مهاًم  إسهاماً 

األبحاث  إدارة  تسعى  الذي  املجال  وهو 

واملعايري  املالمئة  السياسات  عرب  تقويته  إىل 

األبحاث  إدارة  تركيز  ويعترب  الداعمة. 

خطوًة  البحثية  الرشاكات  بناء  عىل  الكبري 

املشاريع  تتناول  حتى  االتجاه،  هذا  هامة يف 

تحتاج  التي  املعقدة  القضايا  املشرتكة 

ذات  األبحاث  خالل  من  تأيت  مالمئة  لحلوٍل 

العالية. العلمية  والجودة  األصالة 

حسب  املتوفرة  املعلومات  ومبقارنة 

لكليات  األكرب  النصيب  كان  الكليات، 

وطب  والصيدلة،   ، )الطب  الطبية  العلوم 

مبا  املساعدة(  الطبية  والعلوم  األسنان، 

35 %(، تليها الكليات  155 مرشوعاً ) يقارب 

مبا  الجامعية(  والبنات  )العلوم  العلمية 

فاآلداب   ،)%  34.8 ( مرشوعاً   154 يقارب 

اإلدارية،  والعلوم  )اآلداب،  واإلنسانيات 

والعلوم   ، والرشيعة  والحقوق،  والرتبية، 

مبجموع  31(االجتامعية(  ص  . . . . . . تتمة  (   

11
                                                                                            
www.kuniv.edu



www.ovpr.kuniv.edu/research                                      

         املكافآت التشجيعية إلدارة األبحاث 
اإلصدارات  مجال  يف  أهدافها  تحقيق  يف 

ألعىل  الباحثني  من  املزيد  بلوغ  مع  البحثية، 

البحثية  باملكافآت  بفوزهم  التمّيز  مستويات 

املعتمدة  األرقام  أحدث  حسب  التشجيعية  

التي  املكافآت  فقد سجلت   .2011 مارس  حتى 

متلٍق   47 املايض  العام  األبحاث  إدارة  أسستها 

الناتجة  املتميزة  العلمية  اإلنجازات  نظري  لها 

والحصول  املمولة،  وغري  املمولة  األبحاث  عن 

للمرشوع. النهايئ  التقرير  يف  امتياز  تقدير  عىل 

العديد  عىل  باملكافآت  الفائزون  توزع  وقد 

املساعدة،  الطبية  العلوم  مثل  الكليات  من 

والطب،  والبرتول،  والهندسة  األسنان،  وطب 

االجتامعية،  والعلوم  والعلوم،  والصيدلة، 

االرتفاع  ويدل  الجامعية.  البنات  وكلية 

التشجيعية مخصصة  املكافآت 

للمخرجات املتميزة عن 

األبحاث املمولة وغري املمولة، 

وتحقيق تقدير امتياز يف 

النهايئ للمرشوع  التقرير 

المجالت  الستهداف  للكليات  تحفيز  كآلية  التشجيعية  المكافآت 
البحثية النتائج  لنشر  العالية  المكانة  ذات  العلمية 

عىل  املكافآت  متلقي  أعداد  يف  املستمر 

توجيه  يف  فّعال  كحافز  دورها  أهمية 

يف  الجودة  عامل  نحو  الكليات  اهتامم 

املخرجات  نرش  يأيت  لذلك،  العلمية.  أبحاثها 

املتميزة  العاملية  املجالت  يف  العلمية 

الباحثني  لدى  الذايت  للتقييم  كمقياس 

العلمية،  وقيمتها  أبحاثهم  أهمية  لقياس 

املجالت  تلك  استهداف  عىل  يشجعهم  مام 

إلدارة  وبالنسبة  العايل.  التأثري  ذات 

تقييم  آلية  الجودة  عامل  يحدد  األبحاث، 

مقاييسها  عىل  اعتامداً  الكليات  أبحاث 

بأنه  متزايد  بشكٍل  يثبت  كام  املتميزة، 

أبحاث  تأثري  تعزيز  يف  األسايس  العامل 

العاملية  املقاييس  لبلوغ  وجودتها  الكليات 

مهمة  تسري  عام،  وبشكل  التميز.  من 

بثبات،  لكن  ببطٍء  الجودة  لتعزيز  اإلدارة 

الباحثني  بعدد  ملحوظاً  ارتفاعاً  مسجلًة 

اعتامداً  العلمي  التميز  حققوا  الذين 

املجالت  أفضل  يف  املنشورة  أبحاثهم  عىل 

حسب  املصنف  التأثري  عامل  ذات  العلمية 

مجاالتهم  يف   )JCR ( املجلة  تنويه  تقرير 

املختلفة. العلمية 

الممولة األبحاث  عن  التشجيعية  بالمكافآت  الفائزون 
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Engineering category).

2010 

1. Ali, S; Al-Rashed O:  Opportunities for faster carbon dioxide removal: A kinetic study on the blending of  methyl monoeth-
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جهود  يف  جديد  عهٌد  يبدأ  لذلك،  نتيجًة 

يف  الجودة  بتعزيز  الخاصة  األبحاث  إدارة 

إجراءات  تعديل  خالل  من  الكليات  أبحاث 

الخدمات  وتحسني  دوري،  بشكٍل  التقييم 

املشرتكة  املشاريع  وتشجيع  والتسهيالت، 

املكافآت  وتقديم  العاملي،  والتواصل 

لإلبداع  املالمئة  البيئة  وتوفري  التشجيعية، 

نتائج  تحقيق  أن  من  الرغم  وعىل  العلمي. 

وقتاً،  يستغرق  قد  الخطوات  لهذه  ملموسة 

يف  يستمر  األبحاث  يف  الجودة  عامل  أن  إال 

حاصلني  أسامء  عن  اإلعالن  مع  جلياً  الظهور 

الباحثني  من  التشجيعية  املكافآت  عىل  جدد 

يعترب  مام  املتميزة،  أبحاثهم  عىل  اعتامداً 

املستقبل  اتجاهات  لتحديد  واعدة  إشارًة 

األبحاث  يف  الجودة  بتوقعات  الخاصة 

تنافسية  مقاييس  نحو  وقيادتها  الجامعية 

ملية. عا

التشجيعية  املكافآت  تتاح  الحايل،  الوقت  ويف 

الجودة  عالية  أبحاثهم  خالل  من  للباحثني 

املجالت  من   %  25 أفضل  ضمن  واملدرجة 

كانت  سواء  العايل،  التصنيف  ذات  العاملية 

أو  ممولة،  غري  أو  ممولة  أبحاث  عن  ناتجة 

التقرير  يف  ممتاز  تقدير  عىل  الحصول  بعد 

األبحاث  إدارة  بدأت  وقد  للمرشوع.  النهايئ 

األول  من  التشجيعية  املكافآت  نظام  بتنفيذ 

 47 اإلدارة  اعتمدت  حيث   ،2010 إبريل  من 

مارس  إىل  الوقت  ذلك  منذ  للمكافآت  متلٍق 

غري  متميزة  ألبحاث  مكافأة   24 منها   ،2011

قبل  من  ممولة  متميزة  ألبحاث   14 و  ممولة، 

 9 اعتامد  تم  ذلك،  إىل  إضافًة  األبحاث.  إدارة 

الذين  الرئيسيني  للباحثني  تشجيعية  مكافآت 

النهائية  التقارير  يف  ممتاز  تقدير  حققوا 

عىل  بالحاصلني  قامئة  ييل  وفيام  ملشاريعهم. 

مختلف  تحت  التشجيعية  البحثية  املكافآت 

لفئات: ا

)14 ص  . . . . . . تتمة  (   
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)13 . . . صفحة  )من  لممولة  ا غير  األبحاث  عن  لتشجيعية  ا لمكافآت  با لفائزون  ا
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البرتول  ومؤسسة  الكويت  جامعة  من  مشرتك  فريق 

الطلبات لتقديم  مالمئة  آلية  لوضع   KNPC الوطنية  الكويتية 

األبحاث  مجاالت  يف  للتنسـيق              

مؤسسة  من  سدايس  وفٌد  زار   ، لتكنولوجيا وا

مكتب    KNPC الوطنية  الكويتية  البرتول 

مايو   23 يف  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

نائب  مع  اجتامعاً  حرض  حيث   ،2011

السند،  أ.د.حسن  لألبحاث  الجامعة  مدير 

عبيد  ود.  لبابيدي،  أ.د.هيثم  ومساعداه 

 . لعتيبي ا

أحمد  لسيد/ ا ملؤسسة  ا وفد  تضمن  وقد 

ة  ملصفا ملنتدب  ا لعضو  ا ئب  نا  ، لجيامز ا

منسق  ن،  لرضوا ا د  سعا ود.  لشعيبة،  ا

 ، لتكنولوجيا  وا لبحوث  ا ئرة  لدا فني 

لتخطيط  ا مدير  ملشيلح،  ا لد  خا  / لسيد  وا

مدير  لغواص،  ا وليد   / لسيد  وا ملحيل،  ا

 ، لشعيبة  ا ة  ملصفا لفنية  ا لخدمات  ا

فريق  رئيس  لفضيل،  ا شد  را ملهندس/  وا

 ، األحمدي  ة  ملصفا لتصنيع  ا عمليات 

فريق  رئيس  لبغيل،  ا أحمد   / ملهندس  وا

عبد  ء  مينا ة  ملصفا لتصنيع  ا هندسة 

 . لله ا

لصحاف،  ا طاهر  د  . أ أيضاً  االجتامع  وحرض 

د.  . وأ لبرتول،  وا لهندسة  ا كلية  عميد 

لعلوم،  ا كلية  عميدة   ، شعيب  دية  نا

كلية  عميد   ، للوغاين  ا نبيل  د  . وأ

لسند  ا د  . أ رحب  وقد   . لعليا ا لدراسات  ا

عن  تحّدث  كام   ، لحضور  وا لوفد  با

معة  جا بني  لتعاون  وا لتنسيق  ا أهمية 

لكويتية  ا لبرتول  ا ومؤسسة  لكويت  ا

لعلمي  ا لبحث  ا ألهمية  نظراً  لوطنية،  ا

دل  تبا إىل  سيقود  مام   ، املؤسستني  كال  يف 

لتقدم  ا لتحقيق  در  واملصا لخربات  ا

املشرتك.  لعمل  ا مظلة  تحت  لعلمي  ا

يف  لتطورات  ا االجتامع  تناول  وقد 

يف  نقاشها  ثم  لتي  ا يا  لقضا ا

 6 يف  ملنعقد  ا بق  لسا ا االجتامع 

لرتكيز  ا تم  كام   ،2010 ديسمرب 

ذات  لحيوية  ا نب  لجوا ا عىل 

تعتزم  الكويت  جامعة 

لفريق  مفتوٍح  يوٍم  تنظيم 

لزيارة البرتول  مؤسسة 

العامة  التسهيالت  مختربات 

البنية عىل  واإلطالع 

فيها املتطورة  التحتية 

مؤسسة  ووفد  األبحاث  إدارة  لقاء 
الوطنية الكويتية  البترول 

للطرفني.  ملبارشة  ا األهمية 

ملوضوعات  ا هذه  تضمنت  وقد 

د  ملوا وا لتحكم،  وا  ، ة كا ملحا وا  ، لنمذجة ا

لكويت  ا معة  جا متتلك  حيث   ، زة لحّفا ا

لبنى  ا وتسهيالت  ت  لقدرا وا ت  لخربا ا

الت  ملجا ا هذه  أن  ومبا   . ملتطورة ا لتحتية  ا

مؤسسة  لدى  مامثلة  أهمية  تحتل 

فني  يٍق  فر تشكيل  ح  قرتا ا تم  لبرتول،  ا

لبرتول  ا ومؤسسة  لكويت  ا معة  جا من 

ملحددة  ا لبحثية  ا ت  جا الحتيا ا سة  لدرا

ملفهوم  ا ير  وتطو  ، ة كا ملحا وا للنمذجة 

ملطلوب.  ا ملقرتح  ا د  ا عد إ و

األبحاث  ز  إنجا عىل  أيضاً  لرتكيز  ا تم  وقد 

وخاصًة   ، زة  لحّفا ا د  ملوا ا ل  مجا يف 

لنيرتوجني  ا أوكسيدات  نبعاث  ا لتخفيف 

بحثياً  الً  مجا أيضاً  شكل  لذي  وا  )NOx (

آخر.  مرشوٍع  مقرتح  د  إلعدا يدعو  ماً  ها

ملوضوع  لتطرق  ا ثم   ، أخرى  ناحيٍة  من 

حيث  م،  ها حيوي  ٍل  كمجا قة  لطا ا رة  إدا

لبرتول  ا مؤسسة  تقوم  أن  االقرتاح  تم 

من  لتي  ا فية  اإلضا املجاالت  بتحديد 

لكويت  ا معة  جا تقدم  أن  ملمكن  ا

يف  وخاصًة   ، فيها عدتها  ومسا تها  خربا

لتي  وا  ، ملتطورة ا لتحتية  ا ها  بنا ظل 

مؤسسة  فريق  عىل  عرضها  سيتم 

مفتوح  يوٍم  تنظيم  خالل  من  لبرتول  ا

يف  مة  لعا ا لتسهيالت  ا تتضمن  لجولة 

لعلوم  ا وكلية  لبرتول  وا لهندسة  ا كلية 

ملستقبل  ا يف  لكويت  ا معة  جا يف 

. يب لقر ا

آلية  ستتطلب  لتنسيق  ا عملية  أن  ومبا 

املشاريع  طلبات  لتقديم  عليها  متفق 

اإلجراءات  مناقشة  متت   ، ومراجعتها 

متطلبات  لتويل  فّعال  ٍم  نظا لوضع 

الحضور  اقرتح  وقد  املشرتكة.  املشاريع 

الكويت  جامعة  من  مشرتك  فريٍق  توىّل 

مالمئة  آلية  تطوير  البرتول  ومؤسسة 

الطرفان.  عليها  يتفق 

مذكرة  تجهيز  الحضور  تناول  وقد 

الكويت  جامعة  بني  توقيعها  يتم  تفاهم 

الوطنية  الكويتية  البرتول  ومؤسسة 

أما  لتعاون.  وا للتنسيق  ملزمة  كاتفاقيٍة 

يتعلق 31(فيام  ص  . . . . . . تتمة  (   
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وغري  املمول  املجالني  عىل  لقامئة  وا

مدى  الخطوة  هذه  وتعكس  املمول. 

قياس  يف  األبحاث  إدارة  وجدية  عزم 

جامعة  أبحاث  يف  الجودة  عموم 

عىل  للتسهيل  وسعيها  الكويت، 

مدخالتهم  مستوى  رفع  مهمة  لباحثني  ا

املستويات  إىل  لبحثية  ا ومخرجاتهم 

واملعتمدة.  لتنافسية  ا العاملية 

تحوالً  لقادمة  ا السنوات  وستكشف 

وإرسائها  الكليات  اهتاممات  يف  جذرياً 

يف  الجودة  لية  عا األبحاث  لدعائم 

إلدارة  وبالنسبة  الكويت.  جامعة 

قدٍر  عىل  املهمة  هذه  تعترب   ، األبحاث 

رسم  يف  لدورها  نظراً  األهمية  من  كبري 

وتشجيع  الجامعية،  األبحاث  اتجاهات 

الجودة  ثقافة  لتطوير  الكليات 

خالل  من  أبحاثها  مشاريع  يف  لعالية  ا

باستمرار  البحثي  األداء  مستوى  رفع 

العلمي.  لتمّيز  ا تحقيق  يف  أماًل 

أظهرت التحليالت ورود 271 ورقة )14.2 %( 

بعامل  املجالت  من   %  25-1 أفضل  يف 

 )%  20.5 ( ورقة   393 يليها  متميز،  تأثرٍي 

بني  يرتاوح  بتصنيف    )Q2 ( مجالت   يف 

تم   )%  21 ( ورقة   401 و   ،%   50 و  26

املتوسطة  املجالت  أو   )Q3 ( يف   نرشها 

و300   ،%  75-51 من  لتصنيف  ا ذات 

املجالت  أقل  أو    )Q4( )15.7 %( يف   ورقة 

عاميل  وبجمع   .%  100-76 من  تصنيفاً 

 664 أن  نجد    )Q4 ( و    )Q1 ( الجودة  

 50-1 أفضل  ضمن  جاءت   )%  34.7 ( ورقة 

 701 و  ، املميز  لتأثري  ا ذات  املجالت  من   %

و   )Q3 ( فئة  يف  جاءت   )%  36.7 ( ورقة 

املنخفضة  إىل  املتوسطة  للمجالت    )Q4 (

 .)% 100-51 (

لجودة  ا ذات  األوراق  بلغت  م،  عا وبشكٍل 

متفاوتة  تصنيف  مبستويات   )Q4 - Q1 (

املنشورة  املخرجات  من   )%  71.4 ( نسبة 

ممولة  أبحاث  عن  لكويت  ا جامعة  من 

رنة،  وباملقا مضت.  ماً  عا  11 مدى  عىل 

املحكمة  األخرى  األوراق  نسبة  بلغت 

املخرجات  من   )28.6% ( املحكمة  وغري 

ممولة،  أبحاث  عن  للكليات  املنشورة 

تبتعد  لكليات  ا أن  عىل  مؤرٌش  وهو 

بدون  املجالت  ر  اختيا عن  تدريجياً 

تغيري  حدوث  عىل  يدل  مام  تأثري،  عامل 

عىل  ئٌم  قا لكليات  ا أبحاث  يف  جذري 

املجالت  أفضل  الستهداف  وعيها  يد  تزا

ويعترب  لبحثية.  ا تها  مخرجا لنرش  ٍر  كخيا

لكليات  ا أبحاث  يف  ملحوظاً  تطوراً  ذلك 

األرقام  مع  وخاصًة  لسنوات،  ا مدى  عىل 

أفضل  يف  املنشورة  لألبحاث  ملتوفرة  ا

 ، )%  71.4  - ورقة   1365 ( املجالت 

يف  املنشورة  األوراق  عدد  تتخطى  حيث 

 - ورقة   547 ( تأثري  عامل  بدون  املجالت 

 .  )% 28.6

األول،  الهدف  هي  الجودة  أن  ومبا 

سياستها  يف  األبحاث  إدارة  تعتمد 

يف  الجودة  عامل  تشجيع  عىل  الحالية 

املرنة  اإلجراءات  مع   ، الكليات  أبحاث 

تحفيز  بهدف  التشجيعية  واملكافآت 

املخرجات  إنجاز  نحو  للسعي  لباحثني  ا

لتأثري  وا العاملية  لقيمة  ا ذات  العلمية 

اإلدارة  تهدف   ، السياق  هذا  ويف  العايل. 

وسعيها  الكليات  عمل  تسهيل  إىل  لياً  حا

الجودة  لية  عا األبحاث  تحقيق  نحو 

العاملية  املكانة  ذات  املجالت  واختيار 

املكافآت  وتعترب   . أبحاثها مخرجات  لنرش 

اإلدارة  أسستها  التي  التشجيعية  لبحثية  ا

رفع  نحو  اإلدارة  معايري  أهم  أحد  مؤخراً 

الكويت.  جامعة  أبحاث  يف  الجودة 

قياس  عىل  أيضاً  لياً  حا رة  اإلدا وتعمل 

جامعة  يف  املمولة  غري  األبحاث  نشاط 

لحقيقية  ا د  األبعا عىل  للوقوف  لكويت،  ا

األبحاث  ظلت  حيث  لجامعية،  ا لألبحاث 

أبحاث  ئيات  إحصا خارج  املمولة  غري 

من  لهدف  ا ويتمثل  لكويت.  ا جامعة 

متكاملة  صورٍة  تقديم  يف  لخطوة  ا هذه 

لكويت  ا جامعة  يف  لعلمية  ا لألبحاث 

الـســنـة التقويمية

الجدول رقم )2( :  11 عامًا من األوراق البحثية المنشورة من الكليات حسب السنة و عامل التأثير / دون عامل التأثير 
)2010 - 2000) 

اإلجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
 عامل
التأثير

14.2
)271)

7.5
(9)

22.9
(32)

11.9
(20)

11.9
(19)

14.4
(26)

12.0
(22)

15.5
(25)

16.7
(28)

12.0
(27)

18.5
(40)

12.2
(23)

%
N

Q1

20.5
)393)

21.9
(26)

25.0
(35)

20.2
(34)

22.6
(36)

19.5
(35)

19.0
(35)

18.0
(29)

22.0
(37)

20.1
(46)

20.0
(43)

19.6
(37)

%
N

Q2

20.5
)393)

34.5
(41)

27.9
(39)

25.6
(43)

25.8
(41)

15.6
(28)

22.8
(42)

15.0
(24)

16.7
(28)

18.0
(41)

15.2
(33)

21.7
(41)

%
N

Q3

15.7
)300)

6.7
(8)

12.1
(17)

17.9
(30)

14.5
(23)

18.3
(33)

13.6
(25)

19.9
(32)

18.4
(31)

13.5
(31)

19.0
(41)

15.3
(29)

%
N

Q4

28.6
)547)

29.4
(35)

12.1
(17)

24.4
(41)

25.2
(40)

32.2
(58)

32.6
(60)

31.6
(51)

26.2
(44)

36.4
(83)

27.3
(59)

31.2
(59)

%
N

د.ع.ت*

119 140 168 159 180 184 161 168 228 216 189 N
اإلجمالي

1912

Q1 :    افضل  1 – 25 % من اجملالت مع عامل التأتير املصنف بالتوافق مع تقارير تنويه اجملالت في اجملال العلمي للمرشح
Q2 :    افضل  26 – 50 % من اجملالت مع عامل التأتير املصنف بالتوافق مع تقارير تنويه اجملالت في اجملال العلمي للمرشح
Q3 :    افضل  51 – 75 % من اجملالت مع عامل التأتير املصنف بالتوافق مع تقارير تنويه اجملالت في اجملال العلمي للمرشح

Q4 :    افضل  76 – 100 % من اجملالت مع عامل التأتير املصنف بالتوافق مع تقارير تنويه اجملالت في اجملال العلمي للمرشح
* د.ع.ت  دون  عامل التأثير
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 ،2011/2010 األكادميي  العام  ية  بدا   
جدول  مبتابعة  األبحاث  إدارة  استمرت 

لبحثية  ا للمطبوعات  برنامجها  أعامل 

اإلصدارات  إلنجاز  مسبقاً  إعداده  تم  الذي 

بالتزامن  اإلنتاج  مراحل  إىل  دخلت  التي 

إلدارة  السنوي  لتقرير  ا صدور  مع 

 ،2010 سبتمرب  يف   2010/2009 األبحاث 

األكادميي  العام  خالل  إطالقها  ليتم 

من  العديد  عىل  لقامئة  ا وتحتوي  الحايل. 

والكتيبات  لتقارير  وا الجديدة  اإلصدارات 

واملستقبلية  الحالية  باملتطلبات  املرتبطة 

مراعاة  مع  إلصدارها  األبحاث  إلدارة 

املحدد.  الزمني  الجدول 

املطبوعات  برنامج  من  الهدف  ويتمثل 

لبحثية  ا املعلومات  نقل  استمرار  يف 

يف  العلمي  للمجتمع  اإلسرتاتيجية 

بأحدث  ودراية  علٍم  عىل  بقاءه  وإ الكليات 

واألولويات  والسياسات  اإلجراءات 

واملكافآت  التطورات  جانب  إىل  والربامج، 

عىل  الكليات  لتشجيع  ئز  والجوا

وترسيخ  لعالية  ا الجودة  معايري  استهداف 

 ، لبحثية  ا املشاريع  يف  واإلبداع  األصالة 

املتميزة  العلمية  لنتائج  ا إنجاز  لتايل  وبا

 . ئية الستثنا وا

نحو  مؤخراً  األبحاث  إدارة  سعي  ويعترب 

الجودة  معايري  لتلقي  قابلة  بيئة  خلق 

اإلدارة  تضع  حيث  ذلك،  عىل  مثاٍل  خرُي 

متناول  يف  العامة  للتسهيالت  برنامجها 

وأفضل  أحدث  عىل  للحصول  الكليات 

ًء  بنا املتقدمة.  األبحاث  إلنجاز  املصادر 

العلوم  مختربات  إنشاء  كان  ذلك،  عىل 

توثق  حيث  املمولة،  األبحاث  سلسلة 

 2009/2008 العام  أبحاث  الطبعة  هذه 

وتم  الكليات،  حسب  واملستكملة  الجارية 

 . مؤخراً وإصدارها  إعدادها 

لثامن  ا عامها  السلسلة  هذه  دخلت  وقد 

لتوثيق  سنوي  كسجٍل  توقف  دون  عرش 

إدارة  قامت  وقد  الكليات.  أبحاث 

من  خاصة  طبعة  بإعداد  أيضاً  األبحاث 

 ،2010 سبتمرب  يف  وأصدرتها  األبحاث  نرشة 

إلنجازات  شاملة  نظرة  فيها  قدمت  حيث 

عىل  الكويت  جامعة  يف  األبحاث  قطاع 

إضافًة  السابقة،  سنوات  الخمس  مدى 

ومتلقي   ، الجديدة  املقرتحة  الربامج  إىل 

ونشاط  والرشاكات،  لبحثية،  ا املكافآت 

 . حديثاً  الصادرة  واملطبوعات  املنح 

ملة  شا نسخة  ر  إصدا أيضاً  تم  وقد 

من  بقة  سا د  أعدا تسعة  عىل  تحتوى 

وما   2006 م  لعا ا منذ  ألبحاث  ا نرشة 

تطورات  عىل  يحتوي  كمرجٍع  بعده 

سنوات  ألربع  ا خالل  لبحثي  ا لقطاع  ا

ذ  تخا ا تم  أخرى،  حيٍة  نا من  بقة.  لسا ا

نية  لثا ا لطبعة  ا لتحويل  لالزمة  ا بري  لتدا ا

ءات  وإجرا عد  قوا دليل  من   2010 م  لعا

لعـربية  ا للغتني  با لعلمي  ا لبحث  ا دعم 

الوصول لتسهيل  إلكتـرونياً  واإلنجليزية 

حول املعلومات  أهم  تقدم  األبحاث  إدارة  مطبوعات 

العاملي الحضور  لتحقيق  الكويت  جامعة  يف  العلمي  التقدم 

واملخترب  العلوم،  كلية  يف   )SAF ( لتحليلية   ا

العلوم  مركز  يف   )RCF ( للبحوث  املركزي 

الهندسية   العلمية  واملختربات   ، الطبية 

 ، والبرتول  الهندسة  كلية  يف    )ESF (

يف  لبحثية  ا املعايري  تعزيز  عىل  مؤرشاً 

املصادر  توفري  خالل  من  الكويت  جامعة 

الدراسات  إلنجاز  العاملية  املواصفات  ذات 

التي  لتحليلية  وا والتجريبية  اإلكلينيكية 

القدرات  تقوية  عىل  تعمل  أن  املمكن  من 

العاملية.  املعايري  ملستوى  ورفعها  تية  لذا ا

املصادر  هذه  معلومات  توثيق  تم  وقد 

معتمدة  إصداراٍت  يف  والتجهيزات 

وتقنياتها  تها  ملعدا توصيفي  كمرجٍع 

تنتظر  بينام  لباحثني،  ا إلفادة  املتطورة 

مامثلة  إصدارات  الجديدة  التجهيزات 

إىل  إضافًة  املالمئة.  التحديثات  لتوفري 

جميع  األبحاث  إدارة  إنتاج  تضمن  ذلك، 

باستمرار  لبحثية  ا املنح  نشاط  عنارص 
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توثيق  عىل  تعمل  التي  السنوية  السلسلة 

حيث  لكليات،  ا يف  لبحثي  ا النشاط 

خالل  ألبحاث  ا عىل  ر  اإلصدا هذا  احتوى 

إىل   2008 سبتمرب   1 من  ألكادميي  ا م  لعا ا

ر  اإلصدا تضمن  وقد   .2009 أغسطس   31

ألبحاث  ا حول  ملهمة  ا ملعلومات  ا

لكليات  ا حسب  ملستكملة  وا رية  لجا ا

 . لتمويل  ا ومصدر 

 ، مؤخراً ره  إصـدا و ده  إعدا تـم  وقـد 

 )443 ( إجاميل  عىل  يحتـوي  حيـث 

مقدمة  مرشوعاً   )385 ( منها   ، مرشوعاً

 )58 و) لتدريس،  ا هيئة  ء  ألعضا

كام   ، لعليا ا سات  لدرا ا لطلبة  مرشوعاً 

منها  ملستكملة  ا ريع  ملشا ا عدد  يبلغ 

مبصدر  يتعلق  فيام  أما   . مرشوعاً  )128 (

لكويت  ا معة  جا عىل  تقع  لتمويل،  ا

بينام   ، مرشوعاً  )414 ( متويل  مسؤولية 

 . مرشوعاً  )29 ( رجية  لخا ا لجهات  ا متول 

داخل  لبحثية  ا ملنح  ا تنظيم  تم  وقد 

فـي ر  اإلصـدا

قطاع  ملنجزات  تيجياً  إسرتا عرضاً  قدمت 

ملاضية  ا الخمس  لسنوات  ا خالل  األبحاث 

)2006/2005 - 2010/2009( من خالل إطار أهداف 

يف  تحديدها  تم  لتي  ا األبحاث/  رة  إدا

حتى  لكويت  ا لجامعة  لتنموية  ا لخطة  ا

.2025 عام 

مقرتحات  عن  فيها  اإلعالن  أيضاً  تم  وقد 

كريس  هي  رئيسة  برامج  ثالثة  إنشاء 

وكريس  الدكتوراه،  مابعد  وباحث  لباحث،  ا

إىل  الكويت،  جامعة  يف  العلمي  الوقف 

الزمالة  برنامج  لتقديم  العام  اإلطار  جانب 

مع  بالتنسيق  الجامعيني  للطلبة  لبحثية  ا

الطلبة.  شؤون  عامدة 

عن  اإلعالن  أيضاً  النرشة  تضمنت  وقد 

وأفضل  املتميز  لباحث  ا ئز  بجوا لفائزين  ا

أبحاث  مشاريع  وجائزة  الشباب،  من  باحث 

قامئة  جانب  إىل   ، لعليا ا الدراسات  طلبة 

التشجيعية.  لبحثية  ا باملكافآت  بالفائزين 

لتعاون  ا أخبار  عىل  أيضاً  النرشة  واحتوت 

بوينغ  ورشكة  الكويت  جامعة  بني  البحثي 

مدينة  يف  املتجددة  الطاقة  مركز  إلنشاء 

الشدادية،  يف  الجامعية  السامل  صباح 

إىل  الكويت  جامعة  باحثي  وزيارة 

العلمي  لتعاون  ا لبحث  الكورية  املختربات 

رفيع  وفٍد  وزيارة  لتكنولوجي،  ا لتبادل  وا

قطر  لجامعة  الكويت  جامعة  من  املستوى 

إىل   ، العلمي  للتعاون  األبحاث  ومؤسسة 

أبحاث  لواحة  املتوقع  املقرتح  تناول  جانب 

بعد  الشدادية  موقع  يف  الكويت  جامعة 

آنجل.  رشكة  وفد  من  املقدم  العرض 

قواعد  من  لثانية  ا الطبعة  إصدار  تم  وقد 

إىل  العلمي،  البحث  دعم  وإجراءات 

إلدارة  السنوي  لتقرير  ا إصدار  جانب 

 .  2010/2009 األكادميي  للعام  األبحاث 

باملشاريع  قامئة  أيضاً  النرشة  تضمنت  وقد 

إىل  الخارجية،  املؤسسات  مع  املشرتكة 

النشاط  حول  إحصايئ  عرٍض  تقديم  جانب 

لياً  حا العمل  ويجري  البحث.  بة  بوا عرب  له 

نرشة  من   2011 يناير  عدد  إنتاج  عىل 

لتاسعة  ا النسخة  إعداد  جانب  إىل  األبحاث، 

لتوثيق  املمولة  األبحاث  سلسلة  من  عرشة 

األكادميي  العام  خالل  البحثي  النشاط 

 .2010/2009

قرٍص  إنتاج  نحو  أيضاً  الجهود  وتتجه 

أحدث  عىل  يحتوي  صغري  ممغنٍط 

مدير  نائب  ملكتب  والربامج  السياسات 

له  لتابعة  ا ته  وإدارا لألبحاث  الجامعة 

النرش  ومجلس   ، األبحاث  إدارة  وهي: 

والجزيرة  الخليج  دراسات  ومركز  العلمي، 

اإلسرتاتيجية  الدراسات  ومركز  العربية، 

متـكامـل،   إلكتـرونـي   كدليــٍل   واملستقبليـة، 

الجـديـدة  بـاملتطلبـات  االهتامم  جـانب  إىل  

وسيظل   .2011/2010 للعام  املجدولة  غري 

النرش  برنامج املطبوعات متمثاًل يف  الهدف من 

اإلسرتاتيجية  البحثية  للمعلومات  املتوسع 

ومهمتها  األبحاث  إدارة  رسالة  ينقل  بشكٍل 

املستهدف.  وجمهورها  وأولوياتها 

إدارة  إصدارات  برنامج  جانب  إىل  ويأيت 

الدورية،  العلمية  املجالت  إنتاج  األبحاث 

والتقارير،  املرتجمة،  واملواد  والوثائق، 

األخرى  اإلدارات  تنتجها  التي  والكتب 

الجامعة  مدير  نائب  ملكتب  التابعة 

مركز  العلمي،  النرش  )مجلس  لألبحاث 

ومركز  العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات 

والتي  واملستقبلية(  اإلسرتاتيجية  الدراسات 

املصادر  تعزيز  يف  فاعٍل  بشكٍل  تسهم 

مدير  نائب  ملكتب  واملرجعية  املعلوماتية 

وإقليميا  محلياً  ونرشها  لألبحاث  الجامعة 

لجامعة  العلمية  اإلنجازات  لدعم  وعاملياً 

ييل  فيام  نعرض  القراء،  وإلفادة  الكويت. 

عمل  مراكز  عن  الناتجة  اإلصدارات  أحدث 

منذ  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب 

:2011/2010 األكادميي  العام  بداية 

األبحاث:  إدارة  إصدارات   -1

مدير  نائب  مكتب   - األبحاث  نرشة   •

العدد  الثاين،  املجلد  لألبحاث،  الجامعة 

يف  إصدارها  تم   :2010 الثــانـي-سبتـمــرب 

وكانت   2010 سبتمرب 

مبحتوى  خاصة  طبعًة 

وتغطيــات  أكبــر 

حــيــث  أوســع، 

)20 ص  . . . . . . تتمة  (   

األكادميي  العام  خالل  للكليات  البحثي 

معلومات  ألهم  وعرٌض   ،2010/2009

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  مطبوعات 

يونيو  من  الفرتة  خالل  الصادرة  لألبحاث 

النرشة  احتوت  وقد   .2010 أغسطس  إىل 

وأحدث  أهم  قدمت  72 صفحة  عىل  الخاصة 

واألنشطة،  والربامج  البحثية  اإلسرتاتيجيات 

الجديدة  واملبادرات  اإلنجازات  جانب  إىل 

البحثي  القطاع  ديناميكية  عكست  التي 

الجامعية  األبحاث  مستوى  رفع  نحو  وسعيه 

القراء  وملعلومات  تنافسية.  عاملية  معايري  إىل 

النرشة  من   2010 سبتمرب  عدد  توزيع  تم   ،

منها  املطبوعة  النسخ  وتتوفر  موسع،  بشكٍل 

إليها  الوصول  ميكن  كام  الطلب،  حسب 

مدير  نائب  مكتب  موقع  خالل  من  إلكرتونيا 

http://www.ovpr.ku- لألبحاث:  الجامعة 

العربية  باللغتني  طباعتها  )متت   niv.edu

واإلنجليزية(.

املمولة  األبحاث   •

وهو   :2009/2008

18( يف  ( رقم  اإلصدار 
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 .2 0 1 0 / 2 0 0 9 م  عا ىل  إ  2 0 0 7 / 2 0 0 6

ماًل  متكا عرضاً  ر  ا إلصد ا م  يقد و

 ، معية لجا ا ث  ألبحا ا قطاع  ت  زا إلنجا

تياً  معلوما عاً  مستود م  يقد مام 

ير  ر لتقا ا عىل  يحتوي  مسبوق  غري 

ت  لتغطيا وا ت  إلعالنا وا  ، لتحليليــة ا

 ، ت قيــا التفــا وا  ، ملختلفــة ا

ر  ألخبـــا وا  ، ت ليــا لفعا وا

 ، لبحثيــــة ا ت  سا لسيا با ملتعلقــــة  ا

لعلمية  ا ت  كا لرشا وا  ، ت يـــا ألولو وا

ىل  إ فة  د لها ا ت  زا إلنجا ا من  وغريها 

وتحسني  لعلمي  ا لبحث  ا فة  ثقا نرش 

لعلمي  ا لتميز  ا غ  لبلو ث  ألبحا ا ة  جود

 . ملي لعا ا لحضور  وا

يد  لعد با ث  ألبحا ا نرشة  مرت  وقد 

حيث   ، لتوّسع  وا لتطور  ا حل  مرا من 

يف  صفحة   1 2 من  كبرياً  منواً  ت  شهد

يف  صفحة   7 2 ىل  إ  2 0 0 6 سبتمرب  د  عد

ت  ملعلوما ا لتغطية   2 0 1 0 سبتمرب  د  عد

ئب  نا مكتب  مج  بربا صة  لخا ا لبحثية  ا

ته  را د ومبا ث  لألبحا معة  لجا ا ير  مد

 ، ى ملد ا يلة  طو ته  ما لتزا وا ته  وتطورا

س  ألسا ا حجر  جميعها  تعترب  لتي  وا

لتي  ا ملؤسسية  ا لبحثية  ا لعملية  ا يف 

نرشة  ل  خال من  مل  للعا ميها  تقد يتم 

 . ث بحا أل ا

ىل  إ ر  ا إلصد ا ا  هذ د  ا عد إ ف  هد وقد 

ألنشطة  ا مختلف  حول  كمرجٍع  توفريه 

ل  خال ث  ألبحا ا قطاع  بها  حفل  لتي  ا

سبتمرب  من  ضية  ملا ا بع  ألر ا ت  لسنوا ا

حيث   ،2 0 1 0 بر  كتو أ لــى  إ   2 0 0 6

ه  محتوا عن  ليعرب  غالفه  تصميم  تم 

بــر  كتو أ يف  ره  ا صد إ تم  (  . مل لشا ا

 . ) ية إلنجليز وا بية  لعر ا للغتني  با  2 0 1 0

: لعلمي ا لنرش  ا مجلس  ت  را ا إصد  - 2

يد  لعد ا لعلمي  ا لنرش  ا مجلس  ر  أصد

ييل  وفيام   ، لعلمية ا ملجالت  ا من 

 : ها د ا عد أ ث  أحد

الفصل  يختص  حيث  رئيسة،  فصول  ثالثة 

املمولة،  الكويت  جامعة  بأبحاث  األول 

تحت  املقدمة  املشاريع  عىل  ويحتوي 

املنح.  فئات  مختلف 

ريع  ملشا ا عىل  فيحتوي  لثاين  ا لفصل  ا أما 

مع  لتنسيق  با مشرتكاً  متوياًل  ملمولة  ا

يختص  بينام   ، رجية لخا ا ملؤسسات  ا

سات  لدرا ا طلبة  مبنح  لث  لثا ا لفصل  ا

درجتي  يف  ثهم  أبحا ز  إلنجا لعليا  ا

 . ه لدكتورا وا ملاجستري  ا

تحت  املدرجة  املشاريع  تعريف  ويتم 

املنحة  رقم  طريق  عن  واألقسام  الكليات 

مختلف  يعكس  الذي  وعنوانها  بها  الخاص 

عام  خالل  الكليات  أبحاث  يف  التوجهات 

 .2009/2008

مهمة  إحصائيات  أيضاً  اإلصدار  ويقدم 

جداول  هيئة  عىل  الكليات  أبحاث  حول 

توفري  جانب  إىل  به،  ملحقة  يضاحات  وإ

لألبحاث  الرجوع  لتسهيل  الباحثني  فهرس 

تقدميه  ومع  الباحث.  حسب  الجارية 

أبحاث  تطور  حول  الحيوية  للمعلومات 

املمولة  األبحاث  إصدار  يستمر  الكليات، 

السنوية  التوثيق  بعملية   2009/2008

تحرص  هاٍم  دوري  كمرجٍع  املنح  لنشاط 

السنوية.  استمراريته  عىل  األبحاث  إدارة 

وقد متت طباعة اإلصدار وإطالقه.  وميكن الوصول 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  موقع  عىل  إليه 

لألبحاث . )متت طباعته باللغة اإلنجليزية(.

اإللكرتونية  النسخة   •

قــواعـــد  إلصـــدار 

دعم  وإجراءات 

 2010 العلمي  البحث 

تم   : الثانية(  )الطبعة 
يف  اإلصدار  من  املطبوعة  النسخة  إطالق 

النسخة  توفري  يتم  وحالياً   ،2010 سبتمر 

خدمة  عرب  الباحثني  الستخدام  اإللكرتونية 

اإللكرتونية  النسخة  وتسهل  البحث.  بوابة 

عددها  لغ  لبا ا د  ملوا ا لجميع  لوصول  ا

أحدث  تقدم  حيث   ، مادة   )56 (

لبحثية  ا ملنح  ا ءات  إجرا حول  املعلومات 

لسياسات  ا مع  لتوافق  با تها  وعمليا

نني،  لقوا وا ملتطلبات  وا واملعّدلة  لجديدة  ا

حول  لجديدة  ا د  ملوا ا فة  إضا جانب  إىل 

يف  لواردة  ا لتشجيعية  ا لبحثية  ا املكافآت 

ر.  اإلصدا من   )13 ( رقم  لفصل  ا

توصيف  لجديدة  ا فات  اإلضا وتحتوي 

املكافآت  عىل  للحصول  األهلية  رشوط 

وغري  املمولة  لألبحاث  لتشجيعية  ا

ز(  )ممتا تقدير  عىل  وللحصول  املمولة، 

يتم  حيث  للمرشوع،  لنهايئ  ا لتقرير  ا يف 

 56 إىل   52 من  د  ملوا ا خالل  من  تقدميها 

اإللكرتونية  لنسخة  ا وتقدم  ر.  اإلصدا من 

لبحثية  ا للمنح  م  لعا ا لتنظيمي  ا ر  اإلطا

للوصول  لشبكة  ا مستخدمي  متناول  يف 

لفصول  ا حسب  املطلوبة  املعلومات  إىل 

تهم  احتياجا مختلف  لخدمة  د  ملوا ا أو 

ومتطلباتهم. 

اإللكرتونية  لنسخة  ا تقديم  ويهدف 

ءات  اإلجرا بجميع  لباحثني  ا إحاطة  إىل 

جوانب  ملختلف  املنظمة  نني  لقوا وا

د  إعدا تم  وقد  األبحاث.  دعم  عملية 

لعربية  ا للغتني  با اإللكرتونية  لنسخة  ا

لشبكة  ا عىل  إطالقها  وسيتم  واإلنجليزية، 

م  الستخدا لبحث  ا بة  بوا خدمة  خالل  من 

لعربية  ا للغتني  با إعدادها  )تم  لباحثني.  ا

. ) ية نجليز إل وا

لنرشة  الشامل  اإلصدار   •

نائب  األبحاث-مكتب 

لألبحاث  الجامعة  مدير 

يف  نرشات  )تسع 

ىل  إ  2 0 0 7 / 2 0 0 6 م  عا من  حد  وا ٍر  ا صد إ

يف  طالقه  إ تم  وقد   : )2 0 1 0 / 2 0 0 9 م  عا

تسع  عىل  يحتوي  حيث   ،2 0 1 0 سبتمرب 

صورٍة  يم  لتقد حد  وا ٍر  ا صد إ يف  ٍت  نرشا

وتوّسعه  ث  ألبحا ا قطاع  لنمو  ملة  شا

م  عا من  لفرتة  ا ل  خال ته  وتطورا
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د  األعدا )أحدث  لصادرة  ا املجــالت   - أ

يــر  ينا حتــى   2011/2010 للعــام 

: )2011

 ،)38( املجلد   : االجتامعية  العلوم  مجلة   •

.2010  ، الثاين  العدد 

العربية:  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   •

املجلد )36( ، العدد )139(، أكتوبر 2010.

املجلد   : اإلنسانية  للعلوم  العربية  املجلة   •

)28( ، العدد  )110(  ، ربيع 2010.

املجلد   : اإلنسانية  للعلوم  العربية  املجلة   •

)29(، العدد  )113(  ، شتاء 2010.

املجلد  اإلنسانية:  للعلوم  العربية  املجلة   •

.2011 )29(، العدد )114(، ربيع 

اإلسالمية:  والدراسات  الرشيعة  مجلة   •

سبتمرب   ،  )82( العدد   ،  )25( املجلد 

.2010

اإلسالمية:  والدراسات  الرشيعة  مجلة   •

املجلد )25( ، العدد )83( ، ديسمرب 2010.

العدد   ،  )24( املجلد   : الرتبوية  املجلة   •

.)96(

املجلد  اإلدارية:  للعلوم  العربية  املجلة   •

.2010 )17( ، العدد األول ، يناير 

املجلد  اإلدارية:  للعلوم  العربية  املجلة   •

.2010 )18( ، العدد األول ، يناير 

مجلة الحقوق: املجلد )34( ، العدد الرابع،   •

.2010 ديسمرب 

العدد األول،   ، مجلة الحقوق: املجلد )35(   •

.2011 مارس 

 : االجتامعية  والعلوم  اآلداب  حوليات   •

.2011 املجلد )31( ، مارس 

لسنة  ا ريخ  “تا  •
وشبهات  لنبوية  ا

 : ” قني ملسترش ا

حاكم  للدكتور 
والدراسات  الرشيعة  كلية  من  املطريي 

حول  دراسًة  الكتاب  ويعترب  اإلسالمية، 

بها،  العناية  ومراحل  النبوية  السنة  تاريخ 

الدكتوراه  رسالة  من  جزٌء  األصل  يف  وهو 

الدراسة  هذه  تطوير  تم  وقد  للمؤلف. 

جامعة  طلبة  ومستوى  يتناسب  لكتاٍب 

لهذه  الرشيعة  كلية  اختيار  بعد  الكويت، 
. جــامعيـاً مـقرراً  لتكون  الدراسة 

تعريفاً  تتضمن  مقدمة  الكتاب  احتوى  وقد 

وأهميته  النبوية  السنة  تاريخ  بعلم 

حيث  فصلني،  يف  إعداده  تم  وقد  ومصادره. 

العناية  مراحل  عىل  األول  الفصل  احتوى 

الله  صىل  النبي  عرص  منذ  النبوية  بالسنة 

مرحلة  وهي  الحايل،  العرص  إىل  وسلم  عليه 

كل  بأن  فيها  الباحث  أثبت  التي  الكتابة 

يف  وحفظها  كتابتها  متت  قد  املهمة  السنة 

فيتناول  الثاين  الفصل  أما  املرحلة.  هذه 

علمياً  رداً  عليها  والرد  املسترشقني  شبهات 

عىل  أيضاً  الكتاب  ويحتوي   . موضوعياً

وقد  واملواضيع،  واملراجع  املصادر  فهارس 

العربية. باللغة  نرشه  تم 

الخليج  دراسات  مركز  إصدارات   -3

:2010 عام  خالل  العربية  والجزيرة 

املطبوعات  من  العديد  املركز  أصدر 

2010 كاآليت:  والدوريات خالل عام 

•“أزمــة الهــوية لــدى 

الجامعـي  الشبــاب 

ظل  يف  الكويتــي 

والتحديات  التغريات 

أحمد  لعزيز  ا عبد  للدكتور  املعارصة”: 

لهوية  ا مفهوم  يتناول  حيث   ، األحمد 
م  استخدا تم  وقد   . دئها  ومبا وأبعادها 
لبحث  ا يف  لتحلييل  ا لوصفي  ا ملنهج  ا

لشباب  ا لسلوك  د  أبعا ثالثة  لتقديم 

لذات،  ا بتقدير  يتعلق  فيام  وقيمهم 

عن  لقيم،  ا ورصاع  باالغرتاب،  واإلحساس 

لطلبة  ا من  عينة  عىل  تطبيقها  طريق 

لهيئة  وا لكويت  ا جامعة  مؤسستني:  من 

لتدريب.  وا لتطبيقي  ا للتعليم  لعامة  ا

حول  الفتة  ئج  لنتا لدراسة  ا توصلت  وقد 

يتعلق  فيام  لجنسني  ا بة  استجا أمناط 

 ، باالغرتاب  واإلحساس  لذات  ا بتقدير 

وتظهر  الشخصية.  لة  لحا وا لقيم  ا ورصاع 

عالقة  وجود  للدراسة  لعامة  ا ئج  لنتا ا

)تم  لثالثة.  ا د  األبعا بني  بية  يجا إ دلة  متبا

لعربية(. ا للغة  با لكتاب  ا نرش 

العمـالة  •“سياسـات 

بــدول  الــوافـــدة 

التـعـــاون  مجــلس 

للدكتور  الخليجي”: 

عبد  الرؤوف  عبد 
تحت  إصداره  وتم   ، الجرداوي  العزيز 

لجزيرة  وا لخليج  ا سات  درا مركز  مظلة 

ول  وتتنا  .2010 يوليو  يف  لعربية  ا

لرتكيبة  ا اختالل  قضية  سة  لدرا ا

مجلس  دول  يف  لعمل  ا وقوة  نية  لسكا ا

إىل  تتطرق  حيث  لخليجي،  ا ون  لتعا ا

لوطنية  ا للعاملة  ملختلفة  ا د  ألبعا ا

نس  لتجا ا عىل  ثرها  وأ فدة  لوا وا

عىل  لضغط  وا لقيمي،  وا االجتامعي 

مخزون  ستنزاف  وا مة،  لعا ا لخدمات  ا

مجلس  لدول  ألجنبية  ا لعمالت  ا

 . ردها وموا ون  لتعا ا

قضيـة  يضـاً  أ سـة  را لد ا ولـت  وتنا

عد  سا مام  ل  إلحال ا سة  سيا يف  ق  إلخفـا ا

طنني  ملوا ا بني  لة  لبطا ا ظهور  عىل 

لوطنية  ا ية  للهو اً  يد تهد وشكل 

ة  فد لوا ا لة  لعام ا عىل  د  العتام ا د  وزا

سوق  يف  ط  النضبا ا م  عد عىل  عد  وسا

ون  لتعا ا مجلس  ول  د وتعمل   . لعمل ا

ا  لهذ سبة  منا حلوٍل  د  يجا إ عىل  لياً  حا

ت  سا لسيا ا وضع  ل  خال من  لوضع  ا

عته  طبا متت  (  . ملالمئة ا يري  ملعا وا

. ) بية لعر ا للغة  22(با ص  ...... )تتمة    

:)2010( /املرتجمة  املؤلفة  الكتب  ب- 
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ع  ضا و أل ا “ •

ية  د قتصـا ال ا

واالجتامعية يف إقليم 

1 2 8 8 - ( ء إلحسا ا

محمد  لحمد  1331هـ/1913-1871م(: 
أحمد  حلمي  أ.د.  وإرشاف  القحطاين، 

االقتصادية  األوضاع  الكتاب  ويتناول  شلبي. 

الفرتة  خالل  اإلحساء  إقليم  يف  واالجتامعية 

إىل   1871 /من  هـ   1331 إىل   1288 )من 

قلب  يف  اإلسرتاتيجي  ملوقعه  نظراً  م(   1913

وأهميته  العريب  للخليج  الغريب  الساحل 

دية.  االقتصا

الفراغ  سد  محاولة  إىل  الدراسة  وتهدف 

تتناول  لتي  ا لتاريخية  ا الدراسات  يف 

ظل  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الجوانب 

العربية،  الجزيرة  شبة  يف  اإلقليم  أهمية 

مختلف  يف  لتاريخية  ا أوضاعه  ومتابعة 

الذي  اإلقليم  شهد  وقد  واألزمنة.  املراحل 

السفن  وصناعة  ليدوية  ا بحرفه  عرف 

وحيوياً  هاماً  دوراً  واألنسجة  والجلود 

االقتصادي  املستوى  رفع  يف  لبدوية  ا للمرأة 

بني  الرصاع  عنها  ُعرف  منطقة  يف  للعائلة 

تها  لعادا الكبري  لتأثري  ا جانب  إىل  لقبائل،  ا

طباعته  )متت   . ومامرساتها وتقاليدها 

العربية(. باللغة 

الخليج  ملنطقة  الجارية  األحداث  سجل   •

ملجلد  ا الجغرايف:  وجوارها  العربية  والجزيرة 

يصدرها  دورية   .2010 يو  /ما بريل  إ  ، )54 (

العربية  والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز 

يف  الجارية  األحداث  لتوثيق  كسلسلة 

املجلد  صدر  وقد  العريب.  الخليج  منطقة 

نرشها  ويتم   ،1997 عام  يف  منها  األول 

العربية. باللغة 

اإلسرتاتيجية  الدراسات  مركز  إصدارات   -4

واملستقبلية خالل عام 2010:

العالقات  يف  االقتصادية  الدبلوماسية  “أثر   •

ندى  للدكتورة   : ” نية با ليا ا الكويتية 

يف  وصدر  املطوع، 

 .2010 أغسطس 

الكتاب  ويحلل 

التي  العنارص  بعض 

تغيري  يف  ساهمت 

 ، رجية لخا ا لكويت  ا دولة  سة  سيا وتطور 

لدبلومايس  ا لتوّجه  ا ر  العتبا با ألخذ  ا مع 

 2004 م  عـا يف  بدأ  لذي  ا لجديد  ا

 . ” ية د القتصا ا سية  لدبلوما ا “ بـ  وُعـرف 

لجديد  ا ملفهوم  ا هذه  حول  وتدور 

لتحّول  با متثلت  رئيسة  ث  أحدا ثالثة 

رجية  لخا ا سة  للسيا تيجي  إلسرتا ا

عىل  مئة  قا كونها  من  لكويـت  ا لـدولـة 

ية  د القتصا ا سية  لدبلوما ا ىل  إ سة  لسيا ا

لتي  ا ية  آلسيو ا لجولة  وا  ،2004 م  عا يف 

ح  صبا لشيخ  ا لبالد  ا أمري  سمو  بها  م  قا

يف  ء  للوزرا رئيسا  ن  كا عندما  ألحمد  ا

ح  لصبا ا نارص  لشيخ  ا ورحلة   ،2004 م  عا

 ،  2007 م  عا يف  ن  با لليا ء  لوزرا ا رئيس 

سية  لدبلوما ا هيم  مفا تطور  خالل  من 

ية  د القتصا ا سية  لدبلوما ا وربط 

 . لسلمية ا ألنشطة  با

ملفهوم  تحلياًل  لكتاب  ا ويقدم 

يستعرض  كام   ، ية د القتصا ا سية  لدبلوما ا

نحو  ينطلق  ثم   ، سية لدبلوما ا يخ  ر تا

يا  لقضا وا تيجية  إلسرتا ا ت  لتغريا ا رشح 

 ، ت  يا ألولو ا ترتيب  دة  عا إ و ألمنية  ا

عىل  مئة  قا تيجية  إسرتا تحديد  ىل  إ ليصل 

مع  آسيا  نحو  ية  د القتصا ا نب  لجوا ا

ين  با ليا ا - يتي  لكو ا إلعالن  ا عىل  لرتكيز  ا

 . ة د ملستفا ا لدروس  وا  2007 م  عا يف 

بية  لعر ا للغتني  با عته  طبا )متت 

. ) يـة نجليز إل ا و

فيـة  لسـوسيـوثقـا ا ليــات  إلشــكا ا “ •

لة  حا لتمكني:  وا طنة  للموا لترشيعية  وا

رس  فا للدكتور   : يتية”  لكو ا ة  ملرأ ا

ت  سا لدرا ا مركز  من  ن  لوقيا ا مطر 

حيث   ، ملستقبلية وا تيجية  إلسرتا ا

ت  سنـوا عشـر  نات  بيا يستعرض 

 )2 0 0 5 - 1 9 9 5 (

ميكيات  ينا د حول 

ٍس  كأسا ن  لسكا ا

ت  ليا إلشكا ا لتحليل 

فية  ثقا سيو لسو ا

طنة  ملوا ا يا  بقضا ملتعلقة  ا لترشيعية  وا

 . يتية لكو ا ة  ملرأ با صة  لخا ا لتمكني  وا

. ) بية لعر ا للغة  با نرشه  تم  (

ت  را إصدا ع  تنو يعكس   ، م عا بشكٍل 

معة  لجا ا مدير  ئب  نا مكتب  عمل  كز  مرا

لألبحاث  لعلمية  ا ميكية  ينا لد ا ث  لألبحا

فها  ا وأهد تها  وتطورا معية  لجا ا

ميكية  ينا لد ا هذه  وتتجىل   . ملستقبلية ا

لرئيسة  ا ت  را لإلصدا لعلمية  ا ة  د ملا ا يف 

لتي  ا ية  ر لجا وا لجديدة  ا لسالسل  وا

ملعلومات  ا من  ئل  ها كٍم  عىل  تحتوي 

ملجتمع  لنقلها  لبحثي  ا لقطاع  ا حول 

ر  لقرا ا وصناع  لعلامء  وا حثني  لبا ا

ومستخدمي  ملختلفة  ا ت  ملؤسسا وا

 . ملياً  وعا محلياً  لشبكة  ا

من  للعديد  ملستمرة  ا جة  لحا ا ن  إ

تحتوي  لتي  ا ت  را إلصدا وا ئق  لوثا ا

ملتعلقة  ا لتحليلية  ا ت  ملعلوما ا عىل 

مجها  وبرا تها  يا ولو وأ ألبحاث  ا مبهمة 

ملطبوعات  ا قطاع  ستجعل  تها  ومنجزا

ئٍم  ا د ٍط  نشا يف  ألبحاث  ا رة  ا د إ يف 

حل  مرا جميع  عىل  لإلرشاف  ومستمر 

تجميع  من  ملختلفة  ا ت  را إلصدا ا ج  نتا إ

من  لفنية  ا نب  لجوا ا ىل  إ ت  ملعلوما ا

تسليمها  ثم  ومن   ، وتصميم  ٍد  ا عد إ

ها  بعد ف  إلرشا وا  ، ج  إلنتا وا عة  للطبا

ٌم  نظا وهو   ، يعها وتوز نرشها  عىل 

ج  لإلنتـا ث  ألبحـا ا رة  ا د إ يف  متطور 

ت  ملطبوعا ا ملختلف  يع  لسـر ا

 . ئق ثا لو ا و

لعملية  ا هذه  عىل  اإلرشاف  ويعترب 

الحضور  لتحقيق  حيوية  مهمًة  ملة  لشا ا

جامعة  يف  لبحثيـة  ا لألنشطـة  لعاملـي  ا

اإلصـدارات قــوة  خــالل  مـن  الكويت 
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معة  لجا ا مدير  ئب  نا مكتب  ت  را إصدا

ألبحاث  ا بقطاع  للوصول  ث،  لألبحا

لحضور  وا لتمّيز  ا ق  آفا ىل  إ معية  لجا ا

لنرش  ئم  ا د مستمٍر  ٍم  لتزا كا ملي  لعا ا

لوعي.  ا يز  وتعز ملعلومات  ا

مرئية  و  أ مطبوعة  ًء  سوا  ، ثريها  وتأ

ت  لتطورا ا تقدم  حيث   ، لكرتونية إ و  أ

ت  زا نجا إ و لكويت  ا معة  جا يف  لبحثية  ا

لبحث  ا نشطة  وأ لبحثي  ا لقطاع  ا

لعلمي  ا ملجتمع  ا طة  إلحا ير  لتطو وا

لعلمي  ا للبحث  سعة  لوا ا ق  آلفا با

لتحقيق  وسعيه  لكويت  ا معة  جا يف 

 . لتمّيز وا لجودة  ا يري  معا

به  تهتدي  ساً  نربا لهدف  ا ا  هذ ويعترب 

23

كلية اآلدابكلية العلوم االجتماعية

أحدث  لنرش   2009 بريل  إ  19 لتاريخ 

األبحاث،  دعم  نظام  حول  املعلومات 

األبحاث،  نرشة  يف  شاملة  تغطيٍة  وإدراح 

اإللكرتوين  لدليل  ا ووضع   ،2009 يوليو  عدد 

شبكة  عىل  األبحاث  رة  إدا موقع  عىل 

لوصول  ا للباحثني  ليتسنى  املعلومات 

مارس  خالل  لبحث  ا بة  بوا خدمة  عرب  ليه  إ

 .2011

اقرتاح  عتبارها  ا يف  رة  اإلدا أخذت  وقد 

تنويرية  لقاءات  تنظيم  بشأن  لكليات  ا

 ، لبحثية  ا لسياسة  ا حول  عمٍل  وورش 

لباحثني.  ا إلفادة  املنح  م  ونظا لربامج،  وا

يا  لقضا ا من  لعديد  ا طرح  تم  وقد 

لنظر  ا إعادة  تتطلب  لتي  ا ئية  اإلجرا

واملهامت  لنرثّيات،  وا  ، املشرتيات  بشأن 

عىل  املؤقتة  لعاملة  ا وتعيني  لعلمية،  ا

لتي  وا لبحثيـة،  ا إلنتاجية  وا ريع،  املشا

رة  إدا قبل  من  جميعاً  دراستها  ستتم 

مالمئة.  حلوٍل  لوضع  األبحاث 

االحتياجات  للقاءات  ا ء  ثنا أ ظهرت  وقد 

تتطلب  لتي  وا نية  اإلنسا للكليات  املحددة 

يتعلق  فيام  وخاصًة  مختلفة،  يري  معا

إعداده  ورضورة  لبحث  ا دعم  بطلب 

أبحاث  احتياجات  مع  تتوافق  بطريقة 

تختلف  لتي  ا لطبيعتها  نظراً  نيات  اإلنسا

أخرى،  ناحيٍة  من  لعلمية.  ا لكليات  ا عن 

بتحديد  خاصة  مواضيع  لكليات  ا طرحت 

لجودة  ا لية  عا املحكمة  لعربية  ا املجالت 

مهمة  لباحثني  ا عىل  للتسهيل  كرضورة 

تجاوبت  وقد  لبحثية.  ا تهم  مخرجا نرش 

ووعدت   ، يا لقضا ا هذا  مع  األبحاث  رة  إدا

بتقديم  جهودها  ر  باستمرا لكليات  ا

مرنة  ءات  وإجرا متطورة  خدمات 

األبحاث.  تنفيذ  عملية  لتسهيل 

بدعوة  أيضاً  األبحاث  رة  إدا وقامت 

لتحتية  ا بنيتها  ء  لبنا نية  اإلنسا لكليات  ا

لتسهيالت  ا منح  عىل  الحصول  خالل  من 

إنجاز  إتاحة  و مصادرها  لتطوير  لعامة  ا

لجودة.  ا لية  عا األبحاث 

أيضاً  األبحاث  رة  إدا جهود  توجهت  وقد 

مشاركتها  لتعزيز  لكليات  ا تشجيع  نحو 

وتناول  ثها  أبحا مجاالت  وتنويع  لبحثية  ا

م  ختا ومع  أخرى.  وتخصصات  مجاالت 

قد  األبحاث  رة  إدا تكون  لزيارات،  ا هذه 

تها  را زيا من  األوىل  املرحلة  استكملت 

بعدها  لتتحرك   ، للكليات  نية  مليدا ا

لخاص  ا لقادم  ا جدولها  تنفيذ  نحو 

بيع  األسا خالل  لعلمية  ا لكليات  ا رة  بزيا

 . مة د لقا ا

تؤدي  أن  ث  ألبحا ا رة  ا د إ وتأمل 

صل  لتوا ا يز  تعز ىل  إ ت  را يا لز ا هذه 

مختلف  عىل  لوقوف  وا  ، عل  لتفا وا

لتي  ا ت  ملالحظا وا ملقرتحات  وا ء  آلرا ا

املؤسسية  األبحاث  تحسني  ىل  إ ستؤدي 

لجودة  ا مستويات  ألعىل  لتصل  وتطويرها 

وفد  تضمن  وقد  لعاملية.  ا لتنافسية  وا

مدير  نائب  لسند،  ا حسن  .د  أ رة  اإلدا

د  . أ عدوه  ومسا ث،  لألبحا لجامعة  ا

وي،  لسمـا ا نجيب  د  . وأ بيدى،  لبا هيثم 

يم  مر لسيدة  وا لعتيبي،  ا عبيـد  . ود

وقـد  ث.  ألبحا ا رة  ا د إ مدير   ، لشاميل  ا

ألفاضل  ا تذة  ألسا با لوفد  ا جتمع  ا

املساعدن  ء  ا لعمد وا ت،  لكليا ا ء  ا عمد

األقسام  يف  األبحاث  ومنسقي  لألبحاث، 

 . لتدريس  ا هيئة  وأعضاء  العلمية، 
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     مركز الدراسات اإلسرتاتيجية واملستقبلية 
بجدوٍل   2011/2010 الجديد  األكادميي  العام 

كاملشاركة  املتنوعة  العلمية  باألنشطة  حافل 
الندوات  وتنظيم  الدولية  الكتاب  مبعارض 

الجارية.  أنشطته  من  كجزٍء  واملؤمترات 

األنشطة  ألهم  مخترص  عرٌض  ييل  وفيام 

من  الفرتة  يف  املركز  أقامها  التي  والفعاليات 

 :2010 ديسمرب   31 إىل  سبتمرب   1

الدولية: الكتاب  معارض  يف  املشاركة   -1

معرض  يف  اإلعالم  وزارة  مع  املشاركة   -1

 ، عاّمن  يف  عرش  الثالث  الدويل  الكتاب 

إىل  22 سبتمرب  الفرتة من  األردن خالل 

.2010 أكتوبر   1

الدويل  الكتاب  معرض  يف  املشاركة   -2

املواقع  تصميم  إلعادة  عقوٍد  توقيع       
درة  لصا ا لعلمية  ا للمجالت  إللكرتونية  ا

جامعة  يف  لعلمي  ا لنرش  ا مجلس  عن 

د.  قال  لشامل،  ا وتطويرها  لكويت  ا

معة  لجا ا مدير  نائب  ملنيس،  ا أحمد 

ندة  املسا ألكادميية  ا للخدمات  بق  لسا ا

لة  لوكا با لألبحاث  لجامعة  ا مدير  ونائب 

لنرش  ا مجلس  أن  صحفي  مؤمتٍر  يف  بقاً  سا

نحو  لدؤوب  ا سعيه  يف  مستمٌر  لعلمي  ا

 ، ء لقرا وا للباحثني  ملقدمة  ا ته  خدما تعزيز 

لتكنولوجيا  با يتعلق  فيام  وخاصًة 

رات  باإلصدا لخاصة  ا لتقنية  ا لخدمات  وا

توقيع  ء  جا لسياق،  ا هذا  ويف  لعلمية.  ا

املجالت  تحسني  بهدف  مؤخراً  لعقود  ا

تطوير  جانب  إىل   ، وتطويرها لعلمية  ا

ليف  لتأ ا لجنة  عن  درة  لصا ا املطبوعات 

االجتامع،  علم  قسم  الرميحي:  محمد  د.   •

جامعة  االجتامعية،  العلوم  كلية 

. يت لكو ا

كاتـب  النصـف:  سامـي  السيــد/   •

سيايس. ومحــلل 

 : املؤمترات   -3

تيجية  اإلسرتا لدراسات  ا مركز  نظم 

لتحوالت  ا ن:  بعنوا مؤمتراً  واملستقبلية 

عىل  وأثرها  واالقتصادية  لسياسية  ا

لعربية”  ا لجزيرة  وا لخليج  ا منطقة 

لخليج  ا دراسات  مركز  مع  لتعاون  با

يف  املؤمتر  عقد  وقد  لعربية.  ا لجزيرة  وا

لشيخ  ا قاعة  يف   2010 ديسمرب   22-20

جامعة  لشويخ،  ا يف  بر  لجا ا لله  ا عبد 

 . يت لكو ا

عىل  للتسهيل  لبحث  ا محركات  تطبيقات 

لتواصل.  وا لحضور  ا وتعزيز  املستخدمني 

لخطوة  ا هذه  أن  ملنيس  ا د. كد  أ وقد 

للحاجات  بًة  استجا تأيت  لتطويرية  ا

ولتعزيز   ، يدة  ملتزا ا لعلمية  ا ملتطلبات  وا

شبكة  عامل  يف  لكويت  ا معة  جا حضور 

من  ملزيد  ا لجذب  لتنافيس  ا ملعلومات  ا

مل.  لعا ا حول  ء  لقرا وا لباحثني  ا

خالل  من  لنرش  وا لتعريب  وا

شبكة  تقنية  عىل  لكبري  ا االعتامد 

لهدف.  ا هذا  لتسهيل  ملعلومات  ا

مع  لعقد  ا توقيع  تم  وقد 

ملتخصصة  ا الرشكات  إحدى 

قع  ملوا ا تصميم  دة  إعا بهدف 
جامعة  يف  لعلمية  ا للمجالت  إللكرتونية  ا

من  كجزٍء  وتحديثها  وتطويرها  لكويت  ا

للسنة  املحددة  لحكومة  ا برنامج  ريع  مشا

.2011/2010 لية  ملا ا

قع  ملوا ا أن  ملنيس  ا د.  أوضح  وقد 

ملة  متكا صورًة  تقدم  إللكرتونية  ا

مختلف  يف  لية  لعا ا لجودة  ا ذات  لألبحاث 

مع  فق  لتوا با عات،  لقطا وا املجاالت 

من  الجزائر  يف  املقام  عرش  الخامس 

.2010 نوفمرب   6 إىل  أكتوبر   27

الدويل  الكتاب  معرض  يف  املشاركة   -3

.2010 أكتوبر  خالل  ليبيا  يف  املقام 

الدويل  الكتاب  معرض  يف  املشاركة   -4

خالل  السودان   ، الخرطوم  يف  املقام 

 .2010 أكتوبر   17 إىل   6 من  الفرتة 

الندوات:  عقد   -2

اإلسرتاتيجية  الدراسات  مركز  نظم 

الخطة  بعنوان”تقييم  ندوة  واملستقبلية 

يف  عقدت  حيث  املتابعة”  وآليات  التنموية 

يف   )129 ( رقم  القاعة  يف   2010 أكتوبر   27

الكويت.  جامعة  االجتامعية،  العلوم  كلية 

من:  كٌل  الندوة  يف  تحدث  وقد 
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من خالل تبادل االهتاممات وخاصًة يف مجاالت 

األبحاث واالستشارات، وتطوير مجال الدراسات 

العليا يف درجتي املاجستري والدكتوراه. وتتطلع 

إدارة األبحاث إليجاد املزيد من الرشكاء لتعزيز 

البحث  أنشطة  وتقدم  العلمي  التعاون  شبكة 

والتطوير.

متطلبات  أيضاً  األبحاث  إدارة  حددت  وقد 

مع  بالتوافق  القادمة  املالية  للسنة  امليزانية 

تقدم  لتحقيق  التنموية  والتزاماتها  أولوياتها 

دعم  جانب  إىل  الجامعية،  األبحاث  قطاع 

األبحاث  بواحة  الخاصة  الجديدة  املشاريع 

واملجلس األعىل للبحث العلمي. لذلك، احتوت 

عمل  خطة  تطوير  حول  دراسة  عىل  امليزانية 

السامل  صباح  مدينة  يف  األبحاث  واحة  إنشاء 

، وإنشاء املجلس األعىل  الشدادية  الجامعية يف 

العنارص  هذه  إدراج  تم  وقد  العلمي.  للبحث 

املقدمة،  للميزانية  العامة  املتطلبات  ضمن 

حيث وضحت حاجة إدارة األبحاث امللّحة 

واألهداف  التنموية  األولويات  لتنفيذ 

 . ملستقبلية ا

األبحاث  إدارة  تستعد  العام،  مرور  ومع 

بفاعلية  واإلسهام  املحددة  األهداف  إلنجاز 

أهداف  تحقيق  نحو  بالتزاماتها  للوفاء 

الخطة التنموية للحكومة الهادفة إىل تعزيز 

وتقوية وتقدم قطاع األبحاث املؤسسية.
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   توفيـر بيئـة مـالمئـة إلنجـاز األبحـاث علـى رأس األولـويـات 

اإلجمالي
أكثر من 8500 8500 - 2501 أقل من 2501

حالة المشروع

334 148 71 115 جار

74 18 17 39 مستكمل

114 53 29 32 قيد الدراسة

522 219 117 186 اإلجمالي

(%64)

(%21.8)

*   املصدر : كورا، البيانات حتى إبريل 2011.     
**  القيمة بالدينار الكويتي.        

التمويل مستويات** 
 

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2010 /2011
) فترة ثمانية أشهر من 1 سبتمبر ، 2010 إلى إبريل 2011(*

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

*** تشمل كلية العلوم و كلية البنات الجامعية.

(%14.2)

522
(%22.4)(%42) (%35.6)

األكادميي  العام  خالل  الكليات      

يف  ملحوظاً  منواً   2011/2010 الحايل 

مرشوعاً   522 بإجاميل  العلمي  نشاطها 

فرتة  يف  الدراسة  وقيد  ومستكماًل  جارياً 

 2010 )سبتمرب  أشهر  مثانية  تتخطى  ال 

املشاريع  سياق  ففي   .)2011 إبريل  إىل 

النشاط  سجل  واملستكملة،  الجارية 

مشاريع،   408 إجاميل  للكليات  البحثي 

يتم  عندما  للزيادة  مرشٌح  عدٌد  وهو 

 114 ( الدراسة  قيد  املشاريع  اعتامد 

إىل  إضافًة  بها.  العمل  ويبدأ   ) مرشوعاً

الجديدة  األبحاث  طلبات  تستمر  ذلك، 

جميع  من  األبحاث  إدارة  عىل  بالتدفق 

املستمرة  مشاركتها  يعكس  مام  الكليات، 

جامعة  يف  العلمي  البحث  مجال  يف 

 . يت لكو ا

نحو  األبحاث  إدارة  جهود  تتجه  وبينام 

يف  الكليات  مشاركة  وتشجيع  دعم 

أيضاً  تركيزها  يقع   ، العلمية  األبحاث 

أبحاث  إنجاز  عىل  الكليات  حث  عىل 

التخصصات  متعددة  واملشاريع  األولويات 

من  الوطنية  بالقضايا  الصلة  وذات 

إىل  املشرتكة،  واألبحاث  الدراسات  خالل 

العليا،  الدراسات  أبحاث  تعزيز  جانب 

يف  حيوية  وأولويات  توجهات  يحدد  مام 

الجامعية.  األبحاث 

لتعزيز  أيضاً  جهودها  اإلدارة  وتبذل 

وربط  واإلبداع  العلمي  االبتكار  ثقافة 

الوطنية  باالحتياجات  العلمية  األبحاث 

متميزة.  بحثية  علمية  مخرجات  إلنتاج 

املنح  عملية  أساس  التطلعات  هذه  وتعترب 

أظهر  حيث  األبحاث،  إدارة  يف  البحثية 

ملحوظاً  منواً  للكليات  البحثي  النشاط 

ومستكماًل  جارياً  مرشوعاً   522 بإجاميل 

وقيد الدراسة خالل األشهر الثامنية األوىل من 

وتنقسم   .2011/2010 الحايل  األكادميي  العـام 

املشاريع )522 مرشوعاً( إىل 334 مرشوعاً جاريــاً )64 %(، و 74 مرشوعاً مستكماًل )14.2  %(، 

114 مرشوعاً قيد الدراسة )21.8 %( )الجدول رقم )1((. و  ...... ص28(   )تتمة 
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                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

22 - 22 - 10 - 6 - 6 العلوم الطبية المساعدة

12 - 12 - 6 - 2 - 4 اآلداب

14 - 14 - 2 - 2 - 10 العلوم اإلدارية

25 1 24 - 3 - 3 1 18 طب األسنان

11 2 9 - 3 - 2 2 4 التربية

92 6 86 2 24 - 7 4 55 الهندسة والبترول

3 - 3 - 1 - - - 2 الحقوق

118 11 107 3 14 3 11 5 82 الطب

18 - 18 - 4 - 3 - 11 الصيدلة

148 15 133 2 27 2 16 11 90 العلوم

3 - 3 - - - 1 - 2 الشريعة

20 2 18 1 4 1 6 - 8 العلوم االجتماعية

32 2 30 1 5 - 9 1 16 كلية البنات الجامعية

4 - 4 - 2 - - - 2 مركز العلوم الطبية 
***)GF)

522 39 483 9 105 6 68 24 310 اإلجمالي

 334522 74114

 408

الجدول رقم 2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل  2011/2010
) فترة ثمانية أشهر من 1 سبتمبر ، 2010 إلى إبريل 2011(*

*       املصدر : كورا، البيانات حتى إبريل 2011. 
**     المؤسسات الخارجية. 

***   مشاريع التسهيالت العامة لكليات مركز العلوم الطبية )تشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، وطب األسنان، والطب، والصيدلة(.      

لمستكملة ا و  ية  ر لجا ا

الجاريـة  األبحاث  تشكل   ، معاً وبجمعها 

إجاميل  من  األكرب  العـدد  واملستكملة 

78.2 %(، حيث  408 مشاريع –  املشاريع )

البحثي  وأداءها  الكليات  مشاركة  تعكس 

الفئتني  هاتني  وبتحليل   .2011 إبريل  حتى 

التمويل،  مستويات  حسب  املشاريع  من 

 )%  40.7( مرشوعاً   166 البالغ  الرتكيز  يظهر 

من  أكرث  البالغة  امليزانية  من  فئة  أعىل  يف 

 37.8( مرشوعاً   154 يقع  بينام  د.ك.،   8500

أقل  البالغة  امليزانية  من  فئة  أقل  يف   )%

 21.5 ( مرشوعاً   88 و  د.ك.،   2501 من 

من  امليزانية  من  الوسطى  الفئة  يف   )%

إجاميل  ويبلغ  د.ك.   8500 إىل  د.ك.   2501

امليزانية  من  فئة  وأقل  أعىل  يف  املشاريع 

عىل  يدل  مام   ،)%  78.4 ( مرشوعاً   320

التي  األبحاث  إلنجاز  الكليات  تفضيل 

فئات  من  فئة  وأقل  أعىل  بني  ترتاوح 

الوسطى  الفئة  تجذب  بينام  امليزانية، 

قيد  املشاريع  أما  أقل.  إقباالً  امليزانية  من 

منها  األكرب  العدد  سجل  فقد  الدراسة 

من  فئة  أعىل  يف   )%  46.5  - مرشوعاً  53 (

يف   )%  28.1 ( مرشوعاً   32 يليها  نية،  امليزا

 - مرشوعاً  29 ( منها  عدد  وأقل  فئة،  أقل 

نية  مليزا ا من  لوسطى  ا لفئة  ا يف   )%  25.4

.))1 ( رقم  لجدول  )ا

واملستكملة  الجارية  املشاريع  إجاميل  ويظهر 

للكليات  البحثي  األداء  مشاريع(   408(

الكليات،  فحسب   .2011 إبريل  حتى 

)الطب،  الطبية  العلوم  مركز  كليات  تخطت 

الطبية  والعلوم  والصيدلة،  األسنان،  وطب 

بتسجيلها  الكليات  جميع  أداء  املساعدة( 

 37 )151 مرشوعاً-  املشاريع  من  عدٍد  ألعىل 

والبنات  )العلوم  العلوم  كليات  ويليها   ،)%

 35.5( مرشوعـاً   145 بعــدد  الجامعيـة( 

%(، ثم كلية الهندسة والبرتول )66 مرشوعاً- 

)اآلداب،  واإلنسانيات  واآلداب   ،)%  16.2

اإلدارية،  والعلوم  االجتامعية،  والعلوم 

 46 بعدد  والرشيعة(  والحقوق،  والرتبية، 

مرشوعاً )11.3 %( )الجدول رقم )2((. 

قيد  املشاريع  عززت  ذلك،  إىل  إضافًة 

البحثية  املشاركة   ) مرشوعاً  114 ( الدراسة 

العلوم  كليات  سجلت  حيث  للكليات، 

وكليات   ،)%  31.6 مرشوعاً   36 ( الطبية 

والهندسة   ،)%  30.7  – مرشوعاً   35( العلوم 

واآلداب   ،)%  22.8  - مرشوعاً  26( والبرتول 

ومتر   .)%  14.9  - مرشوعاً  17 ( واإلنسانيات 

واالعتامد  التقييم  مراحل  يف  املشاريع  هذه 

املشاريع  بتوزيع  أما   .))2 ( رقم  )الجدول 

الجارية )334 مرشوعاً – 64 %( حسب مستويات 

للمشاريع  تركيٍز  أعىل  ظهر  فقد  التمويل 

من  فئة  أعىل  يف   )%  44.3  - مرشوعاً  148 (

د.ك.،   8500 من  أكرث  البالغة  امليزانية 

أقل  يف   )%  304.4  - مرشوعاً  115 ( يليها 

 ، ك. . د  2501 من  األقل  امليزانية  من  فئة 

 71 ( يع  ر ملشا ا من  عدد  قل  أ ء  جا بينام 

لوسطى  ا لفئة  ا يف   )%  21 .3  - مرشوعاً

 8500 ىل  إ ك.  . د  2501 ( نية  مليزا ا من 

. ) ك. . د

 74 ( ملستكملة  ا ريع  ملشا ا صعيد  عىل  أما 

عدٍد  أعىل   ء  جا فقد   )%  14 .2  - مرشوعاً

أقل  يف   )%  52 .7  - مرشوعاً  39 ( منها 

 ، ك. د.  2501 من  ألقل  ا نية  مليزا ا من  فئة 

مـن  فئة  أعىل  يف   )%  24.3( مرشوعاً   18 و 

الفئة  يف   )%  23( مشـروعاً   17 و  امليزانية، 

...... ص28(الوسطى )الجدول رقم )3((.   )تتمة 
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الجدول رقم 3.  حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات  التمويل**  2011/2010
) فترة ثمانية أشهر من 1 سبتمبر ، 2010 إلى إبريل 2011(*

جامعة  تولت  التمويل،  مبصدر  يتعلق  فيام  أما 

الخارجية  املؤسسات  من  والعديد  الكويت 

واملستكملة  الجارية  املشاريع  إجاميل  متويل 

وتبقى   .2011 إبريل  حتى  مشاريع(   408 (

لألبحاث  الرئيس  املمول  الكويت  جامعة 

مرشوعاً   378 متويل  تولت  حيث  العلمية، 

الخارجية  املؤسسات  تولت  بينام   ،)%  92.3 (

وقد   .)%  7.3 ( مرشوعاً   30 متويل  مجتمعة 

مؤسسة  الخارجية  املؤسسات  تضمنت 

 66.7  - مرشوعاً  20 ( العلمي  للتقدم  الكويت 

الكويتيــة  البــرتول  ومؤسسة   ،)%

من  وكٌل   ،)%  10  - مشاريع   3 (

ومؤسسة  للبيئة،  العامة  الهيئة 

ورشكة  واليونيسكو،  ترييفوكس، 

نفــط  وشـركة  نـوفـونوردسـك، 

الـوطني  والحـرس  الكويـت، 

البـريطانـي  واملجـلس  الكويتـي، 

)الجدول   )%  3.3  – واحد  )مرشوٌع 

الدراسة  قيد  املشاريع  أما   .))4 ( رقم 

 92.1 ( مشاريع   105 سجلت  فقد 

 9 و  الكويت،  جامعة  بتمويل   )%

املؤسسات  بتمويل   )%  7.9 ( مشاريع 

رقم  الجدول  )املرجع:  الخارجية 

فئات  حسب  البيانات  وبتحليل   .))2 (

)أنظر   )5 ( رقم  الجدول  يقدم  املنح، 

الجارية  املشاريع  توزيع   )32 صفحة 

مع  الكليات،  حسب  مرشوعاً(   334 (

62.2 %( تحت  208 مشاريع ) إجاميل 

و  الجامعية،  األبحاث  مشاريع  فئة 

فئة  تحت   )%  15.9 ( مرشوعاً   53

الدراسات  طلبة  أبحاث  مشاريع 

تحت   )%  7.2 ( مرشوعاً   24 و  العليا، 

الخارجية،  األبحاث  مشاريع  فئة 

فئة  تحت   )%  6.9 ( مرشوعاً   23 و 

 15 و  التمهيدي،  البحث  سلفة 

مشاريع  فئة  تحت   )%  4.5 ( مرشوعاً 

مشاريع   10 و  العامة،  التسهيالت 

أبحاث  مشاريع  فئة  تحت   )%  3 (

 )%  0.3 ( واحد  ومرشوٌع  األولويات، 

الوطنية.  األبحاث  مشاريع  فئة  تحت 

جارية  مشاريع  أية  حالياً  تتوفر  وال 

خدمة  أبحاث  مشاريع  فئتي  تحت 

مع  املشرتكة  واملشاريع  الجامعة، 

الخليجي.  التعاون  مجلس  دول 

البحثية،  باإلنتاجية  يتعلق  فيام  أما 

فيقدم الجدول رقم )6( ) أنظر صفحة 

الكليات  أبحاث  ملخرجات  صورًة   )32

األعوام   خالل  املستكملة  املشاريع  من 

ضيـة ملـا ا لسبعـة  ا يـميـة  د ألكا ا

)27 ص  . . . . . . تتمة  (   

28

اإلجمالي قيد الدراسة مستكمل جار الكلية

     أكثر من
8500  

8500 - 2501   أقل من
2501

     أكثر من
8500  

8500 - 2501   أقل من
2501

     أكثر من
8500 8500  - 2501   أقل من

2501

22 3 2 5 1 - 5 3 - 3 العلوم الطبية المساعدة

12 - 2 4 - 1 1 1 1 2 اآلداب

14 - - 2 - - 2 - 1 9 العلوم اإلدارية

25 1 - 2 2 - 1 4 - 15 طب األسنان

11 - 1 2 - - 2 2 - 4 التربية

92 14 5 7 - 3 4 27 6 26 الهندسة والبترول

3 - - 1 - - - - 1 1 الحقوق

118 10 5 2 5 4 5 33 35 19 الطب

18 2 1 1 2 1 - 3 2 6 الصيدلة

148 19 4 6 8 2 8 69 21 11 العلوم

3 - - - - - 1 - - 2 الشريعة

20 - 5 - - 2 5 2 - 6 العلوم االجتماعية

32 2 4 - - 4 5 2 4 11 كلية البنات الجامعية

4 2 - - - - - 2 - - مركز العلوم الطبية 
***)GF)

522 53 29 32 18 17 39 148 71 115 اإلجمالي

33474114

*       املصدر : كورا، البيانات حتى إبريل 2011.     
**      القيمة بالدينار الكويتي.  

***   مشاريع التسهيالت العامة لكليات مركز العلوم الطبية )تشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، وطب األسنان، والطب، والصيدلة(.    
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إنجاز  نحو  لباحثني  ا ودفع  الكليات 

استثنائية.  قيمة  ذات  علمية  مخرجات 

عىل  لياً  حا االخرتاع  براءات  مكتب  ويعمل 

لثانية  ا ورشته  تنظيم  إمكانية  دراسة 

يا  قضا ستتناول  والتي  االخرتاع  لرباءات 

وحقوق  االخرتاع  براءات  مثل  مهمة 

إىل  لتأليف،  ا وحقوق  الفكرية  امللكية 

حيث  األدبية،  الرسقات  مواضيع  جانب 

الورشة  جدولة  عن  قريباً  اإلعالن  سيتم 

. برنامجها د  إعدا من  ء  االنتها عند 

مجلس  لدول  االخرتاع  براءات  ملكتب 

الخليجي.  لتعاون  ا

ثالثة  تحويل  تم  املتبقية،  الطلبات  ومن 

لتدقيق  وا املوحد  لتقييم  ا إلجراء  منها 

وإلغاء  واحد،  طلٍب  سحب  وتم  الفني، 

طلب  عىل  بناًء  أخرى  طلبات  خمسة 

طلبات  ثالثة  تجميد  تم  كام  لباحثني،  ا

املزيد  إلجراء  لباحثني  ا طلب  عىل  بناًء 

هذه  توضح  عام،  وبشكل  الدراسات.  من 

اإلبداعية  املخرجات  مستوى  األرقام 

ذات  الكليات  أبحاث  عن  لناتجة  ا

املمكن  من  والتي  واألصالة  اإلبتكار 

تعترب  حيث  اخرتاع،  كرباءات  تسجيلها 

أبحاث  يف  للجودة  واعدة  مؤرشات 

الكويت.  جامعة 

املتزايد  الكليات  سعي  لياً  حا الواضح  ومن 

واالمتياز  األصالة  عوامل  استهداف  نحو 

تسعى  عوامٌل  وهي  أبحاثها،  يف  لتميز  وا

ودعمها  تشجيعها  نحو  األبحاث  إدارة 

جميع  يف  العلمي  البحث  ثقافة  لنرش 

اإلجمالي  المجلس
البريطاني

 الحرس
 الوطني
الكويتي

 مؤسسة
 البترول
الكويتية

شركة
نفط 

 الكويت

 شركة
 نوفو

نوردسك
اليونيسكو

 مؤسسة
 تيري
فوكس

 الهيئة
 العامة
للبيئة

 مؤسسة
 الكويت

للتقدم العلمي

 جامعة 
الكويت

الكلية

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

6 - - - - - - - - - 6 اآلداب
12 - - - - - - - - - 12 العلوم اإلدارية
22 - - - - - - - - 1 21 طب األسنان
8 - - - - - - - - 2 6 التربية

66 - 1 2 - - - - - 1 62 الهندسة والبترول
2 - - - - - - - - - 2 الحقوق

101 - - - - 1 - 1 - 6 93 الطب
14 - - - - - - - - - 14 الصيدلة
119 1 - 1 1 - - - 1 9 106 العلوم
3 - - - - - - - - - 3 الشريعة

15 - - - - - - - - 1 14 العلوم االجتماعية
26 - - - - - 1 - - - 25 البنات  كلية 

الجامعية
2 - - - - - - - - - 2 مركز العلوم الطبية 

**)GF)
408 1 1 3 1 1 1 1 1 20 378 اإلجمالي

*      املصدر : كورا، البيانات حتى إبريل 2011.      

***   مشاريع التسهيالت العامة لكليات مركز العلوم الطبية )تشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، وطب األسنان، والطب، والصيدلة(. 

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2010 / 2011
) فترة ثمانية أشهر من 1 سبتمبر ، 2010 إلى إبريل 2011(*

)2009،2008،2007،2006،2005و2010(. 

اإلنتاجية   2010 العام  أرقام  وتوضح 

حيث   ،2011 إبريل  حتى  البحثية 

قبول  مع  ترتفع  أن  ملتوقع  ا من 

املجالت  يف  للنرش  لبحثية  ا األوراق 

أن  ملتوقع  ا من  لذلك  لعلمية.  ا

إلنتاجية  لفعلية  ا لة  لحا ا تتوفر 

 2011 العام  خالل   2010 لعام  ا

تظهر  الحايل،  الوقت  يف  بعده.  وما 

مستويات  أن  الستة  األعوام  مقارنة 

 184 عند  وقفت  الكليات  إنتاجية 

 ،2005 العام  خالل  منشورة  ورقة 

العام  خالل  منشورة  ورقة   180 و 

يف  منشورة   ورقة   159 و   ،2006

يف  منشورة  ورقة   168 و   ،2007

 ،2009 خالل  ورقة   140 و   ،2008

مع   ،2010 خالل  ورقة   119 و 

للوقت  نظراً  االرتفاع  توقعات 

تسّلم  بني  املجالت  تستغرقه  لذي  ا

كمقاالت  ونرشها  وقبولها  األوراق 

. ة معتمد

للنشاط  أعاله  ئيات  اإلحصا وتظهر 

بريل  إ حتى  لكليات  ا يف  لبحثي  ا

للنمو  واعدة  مؤرشات   2011

نية  مثا خالل  تحقيقه  تم  لذي  ا

لحايل  ا األكادميي  م  لعا ا من  أشهر 

رة  إدا ر  استمرا مع   ،2011/2010

32(األبحـاث فــي ص  ...... )تتمة    
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المشاركون في اليوم الثاني )31 مارس( المشاركون في اليوم األول )30 مارس(

التسجيل المسبق الحضورالفعليالكلية التسجيل المسبق الحضورالفعلي
4 4 4 4 العلوم  الطبية  المساعدة

5 6 2 5 اآلداب

6 7 6 6 العلوم  اإلدارية

3 6 3 3 التربية
11 20 11 19 الهندسة  والبترول

1 1 2 3 الحقوق

8 16 8 13 الطب
- - 2 2 الصيدلة

13 20 16 20 العلوم
4 5 6 5 العلوم  االجتماعية

12 14 8 10 كلية  البنات  الجامعية

67 99 68 90 اإلجمالي

المشاركون في الندوة حسب الكلية : 31/30 مارس، 2011
التسجيل المسبق والحضور الفعلي

*  تشمل املدرس واألستاذ املساعد

مجاالت  باحثي  احتياجات  تلبية  تتم  حتى 

متكامل. بشكٍل  واإلنسانيات  العلوم 

بند  اختيار  انخفاض  مع  التقييم،  استامرات 

“ضعيف”.  بند  اختيار  وانعدام  “متوسط” 

هذا  مثل  عقد  املشاركون  اقرتح  وقد 

لجودة  ا لضامن  ملّحة  كحاجٍة  لورش  ا

جامعة  أبحاث  تـطور   رية  واستمرا

عاملية  مستويات  وبلوغها  لكويت  ا

لتنظيم  ا رضورة  عىل  شددوا  كام  تنافسية، 

يا  مزا لتحقيق  لورش  ا هذه  ملثل  لدوري  ا

ملية  لعا ا بالخربات  لكليات  ا احتكاك 

 ،”Nature “ مجموعة  عـدا  ملتنوعة،  ا

نية  اإلنسا لدراسات  ا احتياجات  لسد 

اإلجتامعية  لعلوم  ا ودراسات  واألدبية 

الحضور  طالب  وقد   . وغريها رية  واإلدا

لتي  ا لعملية  ا لجلسات  ا بعقد  أيضاً 

األبحاث،  خالصات  إعداد  تتضمن 

ئج،  لنتا وا لبحث،  ا ومنهجية  واملقدمة، 

املشاركون  يتجنب  حتى  لخ،  إ . . لخامتة. وا

لعلمية.  ا لنصوص  ا يف  لركاكة  وا الضعف 

يف  القدامى  لتدريس  ا هيئة  أعضاء  أما 

لبحثية  ا يا  القضا أثاروا  فقد  األبحاث  إعداد 

البحث  مراجعات  كتابة  مثل  املتخصصة 

املختصني  دعوة  اقرتاح  مع  وتحكيمه، 

متخصصة  جلسات  لعقد  املجال  هذا  يف 

وقد  لفّعال.  ا والحوار  الخربات  وتبادل 

بعض  لدعوة  محددة  مقرتحات  هناك  كانت 

مبهارات  املتميزون  والخرباء  املتخصصني 

لذلك،  املتميزة.  واألبحاث  العلمية  الكتابة 

العلمية  الورش  من  للمزيد  الحاجة  تظهر 

يف  املتطلبات  مختلف  لتناول  املتنوعة 

الكليات.  جميع 

عقد  اقرتاح  تم  أخرى،  ناحيٍة  من 

املاجستري  درجتي  بطلبة  خاصة  جلسة 

لالزمة  ا املعلومات  لتقديم  ه  لدكتورا وا

لجودة  ا ذات  باألبحاث  ملبكر  ا لتعريف  وا

كانت  األبحـاث،  رة  إلدا لنسبة  وبا لية.  لعا ا

للورش  بتها  واستجا لكليات  ا حامسة 

لباحثني  ا مع  تفاعٍل  قنوات  لفتح  حافزاً 

من  وتساؤالتهـم  اهتامماتهـم  وتناول 

أوسـع  علميٍة  وجلسات  لقاءاٍت  خالل 

 ،”Nature “ مجموعـة  تتخطـى  وأعمق 
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بعد. فيام  وخرباتهم  مهاراتهم  من  البرتول 

امليض  عىل  باإلجامع  للقاء  ا اختتم  وقد 

القدرات  كامل  استخدام  مجال  يف  قدماً 

لتحقيق  املؤسستني  لدى  واإلمكانيات 

وتقوية   ، املشرتكة  األبحاث  أهداف 

جامعة  يف  لتكنولوجيا  وا البحث  مجاالت 

الكويتية  البرتول  ومؤسسة  الكويت 

. طنية لو ا

 . لية عا علمية  قيمة  ذات  مخرجات  تنتج 

لبحثية  ا ملواضيع  ا تعرب  ذلك،  إىل  فًة  إضا

لكليات  ا عرب  لياً  حا ولها  تنا يتم  لتي  ا

 ، ملؤسسية ا ألبحاث  ا توّجهات  أحدث  عن 

لسنوات  ا مدى  عىل  رصدها  يتم  لتي  وا

ملختلفة،  ا لعلمية  ا لتوّجهات  ا لتحديد 

ألبحاث  ا حجم  عىل  لوقوف  ا نب  جا إىل 

لتي  ا نية  إلنسا وا لتطبيقية  وا سية  ألسا ا

واحد.  ٍم  عا خالل  زها  نجا إ يتم 

مهاًم  مؤرشاً  ملعلومات  ا هذه  وتعترب 

بنشاط  لخاصة  ا ئق  لحقا ا تقييم  يف 

إىل  لكويت،  ا معة  جا يف  لبحثية  ا ملنح  ا

عملية  من  ألبحاث  ا رة  إدا متكني  نب  جا

رات  مسا وتحديد  لجودة  وا لنمو  ا رصد 

لهدف  ا وهو  لكليات،  ا أبحاث  وتوّجهات 

ملمولة  ا ألبحاث  ا سلسلة  تسعى  لذي  ا

مصدر  دور  لعب  خالل  من  تحقيقه  إىل 

لبحثي  ا للنشاط  ملوثوقة  ا ملعلومات  ا

 . ياً سنو ملستمر  ا ملؤسيس  ا

” لة ملمو ا ث  بحا أل ا “ سلسلة  من  بقة  سا ت  ا ر ا صد إ عة  مجمو

 ، )%  15 .3 ( مرشوعاً   68

لهندسة  ا كلية  وأخرياً 

مرشوعاً   66 بعدد  لبرتول  وا

 ، معاً وبجمعها   . )%  14 .9 (

لبحثية  ا ركة  ملشا ا سجلت 

م  لعا ا خالل  للكليات 

عاً  رتفا ا  2009/2008
م  لعا ا عن  مرشوعاً   443 بإجاميل  واضحاً 

 417 سجل  لذي  ا  2008/2007 بق  لسا ا

لنمو  ا نسبة  بلغت  حيث   ، نشطاً مرشوعاً 

مجال  يف  لنمو  ا رصد  أيضاً  وتم   .%  6 .2

رتفاع  ا مع  لعليا  ا سات  لدرا ا أبحاث 

منح  مظلة  تحت  لطلبة  ا ركة  مشا نسبة 

 . لعليا ا سات  لدرا ا لطلبة  ألبحاث  ا رة  إدا

عىل  لياً  حا ألبحاث  ا رة  إدا تركيز  ومع 

يتم  لية،  لعا ا لجودة  ا ذات  ألبحاث  ا

يا  قضا ول  تنا عىل  لكليات  ا تشجيع 

إىل  تهدف  لتي  ا ألبحاث  وا ألولويات  ا

يا  لقضا ا ول  تنا خالل  من  لحلول  ا د  يجا إ

 ، نية إلنسا وا لوطنية  ا االهتاممات  ذات 

عىل  ذلك  يؤثر  أن  ملتوقع  ا من  حيث 

ملواضيع  ا شأن  يف  لكليات  ا رات  خيا

ملقبلة  ا لسنوات  ا يف  ولها  تنا سيتم  لتي  ا

لتطبيقية  وا سية  ألسا ا ثها  أبحا يف 

تسعى  أخرى،  حيٍة  نا من  نية.  إلنسا وا

من  لبحثي  ا لوعي  ا لنرش  ألبحاث  ا رة  إدا

معية  لجا ا ألبحاث  ا زات  نجا إ نرش  خالل 

رة  إلدا ا رات  إصدا مختلف  يف  ملوّثقة  ا

قّيمة  معلومات  عىل  تحتوي  لتي  ا

وواضعي  واملخططني  للباحثني  مقدمة 

بجميع  ملجتمع  ا نب  جا إىل  لسياسات،  ا

لجمهور  ا لتوعية  وذلك  مستخدميه، 

مختلف  يف  لعلمية  ا زات  إلنجا ا حول 

لبحثية  ا ملخرجات  ا ثري  وتأ لكليات،  ا

معة  جا نة  مكا تعزيز  عىل  ستعمل  لتي  ا

ثها  أبحا أسس  عىل  ملية  لعا ا لكويت  ا

 . ة ملتميز ا

ملتمثل  ا لسنوي  ا لتوثيق  ا أن  ومبا 

يقدم  ملمولة  ا ألبحاث  ا سلسلة  يف 

منح  حول  ملعلومات  ا وأهم  أحدث 

م  لعا ا ر  إصدا يقدم  ملؤسسية،  ا ألبحاث  ا

لكليات  ا تطبيق  مدى   2009/2008

إىل  لعلمية،  ا ثها  أبحا يف  لجودة  ا يري  ملعا

حتى  لبحثية  ا التها  مجا تعزيز  نب  جا

املؤسسة  نّوهت  فقد  العليا،  بالدراسات 

دراساتدرجة  يتابعون  موظفيها  بعض  بأن 

جزيئ،  بدواٍم  الكويت  جامعة  يف  املاجستري 

املدى  بعيد  املؤسسة  هدف  أن  حيث 

بالبحث  الخاصة  قدراتها  تطوير  عىل  يركز 

العليا  الدراسات  برامج  خالل  من  والتطوير 

لدراسات  استكاملهم  لتسهيل  الطلبة  ورعاية 

مع  بالتنسيق  والدكتوراه  املاجستري  درجتي 

لكويت.  ا جامعة 

مؤسسة  تقدم  أن  قرتاح  ا تم  لذلك، 

حتى  تها  جا حتيا با يتعلق  طلباً  لبرتول  ا

لكويت،  ا معة  جا قبل  من  سته  درا تتم 

مٍل  متكا ٍم  نظا إىل  تطويره  يتم  ثم  ومن 

لتنفيذه.  ملطلوبة  ا آللية  ا تصحبه 

تقديم  يف  ملقرتح  ا هذا  من  لهدف  ا ومتثل 

لطلبة  لكويت  ا معة  جا يف  لعلمية  ا لبيئة  ا

مؤسسة  تستفيد  حتى   ، لعليا ا سات  لدرا ا
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الجدول رقم 5 .  مشاريع األبحاث الجارية حسب فئات المنح 2010 / 2011
) فترة ثمانية أشهر من 1 سبتمبر ، 2010 إلى إبريل 2011(*

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

الكلية

6 - - - - - 1 5 العلوم الطبية المساعدة

4 - - - - - - 4 اآلداب

10 - - - - - 4 6 العلوم اإلدارية

19 - 1 - - 2 3 13 طب األسنان

6 - 2 - - - - 4 التربية

59 - 4 4 - 4 7 40 الهندسة والبترول

2 - - - - 2 - - الحقوق

87 1 5 - 34 - 2 45 الطب

11 - - - - - 2 9 الصيدلة

101 - 11 9 19 2 - 60 العلوم

2 - - - - - 1 1 الشريعة

8 - - - - - - 8 العلوم االجتماعية

17 - 1 - - - 3 13 كلية البنات الجامعية

2 - - 2 - - - - مركز العلوم الطبية 
**)GF)

334 1 24 15 53 10 23 208 اإلجمالي

*       املصدر : كورا، البيانات حتى إبريل 2011.      
***   مشاريع التسهيالت العامة لكليات مركز العلوم الطبية )تشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، وطب األسنان، والطب، والصيدلة(. 

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

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

الجدول رقم 6 . مقارنة عدد األوراق المنشورة على مدى ست سنوات*
* *  2 0 1 0 و  2 0 0 9 ,  2 0 0 8 , 2 0 0 7 , 2 0 0 6 , 2 0 0 5  

 
**2010 2009 2008 2007 2006 2005 الكلية

10 5 8 6 6 1 العلوم الطبية المساعدة
2 1 4 4 4 4 اآلداب
2 2 3 5 6 8 العلوم اإلدارية
4 7 1 7 11 9 طب األسنان
1 - 1 2 4 5 التربية
11 20 30 22 33 29 الهندسة والبترول

27 36 26 34 26 47 الطب
3 8 8 2 7 6 الصيدلة

50 56 73 63 63 61 العلوم
1 - 2 4 1 4 الشريعة
4 3 6 6 19 10 العلوم االجتماعية
4 2 6 4 - - كلية البنات الجامعية

119 140 168 159 180 184 اإلجمالي
*      أعداد األوراق المنشورة الممولة و غيرالممولة على مدى العام من 1 يناير حتى 31 ديسمبر.

**   األرقام معرضة للزيادة مع قبول/نشر اإلصدارات الجديدة قيد الدراسة في العام المقبل )2011).     

جودة  بتحسني  الخاصة  اإلسرتاتيجية  سياستها  تطبيق 

املجتمع،  بقضايا  ارتباطها  عوامل  ودعم  األبحاث 

وتتجه  الكليات.  أبحاث  يف  واالمتياز  اإلبداع  وتشجيع 

الباحثني  تدفع  مالمئة  بحثية  بيئة  خلق  نحو  أيضاً  الجهود 

مؤخراً  األبحاث  إدارة  قامت  وقد  والتميز.  االبتكار  نحو 

أحدث  بإدراج  األبحاث  مبنح  الخاص  نظامها  بتحديث 

متطلبات  جانب  إىل  الواضحة  واملواد  املبسطة  اإلجراءات 

لحثهم  للباحثني  املقدمة  البحثية  واملكافآت  اإلنتاجية 

ذات  العلمية  املجالت  يف  أبحاثهم  مخرجات  نرش  عىل 

العايل.  التأثري 

الجديدة  الثانية  الطبعة  يف  اإلضافات  هذه  جاءت  وقد 

 ،2010 العلمي  البحث  دعم  وإجراءات  قواعد  إصدار  من 

التي تم توفريها مؤخراً كمرجٍع إلكرتوين  ونسخته اإللكرتونية 

وتعرب  البحث.  بوابة  خدمة  عرب   2011 مارس  خالل  للباحثني 

هذه التحركات عن التزام إدارة األبحاث وسعيها الدائم نحو 

األبحاث  وقيمة  بأهمية  وتوعيتهم  الباحثني  عىل  التسهيل 

العلمية  االستكشافات  إىل  ستقود  التي  الجودة  عالية 

لجامعة  العاملية  املكانة  رفع  إىل  بالتايل  وستؤدي  االستثنائية، 

الجامعات حول العامل اعتامداً عىل  أفضل  إىل مصاف  الكويت 
منجزاتها  قوة 

ويظل  البحثية. 

الهـدف  هــذا 

هــو  األسمـى 

واملحرك  الدافع 

إلدارة  األسايس 

ث  بحا أل ا

ه  ز نـجــا إل

املستقبل  فـي 

القريب.

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
إدارة األبحاث 

العنوان: صندوق بريد 5969
الصفاة- 13060 الكويت

الموقع اإللكتروني:
http://www.ovpr.kuniv.edu

النشرة ربع السنوية لمكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
يونيو 2011
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