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جامعة  مدير  حضور  و  رعاية  تحت 
نظم  البدر،  عبداللطيف  أ.د.  الكويت 

للعام  العلمي  امللصق  يوم  األبحاث  قطاع 

والعلوم  اإلنسانيات  لكليات   2014/2013

مارس   18 الثالثاء  يوم  يف  االجتامعية، 

املسؤولني  من  مميز  حضور  وسط   ،2014

والباحثني  التدريس  هيئة  وأعضاء 

ركني. ملشا وا

العام  هذا  امللصق  فعاليات  متيزت  وقد 

جديدة  لخطوة  األبحاث  قطاع  باتخاذ 

بالتنسيق  محارضتني  تنظيم  يف  متثلت 

للتقدم  الكويت  مؤسسة  مع  والتعاون 

العلمية  القيمة  من  عزز  مام  العلمي، 

أ.د.  املحارضتني  قدم  وقد  امللصق.  لنشاط 

مؤسسة  بجائزة  الفائز  سيد،  فؤاد  أمين 

“الخطط  حول  العلمي  للتقدم  الكويت 

للعام  للمدن”  الطوبوغرايف  والتسجيل 

 .2009

بعنوان  األوىل  املحارضة  كانت  وقد 

الوصف  من  الخطط  يف  التأليف  “تطور 

مع  بالتعاون  املريئ”،  الوصف  إىل  األديب 

العربية،  والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز 

يف   2014 مارس   18 يف  عقدت  حيث 

االجتامعية،  العلوم  كلية  الدولية-  القاعة 

بعنوان  فكانت  نية  لثا ا املحارضة  أما 

ء  إنشا حتى  مرص  يف  لكتب  ا ئن  “خزا

 19 يف  وعقدت  لخديوية”،  ا نة  لكتبخا ا

ر-مبنى  لسيمينا ا قاعة  يف   2014 مارس 

اآلداب.وقد  كلية  يف  لعتيبي  ا لله  عبدا د. 

فتح  إىل  املحارضات  هذه  إضافة  قادت 

ووجهات  ء  اآلرا مختلف  لتبادل  األبواب 

لنفع  با سيعود  مام  لعلمية،  ا لنظر  ا

لبحثي  وا لعلمي  ا املجتمع  عىل  ئدة  لفا وا

لكليات. ا يف 

عن  البدر  عبداللطيف  أ.د.  عرب  وقد 

باحثي  يبذلها  التي  للجهود  تقديره 

حيث  العليا،  الدراسات  وطلبة  الكليات 

أعىل  تبوء  نحو  السعي  عىل  حثهم 

من  الخامس  املوسم  يف  علمياً  ملصقاً   33 تعرض  كليات  خمس 

االجتامعية والعلوم  اإلنسانيات  لكليات  العلمي  امللصق  فعاليات 

يفتتـــح  الكـــويـــت  جـــامعـــة  مـــديـــر 
األبحـــاث  قطـــاع  ينظمـــه  الـــذي  الحـــدث 
العلمـــي للتقـــدم  الكـــويت  مؤسســـة  بـــرعـــايـــة 

يرفع األبحاث  قطاع 

ثالث من  الجوائز  عدد   

العلمية  امللصقات  ألفضل  خمس  إىل   

 ، التدريس  هيئة  أعضاء  فئات  يف 

وطلبة  املساعدين،  واملدرسني 

العليا الدراسات 

 

املتقدمة  أبحاثهم  عرب  العلمية  املستويات 

نائب  لسند،  ا حسن  د.  . أ أما  واملبتكرة. 

أن  أوضح  فقد  لألبحاث،  لجامعة  ا مدير 

دوماً  مفتوحة  األبحاث  قطاع  أبواب 

نحو  تهم  خطوا لباحثني  ا عىل  للتسهيل 

ستظل  حيث  لبحثية،  ا تهم  تطلعا تحقيق 

لعرض  املالئم  ملنرب  ا امللصق  ليات  فعا

إىل  ثهم،  أبحا وجودة  لعلمي  ا بداعهم  إ

األبحاث  ز  إنجا لفرص  إتاحتها  جانب 

لعلمية  ا لتخصصات  ا ذات  املشرتكة 

تقدم  أن  املمكن  من  لتي  ا ملتعددة  ا

املجتمع  تفيد  قيمة  علمية  ئج  نتا

ء. جمعا لبرشية  وا

الرياضية  الصالة  يف  الحدث  عقد  وقد 

عرضت  حيث  كيفان،  يف  اآلداب  لكلية 

اإلنسانيات  قطاع  من  كليات  خمس  فيه 

علمياً  ملصقاً   33 االجتامعية  والعلوم 

املتناولة  العلمية  االهتاممات  تعكس 

العام  خالل  اإلنسانية  الكليات  يف  حالياً 

 .2014/2013 األكادميي 

أحدث  املشاركة  الكليات  عرضت  وقد 

التدريس  هيئة  ألعضاء  العلمية  إنجازاتها 

الدراسات  وطلبة  املساعدون  واملدرسون 

)6 ...... ص )تتمة    

الزائر أ.د. أيمن فؤاد سيد،الفائز  للبروفيسور  يتميز بعقد محاضرتين  العام  الملصق لهذا  يوم 
2009 للعام  للمدن”  الطوبوغرافي  “الخطط والتسجيل  العلمي حول  للتقدم  الكويت  بجائزة مؤسسة 

االجتماعية والعلوم  اإلنسانيات  لكليات  الملصق  يوم  فعاليات 

2222
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هذا  نوعية  نقلة  األبحاث  قطاع  حقق 
العلمي  امللصق  ليوم  تنظيمه  يف  العام 

 2014/2013 العلمية    للكليات  السنوي 

ومعهد  الطبية  العلوم  كليات  مبشاركة 

عرض  يف  العلمية  لألبحاث  الكويت 

بداية  شكل  مام  األوىل،  للمرة  ملصقاتها 

الخارجية  املؤسسات  إلرشاك  إسرتاتيجية 

جامعة  يف  العلمي  امللصق  فعاليات  يف 

امللصق  فعالية  كانت  وقد  الكويت. 

العام  هذا  العلمية  للكليات  العلمي 

حيث  صعيد،  من  أكرث  عىل  فريداً  حدثاً 

الكويت  مؤسسة  برعاية  عقدها  تم 

والتنسيق  وبالتعاون  العلمي،  للتقدم 

وتضمنت  الربيطاين،  املجلس  مع 

املتحدث  قدمها  افتتاحية  محارضة 

محمد  أ.د.  امللصق  يوم  يف  الرئيس 

التطبيقية،  الفيزياء  أستاذ  حنيني، 

النانو،جامعة  وعلم  النانو  وتكنولوجيا 

بعنوان  املتحدة،  اململكة  يف  نوتنغهام 

املوصالت  أشباه  وأجهزة  مواد  تطور   “

الخاليا  من  القادم  للجيل  املتقدمة 

إىل  والتحديات”،  الفرص  الضوئية: 

مستقبل   “ بعنوان  أخرى  محارضة  جانب 

مع  التعاون  وفرص  املتجددة  الطاقة 

هذه  أضافت  وقد  الكويت”.  جامعة 

من  أساتذة  قدمها  التي  املحارضات 

اتضح  حيث  املشرتكة،  األبحاث  بإنجاز 

يف  الباحثني  من  العديد  مشاركة  يف  ذلك 

وقد  البحثية.  لألوراق  املشرتك  التأليف 

يتوافق  واعداً  تطوراً  التوجه  هذا  كان 

الخاصة  األبحاث  قطاع  إسرتاتيجية  مع 

األبحاث  إنجاز  عىل  الباحثني  بتشجيع 

والتي  املتعددة  العلمية  التخصصات  ذات 

العلمي  التقدم  مصلحة  يف  إنجازها  يصب 

امللصق  يوم  حقق  لذلك،  والبحثي. 

الهدف  تخطت  إنجازات   2014/2013

فقط،  للكليات  تنظيمه  من  اإلسرتاتيجي 

الخارجية  املؤسسات  مشاركة  ليشمل 

املحارضات  وتقديم  امللصقات  عرض  يف 

علمية  وقيمة  أهمية  ذات  مواضيع  حول 

الكليات  توعية  يف  يسهم  مام  عالية، 

للتناول  واحتياجها  القضايا  هذه  بأهمية 

ومتعددة  املشرتكة  األبحاث  خالل  من 

الفعالية  جمعت  وقد  التخصصات. 

الدراسات  وطلبة  الباحثون،  العام  هذا 

املجاالت  مختلف  من  واملشاركون  العليا، 

مدير  رعاية  تحت  عقدت  حيث  العلمية، 

البدر،  عبداللطيف  أ.د.  الكويت  جامعة 

جامعة  مدير  بهبهاين،  جواد  د.  وافتتحها 

هذا  فعالية  كانت  وقد  بالوكالة.  الكويت 

امللصق  يوم  من  السادس  املوسم  العام 

عكست  علمياً  ملصقاً   99 بلغ  مسبوق  غري  عدٍد  عرض 
العلمية  الكليات  جميع  يف  البحثية  الديناميكية 

السنوي  األبحاث  قطاع  يوم  يفتتح  الكويت  جامعة  مدير 
العام  هذا  كبيرًا  تطورًا  يشهد  والذي  العلمية  للكليات  العلمي  للملصق 

العلمية  لألبحاث  الكويت  ومعهد  الطبية   العلوم  كليات  بمشاركة 
المتحدث الرئيس من مركز تكنولوجيا النانو وعلم النانو من جامعة نوتنغهام-المملكة المتحدة قدم محاضرة 

حول”تطور مواد و أجهزة أشباه الموصالت المتقدمة للجيل القادم من الخاليا الضوئية:الفرص والتحديات”

مارس   26 يف  الكويت  جامعة  و  بريطانيا 

امللصق  لفعالية  جديداً  بعداً   2014

يف  كبرياً  تنوعاً  الحدث  شهد  كام  العلمي، 

خمس  من  املعروضة  امللصقات  مواضيع 

طبية،  كليات  وثالث  علمية،  كليات 

لألبحاث  الكويت  معهد  من  واملشاركني 

 97 امللصقات  إجاميل  بلغ  حيث  العلمية، 

العام  عن   %  87 بلغ  منواً  سجلت  ملصقاً 

عرض  تضمن  والذي   2013 /  2012 املايض 

. علمياً ملصقاً   52

العلمية  التوجهات  الفعالية  قدمت  وقد 

واهتاممها  للكليات  الواسعة  7(والبحثية  ...... ص )تتمة    

الحدث  عقد 
 برعاية  مؤسسة  
الكويت  للتقدم 

 العلمي وبالتعاون  
والتنسيق  مع 

المجلس  البريطاني 

بعقد  العام  هذا  الفعالية  متيزت 
العلمية  املحارضات  من  سلسلة 

الكليات مختلف  من  المشاركة  واألبحاث  االفتتاحية،  وجلسة  الملصق،  يوم  فعاليات  افتتاح    
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يف  حلية  لسا ا ملناطق  وا ر  لبحا ا هندسة 

يحمل  ل  مجا وهو  قة،  لطا ا نتاج  إ عملية 

لعقد  ودولية  محلية  وأولوية  أهمية 

عىل  أيضاً  ركز  وقد  ون.  لتعا وا كات  لرشا ا

لتي  وا للتأثري”  لبحثية  ا تيجية  “اإلسرتا

وغريهم  عيني  لصنا ا مع  لعمل  ا حتمت 

من  ن  شيها ترييز  د.  أما   . ء لرشكا ا من 

عىل  ركزت  فقد  دفورد  برا معة  جا

إلسمنت  ا صًة  وخا  ، ئية إلنشا ا لهندسة  ا

مع  ئية  إلنشا ا بيب  ألنا با ملحشو  ا

قوتها  ومدى   ، فة بكثا محصنة  رات  طا إ

ل  مجا هو  و  لزالزل،  ا يف  وتحملها 

ون  لتعا ا ت  نا مكا إ من  لكثري  ا يحمل 

 . د تحدث  نبه  جا من   . كة لرشا وا

مج  لربنا عد  ملسا ا لعميد  ا جني،  ير  سود

لدولية  ا ت  لعالقا وا لعليا  ا ت  سا لدرا ا

معة  لجا ا مج  برنا عن  آستون  معة  جا يف 

لعلوم  وا لهندسة  با لخاص  ا لبحثي  ا

فرصاً  يقدم  نه  أ وكيف   ، لتطبيقية ا

لرئيسة  ا الت  ملجا ا يف  ون  للتعا كبرية 

وهندسة   ، لبيولوجية ا لهندسة  ا مثل 

قة  لطا وا لضويئ،  ا لقياس  وا  ، ملعرفة ا

لتعقيد،  وا لالخطية  وا  ، مة ملستدا ا

لحيوية. ا لطبية  ا لهندسة  وا

لتصنيع  ا ذ  أستا بينيت،  نيك  د.  أما 

لتكنولوجيا  ا كلية  يف  لهنديس  ا ر  واالبتكا

دور  عن  فتحدث  بورتساموث  بجامعة 

املعرفة  إنتاج  و د  االقتصا يف  األبحاث 

عىل  ركز  حيث  لجديدة،  ا ملنتجات  وا

وهندسة  نييك  مليكا ا لتصنيع  ا أهمية 

ملنتج،  ا تطوير  إىل  وصوالً  ملنتج،  ا

إنتاج  و لوقت،  ا ر  واختصا ر،  واالبتكا

تركيزه  كان  وقد  لجديدة.  ا لتصاميم  ا

لتنمية  ا يف  األبحاث  تطبيق  عىل  منصباً 

هوملز  ستيوارت  د.  أما  دية.  االقتصا

عن  تحدث  فقد  مانشيسرت  جامعة  من 

األغشية،  عىل  املعتمدة  لعمليات  ا أهمية 

.Zeolite A أغشية  وخاصًة 

تذة  األسا جميع  تحدث  أن  وبعد 

لهم  بالشكر  بيدي  لبا هيثم  د.  . أ تقدم 

األولويات  عىل  لضوء  ا ألقى  ثم   ، جميعاً

عىل  وتركيزها  لكويت  ا معة  لجا لرئيسة  ا

في 	 الكبير  اهتمامه  عن  عبر  الوفد 
تحقيق نحو  العلمي  التفاعل  مواصلة 

الجهتين بين  التعاون  وتطوير  المعارف  تبادل 

جسور  لبناء  األبواب  تفتح  العلمية  الندوة 

اإلسرتاتيجية األهمية  ذات  املجاالت  يف  التعاون 

جلسة  ألبحاث  ا قطاع  استضاف 
لكويت  ا معة  جا بني  مشرتكة  علمية 

فرص   “ ن  بعنوا لربيطاين  ا ملجلس  وا

لكويت  ا معة  جا بني  لبحثي  ا ون  لتعا ا

يف  وذلك   ، ملتحدة” ا ململكة  ا معات  وجا

 ،2013 نوفمرب   27 فق  ملوا ا إلثنني  ا يوم 

ستكشاف  وا ملعارف  ا دل  لتبا ية  كبدا

لبحثي.  وا لعلمي  ا ون  للتعا لفرص  ا

عد  مسا بيدي،  لبا هيثم  د.  . أ رحب  وقد 

بًة  نيا لألبحاث  معة  لجا ا مدير  ئب  نا

مدير  ئب  نا لسند،  ا حسن  د.  . أ عن 

ئر  لزا ا لوفد  با لألبحاث،  معة  لجا ا

كام  ملتحدة،  ا ململكة  ا معات  جا من 

كخطوة  لجلسة  ا أهمية  عن  تحدث 

لعلمية  ا لقوة  ا نقاط  تحديد  نحو 

ون  لتعا ا تطوير  وسبل   ، نبني  لجا ا لدى 

ألولوية  ا ذات  ملجاالت  ا يف  املشرتك 

لكويت. ا لدولة  واألهمية 

د.  لرئيسيون  ا املتحدثون  تضمن  وقد 

سندرالند،  جامعة  من  كبي  ملرا ا أحمد 

األبحاث  أهمية  عن  تحدث  حيث 

تحقيق  نحو  لحايل  ا لوقت  ا يف  رية  لجا ا

ئل  وسا من  لغازات  ا نبعاث  ا م  نعدا ا  “

قة  لطا وا لبيئة  ا عىل  وأثرها  لنقل،  ا

حديثه  معرض  ويف  املركبات”.  وأبحاث 

ذكر  لغازات،  ا نبعاث  ا م  نعدا ا مفهوم  عن 

لحايل  ا لبحثي  ا االهتامم  أن  كبي  ملرا ا د. 

ذات  اآلمنة  لنظيفة  ا املركبات  عىل  يركز 

وذات  قة،  لطا با يتعلق  فيام  ءة  لكفا ا

لتجارب  ا وتجري  املنخفض.  لكربون  ا

واملكونات  د  ملوا ا م  استخدا عىل  لياً  حا

يف  لكربون  ا ءة  كفا لضامن  جداً  لخفيفة  ا

م  نظا خالل  من  لعايل  ا واألمان  املركبات، 

لحركة،  با لتحكم  ا

املجاالت  وهي 

تحمل  لتي  ا

متعددة  نات  إمكا

لبحثي. ا للتعاون 

جاسرب  د.  أما 

نز  جو - م ها ا غر

العلوم  كلية  من 

البحرية  والهندسة 

بالميوث  جامعة  يف 

أهمية  عن  فتحدث 

)11 ...... ص )تتمة    
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عىل  املؤسيس  اإلطار  عموم  ويقوم 

يتم  التي  اإلسرتاتيجية  املهمة  آيديولوجية 

عىل  متتد  والتي  الجديد،  اإلصدار  يف  عرضها 

األبحاث  لقطاع  املستمرة  الجهود  تجسدت 
عاملية  مستويات  إىل  الكويت  بجامعة  للوصول 

رائدة يف إنتاج إصدار  “ملحات عن جامعة الكويت 

املؤسسية  الرؤية  يقدم  الذي   ”2014/2013  –

التنافسية  العاملية  املكانة  لبلوغ  املتكاملة 

األكادميية  الربامج  وامتياز  جودة  أسس  عىل 

التدريس،  هيئة  أعضاء  ومتيز  والبحثية، 

تطلعات  اإلصدار  ويرسم  الخريجني.  وتفوق 

املتعلقة  وتوجهاتها  الكويت  جامعة 

العلمي  لإلبداع  كمركز  املؤسسة  بتطوير 

صورة  يقدم  حيث  البحثي،  واالمتياز 

يف  العايل  التعليم  لديناميكيات  تحليلية 

للتطور  املتاحة  والفرص  الكويت  جامعة 

اإلصدار  ويتوفر  العلمي.  والتقدم  والنمو 

مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتونية  املواقع  عىل 

حيث  األبحاث،  قطاع  و  لألبحاث  الجامعة 

صورة  ليقدم   2014 مارس  يف  إصداره  تم 

املتضمنة  جوانبها  وجميع  للمؤسسة  شاملة 

ومجتمع  املتميزة،  واألبحاث  لألكادمييات، 

أسسها  يعزز  مام  العليا،  الدراسات  طلبة 

آفاقها  توسعة  عىل  ويعمل  الداخلية، 

العاملية.  تطلعاتها  ويغذي  الخارجية، 

 2014 مارس  يف  در  لصا ا  “  2014  – لكويت  ا معة  جا عن  ملحات   “ ر  إلصدا لوصول  ا ملمكن  ا من 

ألبحاث  ا وقطاع  لألبحاث  معة  لجا ا مدير  ئب  نا ملكتب  إللكرتونية  ا قع  ملوا ا طريق  عن 

حيث  والنمو،  التطور  من  عاماً   48 مدى 

اإلنجازات  أهم  عىل  الضوء  تسليط  يتم 

الكويت. جامعة  حققتها  التي 

عن  “ملحات  إصدار  تصور  وضع  تم  وقد 

الوثيقة  ليكون   ”2014  – الكويت  جامعة 

حيث  الكويت،  جامعة  رؤية  تحمل  التي 

مدير  موافقة  عىل  املبادرة  حصلت 

العنارص  يضم  إصدار  إلنتاج  الجامعة 

األولويات  إطار  داخل  األساسية 

التنموية،  واإلسرتاتيجية  املؤسسية، 

هذه  قادت  وقد  املستقبلية.  واألهداف 

شحذ  نحو  األبحاث  قطاع  املسؤولية 

الالزمة  املعلومات  لجمع  وجهوده  طاقاته 

القطاعات،  جميع  من  مبارش  بشكل 

مدير  ونواب  الكليات،  وعمداء 

شؤون  و  لعامة،  ا نة  األما و  لجامعة، ا

لوحدات،  وا كز  ملرا ا ء  رؤسا و  لخريجني،  ا

لعلمية  ا لتطورات  ا أحدث  عىل  للحصول 

استمرت  حيث  املجاالت،  مختلف  يف 

األكادميي  م  لعا ا ل  طوا لعملية  ا هذه 

 لمحات عن جامعة الكويت
2014/2013

)13 ...... ص )تتمة    

تطلعات  يرسم   ”2014  – الكويت  جامعة  عن  لمحات   “ إصدار 
البحثي  والتميز  العلمي  لإلبداع  كمركز  المؤسسة  بتطوير  الخاصة  الكويت  جامعة 

يمثل  اإلصدار 
جامعة  التزام 

بتطبيق  الكويت 
في  لمية  العا األبعاد 
تها  تحركا و  برامجها 
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كلية  لعرض  ا تضمن  حيث   ، لعليا ا

لعلوم  ا وكلية   ، ملصقات(  5 ( آلداب  ا

لرتبية  ا وكلية   ، ملصقات(  5 ( رية  إلدا ا

لرشيعة  ا وكلية   ، ملصقات(  10 (

 ، 10ملصقات( ( اإلسالمية  سات  لدرا وا

 . ملصقات(  3 ( االجتامعية  لعلوم  ا وكلية 

رية  لجا ا ألبحاث  ا مللصقات  ا قدمت  وقد 

هيئة  عضو   19 إلجاميل  ملستكملة  وا

كام   ، عليا سات  درا طلبة   8 و  تدريس 

ر  إصدا يف  مللصقات  ا جميع  عة  طبا متت 

تم  لتي  ا للملصقات  كمرجع  واحد 

لكليات  با لخاص  ا مللصق  ا يوم  يف  عرضها 

. نية نسا إل ا

لجهود  ا لحدث  ا خلف  وقفت  وقد 

لجامعة  ا مدير  نائب  ملساعد  لحثيثة  ا

حيث  لعتيبي،  ا عبيد  د.  . أ لألبحاث 

للكليات  امللصق  يوم  قامة  إ عىل  أرشف 

بنجاح،  لخامس  ا موسمه  يف  نية  اإلنسا

الساموي،  نجيب  د.  . أ حضور  وسط 

لألبحاث،  لجامعة  ا مدير  نائب  مساعد 

واآلداب،  لرتبية،  ا كليات  ء  وعمدا

لدراسات  وا والرشيعة  رية،  اإلدا لعلوم  وا

االجتامعية،  لعلوم  وا اإلسالمية، 

ء  وأعضا ء،  لعمدا ا ومساعدي  لحقوق،  وا

لطلبة. وا لباحثني  وا لتدريس،  ا هيئة 

علمية  ء  ألجوا توفريه  جانب  المشاركين وإىل  الباحثين  من  مجموعة 

المعروض بحثها  تشرح  مشاركة 

)من صفحة 2( قطاع األبحاث ينظم فعاليات يوم الملصق لكليات اإلنسانيات والعلوم االجتماعية...       

6666
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لبحثي،شكل  وا لعلمي  ا لتفاعل  ا تشجع 

لباحثني  ا لجمع  مالمئة  فرصة  الحدث 

ر  األفكا لتبادل  لتخصصات  ا مختلف  من 

تسعى  مشرتكة  ألبحاث  لجديدة  ا لرؤى  وا

وتعمل  املالمئة،  لعلمية  ا لحلول  ا د  إليجا
فة  لثقا ا ء  إثرا عىل 

جامعة  يف  لبحثية  ا

. يت لكو ا

تنظيم  يعترب  لذلك، 

امللصق  ليات  فعا

سنوياً  لعلمي  ا

يف  أساسية  خطوة 

حيث  ه،  االتجا هذا 

تشجيع  يف  تسهم 

تعزيز  عىل  لكليات  ا

 ، كتها ر مشا

أنسب  وتوفري 

ص  لفر ا

حثني  للبا

ل  و لتنا

ت  ا لتعقيد ا

لعلمية  ا

التي  والبحثية 

تضافر  تتطلب 

إلنجاز  الجهود 

ت  جا ملخر ا

ة  ملعتمد ا

. عاملياً

هذه  وبوضع 

االعتبار،  يف  املهمة 

قطاع  يلتزم 

بنظاٍم  األبحاث 

خاص  تشجيعي 

مشاركة  لتحفيز 

يف  الكليات 

املتقدمة  األبحاث 

حيث  ، ة ملبتكر ا و

سلسلة  يقدم 

املكافآت  من 

لذين  ا للباحثني 

نتائجهم  يف  لعلمي  ا ز  االمتيا يحققون 

امللصقات. يف  املعروضة  لبحثية  ا

امللصقات  جميع  مراجعة  متت  وقد 

تشكيلها  تم  فنية  لجنة  قبل  من  املشاركة 

يف  مسؤوليتها  تتمثل  لغرض  ا ا  لهذ

ت  فئا يف  مللصقات  ا فضل  أ تحديد 

ملدرسني  وا لتدريس،  ا هيئة  ء  أعضا

ت  سا لدرا ا وطلبة  عدين،  ملسا ا

لعلمية  ا لقيمة  ا عىل  ًء  بنا ، لعليا ا

. لبحثية ا ئج  للنتا

قطاع  رفع  حثني،  لبا ا ت  وملعلوما

من  م  لعا ا ا  هذ ئز  جوا ألبحاث  ا

هذه  تشكل  حيث  خمس،  ىل  إ ثالث 

مل  عوا أهم  لتشجيعية  ا فآت  ملكا ا

يف  ز  المتيا وا لجودة  ا فة  ثقا يز  تعز

ت. لكليا ا ث  بحا أ

اإلنسانية للكليات  الملصق  يوم  من  لقطات 
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هذا  يف  بداية  أفضل  أن  اعترب  حيث  الطاقة، 

يتم  ثم  األساسية،  األبحاث  يف  تكون  املجال 

التطبيقية،  األبحاث  إىل  التدريجي  االنتقال 

الخاليا  بإنتاج  الحايل  البحثي  االهتامم  مع 

أ.د.  قام  وقد  التكلفة.  منخفضة  الشمسية 

الجامعة  مدير  نائب  مساعد  العتيبي،  عبيد 

املحارض  بشكر  الخارجي  البحثي  للتعاون 

افتتاح  يليها  للحضور،  األسئلة  باب  وفتح 

اإلنجازات  ضمت  التي  امللصق  فعالية 

الكويت  ومعهد  كليات،  لثامين  البحثية 

النشاط  عىل  اعتامداً  العلمية،  لألبحاث 

و6  تدريس،  هيئة  عضو   64 لعدد  البحثي 

وقد  عليا.  دراسات  طالب  و16  مهندسني، 

كليات  عىل  املعروضة  امللصقات  توزعت 

 ،)43( والعلوم   ،)10( والبرتول  الهندسة 

وهندسة  وعلوم   ،)15( الحياتية  والعلوم 

 ،)2( والطب   ،)3( والعامرة   ،)6( الحاسوب 

املساعدة  الطبية  والعلوم   ،)2( والصيدلة 

العلمية  لألبحاث  الكويت  ومعهد   ،)2(

عن  نبذة  الباحثون  قدم  حيث   ،)16(

الدراسات  إنجاز  نحو  الحالية  األبحاث 

ذات  األبحاث  خالل  من  املشرتكة  واملشاريع 

ميهد  مام  واملبتكرة،  واملتقدمة  األصيلة 

العالية  الجودة  أبحاث  إنجاز  نحو  الطرق 

رفع  عىل  وتعمل  العاملي  التميز  تحقق  التي 

. عاملياً الجامعي  البحث  مكانة 

امللصق  لفعاليات  السنوي  التنظيم  ويعترب 

تحقيق  نحو  األبحاث  قطاع  خطوة  العلمي 

العلمية  املنجزات  عرض  عرب  الهدف  هذا 

الحضور  ومنحهم  للباحثني  والبحثية 

جانب  إىل  جهودهم،  تستحقه  الذي  والتميز 

وتوفري  الكليات  بني  التنافس  روح  تشجيع 

واملقرتحات  األفكار  إلنتاج  املالمئة  البيئة 

املستقبلية  املسارات  سرتسم  التي  الجديدة 

متت  الكويت.وقد  جامعة  يف  العلمي  للبحث 

من  املعروضة  امللصقات  جميع  مراجعة 

لهذا  خصيصاً  تأسست  متخصصة  لجنة  قبل 

امللصقات ومنحها  اختيار أفضل  ليتم  الغرض، 

ثالث  من  زيادتها  متت  التي  التميز  جوائز 

تحت  وستمنح  العام،  هذا  جوائز  خمس  إىل 

و  التدريس،  هيئة  أعضاء  هي  فئات  ثالث 

العليا.  الدراسات  وطلبة  التدريس،  مساعدو 

الجوائز  نظام  األبحاث  قطاع  أسس  وقد 

والتميز،  اإلبداع  عىل  الكليات  لتشجيع 

العلمية  املخرجات  إنجاز  نحو  والسعي 

خالل  من  العاملي،  املستوى  ذات  والبحثية 

واملتعمقة  الشاملة  األبحاث  طلبات  تقديم 

واألولويات  امللحة،  القضايا  تتناول  والتي 

الظهور.  حديثة  والحقائق  املعارصة، 

حيث  العلمية،  للكليات  السنوي  العلمي 

لألبحاث،  الجامعة  مدير  نائب  استضافها 

املجلس  مدير  جالس،  آندرو  السيد  بحضور 

ستيوارت  د.  و  الكويت،  دولة  يف  الربيطاين 

والعلوم  الهندسة  كلية  من  هوملز، 

اململكة  يف  مانشيسرت  جامعة  يف  التحليلية 

مدير  سيورس،  إلياس  وأ.د.  املتحدة، 

جانب  إىل  بولتون،  جامعة  وعميد  األبحاث 

الكويت،  جامعة  مسؤويل  من  كبري  عدٍد 

لألبحاث  الكويت  معهد  ومشاريك  والباحثني، 

عىل  كبرية  علمية  قيمة  أضاف  مام  العلمية، 

من  املشاركون  تألف  وقد  العام.  هذا  فعالية 

عليا،  دراسات  وطلبة  تدريس،  هيئة  أعضاء 

األبحاث،  معهد  وباحثو  تدريس،  ومساعدو 

علمياً  ملصقاً   99 مشاركتهم  بلغت  حيث 

واملستكملة،  الجارية  أبحاثهم  عىل  تعتمد 

العلمية  جهودهم  مثرة  خاللها  من  قدموا 

للتواصل  مالمئة  بيئة  يف  املبدعة،  والبحثية 

والفرص. اآلراء  وتبادل  والتفاعل 

2014 يف  مارس   25 يوم  الحدث يف  وقد عقد 

الجامعية  اإلدارة  مبنى  من  الرئيسة  الردهة 

السند،  حسن  أ.د.  ألقى  حيث  الخالدية،  يف 

رحب  كلمة  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

الرئيسة  املحارضة  تلتها  بالحضور،  فيها 

حيث  حنيني،  محمد  أ.د.  قدمها  التي 

وتحدث  الطاقة  عن  عامة  صورة  أعطى 

لتحويل  وميلها  الضوئية  الخاليا  مجال  عن 

الطاقة  إنتاج  عملية  يف  الشمسية  الطاقة 

املجال  هذا  يف  األبحاث  وتعترب  الكهربائية. 

إنتاج  كفاءة  تعزيز  يف  خاصًة  ملحة،  رضورة 

وأهم  ملصقاتهم  مواضيع 

فتح  مام  والنتائج،  النقاط 

والحوار  للنقاش  املجال 

ويؤمن  اآلراء.  وتبادل 

مثل  أن  األبحاث  قطاع 

رضورياً  يعترب  التفاعل  هذا 

البحثية  العملية  لتحفيز 

الجسور  ومد  الجامعية 

العلمية  التخصصات  بني 

األبحاث  إلنجاز  املختلفة، 

ت  سا ا ر لد ا و

يف  املشرتكة 

ت  ال ملجا ا

األولوية  ذات 

الحلول  وإيجاد 

املالمئة  العملية 

القضايا  ملختلف 

ت  ما هتام ال ا و

العلم  تواجه  التي 

وتتوجه  واملجتمع. 

قطاع  إسرتاتيجية 

بحثه ملصق  بشرح  مشارك  باحث 

العلمية  للكليات  العلمي  الملصق  يوم 

)من صفحة 3( قطاع األبحاث ينظم فعاليات يوم الملصق لكليات العلمية...      
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بني جامعة الكويت ومعهد الكويت لألبحاث 

العلمية فيام يتعلق بهذا الجانب. 

  

تحولت الجلسة بعد ذلك لنقاش املهمة البحثية 

لجامعة الكويت واملدى الذي وصل إليه النشاط 

نظرة  السند  أ.د.  قدم  حيث  للكليات،  البحثي 

عامة للمهمة البحثية ملكتب نائب مدير الجامعة 

الكويت.  جامعة  رؤية  مع  بالتوافق  لألبحاث 

نظام  خالل  من  للكليات  البحثية  املنح  وتقدم 

دعم األبحاث الذي يحدد أسس وإجراءات وآليات 

يتوىل  حيث  الكويت،  جامعة  يف  الدعم  تقديم 

مرشوٍع   500 عن  يزيد  ما  متويل  األبحاث  قطاع 

بعملية  املشاريع  ومتر جميع  الواحدة.  السنة  يف 

مراجعة موحدة، حيث يتم اتخاذ قرارات التمويل 

 ، شهرياً  املنعقدة  التمويل  لجنة  اجتامعات  يف 

واجتامعات املكتب التنفيذي املنعقدة إسبوعياً . 

ويتوىل مهمة املراجعة نخبة من الخرباء املتخصصني 

يف مجاالتهم محلياً وعاملياً ، حيث لقطاع األبحاث 

من  كبرية  مجموعة  تضم  بيانات ضخمة  قاعدة 

تقديم  ويتم  واملحكمني.  واملراجعني   الخرباء 

)حتى  مستويات  ثالثة  تحت  للمشاريع  الدعم 

الكويت جامعة  يف  املتقدمة  العامة  واملصادر  التسهيالت 
بدير صالح  العامل”....أ.د.  حول  املتطورة  الجامعات  تضاهي 

 

الكويت مؤسسة  جائزة  على  الحاصل  مع  مباحثات  جلسة  يعقد  األبحاث  قطاع 
الطاقة مجال  في  التطبيقية  العلوم  في  المتميز  للبحث   2012 للعام  العلمي  للتقدم 

)31 ...... ص )تتمة    

بدير،  صالح  أ.د  األبحاث  قطاع  استقبل 
من جامعة  والية نورث كارولينا يف الواليات 

املتحدة األمريكية يف 4 ديسمرب 2013 ، لعقد 

الجامعة  مدير  نائب  استضافها  مباحثات 

مساعدية  بحضور  السند  حسن  أ.د  لألبحاث 

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

الجلسة إىل  العتيبي. وقد هدفت  وأ.د. عبيد 

وآراء  ومالحظات  انطباعات  من  االستفادة 

واملصادر  التجهيزات  حول  بدير  صالح  أ.د. 

البيئة  وحول  الكويت،  جامعة  يف  املتوفرة 

األبحاث  إلنجاز  املتوفرة  والفرص  املهيئة 

يزور  الذي  بدير  وأ.د.   . واملبتكرة  املتقدمة 

للتقدم  الكويت  مؤسسة  من  بدعوة  الكويت 

مؤسسة  جائزة  عىل  الحاصل  هو  العلمي 

 2012 للعام  العلمي  للتقدم  الكويت 

يف  التطبيقية  العلوم  يف  املتميز  لبحثه 

ندوة  يف  بفاعلية  شارك  كام  الطاقة،  مجال 

“االتجاهات  حول  العلمية  الكويت  جامعة 

الخاليا  تكنولوجيات  يف  الجديدة 

الطاقة  إنتاج  عن  تحدث  حيث  الضوئية”، 

االستخدام  حول  عرضاً  وقدم  وترشيدها، 

يف  املوصالت  أشباه  لتكنولوجيا  الفّعال 

مجال  ويف  وترشيدها،  الطاقة  إنتاج  سياق 

بدير  أ.د.  قام  وقد  الشمسية.  الطاقة 

يف  العامة  التسهيالت  مختربات  بزيارة 

والهندسة  العلوم  كليات  يف  الكويت  جامعة 

املباحثات  جلسة  يف  تحدث  حيث  والبرتول، 

التجهيزات  عن  األبحاث  قطاع  نظمها  التي 

والفرص  املتقدمة  والخدمات  املتطورة 

الكويت.  جامعة  يف  األبحاث  إلنجاز  املتوفرة 

وفيام ييل ملخص آلرائه ومباحثاته يف جلسة 

األبحاث: قطاع 

وخدمات  معدات  الكويت  جامعة  متتلك   -1

ر  د مصا و

حديثة  بحثية 

تعمل  ومتطورة 

فّعال  بشكل 

وهو   ، ومنتظم 

مؤرشاً  يعترب  ما 

وتتوفر  جيداً. 

مختربات  يف 

سة  لهند ا

معدات  والعلوم 

متقدمة   وأجهزة 

 - صيف للتو “

“Characterization تضاهي ما هو متوفر 

يف أي جامعة يف العامل.  إضافًة إىل ذلك، متتلك 

جامعة الكويت معدات  “الطباعة الحجرية 

ومتقدم  رفيع  طراٍز  من    ”lithography  -

جودة  وذات  جيدة  أبحاث  إلنجاز  ومؤهل 

عالية. أما العامل املفقود فهو أجهزة التصنيع 

“fabrication” ، حيث ستضطر إىل االعتامد 

العينات  للحصول عىل  أخرى  عىل مختربات 

الضوئية إلمتام عملية  والرقائق  الخاليا  مثل 

التوصيف.

عىل الرغم من كونه غري ملم مبستوى اتفاقية   -2

لألبحاث  الكويت  ومعهد  الكويت  جامعة 

ليست  أنها  بدير  أ.د.  انطباع  كان  العلمية، 

فاعلة، أو عىل األقل غري مرئية أو غري واضحة. 

MBE-“ تفتقد جامعة الكويت ألجهزة مثل  -3

لتطوير   ”Molecular Beam Epitaxy

من  مكونة  هياكل  وبناء   ”III-V“ أجهزة 

طبقات. هذه األجهزة عالية التكلفة ، لكنها 

مجال  يف  استثنائية  قفزة  تحقيق  تستطيع 

الوصالت  إنجاز  الميكن  املوصالت.  أشباه 

متعددة الطبقات دون وجود هذه األجهزة، 

وقد يكون من الرضوري عقد مرشوع مشرتك 

بدير صالح  أ.د.  مع  األبحاث  قطاع  اجتماع 

8888
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عجلة  لدفع  حافزًا  تعتبر  الجوائز    
العلمي والتقدم  البحثي  اإلنجاز   

مدير  ها  رعا موحدة  لية  حتفا ا في 
للطيف  عبدا د.  . أ لكويت  ا معة  جا

معة  لجا ا مدير  ئب  نا فها  ستضا وا  ، لبدر ا

قطاع  كرم   ، لسند  ا حسن  د.  . أ لألبحاث 

لباحثني  ا من  متميزة  نخبة  ألبحاث  ا

علمياً  متيزاً  لتحقيقهم  ملخرتعني  وا

وقد  ثهم.  أبحا ريع  مشا يف  ئياً  ستثنا ا

معة  لجا ا مجلس  عة  قا يف  لحدث  ا عقد 

ئزين  لفا ا ضم  حيث   ،  2014 يو  ما  26 يف 

باحث  وأفضل   ، ملتميز ا لباحث  ا ئزة  بجا

طلبة  ئزة  بجا ئزين  لفا وا لشباب،  ا من 

ئز  بجوا ئزين  لفا وا  ، لعليا ا سات  لدرا ا

عىل  لحاصلني  وا لعلمي،  ا مللصق  ا يوم 

لواليات  ا يف  ملسجلة  ا االخرتاع  ءات  برا

يف  ،2014/2013 ألكادميي  ا م  للعا ملتحدة  ا

من  لعديد  ا حرضها  موحدة  لية  حتفا ا

لباحثني،  وا لتدريس،  ا هيئة  ء  أعضا

ل  لالحتفا لعليا  ا سات  لدرا ا وطلبة 

ملتميزة  ا لبحثية  وا لعلمية  ا ملنجزات  با

ويف  لتطبيقية،  وا سية  ألسا ا لعلوم  ا يف 

عكس  وبينام  نيات.  إلنسا وا اآلداب 

   

الكويت جامعة  مدير  برعاية  الجوائز  مبختلف  الفائزين  تكريم  حفل           

برباءات  الفوز 

و  االخرتاع 

بأفضل امللصقات 

مستوى  العلمية 

وتأثري  جودة 

العلمي  البحث 

فإنه  الجامعي، 

أيضاً  يعترب 

واضحاً  تجسيداً 

قطاع  لتصميم 

عىل  األبحاث 

الكليات  تشجيع 

العالية  والجودة  األصالة  ذات  األبحاث  إلنجاز 

القيمة  ذات  العلمية  املخرجات  إلنتاج 

ذلك  من  الهدف  ويتمثل  العايل.  والتأثري 

عىل  وتشجيعها  الكليات  مساعي  دعم  يف 

ثقافة  وتعزيز  ونرش  واالبتكار،  اإلبداع 

يف  األكادميي  واالمتياز  العلمي  االعتامد 

قطاع  إسرتاتيجية  من  كجزٍء  البحثي،  أدائها 

العاملية  املكانة  رفع  إىل  الهادفة  األبحاث 

العلمية. أبحاثها  عوملة  و  الكويت  لجامعة 

جاءت  وقد 

لية  حتفا ال ا

هذه  لتعزيز 

 ، هيم ملفا ا

عقدت  حيث 

رعاية  تحت 

حضور  و 

جامعة  مدير 

أ.د.  الكويت 

للطيف  ا عبد

 ، ر لبد ا

تنظيم  و

حسن  أ.د.  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

عبيد  أ.د.  مساعدوه  وحضور   ، السند 

وأ.د.  لبابيدي،  هيثم  وأ.د.  العتيبي، 

يف  القانوين  واملستشار  الساموي،  نجيب 

أبوالليل.  براهيم  إ أ.د.  األبحاث  قطاع 

املشاركني  مرة  ألول  الحدث  تضمن  وقد 

تكريم  تم  حيث  الخارجية،  املؤسسات  من 

لألبحاث  الكويت  معهد  من  الباحثني 

العلمي  امللصق  يوم  يف  املشاركني  العلمية 

قطاع  أقامه  والذي  العلمية  للكليات 

 .2014 مارس   25 يف  األبحاث 

بالحضور  كلمته  يف  البدر  أ.د.  رحب  وقد 

العلمية  اإلنجازات  مثمناً  املتميز، 

الدراسات  وطلبة  للباحثني  االستثنائية 

العاملي  التميز  عىل  وحصولهم  العليا 

تعترب   “ العلمي.  وإبداعهم  البتكاراتهم 

املكانة  رفع  أسباب  أهم  من  الجهود  هذه 

يأيت  حيث   ، عاملياً املؤسسية  العلمية 

يف  كإسهاٍم  املتميزين  للباحثني  تكرمينا 

مجاالتهم  يف  االستثنايئ  إنجازهم  مكافأة 

يستمر  أن  نأمل  والذي  املتنوعة،  العلمية 
)12 ...... ص )تتمة    

تكريمهم احتفالية  في  المتميزون  الباحثون 

المتميز البحث  بجوائز  الفائزون 
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يت  لكو ا معة  جا ير  مد ية  رعا تحت 
وبحضور   ، ر لبد ا للطيف  ا عبد   . د . أ

معة  لجا ا ير  مد ئب  نا عد  مسا

رجي  لخا ا لبحثي  ا ون  للتعا ث  لألبحا

 ، لعتيبي ا عبيد   . د . أ ت  را الستشا وا

معة  لجا ا ير  مد ئب  نا مكتب  نظم 

عمل  ورشة  لثة  لثا ا للمرة  ث  لألبحا

لبحث  ا بة  كتا ليب  سا أ “ ن  بعنوا

 ” )SP S S ( يئ  إلحصا ا لتحليل  وا لعلمي  ا

د  لجد ا يس  ر لتد ا هيئة  ء  ألعضا

ت  كليا يف  لعليا  ا ت  سا را لد ا وطلبة 

 . عية الجتام ا لعلوم  وا ت  نيا إلنسا ا

يومني  ى  مد عىل  لورشة  ا ت  عقد وقد 

عة  قا يف   ،2 0 1 3 نوفمرب   2 7 و   2 6 يف 

يف  لعويض  ا للطيف  ا عبد  ملرحوم  ا

 ، معي لجا ا ن  كيفا موقع   ، لرتبية ا كلية 

بشكل  فت  هد حيث   ، يت لكو ا معة  جا

ت  وتطبيقا ليب  سا أ يم  تقد ىل  إ يس  أسا

نب  جا ىل  إ  ، لعلمي ا لبحث  ا بة  كتا

عية  الجتام ا للعلوم  يئ  إلحصا ا لتحليل  ا

ت  ا ذ ث  ألبحا ا ز  إلنجا  )SP S S (

وة  لند ا عرضت  وقد   . لية لعا ا ة  لجود ا

 ، وتحليلها ت  نا لبيا ا رة  ا د إ طرق  يضاً  أ

عند  ئج  لنتا ا ستخالص  ا ليب  سا وأ

 . للنرش لعلمي  ا لبحث  ا ق  ورا أ د  ا عد إ

لورشة  ا من  ألول  ا ف  لهد ا متثل  وقد 

ليب  وأسا  )SPSS ( تطبيقات  يعرضون  المحاضرون 
الجودة لية  عا بحثية  مخرجات  لبلوغ  العلمي  البحث 

ت  بتقنيا ركني  ملشا ا يف  تعر يف 

وطرق   ، لعلمية ا بة  لكتا ا ليب  سا وأ

لبحث  ا بة  كتا ليب  سا أ م  ا ستخد ا

لية  عا ت  ملخرجا ا ج  إلنتا لعلمي  ا

ملية  لعا ا ملجالت  ا يف  ونرشها  ة  لجود ا

يسعى  ي  لذ ا ر  ملعيا ا وهو   ، ملحكمة ا

جميع  ى  لد عمه  د ىل  إ ث  ألبحا ا قطاع 

ت  نيا إلنسا ا ت  كليا فيها  مبا   ، ت لكليا ا

. عية الجتام ا لعلوم  وا

 

الخرض،  د. عثامن  أ.  الورشة  وقد تحدث يف 

العلوم  كلية  يف  النفس  علم  قسم  رئيس 

القحطاين،  املحسن  ود.عبد  االجتامعية، 

كلية  يف  ية  لرتبو ا رة  ا إلد ا قسم  من 

ن  متمرسا ن  ا ذ ستا أ وهام   ، لرتبية ا

رت  ا د وقد   . لعلمية ا التهم  مجا يف 

ت  تطبيقا وقيمة  أهمية  حول  لورشة  ا

لعلوم  ا ث  بحا أ ل  مجا يف   )SP S S (

أهمية  نب  جا ىل  إ  ، عية الجتام ا

ت  للمنهجيا ل  لفّعا ا م  ا الستخد ا

سية  ألسا ا ث  ألبحا ا يف  لعلمية  ا

 2 4 لورشة  ا حرض  وقد   . لتطبيقية وا

ت  نيا إلنسا ا ت  كليا من  ركاً  مشا

. عية الجتام ا لعلوم  وا

عبيد   . د . أ لورشة  ا فتتح  ا وقد   

د  وشد لحضور  با رحب  ي  لذ ا لعتيبي  ا

يف   )SP S S ( ت   تطبيقا أهمية  عىل 

لبحث  ا ليب  سا وأ يئ  إلحصا ا لتحليل  ا

ث  ألبحا ا ت  طلبا د  ا عد إ عند  لعلمي  ا

لية  عا لبحثية  ا ت  ملخرجا ا ز  إلنجا

 . ة د لجو ا

ضمن   )SPSS ( ورشة    عقد  ويأيت 

لخاصة  ا ألبحاث  ا قطاع  مهمة  ر  طا إ

يف  لية  لعا ا لجودة  ا أبحاث  بدعم 

لكليات  ا وتشجيع  لكويت،  ا معة  جا

ملتميزة  ا لبحثية  ا ملخرجات  ا ز  نجا إ عىل 

ألبحاث  ا خالل  من  ملياً  عا ملعتمدة  وا

عىل  لحصول  ا عرب   ، ملتقدمة  وا األصيلة 

قطاع  م  نظا يقدمها  لتي  ا لبحثية  ا ملنح  ا

لكليات،  ا أبحاث  بدعم  لخاص  ا ألبحاث  ا

ملرنة  ا ءات  اإلجرا ميزة  نب  جا إىل 

قدرات  لتطوير  ملتنوعة  ا لخدمات  وا

ألبحاث  ا ز  نجا إ نحو  ودفعهم  لباحثني  ا

 . لية لعا ا لجودة  ا ذات  ملتقدمة  ا

يري  ملعا ا تطبيق  لهدف  ا هذا  ويتطلب 

نتاج  إ ىل  إ تقود  لتي  ا ملية  لعا ا

رفع  عىل  وتعمل  ملتميزة،  ا ملخرجات  ا

معة  جا يف  لعلمي  ا لبحث  ا نة  مكا

بتكريم  لورشة  ا ختتمت  ا وقد  لكويت.  ا

لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا من  ركني  ملشا ا

. لعليا ا سات  لدرا ا وطلبة 

  

االجتماعية والعلوم  اإلنسانيات  لكليات  يومين  مدى  على   SPSS عمل  ورشة  من  لقطات 

أبحاثهم يعرضون  الزائر  الوفد  أعضاء 

10101010
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لثة لثا ا للمرة   )SPSS ( عمل  ورشة  يستضيف  ألبحاث  ا ع  قطا
2014/2013 ديمي  األكا م  للعا يومين  مدى  على 
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جامعة  مع  املشرتكة  األبحاث  بنشاط 

دور  أيضاً  هيثم  أ.د.  وقدر  الكويت. 

التنسيق  يف   الربيطاين  املجلس  مكتب 

عمران  السيد  وخاصًة  الجلسة،  لهذه 

مريم. والسيدة 

بن  األخرض  .د.  أ الجلسة  يف  شارك  وقد 

كلية  عميد  بأعامل  لقائم  ا خروف، 

العميد  الصفران،  عيىس  د.  و  العلوم، 

الهندسة  كلية  يف  لألبحاث  املساعد 

كلية  من  سارفراز  محمد  أ.د.  و  والبرتول، 

عبد  د.  و  الحاسوب،  وهندسة  علوم 

الحياتية،  العلوم  كلية  من  إملي  الرشيد 

وفيام  لباحثني.  ا من  عدد  جانب  إىل 

لندوة  ا يف  املتحدثني   بأسامء  قامئة  ييل 

وعناوين  املتحدة  اململكة  جامعات  من 

املحتملة  واملجاالت  املتناولة  املواضيع 

البحثي. للتعاون 

اإلسرتاتيجية  املجاالت  يف  االبتكار  جوانب 

الحوسبة،  أنظمة  و  بالخدمات  الخاصة 

املتجددة  الطاقة  والعالج،  التشخيصات 

جميعاً  وهي  املتقدمة،  واملواد  والبيئة، 

والرشاكة.  للتعاون  خصبة  مجاالت 

البحثية  املنح  لنظام  هيثم  أ.د.  وتطرق 

املشاركة  وإمكانية  الكويت  جامعة  يف 

األبحاث  وفرص  األبحاث،  يف  الخارجية 

الخدمات  عرض  أيضاً  وتم  املشرتكة. 

العاملية  املستويات  ذات  واملختربات 

إىل  الكويت،  جامعة  كليات  يف  املتوفرة 

الوحدات  إنشاء  نحو  الحايل  السعي  جانب 

لتطوير  التخصصية  البحثية  واملختربات 

ألعىل  يصالها  وإ املؤسسية  القدرات 

ذات  األبحاث  وإنتاج  الجودة،  مستويات 

الفرص  أفضل  وتقديم  العاملي،  االعتامد 

األبحاث  إلنجاز 

املتقدمة  املشرتكة 

. ملبتكرة وا

استقطبت  وقد 

اهتامماً  الجلسة 

الوفد  من  كبرياً 

حيث  الربيطاين، 

اهتاممه  أظهر 

التواصل  بنقل 

املبديئ  العلمي 
بني  الفعيل  التعاون  من  متقدمة  ملراحل 

التعاون  أوجه  تحديد  خالل  من  الجهتني، 

الكويت،  لدولة  الوطنية  املشاريع  إلنجاز 

قبل  من  واملمولة  املشرتكة  واملشاريع 

الدراسات  وأبحاث  الصناعة،  قطاعات 

الدكتوراه.  درجة  وأبحاث   العليا 

اختتمت  وقد 

بتشديد  الجلسة 

عىل  هيثم  أ.د. 

املتابعة  رضورة 

ر  ا ستمر ا و

ت  ا ر د مبا

ن  و لتعا ا

 ، لتنسيق ا و

شكر  بينام 

الوفد  أعضاء 

اهتاممهم  عىل 

)من صفحة 4( الجلسة المشتركة بين قطاع األبحاث والمجلس البريطاني ...     

أبحاثهم يعرضون  الزائر  الوفد  أعضاء 

أثناء انقعاد اجتماع جامعة الكويت وجامعات المملكة المتحدة

                                                                                            
www.kuniv.edu

الموضوع                                          الجامعة                االسم  

1. Prof. Sudhir Jain Dean School of  Engineering,  Research opportunities at Aston University                                          
                                        Aston University

2. Prof. Nick Bennett University of  Portsmouth        Materials Engineering, Rapid Manufacture &  
                                                                                              Interfacing with Industry

3. Prof. Stuart Holmes University of  Manchester                 Membrane Applications is Chemical Processes

4. Prof  Therese Sheehan University of  Bradford              Concrete-filled tubular braces in earthquake-                          
                                                                                             resisting buildings

5. Prof  Jasper Graham Plymouth University Queens Marine Sciences and Education, 
     Jones                           Award for Marine Education in 2012    opportunities for joint work  

6. Prof. Ahmed              University of  Sunderland                Towards Zero Emission Transportation: Impact  
Elmarakbi                                                                         on Environment, Energy and Safety
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كلية  يف  الكهربائية  الهندسة  قسم   – زريبي  محمد  أ.د.   •

والبرتول الهندسة 

 

كلية  يف  العقاقري  علم  قسم   – خاجه  عباس  ميثم  د.   •

لة لصيد ا

 

د. عيل راشد املطريي – قسم املحاسبة يف كلية العلوم اإلدارية  •

 

العلوم  كلية  يف  الكيمياء  قسم   – أحمد  براهيم  إ فادي  د.   •

العلوم  كلية  يف  الكيمياء  قسم   – محمد  يوسف  عائشة   •

يف  الكمبيوتر  هندسة  قسم   – الرشيدة  عبدالله  غفران   •

الحاسوب وهندسة  علوم  كلية    

 

الرتبية كلية  يف  الرتبية  أصول  قسم   – رجب  بن  نارص  فاطمة   •

ليىل فيصل فالح النارص – قسم اللغة العربية وآدابها يف كلية اآلداب  •

 

واالجتامعية اإلنسانية  الكليات   : أوالً 

التدريس هيئة  أعضاء   : األوىل  الفئة 

العلوم  كلية  يف  النفس  علم  قسم   – األنصاري  بدر  أ.د.   -1

االجتامعية    

العلوم    كلية  يف  الكمية  الطرق  قسم   – رويبح  كامل  د.   -2

    اإلدارية

3- د. فايز الظفريي – قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبية

الرشعية  والسياسة  املقارن  الفقه  قسم   – الرشيدي  فهد  أ.د.   -4

اإلسالمية والدراسات  الرشيعة  كلية  يف     

املساعدون املدرسون   : الثانية  الفئة 

1- السيد إبراهيم نصري – مساعد مدير مركز تدريس اللغات، كلية  

    اآلداب، مشاركة مع السيد يعقوب يوسف يعقوب – مرشف وحدة 

    تدريس اللغة العربية يف مركز تدريس اللغات التابع لكلية اآلداب.

اآلداب.  كلية  يف  التاريخ  قسم   – القحطاين  حمد  د.   -2

12

خالل  من  العلمية  اآلفاق  من  املزيد  ليفتح 

واملبتكرة”. املتقدمة  األبحاث 

أما أ.د. السند فقد أثنى يف كلمته عىل جهود 

املتميزة، كام  التي قادت إلنجازاتهم  الباحثني 

البيئة  بتوفري  األبحاث  قطاع  التزام  عىل  شدد 

باملصادر  ،مدعمة  لإلبداع  املالمئة  العلمية 

الجودة  ذات  األبحاث  إلنجاز  والخدمات 

تطبيق  إىل جانب  الكويت،  العالية يف جامعة 

اإلجراءات املرنة وتوفري كل ما من شأنه رفع 

العلمي،  البحث  يف  الكليات  مشاركة  نسبة 

ذات  األبحاث  دعم  و  األولويات،  وتناول 

املجاالت  يف  املتعددة  العلمية  التخصصات 

واالجتامعية. الوطنية  األهمية  ذات 

الحلول  إيجاد  يف  ذلك  من  الهدف  يتمثل  و 

املالمئة للقضايا العلمية املعارصة، واستثامر 

املشاكل،  حل  يف  العلمي  البحث  قيمة 

وإثراء املعرفة، واإلسهام يف التقدم العلمي. 

أسامء  عن  اإلعالن  ذلك  بعد  تم  وقد 

وتكرميهم  الفئات  مختلف  يف  الفائزين 

التقدير.  وشهادات  الجوائز  مبنحهم 

الفائزين: أسامء  ييل  وفيام 

)من صفحة 9( احتفالية التكريم ...    

)26 ...... ص  )تتمة    

12121212
www.ovpr.kuniv.edu/research
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لتصنيف  وا لية،  لعا ا لجودة  ا ومقاييس 

ملحات   “ ر  إصدا ويقدم  ملتقدم.  ا لعاملي  ا

هذه   ”2014/2013 لكويت-  ا جامعة  عن 

جامعة  رؤية  يعرض  حيث  لتطلعات،  ا

لتنموية،  ا تيجيتها  إسرتا و  لكويت  ا

لعلمية،  وا األكادميية  تها  عمليا وتنوع 

يف  لتوسع  وا لتطور  وا لنمو  ا وأوجه 

مع  واألجهزة،  واملختربات  لربامج  ا

لطلبة،  وا لتدريس  ا هيئة  ء  ألعضا لتطرق  ا

كات  والرشا لتحديات،  وا لفرص  وا

والحضور  واالعتامد  لخارجي،  ا لتعاون  وا

لطموح. وا واإلنجازات  لعاملي،  ا

املؤسيس  لنشاط  ا لعموم  ءه  احتوا ومع 

“ملحات  ر   إصدا يأيت  نبه،  جوا مبختلف 

 ”2014/2013  – لكويت  ا جامعة  عن 

تضمها  كلية   17 حول  متكامل  كمرجع 

األكادميية،  وبرامجها  لكويت،  ا جامعة 

وخطتها  لبحثية،  ا تها  وأولويا

وتبلور   ، )2017-2013 ( تيجية  اإلسرتا

تم  م،  لعا ا ية  نها ومع   .2014/2013

بعض  من  األولية  املعلومات  استالم 

مام  لعمل،  ا ووحدات  كز  ملرا وا لكليات  ا

يتم  مل  لتي  ا لجهات  ا مخاطبة  إعادة  حتم 

املعلومات  جمع  بهدف  تها  نا بيا استالم 

يعكس  متكامل  ر  إصدا إلنتاج  فية  لوا ا

ويقدم  املؤسسية،  لعلمية  ا ميكية  لدينا ا

اآلفاق  لبلوغ  للمؤسسة  لفعلية  ا لهوية  ا

استكامل  تم  وقد  ملأمولة.  ا ملية  لعا ا

بنسختيه   2014 ير  ينا يف  ر  اإلصدا

ملدير  وتقدميه  واإلنجليزية  لعربية  ا

ليليه  واالعتامد،  للمراجعة  لجامعة  ا

ر  إصدا ليخرج  ئية  لنها ا للمسات  ا وضع 

بصورته  لكويت”  ا جامعة  عن  ملحات   “

لحايل. ا وتصميمه 

منفصلتني  بنسختني  ر  اإلصدا د  إعدا تم  وقد 

لة  رسا عىل  يحتوي  حيث  وإنجليزية،  عربية 

تها  وتطلعا  ، ومهمتها لكويت  ا جامعة 

التنموية،  وخطتها  املستقبلية،  وخططها 

التي  الواسعة  والعلمية  األكادميية  وعملياتها 

وتسليحهم  املستقبل  أجيال  إعداد  عىل  تعمل 

يف  املجتمع  لخدمة  وتقدميهم  واملعرفة  بالعلم 

وترسم  قع.  ملوا وا لوظائف  ا مختلف 

تيجية  اإلسرتا لتوجهات  ا لتطلعات  ا هذه 

لعاملية  ا د  األبعا ء  إضفا نحو  للمؤسسة 

برامجها  عىل 

تها  عمليا و

 ، ثها بحا أ و

غ  بلو و

د  عتام ال ا

ملـي  لعــــا ا

 ، د ملنشو ا

مكانة  وتبوء 

ة  متميز

أفضل  بني 

ت  سسا ملؤ ا

ميية  د كا أل ا

العامل  حول 

الربامج  ذات 

لعـلــــمـــية  ا

 ، ئية ستثنا ال ا

لجامعية  ا لسامل  ا صباح  مدينة 

إىل  دية،  لشدا ا يف  لجديدة  ا

املؤسسية،  املصادر  جانب 

ووحدات  ملتنوعة،  ا كز  ملرا وا

يف  جميعها  تسهم  لتي  ا لعمل  ا

وخدمة  املؤسسية  املهمة  ء  أدا

واملؤسسات،  لعلمي،  ا املجتمع 

املستفيدين. وعموم  لعلامء،  وا

نحو  املؤسسة  ه  تجا ا ومع 

ر  اإلصدا يأيت  لذهبي،  ا يوبيلها 

حيوية  تيجية  إسرتا كوثيقة 

الكويت  جامعة  لتزام  ا تعرض 

لبلوغ  تيجية  اإلسرتا وتحركاتها 

ويقدم  املنشودة.  العاملية  األبعاد 

العلمية  القوة  جوانب  اإلصدار 

)34 ...... ص  )تتمة    

)من صفحة 5( قطاع األبحاث يطلق إصدار لمحات عن جامعةالكويت  2014/2013 ...     

لقطات من حفل التخرج

الموقع الجامعي الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية

                                                                                            
www.kuniv.edu
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6  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

14

لبحثية ا فآت  لمكا ا على  لحاصلون  ا

1414

دراسة تأثير وجود غاز الكلور على الذوبان االنتقائي للزنك من النحاس األصفر
 في محلول كبريتات الصوديوم الحامضي تحت ظروف التآكل الحر

أ.د. فايزة محمد الخرافي ، د. إبراهيم محمد غياض ، د. رجب مصطفى عبد الله
ء  لكيميا ا قسم 

لكويت ا معة  جا  – لعلوم  ا كلية   
)SC01/05 لمشروع  ا رقم  (

املعدات  يف  وسبائكه  النحاس  استخدام  يكثر 
خواص  السبائك  هذه  توفر  حيث  الصناعية 

والتوصيلية  الكهربية،  التوصيلية  مثل  مرغوبة 

ومن  والربي.  التآكل  ومقاومة  الحرارية 

التطبيقات الهامة لهذه السبائك صناعة أنظمة 

تكرير  مصانع  يف  الحرارية  واملبادالت  التربيد، 

يف  املكثفات  وكذلك  والبرتوكيامويات  البرتول 

السفن ومحطات الطاقة. 

)15 ص   ...... )تتمة    

تدخل سلسلة األبحاث املتميزة دورتها السادسة يف هذا العدد من نرشة األبحاث، حيث تقدم ملخصات أربعة أبحاث استثنائية جديدة لباحثي جامعة الكويت 
حازت مخرجاتها عىل التميز والتكريم نظراً لجودتها العالية، عن البحاث املمولة وغري املمولة املنشورة يف أفضل املجالت العاملية ذات الصيت و عامل التأثري 

وفقاً ملقياس JCR، مام ينعكس إيجابياً عىل مستوى جودة البحث العلمي يف جامعة الكويت. وينرش يف هذا العدد أيضاً التقرير النهايئ للمرشوع املستكمل 

بنجاح والحاصل عىل تقدير “ممتاز”. وقد قادت هذه األبحاث املتميزة إىل حصول باحثيها عىل املكافأة البحثية التشجيعية التي أسسها قطاع األبحاث قبل 

أربع سنوات يف إبريل 2010 لتشجيع ثقافة الجودة و دعمها يف أبحاث الكليات، ومتييز ومكافأة البحث املتميز عىل أسس جودته العالية.وتقدم هذه السلسلة 

الباحثني املتميزين املستفيدين من املكافآت البحثية التشجيعية، حيث يلتزم القطاع بنرش أبحاثهم كتحرك يهدف إىل تحقيق أوسع انتشار للمنجزات البحثية 

الجامعية وتسليط االهتامم العام عليها. وتعترب املكافآت البحثية التشجيعية واحدة من العديد من املبادرات التي يتخذها قطاع األبحاث لتشجيع الكليات 

عىل السعي لبلوغ معايري الجودة العالية يف أبحاثها العلمية، حيث يتجه عموم نظام دعم األبحاث نحو إرساء دعائم ضامن أعىل مستويات الجودة يف األبحاث 

الجامعية و تحقيقها للتميز واالعتامد العلمي العاملي املنشود. لذلك، تعترب الجودة العامل األول يف قياس متيز أبحاث الكليات وتحديد عامل تأثري أوراقها 

املنشورة يف املجالت املصنفة وفقاً ملقياس JCR، سواًء نتجت عن أبحاث ممولة أو غري ممولة، أو عن تحقيق تقدير “ممتاز” يف التقرير النهايئ للمرشوع، حيث 

تتأهل بذلك للحصول عىل املكافآت البحثية التشجيعية التي تسهم يف تعزيز ثقة الباحثني وحثهم عىل بذل املزيد من الجهود لبلوغ أعىل املستويات العلمية 

من خالل أبحاثهم املبتكرة ذات الجودة العالية. ومن الجدير بالذكر أن قطاع األبحاث قد أسس املكافآت البحثية التشجيعية يف العام 2010 كخطوة تجريبية 

تهدف إىل تشجيع الكليات عىل إنجاز األبحاث ذات الجودة العالية، ليتم بعد ذلك تقييم فاعليتها يف تحسني جودة البحث العلمي يف جامعة الكويت خالل 

عامني من تطبيقها. وقد أظهرت هذه الفرتة الدور الفاعل الذي لعبته املكافآت التشجيعية يف رفع مستوى جودة أبحاث الكليات، حيث ظهر تأثريها واضحاً يف 

عدد املخرجات البحثية املنشورة ذات الجودة العالية، مام وفر دافعاً قوياً الستمرارية برنامج املكافآت البحثية التشجيعية من مارس 2012 ومابعده ، وفقاً لقرار 

مجلس الجامعة بذلك.يف الواقع، ينتج عن استمرار برنامج املكافآت بذل باحثي الكليات ألعىل مستويات األداء البحثي إلنتاج املخرجات االستثنائية املعتمدة 

عاملياً واملنشورة يف أفضل املجالت العاملية املحكمة ذات التأثري العايل. ومتثل هذه السلسلة جهود القطاع الهادفة لتوفري املنرب املالئم لعرض أفضل املنجزات 

العلمية والبحثية ملجتمع باحثي الكليات واملتمثلة يف املخرجات العلمية املعتمدة التي تجد طريقها للنرش يف أفضل املجالت العاملية.  ومع حصول املزيد من 

الباحثني عىل املكافآت التشجيعية، ترتفع اإلحصائيات املتوفرة عن األعوام التقوميية )2010 – 2014( إىل إجاميل 272 حاصالً عليها، منهم 91 باحثاً )33.5%( 

عن األبحاث املمولة، و 124 باحثون )%45.6( عن األبحاث غري املمولة املنشورة يف املجالت العلمية املصنفة وفقاً ملقياس JCR، إىل جانب 57 باحثاً )20.9%( 

حصلوا عىل املكافأة نظري حصولهم عىل تقدير “ممتاز” عن التقرير النهايئ ملشاريعهم.  وتختص هذه السلسلة بنرش ملخصات األبحاث الحاصلة عىل املكافأة 

البحثية التشجيعية، حيث يتم يف كل عدد من نرشة األبحاث الرتكيز عىل مجموعة من الباحثني الفائزين باملكافأة لتوعية املجتمع و عموم الجمهور باملنجزات 

العلمية املؤسسية ومبستوى جودة ومتيز البحث العلمي يف جامعة الكويت. ويقدم هذا العدد من النرشة الدورة السادسة من السلسلة التي تعرض 4 ملخصات 

جديدة عىل قامئة فائزي القطاع باملكافآت التشجيعية، حيث تحتوي عىل ملخصني عن أبحاث ممولة، وملخص عن بحث غري ممول، وملخص عن بحث حصل 

تقريره النهايئ عىل تقدير “ممتاز”. ويتلقى القطاع امللخصات من الباحثني بشكل مبارش، حيث يحتوي هذا العدد عىل إنجازات أ.د. فايزة الخرايف ) املرشوع 

املمول رقم SC01/05( من قسم الكيمياء يف كلية العلوم، وأ.د. أحمد يجيت )املرشوع املمول رقم EM03/07( من قسم الهندسة امليكانيكية يف كلية الهندسة 

 )SL08/08 والبرتول، و د. فاروق أحمد ) مرشوع غري ممول( من قسم علوم األرسة يف كلية العلوم الحياتية، و د. وفاء الكندري ) التقرير النهايئ للمرشوع رقم

من قسم العلوم البيولوجية يف كلية العلوم.ويعتمد نرش هذه امللخصات عىل مبدأ النرش ملن يتقدم أوالً.) يرجى التكرم بالعلم : أن امللخصات والنتائج واآلراء 

املنشورة هنا تعرب عن الباحثني بشكٍل تام (. 

14141414
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 نموذج تصادم ذو خاصية لزجة
مرنة غير خطية ومعامل التصادم

أحمد يجت، أندرياس كريستوفورو، وماجد مجيد
نيكية لميكا ا لهندسة  ا قسم 

لكويت ا معة  جا  – لعلوم  ا كلية   
)SC01/05 لمشروع  ا رقم  (

يف  لبحوث  ا كرثة  من  لرغم  ا على 
نه  ا ال  إ مييك،  ينا لد ا دم  لتصا ا ل  مجا

دميه  تصا لة  حا سة  لدرا منوذج  ل  زا ما

لتي  ا ية  لرضور ا ملهامت  ا من  معينة 

ر  ختيا ا ل  حا ويف   . توضيحها يجب 

تحديد  يكون  ملطلوب  ا لنموذج  ا

لنموذج  ا ا  هذ مالت  ومعا ئص  خصا

من   . كبريا ا  جهد ويتطلب  مبارش  غري 

منوذج  تقديم  لبحث  ا ا  هذ أهداف 

يف  دة  ملا ا صالبة  عىل  مبني  خطي  غري 

ما  لة  لحا ا ويف   )e las t i c ( ملرنة  ا لة  لحا ا

لتخميد  ا وخاصية  )بالستك(  ملرنة  ا عبد 

مع  صغري  جسم  دم  تصا عن  تجة  لنا ا

منوذج  تقديم  تم  هية.  متنا ال  م  أجسا

ر  العتبا ا بعني  يأخذ  خطي  غري  دم  تصا

ظاهرة  من  األصفر  النحاس  سبائك  تعاين 

أنواع  من  نوع  وهو  للزنك  االنتقايئ  الذوبان 

انتقائياً من  الزنك  التآكل يحدث عندما يذوب 

وتؤدي  بالنحاس.  غنياً  سطحها  تاركاً  السبيكة 

السبيكة  الظاهرة إىل أرضار كبرية لسطح  هذه 

هذا  عىل  األمثلة  ومن  امليكانيكية.  وخواصها 

املبكر  اإلنهيار  حدوث  التآكل  من  النوع 

محطات  بعض  يف  الحرارية  املبادالت  ألنابيب 

الكهرباء.

تأثري وجود غاز  البحث إىل دراسة  ويهدف هذا 

الكلور وأيضاً درجة الحرارة عىل الذوبان االنتقايئ 

حاميض  محلول  يف  األصفر  النحاس  من  للزنك 

لكربيتات الصوديوم تحت ظروف التآكل الحر.

النحاس  للزنك من  االنتقايئ  الذوبان  تم دراسة 

الصوديوم  األصفر يف محلول حاميض لكربيتات 

الحر  التآكل  ظروف  يف  الكلور  غاز  وجود  يف 

وتحت تاثري درجات حرارة مختلفة. وقد أجري 

لتعيني  التجارب  ملحاليل  الكيميايئ  التحليل 

عن  الناتجة  والزنك  النحاس  أيونات  تركيز 

البالزما  جهاز  باستخدام  األصفر  النحاس  تآكل 

فحص  تم  كام   .)ICP( املستحدث  املزدوج 

األسطح املتآكلة تحت املجهر اإللكرتوين املاسح 

التحليل  نتائج  استحدث  وقد  تجربة.  كل  بعد 

االنتقايئ  الذوبان  معامل  حساب  يف  الكيميايئ 

العالقة  يبني  والذي  األصفر  النحاس  من  للزنك 

بني محتوى أيونات النحاس والزنك يف املحلول 

هو  كام  السبيكة  يف  والزنك  النحاس  ومحتوى 

التالية:  موضح باملعادلة 

 ] Cuت Znمعامل الذوبان االنتقايئ )ذ( = ]ت

محلول/ ]تZn / تCu  [ سبيكة

حيث يعرب تZn ، تCu عن تركيزات أيونات 

الزنك  الزنك والنحاس يف املحلول وعن محتوي 

والنحاس يف السبيكة. إذا كانت قيمة )ذ( = 1 

فإن هذا يعني أن تركيز أيونات الزنك والنحاس 

يف املحلول يتناسب مع محتوى الزنك والنحاس 

يف السبيكة مام يعنى أن ذوبان عنرصي السبيكة 

يتم بصورة آنية وبالتايل ال تحدث ظاهرة الذوبان 

االنتقايئ. أما إذا كانت قيمة )ذ( < 1 فإن هذا 

النحاس أو  انتقائياً دون  الزنك يذوب  يعني أن 
)29 ...... ص  )تتمة    

غري  لة  الستطا ا طريق  عن  قة  لطا ا فقد 

 ، ة للامد للزجة  ا ملرونة  ا طبيعة   ، ملرنة ا

دة  ما عرب  ت  زا الهتزا ا ت  موجا ل  نتقا وا

لنموذج  ا رنة  مقا تم   . ملصدوم ا لجسم  ا

رقمية  حلول  من  مأخوذة  ئج  نتا مع 

متخصصة  مج  برا سطة  بوا نتجت  أ

مع  لنموذج  ا رنة  مقا تم  كام   )FEA (

)منوذج  لعلمي  ا لوسط  با معرفة  حلول 

 . كروسيل(  - هنت 

ثر  ا سة  درا يف  لنموذج  ا ستخدم  ا وكام 

نوعية  ثر  وأ دم  لصا ا لجسم  ا حجم 

ثر  أ وكذلك  ملصدوم  وا دم  لتصا ا ة  د ما

 . دم لتصا ا طبيعة  عىل  دم  لتصا ا مل  معا

مل  معا أن  سة  لدرا ا  هذ خالل  من  وتبني 

 

لتخميد  ا مل  معا عىل  يعتمد  دم  لتصا ا

عىل  فقط  وليس  دم  لتصا ا ورسعة 

لنموذج  ا ن  ا كام   . لتخميد ا مل  معا

من  أي  تعديل  ىل  إ ج  يحتا ال  ملقدم  ا

دم  لتصا ا طبيعة  بق  يطا يك  مالت  ملعا ا

مالت  ملعا ا جميع  أن  حيث  ملدروس  ا

معرفة  ملقرتح  ا لنموذج  ا يف  خلة  لدا ا

و  ا بها  حسا ويسهل  ملة  كا بصورة 

م  الستخدا ل  ملجا ا يفسح  مام  سها  قيا

 . دم لتصا ا الت  حا مجمل  يف  لنموذج  ا

رنتها  مقا عن  تثبت  سة  لدرا ا ئج  نتا

لنموذج  ا ن  ا ملنشورة  ا رب  لتجا با

بصورة  لحقيقة  ا يك  يحا ملقرتح  ا

. قيقة د

)من صفحة 14( أثر فقاعات غاز الكلورين...        
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أثر المكمالت الغذائية طويلة األمد مع المغذيات الدقيقة مرة ومرتان أسبوعيًا
   والحديد-حمض الفوليك مرتان أسبوعيًا على الهيموغلوبين وحالة المغذيات 

الدقيقة للفتيات المراهقات المصابات بفقر الدم في ريف بنغالدش
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 فاروق أحمد، ماودودار رحمن خان، محمد أخترالزمان، ريزول كريم، غيل ويليامز، هارييت
تورليس، إيان دارنتون-هيل، نيتا دالميا، كادي بروين بانو، بادرون نهار

جامعة  السكانية،  الصحة  كلية  الكويت؛  الكويت،  جامعة  الحياتية،  العلوم  كلية  األسرة،  علوم  قسم 
السالم،  دار  اليونيسيف،  بنغالدش.  جامعة دكا،  الغذاء،  وعلم  التغذية  معهد  أستراليا؛  كوينزالند، 
اليونيسيف  )مع  األمريكية  المتحدة  الواليات  تفتس،  جامعة  الغذاء،  وسياسة  لعلم  فريدمان  كلية 

األمريكية. المتحدة  الواليات  نيويورك،  واليونيسيف،  الدراسة(  على  العمل  أثناء 
 

الخلفية:

لصحية  ا املشاكل  أكرث  من  لدم  ا فقر  يعترب 

لذي  ا به  بون  املصا بعدد  لعامل  ا يف  راً  نتشا ا

وعىل  لعامل.  ا حول  شخص  مليار   1 .6 بلغ 

لفقر  املسببة  لعوامل  ا أكرث  أن  من  لرغم  ا

فإن  لحديد،  ا نقص  هو  لغذايئ  ا لدم  ا

نقص  تتضمن  األخرى  املحتملة  لعوامل  ا

 2 ب مينات  فيتا ونقص  لفوليك،  ا حمض 

الشعوب،  بعض  ويف  وج.  وأ   12 وب  6 وب

املسببة  ئية  لغذا ا غري  لعوامل  ا تكون  قد 

 ، املالريا مثل  أيضاً  مهمة  لدم  ا لفقر 

واألمراض  لعدوى،  وا لدودي،  ا ثر  لتكا وا

لجينية. ا بات  واالضطرا املزمنة، 

لدول  ا يف  بارزة  مشكلة  لدم  ا فقر  ويعترب 

إىل  املنخفض،  لدخل  ا وذات  لفقرية  ا

خطرة  صحية  بتداعيات  رتباطه  ا جانب 

قبل  ما  سن  يف  األطفال  لدى  خاصًة 

اإلنجاب.وألن  سن  يف  لنساء  وا املدرسة 

قصور  لعادة  ا يف  يصاحبه  لحديد  ا نقص 

لرتكيز  ا تم  األخرى، لدقيقة  ا املغذيات  يف 

املكمالت  تقديم  عىل  األخرية  لسنوات  ا يف 

 ،)MMN ( ملتعددة  ا لدقيقة  ا ئية  لغذا ا

لفوليك  ا لحديد-حمض  ا عن  عوضاً 

واملرضعات  لحوامل  ا ء  للنسا فقط   )IFA (

تركيبة  تطوير  تم  وقد  مية.  لنا ا لدول  ا يف 

األمم  بتحضري  املعروفة   MMN حبة 

ملتعددة  ا لدقيقة  ا للمغذيات  املتحدة 

و  ليونيسيف  ا قبل  من   )UNIMMAP (

عام  يف    UNU و  لعاملية  ا الصحة  منظمة 

 . عليتها فا ومدى  تأثريها  لدراسة   1999

لتي  ا املكمالت  ر  اختبا قرتاح  ا تم  وقد 

مدى  لقياس  متقطع  بشكل  ولها  تنا يتم 

ملراهقات  ا للفتيات  تقدميها  نية  إمكا

ونقص  لدم  ا فقر  ملنع  مية  لنا ا لدول  ا يف 

لدقيقة. ا املغذيات 

عدم  توضح  لتي  ا رير  لتقا ا ر  تكرا ومع 

للحديد- لحوامل  ا ء  لنسا ا تناول  علية  فا

نظراً  مية  لنا ا لدول  ا يف  لفوليك  ا حمض 

من  وغريه  لجرعات  با م  اللتزا ا لضعف 

لفرضية  ا كانت  للوجستية،  ا األسباب 

لكن  متقطع  بشكل  املكمالت  تناول  بأن 

بدياًل  راً  خيا يكون  قد  أعىل  بجرعات 

قبل  لدقيقة  ا املغذيات  لة  حا لتحسني 

ملراهقات. ا لفتيات  ا بني  لحمل  ا

الدراسة: هدف 

لقياس  لدراسة  ا هذه  تصميم  تم  لذلك، 

ئية  لغذا ا للمكمالت  لنسبية  ا لية  لفعا ا

 52 ( املدى  طويلة  ملتعددة   ا لدقيقة  ا

ومرتني  مرة  ولها  تنا يتم  لتي  ا  ) أسبوعاً

مضاعفة  جرعة  باستخدام   ، أسبوعياً

رنة  باملقا  ،   UNIMMAP تركيبة  من 

لفوليك  ا لحديد-حمض  ا مبكمالت 

 ، أسبوعياً مرتني  ولها  تنا يتم  لتي  ا

لطريقتني  ا تأثري  مدى  عىل  للوقوف 

لة  وحا  Hb تركيز  تحسني  عىل 

لفتيات  ا لدى  لدقيقة  ا املغذيات 

إىل  فًة  إضا بنغالدش.  يف  ملراهقات  ا

املكمالت  أثر  رنة  ملقا سعينا  ذلك، 

 52 بل  مقا أسبوعاً   26 مدى  عىل 

لجة. املعا املجموعات  عىل  أسبوعاً 

الرئيسة: النتائج 

لحديد-حمض  ا جرعة  تقديم  تم 

جرعة  و  أسبوعياً  مرتني  لفوليك  ا

من  م  ملجرا  60 تتضمن    MMN

أسبوعياً  مرتني  أو  مرة  لحديد  ا

ئية  عشوا لعينة  أسبوعاً   52 ملدة 

لدم  ا بفقر  بات  املصا لفتيات  ا من 

يف  ماً  عا  17 إىل   11 بعمر   )n=324 (

تجميع  تم  وقد  لريفية.  ا املدارس 

 52 26 و لدم عند خط األساس  عينات ا

أي  لتحليل  ا يظهر  مل  حيث   ، أسبوعاً

لجة  املعا مجموعات  بني  يذكر  فرٍق 

 26 بعد  ًء  سوا  Hb تركيز  مستوى  يف 

تناول  من  أسبوعاً   52 بعد  أو  أسبوعاً 

بات  املصا ء  استثنا وبعد  املكمالت. 

خط  وتعديل  لدم  ا خضاب  بأمراض 

الممولة( غير  )األبحاث 

16161616
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ئل  لعا ا ئية  ثنا ملثقوبات  ا تعيش 
Mi- مليكروفيليدي  ا ئلة  لعا ليافعة  )ا

ء  بأمعا كمتطفل   )crophal l idae

لثدييات.  وا لطيور  ا وخاصة  ريات  لفقا ا

ملبلغ  ا لحاالت  ا من  قليل  عدد  هناك 

نظراً  لعامل  ا يف  برشية  بات  إصا من  عنها 

مثقوبات  متيز  دقيقة  طرق  وجود  لعدم 

ملثقوبات  ا من  غريها  عن  مليكروفيليدي  ا

ثبتت  أ  . بهة ملشا ا ئل  لعا ا ئية  ثنا

وجود  لكويت  ا جون  يف  لدراسات  ا

مليكروفيليدي  ا ئلة  عا من  لنوعني  يرقات 

و   Prob o lo cor ypheuca وهام 

عىل  متطفلة   Mar i t rema  e ro l i a e

C e r i t h i d e a  c i n g u - لقوقع  ا

ًء  بنا عليها  لتعرف  ا تم  وقد   .l a t a

هري  لظا ا لشكل  ا يف  ين  لتبا ا عىل 

لرئييس  ا ف  لهد ا ن  كا لذلك   . ت للريقا

بيولوجية  تقنية  ء  نشا إ هو  للمرشوع 

عىل  للتعرف  وموثوقة  قيقة  د يئية  جز

جون  يف   P. u c a  an d  M .  e ro l i a e

ت  غا لفرا ا بع  تتا م  ا ستخد با يت  لكو ا

مض  لحا ا يط  رش يف  ملستنسخة  ا

)r DNA  I T S ( يبوسومي  لر ا لنووي  ا

بني  بط  للر يضاً  أ مت  ستخد ا لتي  ا

ة  حيا ورة  د يف  لوسطية  ا ئل  لعوا ا

قع  لقوا كا  M .  e ro l i a e و    P.  u c a

م  ا ستخد ا تم  كام   . ت لسلطعونا وا

ألنواع  ا بني  للتمييز   R F L P لـ  ا تقنية 

ي  مليكروفيليد ا ئلة  لعا ملختلفة  ا

فة  إلضا با  . تكلفة قل  وأ يع  رس بشكل 

صة  خا شعيالت  تصميم  تم  لك  ذ ىل  إ

يسمح  ي  مليكروفيليد ا من  ع  نو بكل 

تكلفة  قل  وأ يع  رس تصنيف  بعمل 

ملستقبلية  ا ت  سا را لد ا يف  مه  ا الستخد

ء  نشا إ تم  وقد   . يت لكو ا جون  يف 

 DNA لنووي  ا لحمض  ا بنك 

ليمثل  ئل  لعا ا ئية  ثنا ت  با للمثقو

لجينية  ا ت  سا را للد ألولية  ا ة  عد لقا ا

ية  هو يد  لتحد ومرجعاً  ملستقبل  ا يف 

يف  ملختلفة  ا ئل  لعا ا ئية  ثنا ت  با ملثقو ا

 . يت لكو ا جون 

هي  عليها  لحصول  ا تم  لتي  ا ئج  لنتا ا

ة  حيا ورة  د سة  را لد قيمة  فة  ضا إ

ملختلفة  ا ئل  لعا ا ئية  ثنا ت  با ملثقو ا

لخليجي  ا ون  لتعا ا مجلس  ول  د يف 

من  ع  لنو ا ا  هذ ىل  إ تفتقر  لتي  وا

. ت سا را لد ا

د. وفاء الكندري
البيولوجية،  العلوم  قسم 

الكويت جامعة   ، العلوم  كلية 

)/SL08/08 رقم  المشروع  النهائي  )التقرير 

توصيف طفيليات من عائلة ميكروفيليدي مأخوذة من عوائل وسطية مختلفة 
األنواع والمواقع الجغرافية من جون الكويت وذلك بدراسة تتابع الفراغات 

rDNA المستنسخة في شريط الحامض النووي الرايبوسومي

 Hb يف  كبرية  زيادة  ظهرت   ،Hb األساس 

مرتني   MMN تناولت  التي  املجموعة  لدى 

فقط  أسبوعاً   26 مدى  عىل  األسبوع  يف 

الثالثة  العالجات  قللت  )P=0.045(.وبينام 

أظهرت  فعال،  بشكل  الحديد  نقص  نسبة 

انخفاضاً  األسبوع  يف  مرة   MMN مجموعة 

عن  الدم  مصل  فرييتني  تركيز  يف  ملحوظاً 

الفتيات  مع  وباملقارنة  األخرى.  املجموعات 

مرة  الفوليك  الحديد-حمض  مجموعة  يف 

 MMN مجموعة  أظهرت  أسبوعياً،  ومرتني 

أ  فيتامينات  مستوى  يف  ملحوظاً  تحسناً 

إىل  التوصل  تم  عام،  وبشكل  ج.  و  ب2  و 

فاعلية  أظهر  األسبوع  يف  مرة   MMN أن 

تحسني  يف  األسبوع  يف  مرتني  تناوله  من  أقل 

ب2  و  أ  فيتامينات  و  الحديد  مستويات 

   MMN مكمالت  وكانت  الفوليك.  وحمض 

حالة  تحسني  يف  مهمة  أسبوعاً   26 ملدة 

باكراً. الدقيقة  املغذيات 

: تمة لخا ا

سة  لدرا ا هذه  ئج  نتا تظهر  لذلك، 

لدقيقة  ا ت  ملغذيا ا تدخل  ئدة  فا

لدم  ا فقر  من  لتقليل  ا يف  ملتعددة  ا

لدى  لدقيقة  ا ت  ملغذيا ا ونقص 

لفقرية  ا لدول  ا يف  هقات  ملرا ا ت  لفتيا ا

ىل  إ فًة  إضا ملنخفض. ا لدخل  ا ت  وذا

ر  آثا سة  لدرا ا هذه  ئج  لنتا ذلك، 

بها  ملعنية  ا للدولة  لنسبة  با مهمة 

جنوب  يف  اً  ئد سا منوذجاً  تعترب  لتي  وا

ت  لفتيا ا نسبة  ترتفع  حيث   ، آسيا

ويحملن  يتزوجن  لاليت  ا ت  هقا ملرا ا

. ماً عا  19 عمر  غ  بلو قبل 

6  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

)من صفحة 16( أثر المكمالت طويل المدى...      
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مًا  ها بعدًا  تضفي  ألبحاث  ا ع  قطا مطبوعات 
لكويت ا معة  لجا لمي  لعا ا لحضور  ا تعزيز  على 

ليتم  لبحثية،  وا لعلمية  ا ليات  لفعا وا

تغطية  عىل  للعمل  لتفرغ   ا ذلك  بعد 

لعلمي  ا امللصق  ليات  فعا احتياجات 

لعلمية.  وا نية  اإلنسا للكليات 

جميع  توثيق  امللصق  يوم  تطلب  وقد 

الفعاليتني  يف  املشاركة  امللصقات 

يوم  عقد  حيث  والعلمية(،  )اإلنسانية 

 18 يوم  يف  اإلنسانية  للكليات  امللصق 

مارس   25 يف  والعلمية   ،2014 مارس 

 130 وإنتاج  إعداد  وجرى   ،2014

يف  املطبوعات  قطاع  أبقت  علمياً  ملصقاً 

االلتزام  بهذا  للوفاء  دائم  دؤوب  عمل 

عىل  العمل  تم  آخر،  جانٍب  من  الضخم. 

األبحاث  ملجاالت  “املرشد  إصدار  تحديث 

هيئتني  عىل  إلنتاجه   ”2014/2013

لقاعدة    excel كملف  األوىل  مختلفتني، 

كمرجع  والثانية  األبحاث،   قطاع  بيانات 

التدريس،  هيئة  أعضاء  الستخدام  مطبوع 

الجديدة  الكليات  إضافة  متت  حيث 

وتغطية  املستحدثة،  العلمية  واألقسام 

االهتامم  ذات  الحديثة  العلمية  املجاالت 

الكليات.  جميع  يف  البحثي 

األوىل  لستة  ا األشهر  حفلت  وبينام 

 2014/2013 األكادميي  م  لعا ا من 

الجديد  األكادميي  العام  ية  بدا شهدت 
األبحاث  قطاع  إطالق   2014/2013

مثل  لرئيسة  ا رات  اإلصدا من  ملجموعة 

لبحث  ا دعم  ءات  وإجرا قواعد  كتيب 

لقطاع  لسنوي  ا لتقرير  وا  ،2013 لعلمي  ا

معلومات  ودليل   ،2012/2011 األبحاث 

ونرشة   ،2013 لتمهيدي  ا لبحث  ا سلفة 

 ،2013 نوفمرب  كتوبر/  أ عدد  األبحاث 

من  كبري  عدد  عىل  لعمل  ا استمر  كام 

خالل  إلصدارها  لجديدة  ا املطبوعات 

رات  اإلصدا هذه  تضمنت  وقد  م.  لعا ا

أحد  نتاج  بإ لقطاع  ا م  لتزا ا لجديدة  ا

يف  ملتمثل  وا لبحثية  ا رات  اإلصدا أهم 

لكويت  ا جامعة  عن  “ملحات  ر  إصدا

املتضمنة  لوثيقة  ا وهو   ،  ”2014/2013

لتطور  ا وحركة  لكويت  ا جامعة  لرؤية 

مصاف  يف  لتصبح  نبها  جوا جميع  يف 

 17 بعدد  لعامل  ا حول  لجامعات  ا أفضل 

هيئة  ء  أعضا من  متميزة  ونخبة  كلية، 

األكادميية  لربامج  ا من  قة  وبا لتدريس،  ا

لدراسات  ا وبرامج  ملتنوعة،  ا لبحثية  وا

األبحاث،  لدعم  متميز  ونظام   ، لعليا ا

لجديدة،  ا لجامعية  ا املدينة  جانب  إىل 

لجوانب  ا هذه  جميع  تشكل  حيث 

لعاملي  ا للتميز  تسعى  كادميية  أ مؤسسة 

فتها  وثقا األكادميية  جودتها  عىل  اعتامداً 

لبحثي.  ا متيازها  وا لعلمية  ا

جامعة  عن  “ملحات  ر  إصدا ز  حا وبينام 

نرشة  إنجاز  تم  األكرب، االهتامم  لكويت”  ا

يف   2013 كتوبر/نوفمرب  أ عدد  األبحاث 

األحداث  أهم  عىل  لرتكز  قيايس  زمن 

لمبادرات وا  ، تيجية اإلسترا األولويات  تحتم 
ج  نتا إ رية  لجا ا مج  لبرا وا  ، لجديدة ا  

فية اإلضا اإلصدارات  من  لعديد  ا

د  ا اإلعد تحت  رات  ا اإلصد من  ضخم  وعدد  فل  حا نتاج  إ جدول 
لبحثية  ا لمطبوعات  ا ل  مجا في  لمستمرة  ا لحركة  ا ن  يعكسا

مسبوق  غري  عدد  إنتاج  و د  بإعدا

األولويات  تطلبت  املطبوعات،  من 

لجديدة،  ا ملبادرات  وا تيجية،  اإلسرتا

إلنتاج  املضاعف  العمل  رية  لجا ا لربامج  وا

التي  الجديدة  اإلصدارات  من  سلسلة 

التقرير  من  مخترصة  نسخة  تضمنت 

 ،2013/2012 األبحاث  لقطاع  السنوي 

املفصل.  الشامل  التقرير  إعداد  وجاِر 

العدد  إلنتاج  أيضاً  التحضريات  وسارت 

األبحاث  نرشة  من  )مايو/يونيو(  القادم 

التطورات  أحدث  عىل  تحتوي  التي 

البحث  مجال  يف  والفعاليات  واألنشطة 

جانب  إىل  الكويت،  جامعة  يف  العلمي 

األبحاث  إصدار  من   21 رقم  النسخة 

والذي   2013/2012-2012/2011 املمولة 

املشاريع  لعموم  شاماًل  توثيقاً  يتضمن 

والخارجية  واملستكملة  الجارية 

جميع  يف  لعليا  ا الدراسات  ومشاريع 

تاريخية  لرحلة  ٍر  استمرا يف  الكليات، 

املمولة.  األبحاث  لسلسلة 

اإلصدارات  هذه  جميع  تبقي  وبينام 

يتكون  دائم  عمٍل  يف  املطبوعات  قطاع 

وتجميع  التخطيط  عمليات  من 

)19 ...... ص  )تتمة    

2014/2013 األبحاث  قطاع  إصدارات  أحدث  من  مجموعة 
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لرتكيز  ا تم  كام  لعاج،  ا ساحل  يف  لوطني  ا

سطح  مستوى  رتفاع  ا مخاطر  عىل 

لجزء  ا عىل  أيضاً  لنرشة  ا واحتوت  لبحر.  ا

ملتميزة  ا األبحاث  سلسلة  من  لخامس  ا

املخترصة  رير  لتقا ا عىل  تعتمد  لتي  ا

كام  لبحثية،  ا ئز  لجوا ا عىل  للحاصلني 

ندوة  حول  موسعة  تغطيات  تضمنت 

 ،RIG( 2013 ( لتمهيدي  ا البحث  سلفة 

جامعة  باحثي  تكريم  لية  واحتفا

ئز  بجوا لفائزين  املتميزين،وا الكويت 

فعاليات  وفائزي   ، لعليا ا الدراسات  طلبة 

اإلنسانية  الكليات  من  العلمي  امللصق 

براءات  عىل  والحاصلني  والعلمية، 

املتحدة.  الواليات  يف  املسجلة  االخرتاع 

عىل  لعدد  ا احتوى  ذلك،  إىل  فًة  إضا

أبحاث  ئيات  إلحصا شامل  تحليل 

ألكادميي  ا م  لعا ا خالل  لكليات  ا

أحدث  تقديم  تم  كام   ،2013/2012

نائب  مكتب  رات  وإصدا مطبوعات 

لفرتة  ا خالل  لألبحاث  معة  لجا ا مدير 

رات  وإصدا  ،2013 كتوبر  أ إىل  يو  ما من 

)مجلس  له  بعة  لتا ا لعمل  ا كز  مرا

لخليج  ا دراسات  مركز  و  لعلمي  ا لنرش  ا

 ، ء لقرا ا وملعلومات   . لعربية( ا لجزيرة  وا

لنرشة  ا من  لعدد  ا هذا  توزيع  تم 

ملوقع  ا عىل  متوفر  نه  أ كام  بتوسع، 

معة  لجا ا مدير  نائب  ملكتب  إللكرتوين  ا

http : / /www.ovpr.kuniv. ( لألبحاث 

رها  وإصدا لنرشة  ا نتاج  إ تم  وقد   . )edu

إلنجليزية. وا لعربية  ا للغتني  با

سيبقى  املحتوى،  وتأليف  املعلومات 

تدفق  استمرارية  هو  األوحد  الهدف 

األنشطة  حول  العلمية  املعلومات 

وتقدميها  تها  وإنجازا املؤسسية  لبحثية  ا

حيث  والجمهور،  العلمي  املجتمع  لعموم 

الحيوية  املعلومات  اإلصدارات  هذه  توفر 

لكويت،  ا لجامعة  لبحثية  ا املهمة  حول 

ويحدد   . تها زا وإنجا وبرامجها  تها  وأولويا

رات  واإلصدا ملتطلبات  ا لهدف  ا هذا 

يستخدمها  رئيسة  تيجية  إسرتا ة  كقنا

ونرش  املعلومات  لنقل  األبحاث   قطاع 

لعلمية  ا لتطورات  ا أهم  حول  لوعي  ا

لسياسات،  وا لربامج  ا خالل  من  املؤسسية 

لقوة  ا جوانب  عوملة  نحو  خطوة  يف 

. جودتها ومستوى  املؤسسية 

املزدحم  اإلنتاج  جدول  ويعكس 

اإلعداد  تحت  لقادمة  ا واإلصدارات 

يعرب  كام  املطبوعات،  قطاع  ديناميكية 

األبحاث  لقطاع  لية  الحا األولويات  عن 

املحددة  اإلصدارات  من  سلسلة  إلنتاج 

األكادميي  العام  من  لثاين  ا النصف  خالل 

أيضاً  العمل  ويتم  بعده.  وما   2014/2013

نائب  ملكتب  لتابعة  ا األخرى  القطاعات  يف 

النرش  )مجلس  لألبحاث  الجامعة  مدير 

والجزيرة  الخليج  دراسات  ومركز  العلمي، 

متكامل  جدول  إنجاز  عىل  العربية( 

مسؤولية  يتولون  ،حيث  اإلصدارات  من 

الكويت،  لجامعة  العلمية  املجالت  إصدار 

املتنوعة  والدوريات  املختلفة،  لتقارير  وا

شبكات  عرب  بتوسع  توزيعها  يتم  لتي  ا

وفيام  لبيانات.  ا قواعد  روابط  و  لتوزيع  ا

عىل  قطاع  كل  إصدارات  بأحدث  قامئة  ييل 

إىل   2013 سبتمرب  من  الفرتة  خالل  حدة 

 :2014 مارس 

سبتمرب   ( األبحاث  قطاع  رات  1-إصدا

:  )  2014 مارس   –  2013

نوفمرب  أكتوبر/  عدد  األبحاث،  نرشة   •

 2013 ديسمرب  يف  إصدارها  وتم   :  2013
األنشطة  عىل  لضوء  ا يسلط  شامل  كعدٍد 

نائب  لة  رسا لعدد  ا تضمن  وقد   .2013

فيها  حدد  لتي  ا لألبحاث  لجامعة  ا مدير 

صياغة  وإعادة  لجديدة  ا لسياسات  ا د  أبعا

مع  لتتوافق  األبحاث  قطاع  تيجية  إسرتا

مام   ، لتها ورسا لكويت  ا جامعة  رؤية 

جوانب  لتطوير  لرئيسة  ا األهداف  حدد 

وقد  الخارجية.  والصورة  تية  لذا ا القوة 

الجديدة  االتفاقيات  عىل  الرتكيز  أيضاً  تم 

ومعهد  الكويت  جامعة  بني  املوقعة 

أكتوبر   23 يف  العلمية  لألبحاث  الكويت 

الخربات،  وتبادل  األبحاث  لتطوير   ،2013

قطاع  بني  املوقعة  االتفاقية  جانب  إىل 

يف  السعودية  املنظومة  دار  و  األبحاث 

أمام  األبواب  لفتح   2013 أكتوبر   24

الكويت  جامعة  يف  العلمية  املجالت 

املنظومة  بيانات  قاعدة  إىل  لالنضامم 

العلمية  لألبحاث  العاملي  الحضور  وتوفري 

العرض  تقديم  أيضاً  تم  وقد  العربية.  

كتيب  من  اإللكرتونية  للنسخة  األول 

العلمي  البحث  دعم  وإجراءات  قواعد 

الوصول  فرصة  للباحثني  يوفر  مام   ،2013

املنظمة  لية  الحا للقوانني  إلكرتونياً 

النرشة  احتواء  جانب  إىل  لبحثية،  ا للمنح 

يف  لرئيسة  ا للنقاط  واسعة  تغطية  عىل 

الكويت  جامعة  أبحاث  واحة  مرشوع 

تنفيذه.  وخارطة 

لنرشة  ا تضمنت  ذلك،  إىل  فًة  إضا

يا  لشقا ا مركز  يف  متثل  حرصياً  موضوعاً 

لتقنيات  ا متعدد  املتجددة  قة  للطا

معهد  مرشوع  عىل  لضوء  ا سلط  لذي  ا

لطلب  ا حول  لعلمية  ا لألبحاث  لكويت  ا

لكويت  ا دولة  يف  للطاقة  ملتنامي  ا

الشمسية.  لخلية  ا تكنولوجيا  وفاعلية 

باحث  لربنامج  األول  لبحث  ا وقدم 

حول  شاملة  دراسة  ه  لدكتورا ا بعد  ما

 TAI منتزه  يف  لعليا  ا لثدييات  ا أسنان 

استضافها  التي  امللصق  أيام  من  يوم  لكل 

)الكليات  مارس   18 يف  األبحاث  قطاع 

مارس   25 و  االجتامعية(  والعلوم  اإلنسانية 

حتوت  ا وقد   . ) لعلمية ا ت  لكليا ا (

لقطاع  لرئيسة  ا

ته  ليا وفعا األبحاث 

خالل  ثه  وأحدا

يو  ما من  لفرتة  ا

كتوبر  أ إىل   2013

امللصقات  كتيب   •

للكلــيات  العلميــة 

 – والعلمية  اإلنسانية 

ره  ا صد إ وتم   :2014
منفصلني  كتيبني  يف 

)20 ...... ص  )تتمة    

)من صفحة 18( أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...    
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ت  مللصقا ا جميع  عىل  ت  لكتيبا ا ه  هذ

 ، ت ليا لفعا ا يف  عرضها  تم  لتي  ا

يا  لقضا وا ت  ما الهتام ا عكست  حيث 

ت  لكليا ا ث  بحا أ يف  رصة  ملعا ا لبحثية  ا

 . ملستكملة وا ية  ر لجا ا

ت  كليا ت  ملصقا ت  ء جا وقد 

عية  الجتام ا لعلوم  وا ت  نيا إلنسا ا

يس  ر لتد ا هيئة  ء  ألعضا ٍج  نتا كإ

وطلبة  ين  عد ملسا ا رسني  ملد وا

كليات  خمس  يف  لعليا  ا ت  سا را لد ا

وكلية   ، ملصقات(  3 ( اآلداب  كلية  هي 

وكلية   ، ملصقات(  5 ( رية  اإلدا لعلوم  ا

الرشيعة  وكلية   ، ملصقات(  7 ( لرتبية  ا

 ، ملصقات(  10 ( اإلسالمية  لدراسات  وا

 ، ملصقات(  5 ( االجتامعية  لعلوم  وا

األبحاث  امللصقات  هذه  عرضت  حيث 

نيات  إلنسا ا من  ملتنوعة  ا املجاالت  يف 

ولها  تنا يتم  لتي  ا االجتامعية  لعلوم  وا

أما  نيات. إلنسا ا قطاع  كليات  يف  لياً  حا

احتوى  فقد  لعلمية  ا لكليات  ا كتيب 

تضمن  حيث   ، كبرياً تنوعاً  م  لعا ا هذا 

لباحثني  ا لعلمية  ا لكليات  ا نب  جا إىل 

لباحثني  وا لطبية،  ا لعلوم  ا كليات  من 

لعلمية.  ا لألبحاث  لكويت  ا معهد  من 

املشاركني  عىل  لية  لفعا ا اشتملت  لذلك، 

وثالث  علمية،  كليات  خمس  من 

ملعهد،  ا من  واملشاركني  طبية،  كليات 

إىل  ملعروضة  ا مللصقات  ا إجاميل  ليصل 

لتطلعات  ا تعرض  علمياً  ملصقاً   97

لباحثي  ملتنوعة  ا لعلمية  ا واالهتاممات 

 ، لعليا ا لدراسات  ا وطلبة  لكليات،  ا

احتوى  وقد  لخارجيني.  ا واملشاركني 

لهندسة  ا كلية  ملصقات  عىل  لكتيب  ا

لعلوم  وا  ، )41 ( لعلوم  وا  ، )10 ( لبرتول  وا

وهندسة  وعلوم   ، )15 ( تية  لحيا ا

لطب  وا  ، )3 ( لعامرة  وا  ، )6 ( لحاسوب  ا

لطبية  ا لعلوم  وا  ، )2 ( لصيدلة  وا  ، )2 (

لألبحاث  لكويت  ا ومعهد   ، )2 ( املساعدة 

 . )16 ( لعلمية  ا

للحركة  شاملة  صورة  الكتيبان  ويقدم 

جامعة  كليات  يف  الحالية  لبحثية  ا

وإنتاجهام  إعدادهام  تم  حيث  الكويت، 

اإلنتاج  لتوثيق  األبحاث  قطاع  داخل  تياً  ذا

الخامسة  الدورة  يف  املعروض  العلمي 

للكليات  العلمي  امللصق  يوم  لفعاليات 

العلمية،  للكليات  والسادسة  نية،  اإلنسا

 .2014/2013 األكادميي  العام  خالل 

هذه  إنتاج  من  لهدف  ا ويتمثل 

يف  عميل  مرجع  توفري  يف  لكتيبات  ا

لخارجية  ا واملؤسسات  لباحثني  ا متناول 

تعميمه  تم  حيث  املستخدمني،  ومختلف 

الجامعة،  يف  واملسؤولني  الكليات،  عىل 

املوقع  عىل  يعرض  كام  لقرار،  ا وصناع 

الجامعة  مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتوين 

وإصداره  إعداده  تم  وقد  لألبحاث. 

واإلنجليزية.  العربية  باللغتني 

جامعة  عن  ملحات   •

الكويت – 2014/2013: 
إلكرتونياً  وقد تم إصداره 

اإللكرتونية  املواقع  عىل 

الكويت  لجامعة 
يف  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  ومكتب 

شاملة  صورة  يقدم  حيث   ،2014 مارس 

لوحيدة  ا املؤسسة  جوانب  لجميع 

لتي  وا لكويت  ا دولة  يف  لعايل  ا للتعليم 

د  إعدا مسؤولية  تقها  عا عىل  تحمل 

تعليمياً  ملتميزة  ا لوطنية  ا در  لكوا ا

ًء  بنا واملعرفة  لعلم  با واملسلحة   ، وفكرياً

لبحث  وا للتعليم  لية  لعا ا لجودة  ا عىل 

 . ملياً عا املعتمد  لعلمي  ا

رص  للعنا تفصياًل  ر  ا إلصد ا م  يقد و

ئها  نشا إ منذ  يت  لكو ا معة  لجا ملكونة  ا

رحلتها  ى  مد وعىل   ،1 9 6 6 م  عا يف 

لتوسع  وا لنمو  وا لتطور  ا من  ملتميزة  ا

ت  لتخصصا ا ع  وتنو  ، ت لكليا ا د  عد يف 

ع  وتنو  ، لبحثية وا ميية  د ألكا ا مج  لربا وا

 ، لطلبة ا د  ا وتعد  ، لعلمي ا ملجتمع  ا

 ، لتحتية ا لبنية  وا  ، لعليا ا ت  سا را لد وا

تعمل  لتي  وا  ، ت ما لخد وا ر  د ملصا وا

ية  ر ا د إ منظومة  تحت  جميعها 

 . محكمة

جامعة  مدير  بكلمة  اإلصدار  استهل  وقد 

وتطلعاته  رؤيته  حملت  التي  الكويت 

نخبوية  كمؤسسة  الكويت  جامعة  لتطوير 

وثقافتها  العلمي  بامتيازها  تعرف  متميزة 

لخريجيها  التنافيس  واملستوى  البحثية 

 . تذتها وأسا

عىل  لضوء  ا ليسلط  ر  اإلصدا ء  وجا

تيجية  اإلسرتا املؤسسية  لة  لرسا ا

معية  لجا ا ملدينة  ا تناول  كام   ، فها وأهدا

عىل  فيها  لعمل  ا يسري  لتي  ا لجديدة  ا

مركزاً  لتصبح  االكتامل  نحو  وساق  قدٍم 

لكتاب  ا ويقدم  ألبحاث.  وا للتعليم  ملياً  عا

حدة،  عىل  كلية  كل  عن  مخترصة  نبذة 

معية  لجا ا مج  لربا ا استعراض  جانب  إىل 

هيئة  ء  وأعضا  ، لعليا ا لدراسات  ا مج  وبرا

لبحثي،  ا والنشاط  والطلبة،  لتدريس،  ا

واملصادر،  والخدمات  والوحدات،  واملراكز 

ملستقبلية.  ا واألولويات 

ملتنوعة  ا لصور  ا عىل  ر  اإلصدا ويحتوي 

لجامعة  ملية  لعا ا لصورة  ا تعكس  لتي  ا

غبني  لرا ا لعموم  وتقدمها  لكويت  ا

حول  ملة  لشا ا ملعلومات  ا عىل  لوقوف  با

لخدمات  وا لبحثية،  وا ألكادميية  ا مج  لربا ا

معة  لجا ملختلفة  ا واألنشطة  ملتنوعة،  ا

يف  لعلمي  ا لبحث  ا فصل  ويقدم  لكويت.  ا

لعلمية  ا األنشطة  ميكيات  دينا ر  اإلصدا

إىل   ، تها زا إنجا و وبرامجها  لبحثية  وا

مع  لعلمي  ا ونها  وتعا تها  كا رشا جانب 

دة  لقيا ملختلفة،  ا لخارجية  ا املؤسسات 

د  ألبعا ا نحو  املؤسيس  لعلمي  ا لبحث  ا

يري  معا خالل  من  ملنشودة  ا ملية  لعا ا

ملعتمدة  ا ألبحاث  وا لية  لعا ا لجودة  ا
)21 ...... ص  )تتمة    
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مئة  قا ييل  وفيام  لعلمية.  ا ملجاالت  ا

عن  درة  لصا ا املجالت  د  أعدا بأحدث 

إىل   2013 سبتمرب  من  لفرتة  ا يف  ملجلس  ا

:  2014 ير  فربا

والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   •
إبريل   ،149 العدد   ،39 املجلد  العربية، 

.2013

والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   •
يوليو   ،150 العدد   ،39 املجلد  العربية، 

.2013

والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   •
أكتوبر   ،151 العدد   ،39 املجلد  العربية، 

.2013

املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة   •
41، العدد 3، 2013.

املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة   •
41، العدد 4، 2013.

االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات   •
.2013 يونيو   ،33 املجلد 

االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات   •
.2013 سبتمرب   ،34 املجلد 

االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات   •
.2013 34، ديسمرب  املجلد 

املجلد  اإلدارية،  للعلوم  العربية  املجلة   •
.2013 3، سبتمرب  العدد   ،20

املجلد  اإلدارية،  للعلوم  العربية  املجلة   •
21، العدد األول، يناير 2014.

 

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  مجلة   •
.2013 94، سبتمرب  العدد   ،28 املجلد 

اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  مجلة   •
.2013 95، ديسمرب  العدد   ،28 املجلد 

املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة   •
31، العدد 124، خريف 2013.

 ،)1(  41 املجلد  للعلوم،  الكويت  مجلة   •
يناير 2014.

الخليج  دراسات  مركز  إصدارات   -3

العربية:   والجزيرة 

لخليج  ا سات  درا مركز  يستمر 

مجه  برا بعة  متا يف  لعربية  ا لجزيرة  وا

أصدر  حيث  ته،  معلوما در  ومصا

ملطبوعات  وا ئق  لوثا ا من  اً  عدد مؤخراً 

: كاآليت  لدورية  ا

منطقة  يف  ية  ر لجا ا ث  ا ألحد ا سجل  أ - 

 : بية لعر ا يرة  لجز وا لخليج  ا

رية  لجا ا األحداث  لوثيقة  ا هذه  وترصد 

لعربية،  ا لجزيرة  وا لخليج  ا منطقة  يف 

. وري د بشكل  رها  إصدا يتم  حيث 

 . ملياً عا

اإلصدار  ويقدم 

مالمئة  فرصاً  أيضاً 

والتطور  للنمو 

علمية  بيئة  يف 

تدعم  حيوية 

واالبتكار،  اإلبداع 

)من صفحة 20( أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ... أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...     

)28 ...... ص  )تتمة    

أحدث إصدارات مجالت مجلس النشر العلمي 2014/2013

استثامر  نحو  العلمي  باملجتمع  وتدفع 

العاملية  التنافسية  لبلوغ  وطاقاته  قدراته 

الوصول  وميكن  العلمي.  االمتياز  وتحقيق 

الكويت”   جامعة  عن  ملحات   “ إلصدار 

الكويت  جامعة  موقع  عىل  إلكرتونياً 

: اإللكرتوين 

h t t p : / / w w w . k u n i v . e d u / c o n s /

g roup s / ku / d o c u m e nt s / ku  c on -

   t e n t / ku  0 1 2 7 7 2 . p d f

معة  لجا ا مدير  ئب  نا مكتب  موقع  وعىل 

: ث بحا لأل

h t t p : / / w w w. o v p r. k u n i v. e d u / r e -

s e a r c h / p u b l i c a t i o n s / g l a n c e 1 4 _

  e n . p d f

لنسخة  ا تسري  ء،  لقرا ا وملعلومات 

مراحلها  يف  ر  اإلصدا من  املطبوعة 

 . قريباً للتوزيع  جاهزة  لتصبح  ئية  لنها ا

للغتني  با إنتاجه  و ر  اإلصدا د  إعدا تم 

واإلنجليزية.   لعربية  ا

من   ( العلمي  النرش  مجلس  إصدارات   -2

سبتمرب 2013 إىل فرباير 2014 (:

يف  لعلمي  ا لنرش  ا مجلس  يستمر 

ر  بإصدا نتاجه  إ خط  عىل  فظة  ملحا ا

لكويت  ا معة  جا يف  لعلمية  ا املجالت 

يقدم  حيث  منتظم،  دوري  بشكل 

ملقاالت  ا من  جديدة  سلسلة  للباحثني 

مختلف  يف  زها  نجا إ تم  لتي  ا سات  لدرا وا
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املنشورة  أوراقها  تصنيف  مستوى  عىل 

هدفت  وقد   .)JCR( لتقييم  وفقاً 

جامعة  حضور  تحقيق  إىل  أيضاً  الجهود 

العاملية  البيانات  قواعد  يف  الكويت 

و  للمعرفة     ISI شبكة  مثل  املرموقة 

العاملي  التصنيف  لرفع  وغريها،   Scopus

 Times Higher( الكويت  لجامعة 

Education,QS ranking( ووضعها يف 

املرموقة. العاملية  الجامعات  مصاف 

جوانب  ثالث  ذات  خطة  وضع  تم   .6

: الهدف  هذا  لتحقيق 

الدعم املستمر للكليات إلنجاز األبحاث   •
األساسية  العلوم  يف  الجودة  عالية 

والتطبيقية،  ويف اآلداب واإلنسانيات.

عقد  عرب  املشرتكة  األبحاث  تعزيز   •
مع  الجديدة  واالتفاقيات  الرشاكات  

الخارجية. املؤسسات 

لدعم  العلمي  البحث  ثقافة  تشجيع   •
للمخرجات  سيقود  الذي  اإلبداع 

القيمة  ذات  االستثنائية  العلمية 

واالقتصادية. االجتامعية 

إسرتاتيجيته  تصميم  األبحاث  قطاع  أعاد   .1

و  الكويت  جامعة  رؤية  مع  لتتوافق 

العلمي  البحث  أعطت  والتي  رسالتها، 

كأهم  األكادميية  للجوانب  مساوية  أهمية 

الوطنية  التنموية  األهداف  تناول  دعائم 

متميز  نظام  خالل  من  املعارصة  والحقائق 

الذي  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم 

ويشجع  واالمتياز،  الجودة  جوانب  يعزز 

الحتياجاته  ويستجيب  املجتمع  خدمة 

. ملختلفة ا

هدفت  اإلعتبار،  يف  الرؤية  هذه  وبوضع   .2

العام  خالل  األبحاث  قطاع  عمل  خطة 

العلمية  األسس  تقوية  إىل   2013/2012

البحث  تشجيع  خالل  من  املؤسسية 

الحيوية  القضايا  تناول  يف  العلمي 

الوطنية  األهمية  ذات  واألولويات 

استثامر  عرب  والصناعية،  واالجتامعية 

الكويت  جامعة  يف  العلمية  القوة  نقاط 

إليجاد  املتنوعة،   ومصادرها  وخرباتها 

ولتعزيز  األمد،   طويلة  العلمية  الحلول 

العمل،  فرص  وتوفري  االقتصادية،  التنمية 

العليا،   الدراسات  طلبة  قدرات  وتغذية 

تحقيق  نحو  املؤسسية  الجهود  ودفع 

بني  املتميزة  واملكانة  العاملي  الحضور 

العامل. الجامعات حول  أفضل 

أهداف  أربعة  األبحاث  قطاع  حدد  وقد   .3

: الهدف  هذا  لتحقيق  رئيسة 

تعزيز البحث العلمي يف جامعة الكويت :   •
من خالل األولويات ، واألداء ، واإلنتاجية، 

والجودة ، واملخرجات البحثية.

من  البحثية:  املخرجات  استثامر   •
القيمة  ذات  التطبيقية  األبحاث  خالل 

خربات  واستغالل  العالية،  العلمية 

االهتاممات  تناول  يف  الكويت  جامعة 

واالجتامعية  واالقتصادية  الوطنية 

العملية  الحلول  وتقديم  والصناعية، 

املالمئة.

من  الكويت:  جامعة  أبحاث  عوملة   •
الجودة،  عالية  اإلصدارات  خالل 

ورفع  واملؤمترات،  االخرتاع،  وبراءات 

الكويت. لجامعة  العاملي  التصنيف 

من  العلمي:  البحث  ثقافة  تطوير   •
خالل التنسيق والرشاكة مع املؤسسات 

والقطاعات  والعاملية،  املحلية 

واالجتامعية،  واالقتصادية  الصناعية 

ودعم الوعي عرب املحارضات والندوات 

العلمية. واملؤمترات 

قطاع  إسرتاتيجية  األهداف  هذه  وتحدد   .4

املؤسسية  الرؤية  لتحقيق  األبحاث 

لجامعة  العاملي  الحضور  بتحقيق  الخاصة 

العلمية  إنجازاتها  عىل  بناًء  الكويت 

واالعتامد  أبحاثها  وجودة  املتميزة 

تصنيفاً  تتبوء  حتى  لربامجها،  العاملي 

حول  الجامعات  نخبة  بني  متقدماً  عاملياً 

الذاتية،  البحثية  قدراتها  تطوير  عرب  العامل 

املتميز. العاملي  وحضورها 

قطاع  اتبع    ،2013/2012 العام  خالل   .5

يف  العالية  الجودة  سياسة  األبحاث 

املخرجات  رصد  بهدف  العلمي  البحث 

والوقوف  الكليات  جميع  يف  البحثية 

تحديد   2013/2012 العام  خالل  تم   .7

اإلعالن  تم  حيث  البحثية،  األولويات 

الوطنية  األولويات  من  مجاالً   15 عن 

بدعوة  القطاع  رشع  وقد  واملعارصة. 

يف  األبحاث  طلبات  لتقديم  الكليات 

عرب  األولويات  لتناول  املجاالت  هذه 

)23 ...... ص  )تتمة    
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بلغٍة  و  العمل.  سري  مراحل  مختلف  يف 

الكليات: أبحاث  أظهرت  إحصائية، 

• منواً بلغ 6.3 %  يف أبحاث الكليات خالل العام،   

• حيث تضمن عموم النشاط البحثي ماييل:

393 مرشوعاً جارياً )64.9 %(.  

125 مرشوعاً مستكمالً )20.6 %(.  

88 مرشوعاً قيد الدراسة )14.5 %(.  

العالية  امليزانيات  ذات  املشاريع  عدد  ارتفع   .11

بشكٍل ملحوظ خالل العام 2013/2012:

43.9 % )266 مرشوعاً( يف فئة  -/10,000    

د.ك( فام فوق، و

40.3 % )244 مرشوعاً( يف الفئة الوسطى   

 10,000/- و   4001 )من  امليزانية  من 

د.ك(.

بلغ اإلجاميل 84.2 % )510  بجمعهام معاً   

مشاريع( خالل العام 2013/2012.

انخفضت نسبة املشاريع يف الفئة األقل من   

إىل  لتصل  د.ك.(   4001 من  )أقل  امليزانية 

15.8 % )96 مرشوعا(.

التي  املتعددة  التخصصات  ذات 

ضخامً  ودعامً  كبريًة  موارداً  تتطلب 

وتكمن  أهدافها.  وتحقيق  لتنفيذها 

إمكانية  يف  الدراسات  هذه  أهمية 

ذات  استثنائية  ملخرجات  إنتاجها 

الحلول  تقدم  عالية  علمية  قيمة 

تناولها،  سيتم  التي  للقضايا  املالمئة 

واملعرفة. للعام  إثرائها  جانب  إىل 

شاركت   2013/2012 العام  خالل   .13

نشاط  يف  بفاعلية  الكليات  جميع 

الكلية  دخول  مع  املمولة،  األبحاث 

الحاسوب(  وهندسة  )علوم  الجديدة 

واحد. املمولة مبرشوع  األبحاث  ملجال 

مجال  يف  ملحوظ  تقدٍم  تحقيق  أيضاً  وتم   .9

يف  املتمثلة  الجديدة  الربامج  إطالق 

الدكتوراه.  مابعد  وباحث  الباحث  كريس 

الباحث  كريس  برنامج  تضمن  فقد 

املنصب،  هذا  يف  العامليني  الخرباء  تعيني 

حملة  لتعيني  األبواب  فتح  تم  بينام 

منصب  يف  التخرج  حديثي  الدكتوراه 

املشاريع  عىل  الدكتوراه  مابعد  باحث 

وخالل  مشاركني.  كباحثني  املعتمدة 

طلبات  دراسة  متت   2013/2012 العام 

 2 املناصب،  هذه  لشغل  متقدمني   10

مابعد  لباحث  و8  الباحث،  لكريس  منها 

كريس  عن  اإلعالن  تم  وقد  الدكتوراه. 

يجري  كام  الطبيعي،  للغاز   Shell رشكة 

طب  مجال  يف  مرشح  اعتامد  يف  النظر 

متقدمني    3 اعتامد  تم  بينام  األسنان، 

ويجري  الدكتوراه،  مابعد  باحث  ملنصب 

رابع. مرشٍح  اعتامد  يف  النظر  حالياً 

فقد  املمولة،  األبحاث  مجال  يف  أما   .10

يف  مسبوق  غري  منواً  األبحاث  قطاع  سجل 

 ،2013/2012 العام  الكليات خالل  أبحاث 

مشاريع   606 اإلجاميل  العدد  بلغ  حيث 

والتخصصات  األصالة  ذات  األبحاث 

الحلول  إليجاد  املتعددة  العلمية 

الدولة  تهم  التي  للقضايا  املالمئة  العملية 

الصناعي. والقطاع  واملجتمع 

الكليات  تشجيع  أيضاً  تم  وقد   .8

واستثامر  الجديدة  األفكار  لتطوير 

إنجاز  يف  اإلبداعية  ا  وقدراتها خرباتها 

جانب  إىل  املتقدمة،  الدراسات 

الدراسات  طلبة  قدرات  من  االستفادة 

املجال. هذا  يف  وطاقاتهم  العليا 

   Office of the Vice President for Research

    K u w a i t  U n i v e r s i t y

     Research Administration

2011

   Office of the Vice President for Research

    K u w a i t  U n i v e r s i t y

     Research Administration

2011

تحديٍث  إجراء  تم   ، آخر  جانٍب  من   .14

وإجراءات  قواعد  إلصدار  شامل 

حيث   ،2013 العلمي  البحث  دعم 

إضافية  ومواداً  جديدة  فصوالً  تضمن 

املنح  عمليات  سري  تنظم  وقوانني 

إطاراً  للباحثني  وتقدم  البحثية. 

عىل  للعمل  مبسطة  وخطوات  مرناً 

األبحاث.  مشاريع 

  إضافًة إىل ذلك، يعرض اإلصدار الفرص 

الجزائز  عىل  للحصول  املتنوعة 

املقدمة  التشجيعية  واملكافآت 

كحافْز للكليات عىل اإلبداع والتميز 

الفاعلة  واملشاركة  والبحثي  العلمي 

ويتم  املمولة.  األبحاث  نشاط  يف 

موقع  اإللكرتوين عىل  اإلصدار  عرض 

األبحاث قطاع 

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

rr/RSYRL_EN.htm
12.وقد كان ارتفاع توجه الكليات نحو املشاريع 

حيث  واعداً،  مؤرشاً  املرتفعة  امليزانيات  ذات 

الضخمة  بالدراسات  اهتاممها  تزايد  يظهر 

)من صفحة 22(  إنجازات قطاع األبحاث  ...     

)24 ...... ص  )تتمة    

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2013 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

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

*** يشمل كلية العلوم و كلية البنات الجامعية.

الجارية
   

المستكملة قيد الدراسة

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

حالة المشروع

393 181 156 56 جار

125 32 57 36 مستكمل

88 53 31 4 قيد الدراسة

606 266 244 96 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2012 /2013
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 31 أغسطس 2013(*

(%64.9(

(%20.6(

(%14.5(

606
510)%73.5)

(

 )
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تقديم  استمرارية  الجامعة  مجلس  15.اعتمد 

املكافآت البحثية التشجيعية لألبحاث ذات 

الجودة العالية والتأثري. وبعد الحصول عىل 

هذه املوافقة، سجلت املكافآت التشجيعية 

اإلجاميل  العدد  بلغ  حيث   ، جدد  فائزين 

األبحاث  عن  باحثاً   246 عليها  للحاصلني 

غري  واألبحاث   ،)%  33 باحثاً-   81( املمولة 

والتي   ،)%  46.7  - باحثني   115( املمولة 

وفقاً  املصنفة  العلمية  املجالت  يف  انترشت 

التقوميية  األعوام  خالل   )JCR( لتقرير 

و2012،  و2011،   ،2010( السابقة  األربعة 

باحثاً   50 ذلك، حصل  إىل  إضافًة  و2013(. 

)20.3 %( عىل املكافأة لحصوله عىل تقدير 

ممتاز يف التقرير النهايئ للمرشوع.

16. أما عىل صعيد التعاون البحثي، تم العمل 

مؤسسة   11 مع  مشرتكاً  مرشوعاً   52 عىل 

خارجية خالل العام 2013/2012  تضمنت:

)25 ص   ...... )تتمة    

أحدث االتفاقيات الموقعة مع المؤسسات الخارجية

)من صفحة 23(  إنجازات قطاع األبحاث  ...   

 KFAS, KPC, UNESCO, KOC, KNPC,

 KNG. UNEP, Astrazeneca,IMEC,

.Shofu Companay and 3M

األبحاث  قطاع  وقع   ، ذلك  إىل  17.إضافًة 

اإلسرتاتيجية  التعاون  اتفاقيات  العديد من 

العام  خالل  املشرتكة  األبحاث  إلنجاز 

2013/2012 كاآليت: 

توقيعها: تم  التي  الجديدة  أ-االتفاقيات 

يف  توقيعها  وتم   :IMEC-الكويت جامعة   •
19 ديسمرب 2012 إلنجاز األبحاث املشرتكة 

الشمسية  الخلية  تكنولوجيا  مجال  يف 

املتقدمة يف دولة الكويت.

جامعة الكويت-Shofu: وتم توقيعها يف 26   •
يف  املشرتكة  األبحاث  إلنجاز   2012 ديسمرب 

 Minimal Intervention مجال 

.Dentistry

 

الكويت  مؤسسة  األبحاث-  قطاع   •
يف  توقيعها  وتم  العلمي:  للتقدم 

األسس  لوضع   2013 فرباير   20

مام  الجذعية،  الخاليا  ألبحاث 

سيعمل عىل تقوية الروابط طويلة 

األمد بني املؤسستني العلميتني.

البرتول  األبحاث-رشكة  قطاع   •
توقيعها  وتم  الوطنية:  الكويتية 

لتعزيز   2013 إبريل   11 يف 

مجاالت  يف  اإلسرتاتيجية  الرشاكة 

والتطوير. البحث 

خالل  القادمة  ب-االتفاقيات 

:2014/2013 األكادميي  العام 

لألبحاث  الكويت  معهد   - الكويت  جامعة   •
العلمية: للتعاون البحثي والتبادل العلمي.

املنظومة  دار  مؤسسة   - الكويت  جامعة   •
لألبحاث  املوسع  العرض  لتحقيق  السعودية: 

جامعة  أبحاث  وإدراج  العربية،  باللغة 

النرش  مجلس  مجالت  يف  املنشورة  الكويت 

العلمي يف قاعدة بيانات املنظومة.

توسع  املتنوعة  االتفاقيات  هذه  مثلت  وقد 

مع  التنسيق  خالل  من  املشرتك  التعاون  آفاق 

املحلية واإلقليمية والعاملية، وسيظل  املؤسسات 

هذا النشاط إحدى أهم أولويات قطاع األبحاث 

الضخمة  والدراسات  املشاريع  ودعم  لتشجيع 

تنوع  تتطلب  التي  املتعددة  التخصصات  ذات 

الخربات واملصادر إليجاد الحلول املالمئة للقضايا 

والتعقيدات العلمية التي تواجهها البرشية.

التحتية، أضاف قطاع  البنية  18. أما عىل صعيد 

البحثية  املنح  األبحاث فئة جديدة إىل فئات 

البحثية  واملختربات  الوحدات  يف  متثلت 

الفئات  عدد  لريتفع   ،)SRUL( التخصصية 

املنح  من  فئات  عرش  إىل  للكليات  املقدمة 

البحثية. وقد اعتمد القطاع إىل اآلن مرشوع 

واحد تحت هذه الفئة لكلية العلوم، ومرشوع 

من  الفئة  هذه  وتهدف  الطب.  لكلية  آخر 

لتطوير  للكليات  الفرصة  إتاحة  إىل  املنح 

قدراتها  وبناء  البحثية،  وخدماتها  مرافقها 

بنية  وامتالك  الجودة،  عالية  األبحاث  إلنجاز 

تحتية ذات مستويات عاملية من التكنولوجيا 

واملختربات املتقدمة.

19. قادت الجهود املكثفـة لقطـاع األبحاث 

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2012 / 2013
)فترة ستة أشهر من 1 سبتمبر  2012 إلى 28 فبراير 2013(

اإلجمالي 3M SHOFU ASTRA 
ZENECA

 وبرنامج
األمم

 المتحدة
البيئي

 الحرس
 الوطني
الكويتي

 مؤسسة
 البترول
الكويتية

شركة
نفط

البترول

الكويت

شركة
نفط 

الكويت
اليونيسكو

 مؤسسة الكويت

للتقدم العلمي

 جامعة 

الكويت
الكلية

18 - - - - - - - - - 2 16 العلوم الطبية 
المساعدة

18 - - - - - - - - - 2 16 اآلداب

16 - - - - - - - - - - 16 العلوم اإلدارية

23 1 1 - - - - - - - 1 20 طب األسنان

15 - - - - - - - - - 1 14 التربية

83 - - - 1 1 2 1 - - 8 70 الهندسة والبترول

3 - - - - - - - - - - 3 الحقوق

101 - - 1 - - - - 1 - 9 91 الطب

19 - - - - - - - - - - 19 الصيدلة

151 - - - - - - - - - 16 134 العلوم

15 - - - - - - - - - - 15 الشريعة

27 - - - - - - - - - 3 24 العلوم االجتماعية

29 - - - - - - - - 1 - 28 كلية البنات 
الجامعية

518 1 1 1 1 1 2 1 1 1 42 466 اإلجمالي

24242424
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 إنجازات قطاع األبحاث  ...

نحو تحديد مفهوم اإلطار العام الخاص بإنشاء 

واحة أبحاث جامعة الكويت لخطوات تتخطى 

مرشوع  إىل  قادت  حيث  الواحة،  عمل  ورشة 

ملفهوم  العلمي  التحديد  إىل  يهدف  بحث 

الرئيسة  واملؤرشات  وأهدافها  ورسالتها  الواحة 

 .)KPIs( لألداء

وقد تم استكامل املرشوع وتقديم تقرير مفصل   

 .2013/2012 العام  خالل  واعتامده  ونقاشه 

بالتوافق  األبحاث  واحة  أهداف  جاءت  وقد 

مع الخطة اإلسرتاتيجية املعتمدة من الحكومة، 

فكرة  بوضوح  الدراسة  نتائج  حددت  حيث 

رسمت  كام  ورؤيتها،  وآيديولوجيتها  الواحة 

واقرتحت  لتنفيذها،  املفصلة  الطريق  خارطة 

مبديئ يف هذا  كتحرك  االفرتاضية  الواحة  إنشاء 

االتجاه قبل الرشوع يف خطة التنفيذ املرحلية. 

يف  الفعلية  الزمنية  الخطة  بدأت  وقد   .20

نحو  القطاع  بتحرك  الواحة  تنفيذ  سياق 

قوتها  ونقاط  الكليات  خربات  تحديد 

املتطورة  الجوانب  لنقل  متهيداً  البحثية، 

والتجارية  العلمية  اإلمكانيات  ذات 

كمركٍز  تطويرها  ليتم  الواحة  لبيئة 

وقد  العلمي.  والتطور  واالبتكار  لإلبداع 

االفرتاضية.  الواحة  مرحلة  يف  البدء  تم 

تشجيع  عىل  أيضاً  األبحاث  قطاع  ويعمل   .21

أبحاث  يف  العلمي  االنفتاح  أجواء 

لفعاليات  تنظيمه  خالل  من  الكليات 

اإلنسانية  للكليات  سنوياً  العلمي  امللصق 

35 ملصقاً  2013( وعرض فيه  )10 مارس 

واملدرسني  التدريس  هيئة  ألعضاء  علمياً 

العليا،  الدراسات  وطلبة  املساعدين 

 )2013 مارس   18( العلمية  وللكليات 

وبشكٍل  علمياً.  ملصقاً   53 فيه  وعرض 

الفعاليتني  امللصقات يف  عام، عرض إجاميل 

واملواضيع  التطورات  أحدث  ملصقاً(   88(

حيث  الكليات،  أبحاث  يف  املتناولة 

وتحديد  امللصقات  جميع  مراجعة  متت 

عنهم.  واإلعالن  بأفضلها  الفائزين 

 ،2012/2013 األكادميي  العام  ففي 

اإلنسانية  الكليات  عن  بالجوائز  فاز 

تدريس،  هيئة  أعضاء   3 واالجتامعية  

التدريس،  مساعدي  فئة  عن  واثنني 

الكليات  أما  عليا.  دراسات  وطالبي 

هيئة  أعضاء   3 منها  فاز  فقد  العلمية 

طلبة  و3  واحد،  مدرس  ومساعد  تدريس، 

عليا.  دراسات 

تكريم  سنوياً  يتم  ذلك،  إىل  22.إضافًة 

املتميز،  الباحث  جوائز  عىل  الحاصلني 

وأفضل باحث من الشباب، وجائزة أبحاث 

عىل  والحاصلون  العليا،  الدراسات  طلبة 

األكادميي  العام  فخالل  االخرتاع.  براءات 

هيئة  أعضاء  من   2 حصل   2013/2012

املتميز  الباحث  جائزة  عىل  التدريس 

والبرتول،  والهندسة  الطب  كليتي  من 

من  باحث  أفضل  جائزة  عىل  آخرين  و2 

العلوم  فئة  عن  الطب  كلية  من  الشباب 

العلوم  كلية  ومن  والتطبيقية،  األساسية 

واإلنسانيات.  اآلداب  فئة  عن  اإلدارية 

العليا  الدراسات  طلبة  أبحاث  جائزة  أما 

فئة  عن  واحد  طلبة،   3 عليها  فحصل 

درجة  فئة  عن  و2  الدكتوراه،  درجة 

باحثون   8 العام، حصل  وخالل  املاجستري. 

الواليات  املسجلة يف  االخرتاع  براءات  عىل 

املتحدة. 

الندوات واملحارضات  األبحاث  23.نظم قطاع 

خالل  التالية  والفعاليات  العمل  وورش 

 :2012/2013 األكادميي  العام 

 :)RIG( التمهيدي  البحث  سلفة  ندوة   •
التدريس  هيئة  أعضاء  وتنوير  لتوعية 

األبحاث  قطاع  بنظام  الجدد  الكويتيني 

املقدمة  والفرص  البحثية  باملنح  الخاص 

جامعة  يف  العلمي  البحث  إلنجاز  لهم 

الندوة يف األول من  الكويت. وقد عقدت 

 .2012 أكتوبر 

اإلنسانية  للكليات   )SPSS( عمل  ورشة   •
)28 ص   ...... )تتمة    

)من صفحة 24(  إنجازات قطاع األبحاث  ...  

األبحاث قطاع  نظمها  التي  العلمية  الفعاليات  لبعض  لقطات 

تصّور  واحة أبحاث جامعة الكويت

واحة أبحاث

 جامعة الكويت

KURP

CCOIDO

واحة االستكشاف

واالبتكار
واحة الرشاكة 

والتسويق

اإلجمالي 3M SHOFU ASTRA 
ZENECA

 وبرنامج
األمم

 المتحدة
البيئي

 الحرس
 الوطني
الكويتي

 مؤسسة
 البترول
الكويتية

شركة
نفط

البترول

الكويت

شركة
نفط 

الكويت
اليونيسكو

 مؤسسة الكويت

للتقدم العلمي

 جامعة 

الكويت
الكلية

18 - - - - - - - - - 2 16 العلوم الطبية 
المساعدة

18 - - - - - - - - - 2 16 اآلداب

16 - - - - - - - - - - 16 العلوم اإلدارية

23 1 1 - - - - - - - 1 20 طب األسنان

15 - - - - - - - - - 1 14 التربية

83 - - - 1 1 2 1 - - 8 70 الهندسة والبترول

3 - - - - - - - - - - 3 الحقوق

101 - - 1 - - - - 1 - 9 91 الطب

19 - - - - - - - - - - 19 الصيدلة

151 - - - - - - - - - 16 134 العلوم

15 - - - - - - - - - - 15 الشريعة

27 - - - - - - - - - 3 24 العلوم االجتماعية

29 - - - - - - - - 1 - 28 كلية البنات 
الجامعية

518 1 1 1 1 1 2 1 1 1 42 466 اإلجمالي
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إميان الحسن – قسم الكيمياء يف كلية العلوم ، مشاركة مع د. عيل   -2

بومجداد

العلوم  كلية  يف  والتغذية  الغذاء  علوم  قسم   – العسعويس  مريم   -3

الكيمياء يف  الحياتية ، مشاركة مع د. عبدالهادي بوعليان – قسم 

العلوم كلية 

أفراح مشاري العجمي – قسم العلوم البيولوجية يف كلية العلوم ،   -4

مشاركة مع د. مجدي شعبان منترص

مع  مشاركة   ، العلوم  كلية  يف  النبات  علم  قسم   – الدواي  ريم   -5

د. سعاد املزروعي

 
    

كلية  يف  البيولوجية  العلوم  قسم   – الحسن  محمد  جاسم  أ.د.   -1

العلوم

”Method of making an anti-inflammatory composition“

) Patent No.: US 8,55,532  B2 dated October 8, 2013(

أ. د. ميالد سامي بيطار – قسم علم العقاقري يف كلية الطب، و أ.د.   -2

فهد راشد املال – قسم علم األمراض يف كلية الطب

Method of diagnosing and treating oxidative stress-im-

paired wound healing

) Patent No.: US 8,637,461  B2 dated January 28, 2014(

كلية  الكيميائية يف  الهندسة  قسم   – البحري  عبدالجليل  د. طارق   -3

الهندسة والبرتول 

 Method of measuring the properties of petroleum fuels by

distillation

) Patent No.: US 8,645,079  B2 dated February 4, 2014(

د. بدر شفاقة العنزي – قسم إدارة التقنية البيئية يف كلية العلوم   -4

الحياتية

 ”Integrated Aeration system“

) Patent No.: US 8,668,187  B2 dated March 11, 2014(

د. فاطمة جساب السعيدي – قسم الطب النووي يف كلية الطب   -5

 Cancer-Imaging agent and method of Radioimaging using

the same

Patent No.: US 8,668,900  B2 dated March 11, 2014

سليامن خالد العبيد – قسم الفقه وأصول الفقه يف كلية الرشيعة   -1

والدراسات اإلسالمية

كلية  يف  التدريس  وطرق  املناهج  قسم   – الحريب  صنهات  غالية   -2

الرتبية

عائشة أحمد العازمي – قسم اإلدارة الرتبوية يف كلية الرتبية   -3

 

د. جايرسي جاكاماليث – معهد الكويت لألبحاث العلمية، مشاركة   -1

مع املهندس محمد عبدالسالم

د. عادل عبداملجيد حسني – معهد الكويت لألبحاث العلمية  -2

أ.د. محمد فكري العقاد – قسم الفيزياء يف كلية العلوم، مشاركة   -3

مع د. يارس عبدالرحيم – قسم الهندسة الكهربائية يف كلية الهندسة 

والبرتول

د. مجدي شعبان منترص – قسم العلوم البيولوجية يف كلية العلوم،   -4

مشاركة مع الطالبة أفراح مشاري العجمي

الهندسة  كلية  يف  الكهربائية  الهندسة  قسم   – الزايد  أمين  د.   -5

والبرتول ، مشاركة مع األستاذ سمري فهمي محمد والطالب محمد 

قوره عبدالعظيم 

م. سعاد البحر ، معهد الكويت لألبحاث العلمية  -1

الهندسة  كلية  يف  امليكانيكية  الهندسة  قسم   ، القالف  هاشم  م.   -2

والبرتول

السيدة أماين الياقوت ، معهد الكويت لألبحاث العلمية، مشاركة مع   -3

السيد آزاد إسامعيل والسيد مساعد الرومي والسيد محمد الكندري

د. هنادي املباريك ، قسم الهندسة املدنية يف كلية الهندسة والبرتول  -4

م. فاطمة الفهد ، معهد الكويت لألبحاث العلمية  -5

جراح الجناعي  ، قسم علوم األرض والبيئة يف كلية العلوم، مشاركة   -1

مع د. راو ديفي

“

”

“

”

”

“
) (
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Joint Project Session. in progress..!

لعلمية  ا كات  لرشا ا ل  مجا يف  لكويت  ا معة  جا توسع  عن  يعرب  “املرشوع   

لبدر ا للطيف  عبدا د.  . أ . . “ رجها  وخا لكويت  ا دولة  داخل  رجية  لخا ا ملؤسسات  ا مع 

إيجاد  في  المشتركة  الدراسات  علية  فا عن  بوضوح  تعبر  للمشروع  بية  اإليجا ئج  لنتا “ا
جامعة  خبرات  توحيد  خالل  من  الملحة  العلمية  يا  للقضا المالئمة  العملية  الحلول      
لألبحاث الجامعة  مدير  نائب  . . المجتمع”  إلفادة  النفطي  القطاع  مع  الكويت          

 

الكويت  جامعة  مدير  وحضور  رعاية  تحت 
األبحاث  قطاع  نظم  البدر،  عبداللطيف  أ.د. 

االحتفال الختامي ملرشوع البحث املشرتك الذي 

 ،)KU( ضم خربات الباحثني من جامعة الكويت

 ،)KNPC( الوطنية  الكويتية  البرتول  ورشكة 

 ،)PIC( البرتولية  الكيامويات  صناعة  ورشكة 

الحدث  استضاف  وقد  الكورية.   BNF ورشكة 

نائب مدير الجامعة لألبحاث أ.د. حسن السند 

وأ.د.  لبابيدي،  هيثم  أ.د.  مساعديه  بحضور 

حيث  العتيبي،  عبيد  وأ.د.  الساموي،  نجيب 

مايو   20 الجامعة يف  قاعة مجلس  تم عقده يف 

من  والخرباء  الباحثني  من  نخبة  بتواجد   2014

املؤسسات األربع.

وقد افتتح االحتفال مدير جامعة الكويت مرحباً 

يعرب  املرشوع  أن  إىل  تطرق  ،و  املميز  بالحضور 

الرشاكات  مجال  يف  الكويت  جامعة  توسع  عن 

بني  العلمية 

ت  سسا ملؤ ا

ملختلفة  ا

دولة  داخل 

يت  لكو ا

 ، وخارجها 

عربت  حيث 

ت  جا مخر

ع  و ملرش ا

أهمية  عن 

جهود  تظافر 

ت  عا لقطا ا

العلمية  القضايا  لحل  والصناعية  األكادميية 

واألبحاث  الدراسات  عرب  واإلنسانية  والوطنية 

أغلب  بأن  الجامعة  مدير  ذكر  وقد  املشرتكة. 

الوطنية  الكويتية  البرتول  رشكة  يف  القيادات 

خريجي  من  الكويتية  الرشكات  من  وغريها 

الكويت،  جامعة 

جامـعـة  أن  كام 

تلتزم  الكويت 

ر  ا ستمــر با

ملتطلبات  تلبيتها 

العاملة  القوى 

الرشكات   يف 

جــية  ر لخـــا ا

الخاص   والقطاع 

طــــريق  عـــن 

الخريجني  توفري 

من  املؤهلني 

وغريها  مهندسني 

أهمية  عن  حديثه  ويف  األخرى.  الوظائف  من 

الكويت  جامعة  مع  الخاص  القطاع  تعاون 

واالجتامعية،  العلمية  االهتاممات  تناول  يف 

مهمة  الرشاكات  هذه  أن  الجامعة  مدير  أكد 

الجديدة،  املعرفة  وإنتاج  األبحاث،  تقدم  يف 

طلبة  إرشاك  عرب  الوطنية  القدرات  وتطوير 

من  لالستفادة  والباحثني  العليا  الدراسات 

العلمي.  البحث  مجال  يف  وجهودهم  طاقاتهم 

لبذل  الحاجة  عىل  أيضاً  البدر  أ.د.  شدد  وقد 

الدراسات  الجهود املستمرة نحو إنشاء برنامج 

الكويت  جامعة  إنجازات  وعوملة  العليا، 

خريجي  دعم  و  تقوية  خالل  من  العلمية 

جامعة الكويت وباحثيها وعلامئها، وتشجيعهم 

خالل  من  الدكتوراه  درجة  عىل  الحصول  عىل 

وتحصيل  املتقدمة،  الخارجية  الدراسات 

العاملية  بالخربات  املطلوب  االحتكاك  فوائد 

متميزاً  بعداً  تضيف  تنافسية  بيئة  يف  املتميزة 

)29 ص   ...... )تتمة    

KNPC و PICاحتفالية ختام المشروع المشترك بين جامعة الكويت و

أثناء االحتفالية
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)من صفحة 19 (أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...  

2828

العلمي  البحث  كتابة  “أساليب  حول 

ألعضاء   ”)SPPS( اإلحصايئ  والتحليل 

العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس  هيئة 

ورشة  امتدت  وقد  اإلنسانية.  الكليات  يف 

نوفمرب   7 و   6 يومني يف  العمل عىل مدى 

.2012

ومثلت  املناخ:  تغري  حول  الوطنية  الندوة   •
األمم  وبرنامج  الكويت  جامعة  مبادرة 

املناخ  تغري  تأثريات  حول  البيئي  املتحدة 

واملناطق  املياه،  ومصادر  الطقس،  عىل 

العمل  خطة  لتطوير  كمقدمة  الساحلية، 

شهدت  وقد  الكويت.  لدولة  املناخية 

لتغري  النهايئ  التقرير  استكامل  الندوة 

املناخ يف األول من أكتوبر 2012.

 :SCOPUS-Spotlight عمل  ورشة   •
أكتوبر   3 يف  األبحاث  قطاع  نظمها  والتي 

بهدف   Elsevier مع  بالتعاون   2012

التكنولوجيا  أحدث  مبزايا  الكليات  توعية 

البيانات  قواعد  مختلف  إىل  الوصول  يف 

العلمية  احتياجاتهم  لتلبية  العاملية 

لبحثية.  وا

يف  “النرش  حول  يومني  مدى  عىل  ندوة   •

العامل  دول  يف  املحكمة  العلمية  املجالت 

وقد   .2012 ديسمرب  و19   18 يف  العريب”، 

مخرجات  ثقافة  دعم  إىل  الندوة  هدفت 

يف  املنشورة  العالية  الجودة  أبحاث 

)30 ص   ...... )تتمة    

وهي  الخاصة:  اإلصدارات  ب -سلسلة 

عىل  تعتمد  محكمة  علمية  سلسلة 

نتائج  املركز  أصدر  األبحاث،حيث 

الهوية  “تحديات  حول  دراسة 

طلبة  من  رشيحة  عىل  بناًء  الوطنية 

يوثق  بينام  الكويت”،  جامعة 

الندوة  توصيات  إصداراتها  آخر 

قضايا   “ حول  مؤخراً  املنعقدة 

املعارصة”،  املجتمعات  يف  الطفولة 

كاآليت:

دراسات  مركز  إصدارات  آخر  تضمن   •

تقريراً  العربية  والجزيرة  الخليج 

التوصيات  من  العديد  عىل  يركز 

املنعقدة  ندوته  عن  الناتجة 

الطفولة  قضايا   “ حول  مؤخراً 

وهي   ، املعارصة”  املجتمعات  يف 

الثقايف  املوسم  يف  األوىل  الندوة 

  .2014/2013

مدى  عىل  الندوة  امتدت  وقد   

مدير  وحضور  برعاية  يومني 

تضمنت  حيث  الكويت،  جامعة 

القضايا  تناولت  محارضات   10

والنفسية  والثقافية  االجتامعية 

املرتبطة  والصحية  والرتبوية 

املعارص.  املجتمع  يف  لطفولة  با

عىل  لندوة  ا برنامج  جدولة  متت  وقد   

لجلسة  ا قدمت  حيث  جلسات،  أربع 

الصحية  لخدمات  ا د  أبعا األوىل 

و  للطفل،  املقدمة  واالجتامعية 

أثر  عىل  نية  لثا ا لجلسة  ا ركزت 

لنفسية،  ا يا  لقضا ا من  غريها  و  اإلعالم 

لجوانب  ا لثة  لثا ا لجلسة  ا وناقشت 

بينام  لألطفال،  لتعليمية  وا لرتبوية  ا

لنقاش  بعة  لرا ا لجلسة  ا خصصت 

وسوء  واملخدرات  لعنف  ا يا  قضا

األطفال. ملة  معا

الهوية  تحديات   “ دراسة  ناقشت   •

رشيحة  لدى  الوطني  واالنتامء  الوطنية 

مختلف  الكويت”   جامعة  طلبة  من 

واالجتامعية  السياسية  يا  القضا

وأثر  الوطنية،  بالهوية  املتعلقة 

بعد  وما  واإلعالم  العوملة  عوامل 

. ثة ا لحد ا

والندوات:  املؤمترات  وقائع  سلسلة  ج-   

وندواته. املركز  مؤمترات  وتوثق 

ملنطقة  مختارة  وثائق  من  مجلدات  د- 

وجوارها  العربية  والجزيرة  الخليج 

املهمة  الوثائق  وتجمع  الجغرايف: 

يف  الرسمية  الجهات  عن  الصادرة 

عىل  تركز  الخليج،حيث  منطقة 

سياسياً  املنطقة  يف  الحالية  األحداث 

. وثقافياً واجتامعياً  واقتصادياً 

والدكتوراه:  املاجستري  رسائل  خالصات  ه- 

خالصات  اإلصدار  هذا  ويقدم 

والدكتوراه.  املاجستري  أطروحات 

ه  لدكتورا وا املاجستري  أطروحات  دليل  و- 

لعربية:   ا لجزيرة  وا لخليج  ا منطقة  يف 

الرئيسة  املعلومات  الدليل  هذا  ويقدم   

رسائل  مؤلفي  و  أطروحات  حول 

عىل  تركز  التي  والدكتوراه  املاجستري 

العربية،  والجزيرة  الخليج  منطقة 

هيئة  أعضاء  من  مؤلفون  كتبها  والتي 

أو جامعات  الكويت  التدريس يف جامعة 

الخليجي.  التعاون  مجلس  دول 

الباحثني  مساعدة  إىل  الدليل  ويهدف    

يف  إصداره  ويتم  باملنطقة،  املهتمني 

املاجستري  أطروحات  لتوثيق  مجلدين 

ه. لدكتورا وا

28282828
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 80-60 حرارة  درجات  عند  االنتقايئ  الذوبان 

درجة مئوية. كام أكدت نتائج تحليل األسطح 

املشتت  اإللكرتوين  الطيف  بطريقة  املتآكلة 

الذوبان  من  عالية  درجة  حدوث    )EDS(

مئوية  درجة   60 حرارة  درجة  عند  االنتقايئ 

للزنك  فقط   %  0.89 عىل  الحصول  تم  حيث 

80 درجة مئوية فلم  أما عند  والباقي نحاس. 

النتائج  وهذه  للزنك.  وجود  أي  هناك  يكن 

تؤيد تلك التي تم الحصول عليها من التحليل 

للمحاليل.  الكيميايئ 

أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...

29

عىل األقل فإن معدل ذوبان الزنك يكون أكرب من 

معدل ذوبان النحاس مقارنة مبحتوى العنرصين 

يف السبيكة. 

ملحاليل  الكيميايئ  التحليل  نتائج  أوضحت  وقد 

زيادة  إىل  يؤدي  الكلور  غاز  وجود  أن  التجارب 

مقارنة  والزنك  النحاس  أيونات  تركيز  يف  كبرية 

تم  وقد  الكور.  جود  عدم  يف  تذكر  ال  برتكيزات 

حرارة  درجات  عند   1= )ذ(  قيم  عىل  الحصول 

حدوث  عدم  يعنى  مام  مئوية  درجة   40-20

ذوبان انتقايئ للزنك من السبيكة يف هذا املدى 

عىل  لحصول  ا تم  وقد  الحرارة.  درجات  من 

يئ  النتقا ا ن  با و لذ ا مل  ملعا كبرية  قيم 

بدرجة  االنتقايئ  الذوبان  يعني حدوث  )والذي 

كبرية( يف وجود غاز الكلور عند درجات حرارة 

60-80 درجة مئوية.

امليكروسكويب  الفحص  نتائج  أوضحت  وقد 

امليكروسكوب  تحت  املتآكلة  لألسطح 

من  عالية  درجة  حدوث  املاسح  اإللكرتوين 

وبهذه  األكادميي.  منوهم  و  العلمية  لتجربتهم 

تقديره  عن  الجامعة  مدير  عرب  الكلامت، 

كام  االحتفال،  يف  املتميز  األكادميي  للجمع 

مشاريع  واستكامل  إنجاز  يف  بالتعجيل  طالب 

آماًل  الكويت،  جامعة  يف  العليا  الدراسات 

ليتخطى  العليا  الدراسات  طلبة  عدد  بازدياد 

الجامعي.  املستوى  طلبة  عدد 

الهدف  عن  تحدث  فقد  السند  حسن  أ.د.  أما 

للمرشوع  الختامي  االحتفال  إقامة  من 

أهمية  الضوء عىل  تسليط  واملتمثل يف  املشرتك 

املرشوع  أنتجها  التي  البحثية  املخرجات 

نقل  مجال  يف  متعددة  فوائد  تحمل  والتي 

للحلول  تقدميها  جانب  إىل  التكنولوجيا، 

وإسهامها  الصناعية،  للمشاكل  املالمئة  العملية 

إنجاز  عىل  القادرة  الوطنية  الكوادر  إعداد  يف 

ذات  األولويات  وتناول  العلمية  األبحاث 

تتعاون  السياق،  هذا  ويف  الوطنية.  األهمية 

والخرباء  املستشارين  مع  الكويت  جامعة 

الجنوبية، حيث  كوريا  و  النفطي  القطاع  من 

املتقدمة.  التكنولوجيا  عىل  حالياً  يعملون 

للمرشوع  اإليجابية  املخرجات  بأن  وأضاف 

الحوادث يف  تقليل  يف  مهمة  تطبيقات  تحمل 

تجنب  ويف  الكويت،  دولة  يف  النفط  مصايف 

االسباب  مختلف  عن  الناتجة  االنهيارات 

التصنيع.  عمليات  أثناء  تحدث  قد  التي 

الطاقات  قدرات  تطوير  جانب  وإىل 

القطاع  وتطوير  التكنولوجيا،  ونقل  البرشية، 

يف  للمرشوع  األوىل  األهمية  تكمن  النفطي، 

الفائدة  يحمل  الذي  العلمي  البحث  إنجاز 

املشرتكة  الدراسات  خالل  من  للمجتمع 

القطاع  خربات  بفاعلية  تستخدم  التي 

لجامعة  العالية  العلمية  والتنافسية  النفطي 

الكويت.

املرشوع  املشاركون يف  تكريم  تم  الختام،  ويف 

ورشكة  الوطنية،  الكويتية  البرتول  رشكة  من 

  BNF ورشكة  البرتولية،  الكيامويات  صناعة 

املهندس  املكرمون  تضمن  حيث  الكورية، 

التنفيذي  الرئيس  نائب  الجيامز،  أحمد 

الرضوان،  سعاد  د.  و  عبدالله،  ميناء  ملصفاة 

و  والتكنولوجيا،  األبحاث  قسم  مديرة 

التنفيذي  املدير  السعد،  أسعد  املهندس 

البرتولية،  الكيامويات  صناعة  لرشكة 

الفريق  رئيس  عباس،  أحمد  واملهندس 

البرتوكيامويات  صناعات  رشكة  من  البحثي 

واملوظفني  الباحثني  من  ومجموعة  البرتولية، 

املشاركة. الرشكات  من 

جامعة  ملدير  تكرميي  درع  تقديم  تم  وقد 

الكويت أثناء االحتفال، كام تم تكريم د.  غنيمة 

  . الرشاح واملهندس مصطفى نجم 

                                                                                            
www.kuniv.edu

 إنجازات قطاع األبحاث  ...

تكريم المشاركين في المشروع المشترك

)من صفحة 27( االحتفالية الختامية للمشروع المشترك  ...    

)من صفحة 15 ( أثر فقاعات غاز الكلورين...     
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إلفادة  التأثري،  ذات  العاملية  املجالت 

العلمي.  املجتمع 

ونقل  املعرفة  إدارة  حول  ندوة   •
فرباير   17 يف  عقدت  وقد  التكنولوجيا، 

يف  املعرفة  إدارة  عىل  وركزت   2013

الدول  يف  املستدامة  التنمية  مجال 

. بية لعر ا

العلمية”،  األوراق  كتابة  “فن  حول  ندوة   •
 18 يف    Elsevier مع  بالتعاون  وعقدت 

الكليات  تشجيع  بهدف   2013 فرباير 

ذات  البحثية  األوراق  ونرش  تأليف  عىل 

العاملية  واملستويات  العالية  الجودة 

لتنافسية. ا

مستوى  ارتفاع  “مخاطر  حول  ندوة   •
بسبب  الطقس  وأحوال  البحر  سطح 

14 مايو 2013  تغري املناخ”، وعقدت يف 

السيناريوهات  عىل  الضوء  لتسليط 

الكوارث  تسببها  التي  الخطرة 

الحاجة  عىل  الرتكيز  مع  الطبيعية، 

للتعامل  االستعداد  صندوق  إنشاء  إىل 

ملواجهة  األمد  طويلة  كرؤية  معها 

املناخ. تغريات 

األبحاث  لقطاع  الرئيسة  24.اإلصدارات 

يف  القطاع  استمر  اإللكرتونية:  ومواقعه 

نرش أهم اإلنجازات والفعاليات واألحداث 

اإلصدارات  من  سلسلة  خالل  من 

بلغ   2012/2013 العام  ففي  املتنوعة، 

باإلضافة  إصداراً،   19 إصداراته  إجاميل 

والزوار: الوفود   .25

حول  عرٍض  لتقديم  ثاليث  وفد   :IBM  •
جامعة  يف  واالبتكار  التصميم  مركز 

اإللكرتوين. واألمن  الكويت 

أملانيا. من  طلبة  وفد   •

التعاون  إمكانيات  لبحث  كوري  وفد   •
املتقدمة:  “املواد  حول  ندوة  وتقديم 

للدول  القادم  الجيل  منتج  الكربون، 

للنفط”. املنتجة 

قواعد  إىل  للوصول   Scopus وفد   •
العاملية. البيانات 

خاصة: 26.إنجازات 

صورة  األبحاث  قطاع  قدم  مرة،  ألول   •
املنشورة  لألبحاث  شاملة  تحليلية 

)من صفحة 28(  إنجازات قطاع األبحاث  ...   

30303030
www.ovpr.kuniv.edu/research

الفعاليات العلمية ، الندوات  والوفود  الزائرة

الكويت  جامعة  يف  املمولة  وغري  املمولة 

عامل  وبدون   )JCR( التأثري  عامل  حسب 

التأثري، حيث حدد أوراق الكليات املنشورة 

جانب  إىل   ،Q1,Q2,Q3,Q4 مجالت  يف 

غطى  وقد  تأثري.  عامل  بدون  املجالت 

التحليل فرتة خمس سنوات )2008-2012(، 

للكليات  املنشورة  األبحاث  معدل  قدم  كام 

وقد  التدريس.  هيئة  أعضاء  إجاميل  مقابل 

موسع،  بشكل  التحلييل  التقرير  تعميم  تم 

مدير  نائب  مكتب  نرشة  يف  نرشه  تم  كام 

إبريل  مارس/  عدد  لألبحاث،  الجامعة 

2013. وللمزيد من املعلومات، يرجى زيارة 

موقع قطاع األبحاث عىل الرابط اآليت:

http://www.ovpr.kuniv.edu/PoBox/

ResearchPublications/search.aspx

الكويت  جامعة  باحثي  من  فريق  توصل   •
إىل نتائج استثنائية يف مجال تآكل األسنان، 

 Royal مجلة  يف  البحث  نرش  تم  حيث 

ذا  البحث  كان  كام   ،Society Interface

األسباب  حدد  الذي  املتعددة  التخصصات 

أسنان  وتآكل  تلف  خلف  تقف  التي 

نرشة  يف  البحث  عرض  تم  وقد  الثدييات. 

.2013 إبريل  األبحاث، عدد مارس/ 

البحث  حقق  آخر،  استثنايئ  إنجاز  ويف   •
مؤسسة  و  الكويت  جامعة  بني  املشرتك 

تقدميها  تم  متميزة  نتائج  الكويتية  البرتول 

باحثو  توصل  حيث  مشرتكة،  جلسة  يف 

“االنعدام  تحقيق  إىل  الكويت  جامعة 

التام النبعاث الغازات” يف بحثهم الذي تم 

ورشكة  لكويت  ا جامعة  بني  لتعاون  با

(

)

)31 ...... ص  )تتمة    

متت طباعتها وعرضها  علمياً  ملصقاً   88 إىل 

جانب  إىل  العلمي،  امللصق  فعاليات  يف 

واملحارضات  للندوات  املتنوعة  االحتياجات 

الصحفية،  والترصيحات  العمل  وورش 

مواقعه  بتحديث  أيضاً  القطاع  يقوم  كام 

جدولة  ومتت  باستمرار.  األلكرتونية 

القادم  العام  خالل  إلنتاجها  إصداراً   31

.2014/2013
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 )PIC( البرتولية  البرتوكياموية  الصناعات 

لخزانات  خاص  احرتاق  نظام  تصميم  حول 

عىل  النتائج  هذه  وتعد  األمونيا.  غاز 

الصناعات  لقطاع  األهمية  من  عالية  درجة 

. لنفطية ا

قدم   :4 و   3 املتميزة  األبحاث  27.سلسلة 

لإلنجازات  املخترصة  النتائج  األبحاث  قطاع 

هيئة  أعضاء   8 حققها  التي  البحثية 

البحثية  املكافآت  عىل  حصلوا  تدريس 

وقد  أبحاثهم.  مخرجات  لتميز  التشجيعية 

النتائج يف نرشة قطاع األبحاث  وردت هذه 

وضع  رضورة  جانب  إىل   ، والرشاكات  التعاون 

مثل  االهتامم،  بؤرة  يف  الوطنية  االهتاممات 

يتعلق  فيام  أما  والكيامويات.  البرتول  صناعة 

ارتباطاً  املخرجات  ترتبط  اإلنسانيات،  بأبحاث 

الحقوق   التخصص، كام يف مجال  بطبيعة  وثيقاً 

أي  يف  واقعي  سيناريو  وهو  املثال،  سبيل  عىل 

الطاقة وخاصًة  أما بخصوص مجال  مكان آخر. 

الباعث  الثنايئ  الصامم  أجهزة  تقدم  اإلضاءة، 

للضوء )LED( إمكانات اقتصادية ضخمة تصل 

أن  املمكن  من   .1GB حتى  الطاقة  ترشيد  إىل 

جهاز  لدعم  اقتصادية  دراسة  جهة  أي  تنجز 

هناك  الواقع،  يف  الشمسية.  للخاليا   )LED(

فكرة  وهي  حاسمة،  لقرارات  ملّحة  حاجة 

الكويت  ومؤسسة  الكويت  جامعة  بني  للنقاش 

للتقدم العلمي، حيث يتم تنفيذ القرارات التي 

القادمة.  سنوات   5 إىل   4 خالل  اتخاذها  سيتم 

تصنيع  عىل  قادرون  أنكم  بوضوح  أرى  إننى 

جهاز  )LED( بأنفسكم. 

ويف ختام الجلسة، تقدم أ.د. حسن السند بالشكر 

وآرائه  الثمني  وقته  عىل  بدير  صالح  أ.د.  إىل 

مختلف  حول  ومقرتحاته  والواقعية  الرصيحة 

جوانب البحث العلمي، متمنياً فتح أبواب الفرص 

للتعاون بني جامعة الكويت وجامعة والية نورث 

كارولينا إلنجاز األبحاث والدراسات املشرتكة. وقد 

السند مجموعة من أحدث إصدارات  أ.د.  قدم 

قطاع األبحاث للوفد الزائر يف نهاية الجلسة.

وأكرث   ، -10,000د.ك.  وبني4001  د.ك.،    4000

من 10,000 د.ك.(. وأضاف أ.د. السند بأن نظام 

لتعزيزه  الدورية  للمراجعة  البحثية يخضع  املنح 

، وتقدم أحدث طبعة من دليل قواعد  وتقويته 

العديد   2013 العلمي  البحث  دعم  وإجراءات 

من العنارص الجديدة مثل برنامج باحث ما بعد 

الدكتوراه الخاص بتشجيع طلبة الدراسات العليا 

املمولة.  املشاريع  عىل  للتعيني  التخرج  حديثو 

من ناحيٍة أخرى، تم تقديم منصب جديد تحت 

الخرباء  نخبة  لتعيني  الباحث”  “كريس  مسمى 

العامليني واالستفادة من خرباتهم يف تقوية أبحاث 

الكليات يف مجاالت علمية وأولوية محددة. ويتم 

مخرجاتهم  لنرش  الكليات  باحثي  تشجيع  أيضاً 

التأثري  عامل  ذات  العاملية  املجالت  يف  البحثية 

يتم  كام   ،  )JCR( لتقرير  وفقاً  واملصنفة  العايل 

العليا ومكافأتها  الدراسات  أبحاث طلبة  تشجيع 

أن قطاع  أيضاً  بالذكر  بالجوائز والتقدير. وجديٌر 

للمخرجات  التشجيعية  املكافآت  يقدم  األبحاث 

املتميزة ذات الجودة العالية الناتجة عن األبحاث 

املمولة وغري املمولة. 

وتعترب التسهيالت العامة يف جامعة الكويت جزءاً 

املختربات  توفري  نحو  األبحاث  قطاع  سعي  من 

ذات  األبحاث  إنجاز  لتسهيل  املستوى  عاملية 

فئة  تأسيس  مؤخراً  تم  حيث  العالية،  الجودة 

إنشاء  عىل  الكليات  لتشجيع  املنح  من  جديدة 

املبنية  التخصصية  البحثية  واملختربات  الوحدات 

البحثية  القوة  نقاط  من  محددة  مجاالت  حول 

االعتامد  ذات  التنافسية  األبحاث  إنجاز  لتسهيل 

العاملي. ومتيض جامعة الكويت قدماً نحو إنشاء 

حيث   ،)KURP( الكويت  جامعة  أبحاث  واحة 

تم إنجاز دراسة شاملة لتطوير إطار املفهوم العام 

ووضع األسس وخارطة الطريق إلنشاء الواحة. وقد 

تم اعتامد نتائج الدراسة من قبل مجلس الجامعة، 

التي  االفرتاضية”  “الواحة  لتنفيذ  العمل  بدأ  كام 

االبتكار واالستكشاف  ستضم واحتني هام: واحة 

 .)CCO( والتسويق  التعاون  وواحة   ،  )IDO(

البحثية  القوة  نقاط  تحديد  عىل  حالياً  ونعمل 

إىل  املتقدمة  املجاالت  لنقل  الكويت،  يف جامعة 

واالبتكار  اإلبداع  جوانب  لتحقيق  الواحة  بيئة 

لقطاع  ذلك،  إىل  إضافًة  االستثنائية.  واالخرتاعات 

الفكرية،  امللكية  لحقوق  خاص  مكتٌب  األبحاث 

حيث يتم العمل عىل اخرتاعات الكليات وإرسالها 

لرباءات  املتحدة  الواليات  مكتب  يف  للتسجيل 

متميزة  بحثية  لدينا مخرجات  أن  يذكر  االخرتاع. 

يف املجاالت العلمية أكرث من املجاالت اإلنسانية، 

وهو ما نعمل حالياً عىل تخطيه بتشجيع الكليات 

اإلنسانية عىل تعزيز جودة ومكانة أبحاثها املختلفة. 

ملستوى  تقديره  عن  بدير  صالح  أ.د.  عرب  وقد 

الخدمات والتسهيالت البحثية يف جامعة الكويت، 

للباحثني  متاماً  مهيئة  البيئة  أن  عىل  أكد  حيث 

يف  هنا  العالية  الجودة  ذات  األبحاث  إلنجاز 

حول  أخرى  جامعة  أي  مثل  الكويت  جامعة 

من  املزيد  عقد  وجوب  عن  تحدث  وقد  العامل. 

عدد أكتوبر/نوفمرب 2012،  وعدد مارس/

.2013 إبريل  

أعاله  املذكورة  اإلنجازات  تعكس  وبينام 
األبحاث،  لقطاع  العلمية  الديناميكية  مدى 

إلدارة  فعال  نظاٍم  تطوير  يف  القطاع  سيستمر 

بجوانب  اهتاممه  جانب  إىل  البحثية،  املنح 

األبحاث  إلنجاز  واإلنتاجية  واألداء  الجودة 

طريقها  تجد  التي  العالية  الجودة  ذات 

عىل  اعتامداً  العاملية  البيانات  قواعد  إىل 

سينعكس  مام  املتميز،  العلمي  مستواها 

الكويت  جامعة  صورة  تحسني  عىل  شك  بال 

العاملي.  وتصنيفها  ومكانتها 

مهمة  أساس  األولويات  هذه  وتشكل 

تضع  حيث  رسالته،  و  األبحاث  قطاع 

لتطوير  املستقبلية  الطريق  لخارطة  األسس 

جامعة  رؤية  وتحقيق  الجامعية  األبحاث 

ورفع  العاملية،  األبعاد  ذات  الكويت 

العامل.  حول  الجامعات  أفضل  بني  مكانتها 

القطاع  يتقدم  الغاية،  هذه  ولتحقيق 

 2014/2013 الجديد  األكادميي  العام  نحو 

والفعاليات  باألنشطة  حافل  أعامل  بجدول 

الجديدة.  واملبادرات 

)من صفحة 8 (        قطاع األبحاث يعقد لقاًء مع أ.د صالح بدير  ...   

)من صفحة 30 (  إنجازات قطاع األبحاث  ...    

 إنجازات قطاع األبحاث  ...
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يف  العلمية  الديناميكية  استمرت 
مجال  يف  الكليات  جميع  عرب  االنتشار 

الكويت،  جامعة  يف  املمولة  األبحاث 

 570 إجاميل  األبحاث  قطاع  سجل  حيث 

من  األوىل  أشهر  الستة  خالل  مرشوعاً 

 2014/2013 الحايل  األكادميي  العام 

 .)2014 فرباير  إىل   2013 سبتمرب  )من 

مراحل  مختلف  يف  املشاريع  هذه  ومتر 

واضحة  صورة  يعطي  مام  العمل، 

كانعكاٍس  الكليات  أبحاث  يف  للنمو 

للدعم  األبحاث  قطاع  نظام  لفاعلية 

ومتعددة  متنوعة  فرصاً  يقدم  الذي 

واملبتكرة  املتقدمة  األبحاث  إلنجاز 

لية.  لعا ا الجودة  وذات 

املتطورة  الخدمات  أثر  ويتجىل 

يف  للباحث  الصديقة  املرنة  واآلليات 

يتلقاها  لتي  ا املشاريع  عدد  ضخامة 

الكليات  جميع  تسعى  حيث  القطاع، 

عملية  يف  فاعاًل  مشاركاً  لتكون 

فيها  مبا   ، لبحثية  ا املنح  عىل  الحصول 

كليات  مثل  حديثاً  املنشأة  الكليات 

الحاسوب  وهندسة  وعلوم  العامرة 

 %  3.7 نسبة  مشاريعهام  بلغت  واللتني 

الستة  األشهر  خالل   ) مرشوعاً  21 (

إىل  هذه  مشاركتهام  وتعترب  األوىل. 

تطوراً  األخرى  الكليات  جميع  جانب 

جديدة  آفاق  فتح  عىل  سيعمل  واعداً 

الكويت،  جامعة  يف  العلمي  للبحث 

القدرات  تعزيز  يف  سيسهم  كام 

)33 ...... ص  )تتمة    

الكليات  القائمة على تشجيع  الديناميكية  يمر في مرحلة متميزة من  قطاع األبحاث 
    على استثمار قدراتها وإمكاناتها في تناول القضايا والتعقيدات العلمية

          التي تشكل تحديًا لإلنسانية، وذات أثر إستراتيجي للتنمية 

الجودة  قيم  ترسيخ  عىل  يعمالن  لألبحاث  دعمه  ونظام  للقطاع  الحالية  السياسة 

والتميز االبتكار  عىل  الكليات  تشجيع  إىل  يسعيان  بينام  العلمي،  البحث  يف  واالعتامد 

أنها كما  الكليات،  أبحاث  من  نسبة  أعلى  تسجل  الجامعية  األبحاث  منح 
عام بشكٍل  الجامعية  لألبحاث  العلمية  األسس  تقوية  في  األهم  العامل 

عالميًا  العلمي  وتصنيفها  الكويت  جامعة  مكانة  لرفع  ضرورية  الجودة  عالية  العلمية  المخرجات 

عموم  تشكل  مشروعًا   570 إجمالي  يسجل  األبحاث  قطاع 
عن  يعبر  مما  الكليات،  جميع  في  الممول  البحثي  النشاط 
األشهر  الكويت خالل  جامعة  أبحاث  العلمي في  النمو 

2014/2013 األكاديمي  العام  األولى من  الستة 

32323232
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تطور  ويف  املبدعة.  املؤسسية 

العلوم  كلية  دخلت  آخر،  واعد 

بعد  الجديدة  بهويتها  الحياتية 

لبنات  ا كلية  من  مسامها  تغيري 

الجديد  املسمى  إىل  الجامعية 

واملعايري  التطورات  مع  املتوافق 

سجلت  حيث   ، عاملياً املقبولة 

 26 (  %  4.6 بنسبة  دخولها 

. ) مرشوعاً

خالل  املهمني  التطورين  هذين  ومع 

يتطلع  لعام،  ا من  األوىل  الستة  الشهور 

من  نشطة  مرحلة  إىل  األبحاث  قطاع 

مع  الكليات،  جميع  يف  العلمية  األبحاث 

املبتكرة  األبحاث  طلبات  نسبة  تفوق 

الفردية.  األبحاث  عىل  والشاملة 

نحو  كبرياً  توجهاً  أيضاً  القطاع  ورصد 

الخربات  تجمع  التي  املشرتكة  املشاريع 

الخارجية  املؤسسات  مع  للكليات  العلمية 

العلمية  لقيمة  ا ذات  الدراسات  لتنتج 

املجتمع،  باحتياجات  املبارشة  والعالقة 

وتنتج  املالمئة  الحلول  تقدم  لتي  وا

السياسة  هذه  وتعترب  الجديدة.  املعرفة 

لقامئة  ا لية  الحا القطاع  تيجية  إسرتا أساس 

تنتج  لتي  ا الجادة  األبحاث  تشجيع  عىل 

اإلجابات  وتقدم  الجديدة  املعارف 

الفرد  يواجهها  لتي  ا للتحديات  لوافية  ا

تقوية  يف  إسهامها  جانب  إىل  واملجتمع، 

خالل  ومن  املؤسسية.  القوة  جوانب 

الحالة  القطاع  يقيم  السياسة،  هذه  إطار 

هذه  خالل  املمولة  لألبحاث  لراهنة  ا

 ،2014/2013 األكادميي  العام  من  الفرتة 

متكاملة  تحليلية  صورة  يقدم  حيث 

جامعة  يف  العلمية  األبحاث  نشاط  لعموم 

الكليات  مشاركة  نسب  فيها  مبا  الكويت، 

لبحثي. وا العلمي  ئها  وأدا

إجاميل  األبحاث  قطاع  سجل   ، ئياً إحصا

التطور  مراحل  مختلف  يف  مرشوعاً   570

العام  من  األوىل  الستة  الشهور  خالل 

وتضمن   .2014/2013 الحايل  األكادميي 

 67.2 ( جارياً  مرشوعاً   383 اإلجاميل  هذا 

 ،)%  13.2 ( مستكماًل  مرشوعاً   75 و  ،)%

)%  19.6 ( الدراسة  قيد  مرشوعاً   112 و

توزيع  أظهر  وقد   .)  1 رقم  )الجدول 

لتمويل  ا مستويات  حسب  املشاريع  هذه 

 - مرشوعاً   265 ( للمشاريع  أكرب  تركيزاً 

نية  امليزا من  األقل  لفئة  ا تحت   )%  46.5

مبارشًة  يليها   ،) د.ك.  4001 من  )أقل 

أعىل  تحت  املشاريع  من  مقارب  عدٌد 

 10000 تتخطى  لتي  ا نية  امليزا من  فئة 

جاء  بينام   ،)%  44.5  - مرشوعاً   254( د.ك. 

الوسطى  الفئة  تحت  املشاريع  من  عدد  أقل 

 1 0 , 0 0 0 - 4 0 0 1 من  امليزانية  من 

)36 ...... ص )تتمة    

...  )من صفحة 32 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات 
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للتعاون  منسقة  خطة  ل  خال من 

لبحثي. وا لعلمي  ا

أمين  .د.  أ وسيقدم  لتدريس.  ا هيئة 

العلمي  امللصق  لية  فعا يف  محارضتني 

يف  االجتامعية  والعلوم  اإلنسانيات  لكليات 

 .2014 مارس   18 املوافق  الثالثاء  يوم 

يف  ن  لند معة  جا من  وفد  زار 
ير  مد ئب  نا مكتب  ة  ملتحد ا ململكة  ا

 2 0 1 4 ير  ينا  1 6 يف  ث  لألبحا معة  لجا ا

لسند  ا حسن   . د . أ مع  جتامٍع  ا لحضور 

 . ي بيد لبا هيثم   . د . أ ه  عد ومسا

 ، يغ كر ن  ونكا د  . د . أ لوفد  ا ضم  و 

يف  ية  و ألد ا يم  تقد مج  برنا ير  مد

 ، ن لند معة  جا يف  لة  لصيد ا كلية 

قسم  يف  رِضة  ملحا ا  ، ركر با ن  سوزا  . د و 

فقهم  را و   ، ن لند معة  جا يف  لصيدلة  ا

عد  ملسا ا ذ  ألستا ا  ، رة لبصا ا يعقوب   . د

 - لصيدلة ا كلية  يف  لصيدلة  ا قسم  يف 

 . يت لكو ا معة  جا

يف  كبرياً  ماً  هتام ا لوفد  ا ظهر  أ وقد 

مع  لعلمي  ا ون  لتعا ا ت  نا مكا إ بحث 

لصيدلة  ا الت  مجا يف  يت  لكو ا معة  جا

الت  ملجا ا من  وغريها  ية  و ألد ا يم  وتقد

دل  تبا نب  جا ىل  إ  ، لعالقة ا ت  ا ذ

. رف ملعا وا ت  لخربا ا

طاً  رتبا ا مرتبطة  الت  ملجا ا ه  هذ أن  ومبا 

 ، ير لتطو وا لبحث  ا الت  مبجا رشاً  مبا

ث  ألبحا ا حول  ت  حثا ملبا ا تركزت  فقد 

ون  لتعا ا عملية  صلة  وموا  ، ملشرتكة ا

والتطوير البحث  أنشطة  مجاالت  في  التعاون  إمكانات  بحث           

لكويت  ا جامعة  مدير  ية  رعا تحت 
قطاع  ينظم  لبدر،  ا للطيف  عبدا د.  . أ

لكليات  لعلمي  ا امللصق  يوم  األبحاث 

م  للعا ، االجتامعية  لعلوم  وا نيات  اإلنسا

وسيعقد   .2014/2013 األكادميي 

لكويت  ا مؤسسة  مع  لتعاون  با لحدث  ا

حيث   ، يتها وبرعا لعلمي  ا للتقدم 

سيد،  د  فؤا أمين  د.  . أ رة  زيا سيتضمن 

الخطط   “ حول  املؤسسة  ئزة  بجا ئز  لفا ا

م  للعا للمدن”  لطوبوغرايف  ا لتسجيل  وا

لحضارة  وا لتاريخ  ا ذ  وأستا  ،2009

لنصوص  ا مراجعة  مركز  ومدير  اإلسالمية 

منذ  بها  يعمل  لتي  وا األزهر، جامعة  يف 

لحايل. ا لوقت  ا وحتى   2009 لعام  ا

الكويت  جامعة  مدير  رحب  وقد 

املوافق  اإلثنني  يوم  ئر  لزا ا بالضيف 

عبيد  .د.  أ بحضور   2014 مارس   17

مدير  نائب  مساعد  لعتيبي،  ا

الخارجي  البحثي  للتعاون  الجامعة 

هذه  وسيعقب  األبحاث.  قطاع  يف 

نائب  مع  متعددة  لقاءات  لزيارة  ا

ومساعديه،  لألبحاث  الجامعة  مدير 

يف  املساعدين  والعمداء  العمداء  ومع 

االجتامعية،  والعلوم  اإلنسانيات  كليات 

أعضاء  و  األقسام  رؤساء  لقاء  جانب  إىل 

     

تحقيق  نحو  الحثيث  وسعيها  املؤسسية 

أفضل  بني  كادميياً  وأ علمياً  متميزة  مكانة 

بتميزها  املعروفة  ملية  لعا ا لجامعات  ا

ر  اإلصدا يعرض  مهمة  وهي  لعلمي،  ا

األسس  عىل  لقامئة  ا ملة  ملتكا ا نبها  جوا

لتطلعات  وا املؤسسية،  لجوهرية  ا

املستقبلية. لتحديات  وا واألهداف 

ملحات   “ ر  إصدا يقدم  م،  عا وبشكٍل 

 ”-2014/2013 لكويت ا جامعة  عن 

باألولويات  ملتعلقة  ا لتطورات  ا أحدث 

لعلمي  ا لتقدم  وا املؤسسية، 

لدراسات  ا طلبة  ومجتمع  لبحثي،  وا

محلياً  ء  للقرا يوجه  ،حيث  لعليا ا

املؤسسات،  ،ومختلف  ملياً وعا قليمياً  إ و

لفتح  لخريجني  وا لباحثني  وا واألكادمييني، 

جامعة  مع  كة  والرشا لتعاون  ا آفاق 

قات  لطا وا لقدرات  ا واستثامر  لكويت،  ا

لعاملي  ا وتصنيفها  نتها  مكا لرفع  ملتنوعة  ا

،وتشجيع  ملتقدمة  ا املعارف  خالل  من 

يف  االمتياز  واستهداف  ر،  واالبتكا اإلبداع 

املجاالت.   جميع 

لألبحاث الجامعة   مدير  نائب  مكتب 
لندن جامعة  وفد  يستقبل 

               ) 13 ...  )من صفحة   2014/2013 الكويت  جامعة  عن  لمحات  إصدار  يطلق  األبحاث  قطاع 

34343434
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سيد فواد  أ.د.  يستقبل  الجامعة  مدير 
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وسيمكن   . مل لعا ا يف  لعلمي  ا ج  لإلنتا

جميع  و  ث  ألبحا ا قطاع  مج  لربنا ا

من  يت  لكو ا معة  جا يف  حثني  لبا ا

 ، بة ملطلو ا ت  ملعلوما ا عىل  لحصول  ا

ير  ر لتقا ا د  ا إلعد ت  نا لبيا ا وتحليل 

عىل  لضوء  ا وتسليط   ، ت سا را لد ا و 

 ، يت لكو ا معة  جا يف  لعلمي  ا ط  لنشا ا

يف  ء  ا ألد ا تحسني  عىل  سيعمل  كام 

 . ة د محد الت  مجا

ء  ألعضا يعلن  أن  ث  ألبحا ا قطاع  يسر 
لدورة  ا إطالق  عن  لتدريس  ا هيئة 

ألبحاث  ا ت  طلبا لتقديم  للدعوة  ألوىل  ا

مؤسسة  من  ها  تلقا لتي  وا  ، )CFRP (

فق  لتوا با لعلمي،  ا للتقدم  لكويت  ا

من  للفرتة  لجديدة  ا تيجيتها  إسرتا مع 

ألسايس  ا لرتكيز  ا ويقع   .2016-2014

بحاث  أ تشجيع  عىل  لدعوة  ا لهذه 

الت  ملجا ا يف  لوطنية  ا ت  يا ألولو ا

 ، لبيئة وا ء  ملا وا قة  لطا ا مثل  لرئيسة  ا

فسية  لتنا ا ث  ألبحا ا ز  نجا إ نب  جا ىل  إ

لتطبيقات  وا  ، سية ألسا ا لعلوم  ا يف 

فية  الستكشا ا ث  ألبحا وا  ، عية لصنا ا

لتي  ا ة  ملتعدد ا ت  لتخصصا ا ت  وذا

ئدة  لفا وا لعلمية  ا لقيمة  ا تحمل 

وللمجتمع. لكويت  ا لدولة 

هيئة  ء  أعضا من  غبني  لرا ا ويستطيع 

ألبحاث  ا ت  طلبا تقديم  لتدريس  ا

الت  ملجا ا يف  ملشرتكة  وا فية  الستكشا ا

فق  لتوا با  ، ملؤسسة ا قبل  من  ملحددة  ا

رة  ا د إ تقدمه  لذي  ا لجديد  ا م  لنظا ا مع 

ملؤسسة  ا تقديم  عن  ملسؤولة  ا لبحوث  ا

لنموذج  لوصول  ا ملمكن  ا ومن  للدعم. 

األبحاث  تشجيع 

واملشرتكة،  التطبيقية، 

التخصصات وذات 

املتعددة  

إللكرتوين  ا ملوقع  ا عرب  مبارشة  لتقديم  ا

لعلمي  ا للتقدم  لكويت  ا ملؤسسة 

غبني  لرا ا وعىل   . )w w w.k f a s .org .kw (

ل  رسا إ ت  لكليا ا حثي  با من  ركة  ملشا ا يف 

ليتم  ث  ألبحا ا لقطاع  ملة  لكا ا تهم  طلبا

للتقدم  لكويت  ا ملؤسسة  لها  يصا إ

من  لتقديم  ا سيكون  حيث  لعلمي،  ا

.2014 ير  ينا  14 حتى   2013 نوفمرب   12

مراجعة  بعمليات  الطلبات  جميع  وستمر 

يف  البحوث  إدارة  ملتطلبات  وفقاً  موحدة  

وسيتم  العلمي.  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

املراجعة  بنتيجة  الطلبات  مقدمي  تبليغ 

. ير ينا ية  نها مع 

 
لها رسا إ لطلبات  ا تقديم  يف  غبني  لرا ا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا عىل   
2014 ير  ينا  14 حتى   2013 نوفمرب   12 من  ألبحاث  ا قطاع  إىل   

ئب  نا  ، لسند ا حسن   . د . أ ية  رعا تحت 
وبحضور   ، ث لألبحا معة  لجا ا ير  مد

 . د . أ و  ي  بيد لبا هيثم   . د . أ يه  عد مسا

ئب  نا مكتب  نظم   ، وي لسام ا نجيب 

عمل  ورشة  ث  لألبحا معة  لجا ا ير  مد

T h om - رشكة مع  ون  لتعا با  ملوظفيه 

 1 1 ء  بعا ألر ا يوم  يف   ،a s on  R e u t e r s

يف  ت  عا الجتام ا عة  قا يف   2 0 1 3 سبتمرب 

. ث لألبحا معة  لجا ا ير  مد ئب  نا مكتب 

معرباً  لحضور  با لسند  ا  . د . أ رحب  وقد 

لورش  ا ه  هذ مثل  لعقد  ته  د سعا عن 

مهمة  ضمن  تأيت  لتي  ا يبية  ر لتد ا

بتشجيع  ملتعلقة  ا ث  ألبحا ا قطاع 

ير  وتطو  ، لعلمي ا لبحث  ا عم  ود

معة  جا يف  ت  را لقد وا ت  را ملها ا

ت  ما لخد ا فضل  أ يم  لتقد يت  لكو ا

. حثني للبا

لورشة  ا ه  هذ من  ف  لهد ا ن  كا وقد 

عىل  املوظفني  تدريب  يف  متمثاًل 

برنامج  استخدام 

هو  و ،I n C i t e s T M

عىل  إلكرتوين  برنامج 

املعلومات  شبكة 

البحث،  أداء  لتقييم 

اإلنتاجيـــة  وتحليــل 

ومقارنتها  العلميـــة، 

مخـــرجـــات  مــع 

املحلية  املؤسسات 

والعاملية. واإلقليمية 

ا  هذ عد  يسا و

لخطط  ا وضع  عىل  مج  لربنا ا

ء  ا ألد ا تقييم  نب  جا ىل  إ  ، تيجية إلسرتا ا

 ، لضعف وا لقوة  ا ط  نقا وتحليل 

ولة  د يف  لبحثية  ا ت  يا ألولو ا يد  وتحد

. يت لكو ا

شبكة  مج  لربنا ا ا  هذ م  يستخد و

 ، )We b  O f  K n o w l e d g e ( ملعرفة  ا

جع  ملرا ا هم  أ من  ة  حد وا تعترب  لتي  وا
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.)  1 رقم  الجدول  الصغرية) 

تدخل  مل  الدراسة  قيد  املشاريع  أن  ومبا 

األسايس  الرتكيز  يظل  بعد،  النشطة  للحالة 

بشكل  معتمداً  الكليات  أداء  قياس  يف 

واملستكملة  الجارية  املشاريع  عىل  كيل 

األكادميي  العام  من  الفرتة  هذه  خالل 

 9  - عاً مرشو  5 1 (  . ك . د

عدد  بلغ   ، معاً وبجمعهام   .)%

فئات  وأقل  أعىل  يف  املشاريع 

 ،)%  91 ( 519 مرشوعاً  امليزانية 

لبحثية  ا التوجهات  يعكس  مام 

وتذبذبها  الكليات  يف  الحالية 

ذات  الصغرية  املشاريع  بني 
الزمنية  واملدة  املحدودة  األهداف 

ذات  الشاملة  واملشاريع   ، القصرية 

مصادراً  تتطلب  لتي  ا املتعددة  األهداف 

ومخرجاتها  نتائجها  لبلوغ  ضخمة 

من  الضخم  العدد  ويعترب  املحددة. 

تطوراً  نية  امليزا فئات  أقل  تحت  املشاريع 

القطاع  فيه  يسعى  الذي  الوقت  يف  مهاًم 

تها  قدرا استثامر  عىل  الكليات  لتشجيع 

املتقدمة  الدراسات  إنجاز  يف  تها  وخربا

العلمية  االهتاممات  دمج  عرب  واملبتكرة 

ليتم  املتنوعة  واملجاالت  التخصصات  بني 

يعود  مشرتك  بشكل  امللحة  يا  القضا تناول 

واملجتمع.  العلم  عىل  لفائدة  وا بالنفع 

وراء  السبب  يكون  أن  املحتمل  ومن 

الصغرية  املشاريع  من  الضخم  العدد  هذا 

ذات  باملشاريع  للباحثني  مؤقتاً  اهتامماً 

القصرية  الزمنية  واملدة  املحددة  األهداف 

وتطوير  أكرب  أهداف  لوضع  بحثي  كأساٍس 

تتناول  شمولية  وأكرث  أعمق  دراسات 

املالمئة.  الحلول  وتقدم  امللحة  يا  القضا

لقادمة  ا الفرتة  يف  القطاع  سيعمل  لذلك، 

كثب  عن  الكليات  اهتاممات  رصد  عىل 

بني  لبحثية  ا تفضيالتها  نوعية  لتحديد 

الشاملة  والدراسات  الصغرية  املشاريع 

أولوياته  تحديد  إعادة  عىل  ليقوم 

يف  العلمي  البحث  وتوجهات  وسياساته 

ذلك.  عىل  ًء  بنا الكويت  جامعة 

يتعلق  فيام  املشاريع  بتحليل  أما 

أخرى  مرة  األرقام  أظهرت  فقد   ، لتها بحا

 118 ( الجارية  املشاريع  من  أكرب  عدداً 

املستكملة  واملشاريع   ،)%  49  - مرشوعاً 

فئة  أقل  تحت   )%  62.7  - مرشوعاً  47 (

 4001 من  األقل  نية  امليزا فئات  من 

املشاريع  من  عدد  أعىل  جاء  بينام   ، د.ك.

 )%  60.7  - مرشوعاً   68 ( الدراسة  قيد 

األكرث  نية  امليزا فئات  من  فئة  أعىل  تحت 

املرتفع  العدد  ويأيت  د.ك.   10000 من 

فئة  أعىل  تحت  الدراسة  قيد  للمشاريع 

توجه  يف  األمل  ليجدد  نية  امليزا فئات  من 

يف  الخيار  هذا  نحو  الكليات  تفضيل 

املشاريع  عىل  وتفوقه  العلمية  37(األبحاث  ...... ص )تتمة    
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بلغ  لذي  وا  ،2014/2013

مرشوعاً   458 إجاميل 

هذا  من   .)  2 رقم  لجدول  )ا

العدد جاء 411 مرشوعاً )90 %( 

لكويت،  ا جامعة  بتمويل 

بتمويل   )% 10 ( 47 مرشوعاً  و

املؤسسات  مع  مشرتك 

عىل  وبتوزيعها  الخارجية. 

اإلحصائيات  بينت  الكليات، 

)العلوم،  العلوم  كليات  تفوق 

لحاسوب،  ا وهندسة  وعلوم 
بقية  عىل  ئها  ا بأد تية(  لحيا ا لعلوم  وا

 35 .8 ( مرشوعاً   164 بإجاميل  لكليات  ا

مبارشة  تليها   ، ومستكماًل ياً  ر جا  )%

وطب  لطب،  ا ( لطبية  ا لعلوم  ا كليات 

لطبية  ا لعلوم  وا لصيدلة،  وا ن،  ألسنا ا

 32 .8 ( مرشوعاً   150 بعدد  عدة(  ملسا ا

ب،  آلدا ا ( ت  نيا إلنسا وا فاآلداب   ، )%

لحقوق،  وا لرتبية،  وا  ، ية ر ا إلد ا لعلوم  وا

اإلسالمية،  ســــات  لدرا وا لرشيــعــة  وا

مرشوعاً   79 بعدد  االجتامعية(  لعلوم  وا

لبرتول  وا لهندسة  ا كلية  ثم   ، )%  17 .2 (

ومستكماًل  ياً  ر جا مرشوعاً   65 بعدد 

 . )% 14 .2 (

رية  لجا ا ريع  ملشا ا عن  اً  وبعيد

ريع  ملشا ا عدد  يعكس  ملستكملة،  وا

 112 ( سة  لدرا ا قيد  لجديدة  ا

لكليات  ا حامس  رية  ستمرا ا  ) مرشوعاً

ركة  للمشا لسعي  ا يف  ميكيتها  ودينا

م،  لعا ا هذا  ويف  لبحثي.  ا لنشاط  ا يف 

لعامرة  ا ( ن  لجديدتا ا ن  لكليتا ا سجلت 

دخولهام  لحاسوب(  ا وهندسة  وعلوم 

قطاع  يف  ملمولة  ا ألبحاث  ا ل  ملجا ألول  ا

قيد  اً  جديد مرشوعاً   13 بإجاميل  ألبحاث  ا

قدمت  حيث  لحايل،  ا لوقت  ا يف  سة  لدرا ا

بلغت  بينام  مرشوعني  لعامرة  ا كلية 

لحاسوب  ا وهندسة  علوم  كلية  ريع  مشا

قيد  ريع  ملشا ا عدد  وبتحليل   . مرشوعاً  11

ء  جا أغلبها  أن  نجد   ، )112 ( سة  لدرا ا

 - مرشوعاً  83 ( لكويت  ا معة  جا بتمويل 

ملتبقي  ا لعدد  ا ء  جا بينام   ، )%  74 .1

الخارجية  املصادر  مع  مشرتك  بتمويل 

العدد  كان  وقد   .)%  25.9  - مرشوعاً  29 (

من  مقدم  الجديدة  املشاريع  من  األكرب 

وعلوم  والعامرة،  العلوم،   ( العلوم  كليات 

الحياتية(  والعلوم  الحاسوب،  وهندسة 

تليها   ،)%  42 ( مرشوعاً   47 بلغ  حيث 

وطب  )الطب،  الطبية  العلوم  كليات 

الطبية  والعلوم  والصيدلة،  األسنان، 

 ،)%  25 ( مرشوعاً   28 بعدد  املساعدة( 

)اآلداب،  واإلنسانيات  اآلداب  فكليات 

والحقوق،  والرتبية،  اإلدارية،  والعلوم 

والعلوم  اإلسالمية،  والدراسات  والرشيعة 

 ،)% 17.8 ( 20 مرشوعاً  بعدد  االجتامعية( 

مرشوعاً   17 بعدد  والبرتول  فالهندسة 

الجارية  املشاريع  وبتحليل   .)%  15.2 (

كليات  ظلت   ،) مرشوعاً  383 ( فقط 

املنح  عىل  الحاصلني  صدارة  يف  العلوم 

 ،)%  36.8 ( مرشوعاً   141 بإجاميل  لبحثية  ا

 131 بإجاميل  الطبية  العلوم  كليات  تليها 

والبرتول  الهندسة  ثم   ،)%  34.2 ( مرشوعاً 

)38 ...... ص  )تتمة    
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فاآلداب   ،)%  14.9 ( مرشوعاً   57 بإجاميل 

 14.1 ( مرشوعاً   54 بإجاميل  واإلنسانيات 

.)  2 رقم  %()الجدول 

 )383 ( الجارية  املشاريع  وبتوزيع 

أظهرت  لتمويل،  ا مستويات  حسب 

 188 ( للمشاريع  كبرياً  تركزاً  اإلحصائيات 

من  األقل  لفئة  ا تحت   )%  49.1  - مرشوعاً

يليها   ،) د.ك.  4001 من  )أقل  نية  امليزا

 170 ( املشاريع  من  مقارب  عدد  مبارشة 

األعىل  لفئة   ا تحت   )%  44.4  - مرشوعاً

د.ك.(،   10,000 من  )أكرث  نية  امليزا من 

لفئة  ا تحت  املشاريع  سجلت  بينام 

10,000- )من  نية  امليزا من  الوسطى 

املشاريع  من  نسبة  أدىن  د.ك.(   4001

)الجدول   )%  6.5  - مرشوعاً  25 ( الجارية 

 )75 ( املستكملة  املشاريع  أما   .)  3 رقم 

جاءت  حيث  مامثاًل،  منطاً  عكست  فقد 

من  األقل  لفئة  ا تحت  منها  نسبة  أعىل 

يليها   ،)%  62.7  - مرشوعاً   47  ( نية  امليزا

لفئة األعىل  21.3 %( تحت ا  - 16 مرشوعاً (

 16  - مرشوعاً  12 ( أخرياً  و  نية،  امليزا من 

نية.  امليزا من  الوسطى  لفئة  ا تحت   )%

املستكملة  املشاريع  توزيع  أظهر  وقد 

لكليات  منها  معدل  أعىل  الكليات  حسب 

 25 ( االجتامعية  والعلوم  اإلنسانيات 

 23 ( العلوم  فكليات   ،)%  33.3  - مرشوعاً

العلوم  كليات  تليها   ،)%  30.7  - مرشوعاً

كلية  ثم   ،)%  25.3  - 19 مرشوعاً  ( الطبية 

)%  10.7 مشاريع-   8 ( والبرتول  الهندسة 

.)3 رقم  )الجدول 

الجارية  املشاريع  إجاميل  وبتحليل 

مصدر  حسب   )458 ( واملستكملة 

الكويت  جامعة  أن  يتضح  لتمويل،  ا

لبية  لغا والرئيس  األكرب  املمول  هي 

بينام   ،)%  90  - مرشوعاً  411 ( املشاريع 

املتبقي  العدد  الخارجي  الدعم  توىل 

 .)%  10  - مرشوعاً  47 ( املشاريع  من 

برنامج  يف  خارجية  مؤسسات   10 وتشارك 

الكويت  جامعة  مع  املشرتكة  األبحاث 

وتناول  واملصادر  الخربات  لتقديم 

واألولويات  تيجية  اإلسرتا االهتاممات 

الصناعية  يا  للقضا الحلول  يجاد  وإ

هذه  وتعترب  واالجتامعية.  واالقتصادية 

لية  عا درجة  عىل  والدراسات  األبحــاث 

اآلفاق  توسعة  يف  ملساهمتها  األهمية  من 

قطاع  يعمل  حيث  املؤسسية،  العلمية 

سعيه  من  كجزٍء  تشجيعها  عىل  األبحاث 

ذات  الضخمة  الدراسات  لدعم  لدائم  ا

إىل  تهدف  التي  املتعددة  التخصصات 

امللحة.لذلك،  يا  والقضا األولويات  تناول 

رشاكاته  مجال  توسعة  عىل  القطاع  يعمل 

إلنجاز  وتقويتها  الخارجية  لبحثية  ا

العلمية  لقيمة  ا ذات  املتقدمة  األبحاث 

هذه  األبحاث  قطاع  ويقدر  واالجتامعية. 

رشيكة  كونها  كبرياً  تقديراً  الرشاكات 

حيث  العلمي،  لتقدم  وا لنجاح  ا يف 

يف  مشرتكاً  مرشوعاً   47 مسؤولية  تتحمل 

الجهات  وتتضمن  العمل.  مراحل  مختلف 

)39 ...... ص )تتمة    
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39

أبحاث  مشاريع  لفئة  الكليات  تفضيل 

األبحاث  أساس  شكلت  والتي  الجامعة 

املنح  فئات  سائر  مع  باملقارنة  الجامعية 

لتفضيل  ا هذا  استمرار  ويتوقع  األخرى. 

الكويت  جامعة  يف  الكليات  أبحاث  يف 

األخرى  املنح  فئات  جميع  ارتباط  بسبب 

فئة  تظل  بينام   ، محدد  هدف  بتحقيق 

وتعزيز  تقوية  أساس  الجامعة  أبحاث 

طريق  عىل  املؤسسية  العلمية  األسس 

الكويت. جامعة  يف  العلمي  البحث  عوملة 

دعم  إىل  األبحاث  قطاع  يسعى  وبينام 

عىل  اعتامداً  لية  لعا ا الجودة  أبحاث 

يبقى  بنجاح،  املستكملة  املشاريع 

متمثاًل  الجودة  قياس  يف  األهم  العامل 

مخرجات  وهي  العلمية،  اإلنتاجية  يف 

املجالت  يف  نرشها  يتم  لتي  ا البحث 

العلمية  املكانة  ذات  املحكمة  العاملية 

ملقياس  وفقاً  العايل  لتأثري  وا لرفيعة  ا

لبحثية  ا اإلنتاجية  تعترب  لذلك،   .JCR

املرشوع  أداء  تحديد  يف  األول  العامل 

عىل  الوقوف  لتايل  وبا عام،  بشكل 

الكليات  أبحاث  لجودة  الفعيل  املستوى 

قطاع  سياسة  وتقوم  الكويت.  جامعة  يف 

لعالية  ا الجودة  بأبحاث  الخاصة  األبحاث 

عامل  إدخال  عىل  الكليات  تشجبع  عىل 

مع  لبحثية،  ا مشاريعهم  يف  الجودة 

املتميزة  املخرجات  إنتاج  عىل  الحرص 

طريقها  تجد  التي  عاملياً  واملعتمدة 

املحكمة  العاملية  املجالت  أفضل  يف  للنرش 

لتأثري.  وا الجودة  مستويات  أعىل  ذات 

وثبات،  بروية  مثارها  السياسة  هذه  وتؤيت 

كثرية  تحسينات  إدخال  عىل  تعمل  حيث 

الكليات،  أبحاث  مخرجات  مستوى  عىل 

يف  املنشورة  األبحاث  عدد  ارتفاع  مع 

مستوى  بارتفاع  املعروفة  املجالت  أفضل 

معتمدة.  علمية  أبحاث  من  فيها  ينرش  ما 

يف  واعداً  مؤرشاً  التطور  هذا  ويعترب 

فاعلية  يعكس  حيث  الكليات،  أبحاث 

لبحثية  ا للمنح  األبحاث  قطاع  نظام 

الجودة  ثقافة  دعم  يف  الواضح  وأثره 

ما  وهو  املؤسيس،  البحث  يف  لعالية  ا

العاملية  املكانة  رفع  إىل  شك  بال  سيؤدي 

جودة  عىل  اعتامداً  الكويت  لجامعة 

العلمية. مخرجاتها  واعتامد  أبحاثها 

حول  املتوفرة  اإلحصائيات  وتقدم 

مدى  عىل  للكليات  لبحثية  ا اإلنتاجية 

املاضية  الخمسة  لتقوميية  ا األعوام 

)2 0 1 3 و ،2 0 1 2 ، 2 0 1 1 ، 2 0 1 0 ، 2 0 0 9 (

يف  املنشورة  لبحثية  ا ألوراقها  شاملة  نظرة 

لتأثري،مام  ا عامل  ذات  املحكمة  املجالت 

حققتها  التي  اإلنتاجية  مستويات  يعكس 

تقوميي  عام  خالل  حدة  عىل  كلية  كل 

وحسب   .)6 رقم  )الجدول  محدد 

لبحثية  ا اإلنتاجية  بلغت  السنوات، 

ورقة   137 إجاميل   2009 عام  يف  للكليات 

 142 و  ،2010 يف  ورقة   140 و منشورة، 

 ،2012 يف  ورقة   119 و  ،2011 يف  ورقة 

 .2013 ورقة يف   133 و

الرتباطها  ثابتة  غري   األرقام  هذه  وتظل 

مخاطبة  بعد  املجالت  صدور  مبواعيد 

بحثه  بقبول  وإعالمه  املعني  لباحث  ا

االرتفاع  يرتبط  لذلك،   . فيها للنرش 

املنشورة  األوراق  معدل  يف  السنوي 

املقبولة  األوراق  بظهور  مبارش  بشكٍل 

العدد  صدور  مع  فعلياً  املجلة  يف  للنرش 

األبحاث  قطاع  ويتابع   . منها املعني 

كثب  عن  الكليات  أبحاث  نرش  سجل 

التحديثات  وإجراء  اإلحصائيات  إلعداد 

الجدول  ويوضح  مستمر.  بشكل  الالزمة 
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)40 ...... ص  )تتمة    

للتقدم  الكويت  مؤسسة  الخارجية 

معهد   ،)%  74.5  – مرشوعاً   35 ( العلمي 

للتكنولوجيا ماساشوسيتس  و  الكويت 

بينام   ،)%  12.8 مشاريع-      KMIT

)مؤسسة  املتبقية  املؤسسات  كانت 

نفط  ورشكة   ،)KPC الكويتية) لبرتول  ا

البرتول  ومؤسسة   ،)KOC الكويت)

والحرس   ،)KNPC الوطنية) الكويتية 

األمم  وبرنامج   ،)KNG الكويتي) الوطني 

As- رشكة  UNEP(،و  لبيئي ا )املتحدة 

 )3M ورشكة  ،Shofu ورشكة   ،trazeneca

لكٍل  واحد  مرشوع  متويل  عن  مسؤولة 

أما   .)4 رقم  )الجدول   )%  2.1 ( منها 

منها  جاء  فقد  الدراسة  قيد  املشاريع 

جامعة  بتمويل   )%  74.1 ( مرشوعاً   83

بتمويل   )%  25.9 ( مرشوعاً   29 و الكويت، 

.)  2 رقم  الجدول  الخارجية)  املؤسسات 

األبحاث  عموم   )5 ( رقم  الجدول  ويقدم 

حسب  موزعة   )383 ( الكليات  يف  الجارية 

نسبة  أعىل  تضمنت  حيث  املنح،  فئات 

 )%  58.5  - مرشوعاً  224 ( املشاريع  من 

وتوزع  الجامعة،  أبحاث  منح  فئة  تحت 

فئة  عىل  املشاريع  من  لباقي  ا العدد 

 ،)%  11  - مرشوعاً  42 ( الخارجية  املشاريع 

 38 ( لعليا  ا الدراسات  طلبة  ومشاريع 

التسهيالت  ومشاريع   ،)%  8.9  - مرشوعاً

ومشاريع   ،)%  5.2  - مرشوعاً  20 ( العامة 

 ،)%  5  – مرشوعاً   19 ( لبحثية  ا األولويات 

 – مرشوعان   ( الجامعة  خدمة  ومشاريع 

)مرشوعان-  الوطنية  واملشاريع   ،)%  0.5

الخاصة  الجديدة  املنح  وفئة   ،)%  0.5

التخصصية لبحثية  ا واملختربات  بالوحدات 

0.5 %(، ومل يوجد أي  SRUL )مرشوعان- 

دول مجلس  أبحاث  منح  فئة  تحت  مشاريع 

الشهور  فرتة  خالل  الخليجي  لتعاون  ا

 .2014/2013 األكادميي  العام  من  الستة 

البحثي  النشاط  أن  األرقام  هذه  وتوضح 

فئات  جميع  يف  نشطاً  كان  للكليات 

أبحاث  منح  فئة  باستثناء  لبحثية،  ا املنح 

أيضاً  األرقام  تبني  كام  لتعاون،  ا مجلس 

6  (
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لبحــث  ا

ســـيس  ملؤ ا

عاملياً عرب قيادة 

ت  لكليـــا ا

ر  ا ستمر با

نــحــو 

ر  بتـــكا ال ا

ع  ا بد إل ا و

. لتميز ا و

ثالث  باستمرار  تحققه  الذي  املرتفع  اإلنتاجية  مستوى  أيضاً   )6 ( رقم 

إنتاج  يف  تستمر  حيث  والبرتول،  والهندسة  والطب  العلوم  هي  كليات 

ويعترب  أخرى.  كلية  أي  مع  باملقارنة  املنشورة  األوراق  من  عدد  أعىل 

عىل  إنتاجيتها  سجل  ارتفاع  عىل  بالحفاظ  الكليات  هذه  جهود  استمرار 

والدؤوب،  املتميز  وعملها  حيويتها  عىل  دلياًل  تقوميية  أعوام  خمسة  مدى 

قطاع  يطبقها  لتي  ا الجودة  ارتفاع  معايري  يف  ثقتها  عن  أيضاً  يعرب  كام 

. االستثنائية  املخرجات  لبلوغ  األبحاث 

األكادميي  العام  من  األول  النصف  خالل  إحصائيات  من  سبق  ما  ويعترب 

واضحة  صورة  يعطي  واعداً  مؤرشاً   2014/2013

ئها  وأدا الكليات  أبحاث  يف  املبذولة  للجهود 

وضع  التي  الجوانب  وهي  لبحثية،  ا وإنتاجيتها 

يف  لبحثية  ا املنح  نظام  رعايتها  وتوىل  أسسها 

 ، يقدمها لتي  ا املتنوعة  الفرص  مع  األبحاث،  قطاع 

للكليات  املقدمة  ئز  والجوا التشجيعية  واملكافآت 

لإلبداع  مالمئة  بيئة  يف  العلمي  طموحها  لتحقيق 

متطوراً  نظاماً  املنح  نظام  ويعترب  العلمي.  لتميز  وا

الجودة  قيم  جميع  ليحمل  بالكامل  ومؤمتتاً 

حثه  جانب  إىل  العلمي،  البحث  يف  واالعتامد 

واإلبداع.  لتميز  ا عىل  وتشجيعها  للكليات 

النصف  خالل  للمشاريع  اإلجاميل  العدد  ويعرب 

الكليات  جهود  عن   ) مرشوعاً  570 ( العام  من  األول 

من  لالستفادة  وسعيها  واإلنجاز،  للبحث  وحامسها 

األبحاث  قطاع  نظام  يقدمها  لتي  ا املتعددة  يا  املزا

إىل  إضافًة  املؤسيس.  والتطور  لتقدم  ا لتحقيق 

 ) مرشوعاً  112 ( الدراسة  قيد  املشاريع  تأيت  ذلك، 

دخولها  بعد  البحثي  للنشاط  جديدة  قيمة  لتضيف 

املؤسيس  البحثي  لنمو  ا سيعزز  مام  النشطة،  للحالة 

األكادميي  العام  من  لثاين  ا للنصف  دخولنا  مع 

 .2014/2013

عىل  لكليات  ا تشجيع  يف  ألبحاث  ا قطاع  وسيستمر 

يا  لقضا ا ول  تنا يف  تها  نا مكا إ و تها  قدرا ستثامر  ا

تيجية  اإلسرتا األهمية  ذات  ملعارصة  ا لتحديات  وا

ون  لتعا ا تتطلب  لتي  وا لتقدم،  وا للتنمية 

د  يجا إ و لجديدة  ا ملعرفة  ا الكتشاف  لتنسيق  وا

لبرشية  ا يعرتض  ما لكل  ملالمئة  ا لعملية  ا لحلول  ا

ئٍم  دا سعٍي  يف  ملحة  يا  قضا أو  علمية  معضالت  من 

هــذه  وتقــــود  اإلنسان.  حياة  جودة  تحسني  نحو 

وتصنيف  مكانة  لرفع  األبحاث  قطاع  مسرية  الرؤية 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
قطاع األبحاث 

العنوان: صندوق بريد 5969
الصفاة- 13060 الكويت

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

 

2013 2012 2011 2010 2009 الكلية
5 - 4 2 - العلوم الطبية المساعدة
4 4 2 4 4 اآلداب
3 1 2 4 3 العلوم اإلدارية
8 8 6 5 8 طب األسنان
3 1 1 1 1 التربية

23 21 25 19 22 الهندسة والبترول
8 11 8 7 2 العلوم الحياتية

33 26 43 38 38 الطب
7 6 6 6 5 الصيدلة

55 48 54 51 55 العلوم
1 3 1 2 4 الشريعة
6 7 6 5 5 العلوم االجتماعية

15+ 136 158 144 147 اإلجمالي

لــتــقــويــمــي ا لــعـــام  ا

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