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مديــر  نائــب  ملكتــب  الســنوية  األنشــطة  سلســلة  ضم��ن  
التنويــري  اللقــاء  األبحــاث  قطــاع  نظــم  لألبحــاث،  الجامعــة 

يــوم  يف  الجــدد  الكويتيــن  التدريــس  هيئــة  بأعضــاء  الخــاص 

ــة.  119( بالخالدي ــرات ) ــة املؤمت 2019، يف قاع ــر،  14 أكتوب ــن  اإلثن

الكنــدري، نائــب مديــر  أ.د. جاســم  اللقــاء بحضــور  وتــم عقــد 

ــدر  ــرايش، وأ.د. حي ــف ق ــاعدوه أ.د. يوس ــاث، ومس ــة لألبح الجامع

بهبهــاين، وأ.د. ليــى معــروف، إىل جانــب رؤســاء األقســام يف قطــاع 

الكويتيــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  ومجموعــة  األبحــاث، 

ــة  ــام جامع ــات وأقس ــف كلي ــراً ملختل ــوا مؤخ ــن انضم ــدد الذي الج

الكويــت بدرجــة مــدرس.

هيئــة  ء  بأعضــا مرحبــاً  لكنــدري  ا د.  . أ بكلمــة  ء  للقــا ا اســتهل 

تهــم  حيا يف  لنجــاح  وا لتوفيــق  ا لهــم  متمنيــاً  لجــدد،  ا لتدريــس  ا

خدمــة  يف  فاعلــن  كمشــاركن  لجديــدة  ا واألكادمييــة  لعلميــة  ا

لكويــت.  ا لجامعــة  لبحثيــة  وا لعلميــة  ا املســرة 

مــن  لجــدد  ا لتدريــس  ا هيئــة  ء  أعضــا عــل  تفا ء،  للقــا ا وخــال 

األقســام واملوظفــن  ء  لعلميــة مــع رؤســا ا لتخصصــات  ا مختلــف 

فيــا  املختلفــة  األســئلة  تلقــي  تــم  حيــث  األبحــاث،  قطــاع  يف 

األبحــاث،  تحــت مظلــة قطــاع  لعلمــي  ا لبحــث  ا بدعــم  يتعلــق 

املختلفــة  لبحثيــة  ا ريع  املشــا ز  إلنجــا ملتاحــة  ا لتســهيات  وا

للباحثــن،  لقطــاع  ا يقدمهــا  لتــي  ا لبحثيــة  ا ملنــح  ا فئــات  تحــت 

واملخصصــة   )RIG ( لتمهيــدي  ا لبحــث  ا ســلفة  فئــة  وخاصــًة 

مــدرس  بدرجــة  لجــدد  ا لكويتيــن  ا لتدريــس  ا هيئــة  ء  ألعضــا

مــن.  عا مــن  كــر  أ لجامعــة  با قهــم  لتحا ا عــى  ميــض  مل  ممــن 

يف  ملتبعــة  ا ءات  واإلجــرا األبحــاث  تنفيــذ  كيفيــة  رشح  وتــم 

لعالــة،  ا وتعيــن  لعلميــة  ا األجهــزة  ء  رشا وخطــوات   ، متويلهــا

نــب  لعلميــة، إىل جا ا ملهــات  ا بــط  لتعــرف عــى رشوط وضوا وا

قطاع األبحاث ينظم ورشة 
عمل ألعضاء هيئة التدريس 

الكويتيين الجدد

كــا ورشة س��لفة البحث التمهيدي  لقطــاع،  ا يقدمهــا  لتــي  ا اإللكرتونيــة  لخدمــات  ا توضيــح 

وتطويــر  لتحكيــم  وا لتحليــل  ا م  أقســا بأنشــطة  تعريفهــم  تــم 

ــب  ــطة مكت ــاث، وأنش األبح ــذ  ــل وتنفي ــام متوي ــاث، وأقس األبح

بقســم  ملتمثلــة  ا واالستشــارات  لخارجــي  ا لبحثــي  ا لتعــاون  ا

ومهمتــه  االخــرتاع  ءات  بــرا ومكتــب  لبحثيــة،  ا لخدمــات  ا

ــدف  به ــاص  لخ ا ــاع  لقط با ــي  لعلم ا ــث  لبح ا ــط  رب ــى  ــة ع لقامئ ا

 ، واســتثارها لعلمــي  ا لبحــث  ا مخرجــات  مــن  االســتفادة 

مللكيــة  ا حقــوق  حفــظ  عــى  لعمــل  وا لتكنولوجيــا  ا ونقــل 

. يــة لفكر ا

مســاعد  بهبهــاين،  حيــدر  د.  . أ تحــدث  ء،  للقــا ا مــش  ها وعــى 

عــن  األبحــاث  وتطويــر  لتحليــل  لجامعــة  ا مديــر  ئــب  نا

األبحــاث  قطــاع  يقيمــه  لــذي  ا لســنوي  ا ء  للقــا ا هــذا  أهميــة 

يعتــر  حيــث  لجــدد،  ا لكويتيــن  ا لتدريــس  ا هيئــة  ء  ألعضــا

قــات  لطا ا ء  احتــوا نحــو  لقطــاع  ا ســعي  مــن  أصيــاً  ا  جــزًء

لتــي  ا ملبتكــرة  ا ر  األفــكا ودعــم  لجديــدة  ا لبحثيــة  وا لعلميــة  ا

لتعزيــز  مســرتهم  لجــدد  ا لباحثــن  ا م  أمــا قــاً رحبــة  آفا تفتــح 

لبحــث  ا ســلفة  عمــل  ورشــة  وتعتــر  لعلميــة.  وا األكادمييــة 

لتدريــس  ا هيئــة  ء  أعضــا نطــاق  ا نقطــة   )RIG ( لتمهيــدي  ا

ــاث  األبح ــة  ــت مظل ــة تح لعلمي ا ــاث  األبح ــال  ــو مج نح ــدد  لج ا

لعلميــة  ا لتخصصــات  ا لجميــع  لقطــاع  ا يقدمهــا  لتــي  ا املمولــة 

ر  األفــكا اســتقطاب  عــى  لقطــاع  ا يحــرص  حيــث  متييــز،  دون 

تتنــاول  لتــي  وا ليــة،  لعا ا لعلميــة  ا لقيمــة  ا ذات  لبحثيــة  ا

عــى  مبــارش  مــردود  ولهــا  لكويتــي  ا املجتمــع  أولويــات 

لتكنولوجــي  وا لطبــي  ا واملجــال  د،  واالقتصــا عــة  لصنا ا مجــاالت 

 . وغرهــا



ــر الجامعــة  ــدري، نائــب مدي ــة أ.د. جاســم يوســف الكن حت��ت رعاي
لألبحــاث، نظــم قطــاع األبحــاث – مكتــب التعــاون البحثــي الخارجــي 

التحليــل اإلحصــايئ “SPSS” ألعضــاء  واالستشــارات – ورشــة عمــل 

اإلنســانية،  الكليــات  العليــا يف  الدراســات  التدريــس وطلبــة  هيئــة 

وذلــك يف يــوم األربعــاء املوافــق 9 أكتوبــر، 2019 يف قاعــة الســيمينار 

مبــرح عبداللــه الجابــر، الحــرم الجامعــي يف الشــويخ. وقــد قــدم 

ورشــة العمــل أ.د. هشــام جادالــرب مــن قســم علــم النفــس يف كليــة 

ــت. ــة الكوي ــة بجامع ــوم االجتاعي العل

وقــد رصح أ.د. جادالــرب بــأن اإلحصــاء هــو علــم يختــص بطــرق جمــع 

اتخــاذ  بغــرض  وتحليلهــا  وعرضهــا  وتلخيصهــا  وتنظيمهــا  البيانــات 

ــة  ــا بطريق ــم جمعه ــات إذا ت ــل البيان ــث تحم ــة، حي ــرارات املامئ الق

ــتخراجها إذا  ــن اس ــي ميك ــة الت ــات الكامن ــن املعلوم ــر م ــة الكث علمي

ــم  ــة عل ــة، فوظيف ــة الصحيح ــة العلمي ــا بالطريق ــل معه ــم التعام ــا ت م

اإلحصــاء مــن هــذا املنظــور هــو اســتخراج القــوة الكامنــة يف البيانــات 

ــرارات. ــاذ الق لتحســن جــودة اتخ

ــج الحاســوب  ــر أحــد برام ــز ومخت ــدم هــذه الورشــة بشــكل مرك وتق

األكــر انتشــاراً وشــهرة يف مجــال التحليــل اإلحصــايئ للبيانــات وهــو 

ــات  ــي إمكاني ــط وتدريج ــكل مبس ــرض بش ــث تع ــج “SPSS”، حي برنام

الرنامــج الواســعة يف اختبــار طيــف واســع من الفــروض البحثيــة. وتهدف 

الورشــة إلكســاب الباحــث يف مجــال العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة 

ــبة  ــة املناس ــاليب اإلحصائي ــار األس ــية الختي ــارات األساس ــن امله ــدداً م ع

.SPSS ــج ــتخدام برنام ــا باس ــات وتنفيذه ــل البيان لتحلي

أثنــاء انعقاد الورشــة

ــر  ــب مدي ــاعد نائ ــروف، مس ــى مع ــت أ.د. لي ــبة رصح ــذه املناس وبه

تنظيــم  بــأن  الخارجــي واالستشــارات،  البحثــي  للتعــاون  الجامعــة 

ــاث  ــاع األبح ــة قط ــن مهم ــاً م ــأيت انطاق ــايئ ي ــل اإلحص ــة التحلي ورش

القامئــة عــى دعــم وتشــجيع البحــث العلمــي وتطويــر القــدرات 

الدراســات  وطلبــة  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  والبحثيــة  العلميــة 

ــنوياً يف  ــداً س ــد تزاي ــاع يرص ــأن القط ــروف ب ــارت أ.د. مع ــا. وأش العلي

اإلقبــال عــى ورش التحليــل اإلحصــايئ ألهميتهــا يف تلبيــة مختلــف 

االحتياجــات املتعلقــة بالبحــث العلمــي، وهــو مــا يحفــز مكتــب 

التعــاون البحثــي الخارجــي واالستشــارات يف قطــاع األبحــاث عــى 

عقــد وتنظيــم مثــل هــذه الــورش بشــكل مســتمر إلفــادة أعضــاء 

ــا ودعمهــم إلنجــاز األبحــاث  هيئــة التدريــس وطلبــة الدراســات العلي

املتقدمــة. العلميــة 

ويف ختــام الورشــة، قامــت أ.د. ليــى معــروف بتكريــم أ.د. هشــام 

ــل.  ــة العم ــاح ورش ــة إلنج ــوده املبذول ــه جه ــاكرة ل ــرب، ش جادال

ورشة SPSS للكليات اإلنسانية 

  أ.د. ليلى معروف : اإلقبال يتزايد سنويًا على 
ورشة التحليل اإلحصائي التي يقيمها القطاع

  أ.د. هشام جادالرب : استخدام علم اإلحصاء 
لتعزيز عملية اتخاذ القرار بشكل علمي دقيق

قطاع األبحاث ينظم 

ورشة التحليل اإلحصائي 

للكليات اإلنسانية

أ.د. ليــى معــروف تكرم أ.د. هشــام جادالرب

أثنــاء انعقاد الورشــة
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ــة  ــر الجامع ــب مدي ــدري، نائ ــف الكن ــم يوس ــة أ.د. جاس حت��ت رعاي
ــي  ــي الخارج ــاون البحث ــب التع ــاث – مكت ــاع األبح ــم قط ــاث، نظ لألبح

الحزمــة  باســتخدام  البيانــات  معالجــة  عمــل  ورشــة  واالستشــارات، 

ــا  ــة الدراســات العلي ــس وطلب ــة التدري ــة “SPSS” ألعضــاء هيئ اإلحصائي

يف الكليــات العلميــة، وذلــك يف يــوم األربعــاء املوافــق 16 أكتوبــر، 

ــوم. وقدمــت الورشــة  ــة العل ــزة الخــرايف، يف كلي ــى أ.د. فاي 2019، يف مبن

د. نوريــة الكنــدري، ود. ســهام أحمــد عــي مــن قســم اإلحصــاء وبحــوث 

ــوم. ــة العل ــات يف كلي العملي

ــا  ــات وتحليله ــة جمــع البيان ــة عملي ــدري عــن أهمي وتحدثــت د. الكن

ــذه  ــدف ه ــث ته ــة، حي ــاث العلمي ــاز األبح ــية يف إنج ــزة أساس كركي

الورشــة إىل تطويــر مهــارات وقــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة 

ــع  ــل م ــق بالتعام ــا يتعل ــة في ــات العلمي ــا يف الكلي ــات العلي الدراس

وقراءتهــا  وإدخالهــا،  تجميعهــا  حيــث  مــن  واملعلومــات  البيانــات 

ــى  ــن الحصــول ع ــليمة تضم ــة س ــة علمي ــا بطريق ــا، وإدارته وتجهيزه

ــال  ــة إلدخ ــة الصحيح ــث بالطريق ــة الباح ــر معرف ــج. وتعت أدق النتائ

ــن  ــوائب م ــن الش ــا م ــن خلوه ــد م ــا والتأك ــة وحفظه ــه البحثي بيانات

الخطــوات األساســية قبــل البــدء بــأي تحليــل إحصــايئ وصفــي أو 

قــد  اآلليــة  والحاســبات  اإلحصائيــة  الرامــج  أن  حيــث  اســتداليل، 

اختبــار  أو  تحليــل  أي  يجــري  يك  مســتخدم  ألي  القــدرة  تعطــي 

بنوعيــة  معرفتــه  عــدم  مــع  حتــى  النتائــج  ويســتخرج  إحصــايئ 

ــل  ــا يحص ــل م ــن ه ــار، ولك ــل أو اختب ــكل تحلي ــة ل ــات املطلوب البيان

عليــه الباحــث ميثــل الواقــع أم ال؟ وهنــا تكمــن أهميــة محتــوى 

ــة. ــذه الورش ه

وتتمثــل فاعليــة التحليــل اإلحصــايئ SPSS يف تنظيــم البيانــات وإدارتهــا 

ــاث،  ــج األبح ــل نتائ ــب دوره يف تحلي ــليمة، إىل جان ــة س ــة علمي بطريق

ــر  ــليمة للتقاري ــة الس ــة العلمي ــة، والكتاب ــارات اإلحصائي ــاز االختب وإنج

األوراق البحثيــة حتــى يتــم قبولهــا للنــر يف مجــات عامليــة معتمــدة.

ورشة SPSS للكليات العلمية 
د. نورية الكندري : جمع البيانات 

الركيزة األساسية التي  وتحليلها يعد 
العلمية األبحاث  عليها  تعتمد 

قطاع األبحاث ينظم ورشة 
باستخدام  البيانات  عمل معالجة 

 ”SPSS“ الحزمة اإلحصائية

أ.د. معروف : إقبال كبير على ورشة 
اإلحصائي”  “التحليل 

تكريــم د. نوريــة الكنــدري و د. ســهام أحمد

ويف حديثهــا حــول أهميــة تنظيــم مثــل هــذه الــورش، رصحــت 

للتعــاون  الجامعــة  مديــر  نائــب  مســاعد  معــروف،  ليــى  أ.د. 

معالجــة  ورشــة  عقــد  أن  واالستشــارات،  الخارجــي  البحثــي 

البيانــات باســتخدام الحزمــة اإلحصائيــة “SPSS” ينــدرج ضمــن 

ــدرات  ــز ق ــر وتعزي ــة يف تطوي ــاث املتمثل ــاع األبح ــة قط ــار مهم إط

أ.د.ليــى معروف مــع الحضور

أثنــاء انعقاد الورشــة

أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الدراســات العليــا 

لتمكينهــم  والبحثيــة  العلميــة  مهاراتهــم  صقــل  و 

مــن إنجــاز األبحــاث العلميــة املتقدمــة واملبتكــرة 

عاليــة الجــودة.

ــروف  ــى مع ــت أ.د. لي ــل، قام ــة العم ــام ورش ويف خت

ــد عــي،  ــدري ود. ســهام أحم ــة الكن ــم د. نوري بتكري

ــة  ــاح الورش ــة يف إنج ــا املبذول ــا جهوده ــاكرة له ش

ــات  ــة الدراس ــس وطلب ــة التدري ــاء هيئ ــادة أعض وإف

العليــا.
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حفل اجلوائز البحثية 2019/2018

حت��ت رعايــة وحضــور مديــر جامعــة الكويــت أ.د. حســن األنصــاري، 
وبحضــور نــواب املديــر وعمــداء الكليــات اإلنســانية والعلميــة، وحضــور 

مميــز مــن املهتمــن بالبحــث العلمــي يف جامعــة الكويــت، نظــم مكتــب 

نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث حفــل تكريــم الفائزيــن بجوائــز البحــث 

العلمــي، واملخرتعــن الحاصلــن عــى بــراءات االخــرتاع املســجلة يف 

ــق  ــوم امللص ــات ي ــل ملصق ــز أفض ــن بجوائ ــدة، والفائزي ــات املتح الوالي

العلمــي للعــام األكادميــي 2019/2018، وذلــك يف يــوم اإلثنــن املوافــق 28 

أكتوبــر، 2019، يف قاعــة املؤمتــرات مببنــى اإلدارة الجامعيــة يف الخالديــة.

واســتهل الحفــل بكلمــة أ.د. جاســم يوســف الكنــدري، نائــب مديــر 

ــم وجــه أصــدق  ــاً، ث ــث رحــب بالحضــور جميع ــة لألبحــاث، حي الجامع

التهــاين للمكرمــن مــن العلــاء والباحثــن عــى جهودهــم العلميــة 

والبحثيــة املتميــزة والتــي نتــج عنهــا إنجازهــم ألفضــل األبحــاث ونيلهــم 

التكريــم والجوائــز العلميــة الرفيعــة، كــا حثهــم عــى مواصلــة الســعي 

ــت.  ــة الكوي ــة يف جامع ــة والبحثي ــرة العلمي ــاء باملس ــق االرتق لتحقي

ــذي  ــه بهــذه املناســبة، أكــد أ.د. حســن األنصــاري أن الهــدف ال ويف كلمت

نســعى جميعــاً لتحقيقــه هــو الرقي باملســتوى العلمــي واألكادميــي لجامعة 

الكويــت والعمــل عــى متيــز برامجهــا ومخرجاتهــا، مــا ســيؤدي باشــك إىل 

تعزيــز تصنيفهــا العاملــي. كــا تحــدث عــن أن هــذا الهــدف ســيكون مــن 

أهــم أولويــات اإلدارة الجامعيــة وســيحظى باالهتــام والدعــم املناســب، 

ــي  ــة ملتابعــة مــؤرشات األداء الت ــاع أســاليب وطــرق علمي ــا ســيتم اتب ك

تضمــن التطبيــق األمثــل للخطــة اإلســرتاتيجية لجامعــة الكويــت.

وأكــد أ.د. األنصــاري أن تحقيــق التميــز ورفــع تصنيــف جامعــة الكويــت 

ــات  ــن الجه ــزل ع ــه مبع ــة أن تحقق ــن لجه ــياً الميك ــاً مؤسس ــر عم يعت

األخــرى، لذلــك البــد مــن توحيــد الجهــود وتكاملهــا بــن جميــع مراكــز 

ــل  ــة عم ــع خط ــيتم وض ــدف، وس ــذا اله ــق ه ــل تحقي ــن أج ــل م العم

ــذا الغــرض. واضحــة له

واختتــم مديــر جامعــة الكويــت كلمتــه بتهنئة الباحثــن املتميزيــن الحاصلن 

ــع دوام  ــاً للجمي ــراءات االخــرتاع املســجلة، متمني ــة وب ــز البحثي عــى الجوائ

ــزة خــال  ــة املتمي ــن األبحــاث العلمي ــد م ــق والنجــاح وإنجــاز املزي التوفي

الســنوات القادمــة، كــا أشــاد بالجهــود الكبــرة التــي يبذلهــا مكتــب نائــب 

مديــر الجامعــة لألبحــاث وقطــاع األبحــاث بشــكل خــاص، متمثلــة يف ســعيه 

الدائــم لتوفــر البنيــة التحتيــة املامئــة لــرحٍ بحثــي متميــز.

تــم بعــد ذلــك تكريــم الباحثــن، حيــث اســتهل بجائــزة الباحــث املتميــز 

يف مجــال العلــوم األساســية والتطبيقيــة للعــام األكادميــي 2019/2018، 

وحصــل عليهــا:

أ.د. محمــد فهيــم مــن قســم الهندســة الكهربائيــة - كليــة   •

والبــرتول. الهندســة 

أ.د. نجيــب الســاوي من قســم الرياضيــات - كلية العلوم.  •

كليــة   - املدنيــة  الهندســة  قســم  مــن  رحــال  خلــدون  أ.د.   •

والبــرتول. الهندســة 

وتــم حجــب جائزة الباحــث املتميز يف مجال اآلداب واإلنســانيات.

تلتهــا جائــزة أفضــل باحــث مــن الشــباب يف مجــال العلــوم األساســية 

والتطبيقيــة للعــام األكادميــي 2019/2018، وحصــل عليهــا:

كليــة   - البيولوجيــة  العلــوم  قســم  مــن  بهبهــاين  حســن  د.   •

لعلــوم. ا

ــال اآلداب  ــباب يف مج ــن الش ــث م ــل باح ــزة أفض ــب جائ ــم حج وت

واإلنســانيات.

أمــا جائــزة مشــاريع طلبــة الدراســات العليــا لدرجــة الدكتــوراه 

حفل  ينظم  األبحاث  قطاع 
بجوائز  الفائزين  تكريم 

األكاديمي  للعام  األبحاث 
2019/2018

الطاقــم التنفيــذي للقطــاع مــع الفائزيــن

تكريم الفائزين بجوائز الباحث المتميز 

وأفضل باحث من الشباب، والحاصلين 

على براءات االختراع المسجلة والفائزين 

بجوائز أفضل ملصقات يوم الملصق 

العلمي للعام األكاديمي 2019/2018
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كلمة مدير الجامعة

تكــــــريـــــم الفـــــائــــــزين

2019/2018، فقــد حصــل عليهــا: للعــام األكادميــي 

محمــد أســدالله أســدزاده مــن قســم امليكروبيولوجــي   •

ــة الطــب. - كلي

عبدالرحمــن عــايب محمــود مــن قســم الكيميــاء -   •

العلــوم. كليــة 

وجائــزة مشــاريع طلبــة الدراســات العليــا لدرجــة املاجســتر 

للعــام األكادميــي 2019/2018، فقــد حصــل عليهــا:

زهــراء نــارص عبــاس مــن قســم هندســة الكمبيوتــر - كليــة   •

والبــرتول. الهندســة 

فيصــل عدنــان القطــان مــن قســم علــوم األرض والبيئــة - كليــة   •

ــوم. العل

ســارة خالــد الفــارس مــن قســم العقيــدة والدعــوة - كليــة   •

اإلســامية. والدراســات  الريعــة 

ــوي -  ــط الرتب ــن قســم اإلدارة والتخطي ــف املطــري م ــاين ناي ته  •

ــة. ــة الرتبي كلي

ــع  ــرتاع التاب ــراءات االخ ــب ب ــأن مكت ــدري ب ــم الكن ــن أ.د. جاس وأعل

قــد  لألبحــاث  الجامعــة  مديــر  نائــب  – مكتــب  األبحــاث  لقطــاع 

ــدة  ــات املتح ــجلة يف الوالي ــرتاع مس ــراءات اخ ــس ب ــى خم ــل ع حص

األمريكيــة خــال العــام األكادميــي 2019/2018، وحصــل عليهــا:

د. بــدر شــفاقة العنــزي مــن قســم إدارة التقنيــة البيئيــة -   •

بعنــوان: اخرتاعــه  عــن  الحياتيــة  العلــوم  كليــة 

 “ نظــام إعــادة تدويــر ميــاه شــديدة امللوحــة مــن محطــة تحليــة 

امليــاه متعــددة املراحــل”

”Method of Recycling Brine from A Multi-Stage Flash 

Desalination Plant“

أ.د. محمــد بــن أحمــد الزريبــي و د. نايــف ابجــاد الهــاب   •

الهندســة  كليــة   - الكهربائيــة  الهندســة  قســم  مــن  املطــري 

بعنــوان: اخرتاعهــا  عــن  والبــرتول 

ــع  ــة م ــة الجري ــام الرافع ــادي لنظ ــايب االسرتش ــم الضب    “ التحك

ــي”  ــد التجريب التأكي

”Heuristic Fuzzy Controller for a Gantry Crane System 

with Experimental Verification“ 

أ.د. ميــاد بيطــار و أ.د. فهــد راشــد املــا مــن قســم العقاقــر   •

ــوان: ــا بعن ــن اخرتاعه ــب ع ــة الط - كلي

 “طــرق معالجــة الجروح املقاومــة لالتئام عند مرىض الســكري”

  

”Method of Treating Delayed Healing of a Wound 

Associated with Diabetes“ 

ــدوح  ــكاوي، م. مم ــوم الفيل ــد غل ــد، د. محم ــاز أحم أ.د. امتي  •

الهندســة  كليــة   - الكمبيوتــر  هندســة  قســم  مــن  مــدوخ 

بعنــوان: اخرتاعهــم  عــن  والبــرتول 

الــدوران  عــزم  نقــل  لذاكــرة  االفــرتايض  العمــر  “زيــادة 

املغناطيســية عــن طريــق الحــد مــن عمليــات التخزيــن ذات 

الســاخنة”  املعلومــات  مواقــع  يف  العــايل  الجهــد 

”Minimizing Tow-Step and Hard State Transition in 

Multi-Level STT_Mram Devices“ 

7



ــة  ــاء - كلي ــف األعض ــم وظائ ــن قس ــراف م ــي ال ــد ع د. حمي  •

الطــب عــن اخرتاعــه بعنــوان: 

    “جهــاز متاريــن املقاومــة لحيوانــات التجارب الصغرة” 

”Small Animal Resistance System“   

                       

ــة  ــر الجامع ــب مدي ــروف، مســاعد نائ ــى مع ــت أ.د. لي ــد تقدم وق

لجميــع  بالتهنئــة  واالستشــارات  الخارجــي  البحثــي  للتعــاون 

متمنيــة  املســجلة،  االخــرتاع  بــراءات  عــى  الحاصلــن  الباحثــن 

تحقيــق  نحــو  الســعي  اســتمرار  خــال  مــن  النجــاح  دوام  لهــم 

ــة  ــاث املتقدم ــاز األبح ــر إنج ــة ع ــافات العلمي ــن االكتش ــد م املزي

ملبتكــرة. وا

وتــم خــال الحفــل تكريــم الفائزيــن بأفضــل امللصقــات العلميــة 

عــن يــوم امللصــق العلمــي للعــام األكادميــي 2019/2018 كاآليت:

للكليــات  العلمــي  امللصــق  يــوم  ملصقــات  بأفضــل  الفائزيــن   •

نية: اإلنســا

أواًل : فئة أعضاء هيئة التدريس: 

الجائــزة األوىل : د. آمنــة عبدالكريــم مــن قســم التاريــخ - كليــة   -

اآلداب.

الجائــزة الثانيــة : د. عــار حســن صفــر مــن قســم املناهــج   -

الرتبيــة. كليــة   - التدريــس  وطــرق 

ــزة الثالثــة : أ.د. هشــام فتحــي جادالــرب مــن قســم علــم  الجائ  -

ــة. ــوم االجتاعي ــة العل ــس - كلي النف

ثانيًا : فئة المدرسين المساعدين:

دراســات  قســم  مــن  الهنــدال  بتــول  أ.   : األوىل  الجائــزة   -

االجتاعيــة. العلــوم  كليــة   - املعلومــات 

التمويــل  قســم  مــن  الصيفــي  جاســم  أ.   : الثانيــة  الجائــزة   -

اإلداريــة. العلــوم  كليــة   - املاليــة  واملنشــآت 

الجائــزة الثالثــة : أ. هــاين عبدالعظيــم قطــب مــن وحــدة اللغــة   -

ــة اآلداب. ــية - كلي الفرنس

ثالثًا : فئة طلبة الدراسات العليا:

ــا -  ــن قســم الجغرافي ــاي م ــب جاســم البن ــزة األوىل: الطال الجائ  -

كليــة العلــوم االجتاعيــة، بــإرشاف د. محمــد الرعــاوي.

الجائــزة الثانيــة: الطالــب حمــد عامــر الســعيدي مــن قســم   -

أ.د.  بــإرشاف  العلــوم االجتاعيــة،  - كليــة  السياســية  العلــوم 

الشــايجي. عبداللــه 

الطالبــة تهــاين املطــري مــن قســم اإلدارة  الثالثــة:  الجائــزة   -

ســلطان  د.  بــإرشاف  الرتبيــة،  كليــة   - الرتبــوي  والتخطيــط 

لديحــاين. ا

للكليــات  العلمــي  امللصــق  يــوم  بأفضــل ملصقــات  الفائزيــن   •

: لعلميــة ا

أواًل : فئة أعضاء هيئة التدريس: 

الغــذاء  علــم  قســم  مــن  ظفــر  تســليم  د.   : األوىل  الجائــزة   -

الحياتيــة. العلــوم  كليــة   - والتغذيــة 

الجائــزة الثانيــة : د. كريشــنا كومــار ســوجوماران مــن مركــز أبحــاث   -

البيئــة والعلــوم الحياتيــة - معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة.

أ.د. عيــى الصفــران مــن قســم هندســة   : الثالثــة  الجائــزة   -

والبــرتول. الهندســة  كليــة   - البــرتول 

ثانيًا : فئة المدرسين المساعدين :

الجائــزة األوىل : جــاءت مناصفــة بــن أ. مريــم العســعويس مــن   -

قســم الغــذاء والتغذيــة - كليــة العلــوم الحياتيــة و أ. مريــم 

جاســم ملــك مــن مركــز أبحــاث البيئــة والعلــوم الحياتيــة - 

معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة. 

الجائــزة الثانيــة : أ. متــويل مدكــور مــن قســم الكيميــاء - كليــة   -

العلــوم.

تقنيــة  إدارة  قســم  مــن  الحليلــة  هبــة  أ.   : الثالثــة  الجائــزة   -

الحياتيــة. العلــوم  كليــة   - البيئــة 

ثالثًا : فئة طلبة الدراسات العليا:

الجائــزة األوىل : الطالبــة ماجــدة خليــل ســليان مــن مركــز أبحــاث   -

ــة. ــة - معهــد الكويــت لألبحــاث العلمي ــوم الحياتي ــة والعل البيئ

أبحــاث  الطالبــة مهــا ســلان مــن مركــز   : الثانيــة  الجائــزة   -

العلميــة. لألبحــاث  الكويــت  معهــد   - امليــاه 

ــم  ــن قس ــي م ــن إمام ــة حس ــة فاطم ــة : الطالب ــزة الثالث الجائ  -

بومجــداد. عــي  د.  بــإرشاف  العلــوم،  كليــة   - الكيميــاء 

ــن  ــكر للباحث ــت بالش ــة الكوي ــر جامع ــدم مدي ــل، تق ــام الحف ويف خت

لهــم النجــاح والتفــوق وبــذل  املكرمــن عــى جهودهــم، متمنيــاً 

ــة  ــم وإعــاء مكان ــة العل ــي لخدم ــد العلمــي والبحث ــد مــن الجه املزي

جامعــة الكويــت يف التصنيفــات العامليــة املتميــزة. 
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يــة  ئــد يف رعا لرا ا لتأكيــد عــى دور جامعــة الكويــت  ا م��ن منطلــق 
تيجية  اإلســرتا للخطــة  وتنفيــذاً  واملبتكريــن،  لعلــاء  وا لعلــم  ا

لتــي  وا  2035 الدولــة  لرؤيــة  املواكبــة   2022-2018 الجديــدة 

نظــم  واالبتــكار،  العلمــي  لبحــث  ا عــى  أســايس  بشــكل  ركــزت 

قطــاع  يف  واالستشــارات  الخارجــي  لبحثــي  ا لتعــاون  ا مكتــب 

للبحــث  لتجــاري  ا لتســويق  ا  “ بعنــوان  عمــل  ورشــة  األبحــاث 

لعليــا  ا الدراســات  وطلبــة  لتدريــس  ا هيئــة  ألعضــاء   “ العلمــي 

أكتوبــر،   21 املوافــق  اإلثنــن  يــوم  يف  لعلميــة،  ا لكليــات  ا يف 

يف  الجامعيــة  اإلدارة  مبنــى   – املؤســي  االبتــكار  بقاعــة   2019

. يــة لد لخا ا

مديــر  نائــب  مســاعد  معــروف،  ليــى  .د.  أ الورشــة  وقدمــت 

حيــث  واالستشــارات،  الخارجــي  لبحثــي  ا للتعــاون  الجامعــة 

فكــرة  تقديــم  يف  يتمثــل  الورشــة  مــن  لهــدف  ا بــأن  رصحــت 

واالبتــكار  األعــال  ريــادة  مفاهيــم  عــن  للمشــاركن  واضحــة 

لتجــاري  ا لتســويق  ا ئــدة  فا عــى  الضــوء  تســليط  خــال  مــن 

وجامعــة  لباحــث،  ا مــن  لــكل  وأهميتــه  لعلميــة  ا لألبحــاث 

لتقــدم  ا بــأن  معــروف  .د.  أ وأكــدت  ككل.  واملجتمــع  الكويــت، 

مبــارشة  نتيجــة  يعتــر  املســتدام  االقتصــادي  لتطــور  وا العلمــي 

لعلميــة  ا األولويــات  تتنــاول  لتــي  ا الرصينــة  لعلميــة  ا لألبحــاث 

العمليــة  الحلــول  أفضــل  يجــاد  إ عــى  وتركــز  واملجتمعيــة، 

يواجههــا  لتــي  ا واملشــاكل  التحديــات  ملواجهــة  املبتكــرة 

ورشة عمل التسويق التجاري للبحث العلمي 

قطاع األبحاث ينظم ورشة 
عمل بعنوان :

“التسويق التجاري للبحث 
العلمي” 

أثنــاء انعقاد الورشــة

لعلميــة  ا األبحــاث  بــأن  معــروف  .د.  أ وأوضحــت  املجتمــع. 

خــال  مــن  منتجــات جديــدة  لتطويــر  األســايس  املصــدر  هــي 

لتجــاري. ا لتســويق  ا

ومســؤوليات  مبهــام  للتعريــف  مامئــاً  منــراً  الورشــة  وتعتــر 

الفكريــة – مكتــب  مكتــب بــراءات االخــرتاع وحقــوق امللكيــة 

لقطــاع  بــع  لتا ا واالستشــارات  الخارجــي  لبحثــي  ا لتعــاون  ا

لــذي يختــص بتســجيل بــراءات االخــرتاع الخاصــة  األبحــاث، وا

الكويــت  جامعــة  يف  لتدريــس  ا هيئــة  أعضــاء  مــن  لباحثــن  با

جانــب  إىل  بهــم،  الخاصــة  الفكريــة  امللكيــة  حقــوق  وحفــظ 

العلميــة.  لألبحــاث  التجــاري  التســويق  بخطــوات  التعريــف 

الورشة تهدف لنشر 
الوعي حول االبتكار 

وريادة األعمال، وتسليط 
الضوء على التسويق 

التجاري لألبحاث العلمية

الـــــورشـــــة انعقــــــاد  أثنـــــــاء 
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ــط  ــذي يرب ــد ال ــل األم ــي طوي ــي والبحث ــاون العلم ــار التع يف إط
جامعــة الكويــت ورشكــة نفــط الكويــت )KOC(، وقعــت املؤسســتان 

والتنميــة  البحــث  مجــال  يف  بحثــي  تعــاون  اتفاقيــة  الرائدتــان 

ــت أ.د.  ــة الكوي ــب جامع ــن جان ــة م ــع االتفاقي ــد وق اإلســرتاتيجية. وق

ــه  ــف عبدالل ــيد ناي ــت، والس ــة الكوي ــر جامع ــاري، مدي ــن األنص حس

ــة  ــن رشك ــا ع ــر والتكنولوجي ــذي للحف ــس التنفي ــب الرئي ــزي، نائ العن

ــع د. مثنــى الرفاعــي، أمــن  نفــط الكويــت، حيــث حــر حفــل التوقي

ــر  ــب مدي ــدري، نائ ــت، و أ.د. جاســم يوســف الكن عــام جامعــة الكوي

الجامعــة لألبحــاث، وعمــداء كليــات العلــوم والهندســة والبــرتول، 

والســيد أحمــد الجســمي، مديــر مجموعــة البحــث والتطويــر يف رشكــة 

ــة. ــرق البحثي ــاء الف ــن رؤس ــدد م ــت، وع ــط الكوي نف

وتهــدف االتفاقيــة التــي متتد لخمــس ســنوات إىل التعاون العلمــي والبحثي 

يف مجــاالت املكامــن، والنفــط الثقيــل، والغــاز الطبيعــي، إىل جانــب نقــل 

ــر.  ــر القــدرات يف مجــاالت البحــث والتطوي ــة، وتطوي ــا واملعرف التكنولوجي

ويف هــذه املناســبة، أعــرب أ.د. األنصــاري عــن ســعادته بهــذا التعــاون مــع 

ــدم  ــاً. وتق ــة عاملي ــة والبحثي ــا العلمي ــت ومخرجاته ــة الكوي ــة جامع مكان

مديــر جامعــة الكويــت بالشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم يف إعــداد بنود 

هــذه االتفاقيــة وعمــل بجــٍد لجعلهــا واقعــاً ملموســاً، مشــراً إىل أن هــذا 

التعــاون سيســهم بشــكل مبــارش يف توظيــف البحــث العلمــي واســتثاره 

لوضــع الحلــول العمليــة غــر التقليديــة للتحديــات التــي تواجــه القطــاع 

النفطــي يف دولــة الكويــت، مــا ســيعمل عــى تعزيــز الصناعــة النفطيــة 

والرقــي بهــا. مــن جانبــه، رحــب الســيد نايــف عبداللــه العنــزي، نائــب 

الكويــت،  نفــط  والتكنولوجيــا يف رشكــة  للحفــر  التنفيــذي  الرئيــس 

بالتعــاون مــع جامعــة الكويــت، مؤكــداً عــى أهميتــه للجانبــن يف 

ســياق خدمــة البحــث العلمــي والتنميــة الشــاملة التــي تصــب يف 

ــت  ــة الكوي ــن يف جامع ــدور الباحث ــاد ب ــت. وأش ــة الكوي ــة دول مصلح

ــة القطاعــات  ــي تخــدم كاف ــة الت وخرتهــم يف مجــال األبحــاث التطبيقي

النفطيــة، مشــراً إىل أن هــذه االتفاقيــة تغطــي جوانــب التعــاون العلمــي 

ــاالت  ــت يف املج ــط الكوي ــة نف ــت ورشك ــة الكوي ــن جامع ــي ب والبحث

ــا  ــي ويفرضه ــاع النفط ــا القط ــات يواجهه ــكل تحدي ــي تش ــة الت الحيوي

الواقــع التكنولوجــي، وأبرزهــا عمليــات إنتــاج النفــط وتكريــره، وتطويــر 

ــذي  ــة مــن خــال البحــث العلمــي ال ــة والتكنولوجي ــات الصناعي العملي

يقــود إىل التوصــل ألنســب الحلــول التــي تتوافــق مــع طبيعــة الصناعــة 

ــت.  ــة الكوي ــرتاتيجية لدول ــات اإلس ــب األولوي ــة، وتواك النفطي

ــب  ــة مبكت ــت ممثل ــة الكوي ــتعمل جامع ــة، س ــذه االتفاقي ــب ه ومبوج

التعــاون البحثــي الخارجــي واالستشــارات التابــع لقطــاع األبحــاث، عــى 

ــا  ــت في ــط الكوي ــة نف ــرار يف رشك ــع الق ــم صن ــة دع ــز عــى عملي الرتكي

يتعلــق بحايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة، وســيتضمن ذلــك بــراءات 

االخــرتاع وتحليــل القيمــة التقنيــة والتســويقية للملكيــة الفكريــة بهــدف 

دعــم عمليــة صنــع القــرار اإلســرتاتيجي. وســتتيح هــذه االتفاقيــة التعــاون 

املشــرتك وتبــادل الخــرات بــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الكويــت 

ــت. ــة نفــط الكوي ــن مــن رشك والباحث

قطاع األبحاث و شركة 
نفط الكويت يوقعان اتفاقية 

تعاون بحثي

ــع االتفاقية توقي

تهدف االتفاقية ذات السنوات 
الخمس إلى التعاون البحثي 
في مجال المكامن والنفط 

الثقيل والغاز الطبيعي

اتفاقية التعاون البحثي مع شركة نفط الكويت

لقطــة جاعيــة لطــريف االتفاقية

ــزة  ــر اســتكاالً ملســرة متمي ــذي يعت ــت، وال ــط الكوي ــة نف رشك

مــن التعــاون العلمــي والبحثــي طويــل األمــد الــذي يربــط بــن 

ــات  ــة مــن أهــم االتفاقي املؤسســتن، حيــث اعتــر هــذه االتفاقي

التــي ســيتم تنفيذهــا يف إطــار الخطــة اإلســرتاتيجية لجامعــة 

ــل  ــت تحم ــة الكوي ــأن جامع ــت. وأضــاف أ.د. األنصــاري ب الكوي

ــة،  ــة املتنوع ــات البحثي ــم االهتام ــؤولية دع ــا مس ــى عاتقه ع

وتســعى لتحقيــق التقــدم العلمــي والبحثــي مــن خال الــراكات 

ــه  ــة املختلفــة لتوجي ــة والبحثي ــة مــع املؤسســات العلمي الخارجي

ــات  ــاج املخرج ــوق، وإلنت ــاز والتف ــو االمتي ــي نح ــث املؤس البح

ذات القيمــة العلميــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة، مــع الرتكيــز عــى 

ــع  ــى رف ــتعمل ع ــة س ــاد عاملي ــية ألبع ــاث املؤسس ــال األبح إيص
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العلميــة  لألبحــاث  الكويــت  ومعهــد  الكويــت  جامعــة  وقع��ت 
اتفاقيــة تعــاون مشــرتك يف يــوم األحــد 19 مايــو، 2019. وتهــدف 

ــن  ــرتك ب ــي املش ــي والبحث ــاون العلم ــز التع ــة إىل تعزي ــذه االتفاقي ه

ــهم  ــكل يس ــا بش ــا بينه ــرات في ــادل الخ ــن وتب ــتن الرائدت املؤسس

بفاعليــة يف دعــم وتطويــر التنميــة يف دولــة الكويــت.

وبهــذه املناســبة، أصــدر الجانبــان تريحــاً مشــرتكاً أكــدا فيــه عــى أن 

هــذه االتفاقيــة تــأيت اســتكاالً ملســرة متميــزة مــن التعــاون العلمــي 

ــنوات  ــدى س ــى م ــن ع ــن الجانب ــت ب ــي ربط ــة الت ــة البحثي والراك

ــة  ــراً لاتفاقي ــداداً وتطوي ــد امت ــة تع ــذه االتفاقي ــث أن ه ــة، حي طويل

الســابقة التــي تــم توقيعهــا يف العــام 2013.  وأشــار التريــح إىل 

ــا يحــدد مجــاالت  ــا م ــة، منه ــوداً مختلف ــة ضمــت بن أن هــذه االتفاقي

العمــل املشــرتكة املســتهدف تعزيزهــا بــن الطرفــن مثــل تخطيــط 

ــى  ــل ع ــرتكة، والعم ــة مش ــاث علمي ــات وأبح ــذ دراس ــاث، وتنفي األبح

اتفاقية التعاون مع معهد الكويت لألحباث العلمية

جامعــة الكويت ومعهد 

الكويــت لألبحاث العلمية 

يوقعــان اتفاقية تعاون

االتفاقيــة تهدف لتعزيز 

الخبرات  وتبادل  التعاون 

بين المؤسســتين الرائدتين

إىل  الجانبــن،  لــدى  املتوفــرة  والخــرات  الكــوادر  مــن  االســتفادة 

جانــب تنســيق الجهــود لتحقيــق أقــى الفائــدة مــن املختــرات 

جامعــة  يف  املتوفــرة  الحديثــة  والتجهيــزات  البحثيــة  واملرافــق 

ــد  ــب قواع ــة، إىل جان ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي ــت ومعه الكوي

البيانــات والخــرات التقنيــة واســتثارها بالشــكل الــذي يحقــق 

للجانبــن. املشــرتكة  التنمويــة  األهــداف 

وأوضــح البيــان املشــرتك أيضــاً أن االتفاقيــة تركــز عــى تشــجيع 

ــوي  ــث تحت ــي، حي ــث العلم ــة البح ــى مارس ــي ع ــباب الكويت الش

طلبــة  أبحــاث  دعــم  مجــال  يف  الجهــود  تنســيق  بنــود  عــى 

الدراســات العليــا يف جامعــة الكويــت واإلرشاف املشــرتك عليهــا، 

ــق  ــرتكة تتعل ــة مش ــات علمي ــدار مطبوع ــيق إلص ــة إىل التنس باإلضاف

املؤسســتن. يف  العلميــة  األبحــاث  مبخرجــات 

لقطــة جاعيــة لطــريف االتفاقية

أثنــاء توقيــع االتفاقية

االتفاقيــة  هــذه  وتســمح 

بتبــادل  الطرفــن  لــكا 

الخــرات مــن خــال انتداب 

ــس يف  ــة التدري ــاء هيئ أعض

للعمــل  الكويــت  جامعــة 

وانتــداب  املعهــد،  يف 

مــن  العلميــن  الباحثــن 

لألبحــاث  الكويــت  معهــد 

ــة  ــل يف جامع ــة للعم العلمي

جــزيئ  بشــكل  الكويــت 

البيــان  واختتــم  كي.  أو 

ــه  املشــرتك بالتأكيــد عــى أن

تــم تشــكيل فريــق عمــل 

تنفيــذ  ملتابعــة  مشــرتك 

االتفاقيــة. بنــود 
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ء ثنا أ

قطاع األبحاث ينظم ورشة عمل 
رحلة في مناهج بحث العلوم 

االجتماعية للكليات اإلنسانية
ضم��ن إطــار ســعيه إلفــادة الباحثــن يف جامعــة الكويــت، نظــم 
ــارات  ــي واالستش ــي الخارج ــاون البحث ــب التع ــاث – مكت ــاع األبح قط

ــة  ــوم االجتاعي ــث العل ــج بح ــة يف مناه ــوان “ رحل ــل بعن ــة عم ورش

ــل  ــة العم ــت ورش ــت. وقدم ــة الكوي ــانية يف جامع ــات اإلنس “ للكلي

ــة  ــوي يف كلي ــط الرتب ــم اإلدارة والتخطي ــن قس ــي، م ــة العازم د. عائش

الرتبيــة، يف يــوم األربعــاء املوافــق 23 أكتوبــر، 2019 يف قاعــة االبتــكار 

ــة. ــة يف الخالدي ــى اإلدارة الجامعي ــي، مبن املؤس

واســتعرضت د. العازمــي خــال ورشــة العمــل مختلــف أســاليب 

تصميــم األبحــاث الكميــة والنوعيــة مــع عــرض أمثلــة لــكل تصميــم، 

التصاميــم  لتلــك  الفلســفية  املنطلقــات  إىل جانــب مناقشــة أهــم 

ــل األســلوب العلمــي  ــب رئيســة مث ــز عــى جوان ــع الرتكي ــة، م البحثي

بالنــر  يتعلــق  ومــا  املراجــع،  وتوثيــق  األكادمييــة،  الكتابــة  يف 

واملؤمتــرات العلميــة.  وأكــدت د. العازمــي عــى أن محتــوى الورشــة 

ــا يف الكليــات  ــة الدراســات العلي ــة التدريــس وطلب يفيــد أعضــاء هيئ

اإلنســانية وجميــع املهتمــن بالبحــث العلمــي.

نائــب  مســاعد  معــروف،  ليــى  أ.د.  املناســبة، رصحــت  هــذه  ويف 

ــاع  ــارات أن قط ــي واالستش ــي الخارج ــاون البحث ــة للتع ــر الجامع مدي

األبحــاث يف جامعــة الكويــت يحمــل عــى عاتقــه مهمــة دعــم البحــث 

إلنجــاز  الباحثــون  يحتاجهــا  التــي  التســهيات  وتقديــم  العلمــي 

األبحــاث املتقدمــة واملبتكــرة. ويتجســد دور مكتــب التعــاون البحثــي 

الخارجــي واالستشــارات يف قطــاع األبحــاث يف هــذا الســياق مــن 

ــل  ــث وتعم ــد الباح ــي تفي ــة الت ــل املختلف ــم ورش العم ــال تنظي خ

مناهــج  معرفــة  وتــأيت  والبحثيــة،  العلميــة  قدراتــه  تطويــر  عــى 

البحــث العلمــي عــى رأس األولويــات ليتمكــن الباحــث مــن تحقيــق 

ــام ورشــة العمــل، كرمــت أ.د.  ــة ســليمة. ويف خت ــة وبحثي ــج علمي نتائ

ليــى معــروف د. عائشــة العازمــي بتقديــم درع تــذكاري لهــا تقديــراً 

ــور. ــادة الحض ــة وإف ــاح الورش ــا يف إنج لجهوده

 

ورش��ة مناهج حبث 
العل��وم االجتماعية

الكويــت  بــن جامعــة  الراكــة اإلســرتاتيجية  تفعيــل  يف إطــار 
ــة  ــل التفاقي ــف األمث ــداف التوظي ــن أه ــت، وضم ــط الكوي ــة نف ورشك

التعــاون البحثــي املشــرتك “Master Research Agreement” التــي تــم 

ــر الجامعــة  ــن املؤسســتن، نظــم مكتــب نائــب مدي توقيعهــا مؤخــراً ب

لألبحــاث يف جامعــة الكويــت ممثــاً مبكتــب التعــاون البحثــي الخارجــي 

واالستشــارات، بالتعــاون مــع مجموعــة االبتــكار والتكنولوجيــا يف رشكــة 

ــة  ــر ،2019 يف مقــر رشك ــخ 17 أكتوب ــت ورشــة عمــل بتاري نفــط الكوي

نفــط الكويــت. 

وقــد حــر الورشــة أ.د. جاســم الكنــدري، نائــب مديــر الجامعــة 

لألبحــاث، ومســاعدوه أ.د. يوســف قــرايش، و أ.د. حيــدر بهبهــاين، و أ.د. 

ليــى معــروف، إىل جانــب أ.د. عبدالهــادي بوعليــان، عميــد كليــة العلوم، 

و د. رائــد بورســي، القائــم بأعــال عميــد كلية الهندســة والبــرتول، وأ.د. 

ــا، باإلضافــة إىل مجموعــة  ــة الدراســات العلي ــد كلي ــوي، عمي ــدر البدي ب

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليتــي العلــوم والهندســة والبــرتول.

وقــد تــم خــال الورشــة مناقشــة أوجــه التعــاون املشــرتك بــن جامعــة 

الكويــت ورشكــة نفــط الكويــت يف الجوانــب التــي ستســهم يف تحقيــق 

رؤيــة إســرتاتيجية 2035، وســبل وضــع الحلــول العمليــة املامئــة لتنــاول 

ــت ورشــة  ــاج. وبحث ــي تواجــه قطــاع االستكشــاف واإلنت ــات الت التحدي

ــز  ــت ومرك ــة الكوي ــن جامع ــاون ب ــبل التنســيق والتع ــل أيضــاً س العم

نفــط  والتطويــر يف رشكــة  البحــث  مركــز  و  والتكنولوجيــا  البحــث 

الكويــت، واملســاهمة املطلوبــة مــن جامعــة الكويــت يف دعــم وتعزيــز 

خارطــة الطريــق آلفــاق التكنولوجيــا واألبحــاث، إىل جانــب كيفيــة بنــاء 

ــة  ــاص برك ــاث الخ ــز األبح ــاء مرك ــم إلنش ــن ومهاراته ــدرات الباحث ق

نفــط الكويــت. وقــد قــام وفــد جامعــة الكويــت يف ختــام زيارتــه 

للركــة بزيــارة متحــف النفــط يف مركــز الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح 

ــت. ــة الكوي ــة يف دول ــة النفطي ــخ الصناع لاطــاع عــى تاري

ينظم  األبحاث  قطاع 
مع  بالتعاون  عمل  ورشة 

الكويت نفط  شركة 

 

ورشة العمل املشرتكة مع 
شركة نفط الكويت 

أ.د. ليــى معــروف تكــرم د. عائشــة العازمي

لقطــة جاعيــة للمشــاركن
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سلسلة األحباث املتميزة -  16

 سلسلة األحباث املتميزة    16 

تغطيــة   16  - املتميــزة  األبحــاث  سلســلة  تق��دم 
ــى  ــن ع ــة بالحاصل ــة الخاص ــازات البحثي ــعة لإلنج موس

ــز  ــم للتمي ــر تحقيقه ــجيعية نظ ــة التش ــآت البحثي املكاف

ــل  ــرت يف أفض ــي ظه ــورة، الت ــم املنش ــي يف أبحاثه العلم

ــن  ــة ضم ــر واملصنف ــل التأث ــة ذات عام ــات العاملي املج

فهــرس JCR، إىل جانــب تحقيــق االمتيــاز يف التقريــر 

النهــايئ للمــروع. 

اســتمرارية  التشــجيعية  البحثيــة  املكافــآت  ومتثــل 

التــي يبذلهــا قطــاع األبحــاث لدعــم ثقافــة  الجهــود 

الجــودة العاليــة يف أبحــاث الكليــات، كخطــوة نحــو رفــع 

ــت مــن خــال األبحــاث  ــة الكوي ــة لجامع ــة العاملي املكان

ــج  ــن خــال برنام ــزة. ويســعى القطــاع م ــة املتمي العلمي

عــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تشــجيع  إىل  املكافــآت 

ــم  ــة يف أبحاثه ــكار واألصال ــداع واالبت ــاد عوامــل اإلب اعت

العلميــة، والعمــل عــى إيجــاد الحلــول العلميــة املامئــة 

للمشــاكل املعــارصة التــي يواجههــا العــامل. ومنــذ إقــراره، 

هــدف برنامــج املكافــآت إىل إنتــاج األبحــاث ذات القيمــة 

ــها  ــن قياس ــن املمك ــي م ــة الت ــودة العالي ــة و الج العلمي

ــاع يف  ــده القط ــذي يعتم ــي ال ــف JCR العامل ــر تصني ع

تقييــم جــودة و تأثــر األبحــاث املنشــورة يف جامعــة 

ــجيعية  ــة التش ــآت البحثي ــر املكاف ــك، تعت ــت. لذل الكوي

ــة  ــوغ املكان ــس لبل ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــة متاح فرص

العامليــة املنشــودة مــن خــال الجــودة والقيمــة العلميــة 

ــم. ــة ألبحاثه العالي

واســع  انتشــاٍر  لتوفــر  الدائــم  ســعيه  ســياق  ويف 

ــاع  ــدم قط ــت، يق ــة الكوي ــة يف جامع ــزات البحثي للمنج

ــاث  ــرة األبح ــن ن ــدد م ــذا الع ــن ه ــداًء م ــاث ابت األبح

ــة  ــة، إلتاح ــت كل فئ ــان تح ــزة، اثن ــاث متمي ــة أبح مثاني

ــف  ــزة  وتعري ــة املتمي ــر األوراق البحثي ــر لن ــرٍص أك ف

املجتمــع بهــا.

وقــد أثبتــت الزيــادة املســتمرة يف أبحــاث جامعــة الكويــت 

املنشــورة يف املجــات العامليــة الواقعــة ضمــن تصنيــف 

JCR فاعليــة املكافــآت البحثيــة التشــجيعية، حيــث أظهــرت 

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

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

وتراجــع عــدد األوراق املنشــورة يف املجــات غــر املحكمــة 

أو بــدون عامــل تأثــر. ويــدل هــذا االنخفــاض بوضــوح عــى 

تزايــد اتجــاه أعضــاء هيئــة التدريــس نحــو أفضــل املجــات 

العامليــة ضمــن تصنيــف JCR، مــا يعــزز جــودة األبحــاث 

املنشــورة يف جامعــة الكويــت.

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

نحــو املجــات العامليــة ذات عامــل التأثــر العــايل نتيجــة 

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

التشــجيعية، حيــث يشــر العــدد اإلجــايل للحاصلــن 

عليهــا منــذ تأسيســها و حتــى يومنــا هــذا إىل قــوة تأثرهــا 

ــات.  ــل الجــودة يف أبحــاث الكلي ــع عام ــا يف رف وفاعليته

عــى  الضــوء  املتميــزة  األبحــاث  سلســلة  وتســلط 

ــة  ــآت البحثي ــى املكاف ــن ع ــة للحاصل ــازات العلمي اإلنج

ــج  ــي بالنتائ ــر الوع ــى ن ــل ع ــث تعم ــجيعية، حي التش

البحثيــة االســتثنائية التــي تــم إنتاجهــا مــن خــال األبحاث 

املمولــة وغــر املمولــة، إىل جانــب تحقيق تقديــر امتياز يف 

التقريــر النهــايئ للمــروع. وتحــدد لوائــح وقوانــن دعــم 

ــات الحصــول  البحــث العلمــي يف قطــاع األبحــاث متطلب

عــى املكافــآت البحثيــة، حيــث تخصــص مكافــأة قدرهــا 

1000 د.ك. لألبحــاث املمولــة متنــح ملــن أنجــز بحثــاً 

ــزاً منشــوراً يف أفضــل 25 % مــن املجــات املحكمــة  متمي

املجــال  تصنيــف JCR يف  التأثــر حســب  عامــل  ذات 

ــة،  ــر املمول ــاث غ ــبة لألبح ــا بالنس ــي. أم ــي املعن العلم

ــع  ــث أو لجمي ــا 1000 د.ك. للباح ــأة قدره ــح مكاف فتمن

الباحثــن )يف البحــث الــذي يشــرتك فيــه أكــر مــن مؤلــف 

واحــد(، وذلــك لــكل بحــث منشــور يف أفضــل 25 % مــن 

ــف  ــب تصني ــر حس ــل التأث ــة ذات عام ــات املحكم املج

ــم  ــك، يت ــًة إىل ذل ــي. إضاف ــي املعن JCR يف املجــال العلم

منــح مكافــأة قدرهــا 500 د.ك. لــكل باحــث رئيــس 

عــن كل تقريــر نهــايئ حصــل عــى تقديــر “ممتــاز” مــن 

محكــم خارجــي للكليــات العلميــة واإلنســانية، كــا متنــح 

مكافــأة ماليــة بقيمــة 4000 د.ك. لعضــو هيئــة التدريــس 

نــر  يتــم  أن  مــروع، رشيطــة  لــكل  واحــدة  مــرة 

املخرجــات العلميــة ملروعــه يف أفضــل %25 مــن مجــات 

ــي. ــف JCR يف املجــال العلمــي املعن Q1 حســب تصني

األبحــاث  ملخصــات  نــر  هنــا  يتــم  القــراء:  )ملعلومــات 
متامــاً كــا وردت مــن الباحثــن الفائزيــن باملكافــآت، وتقــدم 

أهــداف أبحاثهــم ومخرجاتهــا ونتائجهــا(.

ووفقــاً لهــذه اللوائــح، يقــدم الجــزء الســادس عــر مــن 

سلســلة األبحــاث املتميــزة مثانيــة فائزيــن باملكافــآت 

أبحاثهــم  تقريــر  ملخــص  مــع  التشــجيعية  البحثيــة 

كاآليت: وذلــك  املتميــزة، 
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رقــم  املمــول  املــروع   ( العــويض  نوريــة  أ.د.   .1

ــوم،  ــة العل ــاء يف كلي ــم الكيمي ــن قس SC14/14(، م

بعنــوان:  بحثهــا  عــن 

الربيــوالت  ملشــتقات  الحــراري  “التحلــل   

وحركيــة  تخليقيــة  دراســة  والروبيوالميــدات: 

. ” نيكيــة ميكا و

 Journal of Analytical and املنشــور يف مجلة  

Applied Pyrolysis, 142 )2019(, 1-6.

املمــول  املــروع   ( العنــزي  شــفاقة  بــدر  د.   .2

ــة  P31475EC01 (، مــن قســم إدارة تقني رقــم 

بحثــه  عــن  الحياتيــة،  العلــوم  كليــة  البيئــة يف 

: بعنــوان 

“الجيــل القــادم لتحليــة امليــاه املالحــة وإدارتهــا مــن   

أجــل الكفــاءة واملوثوقيــة واالســتدامة”.

 Water Research Journal, 155 املنشــور يف مجلة  

)2019(, 162-174.

د. وليــد العــي ) مــروع غــر ممــول (، مــن قســم   .3

األوبئــة واإلحصائيــات الحيويــة يف كليــة الصحــة 

ــوان : ــه بعن ــن بحث ــة، ع العام

يف  التيفيــة  غــر  املعويــة  الســاملونيا  انتشــار   “  

البــر يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا: 

ميتــا”. وتحليــل  منهجيــة  مراجعــة 

Zoonoses and Public Health, املنشــور يف مجلة  

66 )7( 701-728, 2019           

ــن  ــول(، م ــر مم ــروع غ ــدي ) م ــد الخال د. محم  .4

قســم الهندســة املدنيــة يف كليــة الهندســة والبــرتول، 

ــوان: ــه بعن ــن بحث ع

“ إمكانــات طاقــة الريــاح يف املواقــع الســاحلية والبحريــة 

ــة الكويت”. يف دول

Renewable Energy, 135 املنشــور يف مجلــة   

)2019(,529-539

د. أنــوار الياقــوت ) التقريــر النهــايئ للمــروع رقــم   .5

ــة  ــة يف كلي ــة املدني ــم الهندس ــن قس RE01/14(، م

ــوان : ــا بعن ــن بحثه ــرتول، ع ــة والب الهندس

ــركام  ــن ال ــة م ــانة املصنوع ــة الخرس ــص متان “خصائ  

الكويــت”. يف  تدويــره  املعــاد 

أ.د. عثــان الخــر ) التقريــر النهــايئ للمــروع   .6

رقــم OP05/16(، مــن قســم علــم النفــس يف كليــة 

العلــوم االجتاعيــة، عــن بحثــه بعنــوان :

ــق  ــة: التحق ــدول العربي ــة يف ال ــة التنظيمي “العدال  

للمقيــاس” والبنــايئ  العامــي  التكافــؤ  مــن 

أ.د. أحمــد الهاشــم ) املكافــأة التشــجيعية ملــروع   .7

البحــث رقــم MR01/13(، مــن قســم علــم العقاقر 

يف كليــة الطــب، عــن بحثــه بعنــوان :

نقــل  ملســار  تحــدث  التــي  التغيــرات  “وصــف   

اإلشــارة لــل EGFR/ErbB الناتجــة عــن مركــب 

البــويل أميدوأمــن املتشــعب داخــل الجســم الحــي 

املختــر”. ويف 

د. محمــد غبلــه ) املكافــأة التشــجيعية ملــروع   .8

ــات  ــم الرياضي ــن قس ــم SM03/17(، م ــث رق البح

يف كليــة العلــوم، عــن بحثــه بعنــوان :

“مخمنة منصــة تدقيق جافا لنظرية البيان”.

 

"التحلل الحراري لمشــتقات 
البربيــوالت والبروبيوالميدات: 

دراســة تخليقية وحركية 
” نيكية ميكا و

أ.د. نوريــة العويض 

 )SC14/14 )املــروع املمول رقم 

لعلــوم  مــن قســم الكيميــاء يف كليــة ا

ابــرز نتائج هذه الورقــه البحثية

ــو •  ــات االمين ــل الحــرارى الغــازي ملركب ــم التوصــل إىل أن التحل ت

ــل  ــات الفورمي ــوران ينتــج عنهــا مركب ــو في ــات النفث ــزو ومركب بن

ــراري  ــل الح ــه التحل ــق عملي ــن تطبي ــل وميك ــو نيرتب ــزو ونفث بن

ــج كــا اشــار  ــات مشــتقه مــن هــذه النوات هــذه لتحضــر مركب

البحــث  ان هــذه املركبــات قــد يكــون لهــا تاثــر بيولوجــي 

ــتقبا. ــته مس ــن دراس ميك

يتضمــن البحــث املنشــور كذلــك دراســة مفصلــه مليكانيكيــه • 

ــم  ــي ت ــات الت ــه املركب ــن هوي ــف ع ــه بالكش ــل مدعوم التفاع

تحضرهــا باســتخدام مختلــف األجهــزة الطيفيــه.
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د. بــدر شــفاقة العنزي 

 )P31475EC01 )املــروع املمول رقم 

من قســم إدارة تقنيــة البيئة يف كلية العلــوم الحياتية

تــم اســتخدام التحليــل التقنــي  االقتصــادي لدراســة الجــدوى االقتصاديــة 

مــن اســتخدام تقنيــه بلــورة االيونــات لتحليــة ميــاة البحــر و ميــاة 

شــديدة امللوحــة.  تــم انشــاء منــوذج الختيــار املســاحة االمثــل  لغشــاء 

ــتخدام  ــتهلكة باس ــة املس ــة و الطاق ــذه التقني ــتخدم يف ه ــة املس التحلي

عوامــل تشــغيل اعتــادا عــى تجــارب ســابقة باســتخدام منــوذج مخــري  

ــة. مصغــر مــن التقني

عــن طريــق حســاب التكلفــه التشــغيل و تكلفــة املــوارد باســتخدام 

ــة  ــب لعملي ــد الســعر االنس ــم تحدي ــة  ت ــد التحلي ــل وبع ــز قب الرتاكي

ــاة  البحــر. مــن خــال هــذا  ــز مي ــز أعــى مــن تركي ــاة لرتاكي ــة املي تحلي

التحليــل تــم دراســة ثالــث تطبيقــات وهــي : تحليــة امليــاة جزيئــا مــن 

)35 اىل 75 جــم  /كجــم(  اىل تركيــز مقــارب لرتكيــز ميــاة البحــر 35 

ــم  ــا  ت ــي  ،ك ــح العك ــة التناض ــتخدام تقني ــدا الس ــم متهي ــم /  كج ج

ــات  ــورة االيون ــة بل ــتخدام تقني ــق اس ــن طري ــح ع ــتخاص املل ــا  اس ايض

ــم  ــا  . ت ــط جزئي ــة للنف ــاة املصاحب ــة املي ــم تحلي ــك  ت ــى ذل ــاوة ع ،ع

مقارنــة تكلفــة اســتخدام تقنيــة بلــورة األيونــات مــع تقنيــات اخــرى و 

مــن الجديــر بالذكــر انــه النهــج العلمــي  املســتخدم   يف هــذه الدراســة 

ــرى.   ــاه األخ ــة املي ــات تحلي ــتخدامه لتقني ــن اس ميك

“الجيل القادم لتحلية المياه 
المالحة وإدارتها من أجل الكفاءة 

والموثوقية واالستدامة”

د. وليــد العي

)مروع غر ممول( 

من قســم األوبئــة واإلحصائيات الحيوية 

كليــة الصحة العامة 

ــي تنتقــل  ــر األمــراض الت معلومــات عامــة واألهــداف: تعت

ــاملونيا  ــا الس ــببها بكتري ــي تس ــة والت ــق األغذي ــن طري ع

ــبب  ــي س ــاملونيا ه ــامل. الس ــاء الع ــع أنح ــرة يف جمي منت

رئيــي اللتهــاب املعــدة واألمعــاء يف كل مــن األطفــال 

“انتشار السالمونيال المعوية غير 
التيفية في البشر في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا: 
مراجعة منهجية وتحليل ميتا”

ــن  ــة ع ــراض الناجم ــي األم ــن تف ــم م ــى الرغ والبالغن.ع

اإلصابــة بعــدوة الســاملونيا بشــكل متكــرر يف منطقــة الرق 

ــبء  ــول ع ــات ح ــا ، إال أن املعلوم ــال إفريقي ــط وش األوس

هــذا املــرض يف هــذه املنطقــة محــدودة. يهــدف هــذا البحث 

إىل مــا يــي: )أ( إجــراء مراجعــة منهجيــة للدراســات املنشــورة 

لتحديــد مــدى انتشــار الســاملونيا عــى املســتوين اإلقليمــي 

والقطــري يف املجتمعــات الســكانية يف يف منطقــة الــرق 

األوســط وشــال إفريقيــا، و )ب( تحديــد انتشــار أكــر أنــواع 

الســاملونيا شــيوًعا املعزولــة مــن تلــك املجتمعــات الســكانية 

يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا. تُبلــغ تقديــرات 

انتشــار الســاملونيا صانعــي سياســات الصحة العامة لتحســن 

مراقبــة األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق األغذيــة ، وتعزيــز 

ــيطرة  ــل للس ــج التدخ ــذ برام ــة ، وتنفي ــامة األغذي ــم س نظ

عــى هــذا املــرض.

النتائــج الرئيســية وأهميتهــا: قــدر معدل انتشــار الســاملونيا 

ــا ب  ــة الــرق األوســط وشــال إفريقي اإلجــايل يف منطق

ــذه  ــة يف ه ــن 15 دول ــة م ــر املتاح ــى التقاري ــاًء ع 6.6 ٪ بن

ــر  ــذا التقدي ــر ه ــي 1991 و 2016. ويش ــن عام ــة ب املنطق

إىل انتشــار الســلمونيا اإلقليمــي امللحــوظ بــن املجتمعــات 

الســكانية يف املنطقــة. كانــت أعــى معاير انتشــار الســاملونيا 

يف املغــرب )17.9 ٪( وتونــس )10.2 ٪( والســودان )9.2 ٪( 

ــان )1.2 ٪(  ــا يف األردن )1.1 ٪ ،( وع ــت أقله ــن كان ، يف ح

وفلســطن )1.2 ٪(. كان العــبء املقــدر أعــى يف البلــدان 

ــال  ــط وش ــرق األوس ــدان ال ــي بل ــة بباق ــة مقارن األفريقي

إفريقيــا. عندمــا تــم دراســة البيانــات مــن مجموعــات 

ــرىض  ــدى امل ــاملونيا ل ــبة الس ــت نس ــة، كان ــكانية مختلف س

الذيــن يعانــون مــن أعــراض التهــاب املعــدة واألمعــاء 7.1٪ 

مــن إجــايل انتشــار الســاملونيا ؛ يف حــن ، كان معــدل 

ــة  ــة عام ــة و فئ ــداويل األغذي ــة مت انتشــار الســاملونيا يف فئ

الســكان الذيــن ال يعانــون مــن أعــراض أمــراض الجهــاز 

الهضمــي )3.8 ٪ و 11.4 ٪ ، عــى التــوايل( وهــي نســب عالية 

ــد مــن االهتــام  ــايل يتطلــب االمــر املزي غــر متوقعــة وبالت

مــن قبــل ســلطات الصحــة العامــة. بامــكان متــداويل األغذية 

الذيــن يعــدون ويقدمــون الطعــام إن يكونــوا مصــدر رئيــي 

لتلــوث األغذيــة بالســاملونيا؛ وبالتــايل ، أحــد األســباب املهمة 

لتفــي األمــراض املنقولــة عــن طريــق األغذيــة. عــاوة عــى 

ذلــك، ميكــن لألشــخاص الذيــن يبــدو انهــم أصحــاء )الذيــن 

ال يعانــون مــن أمــراض الجهــاز الهضمــي يف هــذه الدراســة( 

يف املجتمعــات الســكانية أن يلعبــوا أيًضــا دورًا يف نــر 

ــن. الســاملونيا لآلخري

ــام 2000  ــل ع ــدر معــدل انتشــار الســاملونيا اإلجــايل قب ق

ب 13.5 ٪ مقارنــة ب 4.9 ٪ يف عــام 2000 أو بعــد ذلــك.  

ــاراملرض  ــي يف انتش ــب التغيرالزمن ــذه النس ــس ه ــد تعك ق

وأيضــا عــدد وتفــوات حجــم الدراســات املنشــورة ذات 

الصلــة بالســاملونيا يف مختلــف البلــدان يف املنطقــة. أمــا 

بالنســبة ألنــواع الســاملونيا االكــر شــيوًعا، فــإن الســاملونيا 
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املش��اريع غري  املمولة 

لــدي  د. محمــد الخا

)مروع غــر ممول(، 

الهندســة  كليــة  يف  املدنيــة  الهندســة  قســم  مــن 

لبــرتول  وا

يستكشــف هــذا البحــث إمكانــات طاقــة الريــاح يف عــرة 

ــم الحصــول  ــت. ت ــة الكوي ــة يف دول مواقــع ســاحلية وبحري

ــع  ــة التاب ــاد الجوي ــم األرص ــن قس ــاح م ــات الري ــى بيان ع

ــة  ــم حســاب ســعة طاق ــة للطــران املــدين. ت ــإلدارة العام ل

الريــاح عــى ارتفاعــات 50 م و 80 م و 100 م و 120 م. 

ــات  ــد املعلوم ــات لتحدي ــايئ للبيان ــل اإلحص ــري التحلي أج

اإلحصائيــة الشــهرية والســنوية الهامــة وكثافــة الطاقــة 

“إمكانــات طاقة الرياح في 
المواقع الســاحلية والبحرية في 

الكويت” دولة 

Enteritidis )29.8 ٪( والتيفيموريــوم )23.6 ٪( كانــوا األكــر 

شــيوًعا بــن املجتمعــات الســكانية يف منطقــة الرق األوســط 

ــن  ــابه م ــاملونيا مش ــواع س ــزل أن ــم ع ــا. ت ــال إفريقي وش

ــع  ــق يف جمي ــن املناط ــد م ــكانية يف العدي ــات الس املجتمع

ــرزت هــذه  ــات املتحــدة. أب ــك الوالي ــامل مبــا يف ذل أنحــاء الع

الدراســة الحاجــة إىل تحســن برامــج املكافحــة والوقايــة 

لتخفيــف عــبء الســاملونيا عــى الســكان يف منطقــة الــرق 

ــاك  ــك ، هن ــى ذل ــاوة ع ــا. وع ــال إفريقي ــط وش األوس

ــن  ــة ع ــراض املنقول ــة األم ــن جهازمراقب ــة إىل تحس حاج

طريــق األغذيــة وتعزيــز برامــج االبحــاث يف البلــدان 

ــر ذات  ــس املخاط ــى أس ــة ع ــات قامئ ــر بيان ــي تفتق الت

ــع  ــتخدام توزي ــم اس ــع. ت ــنوية يف كل موق ــهرية والس الش

الريــاح  بيانــات  للمطابقــة  املعامــات  ثنــايئ   Weibull

ــات  ــاب معام ــم حس ــاح. ت ــة طاقــة الري وحســاب كثاف

ــوى.  ــة القص ــة االحتالي ــتخدام طريق ــع Weibull باس توزي

تــم تصنيــف املحطــات مــن 1 إىل 10 ، حيــث 1 هــي املوقــع 

الــذي يتمتــع بأعــى إمكانــات طاقــة الريــاح و 10 هــو 

ــاح.  ــة الري ــات طاق ــل إمكان ــوي عــى أق ــذي يحت ــع ال املوق

املحطــات 10 و 9 و 5 تعتــر واعــدة جــدا لرتكيــب طواحــن 

الهــواء الســاحلية / البحريــة يف املنطقــة البحريــة يف الكويــت 

، وكذلــك املحطــات 8 و 6 و 2 مــن املمكــن أن تكون مناســبة 

لرتكيــب طواحــن الهــواء الســاحلية / البحريــة. يبــدو أن 

ــة نظــرًا لحصولهــا  ــع األخــرى ليســت مجدي املحطــات األرب

عــى تصنيفــه هامــي. ميكــن اســتخدام نتائــج هــذه 

ــن  ــجعة لطواح ــبة واملش ــع املناس ــار املواق ــة الختي الدراس

ــة. ــة الكويتي ــاه اإلقليمي ــة يف املي ــواء البحري اله

تــم دراســة مــوارد طاقــة الريــاح الســاحلية والبحريــة يف   •

دولــة الكويــت.

ــع  ــة يف 10 مواق ــاح املقاس ــات الري ــتخدام بيان ــم اس ت  •

ســاحلية.

تــم مطابقــة البيانــات مــع  توزيــع Weibull ثنــايئ   •

املعامــات.

ــو  ــث أن 1 ه ــن 1 إىل 10 حي ــع م ــف املواق ــم تصني ت  •

ــواء  و 10  ــن اله ــب طواح ــة لرتكي ــر قابلي ــع األك املوق

ــاءة. ــل كف ــع األق ــو املوق ه

ــازة و 3 جيــدة  ــور عــى 3 مواقــع لتكــون ممت ــم العث ت  •

حســب تقييــم مــوارد طاقــة الريــاح يف الواليــات املتحدة 

عــى ارتفــاع 50 مــرت.

“خصائص متانة الخرســانة 
المصنوعــة من الركام المعاد 

الكويت” في  تدويره 

لياقوت  ا أنــوار  د. 

ــن  RE01/14(، م ــم  ــروع رق ــايئ للم لنه ا ــر  لتقري )ا

ــة الهندســة والبــرتول ــة، يف كلي قســم الهندســة املدني

ملخص

يقــدم هــذا العمــل نتائــج بحــث تجريبــي عــن أداء املتانــة 

ــانة  ــن ركام الخرس ــة م ــب مختلف ــدة بنس ــانة املع للخرس

املعــاد تدويرهــا والتــي تــم إعدادهــا مــع 25 ٪ مــن خبــث 

األفــران  )GGBS( كبديــل لألســمنت. تــم اختبــار مقاومــة 

االنضغــاط ، انكــاش التجفيــف، اخــرتاق امليــاه، امتصــاص 

ــان  ــد والذوب ــة التجمي ــات، مقاوم ــة القلوي ــاء ، تفاعلي امل
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ومحتــوى كريتــات الخلطات الخرســانية. باإلضافــة إىل ذلك، 

ــانة املســلحة  ــآكل للخرس ــة الت ــدرس هــذا العمــل مقاوم ي

التــي تحتــوي عــى نســب مختلفــة مــن الخرســانة املعــاد 

ــل  ــران )GGBS( كبدي ــث االف ــع 25 ٪ مــن خب تدويرهــا م

لإلســمنت. تــم تصميــم نظــام تــآكل رسيــع الختبــار تــآكل 

الخرســانة املســلحة عــن طريــق إخضــاع عينــات الخرســانة 

املســلحة إىل 150 و 300 مــن دورات الرتطيــب والتجفيــف. 

أشــارت النتائــج إىل أن إضافــة خبــث االفــران قــد حســنت 

الخصائــص امليكانيكيــة وخصائــص متانــة الخرســانة املعــاد 

ــا  ــران انه ــث االف ــن خب ــة  25 ٪ م ــت إضاف ــا. أثبت تدويره

فعالــة للغايــة يف تعزيــز مقاومــة الضغــط وتقليــل امتصــاص 

ــركام والقلويــات وهجــوم الكريتــات يف  املــاء ، و تفاعــل ال

الخرســانة املعاد تدويرها ومع ذلك ، تظھر نتائج االختبار أن 

اضافــة هــذه النســبه املشــار اليهــا لیس فعاال بدرجــة كافيــة 

ملنــع التمــدد الناتــج عــن  تفاعــل الكربونامتــع  القلويــة يف 

ــا بعد سنة واحدة ولکن یمکن أن  ــاد تدويره ــانة املع الخرس

یقلل ذلك عنــد اســتبدال الصلبــوخ الطبيعــي بكميــة كبــرة 

من الصلبــوخ املعــاد تدويــره. 

ــلبي  ــر س ــه تأث ــران ل ــث األف ــإن خب ــك ،ف ــى ذل ــاوة ع ع

ــاه يف خلطــات الخرســانة املعــاد  عــى مقاومــة تغلغــل املي

ــر  ــه تأث ــران  ل ــث االف ــن خب ــة   )25 ٪(م ــا.  إضاف تدويره

ــت  ــي تعرض ــا الت ــاد تدويره ــانة املع ــى الخرس ــايب ع إيج

لــدورات التجميــد والذوبــان حيــث وجــد أن إستخدام 

ــد  ــة التجمي ــران يحســن مقاوم ــث االف ــن خب نسبة 25 ٪ م

والذوبــان والتــي إنخفضــت مســبقا نتيجــة إســتخدام ركام 

ــد  ــك املقاومــة عن الخرســانة املعــاد تدويرهــا وتنخفــض تل

ــا إىل جنــب مــع  اســتخدام  25 ٪ مــن خبــث االفــران  جنب

الصلبــوخ املعــاد تدويــره بنســبة 100 ٪ وتتحســن النتائــج 

ــد الجمــع  ــع أعــي عن ــة أعــى ومقاومــة صقي بظهــور متان

ــث  ــن خب ــره و25 ٪ م ــاد تدوي ــركام املع ــن ال ــن 50 ٪ م ب

االفــران. أظهــرت نتائــج إختبــارات التــآكل ، بشــكل عــام ، 

ــره يف الخلطــات الخرســانية  ــاد تدوي ــركام املع ــة ال أن إضاف

تغلغــل  وزيــادة   ، الضغــط  مقاومــة  تقليــل  ايل  تــؤدي 

ــد التســليح،  ــآكل يف حدي ــد ، والحــد مــن جهــد الت الكلوري

والحــد مــن املقاومــة الكهربائيــة للخرســانة ، وبالتــايل 

زيــادة خطــر التــآكل. ومــع ذلــك ، فقــد تــم تحقيــق نتائــج 

أفضــل بإضافــة  25 ٪  مــن خبــث االفــران التــي زادت مــن 

ــاوة  ــة. ع ــة الكهربائي ــية واملقاوم ــاط األساس ــوة االنضغ ق

عــى ذلــك، تــم تحقيــق املزيــد مــن التحســينات يف الخلطات 

ــاين  ــاء الخرس ــث  ذات الغط ــي الخب ــة ع ــة واملحتوي العادي

بســمك 20 ملــم عــن تلــك التــي تحتوي عــى غطــاء 10 ملم.

ســتؤدي نتائــج هــذا البحــث ايل إســتخدام أفضــل لخرســانة 

الهــدم يف إنتــاج خرســانة جديــدة يف الكويــت وســيؤدي هذا 

بــدوره ايل فوائــد عديــدة متعلقــة باإلســتدامة ومنهــا تقيــل 

ــة الناتجــة عــن صناعــة اإلنشــاءات  ــات الصلب ــة النفاي كمي

وتقليــل عمليــات الحصــول عــي ركام جديــد مــا ســيؤدي 

ايل فوائــد بيئيــة وإقتصاديــة عديــدة. 

“العدالــة التنظيمية في الدول 
ــة: التحقق من التكافؤ  العربي
ــي والبنائي للمقياس” العامل

أ.د. عثــان الخرض 

 )OP05/16 لنهــايئ للمــروع رقــم  لتقريــر ا )ا

لعلــوم االجتاعية لنفــس يف كليــة ا مــن قســم علــم ا

مقدمة وخلفية نظرية

تعتمــد نظــرة شــخص مــا إىل مــدى عدالــة معاملــة مــا، عى 

الجانــب االجتاعــي والتاريخــي والثقــايف للمجموعــة التــي 

ينتمــي إليهــا هــذا الشــخص. لذلــك، تعتــر العدالــة مفهوًما 

نفســيًا واجتاعيًــا حساًســا للغايــة، حيــث قــد يكــون 

لألفــراد يف ثقافــات مختلفــة تفســرات وتصــورات مختلفــة 

عنهــا. معظــم النتائــج املتعلقــة بــإدراك العدالــة التنظيميــة 

يف أماكــن العمــل، متــت يف الثقافــة الغربيــة، والقليــل منهــا 

ــة تصــورات  ــم مقارن ــك، مــن امله ــة. لذل ــة العربي يف الثقاف

ــة يف  ــات املختلف ــلوك املجموع ــى س ــا ع ــة وتأثره العدال

ــن يكــون مــن املمكــن  ــة بصفــة خاصــة. ل ــة العربي الثقاف

ــا  ــاس ميكنه ــر أداة قي ــدون تواف ــات ب ــذه املقارن ــراء ه إج

املجموعــات  عــر  متكافئــة  بطريقــة  العدالــة  تقييــم 

املختلفــة. وال ميكــن إجــراء مقارنــات بــن املجموعــات 

املختلفــة دون التأكــد أوالً مــن أن البنــاء العامــي ألداة 

ــة عــر هــذه املجموعــات. ــل للمقارن ــاس قاب القي

تهــدف هــذه الدراســة إىل استكشــاف البنــاء العامــي 

AMOJ, Alkhad- ــة ــة التنظيمي ــريب للعدال ــاس الع  للمقي

 her  & Gadelrab, 2016; Gadelrab & Alkhadher, 2017

ــتمدة  ــات مس ــتخدام عين ــا باس ــره حديثً ــم تطوي ــذي ت ال

مــن تســع دول عربيــة مــن قــاريت أفريقيــا وأســيا. تتضمــن 

الدراســة بيانــات مــن األردن والكويــت وعــان والســعودية 

ــس يف  ــرب وتون ــر واملغ ــر وم ــيا، والجزائ ــوريا يف آس وس

إفريقيــا. تحــاول الدراســة أيًضــا معرفــة مــا إذا كانــت 

 Hofstede, 1980; اقرتحهــا  التــي  الثقافيــة  األبعــاد 

Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010، ميكــن أن 

ــل.  ــن العم ــة يف أماك ــن العدال ــراد ع ــورات األف ــر تص تف

ــاء  ــة أن البن ــن فرضي ــق م ــة التحق ــاول الدراس ــاً، تح عملي

ــة  ــة التنظيمي ــل للعدال ــن أربعــة عوام العامــي املكــون م

متكافــئ عــر الــدول العربيــة التســعة مــن حيــث تقديرات 

ــطات  ــل، متوس ــود بالعوام ــبع البن ــة: تش ــات التالي املعل

ــاس. ــاء( القي ــي )أخط ــل، وبواق ــات العوام ــود، تباين البن

منهجية الدراسة

ــل.  ــت العم ــاء وق ــن املشــاركن أثن ــات م ــع البيان ــم جم ت
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ــخة  ــع نس ــم م ــخصياً وتقدميه ــاركن ش ــال باملش ــم االتص ت

ورقيــة مــن املقيــاس املســتخدم، وكانــت املشــاركة طوعيــة 

بالكامــل بــدون أن يذكــر أو يكتــب املســتجيب أســمه. كان 

ــر،  ــع: الجزائ ــة التس ــدول العربي ــن ال ــتجيبن م ــدد املس ع

مــر، األردن، الكويــت، عــان، املغــرب، اململكــة العربيــة 

ــدون اســتجابات  ــس هــو 2914 ب الســعودية، ســوريا، وتون

مــن   125 مــن  العينــات  أحجــام  تراوحــت  مفقــودة. 

ســوريا إىل 455 يف اململكــة العربيــة الســعودية. يعكــس 

ــة الحصــول عــى  ــات إمكاني ــن يف أحجــام العين هــذا التباي

ــال  ــة ســوريا، عــى ســبيل املث ــه يف حال ــث أن ــات، حي البيان

ــة  ــبب حال ــاس بس ــق املقي ــة تطبي ــب للغاي ــن الصع كان م

ــاك. ــرة هن ــراع الدائ ال

تــم اســتخدام املقيــاس العــريب للعدالــة التنظيميــة مــن إعداد 

 .)Alkhadher & Gadelrab, 2016( وجادالــرب  الخــر 

يتكــون املقيــاس مــن 17 فقــرة تهــدف إىل قيــاس الجوانــب 

املســتجيب  يقــوم  التنظيميــة، حيــث  للعدالــة  األربعــة 

باالســتجابة عــى مقيــاس Likert املكــون مــن 5 نقــاط تتدرج 

ــم  ــدة”. ت ــق بش ــدة” إىل “)5( أواف ــق بش ــن “)1( ال أواف م

ــا ليناســب الثقافــة العربيــة. تصميــم هــذا املقيــاس خصيًص

النتائج واملناقشة

ــي  ــاء العام ــتوى البن ــى مس ــؤ ع ــن التكاف ــق م ــم التحق ت

ــن  ــم تباي ــل، ث ــود عــى العوام ــم تشــبعات البن الرباعــي، ث

العوامــل، ثــم أخطــاء القيــاس بشــكل تدريجــي، وتوصلــت 

الدراســة لتكافــؤ املقيــاس عــر املجموعــات املختلفــة عــى 

جميــع املســتويات بدرجــة تراوحــت بــن ممتــازة إىل جيدة.  

هــذه النتائــج تدعــم تكافــؤ القيــاس عــر املجموعــات 

ــدول  ــاس عــر ال ــة املختلفــة وتدعــم اســتخدام املقي العربي

العدالــة  إدراك  يف  الازمــة  املقارنــات  وإجــراء  العربيــة 

التنظيميــة باســتخدام املقيــاس بشــكل أمــن. هنــاك القليــل 

ــط  ــرق األوس ــة ال ــة يف منطق ــول العدال ــاث ح ــن األبح م

وشــال إفريقيــا، والقليــل مــن األبحــاث التــي يتــم إجراؤهــا 

يف هــذه املنطقــة فيــا يتعلــق بالعدالــة يتــم نرهــا 

ــا للناطقــن بغــر اللغــة  ــر نتائجه ــة وال تتوف ــة العربي باللغ

العربيــة. نعتقــد أن توافــر مقيــاس للعدالــة التنظيميــة 

ــن عــى إدراج  ــد يشــجع الباحث ــاس، ق ــؤ القي ــع بتكاف يتمت

املنطقــة يف الدراســات متعــددة الثقافــات وتســهيل العمــل 

يف املســتقبل عــى دراســة االختافــات بــن الثقافــات يف 

ــة. ــورات العدال تص
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“وصف التغييرات التي تحدث
EGFR/ لمسار نقل اإلشارة لل 

ErbB الناتجة عن مركب البولي 
أميدوأمين المتشعب داخل الجسم 

الحي وفي المختبر”

ــم  لهاش ا أ.د. أحمد 

 ،)MR01/13 املكافــأة التشــجيعية ملروع البحث رقم(

مــن قســم علــم العقاقــر يف كليــة الطب

 

ــتخدمة  ــدوايئ املس ــل ال ــم التوصي ــد أن نظ ــن املعتق م

وحركيتــه  الكيميائيــة  الــدواء  خصائــص  لتحســن 

شــيوع  مــع  لكــن  تكــون خاملــة حيويــاً.  الدوائيــة 

مثــل  الحساســية  عاليــة  املخريــة  الفحوصــات 

micro-ar- ــر الجينــي املعتمــد عــى  فحوصــات التعب

مجموعتنــا  قبــل  مــن  الضــوء  تســليط  تــم    ،ray

املتجانســة  البوليمــرات  أن  عــى  وآخريــن  البحثيــة 

بيولوجيــاً ميكــن أن يكــون لهــا نشــاط حيــوي ذايت 

الحــي  الجســم  يف  الجينــي  التعبــر  تعديــل  مثــل 

ملختــر. وا

لنظــم  لحيويــة  ا لتأثــرات  ا دراســة  تســاعد 

ســمية  عــن  لكشــف  ا عــى  ئيــة  لدوا ا لتوصيــل  ا

واستكشــاف  الريريــة،  وســامتها  األدويــة 

تســتغل  أن  ميكــن  منــة  كا حيويــة  ئــص  خصا

 . جيــاً عا

ــو أن  ــة النان ــال تقني ــه يف مج ــق علي ــن املتف ــك، م لذل

التوصيــل  نظــم  تحدثهــا  التــي  الحيويــة  التغيــرات 
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تــدرس  أن  يجــب  لحيــة  ا لخايــا  ا يف  لــدوايئ  ا

ــى  ــن ع ــي. ولك لح ا ــم  لجس ــر وا املخت ــل يف  لتفصي با

لقليــل  ا فــإن  لحديثــة  ا لتطــورات  ا مــن  لرغــم  ا

لحيويــة  ا لتأثــرات  ا عــن  معرفتــه  ميكــن  فقــط 

ــى  - ع  PAMAM ــل  - مث ــدوايئ  ل ا ــل  لتوصي ا ــم  لنظ

ئيــة  لدوا ا لتأثــرات  وا لخلويــة  ا رة  اإلشــا بروتينــات 

لذلــك كان هــذا  لحــي،  ا لجســم  ا املحتملــة داخــل 

ليــة. لحا ا لدراســة  ا أهــداف  مــن 

ــة  ــل بوليمري ــم توص ــي نظ ــات PAMAM ه إن مركب

شــديدة التشــعب ذات خصائــص فيزيائيــة كيميائيــة 

ــزة.  ــة ممي ــة حيوي ــرات دوائي ــؤدي إىل تأث ــددة ت مح

تأثــر  بالتعــرف عــى  الدراســة  لقــد قمنــا يف هــذه 

بتعديــل  فيــه  تقــوم   PAMAM لـــ  جديــد  حيــوي 

 EGFR/ErbB1 ــل النمــو ــة لعام ــل اإلشــارة الخلوي نق

يف املختــر، وهــو مســار خلــوي هــام يتضمــن منــو 

أيضــا  وهــو  التلقــايئ،  وموتهــا  متايزهــا،  الخليــة، 

الناتــج  الدمويــة  األوعيــة  محــوري العتــال  وســيط 

عــن داء الســكري. 

 PAMAMs مركبــات  أن  إىل  أيضــاً  دراســتنا  تشــر 

EG- ــة لـــ ــارة الخلوي ــل اإلش ــار نق ــط مس ــوم بتثبي  تق

امللســاء  العضــات  خايــا  يف   FR-ERK1/2-ROCK

ــال،  ــوز ع ــز غلوك ــة املســتزرعة يف تركي ــة الدموي لألوعي

 .EGFR وهــو مثبــط لـــ ،AG1478 بشــكل مشــابه لـــ 

أن  إىل  األوىل  للمــرة  املعلومــات  هــذه  تشــر  بهــذا، 

التــي يحدثهــا  الخلويــة  اإلشــارة  نقــل  التغيــرات يف 

االســتخدام املزمــن لـــ PAMAMs ميكــن أن يكــون ذي 

ــة  ــا الفيزيائي ــى خصائصه ــدة ع ــة معتم ــرات دوائي تأث

 . ئيــة لكيميا ا

“مخمنــة منصة تدقيق جافا 
البيان” لنظرية 

د. محمد غبله 

 ،)SM03/17 املكافــأة التشــجيعية ملــروع البحــث رقــم (

مــن قســم الرياضيــات يف كليــة العلــوم

 

ــن  ــا م ــزء هام ــوم، ج ــوب الي ــتخدام الحاس ــر إس يعت

لتطويــر  وذلــك  البيــان  بنظريــة  املشــتغلن  عمــل 

حدســهم حــول أيــة مســألة. وتقــوم املســائل البحثيــة 

ــدد  ــف مح ــة صن ــى دراس ــا ع ــان غالب ــة البي يف نظري

ــات  ــول متباين ــئلة ح ــرح اس ــث تط ــات حي ــن البيان م

ــة  ــات، أو حــول القيــم التطرفي الامتغــرات بــن البيان

والبيانــات التطرفيــة لهــذه الامتغــرات. وقــد قــام 

ــد  ــألة تولي ــل مس ــد بح ــد بعي ــاكاي إىل ح ــان م برين

هــذه املجموعــات، وهنــاك مجموعــات كثــرة مــن 

ــت. ــن االنرتن ــل م ــارضة للتنزي ــات ح البيان

نخــرتع  ان  هــو  املــروع  هــذا  مــن  هدفنــا  و 

جافــا  قوالــب  مــن  اإلســتخدام  ســهلة  مجموعــة 

بــن  للمخمنــات  رسيــع  بفحــص  للقيــام  وذلــك 

 .graph6 نــويت  شــكل  عــى  البيانــات  مجموعــات 

شــكا  وتســتهدف  البنــاء  ســهلة  ســتكون  القوالــب 

ــتغل  ــل املش ــر عم ــث يقت ــئلة بحي ــن األس ــا م معين

صياغتهــا  بإعــادة  املســألة  تقليــص  إىل  بالبيانــات 

ــب.  ــل القال ــبة داخ ــة مناس ــارة رشطي ــكل عب ــى ش ع

توفــر  عــى  قــادرة  املقرتحــة  املنصــة  ســتكون 

التاليــة: لألســئلة  رسيعــة  إجابــات 

أي بيانــات يف مجموعــة معطــاة تحقــق ضوابــط   •

اعــداد  الذاتيــة  القيــم  جميــع  )مثــا  معطــاة؟ 

. ) صحيحــة

لصغــرى  ا لعظمــى/  ا قيمهــا  تبلــغ  نــات  بيا اي   •

تحــت  يــز(  فا مؤثــر  )مثــا  ة  معطــا لعبــارة 

لهــا نصــف قطــر  )مثــا  ة  بــط معطــا ثــر ضوا تا

. ) بــت ثا

بهة  متشــا قيــم  لهــا  نــات  لبيا ا مــن  أزواج  أي    •

. قــة( لطا ا متســاوية  )مثــا  متغــرة  ال  لعبــارة 

بهة  متشــا قيــم  لهــا  نــات  لبيا ا مــن  أزواج  أي   •

بهة  ــم غــر متشــا قي ــا  له ــارة ال متغــرة ولكــن  لعب

يــز  فا بــن مــؤرشات  لفــرق  ا )مثــا  أخــرى  رة  لعبــا

. ــش( ندي را ــؤرشات  ــن م ب ــرق  لف ا ــن  م ــر  أصغ

عــى  بتطبيقهــا  املقرتحــة  املنصــة  يضــاح  إ ســيجري 

ــا  ــا م ــة  ومنه ــة  املعروف ــائل املفتوح ــن املس ــدد م ع

يــي:

 

• نــدرس ســلوك بيــان الطاقــة بالنســبة إىل الصفرية. 

ــح  ــة  ونصح ــة الطاق ــات حدودي ــن البيان ــق م • نتحق

ــة  L-حدودي ــات   بعــض األخطــاء يف تعــدادات بيان

ــة. الطاق

• نثبــت عــدم صحــة مخمنــة حــول البيانــات ذات 

املســافة،  ملجمــوع  األعظمــي  التنافــر  دليــل 

عنــه.  مناســبة  بديــا  ونعطــي 

ــات  ــول العاق ــن ح ــة ملخمنت ــة مناقض ــي أمثل • نعط

ــافة.        ــاس املس ــات قي ــة لبيان املتبادل
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جســور  ومــد  البحثــي  التعــاون  لتعزيــز  ســعيه  إطــار  يف 
الــراكات العلميــة والبحثيــة مــع مؤسســات ومراكــز األبحــاث 

ــاث  ــة لألبح ــر الجامع ــب مدي ــب نائ ــتقبل مكت ــاً، اس ــاً وعاملي محلي

وفــداً مــن املعهــد العــريب للتخطيــط ضــم مجموعــة مــن املتدربــن 

ضمــن الرنامــج التدريبــي الــذي ينظمــه املعهــد تحــت عنــوان 

االجتاعيــة”،  املســؤولية  مجــال  يف  املهنيــة  البحثيــة  “الزمالــة 

ــة. ــؤولية االجتاعي ــة للمس ــبكة اإلقليمي ــع الش ــاون م ــك بالتع وذل

 ،2019 ديســمر   4 املوافــق  األربعــاء  يــوم  يف  لزيــارة  ا ومتــت 

لكنــدري،  ا يوســف  جاســم  أ.د.  لوفــد  ا اســتقبال  يف  كان  حيــث 

يوســف  .د.  أ ومســاعديه  لألبحــاث،  الجامعــة  مديــر  نائــب 

معــروف.  ليــى  .د.  وأ بهبهــاين،  حيــدر  وأ.د.  قــرايش، 

لكنــدري بوفــد متــدريب  ا أ.د. جاســم  للقــاء، رحــب  ا يــة  بدا يف 

واهتامهــم  حضورهــم  لهــم  وشــكر  للتخطيــط  لعــريب  ا املعهــد 

باالطــاع عــى برامــج وأنشــطة مكتــب نائــب مديــر الجامعــة 

بعدهــا  قــدم  لــه.  لتابعــة  ا والوحــدات  واملراكــز  لألبحــاث 

لتابعــة  ا العمــل  مراكــز  أحــد  العلمــي،  لنــر  ا مجلــس  ممثلــو 

عــن  متكامــاً  لألبحــاث، عرضــاً  الجامعــة  مديــر  نائــب  ملكتــب 

لتــي  ا والخدمــات  لنــر   ا ومجــاالت  املجلــس  اختصاصــات 

لعلميــة  ا املجــات  تقديــم  جانــب  إىل  للباحثــن،  يقدمهــا 

 . منهــا لباحثــن  ا اســتفادة  ومــدى  املجلــس  يصدرهــا  لتــي  ا

كٌل  لألبحــاث،  الجامعــة  مديــر  نائــب  مســاعدو  تحــدث  وقــد 

العلمــي  بالبحــث  للرقــي  املبذولــة  الجهــود  عــن  لــه،  مجا يف 

وتوفــر  لباحثــن  ا تحفيــز  خــال  مــن  الكويــت  جامعــة  يف 

ومكافــآت  متنوعــة  وخدمــات  تحتيــة  بنيــة  مــن  يلزمهــم  مــا 

رفعــة  مصلحــة  يف  تصــب  علميــة  تنافســية  لتحقيــق  تشــجيعية 

الكويــت. جامعــة  وتقــدم 

مكتب نائب مدير الجامعة 
لألبحاث يستقبل وفدًا من 
للتخطيط  العربي  المعهد 

أ.د. حيــدر بهبهــاين يف اســتقبال الوفــد

 

وفد  املعهد العربي للتخطيط

لتعــاون  ا يف إطــار جهــود قطــاع األبحــاث املســتمرة لتعزيــز 
مــع  لبحثيــة  وا لعلميــة  ا لــراكات  ا جســور  وبنــاء  لبحثــي  ا

أ.د. جاســم يوســف  لعــامل، اســتقبل  ا املراكــز والجامعــات حــول 

مــن  ئــراً  زا وفــداً  لألبحــاث،  الجامعــة  مديــر  نائــب  لكنــدري،  ا

17 ســبتمر،  لثاثــاء املوافــق  ا Peking الصينيــة يف يــوم  جامعــة 

حيــدر  أ.د.  قــرايش،  يوســف  .د.  أ مســاعديه  بحضــور   ،2019

كاً  الصينــي  لوفــد  ا ضــم  وقــد  معــروف.  ليــى  .د.  أ و  بهبهــاين، 

ــو  .د. ف أ Peking، و  ــة  ــر جامع ــب مدي ــغ، نائ ن ــان غا تي .د.  أ ــن  م

الجامعــة،  يف  األجنبيــة  للغــات  ا كليــة  املســاعد،  العميــد  زمينــغ، 

الصحــة  كليــة  لعامليــة،  ا الصحــة  زيجــي، مديــر قســم  زنــغ  .د.  أ

ــب  ــاعد، مكت ــر املس ــو، املدي ــو زي ــيد ج ــة، الس ــة يف الجامع لعام ا

مديــر  دونغلــن،  يل  الســيدة  الجامعــة،  يف  الدوليــة  العاقــات 

ــغ  ن يا ــيدة  ــات، الس لرياضي ا ــاث  ــدويل ألبح ل ا ــن  ــز بيج ــد، مرك معه

ــات  ــب العاق ــادل، مكت لتب ا ــج  ــم برام ــج، قس ــق برنام ــغ، منس ن يا

الجامعــة.  يف  الدوليــة 

قطاع األبحاث يستقبل وفدًا 
زائرًا من جامعة Peking في 

الصين 

الطاقــم التنفيــذي للقطــاع يســتقبل الوفــد الصينــى

 

Peking وفد  جامعة
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ــجاً  ــاث س ــة لألبح ــر الجامع ــب مدي ــب نائ ــدارات مكت تعت��ر  إص
يف  العلمــي  بالبحــث  املتعلقــة  اإلســرتاتيجية  للمعلومــات  حيويــاً 

وإجراءاتــه  سياســاته  توثيــق  تتــوىل  حيــث  الكويــت،  جامعــة 

متنــاول  يف  عمليــاً  مرجعــاً  لتشــكل  املتنوعــة  وبرامجــه  وقوانينــه 

ــن واملهتمــن بالبحــث العلمــي املؤســي. وتســعى مطبوعــات  الباحث

مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث والقطاعــات التابعــة لــه 

ــم  ــاع دائ ــم واط ــى عل ــي ع ــي والبحث ــع العلم ــاء املجتم ــى إبق ع

يف  العلميــة  باألبحــاث  الخاصــة  والفعاليــات  األخبــار  بأحــدث 

ــول  ــة ح ــات الحيوي ــا للمعلوم ــب تقدميه ــت، إىل جان ــة الكوي جامع

ــة  ــم عملي ــي تحك ــراءات الت ــن واإلج ــاث والقوان ــم األبح ــام دع نظ

ــة التدريــس وطلبــة  تقديــم املنــح البحثيــة، مــا يســاعد أعضــاء هيئ

ــة  ــة املتقدم ــة إنجــاز األبحــاث العلمي ــا عــى مواصل الدراســات العلي

وموثوقــة  ثابتــة  قنــاًة  املتنوعــة  اإلصــدارات  وتشــكل  واملبتكــرة. 

وعامليــاً،  محليــاً  املؤسســية  والبحثيــة  العلميــة  التطــورات  لنــر 

ــورات  ــات والتط ــع املعلوم ــة وجم ــات املتنوع ــة الفعالي ــم تغطي ويت

ــام  ــدار الع ــى م ــة ع ــدارات الرئيس ــداد اإلص ــة إلع ــة والبحثي العلمي

األحــداث  تتواصــل   ،2019/2018 العــام  وخــال  مســتمر.  بشــكل 

إعــداد  يتطلــب  مــا  الســنوية،  األكادمييــة  دورتهــا  يف  واألنشــطة 

الجامعــة  مديــر  نائــب  مكتــب  إصــدارات  مــن  جديــدة  سلســلة 

ــي  ــر العلم ــس الن ــل مجل ــه مث ــة ل ــل التابع ــز العم ــاث ومراك لألبح

ــة. وفيــا يــي نقــدم عرضــاً  ــرة العربي ومركــز دراســات الخليــج والجزي

مختــراً ألحــدث إصــدارات هــذه القطاعــات خــال الفــرتة مــن مايــو 

2019 حتــى ديســمر 2019 :

 العديد من النشرات والكتيبات تم 
إصدارها خالل العام لمواكبة كثافة 

الفعاليات واألنشطة في قطاع األبحاث

نائب  إصدارات مكتب 
لألبحاث مصدر  الجامعة  مدير 

حول  للمعلومات  معتمد  أساسي 
البحثي النشاط 

مجموعة إصدارات قطاع األبحاث 
تعتبر مرجعًا معتمدًا لتوثيق القوانين 

واإلجراءات الخاصة بالبحث العلمي 
الكويت 2019 في جامعة  ــطس  ــاث يف أغس ــة لألبح ــر الجامع ــب مدي ــب نائ مكت

ملتميــزة،  ا لبحثيــة  ا ملنجــزات  ا وأبــرز  أهــم  عــى  لتحتــوي 

قطــاع  مهــا  أقا لتــي  ا لســنوية  ا واألنشــطة  ليــات  لفعا وا

يف  ء  وجــا  .2019/2018 األكادميــي  م  لعــا ا يف  األبحــاث 

لعلمــي  ا مللصــق  ا يــوم  ليــات  فعا األنشــطة  هــذه  مقدمــة 

 ،SPSS عمــل  وورش  لعلميــة،  وا نية  اإلنســا للكليــات 

ئــز  جوا عــى  لحاصلــن  ا لتكريــم  لســنوي  ا لحفــل  وا

لتمهيــدي،  ا لبحــث  ا ســلفة  وورشــة  املختلفــة،  األبحــاث 

للقــاءات وغرهــا  وا لعمــل  ا مــن ورش  لعديــد  ا نــب  إىل جا

ــة  ــدد تغطي لع ا ــذا  ــهد ه ــد ش ــة. وق ملتنوع ا ــات  لي لفعا ا ــن  م

األبحــاث  قطــاع  أعــال  جــدول  عــى  األهــم  ليــة  لفعا ا

مللتقــى  ا يف  ملتمثلــة  وا  ،2019/2018 األكادميــي  م  للعــا

لــذي  ا لفكريــة  ا مللكيــة  ا االخــرتاع وحقــوق  ءات  لــرا األول 

إىل  لكويــت،  ا جامعــة  يف  األوىل  للمــرة  تنظيمــه  يتــم 

ملتميــزة،  ا األبحــاث  بتــة مثــل سلســلة  لثا ا املواضيــع  نــب  جا

لألبحــاث،   لجامعــة  ا ئــب مديــر  نا رات مكتــب  وأحــدث إصــدا

لكويــت.  ا جامعــة  يف  لكليــات  ا أبحــاث  ئيــات  إحصا وآخــر 

عــدد  لســنوية  ا األبحــاث  لنــرة  لوصــول  ا املمكــن  ومــن 

ــة  لجامع ا ــر  ــب مدي ئ نا ــب  ــع مكت ــر موق 2019 ع ــطس  أغس

لعربيــة  ا للغتــن  با  )www.ovpr.ku.edu.kw ( لألبحــاث 

. يــة نجليز إل ا و

لخارجــي  ا لبحثــي  ا لتعــاون  ا ملكتــب  لتعريفــي  ا لكتيــب  ا  •

للتعريــف   2019 ره يف ســبتمر  : وتــم إصــدا واالستشــارات 

لخارجــي  ا لبحثــي  ا لتعــاون  ا مكتــب  مبهــام  مــل  لكا ا

ته  ومســؤوليا وأنشــطته  تــه  واختصاصا واالستشــارات 

لوصــول  ا املمكــن  ومــن  لــه.  بعــة  لتا ا لعمــل  ا ووحــدات 

مــع  لجا ا مديــر  ئــب  نا مكتــب  موقــع  عــر  للكتيــب 

لعربيــة  ا للغتــن  با  )www.ovpr.ku.edu.kw ( لألبحــاث 

. يــة نجليز إل ا و

إصدارات قطاع األبحاث

مطبوعات مكتــب نائب مدير الجامعة لألبحاث

1. إصــدارات قطــاع األبحاث:

 – الســنوية  األبحــاث  نــرة    •

ــرة  ــم إصــدار ن : ت  2019 عــدد 

قبــل  مــن  الســنوية  األبحــاث 
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ــم  وت  :  2020 ــن  لباحث ا ــز  ئ ــب جوا كتي  •

يــر  ينا يف  جديــدة  بحلــة  ره  إصــدا

وتحديــث  مراجعــة  بعــد   2020

ئــز  لجوا با لخاصــة  ا املعلومــات 

لباحثــي  املقدمــة  لســنوية  ا لبحثيــة  ا

تهــم  منجزا عــن  لكويــت  ا جامعــة 

قطــاع  ويقــدم  ملتميــزة.  ا لبحثيــة  ا

ــع  ــم املوق ــن حج ــف م tinypng” للتخفي ــة “ ــتخدام خاصي اس

والذكيــة.  اللوحيــة  األجهــزة  تحميلــه عــى مختلــف  ورسعــة 

ــاون  ــب التع ــل ملكت ــم كام ــة قس ــت إضاف ــك، مت ــًة إىل ذل إضاف

ــرتاع  ــراءات االخ ــب ب ــارات، ومكت ــي واالستش ــي الخارج البحث

قطــاع  مــكان  معرفــة  إمكانيــة  إضافــة  متــت  كــا  للموقــع، 

.”Google maps “ طريــق  عــن  األبحــاث 

املهــام القادمــة لقســم املطبوعــات يف قطــاع األبحــاث: بــدأ   •

األبحــاث  قطــاع  فعاليــات  مــن  الجديــدة  للــدورة  التحضــر 

ــات  ــي للكلي ــق العلم ــوم امللص ــة ي ــا فعالي ــنوية ويف مقدمته الس

عــى  حاليــاً  العمــل  يجــري  حيــث  والعلميــة،  اإلنســانية 

املــواد اإلعاميــة املتنوعــة الخاصــة بالحــدث مثــل اإلعانــات 

الكتيبــات.  وإعــداد  العلميــة  امللصقــات  وطباعــة  والدعــوات 

العمــل  ورش  متطلبــات  إعــداد  عــى  أيضــاً  العمــل  ويتــم 

القادمــة، إىل جانــب االســتعداد إلصــدار العــدد القــادم مــن 

واألنشــطة  الرامــج  مــن  وغرهــا  الســنوية،  األبحــاث  نــرة 

. ملتنوعــة ا

2. إصــدارات مجلس النر العلمي:

ــة  ــات العلمي ــدث املج ــدار أح ــي إص ــر العلم ــس الن ــل مجل يواص

عــى  تحتــوي  حيــث  الكويــت،  جامعــة  يف  الدوريــة  التخصصيــة 

آخــر الدراســات واملقــاالت يف مختلــف املجــاالت ضمــن 10 مجــات 

علميــة يصدرهــا املجلــس كاآليت:

مجلــة الريعــة والدراســات اإلســامية، املجلــد 34 – العــدد 117،   •

ــو 2019. يوني

مجلــة الريعــة والدراســات اإلســامية، املجلــد 34 – العــدد 118،   •

ــبتمر 2019. س

مجلــة الريعــة والدراســات اإلســامية، املجلــد 34 – العــدد 119،   •

ــمر 2019. ديس

املجلــة العربيــة للعلــوم اإلنســانية، املجلــد 37 – العــدد 147،   •

.2019 صيــف 

املجلــة العربيــة للعلــوم اإلنســانية، املجلــد 37 – العــدد 148، خريــف   •

.2019

العــدد األول،  مجلــة األبحــاث الهندســية، الســنة الســابعة –   •

.2019 مــارس 

ــث،  ــدد الثال ــابعة – الع ــنة الس ــية، الس ــاث الهندس ــة األبح مجل  •

ــزة  ئ ــن هــا جا للباحث ــز  ئ لجوا ا ــن  م ــان  نوع ــنوياً  األبحــاث س

لشــباب،  ا مــن  باحــث  أفضــل  ئــزة  وجا ملتميــز  ا لباحــث  ا

نــن  لقوا وا لــروط  ا عــى  لكتيــب  ا هــذا  يحتــوي  حيــث 

عمليــة  نــب  جا إىل  ئــز،  لجوا ا بهــذه  لخاصــة  ا ءات  واإلجــرا

لكليــة  ا مســتوى  عــى  بهــا  ئزيــن  لفا ا ر  الختيــا لتقييــم  ا

واإلنجليزيــة. لعربيــة  ا للغتــن  با ره  إصــدا وتــم  لجامعــة.  وا

يــوم  ليــة  لفعا اإلعاميــة  د  ملــوا وا امللصقــات  عــة  طبا  •

املطبوعــات  مكتــب  أعــد   :2019/2018 لعلمــي  ا امللصــق 

مللصــق  ا يــوم  ليــة  بفعا لخــاص  ا اإلعــان  األبحــاث  يف قطــاع 

نــره  تــم  كــا   ،2019/2018 األكادميــي  م  للعــا لعلمــي  ا

لجامعــة  ا مديــر  ئــب  نا ملكتــب  اإللكــرتوين  املوقــع  عــى 

ــات  207 ملصق ــايل  ــة إج ع ــام طبا لع ا ــذا  ــم ه ــاث. وت لألبح

تــم  كــا  نية،  واإلنســا لعلميــة  ا لكليــات  ا ليتــي  لفعا علميــة 

لعلميــة  ا مللصقــات  ا خاصــات  عــى  يحتــوي  كتيــب  د  إعــدا

للباحثــن. مرجعــاً  ليكــون  ليــة  لفعا ا يف  املشــاركة 

نائــب مديــر  الشــامل للموقــع اإللكــروين ملكتــب  التجديــد   •

تــم خــال العــام تبنــي رؤيــة جديــدة  الجامعــة لألبحــاث: 

الجامعــة  مديــر  نائــب  ملكتــب  اإللكرتونيــة  للمواقــع  متامــاً 

ــا  ــوة أوىل دمجه ــم كخط ــث ت ــاث، حي ــاع األبح ــاث وقط لألبح

للمجتمــع  أكــر  إفــادة  لتحقيــق  شــامل  موحــد  موقــع  يف 

لجميــع  الوصــول  تســهيل  خــال  مــن  والبحثــي  العلمــي 

ــاث  ــة لألبح ــر الجامع ــب مدي ــب نائ ــة مبكت ــات املتعلق املعلوم

عــدة  إضافــة  متــت  وقــد  لــه.  التابعــة  العمــل  ومراكــز 

وتعديــل  تكبــر  أهمهــا  الجديــد،  املوحــد  للموقــع  مميــزات 

ــب اآليل العريضــة، واألجهــزة  ــب شاشــات الحاس ــط ليناس الخ

اللوحيــة الهواتــف الذكيــة، ومتــت زيــادة عــرض الصفحــات 

لتناســب كميــة املعلومــات الجديــدة املضافــة للموقــع. مــن 

جانــٍب آخــر، تــم تقليــص عــدد الروابــط الجانبيــة حــت ال 

املطلوبــة،  املعلومــات  عــن  بحثــه  أثنــاء  الباحــث  يتشــتت 

ل  الوصــول  حاليــاً  ميكــن  كــا 

“االتصــال  و  األبحــاث”  “منــاذج 

الصفحــة  مــن  مبــارشة  بنــا” 

أكــر  وللتســهيل  الرئيســة. 

املوقــع، متــت  عــى مســتخدمي 

عــر  معنــا”  “التواصــل  إضافــة 

وإنســتاغرام،  تويــرت  تطبيقــات 

أبليكيشــن  عــى  والحصــول 

 ”IOS “ نظامــي  عــى  األبحــاث 

أيضــاً  وتــم   .”Android “ و 
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.2019 ســبتمر 

مجلــة األبحــاث الهندســية، الســنة الســابعة – العــدد الرابــع،   •

.2019 ديســمر 

مجلــة الحقوق، املجلد 43، العدد األول – مارس 2019.  •

مجلــة الحقــوق، املجلد 43، العدد الثاين – يونيو 2019.  •

املجلــة العربيــة للعلوم اإلدارية، املجلد 26 – مايو 2019.  •

3. إصدارات مركز دراســات الخليج والجزيرة العربية: 

ونــر  بإصــدار  العربيــة  والجزيــرة  الخليــج  دراســات  مركــز  قــام 

ــة  ــة يف منطق ــا الرئيس ــة بالقضاي ــر املتعلق ــات والتقاري ــدث الدراس أح

ــة  ــى هيئ ــدارات ع ــدث اإلص ــًة إىل أح ــة، إضاف ــرة العربي ــبه الجزي ش

كتــب وتقاريــر وملخصــات ووثائــق تضمنــت مايــي:

ســجل األحــداث الجاريــة ملنطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة    •

ــاً ألهــم األحــداث  ــل هــذا اإلصــدار توثيق وجوارهــا الجغــرايف: ميث

الجاريــة يف منطقــة الخليــج العــريب وشــبه الجزيــرة العربيــة، حيــث 

ــر- ــدد 88 )أكتوب ــي الع ــدة ه ــداد جدي ــة أع ــراً ثاث ــدر مؤخ ص

نوفمر-ديســمر2018(، والعــدد 89 )يناير-فراير-مــارس 2019(، 

ــداث  ــجل األح ــر س ــو2019(. ويعت ــدد 90 )إبريل-مايو-يوني والع

ــم  ــاً يت ــة إصــداراً دوري ــرة العربي ــج وشــبه الجزي ــة يف الخلي الجاري

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

ــا  ــية ينظمه ــات نقاش ــي حلق ــية: وه ــات النقاش ــلة الحلق سلس   •

املعرفــة  بــن  الفجــوة  تجســر  بهــدف  دوري  بشــكل  املركــز 

مــن  نخبــة  اســتضافة  فيهــا  يتــم  حيــث  القــرار،  ومتخــذي 

واملوضوعــات  القضايــا  أهــم  لنقــاش  واملختصــن  األســاتذة 

املطروحــة عــى الســاحة املحليــة والعامليــة. وأصــدر املركــز 

بعنــوان  النقاشــية  الحلقــات  بأحــدث  خاصــاً  كتيبــاً  مؤخــراً 

التداعيــات  العربيــة:  الخليــج  دول  يف  املناخيــة  التغــرات   “

واالســتعداد”. واألخطــار 

املاجســتر  لربامــج  الجامعيــة  الرســائل  ملخصــات  سلســلة    •

رســائل  ملخصــات  السلســلة  هــذه  وتوثــق  والدكتــوراه: 

اإلصــدارات  أحــدث  تضمنــت  حيــث  والدكتــوراه،  املاجســتر 

مايــي: منهــا 

ــا اإلصــاح  ــة وقضاي ــة الكويتي ــوان: “الصحاف ــوراه بعن رســالة دكت أ .  

الكويتيــة”،  الصحــف  ملضمــون  تحليليــة  دراســة  االقتصــادي: 

ــا يف  ــم نره ــزاف، وت ــاعد الج ــاب مس ــور عبدالوه ــا د. أن أعده

.2019 العــام 

ــا  ــة وعاقته ــوان: “ أبعــاد الذاكــرة التنظيمي ب . رســالة ماجســتر بعن

ــة يف جامعــة  ــة الرتبي ــات اإلدارة اإلســرتاتيجية بكلي ــق متطلب بتطبي

ــم نرهــا  ــارص العازمــي، وت ــا أ. بســمة راشــد ن ــت”، أعدته الكوي

يف العــام 2019.

ــم  ــة للتعلي ــوة الناعم ــع إدارة الق ــوان: “واق ــتر بعن ــالة ماجس ج . رس

وهونــج  فنلنــدا  تجربتَــْي  منظــور  مــن  الكويــت  جامعــة  يف 

ــا يف  ــم نره ــري، وت ــدر املط ــف بن ــاين ناي ــا أ. ته ــج”، أعدته كون

.2019 العــام 

د . رســالة ماجســتر بعنــوان: “تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس 

التكيــف  لرامــج  الكويــت  جامعــة  قياديــي  توظيــف  لواقــع 

اإلســرتاتيجي إلدارة األزمــات يف ظــل الاتأكــد البيئــي”، اعدتهــا أ. 

فاطمــة ســعد الحبينــي، وتــم نرهــا يف العــام 2019.

املصابــن  لــدى  العقــي  “التدهــور  بعنــوان:  ماجســتر  رســالة  ه . 

أ.  أعدهــا  واألصحــاء”،  باالكتئــاب  باملصابــن  مقارنــة  بالفصــام 

ــام 2019. ــا يف الع ــم نره ــم، وت ــود اإلبراهي ــاض محم ــه ري عبدالل

وعاقتهــا  االجتاعيــة  “العدالــة  بعنــوان:  ماجســتر  رســالة  و . 

ببعــض املتغــرات النفســية لــدى عينــة مــن املوظفــن يف القطــاع 

ــام  ــم نرهــا يف الع ــدي، وت ــا أ. دالل عــي من ــي”، أعدته الحكوم

.2019

لألبحــاث  الجامعــة  مديــر  نائــب  مكتــب  إصــدارات  وتشــكل 

إســرتاتيجية  مــن  أساســياً  جــزًءا  لــه  التابعــة  العمــل  ومراكــز 

ــى  ــد ع ــي تعتم ــية، والت ــاث املؤسس ــة األبح ــاث لعومل ــاع األبح قط

ــات  ــع متطلب ــتيفاء جمي ــدارات الس ــق واإلص ــف الوثائ ــاج مختل إنت

الحيويــة  املعلومــات  ولنــر  البحثــي،  املجتمــع  واحتياجــات 

والبحثيــة.  العلميــة  الكويــت  جامعــة  بإنجــازات  املتعلقــة 

لتوثيــق  أساســية  مراجــع  األبحــاث  قطــاع  إصــدارات  وتعتــر 

تعمــل  حيــث  العلميــة،  األبحــاث  مجــال  يف  التطــورات  أهــم 

املؤسســية  والبحثيــة  العلميــة  باملنجــزات  الوعــي  تعزيــز  عــى 

لتبــادل  الخارجــي  التواصــل  تطويــر  جانــب  إىل  وعامليــاً،  محليــاً 

واملشــاركة  املؤسســية،  األبحــاث  حــول  اإلســرتاتيجية  املعلومــات 

جســور  ملــد  الفرصــة  وإتاحــة  املختلفــة،  الجامعيــة  الرامــج  يف 

املعلومــات  تقديــم  جانــب  إىل  والبحثــي،  العلمــي  التعــاون 

الدافــع  القــرار. لذلــك، يعتــر  التــي يحتاجهــا صنــاع  والتقاريــر 

ــز  ــية والرتكي ــة املؤسس ــز الرؤي ــو تعزي ــات ه ــج املطبوع األول لرنام

عــى ديناميكيــة املجــال البحثــي املؤســي يف جامعــة الكويــت، 

األبحــاث  مجــال  يف  والتطويــر  البحــث  فــرص  توفــر  إىل  إضافــًة 

تقــود  والتــي  العاليــة  والجــودة  العلميــة  القيمــة  ذات  املبتكــرة 

ــل  ــا يعم ــاً، م ــدة عاملي ــتثنائية معتم ــة اس ــات بحثي ــاج مخرج إلنت

توزيــع  ويتــم  الكويــت.  لجامعــة  العامليــة  املكانــة  تعزيــز  عــى 

وتتوفــر  واســع  نطــاق  عــى  األبحــاث  قطــاع  إصــدارات  جميــع 

ــن الوصــول للنســخ  ــا ميك ــب، ك ــد الطل ــا عن ــة منه النســخ املطبوع

اإللكرتونيــة منهــا عــى املوقــع اإللكــرتوين ملكتــب نائــب مديــر 

.  )www.ovpr.ku.edu.kw( لألبحــاث:  الجامعــة 
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يف خطــوة جديــدة برحلتــه املســتمرة نحــو تعزيــز تســويق 
األبحــاث، نظــم مكتــب بــراءات االخــرتاع  يف مكتــب نائــب مديــر 

يف  الباحثــن  “إرشاك  بعنــوان  عمــل  ورشــة  لألبحــاث  الجامعــة 

 4 ــق  ــاء املواف ــوم األربع ــدت يف ي ــي عق ــاث” و الت ــويق األبح تس

ــرم  ــد - ح ــرتول الجدي ــة و الب ــة الهندس ــى كلي 2019 مببن ــمر  ديس

الجامعــي. الشــدادية 

مكتب نائب مدير الجامعة 
لألبحاث يقيم حفل تكريم

حفل تكريم موظفي 
قطاع األحباث

مــن  مختــص  فريــق  العمــل  ورشــة  قــدم  و 

ــة الستشــارات  أوكسنشــيا التابعــة ألكســفورد العاملي

د.  املستشــارة   مــن  يتألــف  الــذي  و  االبتــكار 

ــة  ــويقي يف رشك ــر التس ــديان، و املدي ــن سوس لوري

تهــدف  و  مــورس،  بيــت  الســيد   – أوكسنشــيا 

الورشــة لتوعيــة الباحثــن و الطلبــة الذيــن حــروا 

ــي،  ــة التســويق البحث ــات بأهمي ــف الكلي مــن مختل

ــل البحــث العلمــي  ــه تحوي ــم مــن خال ــذي يت و ال

مدير جامعة الكويت و أمينها العام مع

 الطاقــم التنفيذي لقطــاع األبحاث

مديــر الجامعــة، واألمــن العــام ، والطاقــم التنفيــذي لقطــاع األبحــاث مــع املوظفــن املتميزين

ــة  ــت الورش ــا تطرق ــة، ك ــة مضاف ــات ذات قيم ــات و خدم إىل منتج

لفوائــد التســويق العائــدة عــى الباحثــن، و جامعــة الكويــت، و 

ــت. ــة الكوي دول

تكريــم املوظفــن املتميزيــن

تكريــم املوظفــن املتميزيــن

ــام الورشــة، قامــت أ.د. ليــى معــروف  ويف خت

للتعــاون  الجامعــة  مديــر  نائــب  مســاعد   –

البحثــي الخارجــي و االستشــارات – بتكريــم 

ــى  ــورس ع ــيد م ــديان و الس ــن د. سوس كل م

ــة،  ــذه الورش ــاح ه ــة يف إنج ــم املبذول جهوده

ــد  ــم أ.د. رائ ــروف بتكري ــت أ.د. مع ــا قام ك

كليــة  عميــد  بأعــال  القائــم  بورســي– 

هــذه  الســتضافته   – البــرتول  و  الهندســة 

الورشــة.  
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يــز  تعز نحــو  ملســتمرة  ا برحلتــه  جديــدة  خطــوة  يف 
ــب  مكت ــرتاع  يف  الخ ا ءات  ــرا ب ــب  مكت ــم  نظ ــاث،  ألبح ا ــويق  تس

ك  “إرشا ن  ــوا بعن ــل  عم ــة  ورش ــاث  لألبح ــة  مع لجا ا ــر  مدي ــب  ئ نا

يــوم  يف  عقــدت  لتــي  ا و  ألبحــاث”  ا تســويق  يف  حثــن  لبا ا

و  لهندســة  ا كليــة  مببنــى   2019 ديســمر   4 فــق  ملوا ا ء  ألربعــا ا

معــي. لجا ا دية  لشــدا ا حــرم   - لجديــد  ا لبــرتول  ا

مكتب التعاون البحثي 
الخارجي و االستشارات 

ينظم ورشة عمل بالتعاون مع 
شركة أوكسنشيا

أوكسنشــيا  مــن  مختــص  فريــق  لعمــل  ا ورشــة  قــدم  و 

لــذي  ا و  ر  البتــكا ا رات  الستشــا مليــة  لعا ا ألكســفورد  بعــة  لتا ا

ملديــر  ا و  ن،  سوســديا يــن  لور  . د رة   ملستشــا ا مــن  لــف  يتأ

و  مــورس،  بيــت  لســيد  ا  – أوكسنشــيا  رشكــة  يف  لتســويقي  ا

حــروا  لذيــن  ا لطلبــة  ا و  حثــن  لبا ا لتوعيــة  لورشــة  ا تهــدف 

لــذي  ا و  لبحثــي،  ا لتســويق  ا بأهميــة  لكليــات  ا مختلــف  مــن 

و  منتجــات  إىل  لعلمــي  ا لبحــث  ا تحويــل  خالــه  مــن  يتــم 

ئــد  لفوا لورشــة  ا تطرقــت  كــا  فــة،  مضا قيمــة  ذات  خدمــات 

و  لكويــت،  ا معــة  جا و  حثــن،  لبا ا عــى  ئــدة  لعا ا لتســويق  ا

لكويــت. ا دولــة 

عد  مســا  – معــروف  ليــى   . د . أ مــت  قا لورشــة،  ا م  ختــا يف  و 

و  رجــي  لخا ا لبحثــي  ا ون  للتعــا معــة  لجا ا مديــر  ئــب  نا

لســيد  ا و  ن  سوســديا د.  مــن  كل  بتكريــم   – رات  االستشــا

كــا  لورشــة،  ا هــذه  نجــاح  إ ــة يف  ملبذول ا عــى جهودهــم  مــورس 

ئــم  لقا ا  – بورســي  ئــد  را  . د . أ بتكريــم  معــروف  د.  . أ مــت  قا

هــذه  فته  – الســتضا لبــرتول  ا و  لهندســة  ا كليــة  عميــد  بأعــال 

  . لورشــة ا

الســيد بيــت مــورس يقدم عرضــاً مرئياً

ورشة عمل أوكسنشيا

حت��ت رعايــة نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث األســتاذ الدكتــور جاســم 
يوســف الكنــدري ، نظــم قطــاع األبحــاث ممثــاً مبكتــب التعــاون البحثــي 

 Google الخارجــي واالستشــارات ورشــة عمــل بعنــوان ) تطبيقــات

ــت  ــة الكوي ــس يف جامع ــة التدري ــا  عضــو هيئ ــن ( حــارض فيه لألكادميي

- قســم دراســات املعلومــات  د. هشــام حامــد الرحــان، وذلــك يف يــوم 

ــى  ــي مببن ــكار املؤس ــز االبت ــر 2019 يف مرك ــق 13 نوفم ــاء املواف األربع

ــر الجامعــة. مدي

واســتعرض د. الرحــان خــال الورشــة تطبيقــات  رشكــة Google  والتــي 

ــات  ــى تقني ــة ع ــات قامئ ــدم تطبيق ــي تق ــركات الت ــم ال ــن أه ــد م تع

ــات  ــة البيان ــة ومعالج ــم اآلل ــي وتعل ــذكاء الصناع ــة يف مجــاالت ال حديث

الضخمــة ، وأوضــح أن هــذه الورشــة التدريبيــة تركــز عــى عــرض طــرق 

اســتخدام مجموعــة مــن تطبيقــات Google لتطويــر األعــال األكادمييــة 

ــن  ــر م ــت، والكث ــة الكوي ــاب يف جامع ــس والط ــة التدري ــاء هيئ ألعض

ــتفادة  ــاب االس ــس والط ــة التدري ــاء هيئ ــن ألعض ــات ميك ــذه التطبيق ه

ــي.  ــب األكادميــي والبحث ــا يف الجان منه

و أوضــح د. الرحــان أنــه تــم تقســيم التطبيقــات يف هــذه الــدورة 

ــا التــي تقدمهــا  حســب الوظائــف التــي مــن املمكــن أن  تؤديهــا واملزاي

لألكادمييــن، مثــل تطبيقــات تســهل عمليــة التواصــل والتعــاون والعمــل 

املشــرتك  ، وتطبيقــات أخــرى ميكــن اســتخدامها يف عمليــات جمــع 

وتحليــل البيانــات واملعلومــات،  واملســاعدة يف عــرض ومشــاركة النتائــج 

ــن.  لآلخري

وبدورهــا ، رصحــت أ.د. ليــى نايــف معــروف مســاعد نائــب مديــر 

ــة ورشــة  ــي الخارجــي واالستشــارات ،  أن أهمي الجامعــة للتعــاون البحث

عمــل تطبيقــات   Google  تــأيت مــن حــرص املكتــب عــى تنميــة 

ــا  يف التعامــل  ــة الدراســات العلي ــة التدريــس وطلب مهــارات أعضــاء هيئ

Goog-  مــع الحاســب  اآليل واالنرتنــت وتعزيــز معرفتهــم بتطبيقــات

ــال  ــراً لإلقب ــي . ونظ ــخيص واألكادمي ــد الش ــى الصعي ــتخداماتها ع le واس

الشــديد عليهــا مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس وطلبــة الدراســات العليا 

ــة. ني لثا ــره ا ــة للم ــام الورش ــة ، تق ــات الجامع ــف كلي مبختل

املشــاركن، و قامــت  الشــهادات عــى  تــم توزيــع  الختــام  ويف 

لــه  شــاكرة  الرحــان  د.هشــام  بتكريــم  معــروف  ليــى  .د.  أ

العمــل. ورشــة  تقديــم  يف  املبذولــة  جهــوده 

نظم قطاع األبحاث ممثاًل 
بمكتب التعاون البحثي 

الخارجي واالستشارات ورشة 
 Google عمل تطبيقات

 Google ورشة تطبيقات
لألكادمييني
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حت��ت رعايــة نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث األســتاذ الدكتــور جاســم 
يوســف الكنــدري ، نظــم مكتــب نائــب مديــر الجامعــة لألبحــاث  ممثــاً 

ــوان  ــي الخارجــي واالستشــارات ورشــة عمــل  بعن ــب التعــاون البحث مبكت

)أساســيات علــم البيانــات باســتخدام برنامــج System  R( حــارضت  فيهــا  

عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة العلــوم  بجامعــة الكويــت - قســم االحصــاء 

وبحــوث العمليــات د. فاطمــة القــاف، وذلــك يف يــوم الثاثــاء املوافــق 26 

نوفمــر 2019 يف قاعــة االبتــكار املؤســي يف حــرم الخالديــة الجامعــي.

كتــاب أ.د. نوريــة العويض

مكتــب نائب مدير الجامعة 
بمكتب  ممثاًل  لألبحاث 

الخارجي  البحثي  التعاون 
ورشة  ينظم  واالستشارات 

عمل أساســيات علم البيانات 
R System برنامج  باستخدام 

واســتعرضت د. القــاف  خــال الورشــة طريقــة اســتخراج وإعــداد البيانات 

، وتوليــد الرســوم البيانيــة، وأساســيات التعلــم اآليل: االنحــدار والتصنيــف، 

ومهــارات الرمجــة.

و أوضحــت د. القــاف بــأن البيانــات مهمــة يف عرنــا الحــايل، فهــي تعتــر 

“نفــط القــرن الواحــد والعريــن”، وأضافــت أنــه باإلمــكان  تبســيط علــم 

ــة  ــهلة وواضح ــة س ــات بطريق ــذ املوضوع ــة  وتنفي ــم اآلل ــات وتعل البيان

وذلــك  باســتخدام برنامــج R ، الــذي يعــد واحــدا مــن أكــر اللغــات 

ــة شــعبية. اإلحصائي

وبدورهــا رصحــت أ.د. ليــى نايــف معــروف مســاعد نائــب مديــر الجامعــة 

للتعــاون البحثــي الخارجــي واالستشــارات بــأن املكتــب يحــرص عــى إقامــة 

ــدوره  ــذي ب ــات ال ــم البيان ــيط عل ــاهم يف تبس ــي تس ــدورات الت ــذه ال ه

يســاعد أعضــاء هيئــة التدريــس و طلبــة الدراســات العليا بجامعــة الكويت 

يف تطويــر مهــارات الرمجــة و التصنيــف و إعــداد البيانــات بطريقــة ســهلة 

.R System ومبســطة مــن خــال تطبيــق

ــم د.فاطمــة القــاف شــاكرة  ــام قامــت أ.د. ليــى معــروف بتكري ويف الخت

ــة يف تقديــم ورشــة العمــل. لهــا جهودهــا املبذول

أ.د. ليــى معروف مع املشــاركن يف الورشــة

R  ورشة عمل نظام

الكويــت  بجامعــة  العلــوم  كليــة  يف  الكيميــاء  قســم  حق��ق 
مؤخــراً إنجــازاً علميــاً رائــداً يف مجــال البحــث العلمــي، حيــث 

ــاً  ــاء كتاب ــم الكيمي ــتاذة يف قس ــويض، األس ــة الع ــزت أ.د. نوري أنج

بعنــوان:  متخصصــاً 

”Gas-Phase Pyrolytic Reactions Synthesis, 

Mechanisms, and Kinetics”.

وقــد رشعــت أ.د. العــويض بإعــداد الكتــاب بنــاًء عــى دعــوة تلقتهــا 

أكــر دور  تعــد واحــدة مــن  التــي   ،John Wiley مــن مؤسســة 

ــة  ــة والبحثي ــرة العلمي ــوء الخ ــى ض ــامل، ع ــة يف الع ــر املتخصص الن

 300 الواســعة للدكتــورة يف هــذا املجــال. وقــد جــاء الكتــاب يف 

بشــكل واضــح ومنظــم  تغطــي  7 فصــول  عــى  صفحــة مقســمة 

الحــراري،  باالنحــال  الخاصــة  التفاعــات  مبجــال  مايتعلــق  كل 

ــواد  ــن امل ــد م ــر العدي ــتخدامها يف تحض ــب اس ــت جوان ــث تناول حي

اتبــاع  خــال  مــن  وذلــك  الحيويــة،  التطبيقــات  ذات  الكيميائيــة 

طريقــة فعالــة متيزهــا عــن طــرق التحضــر التقليديــة املتعــارف 

ــات. ــذه التفاع ــة ه ــة وميكانيكي ــرق إىل آلي ــب التط ــا، إىل جان عليه

وقــد أســهمت الخــرات التخصصيــة املتنوعــة لألســتاذة الدكتــورة 

ــال  ــذا املج ــرزت يف ه ــي ب ــرات الت ــة الثغ ــويض يف معالج ــة الع نوري

ــن  رص ــعٍ  ــة مرج ــاب مبثاب ــر الكت ــث يعت ــاء، حي ــوي يف الكيمي الحي

. ل ملجــا ا ا  هــذ يف  ئــن  ملبتد وا حثــن  للبا

في  الكيمياء  قسم 
كليــة العلوم يحقق إنجازًا 

مجال                            رائدًا في  علميًا 
الحراري االنحالل  تفاعالت 

كتاب أ.د. نورية العوضي
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األكادميــي  العــام  خــال  للكليــات  البحثــي  النشــاط  أظه��ر 
 672 األبحــاث  إجــايل  بلــغ  حيــث  واعــداً،  منــواً   2018/2019

إحصائيات أحباث الكليات 2019/2018

القطاع يسعى لتوسعة قاعدة 
التعاون البحثي والشراكات 

العلمية وعقد اتفاقيات جديدة 
مع القطاعات الحكومية 

والخاصة لمعالجة القضايا العلمية 
المعقدة من خالل األبحاث 

والمشاريع المشتركة

وتبــر  املؤسســية،  األبحــاث  مجــال  حيويــة  تعكــس  مروعــاً 

ــال  ــن خ ــتقبل. وم ــي يف املس ــي والبحث ــاج العلم ــن اإلنت ــد م باملزي

ــاع  ــجل القط ــة، س ــه املختلف ــد جوانب ــي ورص ــاط البحث ــة النش متابع

إجــايل 672 مروعــاً بحثيــاً يف مختلــف مراحــل التطــور مابــن جــاٍر 

ــة أغســطس 2019.  ــى نهاي ــد الدراســة واالعتــاد حت ومســتكمل وقي

وقــد أظهــر إجــايل املشــاريع البحثيــة ارتفــاع اعتــاد الكليــات 

ــي  ــث العلم ــم البح ــام دع ــة يف نظ ــوارد املتاح ــهيات وامل ــى التس ع

ــوم  ــة يف العل ــم البحثي ــة اهتاماته ــاث يف متابع ــاع األبح ــع لقط التاب

اإلنســانية.  والعلــوم  اآلداب  ويف  والتطبيقيــة،  األساســية 

املنــح  الدعــم تحــت عــر فئــات مــن  ويقــدم قطــاع األبحــاث 

لتلبيــة  مســتويات  ثاثــة  تحــت  التمويــل  يوفــر  كــا  البحثيــة، 

ــة  ــرة. وتنظــم عملي احتياجــات املشــاريع الصغــرة واملتوســطة والكب

ــاث يف  ــاع األبح ــا قط ــددة وثقه ــن مح ــد وقوان ــح قواع ــم املن تقدي

دليــل قواعــد وإجــراءات دعــم البحــث العلمــي، حيــث يحتــوي 

الســليم  التخطيــط  عــى  الباحثــن  تســاعد  التــي  القوانــن  عــى 

تعزيز التصنيف العالمي 
لجامعة الكويت يتطلب إشراك 

جميع الكليات في مجال 
األبحاث المتقدمة

 672 يرصد  األبحاث  قطاع 
للكليات  بحثيًا  مشروعًا 

الممولة  األبحاث  مجال  في 
األكاديمي  العام  خالل 

2019/2018

قطاع األبحاث يعزز ثقافة الجودة العالية في أبحاث جامعة الكويت
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املتاحــة. ويف  واملــوارد  للوائــح  وفقــاً  البحثيــة  مشــاريعهم  إلنجــاز 

ضــوء ســعيه الدائــم لتوســعة نطــاق مشــاركة الكليــات يف مجــال 

ــة  ــى مراجع ــايل ع ــت الح ــاع يف الوق ــف القط ــة، يعك ــاث املمول األبح

أكــر مرونــة  الدعــم  نظــام  لجعــل  الحاليــة  اللوائــح واإلجــراءات 

ــق  ــرة يف تحقي ــة املتوف ــح البحثي ــن املن ــن لاســتفادة م ــاً للباحث وجذب

األبحــاث  قطــاع  إســرتاتيجية  تقــوم  لذلــك،  العلميــة.  طموحاتهــم 

ــور  ــاء جس ــاث، وبن ــم األبح ــام دع ــن يف نظ ــة الباحث ــز ثق ــى تعزي ع

ــع  ــة م ــة والبحثي ــراكات العلمي ــر ال ــات، وتطوي ــع الكلي ــل م التواص

ــل  ــي تعم ــزة للبحــث العلم ــة محف ــق بيئ ــة، وخل املؤسســات الخارجي

ــرة. ــة واملبتك ــاث املتقدم ــاز األبح ــى إنج ــات ع ــجيع الكلي ــى تش ع

أعضــاء  أبحــاث  عــدد  خــال  مــن  اإلســرتاتيجية  هــذه  وتتضــح 

ــرض  ــيتم ع ــث س ــددة، حي ــة مح ــرتة زمني ــال ف ــس خ ــة التدري هيئ

نهايــة  حتــى  لإلحصائيــات  وفقــاً  املؤســي  البحثــي  النشــاط 

6( ســيتم عــرض  1 إىل  أغســطس 2019. وفيــا يــي ) الجــداول مــن 

األكادميــي  العــام  العلميــة خــال  األبحــاث  تفاصيــل إحصائيــات 

حســب  البحثــي  النشــاط  بإجــايل  يتعلــق  فيــا   2018/2019

إجــايل  جانــب  إىل  املنــح،  وفئــات  التمويــل  ومصــدر  الكليــة 

يف  واملنشــورة  املمولــة  األبحــاث  عــن  الناتجــة  البحثيــة  األوراق 

املجــات ذات عامــل التأثــر واملصنفــة وفقــاً لفهــرس JCR عــى 

تقومييــة. 7 ســنوات  مــدى 
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