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لتي  ا االتفاقية  جاءت  وقد  الكويت.  دولة 

كبداية   2015 نوفمرب   24 يف  توقيعها  تم 

معة  بجا ألبحاث  ا قطاع  رة  إدا توىل  أ أن  يل  عظيم  لرشف  إنه 
أن  أود  و  لألبحاث،  معة  لجا ا ملدير  ئباً  نا ري  ختيا با لكويت  ا

مجاالت  بتطوير  منا  لتزا ا عىل  كيد  للتأ لفرصة  ا هذه  أغتنم 

لنمو  ا من  جديد  مستوى  إىل  بها  للوصول  ملؤسسية  ا ألبحاث  ا

تقوم  ما  أهم  األهداف  هذه  ستكون  و   . لتميز ا و  قية  ملصدا ا و 

و  لكويت  ا معة  جا رؤية  لتحقيق  ملقبلة  ا تيجيتنا  إسرتا عليه 

ملؤسيس.  ا لبحث  ا عوملة  و  لعايل  ا لتعليم  ا تطوير  يف  تها  تطلعا

أرحب  أن  أود   ،2016/2015 ألكادميي  ا م  لعا ا ية  بدا مع  و 

سنواصل  ننا  أ عىل  أؤكد  و  لكليات،  ا فة  كا يف  لبحثي  ا ملجتمع  با

و  إلبداع  ا عىل  محفزة  بيئة  ظل  يف  لية  لحا ا مج  لربا ا بعة  متا

جديدة  اً  د بعا أ تضيف  و  لعلمي  ا لبحث  ا جودة  مبستوى  ترقى 

لبحث  ا فة  ثقا تطوير  إىل  ألبحاث  ا قطاع  سيسعى  و  للمعرفة. 

دميي  ألكا ا ملجتمع  ا ك  إرشا و  لكليات  ا عرب  نرشها  و  لعلمي  ا

ملعارصة  ا لتطورات  ا كب  يوا لذي  ا ملبتكر  ا لعلمي  ا لتقدم  ا يف 

و  لعلم  ا عىل  ملنفعة  با يعود  مام  لوطنية  ا ألولويات  ا يحايك  و 

. ء جمعا لبرشية  ا و  ملجتمع  ا

 

تشجيع  نحو  ملقبلة  ا لفرتة  ا خالل  لجهود  ا تكثيف  سيتم  و 

فهم  أهدا تحقيق  عىل  لكليات  ا يف  لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا

ملطورة  ا رد  ملوا ا و  لخدمات  ا توفري  خالل  من  ذلك  و  لبحثية  ا

لتدريس.  ا هيئة  ء  ألعضا املنشورة  األبحاث  تصنيف  و  تقييم 

ئز  جوا رصد  لقطاع  ا سيواصل  األبحاث،  جودة  لتطوير  و 

ثهم  أبحا عىل  ملتميزين  ا للباحثني  منه  تقديراً  لعلمي  ا لبحث  ا

عليته  فا لتشجيعية  ا املكافآت  م  نظا أثبت  حيث  ئية،  االستثنا

عامل  أصبح  و  لكليات،  ا أبحاث  يف  لجودة  ا مستوى  رفع  يف 

. ملياً عا لكويت  ا جامعة  نة  مكا رفع  يف  به  يعتد  مؤرشاً  لجودة  ا

 

دة  زيا ألبحاث  ا قطاع  سجل  ملمولة،  ا ألبحاث  ا صعيد  عىل  و 

لسنوات  ا مدى  عىل   %  4 بنسبة  ملحوظة 

ءات  اإلجرا تسهيل  و 

تحفيز  سيتم  كام  املتبعة. 

إنجاز  عىل  لباحثني  ا

الجودة  لية  عا األبحاث 

للنرش  طريقها  تجد  التي 

العلمية  املجالت  أبرز  يف 

لتأثري.  ا عامل  ذات 

فهرس  فإن  لذلك، 

ر  ملعيا ا سيظل   )JCR (

األبحاث  قطاع  يف  ملتبع  ا

لتايل  با و  لجودة  ا لضامن 

القادمة  األبحاث  قطاع  مهمة 
الحالية البرامج  مواصلة  في  ستتمثل 

األنصاري حسين  أ.د.  الكويت  جامعة  مدير  بحضور 

والتطبيقية،  األساسية  األبحاث  لدعم  جديدة  آفـاقـًا  تفتح  االتفـاقية 
الشبابية  الطاقـات  ورعاية  والتطوير،  البحث  إمكانات  وتعزيز 

لشؤون الدولة  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  يوقع  األبحاث  قطاع   
والتكنولوجيا  العلم  دعم  في  التعاون  أسس  إلرساء  الشباب 

واالجتماعية واالقتصادية،  الوطنية،  التنمية  لتحقيق 

الصحاف                                      أحمد  طاهر  لألبحاث                                      أ.د.  الجامعة  مدير  نائب 

لية  الحا تيجيته  إسرتا مع  تماشياًً 
جامعة  يف  العلمي  البحث  تقدم  بشأن 

لتطبيقية  ا األبحاث  وتشجيع  الكويت، 

مع  الرشاكات  وتطوير  واملبتكرة، 

األبحاث  إلنجاز  الخارجية  املؤسسات 

قطاع  وقع  املشرتكة،  والدراسات 

مع  تفاهم  مذكرة  مؤخراً  األبحاث 

بهدف  الشباب  لشؤون  الدولة  وزارة 

لتكنولوجيا  وا العلوم  دعم  أسس  إرساء 

يف  املنشودة  لتنمية  وا التطور  لتحقيق 

يف  الطرفني  بني  للتعاون  تيجية  إسرتا

الخربات  وتبادل  العلمي،  البحث  مجاالت 

قدرات  لتعزيز  واملصادر،  واملعارف 

الطاقات  ورعاية  والتطوير  البحث 

لتنموية  ا االحتياجات  لتلبية  بية  الشبا

. ولة للد

أجواء  يف  االتفاقية  توقيع  تم  وقد 

الدولة  وزير  مكتب  يف  مميزة  لية  احتفا

الشباب،  لشؤون 

)3 ...... ص )تتمة    

)3 ...... ص )تتمة    
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املحافظة عىل القيم الوطنية والعربية واإلسالمية.

االتفاقية  تعترب  األهداف،  هذه  ضوء  ويف 

املتعمقة. التجريبية 

 

األبحاث  قطاع  سيواصل  األبحاث،  منح  إدارة  حيث  من  أما 

حيث  للباحثني،  خدماته  توفري  يف  الفعالة  اإلدارة  مببدأ  التزامه 

خالل  من  البحثية  املنح  عىل  املوافقة  و  القرار  اتخاذ  عملية  ستتم 

واملكتب  التمويل  لجنتي  باجتامعات  املتمثلة  الحالية  القنوات 

جميع  يف  العمل  سري  سهولة  لضامن  القطاع  سيسعى  و  التنفيذي. 

بنظام  التدريس  هيئة  أعضاء  ثقة  تعزيز  أجل  من  ذلك  و  أقسامه 

البحثية. املنح 

 

الطريق  سيمهد  النجاح  هذا  عليه  قام  الذي  األساس  أن  أرى  إنني 

بأي  أرحب  أن  املناسبة  هذه  يف  أود  و  املستقبلية،  إلسرتاتيجيتنا 

و  التدريس  هيئة  أعضاء  زماليئ  من  جديدة  أفكار  و  اقرتاحات 

بالبحث  االرتقاء  و  املقدمة  الخدمات  تطوير  شأنها  من  التي 

لقطاع  اإلسرتاتيجية  األهداف  و  الرسالة  و  الرؤية  إطار  يف  العلمي 

إىل  أتطلع  فإنني  السامي،  الهدف  هذا  من  انطالقاً  و  األبحاث*. 

حتى  العلمي  البحث  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  الفعالة  املشاركة 

الكويت  جامعة  ألبحاث  ثابت  علميٍّ  أساٍس  بناء  من  سوياً  نتمكن 

العاملية. تطلعاتها  و  املؤسسية  رؤيتها  مع  يتامىش 

أ.د. طاهر أحمد الصحاف                                      

الجامعة لألبحاث نائب مدير                                    

 .2015/2014 العام  خالل  مرشوعاً   686 بتسجيل  ذلك  و  املاضية 

 ، 53.5 %( مرشوعاً جارياً ( 367 و قد اشتملت هذه األبحاث عىل 

21.6 %( مرشوعاً  ( 148 ، و  24.9 %( مرشوعاً مستكماًلً ( 171 و 

عىل  التدريس  هيئة  أعضاء  حث  عىل  سنعمل  كام  الدراسة.  قيد 

املشرتكة  املشاريع  تعزيز  و  التخصصات  متعددة  األبحاث  إنجاز 

 8.6 نسبة  املشرتكة  األبحاث  تشكل  و  الخارجية.  املؤسسات  مع 

 )627 (  %  91.4 مقابل  الكليات،  أبحاث  إجاميل  من   )59 (  %

قطاع  يواصل  حني  يف  و  الكويت.  جامعة  من  مموالً  مرشوعاً 

يف  سيسعى  الكليات،  ألبحاث  األسايس  املمول  كونه  األبحاث 

من  البحثية  الرشاكات  من  شبكته  نطاق  توسيع  إىل  ذاته  الوقت 

املؤسسات  مع  اتفاقيات  توقيع  و  جديدة  رشاكات  تأسيس  خالل 

عىل  للرتكيز  ذلك  و  الخاص،  و  الحكومي  القطاعني  و  الخارجية 

االجتامعي،  و  العلمي  املستوى  عىل  الشائكة  الوطنية  القضايا 

مشرتكة  موارد  و  التخصصات  متعددة  خربات  تتطلب  التي  و 

تسجل  العاملي   املستوى  عىل  استثنائية  مخرجات  عىل  للحصول 

وترفع  الكويت  جامعة  أبحاث  عوملة  نحو  إسرتاتيجية  خطوة 

عاملياً. مكانتها 

 

هيئة  أعضاء  اهتامم  لتوجيه  حالياً  سنسعى  الهدف،  هذا  لتحقيق  و 

التدريس نحو األبحاث ذات األولوية، و إرشاكهم يف دراسات بحثية 

و  اإلنسانيات،  و  اآلداب  و  التطبيقية،  و  األساسية  العلوم  مجال  يف 

و  التحليلية  األبحاث  إجراء  لتسهيل  املالمئة  التحتية  البنية  تطوير 

)من صفحة 2( رسالة نائب مدير الجامعة لألبحاث            . . . . .     

حسني  . د . أ لكويت  ا معة  جا مدير  بحضور 

لشؤون لدولة  ا رة  وزا ووكيل  ري،  ألنصا ا

لنارص ا صباح  لزين  ا لشيخة  ا لشباب  ا

بالنيابة  االتفاقية  وقعت  التي  الصباح 

عن الوزارة، ووقعها أ.د. طاهر الصحاف، 

بالنيابة  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

توقيع  الكويت. وقد مثل  عن جامعة 

لكافة  الطرفني  من  قبوالً  االتفاقية 

جديدة  قاً  آفا يفتح  مام   ، تها ما لتزا ا

وتشجيع  ، لتكنولوجيا وا العلوم  لدعم 

األبحاث األساسية والتطبيقية، وتطوير قدرات

والتدريب،  العلمي  التفاعل  الطلبة عرب  ومهارات 

عىل  والحرص  والتدريبية،  الثقافية  الربامج  ودعم 
سياق  يف  الطرفني  لكال  كبرية  أهمية  ذات 

والدراسات  األبحاث  إلنجاز  السعي 

وإجراءات  والقوانني  األطر  ضمن  املشرتكة 

ليــة  لعا ا لجودة  ا لضامن  ملعتمدة،  ا لتقييم  ا

العلمية     لقيمة  ا ذات  لبحثيـة  ا للمخــرجات    

نرشهــا  ويتم  العلمي،  للتقدم  تقود  لتي  ا      

ملية                 لعا ا لعلميـة  ا ملجـالت  ا فضل   أ يف          

           املحكمة. وتنص االتفاقية أيضاً عىل تبادل                

لبيانات، وحامية               ا وقواعد                املعلومات 

جانـب   إىل  الفكـرية،  امللكيـة  حقـوق            

حيازة  الطرفني  تخول  ملواد  تضمنهـا             

           حقوق ملكية متساوية للنتائج واملخرجات 

ونصـت   املحتمـل.  واستثمـارها  لبحثية  ا        

بطلبة   الفعالة  االستعانة  عىل  أيضاً  االتفاقية       

الدولة    وزارة  مشاريع  لتنفيذ  الكويت  جامعة 

العلمية  قدراتهم  لتطوير  الشباب  لشؤون      
البحثي  النشاط  يف  املشاركة  خالل  من 

ويتمثل  املطلوبة.  الخربة  عىل  والحصول 

األسايس  30(الهدف  ...... ص )تتمة    

                                                                                            
www.kuniv.edu
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برتحيب  ء  للقا ا بدأ  لعلمية.  ا م  ألقسا ا

عىل  كيد  لتأ ا و  لحضور  با لصحاف  ا  . د . أ

لتقدم  ا عجلة  دفع  يف  لبحث  ا أهمية 

لتطور  ا أساس  ره  عتبا با لعلمي  ا

ركتهم  مشا إىل  متطلعاً  دميي،  ألكا ا

لتنمية  لبحثي  ا لنشاط  ا يف  لة  لفعا ا

فهم  أهدا تحقيق  و  عية  إلبدا ا تهم  قدرا

ملتعمقة  ا سات  لدرا ا خالل  من  لعلمية  ا

لصحيح. ا لعلمي  ا األساس  ذات 

د.  . أ قدم  لتشجيعية،  ا لكلامت  ا بهذه  و 

ملهمة  مخترصاً  رشحاً  لصحاف  ا هر  طا

معة  بجا سته  سيا و  لعلمي  ا لبحث  ا

ىل  إ ر  ختصا با ذلك  بعد  لصحاف  ا

ئب  نا مكتب  يف  سية  ألسا ا ت  را ا إلد ا

تب  ملكا ا و  ث،  لألبحا معة  لجا ا مدير 

ثم  ث،  ألبحا ا لقطاع  بعة  لتا ا لتنفيذية  ا

لبحثية  ا ملنح  ا ت  ا ء إجرا رشح  إىل  نتقل  ا

من  ألسايس  ا لهدف  ا عىل  لرتكيز  ا مع 

تها  متطلبا و  لتمهيدي  ا لبحث  ا سلفة 

يلقي  خاص  عرض  خالل  من  ذلك  و 

فئات  و  لتمويل  ا ت  يا مستو عىل  لضوء  ا

ح  ملتا ا لتمويل  ا ضمن  لبحثية  ا ملنح  ا

 . حثني للبا

بشكل  لتمهيدي  ا لبحث  ا سلفة  تهدف  و 

ملنح  ا فئات  إحدى  رها  عتبا با أسايس، 

هيئة  ء  أعضا عدة  مسا إىل  لبحثية،  ا

نشاطهم  ستهالل  ا يف  لجدد  ا لتدريس  ا

ملنح  ا من  دة  الستفا ا خالل  من  لبحثي  ا

يف  ركتهم  مشا لتفعيل  ملتاحة  ا لبحثية  ا

مقرتحات  تقديم  عرب  لعلمي  ا لبحث  ا

سلفة  فئة  تحت  لكرتونياً  إ ثهم  أبحا

لفرتة  ا ضمن  ذلك  و  لتمهيدي  ا لبحث  ا

توضيح  تم  كام  ملحددة.  ا لزمنية  ا

ضمن  ملتاحة  ا لتسهيالت  ا و  رد  ملوا ا

إىل  فة  باإلضا لتمهيدي،  ا لبحث  ا سلفة 

لزمنية  ا لفرتة  ا

4444
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ير  مد ئب  نا مكتب  نظم 
ياً  ير تنو ًء  لقا ث  لألبحا معة  لجا ا

د  لجد ا يس  ر لتد ا هيئة  ء  ألعضا

رجة  بد ملعينني  ا يتيني  لكو ا من 

لتوعيتهم  عد  مسا رس  مد

معة  جا يف  لعلمية  ا لبيئة  با

لهم  حة  ملتا ا لفرص  ا و  يت  لكو ا

من  لبحثي  ا طهم  نشا ل  الستهال

سلفة  من  ة  د الستفا ا ل  خال

لتي  ا و   ، ي لتمهيد ا لبحث  ا

ء  أعضا توعية  ىل  إ تهدف  لتمهيدي  ا لبحث  ا سلفة  ندوة 

لكويت ا معة  بجا لعلمية  ا لبيئة  با لجدد  ا لتدريس  ا هيئة 

البحث  دعم  لنظام  األساسية  العنارص  يستعرض  الصحاف  .د.  أ

لتمهيدي ا البحث  سلفة  وأسس  األبحاث  قطاع  وبرامج  العلمي 

هيئة  عضو   47

 13 من  كويتي  تدريس 

ندوة  في  شارك  كلية 

لتمهيدي ا لبحث  ا سلفة 

سلفة  حول  تنويريًا  لقاًء  ينظم  األبحاث  قطاع 
التدريس  هيئة  أعضاء  لتوعية  التمهيدي  البحث 
الكويت بجامعة  المتاحة  البحثية  بالمنح  الجدد 

لبحث  ا عم  د م  نظا رص  عنا برز  أ تعترب 

لعلمي.  ا

ألبحاث  ا قطاع  م  لتزا ا من  نطالقاً  وا

لجدد  ا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا بتوجيه 

استضاف  لعلمي،  ا لبحث  ا يف  كهم  إرشا و 

ذلك  و  ء  للقا ا هذا  لصحاف  ا هر  طا د.  . أ

و  قرايش  يوسف  د.  . أ عديه  مسا بحضور 

عضواً   47 ركة  مبشا و  معروف،  ليىل  د. 

لجدد  ا لتدريس  ا هيئة  ء  أعضا من 

تهم  حيا عتبة  عىل  عد  مسا مدرس  بدرجة 

و  لكويت،  ا معة  بجا دميية  ألكا ا ملهنية  ا

مختلف  من  معية  جا كلية   13 يف  ذلك 
ملنح  ا و  لكويت  ا

ملتاحة  ا لبحثية  ا

دعم  م  نظا ضمن 

لعلمي  ا لبحث  ا

و  ألبحاث  ا لقطاع 

سية  ألسا ا عنارصه 

توثيقها  تم  لتي  ا و 

عد  قوا ر  إصدا يف 

دعم  ءات  إجرا و 

لعلمي.  ا لبحث  ا

 . د . أ تطرق  37(و  ...... ص )تتمة    

التمهيدي البحث  سلفة   ندوة 
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والبحثي  العلمي  التعاون  ندوة  إطار  ضمن 
نخبة  شاركت  الربيطاين،  املجلس  نظمها  التي 

الكويت  دولة  من  واألكادمييني  الباحثني  من 

املتنوعة  األبعاد  لنقاش  املتحدة  واململكة 

وقد  النظيفة”.  والطاقة  “املياه  لقضايا 

الندوة  يف  املشاركة  الجهات  أبرز  تضمنت 

لألبحاث  الكويت  ومعهد  الكويت،  جامعة 

العلمي،    للتقدم  الكويت  ومؤسسة  العلمية، 

الربيطاين،    املجلس  عن  ممثلني  جانب  إىل 

الربيطانية،  الجامعات  مختلف  من  وباحثني 

األولويات،  حول  اآلراء  لتبادل  اجتمعوا  حيث 

مجاالت  يف  البحثية  والتطورات  واالبتكارات، 

املشاريع  تحديد  و  النظيفة،  والطاقة  املياه 

إمكانات  مع  تتناسب  التي  املالمئة  البحثية 

الجهتني. بني  والرشاكة  التعاون 

وقد تم عقد الندوة عىل مدى يومني يف 16 و 17 

فرباير 2016 يف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 

الندوة عروضاً علمية حول  حيث تضمن برنامج 

مبادرات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  لدعم 

األبحاث وبناء القدرات، والربنامج البحثي للطاقة 

العلمية،  لألبحاث  الكويت  معهد  يف  واملياه 

قدم  وقد  الكويت.  البحثية يف جامعة  واألنشطة 

الربيطانية  الجامعات  من  العديد  من  الباحثون 

وجامعة الكويت عروضاً علمية يف مجاالت الطاقة 

نائب  الصحاف،  أ.د. طاهر  واملياه. وقام  النظيفة 

مدير الجامعة لألبحاث بتقديم ملحة عن البحث 

العلمي يف جامعة الكويت، مع الرتكيز عىل املشاريع 

الجارية واملستكملة يف مجاالت األولويات املتعلقة 

أمثلة  الصحاف  أ.د.  وقدم  والطاقة.  املياه  بقضايا 

عىل املشاريع الرئيسة يف هذا املجال، حيث ركز 

عىل عدد األبحاث التي تم إنجازها بشكل مشرتك 

بالتعاون مع العديد من املؤسسات الخارجية داخل 

نتائجها  ستعمل  والتي  وخارجها،  الكويت  دولة 

ومخرجاتها عىل تقدم املعرفة الحالية يف املجال، إىل 

جانب تقدميها إلمكانات جديدة لتطوير واستدامة 

مصادر الطاقة واملياه. ويف سياق اقرتاحه ملجاالت 
التعاون املحتملة، عرب أ.د. 

انفتاح  عن  الصحاف 

عىل  الكويت  جامعة 

الجديدة  الدراسات 

واملبتكرة يف هذا املجال، 

أن  املمكن  من  والتي 

بالتعاون  إنجازها  يتم 

والرشاكة مع الخرباء من 

الربيطانية،  الجامعات 

الجلسات  يف  شارك  كام 

من  عرب  التي  النقاشية 

خاللها عن اهتامم جامعة 

أنشطة  بتعزيز  الكويت 

الكويت  دولة  من  واألكاديميين  الباحثين  من  نخبة 
مختلف  لنقاش  يجتمعون  المتحدة  والمملكة 
 “ النظيفة  والطاقة  المياه   “ قضية  أبعاد    

البريطاني المجلس  نظمها  ندوة  في 

  شكلت الندوة فرصة مناسبة لطرح إمكانات التعاون في أنشطة البحث والتطوير في مجاالت المياه 
         والطاقة النظيفة من خالل الشراكات العلمية والبحثية بين جامعة الكويت وجامعات المملكة المتحدة 

البحث والتطوير يف مجاالت الطاقة واملياه.

نائب  مساعد  معروف،  ليىل  د.  حرضت  وقد 

مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي يف قطاع 

األبحاث الجلسة االفتتاحية، إىل جانب املشاركني 

من كلية الهندسة والبرتول يف جامعة الكويت د. 

هشام التوين، من قسم الهندسة الكيميائية، ود. 

يارس عبدالرحيم، من قسم الهندسة الكهربائية، 

والذين قدموا محارضات علمية حول األولويات 

واالبتكارات يف مجاالت املياه والطاقة النظيفة. وقد 

شهدت الندوة أيضاً مشاركة د. سامل الحجرف، ود. 

عدنان أكرب، ود. فتوح الرقم من معهد األبحاث، 

ود. عصام السيد عمر من مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي، ود. محمد شهيد من كلية كوين ماري 

يف اململكة املتحدة. إضافًة إىل ذلك، حرض الندوة 

الكويت،  نفط  رشكة  أبحاث  مركز  عن  ممثلون 

واألقسام البحثية املعنية يف الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.

وافتتح الندوة السيد غرانت بتلر، مدير املجلس 

بجمهور  رحب  حيث  الكويت،  يف  الربيطاين 

الخرباء والعلامء والباحثني املشاركني يف الندوة، 

مجاالت  يف  املتاحة  الفرص  باختصار  وقدم 

وبدأت  البلدين.  كال  يف  والتدريب  األبحاث 

تحدث  حيث  ذلك،  بعد  العلمية  املحارضات 

التوين عن 35(د. هشام  ...... ص )تتمة    

نائب مدير الجامعة لألبحاث      
عن البحث لمحة  يقدم   

في جامعة الكويت العلمي   
على مع التركيز  حاليًا،   

والمستكملة  الجارية  المشاريع   
في المجاالت ذات األولوية 

والمياه  الطاقة  مثل 
والطاقة املياة  ندوة 
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استغالل  املالحة:  املياه  وإدارة  تحلية 

بالطرق  املياه  لتحلية  الفريدة  املزايا 

املعالجة  يف  تطبيقها  خالل  من  الكهربائية 

كفاءة  لتعزيز  للمياه  والالحقة  السابقة 

ذلك  سيكون  و  الحالية.  التحلية  محطات 

حيث  للمرشوع،  األسايس  التطبيق  مبثابة 

النظم  من  كل  كفاءة  وإثبات  اختبار  سيتم 

وجامعة   MIT معهد  مختربات  يف  املقرتحة 

فنية  تحاليل  إجراء  إىل  إضافًة  الكويت، 

التكامل  لتحقيق  مفصلة  اقتصادية  و 

املرشوع  يتطلب  كام  للمرشوع.  األمثل 

لرفع  املراحل  متعددة  خطة  تنفيذ 

الحد  خالل  من  الطاقة  استخدام  كفاءة 

الفصل  عملية  يف  الالعكسية  ظاهرة  من 

املوضعية  الفوارق  باستغالل  الشاملة 

منوذج  تطوير  سيتم  كام  الرتاكيز.  يف 

املجهرية  العمليات  يف  الستخدامه  هنديس 

املنظومة  نطاق  عىل  التحسني  وعمليات 

التقدم  من  باالستفادة  ذلك  و  املتكاملة، 

النطاقات  متعددة  الظواهر  منذجة  يف 

االنتقائية،  األغشية  أيون  من  بالقرب 

الالعكسية  لظاهرة  أشمل  فهم  عن  فضال 

. بالكهرباء  املياه  تحلية  عملية  يف 

 

املالحة  املياه  باستخدام  الطاقة  توليد   -2

التناضح  تقنية  استخدام  الرصف:  ومياه 

 )PRO( بالضغوط املعيقة

الحالية ملحطات 

وحدد  التحلية. 

بدر  الدكتور 

ثالثة  العنزي 

رئيسة  محاور 

لتحقيق أهداف 

املرشوع، و هي:

جامعة  بني  البحثي  التعاون  أسفر 
لتكنولوجيا  ماساشوستس  ومعهد  الكويت 

أحد  انطالق  عن   )MIT ( املعلومات 

من  املياه  تحلية  مشاريع  أكرب  و  أهم 

و  لتحلية  مبتكرة  تقنيات  اكتشاف  خالل 

املناطق  يف  امللوثات  و  الرصف  مياه  إدارة 

املرشوع  يف  يشارك  و  للكويت.  الساحلية 

لتحلية  القادم  “الجيل  عنوان  يحمل  الذي 

الكفاءة  أجل  من  وإدارتها  املالحة  املياه 

جامعة  من  خرباء  واالستدامة”،  واملوثوقية 

الطبيعية  للموارد  الكويت  مركز  و  الكويت 

 MIT ملعهد  التابع   )CNRE ( البيئة  و 

إىل  التوصل  أجل  من  ذلك  و  بوسطن،  يف 

التعقيدات  ملواجهة  مبتكرة  و  فعالة  آليات 

التي  امللوثات  لهذه  االقتصادية  و  البيئية 

املستدامة  للتنمية  مستمراً  تحدياً  تشكل 

 90 نسبة  تعتمد  التي   الكويت  دولة  يف 

التحلية.  نظام  عىل  العذبة  مياهها  من   %

العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  وقامت 

بقيمة  مادي  بدعم  املرشوع  بتمويل 

الربنامج  ضمن  ذلك  و  دوالر،  مليون   5.5

الطبيعية  للموارد  الكويت  ملركز  البحثي 

تنفيذ  يتم  أن  عىل   ،MIT معهد  يف  والبيئة 

القادمة. الثالث  السنوات  خالل  املرشوع 

قسم  من  العنزي،  بدر  الدكتور  رّصح  قد  و 

يف  املشارك  والباحث  البيئية  التقنية  إدارة 

املرشوع،  يف  الرئيس  والباحث   MIT معهد 

اجتيازه  بعد  باملرشوع  البدء  تم  قد  أنه 

و  التجهيز.  و  اإلعداد  من  مراحل  عدة 

يف  املرشوع  لهذا  الرئيس  التحدي  يتمثل 

سواحل  متأل  التي  التحلية  محطات  قيام 

مبارشًة  السائلة  نفاياتها  بتفريغ  الكويت 

ُتعد  والتي  للمنطقة  الساحلية  املياه  يف 

وملوحة  ضحالة  املناطق  أكرث  من  واحدة 

وغريها  بامللوثات  امليلء  العريب  الخليج  يف 

ما  مئاً  ا د و   . لبيئية ا طر  ملخا ا من 

و  ئلة  لسا ا ت  يا لنفا ا هذه  تحتوي 

محطات  تخلفها  لتي  ا لحة  ملا ا ه  مليا ا

لكلور  ا مثل  ملوثات  عىل  لتحلية  ا

تلويث  نها  شأ من  لتي  ا و  لكروم  ا و 

مللوحة  ا نسبة  دة  يا ز و  لخليج  ا ه  ميا

لبيئة  ا عىل  سلباً  يؤثر  مام   ، فيها

 . ية لبحر ا ة  لحيا ا يهدد  و  حلية  لسا ا

ه  ميا يف  مللوثات  ا هذه  ضخ  يؤثر  و 

يشكل  مام  ملنطقة  ا خ  منا عىل  لبحر  ا

ا  ذ إ ية  لبحر ا لبيئة  ا عىل  كبرياً  خطراً 

. لجتها معا يتم  مل 

الرصف  مياه  معالجة  عملية  فإن  لذلك 

عىل  للتغلب  ملحة  رضورة  تعترب 

خالل  من  وذلك  املناخية  الصعوبات 

ميكنه  الذي  املبتكر  العلمي  التدخل 

و  الساحلية  املياه  ملوحة  من  الحد 

ويستمد  لبحرية.  ا لبيئة  ا عىل  املحافظة 

امللحة  الحاجة  من  أهميته  املرشوع 

تحسني  لتايل  وبا امللوحة  لهذه  للتصدي 

الكويتية  للمياه  لبيئية  ا االستدامة 

أنظمة  من  فعال  جديد  جيل  بتوظيف 

منهجيات  بتكار  وا لتكنولوجية  ا لتحلية  ا

األنشطة  ضمن  لتطبيقها  جديدة  طرق  و 

تضافر جهود الباحثين في معهد الكويت – ماساشوسيتس لتكنولوجيا 
المعلومات لتحسين االستدامة البيئية لمياه السواحل الكويتية 

من خالل جيل جديد من أنظمة التحلية الفعالة إلدارة مياه الصرف

العنزي بدر  أ.د.    

أولويات  من  المشترك  العلمي  البحث 
عالمية و  إقـليمية  يحمل أبعادًا  و  قطاع األبحاث 

المناخية الصعوبات  على  للتغلب  ملحة  ضرورة  الصرف  مياه  معالجة 

بدعم  مشروع 
مادي يصل إلى

مليون دوالر   5.5
البرنامج  بإشراف 

التابع  البحثي 
 – الكويت  لمركز 

شوسيتس سا ما
لتكنولوجيا   
ت لمعلوما ا

)7 ...... ص )تتمة    

www.ovpr.kuniv.edu/research
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كاملة  سنة  ملدة  زائر  كأستاذ   MIT ملعهد 

و  تطويرها  و  الفكرة  بدراسة  خاللها  قام 

البحثي  الفريق  تشكيل  و  محاورها  تحديد 

بالغة  بأهمية  املرشوع  ويحظى  املشرتك. 

يسعى  إذ  العريب  الخليج  ومنطقة  للكويت 

خالل  من  املائية  مواردها  تجديد  إىل 

احتياجات  لتلبية  البحر  مياه  تحلية  عملية 

عن  للرشب  الصالحة  املياه  من  املنطقة 

الرصف. مياه  معالجة  طريق 

 

غري  و  امللوحة  عالية  الرصف  مياه  وتشكل 

األمر  البحرية،  للبيئة  تهديداً  املعالجة 

دراسته  إىل  املرشوع  هذا  يسعى  الذي 

تحسني  هي  و  األسمى  الغاية  لتحقيق 

عرب  الكويتية  للمياه  البيئية  االستدامة 

الرصف. نظم 

 

مشرتكة  مميزة  أفكار  عىل  املرشوع  ويقوم 

 MIT الكويت ومعهد  من خرباء من جامعة 

تكنولوجيا  و  وعلوم  املياه  تحلية  مجال  يف 

كبري  بشكل  تعتمد  الكويت  أن  مبا  و  البيئة. 

احتياجاتها  لتلبية  البحر  مياه  تحلية  عىل 

فريق  إىل  بحاجة  فهي  العذبة،  املياه  من 

تطوير  و  تصور  عىل  قادر  متميز  بحثي 

لجيل  متطورة  تقنيات  و  أفكار  اختبار  و 

املرحلة  من  بدًءا  التحلية  أنظمة  من  جديد 

مرحلة  حتى  و  )ميكروفلويديك(،  املجهرية 

النظام. مستوى 

املرشوع تنفيذ  يتم  و 

نسبة  لرفع  األسطح  لطالء  مواد  ابتكار   -

العملية. موثوقية 

ملياه  السلبية  التأثريات  من  الحد   -

عمليات  خالل  من  امللوحة  عالية  الرصف 

خفض  إىل  إضافة  مبتكرة،  ساحلية  رصف 

مع  املالحة  املياه  دمج  عرب  امللوحة  نسبة 

ضمن  ذلك  و  املعالَجة،  السائلة  النفايات 

الطاقة. الستعادة  متكاملة  خطة 

 

مع  السابقة  النواحي  دراسة  وسيتم 

وقد  انفراده.  و  املرشوع  متيز  عىل  املحافظة 

األستاذ  املرشوع،  يف  الرئيس  الباحث  رصح 

الهندسة  قسم  من  هان  جونغيون  الدكتور 

والهندسة  الحاسوب  علوم  و  الكهربائية 

شك  “ال  قائاًل:   ،MIT معهد  يف  البيولوجية 

عالية  للمياه  املالمئة  و  الفعالة  املعالجة  أن 

مستوى  عىل  كبرياً  تحدياً  تشكل  امللوحة 

أعضاء  لكل  قوياً  دافعاً  ميّثل  أنه  إال  املعهد 

هذا  يعترب  كام  املشرتك.  البحثي  الفريق 

األهمية  غاية  ويف  نوعه  من  فريداً  املرشوع 

العريب،  الخليج  منطقة  و  للكويت  بالنسبة 

التي سيتم  و سوف تسفر األفكار و الحقائق 

العديد  عن  املرشوع  هذا  خالل  تطويرها 

تواجهها  التي  البيئية  للمشاكل  الحلول  من 

التي  الرصف  مياه  معالجة  مثل  املنطقة، 

الطبيعي”. الغاز  و  البرتول  محطات  تضخها 

للمرشوع  األساسية  الفكرة  تبلورت  قد  و   

العنزي  بدر  الدكتور  انضامم  فرتة  خالل 

 ،)RED ( العكيس  الكهربايئ  الفصل  وتقنية 

تعتمد  التي  الواعدة  التقنيات  من  هام  و 

ذلك  و  الطاقة  استعادة  يف  األغشية  عىل 

بني  الرتكيز  يف  االختالف  من  باالستفادة 

كفاءة  اختبار  سيتم  و  املائية.  التيارات 

استعادة  يف   RED و/أو   PRO تقنيتي 

الكويت،  يف  التحلية  محطات  من  الطاقة 

يف  املياه  ملوحة  درجة  من  الحد  مع 

من  و  األغشية.  باستخدام  نفسه  الوقت 

تقييم  إىل  الدراسة  هذه  تقود  أن  املتوقع 

التيارات  دمج  من  املرجوة  للفوائد  شامل 

ومياه  امللوحة  عالية  املياه  من  املرصوفة 

لهذه  البيئية  اآلثار  من  التخفيف  يف  الرصف 

للكويت،  الساحلية  املناطق  عىل  التيارات 

ملعالجة  اإلجاملية  التكلفة  خفض  عن  فضاًل 

املتجددة  الطاقة  استعادة  خالل  من  املياه 

باستخدام  الكربون  انبعاثات  من  الحد  و 

.RED أو   PRO تقنيتي 

 

نسبة  لرفع  الهندسية  التقنية  استخدام   -3

تحدي  الثالث  املحور  سيتناول  املوثوقية: 

الرتسبات  نسبة  و  األحيايئ  الحشف  ظاهرة 

الجسيامت،  وإزالة  واألغشية  األسطح  عىل 

الحديثة  االبتكارات  توظيف  خالل  من 

املجهرية  الفصل  وعمليات  األسطح  كطالء 

تطوير  سيتم  حيث  )ميكروفلويديك(، 

للتيارات  مالئم  و  للرتسبات  مانع  طالء 

. مجة ملد ا

الذي  املشرتك  البحثي  املرشوع  سيتناول  و 

جامعة  من  الباحثني  من  فريق  عليه  يقوم 

القضايا،  من  العديد   MIT معهد  و  الكويت 

ابتداًء  التحلية  تقنيات  اختبار  سيتم  كام 

و  )ميكروفلويديك(،  املجهرية  املرحلة  من 

سيتخلل  و  النظام،  مستوى  مرحلة  حتى 

ذلك:

جديدة  كهربائية  تحلية  تقنيات  ابتكار   -

عن  فضاًل  الدقة،  عالية  مناذج  وتصميم 

عىل  املراحل  متعددة  تطوير  عملية 

إجراء  سيتطلب  مام  النظام،  مستوى 

مفصلة.  واقتصادية  فنية  35(تحاليل  ...... ص )تتمة    

القـادم  “الجيل  مشروع 
المالحة  المياه  لتحلية 
وإدارتها من أجل 

والموثوقية  الكفـاءة 
قـائم  واالستدامة” 
مبتكرة  على أفكار 

المشتركة  الخبرة  نتاج 
و  بين جامعة الكويت 
في مجال   MIT معهد 
تحلية المياه و علوم و 

البيئة تكنولوجيا 

                                                                                            
www.kuniv.edu

)من صفحة 6( الباحثون من جامعة الكويت ومعهد ماساشوستس لتكنولوجيا المعلومات . . . . .     

املرشوع املشرتك بني جامعة الكويت 
املعلومات  لتكنولوجيا  ماساشوستس  ومعهد 
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األبحاث  قطاع  لرؤية  الرئيسة  العنارص  وفرت 
ورسالته وأهدافه اإلسرتاتيجية أسس انطالقه نحو 

األسس  لتقوية  وسعيه  املحددة،  األهداف  إنجاز 

العلمية املؤسسية من خالل األبحاث ذات الجودة 

العالية التي تتميز بتحقيق االعتامد العاملي، وتسهم 

الكويت.  العاملية لجامعة  العلمية  املكانة  يف رفع 

قطاع  جهود  تركزت   ،2015/2014 العام  وخالل 

مشاركة  تعزيز  حول  وأنشطته  وطاقاته  األبحاث 

أعضاء هيئة التدريس يف األبحاث املمولة، وتحسني 

مستوى اإلنتاجية البحثية، وتطوير مجال األبحاث 

املشرتكة، وتشجيع املخرجات ذات الجودة العالية 

الكويت  التي ستعمل عىل تعزيز حضور جامعة 

عاملياً. ويف هذا اإلطار، سيتم فيام ييل تقديم إنجازات 

بشكٍل   2015/2014 العام  خالل  األبحاث  قطاع 

مخترص، مع الرتكيز عىل املشاركة البحثية ألعضاء 

هيئة التدريس، واألداء البحثي، واإلنتاجية، واألبحاث 

املشرتكة.

  األبحاث الممولة
األبحاث  قطاع  املمولة، سجل  األبحاث  مجال  يف 

حيث   ،2015/2014 العام  خالل  ملحوظاً  منواً 

التدريس 686  أعضاء هيئة  بلغ إجاميل مشاركة 

مرشوعاً بحثياً يف مختلف مراحل سري العمل يف 

املشاريع وتحكيمها واستكاملها )الجدول رقم 1(. 

تحليلياً، رصد القطاع ماييل:

 686( الكليات  أبحاث  يف   %  4 بلغت  منو  نسبة 

السابق  العام  مشاريع  إجاميل  تخطت  مرشوعاً(، 

2014/2013 )660 مرشوعاً(. 

من إجاميل 686 مرشوعاً خالل العام 2015/2014:

-- 367 مرشوعاً جارياً )53.5 %(  

-- 171 مرشوعاً مستكمالً )24.9 %(

-- 148 مرشوعاً قيد الدراسة )21.6 %(

مستويات  حسب  املشاريع  بيانات  وبتحليل 

التمويل :

349 مرشوعاً )50.9 %( تحت أقل فئات امليزانية   

)أقل من -/4000 د.ك.(

281 مرشوعاً )41 %( تحت أعىل فئات امليزانية   

)-/10.000 د.ك. وأكرث (

56 مرشوعاً )8.2 %( تحت الفئة الوسطى من   

امليزانية ) من -/4000 إىل -/10.000 د.ك.( 

ويعود السبب يف ارتفاع نسبة املشاريع ذات امليزانية 

الدراسات  يف  امللحوظة  الزيادة  إىل  املنخفضة 

سلفة  فئة  فيها  مبا  املحدودة،  األهداف  ذات 

الثابتة  امليزانية  ذات   )RIG( التمهيدي  البحث 

الكبري  العدد  هذا  ويعترب  د.ك.(.   2000/-(

املنخفضة  امليزانيات  ذات  املشاريع  من  نسبياً 

مالحظته  وستتم  مؤخراً،  القطاع  رصده  تطوراً 

للقطاع  الحالية  اإلسرتاتيجية  ضوء  يف  قرب  عن 

ذات  الضخمة  الدراسات  تعزيز  عىل  والقامئة 

والتي  الحيوية،  والقضايا  املتعددة  األهداف 

تتطلب الخربات متعددة التخصصات، واملصادر 

من  العلمية  األبعاد  مختلف  لتناول  املشرتكة 

حول  برمتها  الفكرة  وتتمحور  البحث.  خالل 

املجاالت  يف  الرئيسة  لالهتاممات  التطرق 

الدراسات  عرب  والوطنية  والصناعية  االقتصادية 

الحلول  تقدم  أن  املمكن  من  التي  املشرتكة 

لتلبية  والقضايا  املشكالت  ملختلف  املالمئة 

االحتياجات الوطنية وخدمة املجتمع.

  األبحاث المشتركة
العلمي،  التعاون  أهمية  من  الرغم  وعىل 

متويل  بند  تحت  الواقعة  املشاريع  عدد  بلغ 

 2015/2014 العام  خالل  الكويت  جامعة 

)597 مرشوعاً – 87 %( من إجاميل املشاريع 

 686( الدراسة  وقيد  واملستكملة  الجارية 

التمويل  بند  تحت  جاء  بينام  مرشوعاً(، 

وباستثناء   .)%  13  – مرشوعاً   89( الخارجي 

التمويل  متنح  مل  التي  الدراسة  قيد  املشاريع 

جميع  متويل  األبحاث  قطاع  يتوىل  بعد، 

البالغ  واملستكملة  الجارية  الفعالة  املشاريع 

عددها 538 مرشوعاً. وبتوزيع هذه املشاريع 

عدد  بلغ  التمويل،  مصدر  حسب  الفعالة 

الحاصلة  واملستكملة  الجارية  املشاريع 

8888

    إنجازات قطاع األبحاث 2015/2014
التقرير السنوي المختصر

العام  خالل  الكويت  جامعة  متويل  عىل 

2015/2014 إجاميل 483 مرشوعاً )89.8 %(، 

55 مرشوعاً  املشرتكة  املشاريع  بلغ عدد  بينام 

 8 مع  بالتعاون   )%  10.2( ومستكماًل  جارياً 

استمرت  عام،  وبشكٍل  خارجية.  مؤسسات 

الرئيس  املمول  بكونها  الكويت  جامعة 

إلنجاز  املقدمة  البحثية  للمنح  األول  واملصدر 

جانب  إىل  التدريس،  هيئة  أعضاء  أبحاث 

الخارجية. املؤسسات  من  املقدم  الدعم 

الدراسات  نسبة  انخفاض  من  الرغم  وعىل 

املشرتكة، إال أنها شكلت تطوراً واعداً يف مجال 

أنها أشارت بوضوح  األبحاث املؤسسية، حيث 

تناول  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاه  إىل 

بالتعاون  تحدياتها  و  العلمية  التعقيدات 

شبكة  وتتكون  الخارجية.  املؤسسات  مع 

الكويت  مؤسسة  من  الخارجية  املؤسسات 

 ،)%  72.7  – مرشوعاً   40( العلمي  للتقدم 

للتكنولوجيا  ماساشوسيتس   – الكويت  ومعهد 

20 %(، ومرشوٌع واحد )1.8  )11 مرشوعاً – 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  من رشكة  لكٍل   )%

ورشكة  شوفو،  ورشكة   ،AstraZeneca ورشكة 

 148( الدراسة  قيد  املشاريع  أما   .Cargill

 77( مرشوعاً   114 منها  جاء  فقد  مرشوعاً( 

 34 ينتظر  بينام  الكويت،  جامعة  بتمويل   )%

الخارجية.  املؤسسات  )23 %( متويل  مرشوعاً 

توسعة  عىل  حالياً  األبحاث  قطاع  ويعمل 

عقد  خالل  من  املشرتكة  األبحاث  شبكة 

املختلفة  املؤسسات  مع  الجديدة  الرشاكات 

. الكليات  أبحاث  لتشجيع مشاركتها يف دعم 

المشاركة البحثية
خالل العام 2015/2014، شاركت جميع الكليات 

بفاعلية يف نشاط األبحاث املمولة، عىل الرغم من 

تباين مستوى مشاركاتهم حتى مع سياسة قطاع 

املنح  الحصول عىل  إتاحة  القامئة عىل  األبحاث 

التدريس. ويوضح  أعضاء هيئة  البحثية لجميع 

األبحاث  يف  املشاركة  إجاميل   4 رقم  الجدول 

املمولة والتي بلغت إجاميل 686 مرشوعاً )جارياً 

ومستكمالً وقيد الدراسة(، مع توزيع أعضاء هيئة 

الكليات  من  مجموعات  أربع  تحت  التدريس 

9(كاآليت: ...... ص )تتمة    

www.ovpr.kuniv.edu/research

السنوي  التقرير 

املخترص لقطاع األبحاث
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العلوم )العلوم، والعامرة، وعلوم وهندسة الحاسوب( 

عىل أعىل نسبة من املشاريع )179 مرشوعاً – 37.1 

وطب  )الطب،  الطبية  العلوم  كليات  تليها   ،)%

األسنان، والعلوم الطبية املساعدة، والصيدلة( التي 

سجلت )151 مرشوعاً – 31 %(، ثم كليات اآلداب 

والرتبية،  اإلدارية،  والعلوم  )اآلداب،  واإلنسانيات 

والعلوم االجتامعية( والتي سجلت )94 مرشوعاً 

– 19.5 %(، وختاماً كلية الهندسة والبرتول ) 59 

العام 2015/2014.  – 12.2 %( خالل  مرشوعاً 

العلوم عىل 26  كليات  وبرتتيٍب مامثل، حصلت 

مرشوعاً )47.3 %( من إجاميل املشاريع الجارية 

تلتها  الخارجية،  املؤسسات  بتمويل  واملستكملة 

 ،)% 29.1 – )16 مرشوعاً  الطبية  العلوم  كليات 

 ،)%  18.2  – مشاريع   10( والبرتول  فالهندسة 

 3  ( اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكليات  وختاماً 

مشاريع – 5.4 %( .

  قرارات التمويل والمشاريع المعتمدة
التي  املشاريع  طلبات  جميع  تخضع  أن  يجب 

األكادميي  العام  خالل  األبحاث  قطاع  يتلقاها 

الواحد لعمليات مراجعة موحدة تتكون من عدة 

مراحل التخاذ القرار عرب تحكيم املشاريع وتقييمها. 

ويعتمد القرار الخاص بتمويل املرشوع عىل آراء 

لجنة  مستوى  عىل  إما  اتخاذه  ويتم  املحكمني، 

املكتب التنفيذي، أو عىل مستوى لجنة التمويل 

ويتم  باملرشوع.  الخاصة  امليزانية  ملتطلبات  وفقاً 

أسبوعياً  التنفيذي  املكتب  لجنة  اجتامعات  عقد 

لالعتامد الرسيع للمشاريع ذات امليزانيات الصغرية 

واملتوسطة، بينام يتم البت باملشاريع ذات امليزانيات 

التي الكبرية 

)من صفحة 8(  إنجازات قطاع األبحاث  ...     

259 مرشوعاً )37.7 %( لكليات العلوم )العامرة، 

الحياتية،  والعلوم  الحاسوب،  وهندسة  وعلوم 

والعلوم(.

216 مرشوعاً )31.5 %( لكليات العلوم الطبية 

)العلوم الطبية املساعدة، وطب األسنان، والطب، 

والصيدلة(.

اإلنسانيات  لكليات   )%  18.1( مرشوعاً   124

والتـــربية،  اإلدارية،  والعلوم  )اآلداب، 

اإلسالمية،  والدراسات  والرشيعة  والحـــقوق، 

والعلوم االجتامعية(.

87 مرشوعاً )12.7 %( لكلية الهندسة والبرتول.

وبجمع عدد مشاريع كليات العلوم،و العلوم الطبية، 

والهندسة والبرتول سيصل اإلجاميل إىل 562 مرشوعاً 

)81.9 %( وهو عدٌد يتخطى بكثري املشاركة البحثية 

لكليات اإلنسانيات التي سجلت 124 مرشوعاً )18.1 

%(. ويستحوذ هذا الفارق الكبري بني الكليات العلمية 

والكليات اإلنسانية عىل اهتامم قطاع األبحاث، حيث 

يعمل عىل إيجاد إسرتاتيجية فعالة إلحياء املشاركة 

البحثية يف كليات اإلنسانيات من خالل اإلجراءات 

للبحث.  املالمئة  والبيئة  املرنة  والقوانني  املبسطة، 

العلوم  كليات  إرشاك  إىل  أيضاً  القطاع  ويسعى 

ذات  املشرتكة  والدراسات  األبحاث  يف  اإلنسانية 

التخصصات واملجاالت املتعددة، استجابًة لالحتياجات 

االجتامعية واالقتصادية واإلقليمية املعارصة، حتى 

تحقق جامعة الكويت أقىص استفادة من قدرات 

وحلها  املختلفة  املشكالت  تناول  يف  القطاع  هذا 

بأفضل الطرق العلمية. لذلك، ستبقى أبحاث كليات 

اإلنسانيات يف دائرة اهتامم قطاع األبحاث لتشجيع 

أعضاء هيئة التدريس فيها ملنافسة الكليات العلمية 

يف إنجاز األبحاث ذات الجودة العالية التي تسهم يف 

رفع املكانة العاملية لجامعة الكويت، وتعمل عىل 

تلبية االحتياجات الوطنية، وتخدم العلم واملجتمع 

والبرشية جمعاء.

وبتحليل 538 مرشوعاً نشطاً )جارياً + مستكمالً( 

حسب نسبة مشاركة الكليات، يتضح حصول كليات 

)10 ...... ص )تتمة    

                                                                                            
www.kuniv.edu

اإلجمالي
قيد الدراسة مستكمل جار

الكلية
     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

29 8 - 1 3 2 4 7 1 3 العلوم الطبية المساعدة

5 2 - 1 - - - 1 - 1 العمارة

21 - 1 7 - - 7 - - 6 اآلداب

24 - 1 2 - - 7 - 1 13 العلوم اإلدارية

30 4 1 4 - 1 7 6 2 5 علوم وهندسة الحاسوب

33 4 - 4 1 - 4 7 3 10 طب األسنان

22 - - 4 - 1 6 2 3 6 التربية

87 12 3 3 8 1 11 31 3 15 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - - 1 الحقوق

33 3 2 5 1 1 6 3 3 9 العلوم الحياتية

126 19 4 5 9 1 19 36 - 33 الطب

28 2 1 1 1 - 9 7 - 7 الصيدلة

191 22 3 7 12 7 24 69 7 40 العلوم

19 - - 2 - - 9 - - 8 الشريعة

37 - 2 8 - - 9 1 1 16 العلوم االجتماعية

686 76 18 54 35 14 122 170 24 173 اإلجمالي

حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات  التمويل**   2015/2014
*)2015 31 أغسطس  إلى   2014 سبتمبر    1(

*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2015.  
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

اإلجمالي
2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 2010/2009

االجتماعات

244 34 40 38 45 42 45 اجتماعات التمويل

205 30 35 30 37 36 37 اجتماعات المكتب التنفيذي

39 4 5 8 8 6 8 اجتماعات التمويل

813 132 136 147 127 123 148  إجمالي المشاريع 
المعتمدة

2893 583 485 471 497 431 426  مسائل متعلقة باألبحاث

الـــسنــوات الســت 

 اجتماعات لجنة التمويل المنعقدة والمشاريع المعتمدة خالل 6 
أعوام أكاديمية )2010/2009  إلى  2015/2014 (
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 أبحاث األولويات
أما فيام يتعلق بأبحاث األولويات، بلغت مشاركة 

أعضاء هيئة التدريس يف هذا املجال 23 مرشوعاً 

جارياً ومستكمالً )4.3 %( خالل العام 2015/2014 

الحاجة  األرقام  هذه  وتعكس   .)6 رقم  )الجدول 

لتوسعة نطاق أبحاث األولويات يف جامعة الكويت 

من خالل إجراءات تعمل عىل دفع وتشجيع أعضاء 

هيئة التدريس الستثامر قدراتهم العلمية والبحثية 

يف إنجاز األبحاث التي تتناول األولويات املعتمدة. 

لذلك، تأيت أبحاث األولويات عىل رأس جدول أعامل 

قطاع األبحاث، حيث أعطى مجموعة من املميزات 

لطلبات  الرسيع  االعتامد  مثل  األولويات  ألبحاث 

املشاريع، وحضور املهامت العلمية أو دعوة الخرباء 

الزائرين يف كل سنة من سنوات املرشوع، وتعيني 

الدامئة، والحصول عىل األولوية  اثنان من العاملة 

يف استخدام خدمات التسهيالت العامة. إضافًة إىل 

ذلك، يحصل التقرير النهايئ ملرشوع األولوية الذي 

تشجيعية  مالية  مكافأة  امتياز عىل  حقق معدل 

الرئيس، إىل جانب  للباحث  وشهادة تقدير تقدم 

حصول الباحث املشارك أيضاً عىل مكافأة تشجيعية. 

ويف هذا السياق، يسعى قطاع األبحاث إىل وضع 

سياسات وآليات تعمل عىل تطوير اهتاممات أعضاء 

هيئة التدريس ورغبتهم يف تناول املواضيع والقضايا 

املدرجة عىل قامئة األولويات، والتي تم وضعها بناًء 

االحتياجات  تحديد  حول  الكليات  توصيات  عىل 

اإلسرتاتيجية للدولة واملجتمع، إىل جانب االستجابة 

للقضايا واالهتاممات املعارصة.

ويأيت تحديث قامئة األولويات البحثية بشكٍل دوري 

عىل جدول أعامل قطاع األبحاث، حيث يعكف حالياً 

عىل دراسة قامئة جديدة سيتم اإلعالن عنها قريباً، 

وسيستمر العمل بالقامئة الحالية حتى ذلك الحني. 

ويتم أيضاً تشجيع الكليات عىل إنجاز األبحاث يف 

1010101010

تتخطى 10,000 د.ك. يف اجتامعات لجنة التمويل 

التي تعقد دورياً. وخالل العام 2015/2014، تم عقد 

30 اجتامعاً للجنة املكتب التنفيذي،و4 اجتامعات 

للجنة التمويل، حيث تم فيهم اعتامد متويل 132 

املكتب  اجتامعات  يف  مشاريع   108  ( مرشوعاً 

التنفيذي و 28 مرشوعاً يف لجنة التمويل(. 

وتقدم اإلحصائيات املتوفرة نظرًة عامة عىل قرارات 

التمويل واعتامد املشاريع عىل مدى السنوات الست 

املاضية )2010/2009و-2011/2010و-2012/2011

و-2013/2012و-2014/2013و2015/2014(، حيث 

يوضح الجدول رقم 5 عقد قطاع األبحاث إلجاميل 

244 اجتامعاً، منها 205 )84 %( للمكتب التنفيذي، 

و39 )16 %( للجنة التمويل. وكانت حصيلة هذه 

االجتامعات اعتامد 813 مرشوعاً عىل مدى ست 

سنوات سابقة.

  فئات المنح
يقدم قطاع األبحاث الدعم تحت عرش فئات مختلفة 

من املنح البحثية، ويتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس 

باستمرار عىل التقدم بطلبات األبحاث تحت أي فئة 

من الفئات املتوفرة. وخالل العام 2015/2014، حصل 

أعضاء هيئة التدريس عىل الدعم تحت جميع فئات 

املنح التي يوفرها القطاع، لتنفيذ واستكامل 538 

مرشوعاً يف 15 كلية. ويقدم الجدول رقم 6 توزيع 

املنح،  فئات  الكليات حسب  عىل  املشاريع  هذه 

حيث أظهر 323 مرشوعاً )60 %( تحت فئة مشاريع 

األبحاث الجامعية، ثم 57 مرشوعاً )10.5 %( تحت 

فئة سلفة البحث التمهيدي، ثم 54 مرشوعاً )10 

%( تحت فئة مشاريع األبحاث الخارجية، ثم 52 

مرشوعاً )9.7 %( تحت فئة مشاريع أبحاث طلبة 

الدراسات العليا، ثم 23 مرشوعاً )4.3 %( تحت فئة 

مشاريع أبحاث األولويات، ثم 22 مرشوعاً )4.1 %( 

تحت فئة مشاريع التسهيالت العامة، ثم 3 مشاريع 

)0.6 %( تحت فئة مشاريع الوحدات واملختربات 

البحثية التخصصية، ومرشوعان )0.4 %( تحت فئة 

مشاريع أبحاث خدمة الجامعة، ومرشوٌع واحد )0.2 

%( لكٍل من مشاريع األبحاث الوطنية واملشاريع 

املشرتكة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد جاء 

أعىل عدٍد من املشاريع تحت فئة مشاريع األبحاث 

الجامعية، مام يوضح تفضيل الكليات لهذه الفئة من 

املنح التي أصبحت تشكل أساس البحث العلمي يف 

جامعة الكويت.

اآلداب  ويف  والتطبيقية،  األساسية  العلوم  مجاالت 

والتطوير،  البحث  قدرات  وتعزيز  واإلنسانيات، 

واستخدام املصادر واملوارد وخدمات البنية التحتية 

املؤسسية املتقدمة لرفع قيمة مخرجاتهم البحثية 

وإيصالها ملستويات عاملية تستحق التميز العلمي 

واالعتامد العاملي.

  اإلنتاجية البحثية
واستكاملها  لتنفيذها  املشاريع  متويل  ميهد 

وبالتايل إنتاجها ملخرجات علمية تندرج تحت بند 

اإلنتاجية البحثية، وهو عامل رئيس لتحديد األداء 

لسياسة  ووفقاً  التدريس.  هيئة  ألعضاء  البحثي 

قطاع األبحاث، يجب أن ينتج عن جميع املشاريع 

املستكملة بنجاح ورقة بحثية واحدة عىل األقل، 

يتم نرشها يف مجالت عاملية محكمة ذات عامل 

تأثري وفقاً لفهرس JCR. وبناًء عىل هذا املتطلب، 

تقدم إحصائيات األعوام التقوميية الخمسة املاضية 

)2010-2014( تعداداً لإلنتاجية السنوية املرتاكمة 

التدريس،  البحثي ألعضاء هيئة  واألداء  للمشاركة 

حققتها  التي  اإلنتاجية  مستويات  تعكس  حيث 

الكليات اعتامداً عىل األوراق البحثية الناتجة عن 

األبحاث املمولة )الجدول رقم 7(. إضافًة إىل ذلك، 

تم إنتاج اإلحصائيات الخاصة باإلصدارات الناتجة 

عن األبحاث غري املمولة عىل مدى األعوام التقوميية 

الخمسة املاضية، مام يقدم نظرة مقارنة إلنتاجية 

الكليات عن األبحاث املمولة وغري املمولة بناء عىل 

معايري الجودة )الجدول رقم 7(. وبأخذ العام 2010 

كأساس، نجد أن إنتاجية أعضاء هيئة التدريس قد 

بلغت فيه 3,316 ورقة بحثية ) أبحاث ممولة وغري 

عن   )% 21.4( بحثية  ورقات  منها 710  ممولة(، 

أبحاث ممولة، و2,606 ورقة بحثية )78.6 %( عن 

11(أبحاث غري ممولة. ...... ص )تتمة    

)من صفحة 9(  إنجازات قطاع األبحاث  ...     

www.ovpr.kuniv.edu/research

اإلجمالي 
العام اإلجمالي 2014 2013 2012 2011 2010

المجالت 
ذات عامل 

التأثير
غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول غير ممول ممول

743
)%22.4(

572 171 74 44 110 44 135 36 128 29 125 18 Q1

622
)%18.8(

449 173 49 29 87 32 120 34 101 38 92 40 Q2

632
)%19)

486 146 57 14 86 42 117 30 129 34 97 26 Q3

341
)%10.3(

259 82 24 11 43 14 43 18 67 21 82 18 Q4

978
)%29.5)

840
)%32.2(

138
)%19.5(

74 15 148 23 214 22 227 37 177 41 بدون عامل 
تأثير**

3316 2606
)%78.6(

710
)%21.4(

278 113 474 155 629 140 652 159 573 143 اإلجمالي

معدل النمو في إصدارات الكليات المنشورة في أفضل المجال ت ذات عامل التأثير والناتجة عن
األبحاث الممولة وغير الممولة )2010،و 2011،و 2012،و 2013،و 2014(*

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

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

*      سنوات تقوميية.     
**       د.ع.ت  دون  عامل التأثير
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  فبراير/مارس 2016

عامل  عىل  القائم  التحليل  من  املزيد  أظهر  وقد 

الجودة أن من إجاميل األوراق الناتجة عن األبحاث 

املمولة )710(، ظهرت 572 ورقة بحثية )80.6 %( 

يف مجالت علمية مدرجة ضمن فهرس JCR، بعامل 

تأثري يرتاوح ما بني Q1  إىل Q4، بينام نرشت 138 

ورقة بحثية )19.5 %( يف مجالت بال عامل تأثري. أما 

من إجاميل األوراق البحثية الصادرة عن أبحاث غري 

 67.8( بحثية  ممولة )2,606(، ظهرت 1,766 ورقة 

%( يف مجالت Q1 إىل Q4، بينام جاءت 840 ورقة 

بحثية )32.2 %( يف مجالت بال عامل تأثري. وتظهر 

التدريس  هيئة  أعضاء  تفضيل  تزايد  األرقام  هذه 

للمجالت العلمية ذات الجودة العالية املدرجة ضمن 

فهرس JCR، لضامن جودة واعتامد املخرجات البحثية 

الناتجة عن األبحاث املمولة، وهو عامل يقوم عليه 

نظام املنح البحثية يف قطاع األبحاث ويتمثل يف ربط 

املنح البحثية بتوقعات الجودة العالية.

  جودة وتأثير األبحاث
ترتبط جودة األبحاث املنشورة ارتباطاً وثيقاً باإلنتاجية 

البحثية، حيث تعتمد عىل عامل نرشها يف أفضل 

مجالت فهرس JCR ذات عامل التأثري. ووفقاً لسياسة 

قطاع األبحاث، يعترب نرش األوراق البحثية يف املجالت 

العاملية املدرجة ضمن فهرس JCR املعيار املفضل  

لقياس الجودة يف أبحاث جامعة الكويت، حيث  يتم 

األوراق  ومستوى  جودة  لضامن  باستمرار  تطبيقه 

البحثية املنشورة ألعضاء هيئة التدريس وتأثريها عىل 

تعزيز املكانة العاملية لجامعة الكويت عىل أسس 

جودة األبحاث املنشورة واعتامدها ومتيزها. وتظهر 

املنشورة  األبحاث  من  عاماً   15 إحصائيات 

الناتجة   )2014-2000( التدريس  ألعضاء هيئة 

ورقة   2,429 إجاميل  املمولة  األبحاث  عن 

 )%  73.9( ورقة   1,794 منها  منشورة،  بحثية 

عامل  ذات  املحكمة  املجالت  أفضل  نرشت يف 

ورقة   635 نرشت  بينام   ،)Q4-Q1( التأثري 

ويعترب  تأثري.  عامل  بال  مجالت  يف   )%  26.1(

أعضاء  اتجاه  لتزايد  واعداً  مؤرشاً  التطور  هذا 

يف  البحثية  مخرجاتهم  لنرش  التدريس  هيئة 

التأثري  عامل  ذات  املحكمة  العاملية  املجالت 

ييل  وفيام  العاملي.  واالعتامد  التميز  لنيل 

: املنشورة  لألبحاث  إحصايئ  تفصيل 

410 ورقات بحثية )17 %( نرشت يف أفضل 

.) Q1،% 25-1( املجالت

533 ورقة بحثية )21.9 %( نرشت يف املجالت 

.)Q2، % 50-26( العالية إىل املتوسطة التصنيف

يف  نرشت   )%  19.8( بحثية  ورقة   482

املنخفضة  إىل  املتوسطة  من  املجالت 

.) Q3،  %75-51( التصنيف

369 ورقة بحثية )15.2 %( نرشت يف املجالت 

.) Q4 ,  %100-76 ( املنخفضة التصنيف

635 ورقة بحثية )26.1 %( نرشت يف املجالت  

بال عامل تأثري.

وبشكٍل عام، ظهر إجاميل 1,794 ورقة بحثية )73.9 

ذات   )Q4,Q3,Q2,Q1( املجالت  أفضل  يف   )%

بينام نرشت 635   ،JCR لفهرس التأثريوفقاً  عامل 

ورقة بحثية )26.1 %( يف املجالت بال عامل تأثري 

عىل مدى 15 عاماً. وتظهر هذه األرقام ارتفاع نسبة 

ضامن الجودة يف أبحاث جامعة الكويت، وهو جهٌد 

سعى القطاع لتشجيعه ودعمه عىل مدى السنوات 

السابقة، وتم تعزيزه مع إطالق املكافآت البحثية 

التشجيعية كعامٍل لتشجيع أعضاء هيئة التدريس 

عىل التنافسية العلمية والتميز البحثي من خالل 

واالعتامد  العالية  الجودة  ذات  األبحاث  مشاريع 

العاملي.

  المكافـآت البحثية التشجيعية
يعود التوجه نحو ضامن الجودة يف أبحاث الكليات 

إىل سياسة قطاع األبحاث القامئة عىل متييز ومكافأة 

االمتياز البحثي من خالل منح املكافآت التشجيعية 

ألعضاء هيئة التدريس لتعزيز تبنيهم ملعايري الجودة 

قطاع  أطلق  وقد  أبحاثهم.  مشاريع  يف  العالية 

13(األبحاث برنامج املكافآت ...... ص )تتمة    

)من صفحة 10(  إنجازات قطاع األبحاث  ...  إنجازات قطاع األبحاث  ...    

                                                                                            
www.kuniv.edu

اإلجمالي 2015 2014 2013 2012 2011 2010 حالة المشروع

120 9 28 31 19 21 12 األبحاث الممولة

159 19 22 34 39 27 18  األبحاث غير
الممولة

77 7 21 8 20 13 8  التقرير النهائي
للمشروع

356 35 71 73 78 61 38 اإلجمالي

 الفائزون بالمكافآت البحثية التشجيعية على مدى ست سنوات عن األبحاث الممولة، وغير الممولة، والتقرير النهائي 
للمشروع، ومشاريع األبحاث لألعوام 2010،و2011،و2012،و2013،و 2014 ،و2015

356

 15 عاماً من األوراق البحثية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس عن األبحاث الممولة  حسب السنة
 وعامل التأثير / دون عامل التأثير (2000 - 2014(

اإلجمالي 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
 عامل
التأثير

%17.0
410 44 44 36 29 18 31 17 19 23 13 22 24 25 40 25 N Q1

%21.9
533 29 32 34 38 40 30 33 31 32 37 32 42 44 43 36 N Q2

%19.8
482 14 42 30 34 26 37 40 34 23 42 23 29 38 28 42 N Q3

%15.2
369 11 14 18 21 18 18 30 21 32 28 33 28 29 39 29 N Q4

98 132 118 122 102 116 120 105 110 120 110 123 136 150 132 N اإلجمالي

15 23 22 37 41 31 44 40 60 48 53 41 67 56 57 N د.ع.ت*

113 155 140 159 143 147 164 145 170 168 163 164 203 206 189 N اإلجمالي

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

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

الـســنـة التقويمية

2429

%26.1
635

%73.9
1794
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بشراء  الخاصة  اإلجرائية  المتطلبات  بشأن  الباحثين  تنبيه 
الكويت جامعة  في  المخازن  إدارة  عبر  المستهلكات 

1212121212
www.ovpr.kuniv.edu/research

مدير  نائب  الصحاف،  طاهر  أ.د.  شارك 
عقدت  التي  الندوة  يف  لألبحاث  الجامعة 

الوزراء  مجلس  رئيس  رعاية  تحت  مؤخراً 

 “ حول  الصباح،  املبارك  جابر  الشيخ 

يف  املستدامة  للتنمية  النووية  التطبيقات 

والتي   ،“ الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

الذرية  للطاقة  العاملية  الوكالة  نظمتها 

للتعاون  الرئيس  العاملي  املركز   ،)IAEA (

النووية.  الطاقة  مجال  يف  والتقني  العلمي 

د.  لندوة  ا يف  الرئيس  املتحدث  كان  وقد 

العاملية  للوكالة  لعام  ا املدير  أمانو،  يوكيا 

الحدث  شكل  حيث  الذرية،  للطاقة 

واآلراء  األفكار  لتبادل  مالمئة  فرصة 

يف  لتكنولوجيا  وا العلوم  استثامر  حول 

لتحقيق   21 القرن  لتحديات  االستجابة 

الحيوية  املجاالت  يف  املستدامة  لتنمية  ا

وإدارة  والصحة،  والزراعة،  كالغذاء، 

لبحرية،  وا الربية  لبيئة  وا املياه،  مصادر 

الرتاث  وأبحاث  الصناعية،  لتطبيقات  وا

مدى  عىل  الحدث  عقد  وقد  لثقايف.  ا

املقر  يف   ،2016 فرباير   16 و   15 يف  يومني 

للتنمية  النووية  التطبيقات   “ ندوة  في  يشارك  األبحاث  قطاع 
“ الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  المستدامة 

لإلمناء  العريب  الصندوق  ملنظمة  الرئييس 

وتم  الشويخ،  واالجتامعي،  االقتصادي 

الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  تنظيمه 

الكويت  ومؤسسة  الذرية،  للطاقة 

لألبحاث  الكويت  ومعهد  العلمي،  للتقدم 

جلسات   6 لية  الفعا وتضمنت  العلمية. 

والعلامء  الخرباء  فيها  شارك  مختلفة 

دولة  من  لقرار  ا وصناع  لباحثني  وا

الخليجي،  لتعاون  ا مجلس  ودول  الكويت 

باالستخدامات  املهتمون  اجتمع  حيث 

وتم  لنووية،  ا للتكنولوجيا  السلمية 

تناولت  لتي  ا لعلمية  ا لعروض  ا تقديم 

وأنشطة  لوطنية،  ا لتنموية  ا األولويات 

لتنمية  ا لتحقيق  لتطوير  وا لبحث  ا

اإلقليمية  لتحديات  ا ر  إطا يف  املستدامة 

. ملية لعا ا و

يف  لندوة  ا من  الرئيس  الهدف  متثل  وقد 

هذا  يف  التطورات  عىل  الضوء  تسليط 

وآفاق  الحايل  الوضع  وتحديد  املجال، 

 ، مستقباًل املستدامة  لتنمية  ا أهداف 

ورفع  لتعاون،  ا ومجاالت  فرص  وقياس 

الرشاكة  وتعزيز  واإلمكانات،  القدرات 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بني 

وقد  الخليجي.  لتعاون  ا مجلس  ودول 

لتبادل  مالمئة  فرصة  الحدث  أتاح 

السلمي  االستخدام  حول  واآلراء  الخربات 

لنووية  ا لتكنولوجيا  وا العلوم  لتطبيقات 

وتناول  املستدامة،  لتنمية  ا دعم  يف 

تعزيز  خالل  من  العاملية  التحديات 

الدولية،  الوكالة  بني  والرشاكة  لتعاون  ا

ذات  واملؤسسات   ، تها مختربا وخاصًة 

الخليجي. التعاون  العالقة يف دول مجلس 

رئيس الوزراء رعاية  تحت 

الحدث فرصة 
لتبادل  اآلراء حول 

االستخدامات السلمية 
لتطبيقـات العلوم 

والتكنولوجيا 
النووية في التنمية 
المستدامة وتناول 
التحديات العالمية

 

خصصت  لذين  ا حثني  لبا ا جميع  يلتزم 
ت  ملستهلكا ا ء  لرشا نيات  ميزا لهم 

تها  حدد لتي  ا ت  ا ء إلجرا ا بتطبيق 

ت  لطلبا تقدميهم  عند  زن  ملخا ا رة  ا د إ

. ء لرشا ا

يد  تحد ت  ا ء إلجرا ا ه  هذ وتتطلب 

ملطلوب  ا د  ملوا ا لجميع  ز  لرمو ا م  رقا أ

د  ملوا ا ليل  د  “ يف  ت  ورد كام  ؤها  رشا

لكرتوين  إل ا ملوقع  ا عىل  ملتوفر  ا  “

h t t p : / /  ( زن  ملخا ا شؤون  رة  ا إلد

. )  w w w. s t o r e s . k u n i v. e d u . k w

ضوح  بو ز  لرمو ا ه  هذ يد  تحد يجب  و

من  د  ا ملو ا ء  رشا طلب  تعبئة  عند 

. ن ز ملخا ا

ت  ا ء إلجرا ا ه  بهذ م  لتزا ال ا يعمل  و

ء  لرشا ا ت  طلبا سري  تسهيل  عىل 

. حثني للبا بة  ملطلو ا د  ملوا ا ل  يصا إ و

لية  لخا ا ت  لطلبا ا بأن  لعلم  ا يرجى 

لتأجيٍل  ستتعرض  د  ملوا ا رموز  من 

ل  يصا إ و ء  رشا عيد  موا يف  كبري 

. بة ملطلو ا د  ا ملو وا ت  ملستهلكا ا

شـــــــراء  المســتهلكــــــــــــات
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العلمي يف األبحاث غري املمولة .

77 حاصالً عىل املكافأة ) 21.6 %( لتحقيق 

تقدير امتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع .

ومع استمرار برنامج املكافآت التشجيعية، يستمر 

تعزيز مستوى الجودة يف أبحاث جامعة الكويت، 

يف  االستمرار  عىل  األبحاث  قطاع  يشجع  مام 

تبني  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  لدفع  تطبيقه 

معايري ضامن الجودة يف أبحاثهم العلمية، وتحقيق 

التميز العاملي بناًء عىل تفوقهم العلمي والبحثي. 

لذلك، سيبقى عامل الجودة املعيار األسايس واألول 

يف رفع مقاييس أبحاث الكليات املنشورة، وبالتايل 

لجامعة  العاملية  العلمية  املكانة  عىل  سينعكس 

الكويت.

  تحكيم األبحاث
تعترب عملية التحكيم متطلباً إلزامياً لضامن جودة 

البحث املقدم. ويسهل التحكيم مراجعة املرشوع 

البحثي وتقييمه بناًء عىل محتواه العلمي، وجودته 

منحه  بشأن  القرار  التخاذ  ميهد  مام  وأهميته، 

التمويل املطلوب. لذلك، يجب أن تخضع جميع 

املشاريع لعملية التحكيم املوحدة قبل اتخاذ قرار 

األبحاث  لقطاع  حيث  ومتويله،  املرشوع  اعتامد 

واملحكمني  الخرباء  من  ضخمة  بيانات  قاعدة 

املحليني والدوليني من كافة املجاالت والتخصصات 

العلمية. ويتمثل الهدف من تنوع قاعدة البيانات 

يف تجنب تعرث أي مرشوع نتيحة عدم توفر خربات 

التحكيم يف مجاله. ويتم تطوير قاعدة البيانات 

باستمرار من خالل إضافة الخرباء الجدد لالستفادة 

املشاريع وتقييمها وفقاً  من خرباتهم يف تحكيم 

ملجموعة موحدة من املعايري. حالياً، تبلغ قاعدة 

بيانات محكمي القطاع  2,608 خرباء، منهم 672 

)25.8 %(، و1,936 محكاًم دولياً  محكاًم محلياً 

)74.2 %(. ومع تركيز قطاع األبحاث عىل األبحاث 

املشرتكة واملتقدمة، ستتوسع قاعدة بيانات الخرباء 

متطلبات  لتلبية  املستقبل  يف  أكرث  واملحكمني 

والبحثية.  العلمية  املجاالت  مختلف  يف  الجودة 

وقد تحول القطاع إىل النظام اإللكرتوين يف عملية 

املشاريع  تسليم  عمليات  سهل  مام  التحكيم، 

للخرباء واستالم تقارير التقييم منهم إلكرتونياً.

  المهمات العلمية 
نظام  من  أساسياً  جزءاً  العلمية  املهامت  تشكل 

دعم األبحاث يف جامعة الكويت، و تخضع عملية 

موحدة  لقوانني  العلمية  املهامت  يف  املشاركة 

تتضمن املوارد واملتطلبات والتوقعات. ومتنح هذه 

امليزة للباحثني الحق باملشاركة يف املؤمترات املحلية 

املهمة  اعتامد  يتم  حيث  والعاملية،  واإلقليمية 

وتحديد ميزانيتها يف طلب املنحة. ويتمثل الهدف 

األول من املهامت العلمية يف مساعدة الباحثني عىل 

تقديم نتائج أبحاثهم و مواكبة أحدث التطورات يف 

مجالهم البحثي من خالل االحتكاك العلمي وفرص 

التفاعل والتواصل مع العلامء والخرباء، مام سيعمل 

مشاريعهم  وإثراء  العلمية،  آفاقهم  توسعة  عىل 

الجديدة  واملعارف  الخربات  تطبيق  عرب  البحثية 

املكتسبة لرفع مستوى جودة واعتامد أبحاثهم. وقد 

تم خالل العام 2015/2014 إنجاز إجاميل 71 مهمة 

علمية كالتايل :

26 مهمة علمية ) 36.6 %( أنجزتها كليات 

العلوم .

17 مهمة علمية ) 23.9 %( أنجزتها كلية 

الهندسة والبرتول .

16 مهمة علمية )22.5 %( أنجزتها كليات 

اآلداب واإلنسانيات .

12 مهمة علمية ) 17 %( أنجزتها كليات 

العلوم الطبية.

التشجيعية يف العام 2010 مبنحها لعدد 38 باحثاً. 

املكافآت  تأثري  القطاع  رصد  الحني،  ذلك  ومنذ 

التشجيعية يف االرتفاع امللحوظ يف جودة األوراق 

الخمس  مدى  عىل  الكليات  جميع  يف  املنشورة 

البحثية  األوراق  ارتفاع عدد  مع  املاضية،  سنوات 

عامل  ذات  العلمية  املجالت  أفضل  يف  املنشورة 

التأثري واملدرجة ضمن فهرس JCR. وتغطي سياسة 

االستثنائية  اإلنجازات  باملكافآت  الخاصة  القطاع 

ألعضاء هيئة التدريس، بغض النظر عن كونها نتجت 

عن أبحاث ممولة أو غري ممولة، إىل جانب تقديم 

املكافآت التشجيعية للتقرير النهايئ للمرشوع أيضاً. 

أعضاء  لجميع  التشجيعية  املكافآت  تتاح  لذلك، 

يف  واضحاً  أثرها  أصبح  حيث  التدريس،  هيئة 

ارتفاع عدد الحاصلني عليها نظري أبحاثهم املتميزة، 

للمرشوع.  النهايئ  التقرير  يف  االمتياز  وتحقيق 

قطاع  سجل  املاضية،  الخمس  السنوات  وخالل 

عىل  الحاصلني  عدد  يف  كبرياً  ارتفاعاً  األبحاث 

املكافآت التشجيعية من 38 عضو هيئة تدريس 

حتى  تدريس  هيئة  عضو   356 إىل   ،2010 يف 

منتصف العام 2015. وقد توزع هذا العدد عىل 

الفئات الثالث من املكافآت كالتايل:

للتميز   )% 33.7( املكافأة  عىل  120 حاصالً 

العلمي يف األبحاث املمولة .

للتميز   )% 44.7( املكافأة  عىل  159 حاصالً 

)24 ...... ص )تتمة    

)من صفحة 11(  إنجازات قطاع األبحاث  ...     

)2015/2014( األكاديمي  للعام  النشطة  المشاريع  على  العمالة 

اإلجمالي
أخرى**** االنتداب*** فني أول / فني **

مشارك باحث أول / 
مساعد باحث*

مشارك 
باحث

الكلية

5 - - - 1 4 - العلوم الطبية 
المساعدة

- - - - - - - العمارة

3 - - 3 - - - اآلداب

- - - - - - - العلوم اإلدارية

21 1 5 5 - 10 -  علوم وهندسة
الحاسوب

13 1 3 - 2 5 2 طب األسنان

- - - - - - - التربية

51 - 2 7 15 26 1 الهندسة 
والبترول

- - - - - - - الحقوق

1 - - - - 1 - العلوم الحياتية

40 - 5 4 12 17 2 الطب

11 - 3 - 2 5 1 الصيدلة

125 - 10 6 21 75 13 العلوم

- - - - - - - الشريعة

- - - - - - - العلوم 
االجتماعية

270 2 28 25 53 143 19 اإلجمالي

لــة  لــعــمـــا ا

*       يتضمن مساعد باحث أول /مساعد باحث /مساعد علمي.
**     يتضمن فني/فني أول.  

***   االنتداب يتضمن فني منتدب ومساعد باحث منتدب.
****  يتضمن العمالة المؤقتة.   
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الحجر الرميل) متثل عينة من صخر املكمن( له 

السوائل  ونفاذية   ,)184( للهواء  النفاذية  معدل 

)60(, و املسامية حواىل 20 %.  بعد اختيار أفضل 

نوع من سوائل النانو ذات الرتكيز املناسب) الذى 

باملكمن(والذى  انسداد  او  تشوه  اى  اليحدث 

املخزون  للنفط  عاىل  اسرتجاع  معامل  يعطى 

تشمل  إضافية  اختبارات  أجريت  ثم  باملكمن.  

القدره عىل تأخري عملية ترسب االسفلتني  مدى 

ىف املكمن اثناء عمليات االنتاج باستخدام نظام 

ضامن التدفق. من نتائج هذه التجارب  ايضا أن 

سوائل نانو أكسيد األلومنيوم ذات الرتكيز  حتى 

0.05 % تساعد ىف تقليل لزوجة السوائل النفطيه 

بنسبة 25 %اما مخلوط السيليكون واأللومنيوم 

حتى تركيز 0.05 % يعطر اكرب معامل اسرتجاع 

نفطى اذا ما قورن بكل

يركز الجزء التاسع من سلسلة األبحاث املتميزة عىل اإلنجازات البحثية االستثنائية للحاصلني عىل املكافآت البحثية التشجيعية، الذين حققوا االعتامد العاملي 
ألبحاثهم املنشورة بظهورها يف املجالت العاملية ذات الجودة العالية وعامل التأثري وفقاً لفهرسة JCR، إىل جانب الحصول عىل تقدير امتياز يف التقرير النهايئ 

للمرشوع. وتعترب السلسلة تتويجاً لجهود جامعة الكويت املستمرة يف سياق تعزيز الجودة العلمية يف أبحاث الكليات وتأثريها، والسعي نحو بلوغ االعتامد 

العاملي عىل أسس قوة وجودة املخرجات العلمية الناتجة عن األبحاث املمولة وغري املمولة، ونرش الوعي باملنجزات العلمية والبحثية، وتوثيق الحضور العاملي 

لجامعة الكويت من خالل األبحاث املتميزة. ولتحقيق هذه الغاية، أطلق قطاع األبحاث برنامج املكافآت البحثية التشجيعية يف العام 2010، حيث وضع 

إسرتاتيجية محكمة لدعم ثقافة الجودة يف األبحاث املؤسسية، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس إلنجاز األبحاث عالية الجودة التي تنتج مخرجات علمية معتمدة 

عاملياً، تظهر يف املجالت العاملية املحكمة ذات عامل التأثري. ومنذ ذلك الحني، ظهر تأثري املكافآت التشجيعية بوضوح يف ارتفاع عدد األبحاث املنشورة يف املجالت 

العاملية املحكمة املدرجة ضمن تصنيف JCR. ويعترب هذا االهتامم العاملي املتزايد باألبحاث العلمية يف جامعة الكويت تطوراً واعداً يتطلع القطاع لتعزيزه 

ودعمه من خالل تطبيق املعايري املعتمدة عاملياً فيام يتعلق مبراجعة طلبات أبحاث أعضاء هيئة التدريس واعتامدها، إىل جانب إرساء مقاييس متميزة لتحديد 

جودة األبحاث املنشورة وتأثريها. وأظهر تطبيق هذه املعايري نتائج واعدة متثلت يف تزايد عدد باحثي الكليات الحاصلني عىل املكافآت البحثية التشجيعية عىل 

.JCR أسس جودة أبحاثهم املنشورة ومتيزها وتأثريها وظهورها يف أفضل املجالت العلمية العاملية املحكمة ذات عامل التأثري وفقاً لتصنيف

وتختص سلسلة األبحاث املتميزة باإلنجازات البحثية االستثنائية للحاصلني عىل املكافآت البحثية املتميزة فقط، حيث تقدم لهم نرشة األبحاث مساحة دورية 

متميزة لنرش نتائج أبحاثهم وتسليط الضوء عليها لنرش الوعي العام باملنجزات العلمية والبحثية يف جامعة الكويت.  ووفقاً لقوانني قطاع األبحاث، متنح مكافأة 

تبلغ 1000 د.ك. للمؤلفني لكل ورقة بحثية تعترب إنتاجاً ألي منحة بحث جامعية ومنشورة يف أفضل 25 % من املجالت العاملية بعوامل تأثري يتم تقييمها حسب 

قاعدة بيانات JCR وفقاً لتقرير تنويه املجلة يف املجال العلمي للمرشح. أما األبحاث غري املمولة فتمنح مكافأة تبلغ 1000 د.ك. للباحث أو الباحثني جميعاً يف 

حالة تعددهم لكل ورقة علمية منشورة يف أفضل 25 % من املجالت العاملية بعوامل تأثري يتم تقييمها حسب قاعدة بيانات JCR وفقاً لتقرير تنويه املجلة 

يف املجال العلمي للمرشح. ومينح قطاع األبحاث أيضاً مكافأة تبلغ 500 د.ك. للباحث الرئيس لكل تقرير نهايئ ألي منحة بحثية تحصل عىل تقييم “ممتاز” من 

محكم خارجي للكليات العلمية واإلنسانية.
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لبحثية ا فآت  لمكا ا على  لحاصلون  ا

)15 ...... ص  )تتمة    

141414

ظهريف صناعة النفط مثل  تطبيق تكنولوجيا النانو 

قد  املتبقى   الثقيل  النفط  انتاج  ىف  للمساعدة 

أصبح االن مفيدا. وتعد إضافة الجزيئات الدقيقة 

من اكاسيد املعادن مثل اكسيد السيلكون - اكسيد 

االلومنيوم- او اكسيد النيكل- او اكسيد التيتانيوم 

هى مركبات ذات طبيعه خاصة من حيث القطر 

واملساحه السطحية  ولها قدره عالية ىف االنتشار 

وىف تغري الخواص الفيزيائة للمياه املصاحبة للنقط 

الهيدوكربونية.وبناء  املواد  من  اقرتابها  اوعند 

عىل ذلك كان من الواجب عىل اى فريق بحثى 

مالمئة  ومدى  الحديثه  هذاالتقنيه  دراسة  هو 

الثانية  للمرحلة  االنتاج  عمليات  مع  استخدمها 

والثالثة.  وقد تم اختيار عينات من النقط الكويتى  

الثقيل ذات الكثافة النوعية )=  )17.4 وكور من 

د. أسامه العمير, خالد مطر, يوسف السعيد 
قسم هندسة البترول، كلية الهندسة والبترول ، جامعة الكويت

 (GE01/07 رقم (المشروع 

الدراسة التجريبية لعملية استخراج النفط الخام الثقيل من 
المكامن ذات الطبيعة الرملية باستخدام السوائل الدقيقة 

ملخـــــص 
االسترداد املعزز للنفط الخام ميكن  تلخيصه 
باستخدام  االزاحه  هي:  رئيسية  طرق  ثالث  ىف 

العمليات  استخدام  لالمتزاج،  قابلة  الغازات 

الكيميائيه.  املواد  وجود  ىف  اواالزاحه  الحرارية، 

الرئييس من هذه األساليب هي ضعف  والعيب 

البرتولية  االبار  لخزانات  الحجمية  االزاحة  كفائة 

-او  فقد الحرارة خالل عملية الحقن، أوقلة فعالية  

عالية  املياه  مخزون  ارتفاع  عند  االبار  انتاجية 

امللوحة أوزيادة عرسها. ولذلك، ال يزال العديد من 

الباحثني يحاولون تطوير تقنية جديدة ميكن أن 

تستخدم طريقة أكرث مالمئةالستخراج املتبقى من 

النفط الخام ىف االبار. ولذلك اصبح من الرضورى 

العثور عىل حلول جديده وغري تقليديه تساعد ىف 

الذى  النهج   الثقيل. وهذا  النفط  انتاج  34(عمليات  ص   ...... )تتمة    
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هذه  لالهتامم،  املثري  ومن  الرصاص.  لسمية 

الخاليا  انتشار  من  كل  دعمت   MAPKs

وموت الخاليا يف الكبد. وعاله عىل ذلك، هناك 

اإلناث،  كبد  يف  وقائية  كآلية  متواجدة  عمليه 

الجنسية.  الهرمونات  عليها  تسيطر  رمبا  والتي 

واإلناث،زيادة  الذكور  من  كل  يف  ذلك،  ومع 

انتشار  إلشارات   )up-regulation( التعبري 

وهذه  القضية،  هو  أنه  يبدو  الكبدية  الخاليا 

النتيجة هو األكرث أهمية، ورمبا تدعم الفرضية 

مادة  هو  الرصاص  أن  تقول  التي  االساسية 

أن  إىل  تشري  نتائجنا  وهكذا،  للكبد.  مرسطنة 

عىل  تناور  الرصاص  من  الناتج  األكسده  جهد 

يف  دورا  تلعب  وبالتايل   ،MAPKs ال  إشارات 

الخاليا  التعبري )up-regulation( ملوت  زيادة 

الكبدية وانتشار خاليا الكبد املصاحب.
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إشارات البروتينات المتعلقه بعمليات النسخ )MAPKs( وارتباطها 
بجهد األكسدة وموت الخاليا في خاليا الكبد المعرضة الرصاص

د. لطيفة المجيبل و نارايانا كيلركجي
قسم التشريح، كلية الطب، جامعة الكويت، 

  )YS05/09 رقم  )المشروع  البيئية  السامة  املواد  من  واحدة  الرصاص، 
والكىل  العظام  يف  ويرتاكم  شيوعا،  األكرث 

السامة  الرصاص  آثار  ومن  والدماغ.  والكبد 

تشمل تغيري وظيفي يف العديد من الربوتينات، 

مرض   ،)heme( الهيم  تركيب  يف  وانخفاض 

واألوعية  القلب  وتشوهات  الهضمي،  الجهاز 

الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، وتعطل الكىل 

مثل تثبيط معدل الرتشيح الكبيبي، واضطرابات 

عصبية مثل التهاب الدماغ، واالعتالل العصبي 

مع  العصبية.  السلوكية  والتغريات  املحيطي، 

آثار  يضفي  فإنه  الكبد،  يف  الرصاص  تراكم 

كوليسرتول،  تنظيم  عىل  ومزمنه  للغاية  ضارة 

الدهون الفوسفاتية واألحامض الدهنية الحرة. 

االصابات يف الكبد الناجمه من الرصاص ممكن 

يف  دهني  تنكس  طريق  عن  عليها  التعرف 

 ويعترب تزايد عدد الحاصلني عىل املكافآت مؤرشاً واضحاً عىل ارتفاع مستوى الجودة يف األبحاث املؤسسية كام تظهر اإلحصائيات مؤخراً، حيث بلغ إجاميل 

الحاصلني عليها 387 باحثاً مع نهاية شهر يناير 2016، والقامئة يف ازدياد مستمر. وقد حصل 131 باحثاً )33.9 %( عىل املكافآت عن مخرجاتهم املنشورة الناتجة 

عن األبحاث املمولة، كام حصل 172 باحثاً )44.4 %( عليها عن مخرجاتهم الناتجة عن األبحاث غري املمولة، وحصل 84 باحثاً )21.7 %( عىل املكافأة عن 

حصولهم عىل تقدير امتياز يف التقرير النهايئ للمرشوع. إضافًة إىل ذلك، حصل 4 باحثني عىل املكافأة عن مشاريعهم البحثية املمولة، وهي فئة جوائز استحدثها 

قطاع األبحاث مؤخراً لدعم األبحاث املتميزة.

ويسلط الجزء التاسع من السلسلة الضوء عىل نتائج 4 أبحاث حصل باحثوها عىل املكافأة، اثنان منهم عن فئة األبحاث املمولة، وواحد عن فئة األبحاث غري 

املمولة،عن أبحاثهم املنشورة يف املجالت العاملية املصنفة وفقاً لتقييم JCR. إضافًة إىل ذلك، تتضمن السلسلة بحث واحد عن فئة االمتياز يف التقرير النهايئ 

للمرشوع. وفيام ييل أسامء أعضاء هيئة التدريس الواردة خالصات أبحاثهم يف هذا العدد من نرشة األبحاث :

د. أسامة العمري: املرشوع املمول رقم GE01/07، قسم هندسة البرتول، كلية الهندسة والبرتول، بعنوان : “ الدراسة التجريبية لعملية استخراج النفط الخام   -1

 SPE Reservoir Evaluation & Engineering، 2015 ، 18)3( : الثقيل من املكامن ذات الطبيعة الرملية باستخدام السوائل الدقيقة “. نرش يف مجلة

.387-399

 )MAPKs( قسم الترشيح، كلية الطب، بعنوان : “ إشارات الربوتينات املتعلقة بعمليات النسخ  ،YS05/09 د. لطيفة املجيبل:  املرشوع املمول رقم  -2

.Environ Toxicol ، 2015، 30)5( : 513-529 وارتباطها بجهد األكسدة وموت الخاليا يف الكبد املعرضة للرصاص “. نرش يف مجلة

أ.د. عيل ألهفردي ) مرشوع غري ممول(، قسم هندسة الصناعة وأنظمة اإلدارة، كلية الهندسة والبرتول، بعنوان : “ املسح الشامل الثالث عىل مشاكل   -3

.European Journal of Operational Research، 2015، 246)2(، 345-378 الجدولة مع مواعيد/تكاليف اإلعداد “ ، نرش يف مجلة

د. سامل اليعقوب : التقرير النهايئ للمرشوع رقم US01/11، قسم الرياضيات، كلية العلوم.   -4

القنوات  يف  توسع   ،)macrovacuolar(فجوي

الصفراوية، وركود الصفراء، ترضر الخاليا الكبدية 

اآلليات  ذلك،  ومع  الكبد.  ترسطن  واحتاملية 

الجزيئية التي تنظم االرضار الناجمة عن سمية 

الرصاص يف الكبد مل تكن مفهومة متاما.

فرئان  باستخدام  قمنا  دراستنا،  يف 

وتعريضهم  وإناث،  ذكور   )Wistar(ويستار

تصل  الرصاص  تركيزات  من   ٪  1 و   ٪  0.5 إىل 

وموت  االكسدة  جهد  وأوضحنا  أسابيع،   7 إىل 

الكبد.  يف  الكبد  لخاليا  حدث  الذي  الخاليا 

النسخ  بعمليات  املتعلقه  الربوتينات  الثالث 

و  )ERK1 / 2(، )JNKs( وهم   )MAPKs(

مختلف  باشكال  استجابوا   P38-MAPKs
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أ.د. علي ألهفردي 
قسم هندسة الصناعة وأنظمة اإلدارة، كلية الهندسة والبترول  

جامعة الكويت، 
الممولة ) غير  ( األبحاث 

يتعلق  وفيام  املرحلة.  جدولة  بيئات  لعدة 

باملشاكل العائلية واإلعداد من خارج العائلة، 

 flowshop وجدولة  آللة  من  الرغم  عىل 

األرسة  إعداد  من  نسبة  فإن  واحدة،  البيئات 

 32 و   ٪  41 حوايل  هي  العائلية  غري  إلعداد 

حوايل  النسبة  تبلغ  حني  يف  التوايل،  عىل   ٪

والعمل،  املوازية  متجر  لبيئات   ٪  8 و   ٪  11

رضورة  عىل  بوضوح  يدل  وهذا  التوايل.  عىل 

للبيئات  األرسة  اإلعداد  وقت  يف  النظر 

تناولت  عام،  بشكل  والعمل.  املوازية  متجر 

تعتمد  والتي  األوراق  من  العظمى  الغالبية 

مقارنة  التكاليف   / مرة  اإلعداد  تسلسل  عىل 

التكاليف.   / اإلعداد  مرات  مستقل  التسلسل 

مستقل  تسلسل  مشكلة  منذ  جيد  أمر  هذا 

هي حالة خاصة من مشكلة تسلسل مستقل. 

مع  واحد  جهاز  البيئة  أجل  من  ذلك،  ومع 

 75 نحو  موجهة  األرسة،  اإلعداد  وقت  قضية 

مستقل.  التسلسل  املشكلة  أوراق  من   ٪

مشاكل  معالجة  إىل  الحاجة  عىل  يدل  وهذا 

بيئات  يف  التسلسل  عىل  تعتمد  التي  الجدولة 

يف   makespan األداء  قياس  تناولت  وقد 

األكرث  املقياس  وهو  أوراق،  من   ٪  40 حوايل 

استخداما. 

ومن املتوقع هذا ألن هذا قياس األداء يرتبط 

ويتبع  موارد.  االستفادة من  إىل  مبارش  بشكل 

التأخر.  األداء  قياس  الكيل  األداء  اإلجراء  هذا 

هذا  استخدمت  قد  أوراق  من   ٪  25 حوايل 

منذ  هذه  أيضا  املتوقع  ومن  األداء.  قياس 

املنتجات  من  املحدد  الوقت  يف  التسليم 

الحالية.  التنافسية  العمل  بيئة   يف  جدا  مهم 

األداء  قياس  مجموع 

المسح الشامل الثالث على مشاكل
 الجدولة مع مواعيد/تكاليف اإلعداد

لتكون  العاملية  االقتصاد  قوات  شركات 
عىل  البقاء  أجل  من  املنافسة  عىل  قادرة 

لديها  الرشكات  أن  يعني  وهذا  الحياة.  قيد 

األنشطة  عىل  والقضاء  اإلنتاجية،  لزيادة 

وتحسني  مضافة،  قيمة  ذات  وغري  النفايات 

اإلعداد  عملية  للموارد.  الفعال  االستخدام 

وبالتايل،  املضافة،  القيمة  عامال  ليست 

إىل  تحتاج  تكاليف   / اإلعداد  وأوقات 

اتخاذ  يتم  حني  يف  واضح  بشكل  فيها  النظر 

رصيح  بشكل  النظر  الجدولة.  القرارات 

عند  التكاليف   / اإلعداد  املرات  من  والعالج 

نجاح  يف  تساعد  جدولة  القرارات  اتخاذ 

أعاله  املذكورة  الثالثة  األهداف  جميع 

النهائية.  املواعيد  تلبية  إىل  باإلضافة 

القامئة  من  العظمى  الغالبية  فإن  ذلك،  ومع 

األدب جدولة، وأكرث من 90 ٪، يتجاهل هذه 

الجدولة  مشاكل  يف  مصلحة  بدأت  الحقيقة. 

رصاحة  تكاليف   / اإلعداد  مرات  تعترب  حيث 

االهتامم  تزايد  وقد   ،1960s منتصف  يف 

املتوقع.  املستوى  عىل  يكن  مل  وإن  حتى 

مشاكل  عن  شاملة  مراجعة  ورقة  اول  وكانت 

عام  يف  التكاليف   / مرة  اإلعداد  مع  الجدولة 

منتصف  من  ورقة،   200 حوايل  تغطي   1999

أن  حني  يف   ،1988 عام  منتصف  إىل   1960s

حوايل  غطت  الثانية  شاملة  مراجعة  ورقة 

300 ورقة والتي نرشت يف الفرتة من منتصف 

هي  الورقة  هذه    .2006 منتصف  إىل   1998

عىل  تنص  التي  الثالثة  شاملة  مسح  ورقة 

األوراق   500 لحوايل  شامل  استعراض  إجراء 

إىل   2006 عام  منتصف  منذ  ظهرت  التي 

ثابتة  بيئات  ذلك  يف  مبا   ،2014 عام  نهاية 

تصنف  والعشوائية.  قطعية،  وديناميكية، 

الجدولة  مشاكل  استعراض  الورقة  هذه 

واحد،  جهاز  كام  املحل  البيئات  عىل  القامئة 

أو  العمل،  متجر   ،flowshop موازية،  آلة 

املشاكل  من  مزيد  ويصنف  متجر.  فتح 

تعتمد  وكذلك  األرسة،  وخارج  األرسة  يف 

تكاليف   / اإلعداد  وأوقات  تسلسل  عىل 

من  الكثري  أن  إىل  وبالنظر  مستقل.  تسلسل 

نسبيا من  فرتة قصرية  قد نرشت يف  الصحف 

نفس  الباحثني  مختلف  تناولت  وقد  الزمن، 

حتى  قبل  من  مستقل،  بشكل  املشكلة 

أنحاء  جميع  يف  املنهجية.  نفس  باستخدام 

يتم  مستقل  بشكل  ومعالجتها  املسح،  رقة 

هذه  ملقارنة  الحاجة  وأكد  املشاكل،  تحديد 

ئج.  لنتا ا

وعالوة عىل ذلك، عىل أساس مقاييس األداء، 

ومتجر واإلعداد مرة / بيئات التكاليف، وقد 

ويتم  مدروسة  أقل  مشاكل  عىل  التعرف  تم 

ورقة  املشاكل.  هذه  ملعالجة  الحاجة  تحديد 

من  اثنني  مع  جنب  إىل  جنبا  الحالية،  املسح 

السابق، هو ما يصل اىل مسح تاريخ مشاكل 

ثابتة  مشاكل  عىل  تنطوي  التي  الجدولة 

لبيئات  والعشوائية  قطعية،  وديناميكية، 

واحد،  جهاز  عولجت  وقد  مع  مختلفة  متجر 

فرص  متجر   ،flowshop آلة،  مع  وبالتوازي 

 ،150 حوايل  يف  مشاكل  متجر  وفتح  العمل 

جهاز  التوايل.  ورقات، عىل   5  ،45  ،160  ،90

واحدة  إىل  تشري  املتوازي  والجهاز  واحد 

أكرث  تناول  وبالتايل،  املرحلة،  جدولة  بيئات 

جدولة  املشاكل  واحدة  أوراق  نصف  من 

املرحلة. 

األبحاث  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك  17(لذلك،  ص   ...... )تتمة    
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9  - لمتميزة  ا األبحاث  سلسلة 

املزيد  ، هناك حاجة ملعالجة  متعددة. لذلك 

يف  متعددة.  معايري  مع  جدولة  املشاكل  من 

تكون  قد  الحقيقي،  العامل  يف  الحاالت  بعض 

عوامل  ل  نتيجة  مؤكد  غري  اإلعداد  أوقات 

واألدوات  الطاقم  مهارات  مثل  عشوائية 

من  متوقع  غري  انهيار  و  اإلعداد،  أطقم  و 

و  تناولت  ذلك،  ومع  األدوات.  و  التجهيزات 

كمتغريات  اإلعداد  مرات  فقط  قليلة  رقات 

ملعالجة  حاجة  هناك   ، وبالتايل  مؤكدة،  غري 

املشاكل.   من  املزيد 

د. سالم اليعقوب 
قسم الرياضيات ، كلية العلوم  جامعة الكويت، 

(US01/11 النهائي   (التقرير 

1( أهداف المشروع

رياضيتيه  مناذج  املرشوع  هذا   أ-يستعرض 

جداول  لبناء  وخوارزميات  ومختلطة  صحيحة 

الوقت  حيث  )من  مفصلة  إسبوعية  عمل 

املساندة  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  واألعباء( 

أخذين  الكويت،  بجامعة  الرياضيات  بقسم 

من  املخصصة  التدريسية  املهام  األعتبار  بعني 

باإلضافة  الكويت،  جامعة  يف  مختلفة  مواقع 

إلنتاج  الصلة  ذات  األخرى  لألمور  لدراسة 

الرياضيتية  للنامذج  وفعالة  عملية  حلول 

املقرتحة.

 ب-أقترح آليتين حل للنماذج المقترحة.
اآللية األولى:

الجداول  لبناء  منفصلتني  مرحلتني  تتبنى 

األوىل  املرحلة  يف  يتم  حيث  املدروسه، 

ويف  التدريسية،  االعباء  أوقات  تحديد 

الهيئة  أعضاء  توزيع  يتم  الثانية  املرحلة 

املطلوبة  األعباء  عىل  املساندة  التدريسية 

املرحلة  يف  تحديدها  تم  التي  وأوقاتها 

االوىل.

اآللية الثانية:

لحل  األستداللية  األعمدة  تكوين  عىل  تعتمد 

املقرتحة. النامذج 

2(أهمية البحث

جدوله  مشكلة  املرشوع  هذا  يتناول   أ- 

أكادميية خاصة، مل يتم دراستها من قبل.

جامعة  يف  الطلبة  أعداد  زيادة  إن  ب- 

املطرده  الزيادة  عليه  وبناًء  الكويت 

حلول  وشعب  املطروحة  للشعب 

وعملية  علمية  طرق  يتطلب  املسائل 

الهيئة  أعضاء  جداول  لبناء  فعالة 

املساندة. التدريسية 

املرشوع املطروح سوف يخلق فرص تعاون  ج- 

هيئة  أعضاء  بني  الجدوله  مجال  يف  بحثية 

الكويت  جامعة  يف  املتخصصني  التدريس 

يف  متخصصني  تدريس  هيئة  أعضاء  وأيضاً 

أخرى. جامعات 

  

3(النقـاط األساسية للبحث 

رياضيتيه  مناذج  املرشوع  هذا  يتناول 

إسبوعية  عمل  جداول  لبناء  وخوارزميات 

قسم  يف  املساندة  التدريسية  الهيئة  ألعضاء 

تبنى  حيث  الكويت.  بجامعة  الرياضيات 

البحث حلول عملية لهذه النامذج )كام ذكرنا 

يف الفقرة )2( أهمية البحث(، وعىل الرغم من 

الصعوبة الكبرية لحل النامذج املقرتحة بسبب 

املتغريات،  عدد  حيث  من  الربامج  هذه  حجم 

تكوين  عىل  تعتمد  التي  الثانية  اآللية  فإن 

املقرتحة  النامذج  لحل  اإلستداللية  األعمدة 

مقارنة  وفعالة  عملية  جداول  بناء  من  مكنتنا 

يدوي. بنيت بشكل  التي  نظرياتها  مع 

للعمل  مبارشة  يرتبط  والذي  االنتهاء،  وقت 

 ٪ 20 العملية، وقد عولجت يف حوايل  يف 

مقاييس  جميع  استخدمت  وقد  األوراق.  من 

األداء أخرى يف أقل من 7 ٪ من األوراق. 

الحالية،  التنافسية  العمل  بيئة  يف  أخرى  مرة 

السبل   كل  يف  حفظ  إىل  تسعى  والرشكات 

هو  يف  العمل  إجراءات  وتقليل  املمكنة، 

أن  لوحظ  وقد  كبري.  التكاليف  يف  التوفري 

تناول  تم  االنتهاء  وقت  األداء  قياس  إجاميل 

واحد،  لجهاز  األوراق  من  نسبيا  أقل  عدد 

العمل.  متجر  والبيئات  موازية،  آلة 

األداء  قياس  مجموع  أن  أيضا  لوحظ  وقد 

التأخر قد استخدمت فقط يف عدد قليل من 

العمل.  متجر  لبيئات  أوراق 

ولذلك، هناك حاجة إىل النظر يف هذه العدة 

 ٪  10 من  أقل  تشكل  جدولة  معايري  مشاكل 

من األوراق أثناء وجوده يف الحياة الحقيقية 

معايري  تتطلب  جدولة  املشاكل  من  العديد 

األعباء  توزيع  لمشكلة  وخوارزميات  رياضية  نماذج 
المساندة التدريسية  الهيئة  ألعضاء  األسبوعية 
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المشتركة  األبحاث  إلنجاز  المالئمة  الفرص  تقديم 
لعالم ا حول  والعلماء  بالمؤسسات  لباحثين  ا ربط  عبر 

المطبوعات  برنامج 
مكثف  لنشاط  يستعد 
التحركات  لمواكبة 

نائب  لمكتب  اإلستراتيجية 
لألبحاث مدير الجامعة 

نحو عولمة   
المؤسسية األبحاث 

المؤسسية لألبحاث  موثوقاً  مرجعاً  تشكل  المطبوعات 

مدير  نائب  مكتب  مطبوعات  تمثل 
الحيوية  لقناة  ا لألبحاث  الجامعة 

املعلومات  إليصال  واملتجددة 

التطورات  أحدث  حول  اإلسرتاتيجية 

الكويت  جامعة  يف  الكليات  أبحاث  يف 

ليبقى  ومنتظم،  دوري  بشكٍل 

ودراية  علم  عىل  العلمي  املجتمع 

املؤسسية،  لبحثية  ا بالسياسات  تامة 

لبحثية.  وا العلمية  واإلنجازات  والربامج 

متكاملة،  إلسرتاتيجية  مكمل  جزٌء  وألنها 

مدير  نائب  مكتب  مطبوعات  تهدف 

املعلومات  توثيق  إىل  لألبحاث  لجامعة  ا

تطورات  حول  لبحثية  وا لعلمية  ا

كليات  جميع  يف  لعلمي  ا لبحث  ا

للمجتمع  ونقلها  لكويت  ا جامعة 

هذه  تتطلب  األبحاث،  لقطاع  بالنسبة 

ضخم  كم  تجميع  البداية  يف  املهمة 

مراحل  يف  بعدها  لتمر  املعلومات،  من 

والتأليف  املفاهيم،  ووضع  الصياغة 

الفني  واإلخراج  والرتجمة  والتحرير، 

عن  نتج  حيث  الرئيسة،  املطبوعات  إلنتاج 

املاضية  الستة  الشهور  خالل  املراحل  هذه 

تضمنت  التي  املطبوعات  من  سلسلة  إنتاج 

اإلنجازات  من  سنوات  “أربع  إصدار   :

2014/2013- األبحاث  قطاع  يف  البحثية 

املخترص  السنوي  والتقرير   ،”2011/2010

عن  “ملحات  إصدار  و   ،2014/2013

واملرشد   ،”2014/2013 الكويت  جامعة 

األبحاث  ونرشة   ،2014 األبحاث  ملجاالت 

 ،2015 ويونيو/يوليو   ،2014 نوفمرب  عدد 

دعم  وإجراءات  “قواعد  األهم  واإلصدار 

 .”2013 العلمي  البحث 

لإلصدارات  اإلجاميل  العدد  بلغ  وقد 

إىل  فة  باإلضا  ، ) راً إصدا  20 ( قياسياً  رقاًم 

يعترب  لذلك،   . ملياً وعا محلياً  لعلمي  ا

املطبوعات  من  ملتنوع  ا لكم  ا هذا  د  إعدا

األبحاث  قطاع  سياسة  من  أساسياً  اً  جزء

آخر  حول  لوعي  ا بنرش  لخاصة  ا

املؤسسية،  لبحثية  ا لتطورات  ا وأحدث 

يف  لجديدة  ا لربامج  وا لسياسات،  وا

مصدراً  يوفر  مام  لكويت،  ا جامعة 

لبحثية  وا لعلمية  ا للمعلومات  معتمداً 

للباحثني  تية  املعلوما االحتياجات  لتلبية 

ملية.  لعا وا املحلية  واملؤسسات  لكليات  وا

يف  املطبوعات  قسم  يبقى  ذلك،  عىل  ًء  بنا

من  سلسلة  إنتاج  و د  إلعدا مستمر  ٍط  نشا

لنرشات  وا لتحليلية،  وا لسنوية  ا رير  لتقا ا

ميكية  دينا نظرة  تقدم  لتي  ا لكتيبات  وا

لكويت،  ا جامعة  يف  لكليات  ا ألبحاث 

وعموم  واملؤسسات  ء  لخربا ا تحيط  بينام 

األبحاث  ز  إلنجا املالمئة  لفرص  با ء  لقرا ا

ملتعددة،  ا لتخصصات  ا ذات  املشرتكة 

باملؤسسات  لباحثني  ا ربط  جانب  إىل 

لعامل. ا حول  لعلامء  وا

علمية  ملصقات   103 عن  يزيد  ما إنتاج 

للكليات  لعلمي  ا امللصق  ليات  لفعا

ية  بدا جانب  إىل  لعلمية،  وا نية  اإلنسا

م  للعا لقادمة  ا للمطبوعات  د  اإلعدا

املطبوعات  إىل  فة  وباإلضا ملقبل.  ا

األبحاث،  قطاع  جدول  عىل  لواردة  ا

مطبوعات  برنامج  مسؤولية  تحت  يقع 

لألبحاث  لجامعة  ا مدير  نائب  مكتب 

لعلمية  ا املجالت  د  أعدا إنتاج  و د  إعدا

لعلمي،  ا لنرش  ا مجلس  يصدرها  لتي  ا

رير  وتقا وملخصات  كتب  جانب  إىل 

لخليج  ا دراسات  مركز  ينتجها  رة  مختا

عرٌض  ييل  وفيام  لعربية.  ا لجزيرة  وا

إعدادها  تم  لتي  ا املطبوعات  لجميع 

بعده  وما  لعام  ا منتصف  من  إنتاجها  و

مدير  نائب  مكتب  عمل  كز  مرا قبل  من 

األبحاث،  قطاع   ( لألبحاث  لجامعة  ا

دراسات  ومركز  لعلمي،  ا لنرش  ا ومجلس 

يونيو  من  لعربية(  ا لجزيرة  وا لخليج  ا

 :  2016 ير  ينا حتى   2015

األبحاث  قطاع  مطبوعات   .1

:)  2016 يناير  2015 حتى  )يونيو     

نرشة قطاع األبحاث ، عدد يونيو/  

إصدارها  وتم   :2015 يوليو/أغسطس 

عىل  احتوت  حيث   ،2015 أغسطس  يف 

واألنشطة  ليات  لفعا وا األحداث  أهم 

 ،2015 أغسطس  حتى  مارس  من  لفرتة  ا يف 

•

)19 ...... ص  )تتمة    

www.ovpr.kuniv.edu/research

مجموعة من أحدث إصدارات قطاع األبحاث 2015

••
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ليوم  تغطية شاملة  مع 

الذي  السنوي  امللصق 

األبحاث  قطاع  يقيمه 

اإلنسانية  للكليات 

أيضاً  وتم  والعلمية. 

نظمه  الذي  املوحد  الحفل  عىل  الرتكيز 

الباحثني،  بجوائز  الفائزين  لتكريم  القطاع 

والحاصلني  العليا،  الدراسات  طلبة  وجوائز 

الواليات  يف  املسجلة  االخرتاع  براءات  عىل 

االفرتاضية  املرحلة  تغطية  أيضاً  وتم  املتحدة. 

الكويت،  جامعة  أبحاث  مجمع  إلنشاء 

جامعة  اتفاقية  توقيع  تفاصيل  جانب  إىل 

شاملة  وتغطية  الكويت،  نفط  ورشكة  الكويت 

الخاليا  مجال  يف  التوجهات  أحدث  لندوة 

لكهروضوئية.  ا

الثامن من سلسلة  الجزء  النرشة عىل  واحتوت 

إحصايئ  تقرير  إىل  باإلضافة  املتميزة،  األبحاث 

حتى  الكليات  أبحاث  نشاط  حول  متكامل 

املطبوعات  ألحدث  وتغطية  العام،  منتصف 

 .2015 فرباير  حتى  القطاع  أصدرها  التي 

بالوفود  قامئة  النرشة  من  العدد  هذا  وتضمن 

هانيانغ  جامعة  من  القطاع  زارت  التي 

الوطنية،  الكورية  النفط  ووفد رشكة  الكورية، 

السمكية  والرثوة  لبيئة  ا مركز  ووفد 

ووفد  املتحدة،  اململكة  يف  املائية  والعلوم 

األول  الهدف  كان  حيث  قطر،  جامعة  من 

وفرص  إمكانات  قياس  الزيارات  هذه  من 

وملعلومات  البحثي.  والتعاون  العلمي  التبادل 

بشكل  وتوزيعها  النرشة  إصدار  تم  القراء، 

موسع، كام يجري عرضها عىل املوقع اإللكرتوين 

http://( الجامعة لألبحاث  ملكتب نائب مدير 

إصدارها  تم   .)www.ovpr.kuniv.edu

واإلنجليزية. العربية  باللغتني 

ومهمته  للقطاع  الجديدة  الرؤية  فيها  مبا 

جامعة  تطلعات  مع  املتوافقة  ورسالته 

األهداف  التقرير  حدد  وقد  الكويت. 

حلل  كام  األبحاث،  لقطاع  اإلسرتاتيجية 

عىل  الرتكيز  مع  الكليات  أبحاث  نشاط 

والجودة  املشرتكة،  األبحاث  مجال 

البحثية،  األولويات  ومشاريع  البحثية، 

وتعزيز  األبحاث،  مخرجات  وتسويق 

منو  نسبة  التقرير  سجل  وقد  الحضور. 

بإجاميل  الكليات،  أبحاث  يف   %  9 بلغت 

وقيد  ومستكماًل  جارياً  مرشوعاً   660 بلغ 

2014/2013. أما فيام  الدراسة خالل العام 

وقع  فقد  املشرتكة،  األبحاث  مبجال  يتعلق 

الجديدة  االتفاقيات  من  العديد  القطاع 

للرشاكات  األسس  أرىس  مام  العام،  خالل 

الكويت  جامعة  بني  والبحثية  العلمية 

ودار  العلمية،  لألبحاث  الكويت  ومعهد 

البرتول  ورشكة   ،Cargill ورشكة  املنظومة، 

العام  خالل  وتم  الكويتية.  الوطنية 

املنح  فئات  من  جديدة  فئة  استحداث 

واملختربات  “الوحدات  مبسمى  البحثية 

التقرير  احتوى  كام   ،“ التخصصية  البحثية 

الكليات  ألداء  شامل  تحليل  عىل  أيضاً 

األبحاث  من  عاماً   14 مدى  عىل  البحثي 

أفضل  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  املنشورة 

عامل  ذات  املحكمة  العلمية  املجالت 

 . ثري لتأ ا

أسامء  التقرير  تضمن  ذلك،  إىل  إضافًة 

البحثية  املكافآت  عىل  الحاصلني 

وأفضل  الباحثني،  وجوائز  التشجيعية، 

عىل  والحاصلني  العلمية،  امللصقات 

تغطية  جانب  إىل  االخرتاع،  براءات 

مجمع  إنشاء  مبادرة  يف  التطورات 

مرحلة  إطالق  مع  الكويت  جامعة  أبحاث 

التقرير  واحتوى  االفرتايض”.  “املجمع 

سلفة  ندوة  تنظيم  تغطيات  عىل  أيضاً 

امللصق  وفعاليات  التمهيدي،  البحث 

من  سلسلة  جانب  إىل  السنوي،  العلمي 

وتم  العمل.  وورش  والندوات  املحارضات 

إصداراً   20 وإنتاج  إعداد  توثيق  أيضاً 

علمية  ملصقات   103 وطباعة  جديداً، 

العلمي  امللصق  فعاليات  يف  عرضها  تم 

واستمرت  والعلمية.  اإلنسانية  للكليات 

كإجراء  اإللكرتونية  املواقع  تحديث  عملية 

اإلجراءات  إضافة  خالله  من  يتم  دوري 

و  اإللكرتوين  التحكيم  مثل  الجديدة 

 ، إلكرتونياً البحث  طلب  تسليم  خدمة 

عن  البحث  خيارات  إضافة  جانب  إىل 

بتغطية  أيضاً  التقرير  وحفل  البيانات. 

ملكتب  والوفود  الزوار  من  العديد  زيارات 

وبشكل  لألبحاث.  الجامعة  مدير  نائب 

األبحاث  قطاع  إنجازات  عكست  عام، 

تنموياً  تقدماً   2014/2013 العام  خالل 

يف  العلمي  البحث  مجال  يف  ملحوظاً 

لتقوية  السبل  ميهد  مام  الكويت،  جامعة 

بلوغ  نحو  املؤسسية  األبحاث  وتعزيز 

إعداد  وتم  املنشودة.  العاملية  األبعاد 

باللغتني  القطاع  داخل  تياً  ذا لتقرير  ا

املوقع  عىل  وعرضه  واإلنجليزية،  العربية 

الجامعة  مدير  نائب  ملكتب  اإللكرتوين 

. ث لألبحا

إنجازات   

األبحاث  قطاع 

 –  2015/2014

مخترص:  تقرير 

إعداده  تم 

النشاط  سجل  لتقديم   2015 ديسمرب  يف 

ومبادراته،  األبحاث  لقطاع  السنوي 

األكادميي  العام  وتطوراته، وإنجازاته خالل 

باإلحصائيات  مدعاًم   ،2015/2014

وتطورات  الكليات،  أبحاث  بنمو  الخاصة 

تشجيع  وخطوات  الجارية،  الربامج 

السعي  طريق  يف  العالية  الجودة  مشاريع 

ويحتوي  مميزة.  عاملية  مكانة  تبوء  نحو 

مختلف  يف  مرشوعاً   686 عىل  التقرير 

بلغت  منو  نسبة  تعكس  التطور  مراحل 

الضوء  وتسلط  الكليات،  أبحاث  يف   %  4

الكويت.  جامعة  يف  املشرتكة  األبحاث  عىل 

تحلياًل  أيضاً  اإلحصائية  البيانات  وقدمت 

األبحاث  مجال  يف  الكليات  ملشاركة 

ومستويات  املنح،  وفئات  املمولة، 

والجودة  بلوغها،  تم  التي  اإلنتاجية 

     التقرير السنوي 

األبحاث  لقطاع 

 – )2014 /2013 (

 :2015 فرباير 

قطاع  إنجازات  ألهم  عامة  نظرة  ويقدم 

 ،2014/2013 األكادميي  العام  األبحاث خالل 
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اعتامداً  املنشورة  لألبحاث  العلمي  والتأثري 

املصنفة  العاملية  املجالت  يف  ظهورها  عىل 

أيضاً  التقرير  وتضمن   .JCR فهرس  ضمن 

والجوائز  التشجيعية  املكافآت  من  سلسلة 

هيئة  ألعضاء  سنوياً  القطاع  يقدمها  التي 

مكافاًة  العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس 

تغطيته  جانب  إىل  أبحاثهم،  متيز  عىل  لهم 

لتي  ا واملحارضات  لندوات  وا ليات  للفعا

يتم  لتي  ا لوفود  وا لقطاع،  ا ينظمها 

العلمي  التبادل  مجاالت  لتعزيز  لها  استقبا

قامئة  وضع  أيضاً  وتم  البحثي.  والتعاون 

أصدرها  التي  املطبوعات  بأحدث  متكاملة 

الجديدة  اإلصدارات  جانب  إىل  القطاع، 

وتم   .2017/2016 القادم  للعام  املقررة 

اإللكرتونية  املواقع  محتويات  تحديث  أيضاً 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  ملكتب 

الجديدة  العنارص  بإضافة  األبحاث  وقطاع 

اإللكرتوين  والوصول  البحث  خدمة  مثل 

الكويت،  جامعة  يف  البحثية  للتطورات 

البحثي.  للتعاون  املتوفرة  والفرص  والربامج، 

لعربية  ا للغتني  با التقرير  إعداد  تم 

. ية نجليز إل ا و

        األبحاث املمولة 

و   2012/2011

 2013/2012

و   21 )األعداد 

استكامالً   :)  22
اإلصدار  يقدم  املمولة،  األبحاث  لسلسلة 

شاملة  نظرة   22 و   21 للعددين  املشرتك 

عىل  واملستكملة  الجارية  األبحاث  لجميع 

و   2012/2011 األكادمييني  العامني  مدى 

املجاالت  تنوع  يعرض  حيث   ،2013/2012

يف  تناولها  تم  التي  البحثية  واملوضوعات 

الكويت.  جامعة  كليات  أبحاث 

املنح،  فئات  حسب  اإلصدار  ترتيب  وتم 

املقدمة  واملشاريع  التمويل،  ومصدر 

الدراسات  وطلبة  التدريس،  هيئة  ألعضاء 

مشرتك.  بشكل  املمولة  واملشاريع  العليا، 

املشاريع  بيانات  تنظيم  تم  اإلصدار،  داخل 

مع  العلمية،  واألقسام  الكليات  حسب 

وعنوان  املنحة،  برقم  املرشوع  إرفاق 

البداية،  وتاريخ  املرشوع،  وفريق  البحث، 

االستكامل،  وتاريخ  الزمنية،  واملدة 

املشاريع  جميع  املحددة.  وامليزانية 

تم  الكويت  جامعة  قبل  من  املمولة 

القسم  أما  األول،  القسم  يف  تقدميها 

املمولة  املشاريع  عىل  احتوى  فقد  الثاين 

املؤسسات  مع  بالتعاون  مشرتك  بشكل 

عىل  الثالث  القسم  واحتوى  الخارجية، 

العليا.  الدراسات  طلبة  مشاريع 

عىل  احتوت  فقد  اإلصدار  مالحق  أما 

الكليات،  حسب  املشاريع  إحصائيات 

ومشاريع  واملستكملة،  الجارية  والحالة 

واملشاريع  الخارجية،  واملنح  اإلنسانيات، 

وجاءت  الكليات،  حسب  حديثاً  املمولة 

جداول  هيئة  عىل  البيانات  هذه  جميع 

تم  ذلك،  إىل  إضافًة  يضاحية.  إ ورسوم 

يف  ذكرهم  الوارد  الباحثني  جميع  ترتيب 

تحت  أبجدياً  ترتيباً  اإلصدار  من  جزء  أي 

الصفحات  أرقام  مع  الباحثني،  فهرس 

اإلصدار،  داخل  مشاريعهم  تحدد  التي 

املطلوب.  للمرشوع  الوصول  لتسهيل 

لالهتاممات  شاملة  نظرة  اإلصدار  ويقدم 

وتوجهات  الكليات  جميع  يف  البحثية 

لرحلة  استكامٌل  وهو  املؤسسية،  األبحاث 

املمولة  األبحاث  من   عاماً   25 مدى  عىل 

باللغتني  إعداده  تم  الكويت.  جامعة  يف 

واإلنجليزية. العربية 

ليات  فعـا  

امللصـــق العلمـــي 

اإلنسانية  الكليات   (

مناذج   ،) والعلمية 

لبدء  ا تم   : اإلعالمية  د  ملوا وا امللصقات 

عقده  ليتم   2015 نوفمرب  يف  بإعداده 

عن  اإلعالن  تم  حيث   ،2016 مارس  يف 

يف  األبحاث  قطاع  قبل  من  تنظيمه 

امللصقات  د  إعدا مع   2015 ديسمرب 

إىل  فًة  إضا لالزمة.  ا اإلعالمية  د  ملوا وا

امللصق  تنفيذ  منوذج  د  إعدا تم  ذلك، 

ممغنط  قرص  عىل  توفريه  و  لعلمي  ا

لواجب  ا لفنية  ا بالرشوط  مصحوباً 

مهمة  لباحثني  ا عىل  للتسهيل  تباعها  ا

الرشوط  مع  لتوافق  با امللصقات  د  إعدا

د  إعدا ومع  املحددة.  واملواصفات 

وعرضها  األولية  د  ملوا ا هذه  ر  وإصدا

لقطاع  ا أصبح  اإللكرتونية،  قع  ملوا ا عىل 

امللصقات  إنتاج  و د  إعدا ملرحلة  جاهزاً 

جميع  طباعة  تتطلب  لتي  ا لعلمية  ا

لكليات  ا من  تلقيها  يتم  لتي  ا امللصقات 

معهد  جانب  إىل  لية،  لفعا ا يف  املشاركة 

جدول  وعىل  العلمية.  لألبحاث  الكويت 

يضم  الذي  الكتيب  إعداد  أيضاً  القطاع 

العلمية  امللصقات  لجميع  مصغرة  مناذج 

يوثق  كمرجع  الفعالية  يف  املشاركة 

البحثي  والنشاط  العلمية  اإلنجازات 

ومساعدي  التدريس،  هيئة  ألعضاء 

وتم  العليا.  الدراسات  وطلبة  التدريس، 

وعرضها  والنامذج  اإلعالنات  جميع  إعداد 

العربية  باللغتني  اإللكرتونية  املواقع  عىل 

. ية إلنجليز وا

العلمي          النرش  مجلس  مطبوعات   .2
:)  2016 يناير  إىل   2015 مارس  )من     

نشاطه  يف  العلمي  النرش  مجلس  استمر 

املجالت  أعداد  أحدث  بإصدار  الخاص 

تضم  التي  الكويت  جامعة  يف  العلمية 

املتنوعة  واملقاالت  واألبحاث  الدراسات 

ييل  وفيام  العلمية.  املجاالت  مختلف  يف 

أصدرها  التي  العلمية  املجالت  أعداد  آخر 

مارس  من  الفرتة  يف  العلمي  النرش  مجلس 

:  2016 يناير  حتى   2015

لجزيرة  وا لخليج  ا دراسات  مجلة   

لعدد  ا  ،41 رقم  املجلد  لعربية،  ا

.2015 ير  ينا  ،156

لجزيرة  وا لخليج  ا دراسات  مجلة   

لعدد  ا  ،41 رقم  املجلد  لعربية،  ا

.2015 كتوبر  أ  ،159

رقم  املجلد  االجتامعية،  لعلوم  ا مجلة   

.2014  ،4 لعدد  ا  ،42
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املجتمع  يف  الطفولة  قضايا   “ حول  مؤخراً 

املعارص” كاآليت :

التوصيات  من  العديد  يحتوي عىل  تقرير   

عقدت  التي  املركز  ندوة  عن  الناتجة 

املجتمع  يف  الطفولة  “قضايا  حول  مؤخراً 

الثقايف  املوسم  يف  ندوة  كأول  املعارص”، 

مدى  عىل  عقدت  حيث   ،2014/2013

تناولت  محارضات   10 وتضمنت  يومني 

الطفولة  جوانب  مختلف  جميعها 

اجتامعية  سواًء  املعارص،  املجتمع  يف 

أو  تعليمية  أو  نفسية،  أو  ثقافية،  أو 

. صحية

شعور  و  الوطنية  الهوية  “تحديات   

من  اعتامداً عىل رشيحة  الوطني  االنتامء 

دراسة  وهي  الكويت”،  جامعة  طلبة 

السياسية  القضايا  مختلف  تناقش 

الوطنية  بالهوية  املتعلقة  واالجتامعية 

جامعة  طلبة  من  رشيحة  عىل  اعتامداً 

قضية  عىل  الدراسة  وتركز  الكويت. 

اإلعالم  وتأثري  العوملة  عرص  يف  الوالء 

الدراسة  وتعترب  الحداثة.  ومابعد 

الدراسات  سلسلة  يف   34 رقم  اإلصدار 

املركز  يصدرها  التي  الخاصة  العلمية 

دوري. بشكل 

وتوثق   : والندوات  املؤمترات  سلسلة  ج. 

التي  واملؤمترات  الندوات  السلسلة  هذه 

املركز. يقيمها 

تتعلق  مختارة  وثائق  من  مجلدات  د. 

العربية  والجزيرة  الخليج  مبنطقة 

تجميع  عىل  وتعمل  الجغرايف:  وجوارها 

الهيئات  عن  الصادرة  الحيوية  الوثائق 

تركز  التي  الخليج  منطقة  يف  الرسمية 

األحداث عىل 

لخليج  ا دراسات  مركز  رات  إصدا  .3
لعربية: ا لجزيرة  وا

وأنشطته  برامجه  عقد  يف  املركز  استمر 

رات  اإلصدا إنتاج  صاحبها  لتي  ا لسنوية  ا

: لية لتا ا

منطقة  يف  رية  لجا ا األحداث  سجل  أ. 
ترصد  لعربية:  ا لجزيرة  وا لخليج  ا

يف  رية  لجا ا األحداث  لوثيقة  ا هذه 

لعربية،  ا لجزيرة  وا لخليج  ا منطقة 

مؤخراً  منها   65 لعدد  ا صدر  حيث 

وقعت  لتي  ا األحداث  عىل  ليحتوي 

لجزيرة  وا لخليج  ا منطقة  يف 

لوثيقة  ا هذه  ر  إصدا ويتم  لعربية.  ا

م  لعا ا يف  مرات  أربع  دوري  بشكٍل 

عىل  أعدادها  آخر  واحتوى  لواحد،  ا

املواضيع. مختلف  يف  فصول   10

أحدث إصدارات مجالت مجلس النشر العلمي 2015/2014

لعلوم  وا اآلداب  حوليات   

 ،35 رقم  املجلد  االجتامعية، 

.2014 ديسمرب 

لعلوم  وا اآلداب  حوليات   

 ،35 رقم  املجلد  االجتامعية، 

.2015 مارس 

لعلوم  وا اآلداب  حوليات   

 ،36 رقم  املجلد  االجتامعية، 

.2015 سبتمرب 

لدراسات  وا الرشيعة  مجلة   

لعدد  ا  ،29 رقم  املجلد  اإلسالمية، 

.2014 ديسمرب   ،99

لدراسات  وا الرشيعة  مجلة   

لعدد  ا  ،30 رقم  املجلد  اإلسالمية، 

.2015 مارس   ،100

لدراسات  وا الرشيعة  مجلة   

لعدد  ا  ،30 رقم  املجلد  اإلسالمية، 

.2015 يونيو   ،101

 ،39 رقم  املجلد  لحقوق،  ا مجلة   

.2015 مارس  األول،  لعدد  ا

 ،39 رقم  املجلد  لحقوق،  ا مجلة   

.2015 سبتمرب  لثالث،  ا لعدد  ا

 ،39 رقم  املجلد  لحقوق،  ا مجلة   

.2015 ديسمرب  بع،  لرا ا لعدد  ا

املجلة العربية للعلوم اإلنسانية، املجلد   

رقم 33، العدد 130، ربيع 2015.

نية،  اإلنسا للعلوم  لعربية  ا املجلة   

 ،132 لعدد  ا  ،33 رقم  املجلد 

.2015 خريف 

نية،  اإلنسا للعلوم  لعربية  ا املجلة   

ء  شتا  ،133 لعدد  ا  ،33 رقم  املجلد 

.2016

املجلد  للعلوم،  لكويت  ا مجلة   

.2014 سبتمرب   ،)3 (  41 رقم 

وهي  الخاصة:  اإلصدارات  سلسلة  ب . 

عىل  تعتمد  محكمة  علمية  سلسلة 

املركز  أصدر  حيث  املتخصصة،  األبحاث 

الهوية  تحديات   “ حول:  دراسة  نتائج 

طلبة  من  عينة  عىل  اعتامداً  الوطنية 

أحدث  يوثق  بينام  الكويت”،  جامعة 

املنعقدة  الندوة  توصيات  للمركز  إصدار 
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قاعدة  إعداد  أهمية  عىل  أكد  كام  املجاالت. 

بيانات و جهاز إحصايئ متخصص إلعداد هذه 

و  املحلية  املختصة  الجهات  تزويد  و  املعايري 

إظهار  و  النتائج  بنتائجها و نرش هذه  العاملية 

به  تحظى  الذي  البحثي  و  األكادميي  التميز 

الجامعة.

الباحثني  عدد  أن  األنصاري  أ.د.  أضاف  و 

البحثي  األداء  حجم  يعكس  اليوم  الفائزين 

عىل  الباحثني  حث  كام  الكويت،  لجامعة 

املزيد  تحقيق  و  البحثي  نشاطهم  مواصلة 

الجهود  عىل  أثنى  كام  اإلنجازات.  من 

و  السابقة  الجامعة  إدارة  قبل  من  املبذولة 

بشكل  األبحاث  قطاع  و  عام،  بشكل  الحالية 

توفري  يف  الدائم  سعيهم  خالل  من  خاص 

املناسبة  التحتية  والبنية  البحثي  التمويل 

الباحثني  لجميع  واملعدات   والتجهيزات 

أ.د.  وأشاد  العلمي.  التميز  تحقيق  أجل  من 

به  يقوم  الذي  الكبري  بالدور  أيضاً  األنصاري 

يف  الكويت  بجامعة  العليا  الدراسات  طلبة 

هيئة  ألعضاء  البحثي  الدعم  وتوفري  املساعدة 

برامج  تطوير  أهمية  عىل  مؤكداً  التدريس، 

الدكتوراه،  برامج  خاصة  العليا،  الدراسات 

االحتياجات  تلبي  جديدة  برامج  واستحداث 

املعارصة و تتامىش مع 

املعرفة  و  العلوم  مجاالت  يف  التطور  ركائز 

من  البد  أنه  و  اإلبداع،  و  التكنولوجيا  و 

تضافر الجهود و توحيد الطاقات حتى تكون 

الجامعات  أفضل  مصاف  يف  الكويت  جامعة 

وجود  من  بد  ال  أنه  بقوله  أردف  و  عاملياً. 

العمل  مراكز  جميع  بني  تام  تكامل  و  تناغم 

عمل  خطة  تبني  و  الهدف  هذا  لتحقيق 

تطبيقها  و  األداء  مؤرشات  ملتابعة  واضحة 

أفضل  ضمن  الكويت  جامعة  تكون  حتى 

يعترب  ذلك  أن  قال  و  عاملية.  جامعة   500

الجهد  يتطلب  كبرياً  تحدياً  و  طموحاً  هدفاً 

العاملية  املعايري  تطبيق  خالل  من  الوقت  و 

شتى  يف  املخرجات  جودة  و  األداء  تقييم  يف 

الكويت  تحت رعاية و بحضور مدير جامعة 
األبحاث  قطاع  نظم  األنصاري،  أ.د.حسني 

بجامعة الكويت حفاًل تكرمييا موحداً للفائزين 

مع  متاشياً  ذلك  و  العلمي،  البحث  بجوائز 

البحثية املتميزة  سياسته يف تشجيع اإلنجازات 

أ.د.هيثم  الحفل  حرض  وقد  الكليات.  يف 

الجامعة  مدير  نائب  بأعامل  القائم  لبابيدي، 

و  مساعديهم  و  الكليات  عمداء  و  لألبحاث، 

التدريس  هيئة  أعضاء  و  املسئولني  من  عدداً 

و طلبة الدراسات العليا. و تخلل الحفل الذي 

قاعة  يف   2015 أكتوبر   22 الخميس  يوم  أقيم 

الفائزين  الباحثني  تكريم  الجامعة،  مجلس 

بجوائز البحث العلمي و جوائز مشاريع طلبة 

إلنجازاتهم  تقديراً  ذلك  و  العليا  الدراسات 

و  األساسية  العلوم  مجال  يف  املتميزة  البحثية 

إىل  إضافًة  اإلنسانيات،  و  اآلداب  و  التطبيقية 

مسجلة  اخرتاع  براءات  عىل  الحاصلني  تكريم 

يف الواليات املتحدة و الذين أسفرت جهودهم 

متميزة.  عملية  اخرتاعات  عن  العلمية 

أهمية  عىل  التأكيد  حول  الحفل  ارتكز  قد  و 

لتحقيق  الكليات  ألبحاث  العلمي  التميز 

تسجل  و  عاملياً  بها  معرتف  استثنائية  نتائج 

ذلك  جاء  الكويت.  جامعة  تاريخ  يف  انجازاً 

حول  األنصاري  حسني  أ.د.  ألقاها  كلمة  يف 

عىل  قامئة  مهمة  هي  و  املؤسيس،  التطور 

طلبة  و  التدريس  هيئة  أعضاء  إنجازات 

الذي  اإلبداعي  حسهم  و  العليا  الدراسات 

تحقيق  و  االستكشاف  و  لالبتكار  يدفعهم 

البحثي. نشاطهم  يف  التميز 

بالرتحيب  كلمته  األنصاري  أ.د.  افتتح 

إنجازاتهم  عىل  الباحثني  تهنئة  و  بالحضور 

و يف حديثه  عاملياً.  متيزاً  التي حققت  البحثية 

عن أهمية البحث العلمي، قال أ.د. األنصاري 

أهم  من  يعترب  العلمي  البحث  أن 

التميز  تحقيق  أن  و  التطور  ركائز 

الكويت  جامعة  بتصنيف  الرقي  و 

هو بال شك عمل مؤسيس. كام حث 

يف  طاقاتها  استثامر  عىل  الكليات 

املتميزة  العلمية  األبحاث  مواصلة 

أ.د.  أثنى  كام  البرشية.  تخدم  التي 

الباحثني  إنجازات  عىل  األنصاري 

االرتقاء  أن  قال  حيث  الفائزين 

أهم  من  العلمي  و  األكادميي  باملستوى 

الكويت مدير جامعة  تحت رعاية و بحضور 

التطوير  أساس  العلمي  البحث  األنصاري:  أ.د. 
لميا عا الكويت  جامعة  مكانة  لرفع  المؤسسي 

 
 

الجامعة:  مدير 
العلمي  البحث 
ركائز  أهم  من 

مجاالت في  التطور 
والمعرفة  العلم   
لوجيا  لتكنو وا

واإلبداع

)23 ص   ...... )تتمة    

الباحثني بجوائز  الفائزون 
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املاجستري درجة  ب . 

قورة  لعظيم  عبدا محمد  م. 

ئية  لكهربا ا لهندسة  ا قسم 

لبرتول وا لهندسة  ا كلية 

نية اإلنسا لكليات  ا  )2 (

املاجستري درجة 

لصقعبي ا لد  خا بدور  لسيدة/  ا

لرتبية ا كلية  لرتبية،  ا أصول  قسم 

كرميي   غلوم  محمد  سارة  لسيدة/  ا

لنفس  ا علم  قسم 

االجتامعية لعلوم  ا كلية 

املوسوي  عيىس  ء  إرسا لسيدة/  ا

لتدريس  ا طرق  و  ملناهج  ا قسم 

لرتبية ا كلية 

لتطبيقية ا و  األساسية  لعلوم  ا مجال 

أحمد   ظهور  د.  . أ

لعلوم ا كلية  ء،  لكيميا ا قسم 

لتطبيقية ا و  األساسية  لعلوم  ا مجال 

لهاشل   ا د.جاسم 

الطب كلية  الطب،  قسم 

الشباب من  باحث  أفضل  جائزة  ب. 

املجتمعية.  و  العلمية  التحديات 

تبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن  أعرب  كام 

مستوى  لرفع  العليا  الدراسات  كلية  عامدة 

ومن  الجامعة.  يف  العليا  الدراسات  برامج 

القائم  لبابيدي،  هيثم  أ.د.  ذكر  ناحيته، 

بأعامل نائب مدير الجامعة لألبحاث أن قطاع 

األبحاث قد رسم أهدافه و خطته اإلسرتاتيجية 

لجامعة  العلمية  القوة  مواطن  الستثامر 

كام  املؤسسية.  تطلعاتها  بلوغ  يف  الكويت 

أكد مجدداً عىل التزام القطاع برفع جودة 

التمويل  نظام  خالل  من  البحثي  اإلنتاج 

الربامج  و  التحتية  البنية  موارد  و  البحثي، 

عىل  الكليات  تشجيع  إىل  إضافة  املختلفة، 

عامل  ذات  عاملية  مجالت  يف  أبحاثها  نرش 

التأثري. كام يسعى قطاع األبحاث إىل تعزيز 

املالمئة  العلمية  البيئة  خلق  و  القوة  مواطن 

تشجيع  عن  فضاًل  العلمي،  اإلبداع  لتحقيق 

متعددة  األبحاث  مواصلة  عىل  الكليات 

املؤسسات  مع  بالتعاون  ذلك  و  التخصصات 

 . عاملياً بها  املعرتف  الخارجية  البحثية 

الباحثني  أسامء  عن  اإلعالن  ذلك  بعد  تم 

كام   2015/2014 األكادميي  للعام  الفائزين 

: ييل

2015/2014 العلمي  البحث  بجوائز  الفائزون 

••

المتميز الباحث  جائزة   أ. 

حفـل تكريم الفـائزين بجوائز البحث العلمي للعام األكاديمي 2015/2014

••

)31 ص   ...... )تتمة    

العليا الدراسات  طلبة  مشاريع  جائزة  ج . 

لعلمية ا لكليات  ا  )1 (

ه لدكتورا ا درجة  أ . 

لرتاب  ا بدران  مريم  د. 

الطب كلية   ، مليكروبيولوجيا ا قسم 

••

••

••

••

••
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املؤسسية العلمية  التطورات  عن  يتحدث  الجامعة  مدير 

)من صفحة 22( حفل الجوائز البحثية ...      
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واحد لكريس الباحث، بينام يتم استكامل دراسة 

املتقدم الثاين، وتم تعيني 5 من املتقدمني ملنصب 

اثنني  اعتامد  تم  بينام  الدكتوراه،  مابعد  باحث 

آخرين ودراسة مرشٍح ثالث.

 البنية التحتية، والمصادر والخدمات
تطوير  عملية  خالل  من  األبحاث  قطاع  يسعى 

تنافس  علمية  بيئة  توفري  إىل  التحتية  البنية 

الكويت،  جامعة  يف  العاملية  املقاييس  أفضل 

املتعمقة  التحليلية  التخصصية  األبحاث  إلنجاز 

منح  أهمية  ظهرت  وقد  العالية.  الجودة  ذات 

عرب  القطاع  يقدمها  التي  العامة  التسهيالت 

العلوم  إنشاء ثالثة مختربات منوذجية يف كليات 

والبرتول  والهندسة   ،)RCF( والطب   ،)SAFٍِ(

)ESF(. وقد تم التوسع يف هذا املجال مع املبادرة 

تطوير  عىل  والقامئة  مؤخراً  القطاع  قدمها  التي 

الوحدات  تأسيس  خالل  من  املؤسسية  املصادر 

واملختربات البحثية التخصصية )SRUL(، كمراكز 

األساس  وضع  تم  وقد  البحثي.  لالمتياز  رئيسة 

من  العارشة  الفئة  إضافة  عرب  الوحدات  لهذه 

لدعم  األبحاث  نظام قطاع  البحثية ضمن  املنح 

من  الكليات  سيمكن  مام  األبحاث،  مشاريع 

والتجهيزات  املعدات  أفضل  عىل  الحصول 

القوة  نقاط  املبنية عىل  العاملي،  املستوى  ذات 

األبحاث  إلنجاز  الكويت،  جامعة  يف  البحثية 

العلمية املتقدمة ذات أفضل مستويات الجودة 

واالعتامد العاملي. وخالل العام 2015/2014، تم 

اعتامد ثالثة مشاريع تحت هذه الفئة، تضمنت 

البيئية  والخدمات  لألبحاث  الوطنية  الوحدة   :

البحثية  والوحدة  العلوم،  كلية  يف   )NUERS(

 )OMICS( لعلوم الجينوم والربوتينات والخاليا

يف  املتقدمة  األبحاث  ووحدة  الطب،  كلية  يف 

طب األسنان يف كلية طب األسنان. ويتم تطوير 

هذه املشاريع كمراكز عاملية متقدمة، مام ميثل 

بتوجيهها  املؤسسية  األبحاث  يف  الفتاً  تحوالً 

نحو الدراسات التخصصية عالية الجودة متهيداً 

لعوملة البحث العلمي يف جامعة الكويت.

24242424

عمالة المشاريع   
الكفاءة  العاملة املدربة ذات  تعترب ميزة تعيني 

لتسهيل  للباحثني  املمنوحة  املميزات  أهم  أحد 

العملية  هذه  وينظم  األبحاث.  تنفيذ  عملية 

مجموعة من القوانني والرشوط املوحدة املتوافقة 

مع اإلجراءات اإلدارية لجامعة الكويت. وقد تم 

تعيني إجاميل 270 فرداً تحت بند العاملة عىل 

خالل  الفئات  مختلف  تحت  املمولة  املشاريع 

مشارك   19 تضمنت  حيث   ،2015/2014 العام 

باحث )7 %(، و 143 مساعد باحث )53 %(، و 

53 فني )19.6 %(، و25 منتدب )9.2 %(، و2 

و 28 عاملة   ،)% 0.7( الدكتوراه  مابعد  باحث 

أخرى )10.4 %(. وأظهر توزيع العاملة حسب 

مشاريع  عىل  منها  نسبة  أعىل  تعيني  الكليات 

العلوم )125 – 46.3 %(، ثم مشاريع الهندسة 

والبرتول )51 – 18.9 %(، تليها مشاريع الطب 

وهندسة  علوم  مشاريع  ثم   ،)%  14.8  –  40(

طب  مشاريع  ثم   ،)%  7.8  –  21  ( الحاسوب 

الصيدلة  ومشاريع   ،)%  4.8  –  13  ( األسنان 

) 11 – 4.1 %(، والعلوم الطبية املساعدة ) 5 – 

1.9 %(، واآلداب ) 3 – 1.1 %(، وأخرياً مشاريع 

العلوم الحياتية ) 1 – 0.4 %(  .

(KURP( مجمع أبحاث جامعة الكويت  
الكويت  جامعة  أبحاث  مجمع  مفهوم  يتمحور 

العلمي  والتعاون  الخارجية،  الروابط  حول 

القوة  نقاط  يرتكز حول  البحثية، كام  والرشاكات 

البحثية يف جامعة الكويت، وخربات أعضاء هيئة 

لذلك،  والبحثية.  العلمية  وتنافسيتهم  التدريس 

الرشكاء  الخارجية  واملؤسسات  الكليات  تعترب 

األساسيون يف تحقيق رسالة مجمع األبحاث القامئة 

عىل تطوير ثقافة االبتكار العلمي، واالستكشافات 

واالخرتاعات يف جامعة الكويت لتحقيق األهداف 

وضع  وقد  األبحاث.  مجمع  ملرشوع  اإلسرتاتيجبة 

تصور املجمع كجزٍء من موقع جامعة صباح السامل 

للربنامج  منحت  حيث  الشدادية،  يف  الجديدة 

ضخم  مرشوٍع  لتأسيس  شاسعة  مكانية  مساحة 

خطوات  وتقوم  األبحاث.  قطاع  أنشطة  إطار  يف 

واحة   : أساسيتني  واحتني  عىل  املرحلية  التنفيذ 

التعاون  وواحة   ،)IDO( واالستكشاف  االبتكار 

مؤرشات  من  مجموعة  مع   ،)CCO( والتسويق 

األداء الرئيسة )KPI’s(، تعمل جميعاً كحاضنات 

أيضاً  القطاع  وجمع  العلمي.  واإلبداع  لالبتكار 

املنشورة  البحثية  األوراق  بيانات  قواعد  سجالت 

ألعضاء هيئة التدريس لتحديد نقاط القوة البحثية 

تحديد مجاالت  نحو  أساسية  املؤسسية، كخطوة 

تركيز االبتكار )IFA’s(، إلنتاج األفكار والتكنولوجيا 

تنفيذ  خارطة  وضع  ومع  الجديدة.  واملنتجات 

مجمع األبحاث يف العام 2014/2013، تم الرشوع 

مبرحلة   2015/2014 العام  يف  املرشوع  تنفيذ  يف 

املجمع االفرتايض. وتتضمن هذه املرحلة 4 مراحل 

تنفيذية، حيث متر حالياً 

 كرسي الباحث وباحث 

مابعد الدكتوراه
باحث  برامج  إقرار  جاء 

وكريس  الدكتوراه  مابعد 

الباحث يف قطاع األبحاث 

بهدف تقوية األسس العلمية املؤسسية، وتطوير 

املجاالت التخصصية واالمتياز البحثي من خالل 

املالمئة  الفرص  الخارجيني، وتوفري  الخرباء  تعيني 

للحاصلني الجدد عىل درجة الدكتوراه عرب تعيينهم 

كباحثي مابعد الدكتوراه عىل املشاريع املعتمدة، 

ورعايتهم  والبحثية،  العلمية  قدراتهم  لتعزيز 

كطاقات علمية شابة. وتجري حالياً عملية تعيني 

الحاصلني الجدد عىل درجة الدكتوراه، إىل جانب 

عملية تحديد واختيار الخرباء من جميع أنحاء 

العامل لتعيينهم يف منصب كريس الباحث. وخالل 

العام 2015/2014، تم العمل عىل متقدمني اثنني 

ملنصب  مرشحني  و10  الباحث،  كريس  ملنصب 

باحث مابعد الدكتوراه، حيث تم اعتامد متقدٍم 

)25 ص   ...... )تتمة    
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)من صفحة 13(  إنجازات قطاع األبحاث  ...     

األبحاث قطاع  إصدارات 

بعدها ... وما  االفرتاضية  األبحاث   نحوواحة 

مرحلة البدء

عمل واحة األبحاث االفرتاضية )نائب مدير الجاعة لألبحاث(
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القطاع النفطي، وخاصًة يف مجاالت استكشاف 

النفط وإخراجه، وتصنيع وإنتاج املواد البرتولية 

عىل  االتفاقية  كانت  وقد  والبرتوكياموية.  

درجة كبرية من األهمية بالنسبة لرشكة نفط 

الكويت  مركز  بإنشاء  يتعلق  فيام  الكويت 

األبحاث  إلنجاز  البرتول،  ألبحاث  العاملي 

وهي  الطبيعي،  والغاز  النفط  مجاالت  يف 

املجاالت التي تتمتع جامعة الكويت بخربات 

قيمة فيها. 

األبحاث  نظام  حول  املوثوقة  املعلومات 

العلمية يف جامعة الكويت، حيث بلغ إجاميل 

املطبوعات  برنامج  أنتجها  التي  اإلصدارات 

خالل العام 2015/2014 20 إصداراً تضمنت 

ملحات  إصدار  مثل  القطاع  مطبوعات  أهم 

وقواعد   ،2014/2013 الكويت  جامعة  عن 

و   ،)2013( العلمي  البحث  دعم  وإجراءات 

املرشد ملجاالت األبحاث )2014(، وإنجازات 

سنوات  أربع  مدى  عىل  األبحاث  قطاع 

والتقرير   ،)2014/2013-2011/2010(

يف مرحلة البداية لتليها بعد ذلك مراحل االنتقال 

والتنفيذ الفعيل  مبواعيد محددة.

وقد تم أيضاً تطوير اإلطار التنظيمي ملجمع األبحاث 

تتضمن  التي  والتنفيذية  اإلدارية  أسسه  بوضع 

الكويت.  جامعة  مدير  يرأسه  الذي  األمناء  مجلس 

قناة  أنه  عىل  يقوم  األبحاث  مجمع  تصور  أن  ومبا 

صنع السياسات، سيكون اإلرشاف عىل عمل املجمع 

وأدائه من قبل نائب مدير الجامعة لألبحاث كاملدير 

تحديد مدراء  أيضاً  وتم  األبحاث.  التنفيذي ملجمع 

الكوادر اإلدارية  الواحتني )IDO،CCO( إىل جانب 

والعالقات  والتكنولوجيا،  والتسويق،  للخدمات، 

العامة، والتخطيط والشؤون املالية. وقد تم تحديد 

التحتية  البنية  عنارص  من  عنرص  كل  مسؤوليات 

ومجاالت عملهم، كام تم تأسيس اللجان التخصصية 

الكليات  لدى  البحثية  الخربة  مجاالت  لتحديد 

لالبتكار العلمي ومن مثة كمراكز لإلبداع واألفكار 

مهمة  وترتكز  املتقدمة.  والتكنولوجيات  الجديدة 

واملهارات،  القدرات  تطوير  عىل  األبحاث  مجمع 

ورعاية طلبة الدراسات العليا، واكتشاف املنتجات 

من  والتي  التجارية  اإلمكانات  ذات  الجديدة 

املمكن تسويقها عرب فتح قناة االستثامر. ويتمثل 

وتلبية  االقتصاد،  تنشيط  يف  األسايس  الهدف 

التوظيف،  فرص  وتوفري  الوطنية،  االحتياجات 

ودعم األبحاث املتميزة واملعتمدة عاملياً.

  اتفـاقية جامعة الكويت وشركة 
  نفط الكويت

توسع نطاق تعاون قطاع األبحاث مع املؤسسات 

الخارجية خالل 2015/2014 مع توقيع االتفاقية 

املشرتكة بني جامعة الكويت ورشكة نفط الكويت 

يف 30 ديسمرب 2014، مام شكل بداية إسرتاتيجية 

لتتم  الصناعي  والقطاع  الجامعة  بني  للتعاون 

وقدراتها  الكويت  جامعة  خربات  من  االستفادة 

الصناعية  واإلمكانات  املصادر  ومن  العلمية، 

لتناول االهتاممات والقضايا الصناعية. وقد أدى 

هذا التعاون الجديد إىل فتح األبواب لتعزيز مجال 

والتطوير،  البحث  وأنشطة  التطبيقية،  األبحاث 

إنشاء  عىل  واإلرشاف  الوطنية،  القدرات  وتعزيز 

 )KIPRC( مركز الكويت العاملي ألبحاث البرتول

والغاز  النفط  مجاالت  يف  والتطوير  لألبحاث 

الطبيعي. وقد تم وضع أسس األبحاث املشرتكة 

يف خالل احتفالية رفيعة املستوى بحضور مدير 

جامعة الكويت، واملدير التنفيذي ملؤسسة البرتول 

التنفيذي لرشكة نفط  الكويتية )KPC(، واملدير 

الكويت )KOC(، حيث تم توقيع االتفاقية من 

قبل نائب مدير الجامعة لألبحاث، ونائب املدير 

األبحاث  إلجراء  الكويت،  نفط  لرشكة  التنفيذي 

والدراسات املشرتكة التي تلبي احتياجات القطاع 

عىل  وتعمل  الجديدة،  املعرفة  وتنتج  النفطي، 

وتطوير  التدريس،  هيئة  أعضاء  آفاق  توسعة 

الدراسات  لطلبة  والتحليلية  البحثية  القدرات 

العليا. بالنسبة للقطاع النفطي، متحورت االتفاقية 

الصناعي،  التوظيف   : هي  أهداف  ثالثة  حول 

تقليل  و  املضافة،  النفطية  القيمة  استخالص  و 

التكلفة، والتي يحتاج تحقيقها إىل خربات جامعة 

الكويت لتناول التحديات والعوائق التي يواجهها 

  مطبوعات قطاع األبحاث 
الرئيس  املصدر  األبحاث  قطاع  مطبوعات  متثل 

األبحاث  سياسات  حول  اإلسرتاتيجية  للمعلومات 

املؤسسية وبرامجها ونظام املنح البحثية، حيث يتم 

الرئيسة  والوثائق  املطبوعات  من  مجموعة  إنتاج 

تامة  دراية  عىل  والبحثي  العلمي  املجتمع  إلبقاء 

بأحدث التطورات العلمية يف جامعة الكويت. ويتوىل 

برنامج املطبوعات يف قطاع األبحاث مسؤولية إنتاج 

مختلف اإلصدارات عرب عدة عمليات تتكون من 

للوثائق  والرتجمة  والتصميم،  واإلخراج،  التأليف، 

والكتيبات والنرشات والتقارير بأنواعها، يف دائرة عمل 

اإلصدارات  هذه  وتقدم  العام.  مدى  عىل  نشطة 

ونرشة   ،)2014/2013( األبحاث  لقطاع  السنوي 

قطاع األبحاث –  عدد نوفمرب 2014، وعدد يونيو/

إعداد وطباعة  إىل  إضافًة  يوليو/أغسطس 2015، 

أيام  لفعاليات  علمية  ملصقات   103 من  أكرث 

امللصق للكليات العلمية واإلنسانية )مرفق القامئة(. 

يف الوقت نفسه، استمر العمل يف عدد كبري من 

املطبوعات املدرجة للسنة القادمة )2016/2015(، 

مام ضاعف من وترية العمل يف برنامج املطبوعات. 

26(ويف ظل استخدام أحدث ص   ...... )تتمة    
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 الوسائل التكنولوجية، يعتمد القطاع عىل إنجاز كافة 

يسري  حيث  ذاتياً،  باملطبوعات  الخاصة  العمليات 

العمل يف املطبوعات من وضع تصورها إىل إعدادها 

التام وتسليمها للمطبعة عىل مدى العام، إىل جانب 

توزيعها بشكل موسع بعد إنجازها لنرش املعلومات 

املوثوقة حول الربامج البحثية يف جامعة الكويت، 

ومن خالل  والتعاون.  الرشاكات  وفرص  وأولوياتها، 

نرشها للمعلومات اإلسرتاتيجية، تلعب مطبوعات 

قطاع األبحاث دوراً حيوياً رئيساً يف توفري بيئة علمية 

تشجع التفاعل والتعاون إلنجاز الدراسات املشرتكة، 

البحث  وأنشطة  لربامج  العاملي  االهتامم  وجذب 

يتم  التي  املتنوعة  املطبوعات  املؤسيس من خالل 

عرضها أيضاً عىل املوقع اإللكرتوين ملكتب نائب مدير 

لألبحاث لتقديم أفضل صورة لجامعة الكويت عاملياً.

  المواقع اإللكترونية لمكتب نائب مدير    
  الجامعة لألبحاث وقطاع األبحاث 

تعترب املواقع اإللكرتونية ملكتب نائب مدير الجامعة 

لألبحاث وقطاع األبحاث املصدر األول للمعلومات 

وبرامجه  املؤسيس  البحث  العلمية حول سياسات 

وإنجازاته. فخالل العام 2015/2014، قدمت املواقع 

اإللكرتونية صورة ديناميكية للرؤية الجديدة لقطاع 

اإلسرتاتيجية  وأهدافه  ومهامه،  ورسالته  األبحاث، 

املتوافقة مع تطلعات جامعة الكويت، إىل جانب 

التوسع يف محتوياتها عرب إضافة العنارص الجديدة 

ومصادر املعلومات املتنوعة. وقد متت إضافة العديد 

من بنود البحث، كام تم تحويل مختلف العمليات 

الرئيسة إىل النظام اإللكرتوين. وقد تعلقت اإلضافات 

الجديدة بتقديم النظام الجديد الخاص بالتسليم 

اإللكرتوين لطلب دعم البحث، وعمليات التحكيم 

والتقييم، وخدمات بحث إضافية تتعلق بالوصول 

وقواعد   ،JCR فهرس املدرجة ضمن  املجالت  إىل 

البيانات العاملية : SCOPUS، و شبكة ISI للمعرفة، 

والعلوم  اآلداب  تنويهات  و ULRICHS، وفهرس 

اإلنسانية، و دار املنظومة، وغريهم. وتم أيضاً توفري 

الوصول اإللكرتوين للمنشورات البحثية ألعضاء هيئة 

التدريس، مع إضافة خيارات البحث حسب الكلية، 

والقسم العلمي، والكلامت الرئيسة، واملؤلف، كام 

تم أيضاً إضافة قوائم الكليات الخاصة مبنشورات 

أعضاء هيئة التدريس فيام يتعلق بفهرسة الجودة، 

وأيضاً رابط الوصول للحاصلني عىل الجوائز البحثية، 

املتميزين  والباحثني  االخرتاع،  برباءات  والفائزين 

بجوائز  والفائزين  الشباب،  من  باحث  وأفضل 

من  الرغم  وعىل  العليا.  الدراسات  طلبة  مشاريع 

العرض املستمر للتحديثات اإلحصائية واإلصدارات 

الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين ملكتب نائب مدير 

لقطاع  اإللكرتوين  املوقع  قدم  لألبحاث،  الجامعة 

األبحاث خدمات متطورة جديدة متثلت يف التسليم 

مختلف  تحت  األبحاث  دعم  لطلبات  اإللكرتوين 

فئات املنح، إىل جانب التحكيم اإللكرتوين للمشاريع.

ومبا أن املواقع اإللكرتونية ملكتب نائب مدير الجامعة 

لألبحاث وقطاع األبحاث هي النافذة العاملية لتقديم 

القراء  مختلف  اهتامم  وجذب  العلمي  البحث 

العلمية  التطورات  العامل ألحدث  واملتابعني حول 

والبحثية يف جامعة الكويت، يعترب تحديثها وزيادة 

عنارصها عملية جارية ومستمرة لتحقيق املزيد من 

الحضور العاملي، ومضاعفة فرص التعاون العلمي 

املعلومات  عرض  خالل  من  البحثية  والرشاكات 

املوثوقة واملعتمدة وتقدميها للعامل. وميكن الوصول 

للمواقع اإللكرتونية عرب الروابط التالية :

)http://www.ovpr.kuniv.edu(      و 

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

الوعي البحثي   
تعتمد إسرتاتيجية قطاع األبحاث الخاصة بالتوعية 

البحثية عىل ضامن أوسع انتشار للمعلومات العلمية 

حول اإلنجازات البحثية يف جامعة الكويت، إلبقاء 

املجتمع العلمي وعموم الجمهور عىل علم ودراية 

بأحدث التطورات البحثية املؤسسية، والسياسات، 

والتعاون  الرشاكات  وفرص  واملصادر،  والربامج، 

للمعلومات  املستمر  التدفق  خالل  من  العلمي 

البحثية  العام باملنجزات  الوعي  البحثية. ولضامن 

يعتمد  الكويت،  جامعة  يف  العلمية  والتطورات 

قطاع األبحاث عىل عدة قنوات تسويقية وإعالمية 

عرب  واملعتمدة  املوثوقة  املعلومات  وعرض  لنقل 

واإلصدارات  العلمية،  والفعاليات  املنظمة،  الربامج 

اإللكرتونية،  واملواقع  األبحاث،  ونرشات  البحثية، 

واإلعالم والترصيحات الصحفية، حيث يستخدمها 

العلمية  باملنجزات  العام  الوعي  لتعزيز  جميعاً 

لجامعة الكويت. وقد تضمنت أهم فعاليات قطاع 

األبحاث خالل العام 2015/2014 الندوة التنويرية 

لسلفة البحث التمهيدي RIG املوجهة ألعضاء هيئة 

التدريس الكويتيني الجدد، والتنظيم السنوي لفعاليات 

والعلمية،  اإلنسانية  للكليات  العلمي  امللصق  يوم 

وتكريم الباحثني املتميزين وطلبة الدراسات العليا 

الندوات  وتنظيم  االخرتاع،  براءات  والحاصلني عىل 

املتميزة  األبحاث  سلسلة  واستكامل  واملحارضات، 

التي تركز عىل اإلنجازات البحثية املتميزة ألعضاء 

ضمن  دورياً  إصدارها  يتم  والتي  التدريس  هيئة 

محتويات نرشة األبحاث الخاصة مبكتب نائب مدير 

الجامعة لألبحاث. وتعترب هذه الفعاليات جزءاً رئيساً 

يف االلتزامات السنوية لقطاع األبحاث، كام أنها تشكل 

املعلومات  نرش  الستمرارية  األساسية  املادة 

واملهتمني. الجمهور  لعموم  العلمية 

الملصق  يوم 
العلمي

قطاع  استمر 

تنظيمه  األبحاث يف 

لفعاليات  السنوي 
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يوم امللصق العلمي للكليات اإلنسانية والعلمية 

هيئة  أعضاء  مبشاركة   2015/2014 العام  خالل 

الدراسات  التدريس، واملدرسني املساعدين، وطلبة 

العليا، مع فتح املجال ملشاركة املؤسسات الخارجية يف 

القطاع  سياسة  منطلق  ومن  امللصق.  فعاليات 

االنفتاح  عىل  القامئة 

)28 ص  ... )تتمة    

)27 ص   ...... )تتمة    

لقطات من يوم امللصق للكليات العلمية 

املوقع اإللكرتوين ملكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث 
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وتفوقهم  املتميزة  البحثية  لجهودهم  الكويت 

العلمي. ويتمثل الهدف من التكريم يف تعزيز ثقافة 

االمتياز البحثي يف جامعة الكويت وتشجيع أعضاء 

الجودة  إنجاز األبحاث ذات  التدريس عىل  هيئة 

العالية والتي تحقق التميز العلمي وتحصل عىل 

تم   ،2015/2014 العام  وخالل  العاملي.  االعتامد 

التدريس  الجوائز ألعضاء هيئة  منح سلسلة من 

وطلبة الدراسات العليا تحت الفئات اآلتية:

أ .جوائز الباحث املتميز : حصل عليها فائز 

مجال  يف   2015/2014 العام  خالل  واحد 

العلوم األساسية والتطبيقية.

ب .جوائز أفضل باحث من الشباب: حصل 

عليها فائز واحد خالل العام 2015/2014 يف 

مجال العلوم األساسية والتطبيقية.

 : العليا  الدراسات  ج. جائزة مشاريع طلبة 

خالل  الفئة  هذه  تحت  جوائز   5 منح  تم 

العام 2015/2014، 4 منها لدرجة املاجستري، 

حصلت  حيث  الدكتوراه،  لدرجة  وواحدة 

وحصلت  جائزتني،  عىل  العلمية  الكليات 

الكليات اإلنسانية عىل ثالث جوائز.

: تم منح 15  العلمية  امللصقات  د. جوائز 

التدريس  هيئة  أعضاء  فئات  تحت  جائزة 

وطلبة   ،)3( املساعدين  واملدرسني   ،)6(

العلمية  الكليات  من   )6( العليا  الدراسات 

واإلنسانية.

 إنجازات قطاع األبحاث  ...
العلمي  امللصق  فعاليات  تهدف  العلمي، 

ومتهيد  الباحثني،  بني  والتفاعل  الحوار  تعزيز  إىل 

السبل أمام ظهور األفكار الجديدة وتبلور املفاهيم 

املبتكرة لتطوير األبحاث والدراسات املشرتكة ذات 

التخصصات املتعددة. ويف ضوء هذه الغاية، تضمن 

 103 عرض   2015/2014 العام  خالل  امللصق  يوم 

ملصقات يف يومي الكليات اإلنسانية الذي عقد يف 

يف  عقد  الذي  العلمية  والكليات  مارس 2015،   16

23 مارس 2015. وقد قدمت الكليات اإلنسانية 30 

ملصقاً علمياً منها )5( لكلية اآلداب، و )3( للعلوم 

اإلدارية، و )6( للرتبية، و )1( للحقوق، و )7( للرشيعة 

والدراسات اإلسالمية، و )8( للعلوم االجتامعية. أما 

الكليات العلمية فقد عرضت 73 ملصقاً علمياً منها 

)14( لكلية الهندسة والبرتول، و )22( لكلية العلوم، و 

)5( لكلية العلوم الحياتية، و )3( لكلية علوم وهندسة 

الحاسوب، و )1( لكلية العامرة، باإلضافة إىل )20( 

ملصقاً علمياً عرضهم باحثو معهد الكويت لألبحاث 

العلمية )KISR(، و )8( ملصقات علمية من الوحدة 

البحثية لعلوم الجينوم والربوتينات وعلوم الخلية يف 

كلية الطب، مام أضاف املزيد من القيمة العلمية 

لفعاليات امللصق. وقد تم تقييم جميع امللصقات من 

قبل الخرباء، حيث تم تشكيل لجان خاصة لهذا الغرض 

تحت  للجائزة  املستحقة  امللصقات  أفضل  الختيار 

فئات أعضاء هيئة التدريس، واملدرسني املساعدين، 

األبحاث  قطاع  قام  وقد  العليا.  الدراسات  وطلبة 

برفع عدد الجوائز من ثالث إىل خمس إلتاحة املزيد 

الجودة  معايري  ولتعزيز  الباحثني،  أمام  الفرص  من 

)من صفحة 26(  إنجازات قطاع األبحاث  ...     

واالعتامد يف أبحاثهم. وإللقاء نظرة تاريخية عىل 

مسرية فعاليات امللصق العلمي، يقدم الجدول 

السبع  مدى  عىل  للحدث  كامالً  سجالً   )11(

سنوات املاضية )2008/2007-2015/2014( مع 

عدد امللصقات املعروضة يف كل سنة والتي يبلغ 

عددها اإلجاميل 668 ملصقاً تعكس اإلنجازات 

البحثية ألعضاء هيئة التدريس والبيئة العلمية 

النشطة يف جامعة الكويت.

  الجوائز البحثية
يقوم قطاع األبحاث سنوياً بتكريم كوكبة متميزة 

إنجازاتهم  نظري  جوائز  مبجموعة  الباحثني  من 

العلمية.  اكتشافاتهم  ومتيز  االستثنائية  البحثية 

وغالباً يكون الفائزين بالجوائز هم أعضاء هيئة 

والباحثني،  العليا،  الدراسات  وطلبة  التدريس، 

حيث تعرب احتفالية التكريم عن تقدير جامعة 

 : االخرتاع  براءات  عىل  الحاصلون  ه. 

تسجيل  تم   ،2015/2014 العام  خالل 

املتحدة  الواليات  يف  اخرتاع  براءات   7

لتميز  التدريس  هيئة  أعضاء  حققها 

أهم  أحد  لتصبح  العلمية،  اكتشافاتهم 

الكويت.  جامعة  أبحاث  عوملة  قنوات 

الطب،  كليات  من  الفائزون  كان  وقد 

الحياتية،  والعلوم  والبرتول،  والهندسة 

اإلدارية. والعلوم 

  سلسلة األبحاث المتميزة 7 و 8
خالل العام 2015/2014، استمر قطاع األبحاث يف 

إصدار سلسلة األبحاث املتميزة بجزئيها 7 و 8. وقد 

تم إطالق هذه السلسلة قبل ثالث سنوات لنرش 

اإلنجازات العلمية لألبحاث املتميزة التي حصل 

باحثوها عىل املكافآت البحثية التشجيعية وظهرت 

 Q1 تصنيف ذات  العلمية  املجالت  يف  أبحاثهم 

املدرجة ضمن فهرس JCR. و نرش قطاع األبحاث 

منجزات 24 حاصالً عىل املكافآت يف األجزاء الستة 

التي يتم عرضها يف نرشة  السلسلة  السابقة من 

العام  العرض خالل  استمر  بينام  األبحاث،  قطاع 

ألعضاء  جديدة  ملخصات   8 بنرش   2015/2014

وعدد   ،2014 نوفمرب  عدد  يف  التدريس  هيئة 

ويشري  النرشة.  من   2015 يونيو/يوليو/أغسطس 

نرش القطاع مللخصات األبحاث املتميزة إىل حرصه 

عىل إيصال اإلنجازات العلمية يف جامعة الكويت 

ألوسع جمهور ممكن، وتوعية املجتمع العلمي 

العلمية  التطورات  بأحدث  املهتمني  وعموم 

جامعة  كليات  جميع  يف  الجارية  والبحثية 

الجديدة  األجزاء  تضمنت  وقد  الكويت. 

أبحاث، 4  السلسلة نرش ملخصات 6  من 

عن  و2  ممولة،  أبحاث  عن  نتجت  منها 

ملخص  إىل  باإلضافة  ممولة،  غري  أبحاث 

حققا  أبحاث  ملرشوعي  نهائيني  تقريرين 

عىل  العمل  حالياً  ويجري  امتياز.  تقدير 

لعرض  السلسلة  من  التاسع  الجزء  إعداد 

يف  لعرضها  جديدة  ألبحاث  ملخصات   4

نرشة األبحاث القادمة ، عدد يناير/فرباير 

.2016

  فعاليات قطاع األبحاث
أهم  تضمنت   ،2015/2014 العام  خالل 

28(أحداث قطاع األبحاث ماييل: ص  ... )تتمة    
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البحثية،  واإلنجازات  العلمية  التطورات 

والتعاون والرشاكات وغريها من األنشطة 

الجارية املتنوعة يف جامعة الكويت.

الزوار/ الوفود
استقطب قطاع األبحاث العديد من الخرباء 

والزوار والوفود خالل العام 2015/2014، 

لدراسة إمكانات التعاون العلمي والرشاكات 

البحثية إلنجاز األبحاث والدراسات، وتبادل 

الخربات واملصادر. ويأيت هذا الهدف ضمن 

282828282828
www.ovpr.kuniv.edu/research

•

 : )RIG( ندوة سلفة البحث التمهيدي         

تم تنظيمها يف 27 أكتوبر 2014 لتعريف أعضاء 

هيئة التدريس الكويتيني الجدد بالبيئة العلمية 

والبحثية يف جامعة الكويت، والفرص املتاحة لهم 

إلنجاز األبحاث تحت مظلة نظام قطاع األبحاث 

للمنح البحثية. وقد حرض الندوة 42 عضو هيئة 

تدريس كويتي جديد، كام يجري العمل يف 57 

البحث  سلفة  فئة  تحت   )%  10.6( مرشوع 

التمهيدي خالل العام 2015/2014.

تنظيمها  تم  العلمي:  امللصق  فعاليات          

جرياً عىل عادة القطاع السنوية يف يومني، واحٌد 

العلمية  للكليات  واآلخر  اإلنسانية  للكليات 

بهدف تعزيز ثقافة االنفتاح العلمي يف األبحاث 

الحوار  تشجع  تفاعلية  بيئة  وتوفري  املؤسسية، 

مع  التدريس،  هيئة  أعضاء  بني  اآلراء  وتبادل 

الجديدة  األفكار  البتكار  املالمئة  الفرص  توفري 

األبحاث  إلنجاز  املناسب  األساس  ستكون  التي 

والدراسات املشرتكة. وخالل العام 2015/2014، 

تم عرض إجاميل 103 ملصقات، 30 منها يف يوم 

الكليات اإلنسانية الذي عقد يف 16 مارس 2015، 

و73 ملصقاً يف يوم الكليات العلمية الذي عقد يف 

23 مارس 2015.

الجوائز عىل      جوائز الباحثني : يقوم برنامج 

أساس منحها السنوي للباحثني نظري إنجازاتهم 

الباحث  جوائز  وتشكل  املتميزة.  البحثية 

نشاطاً  الشباب  من  باحث  وأفضل  املتميز 

لتمييز  األبحاث  قطاع  عليه  يحرص  جارياً 

ومكافأة باحثي الكليات الذين حققوا االمتياز 

العلمي يف أبحاثهم يف مجاالت العلوم األساسية 

إضافًة  واإلنسانيات.  اآلداب  ويف  والتطبيقية، 

تكريم  سنوياً  يتم  ذلك،  إىل 

الدراسات  طلبة  من  املتميزون 

مشاريع  جائزة  مبنحهم  العليا 

طلبة الدراسات العليا إلنجازاتهم 

املاجستري  درجتي  يف  االستثنائية 

تكريم  أيضاً  ويتم  والدكتوراه. 

االخرتاع  براءات  عىل  الحاصلون 

املتحدة  الواليات  يف  املسجلة 

العلمية  الخرتاعاتهم  تقديراً 

املتميزة، إىل جانب تكريم أفضل 

يف  املعروضة  العلمية  امللصقات 

فعاليات يوم امللصق العلمي.

الضوئية: نظم  الخاليا         ندوة تكنولوجيات 

التوجهات   “ حول  الثانية  الندوة  األبحاث  قطاع 

الضوئية  الخاليا  تكنولوجيات  يف  الجديدة 

وتطبيقاتها يف منطقة الخليج العريب “ يف 28 يناير 

جامعة  بني  املشرتكة  االتفاقية  من  كجزء   ،2015

و  العلمي  للتقدم  الكويت  ومؤسسة  الكويت 

الندوة  دارت  وقد  بلجيكا.  يف   IMEC معهد 

أبحاث  برنامج  إطار  ضمن  عقدت  التي 

حول  املتقدمة  البلورية  الضوئية  الخاليا 

والخاليا  الضوئية  الخاليا  أبعاد  مختلف 

من  وتطبيقاتها  السيليكونية  الشمسية 

قدمها  التي  املحارضات  من  سلسلة  خالل 

وجامعة   ،IMEC من  الخرباء  من  مجموعة 

والتكنولوجيا  للعلوم  عبدالله  امللك 

أتاح  مام  الكويت،  وجامعة   ،)KAUST (

بشأن  إسرتاتيجية  عىل  للعمل  الفرص 

منطقة  يف  الضوئية  للخاليا  صناعة  إنشاء 

التعاون  إمكانات  ودراسة  العريب،  الخليج 

مراكز األبحاث يف املنطقة يف مجال  بني  البحثي 

الفعاليات جدول  املتجددة. وتشكل هذه  الطاقة 

بأنشطته  العام  مدى  عىل  األبحاث  قطاع  أعامل 

املتنوعة من ندوات و ورش عمل ومؤمترات تتلقى 

العام  اإلطار  ضمن  املالمئة،  اإلعالمية  التغطية 

إلسرتاتيجية قطاع األبحاث الخاصة بنرش الوعي حول 

إطار جهود قطاع األبحاث الخاصة بتوسعة اآلفاق 

العلمية املؤسسية عرب الرشاكات والتعاون من خالل 

تناول التعقيدات العلمية واالهتاممات املعارصة، 

الحياة،  جودة  لتحسني  املالمئة  الحلول  وإيجاد 

جامعة  مكانة  وإبراز  املؤسيس،  الحضور  وتعزيز 

الكويت عىل الخريطة العاملية. وفيام ييل الخرباء 

العام  خالل  القطاع  استضافهم  الذين  والوفود 

: 2015/2014

       وفد جامعة قطر : استقبل مكتب نائب مدير 

الجامعة لألبحاث وفداً من جامعة قطر يرأسه د. 

محمد الكواري، رئيس رابطة الجامعة، يف 12 إبريل 

عامة  نظرة  تقديم  اللقاء  خالل  تم  وقد   .2015

29(للبحث العلمي يف  ص   ...... )تتمة    

•

•

•

)من صفحة 27(  إنجازات قطاع األبحاث  ...     

لقطات من يوم امللصق للكليات اإلنسانية 

أثناء انعقاد الندوة الثانية حول 
التوجهات الجديدة يف الخاليا الضوئية

أثناء االجتامع مع الوفد الكوري

•
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 فبراير/مارس 2016

الجامعة  مدير  نائب  بأعامل 

عامة  صورة  له  وقدم  لألبحاث 

الكويت  جامعة  يف  العلمي  للبحث 

بإنشاء  الخاصة  الجامعة  وجهود 

مجمع األبحاث. وتحدث د. يل عن 

و  هانيانغ  جامعة  يف  الدعم  نظام 

البحثية،  لإلنتاجية  السنوي  املعدل 

تنتج  التي  األبحاث  وتشجيع 

الجامعة  وتتجه  االخرتاع.  براءات 

أبحاث  مجمع  إنشاء  نحو  حالياً 

واألبحاث  للتكنولوجيا  املستقبل 

عىل  القطاع  يحرص  وبينام  البحثية.  املسائل 

قطاع  يعمل  وكفاءة،  بفاعلية  النظام  هذا  سري 

عرب  الباحثني  عىل  التسهيل  عىل  أيضاً  األبحاث 

تطبيق اإلجراءات السلسة يف إدارة املنح البحثية، 

العلمي.  واإلبداع  لالبتكار  املالمئة  البيئة  وتوفري 

ويف الوقت ذاته، سيستمر القطاع يف العمل عىل 

السنة  يف  الكليات  يف  البحثي  النشاط  استمرار 

الربامج  إطار  خالل  من  الجديدة  األكادميية 

لتعزيز  الدؤوب  سعيه  مع  الحالية،  واألولويات 

الخاصة  إسرتاتيجيته  من  كجزء  الكليات  أبحاث 

وتقوية  املؤسسية،  العلمية  اآلفاق  بتوسعة 

الجودة، ورفع  الكليات، وتعزيز مستوى  أبحاث 

الجامعات  ليصل إىل مصاف  املؤسيس  التصنيف 

رؤية  تحقيق  نحو  خطوات  يف  عاملياً،  املرموقة 

املستقبلية.    وتطلعاتها  الكويت  جامعة 

29

جامعة الكويت، حيث تركزت النقاشات حول  فرص 

تطوير االهتاممات املشرتكة عرب تبادل اآلراء وقياس 

البحثية،   املجاالت  والتنسيق يف  التعاون  إمكانات 

وتبادل املصادر والبنية التحتية، إىل جانب تعزيز 

برامج الدراسات العليا.

         وفد مركز البيئة والرثوة السمكية وعلوم 

تربية األحياء املائية يف بريطانيا : استضاف مكتب 

مركز  من  وفداً  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 

األحياء  تربية  وعلوم  السمكية  والرثوة  البيئة 

املائية يف بريطانيا )CEFAS( يف 20 إبريل 2015 

املشرتكة  واألبحاث  العلمي  التعاون  فرص  لقياس 

يف مجاالت االهتامم املشرتك. وقد ترأس الوفد د. 

للرشق  األعامل  تطوير  مدير  داودزويل،  ريتشارد 

األوسط وجنوب رشق آسيا يف املركز، حيث استقبله 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  بأعامل  القائم 

املساعد، إىل  العلوم والعميد  بحضور عميد كلية 

جانب العميد املساعد ملركز علوم البحار يف كلية 

البحري  النظام  حول  النقاش  تركز  وقد  العلوم. 

اإليكولوجي يف دولة الكويت، والتلوث البحري، و 

نفوق األسامك واملحار، كونها جميعاً قضايا رئيسة 

تتطلب إسرتاتيجيات وآليات عملية  لتعاون جامعة 

.)CEFAS( الكويت مع مركز

          وفد من جامعة هانيانغ يف سيئول، كوريا 

: زار وفد ثاليث من جامعة هانيانغ يف سيئول، 

لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  كوريا، 

يف  التعاون  فرص  لبحث   ،2015 مايو   26 يف 

الدراسات  وتبادل طلبة  العلمي،  البحث  مجال 

ذات  املجاالت  يف  املشرتكة  واألبحاث  العليا، 

يونغ  د.  الوفد  ترأس  وقد  املشرتك.  االهتامم 

القائم  استقبله  حيث  الجامعة،  مدير  يل،  موو 

األبواب  الزيارة  هذه  تفتح  حيث  املتقدمة، 

والبحثي. العلمي  التعاون  نحو 

الوطنية  الكورية  النفط  وفد رشكة           

النفط  رشكة  من  وفد  زار   :  )KNOC(

مدير  نائب  مكتب  الوطنية  الكورية 

 2015 مايو   27 يف  لألبحاث  الجامعة 

الكويت،  جامعة  مهمة  عىل  للتعرف 

التحتية.  وبنيتها  البحثية،  قوتها  ونقاط 

لبحث  املالمئة  الفرصة  الزيارة  أتاحت  وقد 

مجاالت  وتبادل  العلمي  التعاون  إمكانات 

العروض  خالل  من  املشرتكة  االهتاممات 

الكويت  جامعة  ممثلو  قدم  حيث  املرئية، 

اهتامماتها  ومجاالت  ألنشطتها  عامة  صورة 

الزيارة  تضمنت  وقد  والبحثية.  العلمية 

والتكنولوجيا،  العلم،   “ حول  علمياً  عرضاً 

جانب  إىل   ،“ الكويت  جامعة  يف  واالبتكار 

ومجاالت  أنشطتها  حول  الرشكة  عرض 

األبحاث  وإمكانات  العلمية،  اهتامماتها 

املشرتكة. والدراسات 

  اإلدارة الفعالة
 “ الفعالة  اإلدارة   “ مبدأ  األبحاث  قطاع  يتبع 

يريس  حيث  البحثية،  املنح  عمليات  تسيري  يف 

الكويت  جامعة  يف  العلمي  البحث  قواعد 

وتنفيذها  التنموية  الربامج  تصورات  بوضع 

من خالل تحديد اإلجراءات واآلليات الخاصة 

وحل  الخدمات،  وتقديم  البحثية،  باملنح 

الباحثني  عىل  والتسهيل  البحثية،  املشاكل 

مهمة تنفيذ العمليات البحثية. وتعتمد عملية 

اتخاذ القرار فيام يتعلق باعتامد املنح البحثية 

يف  التنفيذي  واملكتب  التمويل  لجنتي  عىل 

دورياً  اجتامعاتها  تعقد  حيث  األبحاث،  قطاع 

متويل  عىل  واملوافقة  املنح  اعتامد  يف  للبت 

عقد  تم   ،2015/2014 العام  وخالل  األبحاث. 

و4  التنفيذي،  املكتب  للجنة  اجتامعاً   30

اعتامد  عنها  نتج  التمويل،  للجنة  اجتامعات 

متويل 132 مرشوعاً، إىل جانب تناول مختلف 

•

•

•

)من صفحة 28(  إنجازات قطاع األبحاث  ... إنجازات قطاع األبحاث  ...     

                                                                                            
www.kuniv.edu

لقطات من يوم امللصق للكليات اإلنسانية 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
 يستقبل وفداً كورياً

أثناء االجتامع مع وفد مركز البيئة والرثوة السمكية 
وعلوم تربية األحياء املائية يف بريطانيا

أثناء االجتامع مع الوفد الكوري
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مطبوعات  توزيع  يتم  القراء،  وملعلومات 

وتتوفر  موسع،  بشكل  األبحاث  قطاع 

ميكن  كام  الطلب،  عند  املطبوعة  النسخ 

اإللكرتونية  املواقع  عرب  إليها  الوصول 

وقطاع  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  ملكتب 

األبحاث :

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

)ht tp : / /w w w.ovpr. kun iv. edu / re -

        search

30303030
www.ovpr.kuniv.edu/research

واالقتصادية  السياسية  والفعاليات 

والثقافية. واالجتامعية 

أطروحـــات    خالصـــات  سلسلـــة  ه. 

وتقــدم  والدكتـــوراه:  املاجســتري 

املاجستــري  رســائــل  خالصــات 

أبحاث  تطورات  مواكبة  املهمة  هذه 

ذلك  عن  نتج  حيث  مستمر،  بشكل  الكليات 

خالل الشـهور الستـة املاضيـة إنتـاج الـوثـائـق   

جزئني. يف  الدليل  ويصدر  الخليجي. 

تنوع  أعاله  املذكورة  اإلصدارات  وتعكس جميع 

أنشطة برنامج املطبوعات يف مكتب نائب مدير 

ونقل  بتوثيق  يختص  الذي  لألبحاث  الجامعة 

أبحاث  تطورات  حول  املعتمدة  املعلومات 

لوعي  ا لنرش  لكويت،  ا جامعة  يف  الكليات 

لباحثني،  وا لتدريس،  ا هيئة  ء  أعضا بني 

وتتطلب  العامل.  حول  والخرباء  والعلامء، 

لذي  ا لعميل  ا ك  االحتكا توفري  يف  ذلك  من 

لتحليلية  وا لبحثية  ا رات  ملها ا ينمي 

د  إعدا و تدريب  كفرتة  لطلبة،  ا لدى 

ز  نجا إ نحو  لعلمية  ا تهم  قدرا لتعزيز 

 . ملبتكرة وا ملتقدمة  ا ألبحاث  ا

لبحثي،  ا لنشاط  ا ز  نجا بإ يتعلق  وفيام 

تاحة  إ عىل  لكويت  ا معة  جا ستعمل 

م  الستخدا لتحتية  ا وبنيتها  درها  مصا

املركـز  أصدر  وقد  والدكتــوراه. 

السلسلــة   من   91 العدد  مؤخراً 

القائد  آيديولوجية  “تأثري  بعنوان    

السياسة  تشكيل  يف  السيايس 

جامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

التعاون  مجلس  دول  جامعات  أو  الكويت 

حـالة:  دراسة   – للـدولة  الخارجية 

وتناقـش  بــوش”.  جـورج  الرئيــس     

الخـارجيـــة  السيـاسـة  أثـر  الدراسـة     

باستعـراض  األصعـدة  جميع  عىل  للدولة     

للدراسة.  كنموذج  بوش  جورج  الرئيس  تجربة     

القرار،  صنع  وسائل  أيضاً  الدراسة  وتناقش 

     واإلصدارات الرئيسة التي ساعدت بشكل أساسـي 

        فـي تعـزيز  املكانـة والحضـور العـاملي لجـامعة       

           الكويت، من خالل تسليط اهتامم القراء حول 

)من صفحة 3 ( قطاع األبحاث يوقع مذكرة تفاهم   ...    

الدولية،  العالقات  وسيناريوهات 

يف  الخارجية  السياسة  يا  وقضا

السيايس. لقرار  ا صنع  عملية 

املاجستري  أطروحات  إىل  الدليل  و. 

الخليج  منطقة  يف  والدكتوراه 

املعلومات  ويوثق  العربية:  والجزيرة 

املاجستري  أطروحات  حول  الرئيسة 

منطقة  عىل  تركز  التي  والدكتوراه 

املقدمة  العربية  والجزيرة  الخليج 

    العـامل عىل ديناميكيات األبحاث املؤسسية

      وإنجازاتها، إىل جانب الفرص املتاحة إلنجاز 

      األبحاث املشرتكة. ويف ضوء هذا الهدف،

      سيستمر القطاع يف إنتاج وإصدار  املطبوعات             

      املتنوعة لتعزيز مكانة جامعة الكويت محلياً 

والبحثية  العلمية  اإلنجازات  ولنرش  وعاملياً،    

نحـو     القطـاع  تحـركات  ومع  موسع.  بشكل 

برنامج  يتوقـع  املؤسسيـة،  األبحاث  عــوملة   

التطورات  ملواكبة  مضاعفاً  نشاطاً  املطبوعات 

واألحداث. 

)من صفحة 21( أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...      

لتسهيل   ، ليها إ لحاجة  ا عند  رة  لوزا ا

مع  فق  لتوا با لبحثية  ا األهداف  تحقيق 

سيستمر  لتي  ا لتفاهم  ا مذكرة  رشوط 

مع  سنوات،  خمس  ملدة  بها  لعمل  ا

إجامع  لة  حا يف  لتلقايئ  ا لتجديد  ا

ون  لتعا ا أصبح  وقد  ذلك.  عىل  لطرفني  ا

توقيع  ريخ  تا منذ  ياً  ر سا لطرفني  ا بني 

ملؤسستني  ا بني  كة  لرشا ا لتبدأ   ، قية التفا ا

لتكنولوجيا  وا لعلم  ا تطوير  نحو 

دي  القتصا وا لوطني  ا لتقدم  ا لتحقيق 

 . عي الجتام وا

بني  قية  التفا ا توقيع  يعترب  لذلك، 

لدولة  ا رة  ووزا لكويت  ا معة  جا

عىل  علة  فا خطوة  لشباب  ا لشؤون 

للمعرفة،  ألمثل  ا م  االستخدا طريق 

يف  ملتوفرة  ا لخربات  وا رات،  ملها وا

لكويت  ا معة  31(جا ص   ...... )تتمة    

أحدث إصدارات
قطاع األبحاث 2015-2013
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   د . الحاصلون على براءات اختراع مسجلة في 
   الواليات المتحدة

 

املال   راشد  فهد  د.  . أ  .1

الطب كلية  األمراض،  علم  قسم 

ر  بيطا سامي  ميالد  د.  . أ

الطب كلية  لعقاقري،  ا علم  قسم 

االخرتاع: ءة  برا عنوان 

”Method of Treating Diabetes-Related Vascular Complications“

“طريقة عالج مرض السكري – مضاعفات األوعية الدموية ذات العالقة”

 

لحواج  ا حسن  محمد  أسامة  د.   .2

لبرتول ا و  لهندسة  ا كلية  نيكية،  مليكا ا لهندسة  ا قسم 

االخرتاع: ءة  برا عنوان 

”Rotary Diaphragm Pump“

لدوار” ا ء  لغشا ا مضخة   “

 

لعمري  ا سعد  عيل  أسامة  د.   .3

لبرتول وا لهندسة  ا كلية  لبرتول،  ا هندسة  قسم 

االخرتاع: ءة  برا عنوان 

 ”Spinning Disc Centrifuge Rotor“

الدوارة” النابذة  اللولبية  “األسطوانة 

 

قاسم أحمد  صادق  لسيد/  ا  .4

لبرتول ا و  لهندسة  ا كلية  لبرتول،  ا هندسة  قسم 

االخرتاع: ءة  برا عنوان 

 ”Sample Extraction Device“

لعينات” ا استخالص  ز  “جها

)من صفحة 30(        قطاع األبحاث يوقع مذكرة تفاهم  ...   

31

لتطوير  وا لبحث  ا أنشطة  وتعزيز  لدعم 

دور  قية  التفا ا تحدد  كام  املؤسستني،  يف 

ملنوطة  ا آلليات  وا ته  ومسؤوليا طرٍف  كل 

ذلك  يف  مبا  لتعاون،  ا عملية  يف  به 

نونية،  لقا ا ءلة  واملسا رة،  إلدا ا عنارص 

. فية لشفا ا و

الهتاممات  تفعياًل  قية  التفا ا هذه  وتعترب 

لتحقيق  الطرفني،  بني  والرشاكة  التعاون 

العلمية  األنشطة  لجميع  املشرتك  اإلنجاز 

والدخول  املطلوبة،  والتكنولوجية  والبحثية 

ذات  التطبيقية  األبحاث  مشاريع  ملجال 

واملتطلبات  االحتياجات  تلبية  يف  األهمية 

قطاع األبحاث يوقع مذكرة تفاهم   ...

أحدث مطبوعات قطاع األبحاث ...

 

لحواج ا حسن  محمد  أسامة  د.   .5

لبرتول وا لهندسة  ا كلية  نيكية،  مليكا ا لهندسة  ا قسم 

االخرتاع:  ءة  برا عنوان 

”Rotary Mechanism with Articulating Rotor“

الدوار املفصيل” “اآللية الدوارة مع 

 

لعنزي  ا قة  شفا بدر  د.   .6

تية لحيا ا لعلوم  ا كلية  لبيئية،  ا لتقنية  ا رة  إدا قسم 

االخرتاع: ءة  برا عنوان 

”Electrical Outlet Safety Device“

“جهاز األمان الخاص باملخرج الكهربايئ”

 

الحصني  لح  صا مصعب  م.   .7

لبرتول وا لهندسة  ا كلية  نيكية،  مليكا ا لهندسة  ا قسم 

االخرتاع: ءة  برا عنوان 

 ”Apparatus for Determining Coefficients of Friction“

االحتكاك” معامالت  قياس  “عدة 

 

بينوف،  لوميديل  د.  . أ  .8

د. جيمس دونالد كريك 

الطب،  كلية 

عبدالغني،  رميا  السيدة/ 

البناو،  د. أنور 

املساعد،   الطب  كلية 

االخرتاع: ءة  برا عنوان 

                                                         

Method for Fluorescent Staining of Cellular and Intra-“

”cellular Membranes

التنموية.  الوطنية 

عقد  االتفاقية  تتضمن  ذلك،  إىل  إضافًة 

لزيارات  وا العلمية،  لندوات  وا املؤمترات 

جانب  إىل  الخرباء،  وتبادل  لتنفيذية،  ا

والدراسات.  لألبحاث  املشرتك  التنفيذ 

)من صفحة 23 (        حفل الجوائز البحثية ...   

                                                                                            
www.kuniv.edu
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لقياس  األهم  ملؤرش  ا لعلمية  ا جية  إلنتا ا

ء ألدا وا لبحث  ا جودة  مستوى 

إلى  يقود  الذي  اإلبداع  تزايد  مؤشرات  يرصد  األبحاث  قطاع 
المتميزة لبحثية  ا واإلنجازات  ئية  االستثنا لعلمية  ا فـات  االكتشا

وتطوير  لكليات  ا أبحاث  تعزيز  عىل  تقوم  ألبحاث  ا قطاع  تيجية  إسرتا

لتميز وا ر  البتكا وا إلبداع  ا مفاهيم  دعم  خالل  من  ملؤسسية  ا لعلمية  ا لقدرات  ا

الكليات  أبحاث  في  ارتفاعًا  يسجل  القطاع 
686 مشروعًا ممواًل في جميع كليات  مع 

2015/2014 األكاديمي  العام  الكويت خالل  جامعة 

قطاع  يرصد  التوايل،  عىل  الثانية  للسنة 
املمولة،  األبحاث  أعداد  يف  ارتفاعاً  األبحاث 

مرشوعاً   686 املشاريع  إجاميل  بلغ  حيث 

سجلت نسبة منو بلغت 4 % يف نشاط أبحاث 

 .2015/2014 األكادميي  العام  خالل  الكليات 

الرتفاع  واضحاً  مقياساً  الرقم  هذا  ويقدم 

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  نسبة 

الرئيس  الهدف  وهو  املمولة،  األبحاث  مجال 

لقطاع  الحالية  اإلسرتاتيجية  عليه  تقوم  الذي 

الكليات،  أبحاث  بتعزيز  والخاصة  األبحاث 

ونقاط  املؤسسية  العلمية  القدرات  وتطوير 

ومع  واالبتكار.  اإلبداع  دعم  خالل  من  قوتها 

عىل  الحصول  يف  الكليات  جميع  مشاركة 

 ،2015/2014 العام  خالل  البحثية  املنح 

عرب  التطور  تعزيز  نحو  جهوده  القطاع  وجه 

وتوفري  اإلجراءات،  يف  واملرونة  الخدمات، 

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  إلرشاك  الفرص 

العلمية،  التحديات  ذات  املشرتكة  الدراسات 

املعرفة  واكتشاف  املالمئة،  الحلول  إليجاد 

العاملية  العلمية  املكانة  وتعزيز  الجديدة، 

الكويت. لجامعة 

التحركات  الشامل  الهدف  هذا  ويرسم 

نحو  األبحاث  قطاع  اتخذها  التي  الطموحة 

تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف مجال 

طلبات  تزايد  إىل  قاد  مام  املمولة،  األبحاث 

ووصولها   2015/2014 العام  خالل  املشاريع 

مراحل  مختلف  يف  مرشوعاً   686 إجاميل  إىل 

هذا  ويتوزع  واملراجعة.  واالستكامل  العمل 

376 مرشوعاً جارياً )53.5 %(،  اإلجاميل عىل 

 148 171 مرشوعاً مستكمالً )24.9 %(، و  و 

)الجدول   )%  21.6( الدراسة  قيد  مرشوعاً 

املشاريع  هذه  توزيع  أظهر  وقد   .)1 رقم 

األكرب  تركيزها  التمويل  مستويات  حسب 

األقل  الفئة  يف   )%  50.5  – مرشوعاً   349(

تليها  د.ك.(،   4000 امليزانية )حتى  فئات  من 

امليزانية  من  األعىل  الفئة  يف  املشاريع 

33()10000 د.ك. وأكرث( ص   ...... )تتمة    )36 ص   ...... )تتمة    

www.ovpr.kuniv.edu/research

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

حالة المشروع

367 170 24 173 جار

171 35 14 122 مستكمل

148 76 18 54 قيد الدراسة

585 281 56 349 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
 

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2015 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

  

* يشمل كليات اآلداب، العلوم اإلدارية، التربية، الحقوق، الشريعة والعلوم االجتماعية.  
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الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي 2014 /2015
)1 سبتمبر  2014 إلى 31 أغسطس 2015(*
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لمتنوعة  ا ومصادره  وخدماته  لبحثية  ا لمنح  با الخاص  األبحاث  قطاع  نظام 
لكليات ا جميع  في  لبحثية  ا لمبادرات  ا الستمرارية  األول  السبب 

 281 عددها  بلغ  والتي 

جاء  بينام   ،)%  41( مرشوعاً 

 56( املشاريع  من  عدد  أقل 

الفئة  8.1 %( تحت  مرشوعاً – 

)من  امليزانية  من  الوسطى 

4000 – 10000 د.ك.(. 

بلغت  معاً،  وبجمعهام 

املشاريع يف أعىل وأقل فئة من 

مرشوعاً   337 امليزانية  فئات 

رضورة  يوضح  مام   ،)%  49.1(

هيئة  أعضاء  اهتامم  زيادة 

تركيزهم  وتوجيه  التدريس 

والدراسات  املشاريع  إىل 

التخصصات  ذات  املتعمقة 

والتي  املتعددة  العلمية 

والرشاكة  التعاون  تتطلب 

العالية  الجودة  لتحقيق 

وبوضع  املتميزة.  واملخرجات 

يسعى  االعتبار،  يف  الهدف  هذا 

بيئة  لتوفري  باستمرار  القطاع 

إبداع  لتعزيز  مالمئة  علمية 

قدراتها  وتطوير  الكليات 

والدراسات  األبحاث  إلنجاز 

االحتياجات  لخدمة  الشاملة 

للدولة  التنموية  واألولويات 

التقدم  وتحقيق  واملجتمع 

املنشود.  العلمي 

البحثي،  باألداء  يتعلق  فيام  أما 

الجارية  املشاريع  إجاميل  قدم 

متكاملة  صورة  واملستكملة 

العام  خالل  الكليات  أداء  عن 

وصل  والذي   2015/2014

وأظهرت  مرشوعاً.   538 إىل 
تقدم  الكليات  حسب  األداء  مؤرشات 

وهندسة  وعلوم  )العامرة،  العلوم  كليات 

عىل  والعلوم(  الحياتية،  والعلوم  الحاسوب، 

جارية  مشاريع   205 بإجاميل  الكليات  بقية 

مركز  كليات  تليها   ،)%  38.1( ومستكملة 

األسنان،  وطب  )الطب،  الطبية  العلوم 

املساندة(  الطبية  والعلوم  والصيدلة، 

167 مرشوعا جارياً ومستكمالً )31  بإجاميل 

اآلداب كليات  ثم   ،)%)36 ص   ...... )تتمة    

...  )من صفحة 32 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

                                                                                            
www.kuniv.edu

) لمستكملة ا و  ية  ر لجا )ا

                  اإلجمالي       
            

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

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

29 5 24 3 6 1 8 1 10 العلوم الطبية المساعدة

5 3 2 2 1 - - 1 1 العمارة

21 1 20 1 7 - 7 - 6 اآلداب

24 1 23 - 3 - 7 1 13 العلوم اإلدارية

30 5 25 1 8 - 8 4 9 علوم وهندسة الحاسوب

33 4 29 1 7 2 3 1 19 طب األسنان

22 1 21 - 4 1 6 - 11 التربية

87 16 71 6 12 3 17 7 42 الهندسة والبترول

1 - 1 - - - - - 1 الحقوق

33 5 28 3 7 - 8 2 13 العلوم الحياتية
126 19 107 8 20 1 28 10 59 الطب

28 - 28 - 4 - 10 - 14 الصيدلة

191 28 163 9 23 4 39 15 101 العلوم

19 - 19 - 2 - 9 - 8 الشريعة

37 1 36 - 10 - 9 1 17 العلوم االجتماعية

686 89 597 34 114 12 159 43 324 اإلجمالي

*     املصدر :  قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى 31 أغسطس 2015.     
**   المؤسسات الخارجية.      

686 148 171 367

518538
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الجدول رقم 2 .  إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل  2015/2014
)2015 أغسطس   31 إلى   2014 سبتمبر    1 (



34

الكويتيه وهذه املياه ذات ملوحة 160000 جزء ىف 

املليون وتم تخفيف جزء منها اىل 30000 جزء ىف 

املليون بأستخدام املعاير القياسية.

خلط  طريق  عن  تتم  النانونية:  السوائل  تجهيز 

املياه املالحة مع الجزيئات النانوية للحصول عىل 

بالوزن من   ٪ و 0.1  تركيزات 0.01، 0.05،  ثالثة 

كل نوع من االنواع االربعة تدريجيا وبعد عملية 

نانو   كل  استقرار  عملية  من  التاكد  يتم  الخلط 

وذلك عن طريق الطرق العلمية املتعارف عليها  

والتأكد من استقرار جزيئات هذه املركبات قبل 

عمليات الحقن داخل الكور.

مراحل التجارب: 
الحقن  لعمليات  األساسية  التجارب  وأجريت 

بأستخدام سوائل النانو عىل خمس مراحل

الجسيامت  استخدام  وشملت  االوىل:  املرحلة 

النانوية األربع مع ثالثة تركيزات مختلفة من 0.01، 

0.05، و 0.1 ٪ بالوزن لكل نوع كعملية االنتعاش 

الثانوي ليتم مقارنة مع مياه الفيضانات عىل أساس 

تأثرياستخدام  أيضا  درس  وقد  النفط.  استخراج 

النانو واملاء املالح عىل كل من لزوجة املستحلب  

والتوتر السطى والبينى مع خام البرتول الثقيل.

املرحلةالثانية: وهوتطبيق منهج االختبار الجديد 

الذي تضمن خلط هذين النوعني من الجسيامت 

النانوية نسبة ) 1:1( لإلشارة إىل أفضل تأثري عن 

التي  االوىل،  املرحلة  يف  املذكورة  الثالثة  املعايري 

سيتم تنفيذها كوسيلة مساعدة للمقارنة معا. و 

أساس  عىل  املرحلتني   يف  النتائج  افضل   اختيار 

استخراج اكربكمية من النفط اإلضافية

 املرحلةالثالثة:شملت استخدام السوائل النانونية 

عىل النحو املوىص به ىف االنتعاش العايل.السرتجاع 

املتبقى من املرحلة الثاتية.

املرحلةالرابعه: وهى دراسة مدى كفائة استخدام 

سوائل النانو  كسوائل حقن ذات امللوحة املتوسطة 

املليون وكذلك 160000 جزء ىف  30000 جزء ىف 

املليون لقياس قدرة او كفائة النانوعند االستخدام 

تحت ظروف االبار الصعبة ) عالية امللوحة( وتقيم 

االداء من خالل تقدير استخراج النفط اإلضافية.

امكانية يف ظل ظروف  دراسة  املرحلةالخامسة: 

تأثري  الحرارة ومدى  املكمن من الضغط ودرجة 

ذلك غىل لزوجة النفط وعملية ترسيب االسفلتني 

ومعامل اسرتجاع النفط 

النتائج األساسية
التوتر السطحى والبينى :من نتائج قياس التوتر   -1

السطح والبينى بني سوائل النانو املستخدمه 

والنفط الخام لوحظ وجود عالقة تشبه الداله 

مقدار  ىف  االنخفاض  اىل  الخضوع  ىف  االسيه 

التوتر البينى كلام ذاد تركيز سوائل النانو اىل 

تأثري  هناك  واليوجد   %  0.05 الرتكيزات  حد 

يذكر عند ازدياد هذا الرتكيز وهذا يعنى ان 

قدره  لها  النانو  لسوائل  املنخفضة  الرتكيزات 

عالية ىف زيادة معامل اسرتجاع النفط اىل الحد 

املذكور. باالضافة اىل ما سبق قدره سوائل النانو 

عىل تقليص قيمة التوتر السطحى تختلف من 

كل اكسيد عن االخر حيث اكرب تأثري يظهر عند 

 NiO استخدام  عند  واقلها   SiO2 استخدام 

وميكن أرجاع السبب اىل كرب املساحة السطحية 

الكسيد السيلكون.

هى  النتائج  افضل  من  املستحلب:  لزوجة   -2

النانو  سوائل  بني  النفط  مستحلب  لزوجة 

والزيت الخام والتى تم قياسها عند الرتكيزات 

سوائل  من  السلوك  تغري  حيث  املنخفضه 

اخر  مبعنى  اى  نيوتونيه  غري  اىل  نيوتينيه 

لزوجة  ترتفع  بالستك حيث  بسيدو   سلوك 

بداية  ىف  الطبيعى  املعدل  عن  املستحلب 

دفع  عىل  يساعد  مام  الكور  داخل  الضخ 

النفط الخام داخل الكور.

تأثري استخدام السوائل النانونية عىل معدل   -3

معامل  ان  وجد   :)RF( النفطى  االسرتجاع 

االسرتجاع كان مرتفعا يف الرتكيزات املنخفضة 

ولكن نظراً لتغري تركيز جسيامت نانوية من 

معدل  فأن  بالوزن،  املائة  يف   0.1 إىل   0.05

االسرتجاع يظهر انخفاضا طفيفا. ام ىف حالة 

الرنكيزات العالية مثل ) 0.1 %( فأن معامل 

ان  القول  كثريا. وميكن  يقل  النفط  اسرتجاع 

انسداد بعض من  احتاملية  السبب ىف ذلك 

مسام الكور مام

منهام عىل حدى. ومن املتوقع أن تكون أفضل نوع 

من املواد الكيميائية من الفيضانات بفضل أدائها 

الحرارة و  الضغط ودرجة  )ارتفاع  يف حالة خزان 

نسبة ملوحة املياه( وقدرتها عىل  تأخري او ايقاف 

عملية ترسيب االسفلتني ىف املكامن البرتولية.

األهــداف: 
استخدامها  ميكن  النانو  سوائل  العموم  ىف   

آليات  عن  الناجمة  املشاكل  عىل  للتغلب 

االمتزاز   مثل:عمليات  التقليدية  النفط  استخراج 

استخدام  ،او  الكيميائية  املركبات  استخدام  -او 

ظروف  اىل  املكمن  تعرض  او  الحرارية،  الطاقه 

قاسية من الحرارة وامللوحة. ولذلك، فإن الهدف 

هذه  خالل  من  للذهاب  دراستنا  من  الرئييس 

التقنيات الجديدة اىل استنباط طريقة ميكن بها 

الثالثة  او  الثانية  املرحلة  الثقيل ىف  النفط  انتاج 

حيث   . االسرتجاع(  )عوامل  اكرب  إنتاج  مبعدالت 

ان من شأن هذه الطرق أن تساعد عىل االنتشار 

االمثل من السوائل يف عمق املكمن. واالستفاده 

سلوك  تغيري  عىل  النانو  سوائل  قدرة  من 

تحسني  إىل  باإلضافة  املكمن..  داخل  السوائل  

واملاء  بالنفط  الخاص  والبينى  السطحي  التوتر 

أو  وتأخري  املستحلب،  لزوجة  عىل  والسيطرة   ،

إيقاف ترسيب االسفلتني مام يساعد عىل تهجري 

النفط نحو اآلبار املنتجة .

المنهج/الطريقـــة
تجهيز الخامات: تم استخدام  بعض املواد املعروفه 

ىف  الباحثني  لدى  ىف  جيده  نتائج  اظهرت  والتى 

اكاسيد  اربعة  املواد  النفطى  وعدد هذه  املجال 

االلومنيوم-أكسيد  أكسيد  السيليكون-  اكسيد   (

بدون  هى  كام  التيتانيوم(  –اكسيد  النيكل 

النفط  من  عينات  عىل  الحصول  وتم  معالجة. 

املستحلبه  املياه  فصل  بعد  واستخدامها  الثقيل 

والرواسب والشوائب منهاز ثم تم دراسة وتحليل 

الخواص الفيزيائية)الكثافه- اللزوجه( والكيميائية) 

مجموعات  الغليان-  درجات  الكربون-  رقم 

الهيدروكربونية-املركبات املعدنية( للنفط الجاف. 

ثم تم تجهيز عدد 21  بطول 6.73  سم من الكور 

املصنعه من الحجر الرمىل وذات خواص فيزيائية 

متامئله.  باالضافة  اىل  احضار عينات من مياه 

البرتول  رشكة  طريق  عن  املكمن  من  طبيعيه 

34343434
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باألولويات التي تركز عىل مجاالت الطاقة واملياه. 

عن  فكرة  لتكوين  مالمئة  فرصة  الندوة  وقدمت 

لتعزيز  التعاون  فرص  وقياس  العلمي،  البحث 

املياه  مجاالت  يف  والتطوير  البحث  أنشطة 

األبحاث  إنجاز  خالل  من  النظيفة  والطاقة 

الحلول  تقدم  التي  املشرتكة  والدراسات 

. ملبتكرة ا

 اليسمح بعدم تدفق النفط.

النانو  جزيئات  مخلوط  استخدام  تأثري   -4

لدراسة   : االسفلتني  عىل   )SiO2+ Al2O3(

مدى تأثري جزيئات النانو عىل ايقاف او منع 

ترسب مادة االسفلتني داخل الكور تم اخبار 

 Soil detection systemىف الظاهره  هذه 

نفس  وتحت  الهبتني  مادة  وجود  ىف   )SDS

ظروف البرئ مع استخدام الرتكيزات املختلفه 

للنانو وكانت النتائج واعده من حيث وجود 

هذه االكاسيد منع ترسيب االسفلتني ولوحظ 

ايضا زيادة القدره عىل املنع تزيد بزيادة الرتكيز 

رغم زيادة ملوحة املاء حتى اىل الحد املسموع 

به من تركيز هذه املواد هو )0.1 %( .

مع زيادة الرتكيز ولكن اىل الحد املسموح به 

0.1 % مام يساعد ىف زياده معامل اسرتجاع 

للنفط الخام.

وأكسيد   )SiO2( املاىئ  السيليكون  أكسيد   •

العايل  األداء  عن  تسفر   )AL2O3(األلومنيوم

عىل استخراج النفط مقارنة مع أكسيد النيكل 

وأكسيد التيتانيوم بسبب القدرة العالية لتقليل ) 

.)IFT

مع  للغاية  واعدة  نتائج  عىل  الحصول   • 

ىف  النانوية    SiO2 / AL2O3(( مخلوط 

من  وكذلك  النفط  اسرتجاع  معمل  زيادة 

خالل تعزيز استقرار asphaltene يف النفط 

. Recovery  الخام

35

والتكلفة  الطاقة   – املياه  تحلية  عمليات   “

عمليات  بيانات  قاعدة  تناول  عىل  وركز   ،“

مجلس  ودول  الكويت  دولة  يف  التحلية 

النمذجة،  عملية  قدم  كام  الخليجي،  التعاون 

وطريقة  اليت،  الفالش  تحليل  ومحاكاة 

أكرث  عمليات  تصميم  يف  النتائج  استخدام 

تكلفة. وأقل  كفاءة 

تقييم   “ عىل  فركز  عبدالرحيم  يارس  د.  أما 

التكنولوجيا إلفادة دولة الكويت “، حيث تحدث 

عن اعتبار مجال الطاقة املتجددة  كواحٍد من أهم 

التكنولوجيات يف الوقت الحارض، وكيف أنه تطور 

هذا  ويعترب  املايض.  العقد  مذهلة خالل  برسعة 

التطور شديد األهمية للدول لتمكينها من بلوغ 

مستويات معينة من األمان واالستقرار عىل صعيد 

توفري الطاقة وتحقيق اقتصاديات قوية ومستدامة. 

وتطرق أيضاً لربنامج التعاون البحثي بني 

الذي   IMEC ومعهد  الكويت  جامعة 

العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  متوله 

السيليكونية،  الضوئية  الخاليا  مجال  يف 

التي  ونتائجها  الحالية  األبحاث  وبعض 

ترسم الصورة املستقبلية حول الطاقة. و 

نشارك  أن  “ يسعدنا  عبدالرحيم  د.  قال 

يف هذه الندوة التي ستمكننا من نقاش 

ودراسة الصورة املستقبلية لخارطة طريق 
الطاقة، وسبل االستفادة من هذه التكنولوجيا يف 

إنتاجها  التي تم  اقتصاٍد يعتمد عىل املعرفة  بناء 

وتطويرها محلياً “.

الوفود  تعريف  للندوة  الرئيس  الهدف  كان  وقد 

بالبحث  املتحدة  اململكة  جامعات  من  الزائرة 

يتعلق  الكويت، وخاصًة فيام  العلمي يف جامعة 

األهمية
عىل  الضوء  بعض  تسلط  الدراسة  هذه  أن    •

إمكانية استخدام تطبيق تكنولوجيا جسيامت 

متناهية الصغر يف تطوير النفط الثقيل وزيادة 

.RF(( معامل االسرتجاع النفط الخام

من  بدل  النانو  تكنولوجيا  استخدام  امكانية   •

الطرق التقليديه املستخدمه ىف تقليل لزوجة 

النفط  انتاج  االثر ىف عمليات  له  النفط مام 

الثقيل وتحسني اداء. 

تأثري الجسيامت النانوية  عىل التوتر السطى و   •

البينى )IFT(  لسوائل النانو مع النفط الخام 

الثقيل يخضع اىل )عالق دالة اسية( بني الرتكيز 

االنخفاض  زيادة  التوتر مع مالحظة  وقيمة 

و  الطبيعية  للموارد  الكويت  مركز  بإرشاف 

الذي   MIT ملعهد  التابع   )CNRE ( البيئة 

كاظمي،  مجيد  الدكتور  األستاذ  يرتأسه 

خلف،  أبو  مراد  الدكتور  و  املركز،  مدير 

املرشوع  تقييم  تم  قد  و  التنفيذي.  املدير 

عامليني  محكمني  خمسة  قبل  من  علمياً 

جميع  من  االمتياز  درجة  عىل  حصل  و 

جهود  ضمن  املرشوع  يأيت  و  املحكمني. 

ذات  القضايا  تناول  يف  األبحاث  قطاع 

التي  و  للكويت،  اإلسرتاتيجية  األولوية 

جامعة  مكانة  رفع  يف  نتائجها  ستسهم 

العلمية. الكويت 

 

البحثي املشرتك  الفريق  يذكر أن أبرز أعضاء 

غليسون  كارين  أ.د.  هم:   MIT معهد  من 

لينهارد  جون  أ.د.  و  الكيميائية(،  )الهندسة 

آدم  إيريك  د.  و  امليكانيكية(،  )الهندسة 

من  الفريق  أعضاء  أما  املدنية(،  )الهندسة 

أ.د.  و  العنزي،  د.بدر  فهم:  الكويت  جامعة 

د.  و  التوين،  هشام  أ.د.  و  لبابيدي،  هيثم 

الشايجي. خولة  د.  و  العدواين  حمد 

www.ovpr.kuniv.edu/research

والطاقة... المياه  ندوة     

التعاون بين باحثي جامعة الكويت ومعهد ماساشوسيتس لتكنولوجيا المعلومات ...

 ... تجريبية  دراسة   )  9  - المتميزة  األبحاث  سلسلة   (    

)من صفحة 5 (          

)من صفحة 7 (          

•

•

•

•

•

)من صفحة 34 (          
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اإلجمالي
قيد الدراسة مستكمل جار

الكلية
     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

     أكثر من
10,000  

10,000  - 4001   أقل من
4001

29 8 - 1 3 2 4 7 1 3 العلوم الطبية المساعدة

5 2 - 1 - - - 1 - 1 العمارة

21 - 1 7 - - 7 - - 6 اآلداب

24 - 1 2 - - 7 - 1 13 العلوم اإلدارية

30 4 1 4 - 1 7 6 2 5 علوم وهندسة الحاسوب

33 4 - 4 1 - 4 7 3 10 طب األسنان

22 - - 4 - 1 6 2 3 6 التربية

87 12 3 3 8 1 11 31 3 15 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - - 1 الحقوق

33 3 2 5 1 1 6 3 3 9 العلوم الحياتية

126 19 4 5 9 1 19 36 - 33 الطب

28 2 1 1 1 - 9 7 - 7 الصيدلة

191 22 3 7 12 7 24 69 7 40 العلوم

19 - - 2 - - 9 - - 8 الشريعة

37 - 2 8 - - 9 1 1 16 العلوم االجتماعية

686 76 18 54 35 14 122 170 24 173 اإلجمالي

الجدول رقم 3.  حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات  التمويل**   2015/2014
*)2015 31 أغسطس  إلى   2014 سبتمبر    1(

*     املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2015.  
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

686

36363636

)اآلداب،  اإلنسانية  والعلوم 

والرتبية،  اإلدارية،  والعلوم 

والرشيعة  والحقوق، 

والعلوم  اإلسالمية،  والدراسات 

 97 بإجاميل  االجتامعية( 

 ، ومستكمالً جارياً  مرشوعاً 

بعدد  والبرتول  الهندسة  وكلية 

ومستكمالً  جارياً  مرشوعاً   69

رقم  )الجدول   )%  12.9(

عكست  ذلك،  إىل  إضافًة   .)2

 148( الدراسة  قيد  املشاريع 

التجاه  إضافياً  نشاطاً  مرشوعاً( 

نحو  التدريس  هيئة  أعضاء 

البحثية،  املنح  عىل  الحصول 

أعىل  إىل  تقسمت  حيث 

 36.4  – مرشوعاً   54( عدد 

ثم  العلوم،  كليات  من   )%

 49( الطبية  العلوم  كليات 

وكليات   ،)%  33.1  – مرشوعاً 

 27( اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 

وكلية   ،)%  18.2  – مرشوعاً 

)18 مرشوعاً  والبرتول  الهندسة 

.)% 12.3 –

التحليل  من  مزيٌد  وأظهر 

الجارية  املشاريع  إلجاميل 

كليات  تفوق  مرشوعاً(   367(

الكليات  سائر  عىل  العلوم 

للمنح  متلٍق  أكرب  بكونها 

 146 سجلت  حيث  البحثية، 

 ،)%  39.8( جارياً  مرشوعاً 

سجلت  التي  الطبية  العلوم  كليات  تلتها 

اآلداب  كليات  ثم   ،)%  31.1( مرشوعاً   114

 ،)%  15.8( مرشوعاً   58 بعدد  واإلنسانيات 

مرشوعاً   49 بعدد  والبرتول  الهندسة  وكلية 

.) 2 )13.3 %( ) الجدول رقم 

مستويات  حسب  الجارية  املشاريع  وبتوزيع 

الفئة  تحت  منها  عدد  أعىل  جاء  التمويل، 

 47.1  – مرشوعاً   173( امليزانية  من  األقل 

أعىل  تحت   )% 46.3( 170 مرشوعاً  ثم   ،)%

العدد  جاء  بينام  امليزانية،  فئات  من  فئة 

الفئة  تحت  الجارية  املشاريع  من  األقل 

مرشوعاً   24  ( امليزانية  فئات  من  الوسطى 

 .) 3 6.5 %( )الجدول رقم   –

املستكملة  املشاريع  يف  النسق  هذا  وتكرر 

منها  عدد  أعىل  جاء  حيث  مرشوعاً(،   171(

الفئة  تحت   )%  71.3  – مرشوعاً   122(

مرشوعاً   35 و  امليزانية،  فئات  من  األقل 

امليزانية،  من  فئة  أعىل  تحت   )%  20.4(

من  عدد  أقل  الوسطى  الفئة  سجلت  بينام 

 8.2  – مرشوعاً   14( املستكملة  املشاريع 

حسب  املستكملة  املشاريع  توزيع  أما   .)%

من  األعىل  النسبة  أظهر  فقد  الكليات 

 59( العلمية  للكليات  املشاريع  استكامل 

كليات  مبارشًة  تليها   ،)%  34.5  – مرشوعاً 

ثم   ،)%  31  – مرشوعاً   53( الطبية  العلوم 

مرشوعاً   39( واإلنسانيات  اآلداب  كليات 

الهندسة  كلية  سجلت  بينام   ،)%  22.8  –

املشاريع  استكامل  من  نسبة  أقل  والبرتول 

.)3 11.7 %( ) الجدول رقم  )20 مرشوعاً – 

األبحاث مجال  38(ويف  ص   ...... )تتمة    

www.ovpr.kuniv.edu/research

...  )من صفحة 33 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     
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37

تقديم  متطلبات  و  لتمويل  ا و  بتة،  لثا ا

املرشوع. السكتامل  لنهايئ  ا لتقرير  ا

نواع  أ مختلف  عىل  لضوء  ا ء  لقا إ تم  كام 

لبحثية  ا ريع  للمشا ملتاحة  ا لبحثية  ا ملنح  ا

لتي  وا  ، لكبرية وا ملتوسطة،  ا و   ، لصغرية ا

ملراجعة  ا عملية  إىل  جميعها  تخضع 

ملنحة،  ا عىل  فقة  ملوا ا تليها  لتحكيم،  وا

جية  إلنتا ا أخرياً  و  لتنفيذ،  ا مرحلة  ثم 

ريع  ملشا ا تنفيذ  عملية  تضم  و  لبحثية.  ا
و  لعاملة،  ا من  كل 

لعلمية،  ا ملهامت  ا

د  ملوا ا ء  ورشا

باملرشوع  ملتعلقة  ا

تكون  أن  برشط 

يف  ساً  أسا مدرجة 

و  املرشوع  مقرتح 

نية  ميزا تحديد  تم 

فقـة  ملــوا ا و  لهــا 

نتقــل  ا و   . عليهــا

ذلك  بعد  لرتكيز  ا

لجودة  ا ضامن  إىل 

االعرتاف  و  لبحثية  ا

ألبحاث  با ملي  لعا ا

مام  ملنشورة،  ا

جهود  مع  فق  يتوا

يف  ألبحاث  ا قطاع 

لكليات  ا تشجيع 

نحو  لسعي  ا يف 

لعلمي  ا لتميز  ا

ما  و  ثهم.  ألبحا

فقة  ملوا ا تتم  إن 

لباحث  ا من  ُيطلب  املرشوع،  متويل  عىل 

ملرحيل  ا لتقرير  ا تقديم  لرئيس  ا

عند  لنهايئ  ا لتقرير  ا يليه  للمرشوع، 

و  أ نرش  يتم  أن  عىل  مرشوعه،  ستكامل  ا

واحدة  بحثية  ورقة  نرش  عىل  فقة  ملوا ا

محكمة  علمية  مجالت  يف  ألقل  ا عىل 

 .JCR لتصنيف  وفقا 

بط  لروا ا لصحاف  ا  . د . أ عرض  كام 

إىل  لوصول  ا تتيح  لتي  ا إللكرتونية  ا

ملوقع  ا ضمن   JCR نات  بيا عد  قوا

فة  باإلضا ألبحاث،  ا لقطاع  إللكرتوين  ا

رات  اإلصدا يف  لبحث  ا طريقة  إىل 

ملنشورة  ا ق  ألورا ا إىل  للوصول  لعلمية  ا

لكويت  ا معة  جا تدريس  هيئة  ء  ألعضا

ذلك  و  ملحكمة  ا لعلمية  ا املجالت  يف 

ملؤلفني،  ا و  لبحث،  ا كلامت  خالل  من 

كام  لعلمية.  ا م  ألقسا ا و  لكليات،  ا و 

لتشجيعية  ا ئز  لجوا ا سلسلة  إىل  تطرق 

بشكل  ألبحاث  ا قطاع  يقدمها  لتي  ا

سات  لدرا ا طلبة  و  للباحثني  دوري 

لبحثية  ا تهم  زا نجا بإ منه  فاً  عرتا ا لعليا  ا

. ة ملتميز ا

ر  دا فقد   ، ء للقا ا من  األخري  لجزء  ا أما 

رجي،  لخا ا لبحثي  ا ون  لتعا ا أنشطة  حول 

ءات  إجرا عن  فضاًل  عده،  قوا و  مهمته  و 

لفكرية،  ا مللكية  ا و  االخرتاع،  ءات  برا

 . لتكنولوجيا ا نقل  و  لطبع  ا حقوق  و 

أهمية  عىل  لرتكيز  ا ذلك  بعد  ء  جا

لبحثي  ا ون  لتعا ا و  ألولويات  ا أبحاث 

و  رجية،  لخا ا ملؤسسات  ا مع  املشرتك 

أهمية  و  عي،  لصنا ا و  لخاص  ا لقطاعني  ا

نتهى  ا و  ألبحاث.  ا مخرجات  ستثامر  ا

لصحاف  ا هر  طا د.  . أ م  بقيا لعرض  ا

لبحثية  ا كات  لرشا ا شبكة  ز  برا بإ

ملؤسسات  ا مع  ًء  سوا ألبحاث  ا لقطاع 

لتي  وا ملية  لعا ا و  أ إلقليمية  ا و  أ ملحلية  ا

لتوسع  با تستمر 

من  ر  النتشا وا

رد  ملوا ا خالل 

و  لخربات  وا

جيا  لو لتكنو ا

. ملشرتكة ا

 

ء  للقا ا خُتتم  ا و 

رية  حوا بجلسة 

م  قـا عليـة  تفا

ئب  نا خاللها 

معة   لجا ا مدير 

لرد  با لألبحاث 

رات  ستفسا ا عىل 

حول  ركني  ملشا ا

دعم  م  نظا

يا  ملزا ا و  ألبحاث  ا

لخدمات  ا و 

 ، لبحثيـة ا

ىل  إ فة  باإلضا

لبحثية  ا ئز  لجوا ا

سلفة  ءات  إجرا و 

لتمهيدي.  ا لبحث  ا

ن  كا ء  للقا ا أن  لذكر  با لجدير  ا من  و 

تدريس  هيئة  عضو   47 ركة  مبشا

 14 فق  ملوا ا الثنني  ا يوم  ُعقد  و  كويتي، 

يف   ، حاً صبا  11 عة  لسا ا  ،2015 ديسمرب 

رة  إلدا ا مبنى  يف   ،119 ملؤمترات  ا عة  قا

معة  جا لدية-  لخا ا موقع  معية،  لجا ا

. يت لكو ا

                                                                                            
www.kuniv.edu

...  )من صفحة 4 (                التمهيدي  البحث  سلفة  ندوة     

لقطات من ندوة سلفة البحث 
التمهيدي ألعضاء هيئة التدريس
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...  )من صفحة 36 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     
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مرشوعاً   55 األبحاث  قطاع  سجل  املشرتكة، 

 6 قبل   من  متويلها  يتم  ومستكمالً  جارياً 

جامعة  تبقى  إحصائياً،  خارجية.  مؤسسات 

مشاريع  لغالبية  الرئيس  املمول  الكويت 

 – ومستكمالً  جارياً  مرشوعاً   483( األبحاث 

املتبقي  العدد   متويل  يتم  بينام   ،)%  89.8

 10.2  – ومستكمالً  جارياً  مرشوعاً   55  (

للتقدم  الكويت  مؤسسة  مع  بالتعاون   )%

معهد   ،)%  72.7  – مرشوعاً   40  ( العلمي 

 11( للتكنولوجيا  ماساشوسيتس   – الكويت 

مرشوع  متويل  ويتم   ،)%  20  – مرشوعاً 

بالتعاون   )%  1.8( واحد 

البرتول  رشكة  مع  والرشاكة 

As- ورشكة الكويتية،   الوطنية 

 ،Shofu ورشكة   ،traZeneca

رقم  )الجدول   Cargil ورشكة 

الدراسة  قيد  املشاريع  أما   .)4

 114 فينتظر   ) مرشوعاً   148  (

متويل   )%  77( منها  مرشوعاً 

سيحصل  بينام  الكويت،  جامعة 

 – مرشوعاً   34( املتبقي  العدد 

الخارجي  الدعم  عىل   )%  23

.)2 رقم  )الجدول 

نظرة   )5( رقم  الجدول  ويقدم 

الجارية  املشاريع  لتوزيع  عامة 

املنح  فئات  حسب  واملستكملة 

حيث   ،2015/2014 العام  خالل 

مرشوعاً(   538( توزيعها  أظهر 

الجامعة  مشاريع  فئة  حصول 

 323( منها  نسبٍة  أعىل  عىل 

توزع  بينام   ،)%  60  – مرشوعاً 

مشاريع  كالتايل:  املتبقي  العدد 

 57( التمهيدي  البحث  سلفة 

ومشاريع   ،)%  10.6  – مرشوعاً 

مرشوعاً   55( الخارجية  األبحاث 

أبحاث  ومشاريع   ،)%  10.2  –

 52( العليا  الدراسات  طلبة 

ومشاريع   ،)%  9.7  – مرشوعاً 

مرشوعاً   23( البحثية  األولويات 

4.3 %(، ومشاريع التسهيالت   –

ومشاريع   ،)%  3.9  – مرشوعاً   21( العامة 

التخصصية  البحثية  واملختربات  الوحدات 

خدمة  ومشاريع   ،)%  0.6  – مشاريع   3(

ومشاريع   ،)%  0.4  – )مرشوعان  الجامعة 

 0.2  – واحد  )مرشوٌع  الوطنية  األبحاث 

دول  مع  املشرتكة  األبحاث  ومشاريع   ،)%

واحد  )مرشوٌع  الخليجي  التعاون  مجلس 

توزيع  إىل  األرقام  هذه  وتشري   .)%  0.2  –

البحثية،  املنح  فئات  جميع  تحت  املشاريع 

لفئة  التدريس  هيئة  أعضاء  تفضيل  مع 

يجعلها  مام  الجامعية،  األبحاث  مشاريع 

جامعة  يف  العلمي  للبحث  األساس  حجر 

من  األخرى  الفئات  مع  باملقارنة  الكويت 

قيد  املشاريع  توزيع  أما  البحثية.  املنح 

املنح  فئات  حسب  مرشوعاً(   148( الدراسة 

فقد جاء كالتايل : 80 مرشوعاً )54 %( تحت 

مرشوعاً  و34  الجامعة،  أبحاث  مشاريع  فئة 

الخارجية،  املشاريع  فئة  تحت   )%  23(

مشاريع  فئة  تحت   )%  11.5( مرشوعاً  و17 

 )%  7.4( مرشوعاً  و11  البحثية،  األولويات 

و5  العامة،  التسهيالت  مشاريع  فئة  تحت 

أبحاث  مشاريع  فئة  تحت   )% 3.4( مشاريع 

الجدول رقم 4. إجمالي مشاريع األبحاث الجارية و المستكملة حسب مصدر التمويل 2014 / 2015
)2015 يناير   31 إلى   2014 سبتمبر    1 (

اإلجمالي CARGIL SHOFU ASTRA 
ZENECA

شركة 
نفط

البترول
الكويت

 معهد الكويت و
ماساشوسيتس للتكنولوجيا

 مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

جامعة الكويت  الكلية

20 - - - - - 2 18 العلوم الطبية 
المساعدة

2 - - - - - 1 1 العمارة

13 - - - - - - 13 اآلداب

21 - - - - - 1 20 العلوم اإلدارية

21 - - - - - 4 17  علوم وهندسة
الحاسوب

24 1 1 - - - 1 22 طب األسنان

18 - - - - - 1 17 التربية

69 - - - 1 6 3 59 الهندسة 
والبترول

1 - - - - - - 1 الحقوق

23 - - - - 1 1 21 العلوم الحياتية

98 - - 1 - 1 9 87 الطب

24 - - - - - - 24 الصيدلة

159 - - - - 3 16 140 العلوم

17 - - - - - - 17 الشريعة

27 - - - - - 1 26 العلوم 
االجتماعية

538 1 1 1 1 11 40 483 اإلجمالي

*   املصدر : قاعدة بيانات قطاع األبحاث حتى  31 أغسطس 2015 )تتضمن املشاريع اجلارية و املستكملة من السنوات السابقة(.     

)39 ص   ...... )تتمة    
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لتعميم  حثيثاً  سعياً  األبحاث  قطاع  ويسعى 

جامعة  يف  العالية  الجودة  أبحاث  سياسة 

املخرجات  مستويات  رصد  عرب  الكويت 

وتصنيف  التدريس  هيئة  ألعضاء  البحثية 

جهوده  يوجه  حيث  املنشورة،  أوراقهم 

املشاريع  إنجاز  عىل  الكليات  تشجيع  نحو 

أن  املمكن  من  التي  العالية  الجودة  ذات 

عاملياً.  معتمدة  مخرجات  إنتاج  إىل  تقود 

مستويات  تحسني  عىل  الجهود  هذه  وتعمل 

بشكٍل  الكويت  جامعة  أبحاث  يف  الجودة 

املتزايد  العدد  يف  انعكست  حيث  ملحوظ، 

املكافآت  عىل  الحاصلني  الباحثني  من 

أبحاثهم  نرش  عىل   بناًء  التشجيعية  البحثية 

ملقياس  وفقاً  املصنفة  العاملية  املجالت  يف 

الحضور  تعزيز  عىل  سيعمل  ما  وهو   ،JCR

وقيمتها  الكويت  جامعة  ألبحاث  العاملي 

واعداً  مؤرشاً  التطور  هذا  ويعترب  العلمية. 

األبحاث  قطاع  لجهود  مبارشة  ونتيجًة 

األبحاث  يف  الجودة  ثقافة  دعم  سياق  يف 

مستوى  رفع  نحو  فاعلة  كخطوٍة  املؤسسية 

تصنيفها  وتعزيز  عاملياً  الكويت  جامعة  

القيمة  عىل  اعتامداً  املتميزة  الجامعات  بني 

العلمية.  ألبحاثها  العالية  العلمية 

العلمية  اإلنتاجية  عامل  ألهمية  ونظراً 

رقم  الجدول  يقدم  التدريس،  هيئة  ألعضاء 

اإلنتاجية  ملستويات  إحصائية  نظرًة   )6(

السنوات  مدى  عىل  الكليات  حققتها  التي 

و2010،   ،2009  ( السابقة  الست  التقوميية 

مع  و2014(،  و2013،  و2012،  و2011، 

 .2015 العام  إلنتاجية  متقدمة  مؤرشات 

الكليات  إنتاجية  إجاميل  بلغ  عام،  وبشكٍل 

العام  خالل  منشورة  بحثية  ورقة   147

و157   ،2010 العام  يف  ورقة  و142   ،2009

العام  يف  ورقة  و139   ،2011 العام  يف  ورقة 

و137   ،2013 العام  يف  ورقة  و159   ،2012

ورقة   58 جانب  إىل   ،2014 العام  يف  ورقة 

2015، مع توقع ارتفاع  منشورة خالل العام 

املعهودة  الزمنية  للفرتة  نظراً  العدد  هذا 

الفعيل  وظهورها  للنرش  الورقة  قبول  بني 

مستويات  سيعزز  مام  العلمية،  املجالت  يف 

لعامي اإلنتاجية 

العليا، وبحٌث واحد )0.7 %(  الدراسات  طلبة 

وبشكل  الجامعة.  خدمة  مشاريع  فئة  تحت 

هيئة  أعضاء  تقديم  األرقام  هذه  توضح  عام، 

تحت  املنح  عىل  الحصول  لطلبات  التدريس 

فئة  تحت  تركيزها  مع  الفئات،  مختلف 

.)5 رقم  )الجدول  الجامعة  أبحاث  مشاريع 

أساسياً  متطلباً  البحثية  املخرجات  نرش  ويعترب 

الكويت  جامعة  متولها  التي  للمشاريع 

التأثري  قياس  يتم  حيث  الخارجية،  واملؤسسات 

املخرجات  لهذه  البحثية  والقيمة  العلمي 

العاملية  املجالت  أفضل  يف  نرشها  عىل  اعتامداً 

لتصنيف  وفقاً  التأثري  عامل  ذات  املحكمة 

الناتجة  األوراق  وتحتسب   .JCR مقياس  

كإنتاجية  بنجاح  املستكملة  املشاريع  عن 

قطاع  نظام  ففي  ممول.  ملرشوع  علمية 

عامل  يعترب  البحثية،  باملنح  الخاص  األبحاث 

حيث  األهمية،  من  كبري  قدٍر  عىل  اإلنتاجية 

البحث  نتائج  وتأثري  لجودة  مقياساً  يعترب 

يف  منشورة  كأوراق  ذلك   بعد  وظهورها 

التأثري  عامل  ذات  العاملية  العلمية  املجالت 

 .JCR لتصنيف  وفقاً 

الخاص  الجودة  مؤرش  اإلنتاجية  تعترب  لذلك، 

قياس  وبالتايل  للمرشوع،  العام  األداء  بقياس 

الكويت.  جامعة  يف  العلمي  البحث  40(جودة  ص   ...... )تتمة    

...  )من صفحة 38 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

                                                                                            
www.kuniv.edu

الجدول رقم 5 .  مشاريع األبحاث الجارية حسب فئات المنح 2014 / 2015
)2015 أغسطس   31 إلى   2014 سبتمبر    1 (

*       املصدر : كورا، البيانات حتى  31 أغسطس 2015.      
س.ب.ت  =  سلفة البحث التمهيدي   م.أ.ج       =  مشاريع أبحاث الجامعة       

م.ت.ع     =  مشاريع التسهيالت العامة     م.أ.أ       = مشاريع أبحاث األولويات   
  م.أ.خ      =  مشاريع األبحاث الخارجية     م.أ.ط     = مشاريع أبحاث طلبة الدراسات العليا

م.أ.و        =  مشاريع األبحاث الوطنية     م.خ.ج     = مشاريع خدمة الجامعة
م.و.م.ت    =  مشاريع الوحدات والمختبرات البحثية التخّصصية    م.ب.م     = المشروع البحثي المشترك مع دولمجلس التعاون

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

الكلية

20 - - - 2 - - 2 - 1 15 العلوم الطبية المساعدة

2 - - - 1 - - - 1 - - العمارة
13 - - - - - - - - - 13 اآلداب

21 - - - 1 - - - 1 4 15 العلوم اإلدارية

21 - - - 4 - - - 2 4 11  علوم وهندسة
الحاسوب

25 - 1 - 3 2 - - - - 19 طب األسنان

18 - - - 1 1 - - 2 5 9 التربية

69 - - - 10 3 - 1 6 4 45 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - 1 - - الحقوق

23 - - - 2 - - 2 2 9 8 العلوم الحياتية
98 1 1 1 11 - - 26 2 13 43 الطب

24 - - - - - - 6 1 8 9 الصيدلة

159 - 1 - 19 15 2 15 4 1 102 العلوم

17 - - - - - - - - 2 15 الشريعة

27 - - - - 1 - - 1 6 19 العلوم االجتماعية

538 1 3 1 54 22 2 52 23 57 323 538اإلجمالي
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املصادر  وتوفري 

ت  لتسهيال ا و

ت  ما لخد ا و

للوصول  املتنوعة 

جامعة  بأبحاث 

إىل  الكويت 

ت  يا ملستو ا

العاملية التنافسية 

املنشودة. 
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تغري  يف  البحثية  اإلنتاجية  مستويات  تبقى  الواقع،  يف   .)6 رقم  )الجدول   2015 و   2014

وتعديلها،  البحثية،  األوراق  تسليم  عمليات  تستغرقه  الذي  الوقت  عىل  اعتامداً  مستمر 

اإلنتاجية  تعرب  عام،  بشكٍل  العلمية.  املجالت  يف  كمقاالت  الفعيل  ونرشها  للنرش،  وقبولها 

والبحثي  العلمي  واالمتياز  واالعتامد،  الجودة،  مستويات  عن  التدريس  هيئة  ألعضاء  البحثية 

وإنتاجيتهم. أدائهم  يف 

العام  خالل  الكويت  جامعة  يف  العلمي  البحث  حركة  السابق  اإلحصايئ  التقرير  ويعكس 

املعتاد  تدفقها  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  أبحاث  استمرت  حيث   ،2015/2014 األكادميي 

نظام  تحت  لبحثية  ا املنح  توفر  عرب 

ويقوم  لبحثية.  ا للمنح  األبحاث  قطاع 

تنظمها  متينة  أسس  عىل  لنظام  ا هذا 

تقديم  تتوىل  محكمة  وإجراءات  آليات 

لتسهيل  الالزمة  املصادر  وتوفري  املنح 

املشاريع،  تطورات  ورصد  األبحاث  تنفيذ 

لنتائج  املشاريع  هذه  إنتاج  توقع  مع 

االرتفاع  ويشري  الجودة.  لية  عا بحثية 

خالل  املمولة  األبحاث  عدد  يف  امللحوظ 

قطاع  نظام  قوة  إىل   2015/2014 العام 

يف  وفاعليته  لبحثية  ا للمنح  األبحاث 

األبحاث  إلنجاز  ودفعها  الكليات  تشجيع 

املشاريع  وتنفيذ  لية،  لعا ا الجودة  ذات 

املؤسسية.  األبحاث  وتطوير  املبتكرة، 

موجهة  ألبحاث  ا قطاع  جهود  وتبقى 

من  ذبية  جا كرث  أ ملنح  ا م  نظا جعل  نحو 

ملرونة  وا لخدمات،  وا لتسهيالت،  ا خالل 

عىل  لكليات  ا لتشجيع  ءات  اإلجرا يف 

تقود  لتي  ا ملتميزة  ا ألبحاث  ا ز  نجا إ

للتحديات  ملالمئة  ا لحلول  ا د  يجا إ إىل 

لبرشية.  ا جهها  توا لتي  ا لعلمية  ا

ء  أعضا ر  ستمرا ا لهدف  ا هذا  ويتطلب 

ألولويات،  ا ول  تنا يف  لتدريس  ا هيئة 

لتخصصات  ا ذات  ألبحاث  ا يف  واالشرتاك 

املشكالت  ملواجهة  ملتعددة  ا لعلمية  ا

ز  نجا إ و  ، ملعارصة ا لبحثية  وا لعلمية  ا

 . ئية الستثنا ا لعلمية  ا فات  الكتشا ا

قطاع  جهود  سترتكز  التطلعات،  هذه  ولتحقيق 

األبحاث  واعتامد  جودة  تعزيز  عىل  األبحاث 

املؤسسية من خالل نظامه الخاص باملنح البحثية، 

...  )من صفحة 39 (                الكليات  أبحاث  إحصائيات     

www.ovpr.kuniv.edu/research

الجدول رقم 6 . مقارنة عدد األوراق المنشورة على مدى خمس سنوات*
2 0 1 5 2  و  0 1 4 , 2 0 1 3 , 2 0 1 2 , 2 0 1 1 , 2 0 1 0 , 2 0 0 9

 

2015** 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الكلية
2 6 5 2 4 2 - العلوم الطبية المساعدة
3 2 4 4 2 4 4 اآلداب
5 6 3 1 2 4 3 العلوم اإلدارية
1 1 - - - - - علوم وهندسة الحاسوب

5 7 8 8 6 5 8 طب األسنان
- 3 3 1 2 1 1 التربية

11 22 23 21 24 19 22 الهندسة والبترول
1 2 9 12 8 7 2 العلوم الحياتية
9 29 33 28 42 38 38 الطب
2 5 7 6 6 6 5 الصيدلة
18 49 54 46 53 49 55 العلوم
- 2 1 3 2 2 4 الشريعة
1 3 9 7 6 5 5 العلوم االجتماعية

58 137 159 139 157 142 147 اإلجمالي

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

لــتــقــويــمــي ا لــعـــام  ا

58


