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 نائب مدير 
اجلامعة
 لألبحاث

نشـرة

اللطيف  عبد  وأ.د  لألبحاث،  الجامعة 
للشؤون  المساعد  العميد  الخليفي، 
األكاديمية في كلية الهندسة والبترول، 
المساعد  العميد  المسلم،  عزة  ود. 

بذل  األبحاث  إدارة  تواصل 
مجال  في  المستمرة  جهودها 
األداء  عالية  الحوسبة  توفير 
وطلبة  التدريس  هيئة  ألعضاء 
أهدافهم  إلنجاز  العليا  الدراسات 
البحثية بسرعة ودقة، حيث تعمل 
حاليًا على تعريف  الباحثين على 

 
خطوة  األبحاث  إدارة  أنجزت 
مهمتها  اتجاه  في  جديدة 
البنى  أحدث  بتطوير  الخاصة 
والمختبرات  والخدمات  التحتية 
النموذجية في جميع كليات جامعة 
التسهيالت  برنامج  الكويت تحت 
للمختبرات  بافتتاحها  العامة 
في   )ESF( الهندسية  العلمية 
تم  وقد  والبترول.  الهندسة  كلية 
افتتاح هذه المختبرات رسميًا في 
أ.د  بحضور   2010 إبريل   26
الجامعة  مدير  نائب  الثاقب،  فهد 

نظام إنتل تم تركيبه 
في مركز جامعة الكويت 

المعلومات لتكنولوجيا 

)2 ص   . . . تتمة  (   

مركزية  مختبرات  ثالثة  تفتتح  والبترول  الهندسة  كلية 
تكنولوجيا  مجاالت  في  المتقدمة  األبحاث  إلنجاز  

النفطية والسوائل  الموصالت  وأشباه  النانو 

د.ك ماليني   3 بتكلفة  سنوات  ثالث  استغرق  الذي  املشروع 

لمدير  ممثاًل  لألبحاث 
جامعة الكويت أ.د عبد 
اهلل الفهيد، وحضور أ.د 
طاهر الصحاف، عميد 
كلية الهندسة والبترول، 
 ، لبابيدي  هيثم  وأ.د 
السماوي،  نجيب  وأ.د 
مدير  نائب  مساعدا 

المختبرات  وشؤون  لألبحاث 
إلى  باإلضافة  العلوم،  كلية  في 

األساتذة والباحثين والفنيين.
)12 ص   . . . تتمة  (   

معتمدًا  تقريرًا  يقدمون  الخبراء 
لألبحاث الجامعة  مدير  لنائب 

)27 ص   . . . تتمة  (   

تحدد  الخارجيين  الخبراء  لجنة 
األبحاث إلدارة  إستراتيجية عملية 

األداء” تقييم  “تقرير  توصيات  لتنفيذ 
احتوى تقرير تقييم أداء إدارة األبحاث 
المقدم لمدير الجامعة في يوليو 2008 
القطاع  ألداء  شاملة  صورٍة  على 

من  وسلسلة  البحثي 
الضروريــة  التوصيات 
بـاألنشطــة  لالرتقــاء   
وبلوغ  الجامعية  البحثيــة 
من  العالمية  المقاييس 
العلمي.  والتميز  الجودة 
ويمثل هذا التقرير ركيزة 
األبحاث  إلدارة  مهمة 

على  تعمل  مالئمة  عمٍل  خطة  لرسم 
عملية  أهداف  إلى  التوصيات  تحويل 
ذلك،  على  بناًء  تحقيقها.  الممكن  من 

من  مستقلة  لجنٍة  تشكيل  تم 
للنظر  الخارجيين  المستشارين 
خطة  واقتراح  التوصيات  في 

عمٍل لتنفيذها، حيث قامت إدارة 
خبراء  ثالثة  بدعوة  األبحاث 

التحضيرات جارية لعقد 
ورشة عمل حول 
“الحوسبة عالية

 األداء )HPC(” إلفادة
 أعضاء هيئة التدريس
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ذات  للمناطق  مالئمة  تقنياتها 
أبدت  العالي. وقد  الملحي  التركيز 
الحكومة  من  المدعومة  الشركة 
في  بالمساهمة  اهتمامها  الكورية 
جامعة   في  البحث  أنشطة  تطوير 
االتفاقية  توقيع  وسيلي  الكويت. 
والخبراء  الباحثين  تبادل  مباشرة 
المستقبلية  المشاريع  لبحث 
المحلية.  البيئية  القضايا   ودراسة 
من  الباحثين  من  فريق  وسيقوم 
جامعة الكويت بزيارة مقر أبحاث 
لبحث  كوريا  في  إيكوفل  شركة 
كما  التعاون،  ومجاالت  سبل 
سبل  ببحث  أيضًا  الفريق  سيقوم 
من  العديد  مع  والتنسيق  التعاون 
األخرى  والجامعات  المؤسسات 
أن  المخطط  ومن  كوريا،  في 
مايو  شهر  نهاية  مع  الزيارة  تتم 

.2010

سرعة  ذات  برامجًا  تتطلب  التي 
كبيرة وقوة حوسبية عالية.

إدارة  قبل  من  لجنة  تشكيل  تم  وقد 
تطوير  وتخطيط  لمتابعة  األبحاث 
الخدمات الحوسبية المتقدمة، يرأسها 
نائب  مساعد   لبابيدي،  هيثم  أ.د 

مــذكــرة  تــوقــع  األبحـــاث  إدارة 
البحثــي للتعــاون  إيكوفــل  مــع  تفاهــم 

لمهمتـهـا  استـمـرارًا 
البحثي  بالتعاون  الخاصة 
الخارجية،  المؤسسات  مع 
في  األبحاث  إدارة  دخلت 
شركة  مع  تعاونية  شراكٍة 
المحدودة  الكورية  إيكوفل 
باستصالح  المتخصصة 
المياه.  ومعالجة  التربة 

اتفاقية

 تمهد الطريق 

نحو األبحاث

 المتقدمة والتنسيق

التكنولوجي

للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  فقد 
وشركة  األبحاث  إدارة  بين  البحثي 
إيكوفل في 5 يناير 2010 في مكتب 
وقد  لألبحاث.  الجامعة  مدير  نائب 
وقع االتفاقية أ.د. فهد الثاقـب، نائب

وممثل  لألبحاث،  الجامعة  مدير 
كانا  مارتين  السيد  إيكوفل  شركة 
األوسط  الشرق  منطقة  مدير  فان، 
الشركة.  في  أفريقيا  شمال  وإقليم 
السيد  أيضًا  التوقيع  حضر  وقد 
األعمال  تطوير  رئيس  كيم،  إيريك 
الدولية في الشركة، كما حضر من 

أ.د.  إدارة األبحاث 
هيثم لبـابيدي وأ.د. 
السمـاوي  نجيب 

مسـاعدا نائب مدير الجامعة لألبحاث، 
المستشار  الليل،  أبو  إبراهيم  وأ.د. 
القانوني في اإلدارة. 

االتفــاقية  وستفتــح 
األبواب نحو األبحاث 
والتنسيــق  المتقدمـة 
التكنولوجي من خالل 
العلمــي،  التعــاون 
مجال  في  وخاصًة 
المتعلقة  المشاريع 
التربة  باستصالح 
الذي  المجال  وهو  المياه،  ومعالجة 
في  الثالث  المركز  فيه  إيكوفل  تحتل 
التقنية  في  والثاني  المشاريع  حجم 
شركة  وتعتبر  االختراع.  وبراءات 
حكومية  هيئة  من  جزءًا  إيكوفل 
بالتلوث  التحكم  في مجال  متخصصة 
يجعل  مما  وأبحاثه،  الساحلي 

مذكرة التفاهم بين إدارة األبحاث وإيكوفل

الذي  إنتل  لنظام  المتعددة  اإلمكانيات 
تم الحصول عليه مؤخرًا. 

مندمجة  كتلة  المتقدم  النظام  ويتضمن 
األداء  عالية  حوسبية  وحدة   16 من 
مستخدمة معالجات إنتل متعددة النوى 
)®Xeon(. وقد تم تركيب النظام في 
تم  كما  المعلومات،  تكنولوجيا  مركز 

ربطه بالشبكة وتوفير السعة المكانية 
المطلوبة لتشغيله. 

سيتم  الجهاز،  تشغيل  تم  أن  وبعد 
شركة  قبل  من  عمل  ورشة  تنظيم 
وتقديم  عمله  نظام  لعرض  إنتل 
المتعددة لخدمة أعضاء هيئة  مزاياه 
26(التدريس في إنجاز مختلف التطبيقات  ص   . . . تتمة  (   

1(نظام إنتل تم تركيبه في مركز جامعة الكويت لتكنولوجيا المعلومات  ص   . . . تتمة  (...   
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والبترول والعلوم والطب، ومختبرات 
مبارك  ومستشفى  العامة  التسهيالت 
الكبير التعليمي. وقد تم من خالل هذه 
في  بالمختصين  االلتقاء  الزيارة 

وفرت المناسبة أيضًا الفرصة المالئمة 
لتقديم  غّنام  الدكتور مصطفى  لألستاذ 

عرٍض تقني حول الموضوع. 

وقد نتج عن اللقاء محادثاٍت مثمرة بين 
الجانبين، إدارة األبحاث وشركة بوينغ. 
أسس  التنسيق  هذا  يرسي  أن  وُيتوقع 
تعاوٍن متيٍن سيسهم بفاعلية بإنشاء مركز 
الطاقة المتجددة في موقع مدينة صباح 
السالم الجامعية الجديد في الشدادية ، كما 
أنه يعتبر ذا أهمية كبيرة للبدء في تنفيذ 
برنامج  المشتركة من خالل  المشاريع 

األوفست.

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  استقبل 
من شركة بوينغ  وفداً  لألبحاث مؤخراً 
لالجتماع مع أ.د. فهد الثاقب، نائب مدير 
الجــامعة لألبحــاث ومساعديه أ.د. هيثم 
لبابيدي وأ.د. نجيب السماوي، باإلضافة 
كلية  عميد  الصحاف  طاهر  أ.د.  إلى 
المطيري  علي  ود.  والبترول  الهندسة 
رئيس قسم الهندسة الكهربائية للوقوف 
على اإلمكانيات المتاحة للتعاون البحثي 
في المجاالت الحيوية للخاليا الضوئية 

والطاقة المتجددة. 

مالئمة  فرصة  الزيارة  أتاحت  وقد 
مدير  الفهيد،  اهلل  عبد  أ.د.  للقاء  للوفد 
جامعة الكويت وللقيام بجولة في مرافق 
العلمية  المختبرات  خاصة  الجامعة، 
الهندسية التي تم افتتاحها مؤخرًا في كلية 
مختبر  تضم  والتي  والبترول  الهندسة 
جامعة الكويت ألبحاث تكنولوجيا النانو 
الكويت  )KUNRF(، ومختبر جامعة 
 .)KUSRF( ألبحاث أشباه الموصالت
وتجهيزاتها  المختبرات  هذه  أن  وُيذكر 
على أعلى المستويات العلمية وأحدثها، 
حيث سيتم استخدامها إلنجاز الدراسات 
قدرات  وتطوير  والمتعمقة  الدقيقة 

إدارة األبحاث تستقبل وفد 
بوينغ للشروع في تنفيذ المشاريع المشتركة

وفد شركة بوينغ يزور مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث الستكشاف 
اإلمكانيات البحثية في مجاالت الخاليا الضوئية والطاقة المتجددة

والتطوير  البحث 
في  واستخدامهـا 
العلمـي  االبتكــار 
ف  ستكشا ال ا و
ومــن  البحثــي. 
بالـذكــر  الجديــر 
محــادثــات  أن 
وفد  مع  التنسيق 
من  مستمرة  بوينغ 
 ،2009 نوفمبـر 
الوفد  قام  عندما 
األخيرة  بزيارته 

إلدارة األبحاث لبحث إمكانيات التنسيق 
والتعاون. بعد ذلك، تطورت االتصاالت 
الجارية بشكل فّعال حتى نشأت فكرة 
توقيع اتفاقية سرية المعلومات، وتالها 
بتقييم  اهتمامها  عن  الشركة  تعبير 
البنية التحتية البحثية في جامعة الكويت 
فيها  والتطوير  البحث  وأنشطة 
وقدراتها في مجاالت الخاليا الضوئية 
والطاقة المتجددة، وهي المجاالت التي 
صلب  في  األبحاث  إدارة  وضعتها 
الوفد  أعجب  وبينما  سلفًا.  أولوياتها 
بمتانة البنية التحتية في جامعة الكويت 
ومصادر معداتها الحديثة والمتطورة، 

)11 ص   . . . تتمة  (   3

إنشاء حول  المطلوبة  المعلومات  لجمع  الخبراء  من  وفدًا  تستقبل   إدارةاألبحاث 
الخليجي التعاون  مجلس  دول  في  والتدريب  لألبحاث  نووي  مفاعل   مركز 

حول  العمل  ورشة  إطار  في 
مجلس  دول  في  النووية  الطاقة 
أقامها  التي  الخليجي  التعاون 
العلمية  لألبحـاث  الكويت  معهد 
مايو،   4-3 من  الفترة  خالل 
يوم  األبحـاث  إدارة  استضافت 
 2010/5/4 الموافق  الثالثاء 
الدولية  الوكالة  من  خبراء 
الكويت  ومعهد  الذرية  للطاقة 
وباحثين  العلمية  لألبحاث 

جمع  بهدف  الخليجية  الدول  من 
واألمنية  الفنية  المعلومات  وتحليل 
مفاعل  مركز  إلنشاء  الضرورية 
لدول  والتدريب  لألبحاث  نووي 

الخليجي.  التعاون  مجلس 

السيدة  من  كل  الوفد  تضمن  وقد 
فرانسوا مالوسر و د. ستيف ريس و 
السيد خوزيه لوليش من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، و د. إلهام القرضاوي من 
قطر، و د. خالد العيسى من السعودية، 

من  الجاسم  حسين  ود. 
من  كل  و  البحرين، 
العجمي  ضاري  د. 
ود.  الهدبان  يحيى  ود. 
عادل  ود.  المال   أحمد 
قبازرد من معهد الكويت 
وقد  العلمية.  لألبحـاث 
األبحـاث  إدارة  أعدت 
بهذا الخصوص برنامج 
الهندسة  لكليات  زيارة 
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أعضاء  تعرف  التمهيدي  البحث  سلفة  ندوة 
في  العلمية  بالبيئة  الجدد  الكويتيين  التدريس  هيئة 
األبحاث إلنجاز  المتاحة  والفرص  الكويت،  جامعة 

العلمية  األبحاث  لدعم  األبحاث  إدارة  نظام  خالل  من   

مدرس،  بدرجة  الجدد  الكويتيين 
منذ  عامين  يكملوا  لم  والذين 
وتقدم  الكويت.  لجامعة  انضمامهم 
المنحة مرة واحدة فقط لعضو هيئة 
لم يحصل على أي  الذي  التدريس 
متلقي  ويصبح  آخر  ممول  بحٍث 
للمشروع،  الرئيس  الباحث  المنحة 
لكن السلفة ال تسمح بإضافة باحث 
مشارك )سواًء  كان مقيمًا أو غير 
مقيم(، وليس هناك تعيين للعمالة أو 
السفر كما ال يمكن  تحويل الميزانية 
من سنة مالية ألخرى. ويبلغ الحد 
األعلى لميزانية هذه المنحة 2000 
د.ك، ومدة المشروع عاٌم واحد فقط. 
ويبدأ مشروع سلفة البحث التمهيدي 
سنة  كل  من  أبريل  من  األول  في 
تقديم  الباحث  على  ويجب  مالية، 
تقريٍر نهائي عند اسكتمال مشروعه.

وقد أشار أ.د. الثاقب إلى أن سياسة 
إدارة األبحاث الحالية تشجع تطوير 
مع  والشراكات  البحثي  التعاون 
نشاٌط  وهو  الخارجية،  المؤسسات 
األبحاث  إدارة  مكتب  به  يضطلع 
للتعاون البحثي الخارجي. وإلدارة  4

التجهيزات على قدٍم وساق لعقد الندوة اخلاصة
)RIG( بسلفة البحث التمهيدي                      	 	

ندوة سلفة البحث التمهيدي

تنويري  لقاء  األبحاث  إدارة  نظمت 
التمهيدي  البحث  سلفة  حول  خاص 

سلفة  حول  تنويري  لقاء  تعقد  األبحاث  إدارة 
2010 أبريل  في   )RIG ( التمهيدي  البحث 

)RIG( في 5 أبريل 2010 ألعضاء 
هيئة التدريس الكويتيين الجدد الذين 
بدرجة  الكليات  لمختلف  انضموا 
البيئة   لتعريفهم على  مدرس ، وذلك 
العلمية في جامعة الكويت، والفرص 
العلمية  األبحاث  لهم إلنجاز  المتاحة 
من خالل نظام اإلدارة لدعم األبحاث. 
وقد ترأس اللقاء نائب مدير الجامعة 
بحضـور  الثاقـب  فهد  أ.د.  لألبحاث 
نائب  مساعد  السماوي  نجيب  أ.د. 

مريم  والسيدة  لألبحاث  الجامعة  مدير 
هذا  األبحاث.  إدارة  مديرة  الشمالي 
وقد رحب أ.د. الثاقب باألعضاء الجدد 
وقدم لهم تعريفًا مختصرًا حول البرامج 
المتوفر ألعضاء  الدعم  البحثية ونظام 
هيئة التدريس تحت تسع فئات من المنح 
البحثية. وتتضمن هذه الفئات: مشاريع 
أبحاث الجامعة لألبحاث ذات األصالة، 
لألبحاث  الخارجية  األبحاث  ومشاريع 
الخارجية،  المؤسسات  مع  المشتركة 
لتطوير  العامة  التسهيالت  ومشاريع 
والمختبرات  البحثية  التحتية  البنية 
الكويت،  جامعة  كليات  في  المركزية 
لتناول  الوطنية  األبحاث  ومشاريع 
من  والوطنية  اإلستراتيجية  القضايا 
متخصصة  بحثية  فرق  تشكيل  خالل 
أبحاث  ومشاريع  الخبراء،  من  مكونة 
األولويات للقضايا ذات التأثير المباشر 
مرض  )مثل  والمجتمع  الدولة  على 
الشرب  ومياه  الهواء  وتلوث  السكري 
والطاقة البديلة...إلخ(، ومشاريع أبحاث 
في  الخدمات  لتطوير  الجامعة  خدمة 
جامعة الكويت، ومشاريع أبحاث طلبة 
ألبحاث  المنح  لتقديم  العليا  الدراسات 
والدكتوراه،  الماجستير  درجتي  طلبة 

)29 ص   . . . تتمة  (   

مجلس  دول  أبحاث  مشاريع  وأخيراً 
التعاون الخليجي لألبحاث المشتركة مع 

دول  في  البحثية  والمراكز  المؤسسات 
مجلس التعاون.

البحث  سلفة  تهدف  ذلك،  إلى  إضافًة 
التمهيدي إلى تمهيد السبل أمام أعضاء 
نحو  الجدد  الكويتيين  التدريس  هيئة 
البدء بمشاركتهم في النشاط البحثي في 
تعريفهم  جانب  إلى  الكويت،  جامعة 
األبحاث  إدارة  في  البحثية  بالبرامج 
خالل  من  اإلبداعية  قدراتهم  وتطوير 
إنجاز األبحاث في المجاالت األساسية 
أ.د.  وأوضح  واإلنسانية.  والتطبيقية 
الثاقب أن إدارة األبحاث بدأت في تقديم 
برنامج سلفة البحث التمهيــدي منذ عـام 
تم  الحين  ذلك  ومنذ   ،2004/2003
اعتماد 199 منحة، منها 131 مشروع 
تم استكمالها بنجاح، و33 مشروع جاٍر، 
مشروع  و33  معتمدين،  ومشروعين 
ملغى. ومن الجدير بالذكر أن 62 عضو 
هيئة تدريس ممن استكملوا مشاريعهم 
لسلفة البحث التمهيدي قد تقدموا إلنجاز 
مشاريع أكبر وأعمق كباحثين رئيسيين، 
أخرى  لمشاريع  انضموا  آخرين  و24 
كباحثين مشاركين. وتظهر هذه األعداد 
كيف أن التشجيع األولّي الذي قدمته إدارة 
األبحاث للباحثين على هيئة سلفة البحث 

التمهيدي قد قاد إلى تعميق اهتمامهم 
وارتباطهم  ابتكاراتهم  وتنوع 
العلمية،  األبحاث  من  بالمزيد 
برنامج  في  أساسي  هدف  وهو 
حتى  التمهيدي،  البحث  سلفة 
التدريس  هيئة  أعضاء  يصبح 
الكويتيين الجدد مشاركين فاعلين 

في مجال األبحاث العلمية. 

التمهيدي  البحث  سلفة  وتنظم 
تمنح  حيث  محددة،  شروط 
التدريس  هيئة  ألعضاء  السلف 
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لجوائز  الترشيحات  باب  تفتح  األبحاث  إدارة 
2010/2009 األكاديمي  للعام  الباحثين 

5

تقدم اإلدارة
 10 جوائز سنويًا، 

6 منها في فئة
 الباحث المتميز 

و4 في فئة 
أفضل باحث 
من الشباب

تطبيق معايير التقييم  الجديدة 
الختيار الفائزين بالجائزة

السنوية  عادتها  على  جريًا 
لتقديم  الكليات  جميع  دعوة  في 
الباحثين،  لجوائز  ترشيحاتها 
إعالنها  األبحاث  إدارة  عممت 
الجامعة الستخالص  لكليات  األول 
الباحث  فئتي  في  الترشيحات 
من  الباحثين  وأفضل  المتميز 
تعميم  إرسال  تم  فقد  الشباب. 
مرفقًا  الكليات  لعمداء  الجائزة 
 2010 الباحثين  جوائز  كتيب  به 
يحتوي على  والذي  حديثًا  الصادر 
األساسية  واإلجراءات  اإلرشادات 
الترشيح  ونموذجي  للجوائز 

لتقييم.  وا

الباحثين  تحديد  عملية  وتتطلب 
لجميع  تنافسيًا  تقييمًا  المتميزين 
موحدة  لمعايير  وفقًا  المرشحين 
بناًء  الفائزين  اختيار  تسهل 

العلمي.  البحث  في  تميزهم  على 
العام  هذا  االختيار  عملية  وستشهد 
تطبيق نظاٍم محدٍد يعتمد على النقاط 

تم تطويره واعتماده مؤخرًا لتوحيد 
إجراءات التقييم وجعلها أكثر قابلية 
العلمية  المرشح  أنشطة  لقياس 
الفائزين  وتحديد  والمتخصصة 
وأفضل  المتميز  الباحث  بفئتي 
اعتماد  تم  كما  الشباب.  من  باحث 
مجلس  قبل  من  الجديدة  المعايير 
الجامعة في يوليو 2009، على أن 
يعمل بها ابتداًء من العام األكاديمي 

الحالي 2010/2009. 

الكليات  إخطار  تم  كما 
وتزويدهم  الجديدة  بالمعايير 
والتي  للتقييم  الجديدة  بالنماذج 
لتطبيقها  النقاط  نظام  توضح 
في  الترشيحات  تقييم  عند 
يليها  الجوائز،  لجنة  اجتماعات 
الذين  المرشحين  أسماء  إرسال 
إلدارة  وملفاتهم  اختيارهم  تم 
اإلجراءات  الستكمال  األبحاث 
في  الفائزين  باختيار  الخاصة 

فئة.  كل 

الترشيحات  رفع  ذلك  بعد  يتم 
مدير  الدكتور  لألستاذ  النهائية 
جامعة الكويت العتمادها، ومن ثم 
الفائزين.  أسماء  عن  اإلعالن  يتم 
وقد اتخذت إدارة األبحاث الخطوة 
من خالل  العملية  هذه  في  األولى 
دعوة وجهت إلى  جميع الباحثين  
تاريخ  حددت  كما  الكليات،  في 
نهائي  كموعٍد   2010 فبراير   24
لنيل  المرشحة  األسماء  لتسليم 

الجائزة. 

ولمعلومات الباحثين ، تقدم اإلدارة 
سنويًا 10 جوائز، 6 منها في فئة 
الباحث المتميز و 4 ألفضل باحٍث 

من الشباب. 
)17 ص   . . . تتمة  (   

معايير تقييم الجوائز

جوائز الباحثين

)29 ص   . . . تتمة  (   

معايير التقييممعايير التقييم
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موافقة  على  الحصول  بعد  إال 
مسبقة من إدارة األبحاث.

شراء  الباحثون  يتجنب  أن  يجب   •
دون  كبيرة  بكميات  المستهلكات 
مشروع  في  لها  فعلية  حاجٍة 

البحث.

التمويل  للجنة  الرابع  االجتماع  أما 
مشاريع   5 اعتماد  إلى  قاد  فقد 
بميزانية تبلغ 998,550 د.ك ، إلى 
رئيسة  توصيات  ثالث  اتخاذ  جانب 

كاآلتي:

التعديالت المقترحة لعملية تحكيم   .1
المنح  من  األولى  للفئة  المشروع 

)حتى 2500 د.ك(:

اعتمدت لجنة التمويل باإلجماع منح 
االختيار  حرية  الرئيسيين  الباحثين 
خارجي  أو  داخلي  محكم  تحديد  في 
واحد لتحكيم مشروع بحثهم األصلي 
التمويل.  على  للحصول  المقدم 
هذه  على  االختيار  حرية  وتقتصر 

الفئة من المشاريع فقط.

2. عمل لجان البحث العلمي:

اعتمدت لجنة التمويل تفويض لجنة 
األبحاث  إدارة  في  التنفيذي  المكتب 
البحث  لجان  أنشطة  على  لإلشراف 
أشهر  خالل  الكليات  في  العلمي 
الصيف )من 1 يونيو إلى 1 أكتوبر( 
من كل عام أكاديمي للفئة األولى من 

المشاريع )حتى 2500 د.ك(.

هذا  وفي  بسالسة.  اإلجراءات 
السياق، تم اتخاذ العديد من القرارات 
الرئيسة في اجتماعات لجنة التمويل 
يتعلق  فيما  مؤخرًا  عقدت  التي 
السياسة  وجوانب  المنح  باعتماد 
اجتماعات  ففي  وتنظيمها.  البحثية 
تم  والخامس،  والرابع  الثالث  اللجنة 
اعتماد 15 مشروع بميزانية إجمالية 
بلغت 1,451,751 د.ك. إضافًة إلى 
اتخاذ قرارات بشأن عملية  تم  ذلك، 
األبحاث  جودة  وتحسين  التحكيم 
كما  البحثية  الجوانب  من  وغيرها 

هو مذكور فيما يلي:
 

التمويل  للجنة  الثالث  االجتماع  في 
تبلغ  بميزانية  مشاريع   7 اعتماد  تم 
ذلك،  إلى  إضافة  د.ك.   334,351
المشتريات،  إجراءات  تناول  تم 
وخاصة المتعلقة بالشروط اإللزامية 
لعملية الشراء واستخدام المستهلكات 
تحتم  والتي  األبحاث  مشاريع  في 

الباحثين بالشروط اآلتية: التزام 

المبالغ  استخدام  يتم  أن  يجب   •
في  للمستهلكات  المخصصة 
المواد  لشراء  بحث  مشروع 
للمشروع  المطلوبة  والكيماويات 
الميزانية  ذاته. واليمكن استخدام 
لمشاريع  البند  لهذا  المحددة 

أخرى.

المستهلكات  استخدام  اليجوز   •
ميزانية  من  شراؤها  تم  التي 
مشروع بحث إلجراء تجارب أو 
أخرى،  بحثية  لمشاريع  تحليالت  6

تصدر  ألبحاث  ا رة  ا د إ في  لتمويل  ا لجنة 
لث  لثا ا تها  عا جتما ا خالل  مهمة  توصيات 

2010/2009 ديمي  ألكا ا م  للعا لخامس  وا بع  لرا وا
الميزانيات ذات  للمشاريع  الرئيسيون  الباحثون 

خارجي  محكٍم  بين  االختيار  حرية  اآلن  لهم  المنخفضة   
أبحاثهم مشاريع  لتقييم  داخلي  أو 

في األبحاث  جودة  رفع  بشأن  املعتمد  القرار 
2010 إبريل   1 منذ  فّعاالً  أصبح  الكويت  جامعة 

تنظم قواعد وإجراءات دعم األبحاث 
المنح  تقديم  عملية  األبحاث  بإدارة 
البحثية للكليات إلنجاز األبحاث ذات 
على  النظام  ويقوم  العالية.  الجودة 
تطبق  موحدة  تقييٍم  وآلية  إجراءاٍت 
التخاذ  تمهيدًا  المشاريع  جميع  على 
بالمنح  الخاصة  التمويل  قرارات 
هو  التمويل  قرار  ويعتبر  البحثية. 
الباحثين  تنفيذ  في  األساسي  العامل 
مختلف  على  والحصول  لمشاريعهم 
والمتطلبات  والمصادر  الخدمات 
ونظرًا  البحث.  لتنفيذ  الضرورية 
المنح،   اعتماد  عملية  في  ألهميتها 
على  يتم  التمويل  قرارات  اتخاذ  فإن 
بإدارة  تشكيلهما  تم  لجنتين  مستوى 
األبحاث لتسهيل اتخاذ القرار المالئم 
العتماد المشروع وهما لجنة المكتب 

التنفيذي ولجنة التمويل. 

في  األولى  اللجنة  مهمة  وتتمثل 
الميزانيات  ذات  المنح  واعتماد  تقييم 
إدارة  مستوى  على  المنخفضة 
الثانية  تختص  بينما   ، األبحاث 
بشأن  الجماعي  القرار  اتخاذ  بعملية 
المنح األكبر حجمًا بمشاركة العمداء 
الكليات.  في  لألبحاث  المساعدين 
ويتم عقد اجتماعات المكتب التنفيذي 
عقد  يتم  بينما  أسبوعي،  بشكٍل 
واحدة  مرة  التمويل  لجنة  اجتماعات 
اجتماعات  يرأس  حيث  الشهر،  في 
الجامعة  مدير  نائب  اللجنتين  كال 

لألبحاث. 

االجتماعات  هذه  خالل  ويتم 
الخاصة  التمويل  قرارات  اتخاذ 
المرتفعة  الميزانيات  ذات  بالمشاريع 
مناقشة  جانب  إلى  والمنخفضة، 
المهمة  البحثية  والسياسات  الشؤون 
وسير  األبحاث  تنفيذ  لتسهيل 

)7 ص   . . . تتمة  (   

  قرارات لجنة التمويل
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رقم  المجلد   ، لألبحاث  الجامعة 
ديسمبر   / نوفمبر  عدد   -  )1(
تفعيل  يكون  أن  على   ،2009
إبريل   1 من  ابتداًء  المعتمد  القرار 
على  تلقائيًا  تطبيقه  وسيتم   .2010
هذا  منذ  األبحاث  مشاريع  جميع 

بعده.  وما  التاريخ 

تم  فقد  الخامس  االجتماع  في  أما 
تبلغ  بميزانية  مشاريع   3 اعتماد 

118,850 د.ك.

مقترح رفع جودة البحث العلمي   .3
في جامعة الكويت:

التمويل  لجنة  أعضاء  إخطار  تم 
لمدير  التنفيذية  اللجنة  بأن 
مقترح  اعتمدت  قد  الجامعة 
برفع  الخاص  األبحاث  إدارة 
جامعة  في  العلمي  البحث  جودة 
اإلعالن  تم  والذي  الكويت، 
نشرة  في  الكاملة  تفاصيله  عن 
مدير  نائب  مكتب   - األبحاث 

الجديدة  بالمجاالت  الكليات 
حيث  األولويات،  ألبحاث 
حاليًا  األبحاث  إدارة  بدأت 
التي  األبحاث  طلبات  استقبال 
الجديدة  المجاالت  تتناول 
البحثية  األولويات  من 
 .2010 إبريل   1 من  بدءًا 

وتتطلع إدارة األبحاث للمشاركة 
الكليات  جميع  من  الفّعالة 
البحثية  األولويات  مجال  في 
الخاصة  المزايا  واالستفادة من 

المجاالت الجديدة لألولويات البحثية

1.  الخدمات الصحية: الكفاءة والمتطلبات والمعوقات.
2.  تلوث الهواء الداخلي وتلوث مياه الشرب.

3.  مواءمة مخرجات نظام التعليم ومؤسسات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
4.  مرض السكري وعالقته بالسمنة والتغذية ونخر األسنان.

5.  األمن الغذائي والمائي.
6.  مشكلة االزدحام المروري وطرق حلها )النظم المعلوماتية والتوعية التربوية  والتشريعات  

     المنظمة(.
7.  تطوير تقنيات تحلية وتنقية المياه وتوطينها. 

8.  دراسة تأثير الملوثات على البيئة البحرية.
9.  طرق ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية.

10. التأثيرات الصحية والوبائية لسكان المناطق المجاورة لمحطات توليد الطاقة ومصافي  
      النفط.

توصيات  تعكس  عام،  وبشكٍل 
التــزامــات  التمــويــل  لجنــة 
األبحـــاث  إدارة  فــي  الميزانيـة 
مهد  مما  مشروع،   15 تجاه 
للمضي  الباحثين  أمام  الطريق 
واستخدام  مشاريعهم  بتنفيذ  قدمًا 
والخدمات  الميزانية  مخصصات 
إدارة  تقدمها  التي  المتخصصة 
الباحثون  ويحتاجها  األبحاث 
حدود  في  المشاريع  إلنجاز 

المحددة.  الزمنية  المدة 

لبحثية ا
ت 

يا لو و لأل
ة  يد لجد ا

ت 
ال لمجا ا

7

إدارة األبحاث تعلن تطبيق مجاالت جديدة من 
األولويات البحثية ابتداًء من  1 إبريل 2010

اجلديدة األولويات  مجاالت  في  أبحاث  طلبات  لتقدمي  الكليات  دعوة 

قدمت إدارة األبحاث نتائج استطالع 
لجنة  ألعضاء  البحثية  األولويات 
وإبداء  ونقاشها  لمراجعتها  التمويل 
الذي  اجتماعها  في  وذلك  الرأي 
 .2009 ديسمبر   6 بتاريخ  عقد 
مجاالت  عشرة  طرح  تم  وقد 
البحثية  األولويات  من  جديدة 
التي  االستبيان  نتائج  على  اعتمادًا 
أعضاء  تفضيل  حسب  تقييمها  تم 
ثمَّ  ومن  بالكليات،  التدريس  هيئة 
التمويل.  لجنة  قبل  من  اعتمادها 
في  االستبيان  نتائج  نشر  تم  وقد 

التوزيع النسبي لردود أعضاء  هيئة التدريس حسب الكلية    

6(لجنة التمويل في إدارة األبحاث تصدر توصيات مهمة                    ص   . . . تتمة  (...   

من   2009 نوفمبر/ديسمبر  عدد 
جميع  اخطار  تم  وقد  األبحاث.  نشرة 

المنح.  من  الفئة  بهذه 

يتم  الباحثين،  ولمعلومات 
األولويات  طلبات  تقديم 
النموذج  باستعمال  البحثية 
الخاص بذلك، والذي يمكن 
خالل  من  إليه  الوصول 
http:// موقع إدارة األبحاث
www.ovpr.kuniv.edu/
research.  ويقدم الجدول 
الجانبي المجاالت المعتمدة 
لــألولويـات  الجــديــدة 

البحثية.

)

(
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استكمااًل لمبادرتها الخاصة  بإشراك 
الملصق  يوم  تنظيم  في  الكليات 
العلمي كفعالية سنوية، رصدت إدارة 
الكليات  لدى  شديدًا  األبحاث حماسًا 
لتقديم منجزاتها العلمية عبر فعاليات 
الحدث  شهد  فقد  العلمي.  الملصق 
العام ظهور توجٍه ملحوظ نحو  هذا 
التنسيق بين الكليات مع اشتراك كلية 
العلوم وكلية الهندسة والبترول وكلية 
يومها  تنظيم  في  الجامعية  البنات 
 12 من  العلمي  للملصق  المشترك 
إلى 14 إبريل 2010. كذلك ، نظمت 
كليات العلوم الطبية األربع مؤتمرها 
العلمي  للملصق  عشر  الخامس 
تستعد  بينما   ،2010 إبريل   20 في 
يوم  لعقد  الست  اإلنسانية  الكليات 

الملصق خالل شهر مايو 2010.

األبحاث  إدارة  ترحب  جانبها  من 
بهذا التطور، حيث أنها تسعى دومًا 
نحو تعزيز مفهوم التنسيق والتعاون 
إنجاز  على  وتشجيعها  الكليات  بين 
الجودة  ذات  المشتركة  األبحاث 
مخرجات  عنها  ينتج  التي  العالية 
الملصق  أيام  عقد  ويعتبر  متميزة. 
للكليات  األمثل  المجال  العلمي 

وقد تم تنظيم الفعالية على مدى ثالثة 
الحضور  االفتتاح  شهد  حيث  أيام، 
إميريتوس  الدكتور  لألستاذ  المميز 
المصادر  وحدة  من  جونز،  جاريث 
الحيوية والتكنولوجيا الحيوية، ناسدا، 
إللقاء  دعوته  تمت  والذي  تايالند، 
تنوع   " حـول  االفتتاح  محاضرة 
للتكنولوجيا  البحرية  الفطريات 
لحيوية".  ا لمعـالجة  وا الحيويـة 

توجهـــًا تشهــد  العــام  لهــذا  امللصـــق  فعاليــات 
بينها املثمر  والتعـــاون  الكليــات  بيــن  التنسيــق  نحــو 

8

الكليات اإلنسانية الست تستعد لتنظيم
الفعالية على مدى ثالثة أيام في مايو 2010

العلوم  كليات 
والبترول  والهندسة 

توحد الجامعية  والبنات 
الملصق  يوم  إلقامة  جهودها 

2010/2009 مع للعام 
ملصٍق علمي  80 عرض 

الجامعية  والبنات  والبترول  والهندسة  العلوم  كليات 
للعام الملصق  يوم  إلقامة  جهودها  توحد 

علمي ملصٍق   80 عرض  مع   2010/2009  

لعلمي ا
صق 

لمل ا
م  يو

ت 
ليا فعا

لتنسيق نشاطها البحثي وجمع الباحثين 
بيئة  وخلق  التخصصات  مختلف  من 

العلمي.  واالبتكار  اإلبداع  لتشجيع 
ذات  العام  فعاليات هذا  تعتبر  لذلك، 
واضحًا  ظهر  حيث  خاصة،  أهمية 
التنسيق العلمي في الفعاليات الثالث 

نظمتهـا  التي 
العلوم،  كلية 
كز  مر و
العلوم الصحية 
وكليات اآلداب 

واإلنسانيات.

لـنـسـبــة  فـبــا
العلوم،  لـكليـة 

العــام  يشهــد 
 2010/2009
ليوم  عقدها 
العلمي  ملصقها 
بالتنسيق  الثالث 
الهندسة  كلية  مع 
وكلية  والبترول 
الجامعية،  البنات 
افتتاحه  تم  حيث 
إبريل   12 في 
2010 في قاعة المؤتمرات في مبنى 

اإلدارة الجامعية.

وقد تم عقد الحدث تحت رعاية أ.د. 
العلوم،  كلية  عميد  الصقعبي،  بدر 
وحضور أ.د فهد الثاقب، نائب مدير 
الجامعة لألبحاث ومساعداه أ.د. هيثم 

لبابيدي وأ.د. نجيب السماوي، و أ.د. 
طاهر الصحاف، عميد كلية الهندسة 
والبترول، و أ.د. قاسم صالح، عميد 
جذب  وقد  الجامعية.  البنات  كلية 
األساتذة  من  ضخمًا  عددًا  الحدث 
العليا،  الدراسات  وطلبة  والباحثين 
وحشد  الراعية  الشركات  جانب  إلى 

من المشاركين. 

)9 ص   . . . تتمة  (   
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شكرت وثمنت دعم إدارة األبحاث.

80 ملصٍق علمي  تم عرض  وقد 
كلية  من  ملصق   49 تضمنت  
كلية  من  ملصق   18 و  العلوم 
ملصٍق  و13  والبترول  الهندسة 
وقد   . الجامعية  البنات  كلية  من 
الملصقات  جميع  مراجعة  تمت 
من قبل أعضاء اللجنة الفنية، مما 
قاد إلى اإلعالن عن أفضل ثالثة 
المشاركة  الكليات  من  ملصقات 
وجوائز  التقدير  شهادات  ومنحها 
الناجحة.  الفعالية  ختام  في  مالية 
وفيما يلي أسماء الفائزين بجوائز 
أفضل الملصقات العلمية وعناوين 

أبحاثهم:

الثاني  اليوم  تاله   ،2008/2007
للملصق العلمي األكثر اتساعًا وشمواًل 
في عام 2009/2008، وصواًل إلى يوم 
والذي جاء  العام  لهذا  الثالث  الملصق 
شاماًل ومتنوعًا بجمعه لمختلف الكليات 
فعالية  في  والباحثين  والتخصصات 

واحدة. 

وقد تحدثت بشكٍل مطول عن الخدمات 
كلية  في  البحثي  والنشاط  البحثية 
الحالية  الخطط  على  مركزًة  العلوم، 
مختبرات  بناء  بإعادة  الخاصة  للكلية 
كلمة  تال  وقد  العامة.  التسهيالت 
االفتتاح فيلم وثائقي حول التكنولوجيا 
والمعدات الحديثة المتوفرة في الكلية 
حيث  العامة،  التسهيالت  مظلة  تحت 

خاصة  محاضرات  عقد  أيضًا  تم  وقد 
حيث  الحدث،  أيام  من  يوٍم  كل  في 
ألقيت محاضرة بعنوان" أشعة الليزر : 
من يحتاجها؟" للدكتور جاهجا كوكاج 
أخرى  ومحاضرة  الفيزياء،  قسم  من 
الجاهزية  مفترق طرق  بعنوان “على 
البحثية / الحل الحراري التحليلي الحالي 
لألستاذ   ”)PAP )كيمياء  والمستقبلي 
الدكتور عثمان الدسوقي من قسم الكيمياء. 

العميد  المسلم،  عزة  د.  رحبت  وقد  
العلوم  كلية  في  لألبحاث  المساعد 
أشادت  كما  المميز،  بالحضور 
لمبادرة  كاستجابٍة  التنسيقية  بالجهود 
تنظيم  إلى  قادت  التي  األبحاث  إدارة 
عام  في  األول  العلمي  الملصق  يوم 

)9 ص   . . . تتمة  (   

)28 ص   . . . تتمة  (   
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الفائزون من كلية العلوم

3- د. عبد الرحمن ، ساريج أتور، ساجو سايمون جايكوب، إسالم خان، خالد محمد خان.
     قسم العلوم األسرية، قسم التشريح، وقسم الكيمياء الحيوية،  مركز العلوم الصحية 

"Effect of lead exposure on the activity and expression of serine/threonine protein phos-
phatases in brain of young rats".)KD 200(

1- د. مصطفى معرفي،  أفروشيه، مقدسي، ماثيو 
    قسم الفيزياء 

"Study of spectral line shapes of rydberg states of alkaline earths due to rare gas collisions". 
)KD 500(

2- د. علي بو مجداد، سامي علي وآشا ماثيو
    قسم الكيمياء

"Effects of water/surfactant ratio and surfactant concentrations on Fe208 nanoparticles 
prepared by microermulsion route". )KD 300(

3- د.أماني العدساني، زوا بيرك وديفيد توش
    قسم العلوم البيولوجية

”Transdiferentiation of pancreatic AR42J-B13 cells to hepatocyte and ductal phenotypes"  
)KD 200(

1- د.عصام العوضي، 
    قسم الهندسة الميكانيكية.   

"Forced Convection flow in a wavy channel with a linearly increasing waviness at the 
entrance region"  )KD 500(

2- د. خلدون رحال ودانا دروبيوفا، 
    قسم الهندسة المدنية

"Behavior of reinforced concrete beams subjected to two different shear loading condi-
tions"  )KD 300(  

1- د.تسليم آرا ظفر، فاطمة الحساوي، فاطمة الخليفي، غنيمة الريس.  
    قسم العلوم األسرية  

”Effects of chickpea flour supplementation of the organoleptioc properties of white flour 
bread, blood glucose responses and subjective appetite in young Kuwaiti female“ )KD 500(

3- د. خالد الفضالة، 
    قسم الهندسة الميكانيكية. 

”Characterization of grain boundaries in copper using EBSD“  )KD 200(

2- د. نضال رحمن ، أنور اليتامى،  قاسم صالح
    قسم هندسة الكمبيوتر

”Comparison of clustering algorithms and protocols for wireless sensor network“ )KD 300(

الفائزون من كلية البنات الجامعية

الفائزون من كلية الهندسة والبترول
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دولة  ستصبح  فهل  المتحدة،  العربية 
الثالثة؟ وقام بعد ذلك بدعوة  الكويت 
على  الحضور  إلطالع  المتحدثين 
والتحديات  النووية  الطاقة  خيار 

به. المتعلقة 

مختلف  المحاضرون  تناول  وقد 
النووية  الطاقة  استخدامات  جوانب 
واإلشعاعات  النووي  والتعاون 
استخدام  مفهوم  كان  وقد  البيئية. 
السلمية  لألغراض  النووية  الطاقة 
وخاصًة   ، الندوة  محاور  صلب  في 
دولة  احتياجات  بتلبية  يتعلق  فيما 
الكهرباء  لتوليد  المتزايدة  الكويت 
الغازات  انبعاث  وتقليص  والماء 
عجلة  دفع  جانب  إلى  للبيئة،  الملوثة 
المعرفة  وتعزيز  التطبيقية  األبحاث 
المزيد من  وتوفير  التكنولوجيا  ونقل 

العمل.  فرص 

حول  بشارة  د.  كلمة  تركزت  وقد  10

بعقد  المتعلقة  لمهمتها  استكمااًل 
العلمية  االهتمامات  حول  الندوات 
نظمت   ، الكويت  بدولة  الصلة  ذات 
بعنـوان  نـدوة  مؤخرًا  األبحاث  إدارة 
"الطاقة النووية في دولة الكويت" في 
الكويت،  2010 في جامعة  إبريل   19
التطورات  أحدث  على  ركزت  حيث 
منها  االستفادة  وسبل  المجال  هذا  في 
فهد  أ.د.  وكان  الكويت.  دولة  في 
لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  الثاقب، 
وترأسها   ، الندوة  حضور  مقدمة  في 
أ. د. هيثم لبابيدي، مساعد نائب مدير 
تضمنت  حيث  لألبحاث،  الجامعة 
أحمد بشارة،  د.  الرئيسيين  المتحدثين 
الستخدام  الوطنية  اللجنة  عام  أمين 
السلمية،  لألغراض  النووية  الطاقة 
ود. نادر العوضي، نائب المدير العام 
الكويت  معهد  في  المعلومات  لشؤون 
االتصال  وضابط  العلمية  لألبحاث 
 ، الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  في 
مركز  مدير  الرفاعي،  طارق  ود. 
العلوم،  كلية  في  البيئية  اإلشعاعات 

الكويت. جامعة 

عمداء  من  حشد  الندوة  حضر  وقد 
الكليات ومساعدو العمداء والباحثون 
خاطبهم  حيث  والطلبة،  والفنيون 
االفتتاحية  كلمته  في  أ.د.لبابيدي 
أحد  النووية  الطاقة  كون  عن  متحدثًا 
تبنتها  التي  البديلة  الطاقة  خيارات 
بعد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
عام   في  الرياض  في  المنعقدة  القمة 
الكويت  دولة  لمبادرة  كنتيجة   2006
مشترك  خليجي  برنامج  لتنظيم 

النووية.  الطاقة  الستخدامات 

وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية الستخدام 
السلمية  لألغراض  النووية  الطاقة 
لدراسة إمكانية تأسيس برنامج للطاقة 

المحاضرون ركزوا على آخر التطورات في مجال 
الطاقة النووية وسبل االستفادة منها في دولة الكويت

بعنــوان  نــدوة  تنظــم  األبحــاث  إدارة 
الكويت” دولــة  فــي  لنــوويــة  ا “الطــاقة 

استخدام 
الطاقة النووية 

في توليد 
الكهرباء كان 

المحور الرئيس 
في الندوة

في  النووية 
دولة الكويت. 
أشــار  وقــد 
إلــى  أيضــًا 
خطط المملكة 
بيــة  لعــر ا
يــة  د لسعــو ا
ًا  خــر مـــؤ
مجمع  إلنشاء 
جديد  أبحاث 

تكنولوجيا  لتطوير 
النووية  الطاقة 
البديلة،  والطاقات 
تصبح  بذلك  وهي 
الثانية  الخليجية  الدولة 
برنامج  تتبنى  التي 
بعد  النووية  الطاقة 
اإلمارات  دولة 

تحديًا  القضايا  أكثر 
بدخول  يتعلق  فيما 
النووية  الطاقة  مجال 
خيار  فهو  للكويت، 
يتطلب  إستراتيجي 
بشأن  كاماًل  اهتمامًا 
أبعاده وأهدافه وتكلفته 
أو  الحاضر  في  سواًء 
الجانب  هذا  تطلب  لذلك،  المستقبل. 
مجال  في  للدخول  وتقاييم  دراسات 
السلمية،  لألغراض  النووية  الطاقة 
الكهربائية  الطاقة  مصادر  وتنويع 
المستقبلي وضمان  الطلب  لمواجهة 
يحقق  الذي  االقتصادي  التطور 

رفاهية المواطنين. 

الوطنية  اللجنة  أن  أيضًا  ذكر  وقد 
عام  منذ  أميري  بمرسوم  أنشئت  قد 
إليها مسؤولية إجراء  واحد، وأوكل 
الدراسات الضرورية تمهيدًا التخاذ 
على  بناًء  المالئم  الوطني  القرار 

نتائجها.

اإلحصائيات  إلى  وبالرجوع 
د.بشارة  ذكر  البيئية،  والدراسات 
أنها أثبتت أن دولة الكويت تعد من 
أكبر الدول المنتجة لغاز ثاني أكسيد 
الدراسات  على  وبناًء  الكربون. 

)11 ص   . . . تتمة  (   
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أو  الخارجي  التعرض  نتيجة  سواًء 
تكون  البيئية  واإلشعاعات  الداخلي. 
اإلنسان،  صنع  من  أو  طبيعية  أما 
صناعية  األخيرة  تكون  قد  حيث 
تحدث  وقد  طبية.  أو  عسكرية  أو 
وحدة  ارتباط  عن  أيضًا  طارق  د. 
المنتجات  بفحص  البيئية  اإلشعاعات 
فيما  المنتج  سالمة  الختبار  والمواد 
وقد  اإلشعاعية.  بمكوناته  يتعلق 
األسئلة  باب  بفتح  الندوة  اختتمت 
من  العديد  تم طرح  حيث   ، والنقاش 
عنها  أجاب  التي  المهمة  القضايا 
علمية  ندوٍة  ختام  في  المحاضرون 

ناجحة.

11 )11 ص   . . . تتمة  (   

يتبين  المتاحة،  للخيارات  األولية   
باستخدام  الكهرباء  توليد  أن 
الطاقة النووية يمثل خيارًا منافسًا 
من  وواعدًا  التجارية  الناحية  من 
إلى  سيؤدي  مما  البيئية،  الناحية 
كبرى  مستقبلية  مساهمة  تقديم 
وأمن  الكويت  دولة  اقتصاد  في 
ستتم  موضوع  وهو  فيها،  الطاقة 
في  وأعمق  أدق  بشكٍل  دراسته 
أضاف  كما  القريب.  المستقبل 
تقوم  الحالي،  الوقت  في  أنه 
الدراسات  مختلف  بإجراء  اللجنة 
النووية  للطاقة  بالحاجة  المتعلقة 
برنامجها،  وجدوى  الكويت  في 
الالزمة  السياسات  جانب  إلى 
النووية  الطاقة  وقوانين 
وإعداد  الدولية  واالتفاقيات 
الوطنية  العمل  قوة  وتأهيل 
عام،  وبشكٍل  ...إلخ.  الالزمة 
الدراسات  اللجنة  تعد  سوف 
واإلستراتيجية  االستشارية 
النووية  الطاقة  بخيار  الخاصة 
الطاقة  عناصر  من  كعنصر 
الكويت  دولة  في  الكهربائية 
في  التامة  بالشفافية  والتزامها 
وتشغيل  النووية  العمليات  مجال 
االنتشار  حظر  وتحقيق  محطاتها 
معايير  أعلى  وضمان  النووي 

والسالمة.  األمن 

المباشر  بالعمل  اللجنة  وستقوم 
مع وكالة الطاقة الذرية وااللتزام 
الوكالة  تحددها  التي  بالمعايير 
برنامج  إنشاء  إمكانية  لتقييم 

ية و لنو ا
قة  لطا ا

ة  و ند

الخبراء  من  وفدًا  تستقبل  3(إدارةاألبحاث  ص   . . . تتمة  (...   

وتدريبها  الوطنية  الكوادر  بناء  إلى 
وتأهيلها على استخدام تقنيات الطاقة 
النووية من أجل تنفيذ مشاريع بحثية 
الصناعية،  المجاالت  مختلف  في 
وعالجها،  األمراض  عن  والكشف 
وكذلك في الزراعة والبيئة وغيرها. 

هذا وسوف يعقب هذه الزيارة إجراء 
الدولية  بالوكالة  خاص  استبيان 

والنووية  اإلشعاعية  المواد  مجال 
البحثية  اإلمكانيات  على  واالطالع 
في  الكويت  جامعة  في  والتعليمية 

مجال الطاقة النووية.

مفاعل  إنشاء  أن  بالذكر  والجدير 
لدول  والتدريب  لألبحاث  نووي 
التعاون الخليجي هو مطلب  مجلس 
تهدف  ملحة  وضرورة  إقليمي 

لألغراض  النووية  للطاقة  محلي 
 . لسلمية ا

وتتطلع اللجنة أيضًا للتعاون الدولي 
المؤسسات  مشاركة  خالل  من 
غير  والمنظمات  الدول  وحكومات 
المجال،  في  الخبرة  ذات  الحكومية 
أي  مع  والتعامل  العمل  بهدف 
الطاقة  بتوليد  يتعلق  محلي  برنامج 

يكفل  السلمية  لألغراص  النووية 
األمد. طويلة  االستدامة 

تحدث  فقد  العوضي  نادر  د.  أما 
الوكالة  مع  النووي  التعاون  عن 
سياق  في  الذرية  للطاقة  الدولية 
دولة  في  النووية  التطبيقات 
الصورة  على  ركز  حيث  الكويت، 
فيها  بما  الوكالة  ألنشطة  العامة 
برنامجها للتعاون الفني. وقد تحدث 
النووية  الطاقة  تطبيقات  عن  أيضًا 
والصحية  الصناعية  القطاعات  في 
البحث  أهمية  والنفطية، مشددًا على 

  . البرنامج  هذا  في  العلمي 

وقد سلط الضوء على جوانب السالمة 
ذكر  كما  النووية،  والقوة  النووية 
المتعلقة  الوكالة  اختصاصات  أهم 
من  والتحقق  والسالمة  بالتكنولوجيا 
االلتزام بشروط السالمة والتعاون الفني.

على  ركز  فقد  الرفاعي  طارق  د.  أما 
اإلشعاعات البيئية، مشددًا على أن لهذه 
القضية اهتمامين رئيسين هما اإلشعاع 
ت  عا شعا إل ا و
يرتبط  وما  البيئية 
إشعاعات  من  بها 
وجاما   وبيتا  ألفا 
كل  يتطلب  والتي 
مســتويات  منهــا 
مــن  مخـتــلفــة 
فــقـد  الحمـايــة. 
اإلشعاعات  تدمر 
واألنسجة  الخاليا 
وتؤثر على اإلنسان 

به جميع جهات  يشارك  الذرية  للطاقة 
الطاقة  باستخدامات  المعنية  الدولة 
النووية ومنها جامعة الكويت من أجل 
المعلومات  وتحليل  وتوثيق  تجميع 
الفنية حول التطبيقات العلمية والسلمية 
تبنيها  الممكن  من  التي  النووية  للطاقة 
المعلومات  إلى  باإلضافة  الدولة،  في 
اتباعها  الواجب  الضرورية  األساسية 
المفاعل  تشغيل  أثناء  والسالمة  لألمن 

النووي.
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سية
لهند ا

لعلمية  ا
ت 

ا لمختبر ا

وتحدث أ.د. الصحاف في هذه المناسبة 
في  والمشاركين  بالحضور  مرحبًا 
في  المركزية  المختبرات  افتتاح 
من  بتمويل  إنشاؤها  تم  والتي  الكلية، 
إدارة األبحاث. وقد تضمنت الخدمات 
مختبر  هي  مركزية  مختبرات  ثالثة 
تكنولوجيا  ألبحاث  الكويت  جامعة 
جامعة  ومختبر   ،  )KUNRF(النانو
الموصالت  أشباه  ألبحاث  الكويت 
أبحاث  ومركز   ،  )KUSRF(
حيث   ،  )PFRC( النفطية المشتقات 
للبنية  األساس  حجر  جميعها  تشكل 
في  الباحثين  لخدمة  البحثية  التحتية 
مجاالت  في  المتقدمة  األبحاث  إنجاز 
تكنولوجيا النانو، وعلوم المواد، وأشباه 
الضوئية،  واأللياف  الموصالت، 

واألبحاث النفطية والمواضيع  
أيضًا  وأضاف  العالقة.  ذات 
أن الهدف الجوهري من هذه 
يتمثل  المركزية  المختبرات 
في مواصلة السعي نحو إنجاز 
العالية  الجودة  ذات  األبحاث 
الكويت  جامعة  مكانة  ورفع 
لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة 

في مجال العلوم التطبيقية. 
وذكــر أ.د. الثاقب أن افـتـتــاح 

كلية  في  الهندسية  العلمية  المختبرات 
الهندسة والبترول يشكل خطوة فاعلة 
وتوفير  البحثية  القدرات  تطوير  نحو 
العلمية  والمعدات  التقنيات  أحدث 
المتخصصة للباحثين إلنجاز األبحاث 
عالية الجودة. وقد قال في كلمته "إن 
منذ  بدأ  المشروع  هذا  في  التفكير 
لمهام منصبي،  لتسلمي  األول  الشهر 
حيث أنني الحظت بعد االطالع على 
الهندسة  كلية  أن  الكليات  إحصائيات 
التسهيالت  لمعدات  تحتاج  والبترول 
العامة. بناًء على ذلك، عقدت اجتماعًا 
العميد  األنصاري،  محمد  أ.د.  مع 
السابق للكلية ، حيث قدمت له رأيان، 
األول دار حول حصر جميع المعدات 
واآلالت المتوفرة في الكلية ووضعها 
في مكاٍن واحد مع وعٍد أن توفر إدارة 

األبحاث الفنيين المطلوبين إلدارة هذه 
المصادر. أما الرأي الثاني فكان أنني 

أقترحت عليه تقديم 
لمشاريع  طلٍب 
عامة.  تسهيالت 
الحين،  ذلك  ومنذ 
إدارة  واصلت 
العمل  األبحاث 
بشكٍل  اللجان  مع 
مكثف وبذل جهوٍد 
إلنجاز  كبيرة 
المشروع  هذا 

المهمة  تلك  وقد استغرقت  الحيوي. 
ثالث سنوات وبلغت تكلفة المشروع 
3 ماليين ديناٍر كويتي ، حيث قادت 
تلك الجهود إلى إنجاز هذا المشروع 

لخدمة الباحثين والكلية ولدفع عجلة 
التقدم العلمي في جامعة الكويت. إن 
األمر متروك اآلن للكلية والباحثين 
لتعزيز ثقافة البحث العلمي وتحقيق 
أقصى درجات االستفادة من الخدمات 
والمعدات المتوفرة لهم، حيث أصبح 
لزامًا على الكلية اآلن أن تلعب دورًا 
الخاصة  أنشطتها  تعزيز  في  هامًا 
إلى  وباإلشارة   . والتطوير  بالبحث 
خدمة  مجال  في  الفاعل  الكلية  دور 
المجتمع من خالل برنامجها الخاص 
أ.د  أشار  واالستشارات،  بالتدريب 
تأمل  األبحاث  إدارة  أن  إلى  الثاقب 
رؤية دوٍر مماثل في مجال األبحاث 
إلى  بالنظر   " قال  حيث  العلمية، 
الكويت  جامعة  إحصائيات  إجمالي 
للعام  األبحاث  بمشاريع  الخاصة 

أن  نرى   ،2009/2008 األكاديمي 
المشاريع،  من   %  30 العلوم  لكلية 

وللهندســة   ،  %  22 الطبية  وللعلوم 
من   %  50 مايقارب  إن   .%  15
مشاريع الهندسة تقع تحت الفئة األولى 
من المنح )بميزانية أقل من 2500 د.ك(. 
المعدات  هذه  مثل  توافر  ومع 
المتطورة والخدمات المتقدمة، 
تأمل إدارة األبحاث أن تنخفض 
هذه النسبة بشكٍل ملحوظ". كما 
ذكر أنه في مجال اإلصدارات 
الهندسة  لكلية  كان  العلمية 
األبحاث  إجمالي  من   %  15

المنشورة في جامعة الكويت.
  

بعض  هناك  كان  أنه  وأضاف 
التطورات الواعدة أيضًا، حيث حققت 
متميزة  والبترول خطوة  الهندسة  كلية 
على  باحثيها  من  مجموعة  بحصول 
للبحث  األولى  التشجيعية  المكافأة 
في  للنشر  األبحاث  إدارة  من  المتميز 
العلمية  المجالت  من   %  25 أفضل 
إضافًة  التخصص.  حقل  في  العالمية 
األبحاث  إدارة  جهود  قادت  ذلك،  إلى 
إلى تمويل مشروعين من قبل مؤسسة 
بميزانية   )KPC( الكويتية   البترول 
د.ك.   400,000 تتخطى  إجمالية 
مؤشرات  اإلنجازات  هذه  وتعتبر 
القدرات  لتطوير  األبواب  تفتح  واعدة 
مع  والتعاون  الشراكات  وبناء  البحثية 
أبحاث  لتقدم  الخارجية  المؤسسات 
جامعة الكويت. إن ما تهدف إليه إدارة 
األبحاث قائٌم على خـلق بنية تحتية متينة 

)21 ص   . . . تتمة  (   

1(افتتاح المختبرات العلمية الهندسية  ص   . . . تتمة  (...   

"
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ممولة.  غير  أو  ممولة  أبحاث  عن 
السبل  األبحاث  إدارة  مهدت  وبذلك، 
للمرة األولى أمام مساواة األبحاث غير 
التنافس  سياق  في  بالممولة  الممولة 
وضع  مع  األبحاث،  مكافآت  لنيل 
عليها.  للحصول  حاسم  كعامٍل  الجودة 
ستكون  البحثي،  المجتمع  ولمعلومات 
المكافآت المالية التشجيعية الموجهة لكال 
األبحاث الممولة وغير الممولة وفقًا لما 
هو موضح بنهاية الصفحة. وقد بدأ تنفيذ 
نظام المكافآت البحثية التشجيعية من 1 
إبريل 2010 ، ومنذ ذلك الحين اعتمدت 
إدارة األبحاث ثالث مكافآت بحثية من 

أبحاث غير ممولة كاآلتي:

مكافآت  تطبيق  بدأت  األبحاث  إدارة 
2010 إبريل   1 من  ابتداًء  اجلديدة  األبحاث 

جودة  لــرفع  تهــدف  لتشجيعيــة  ا لمكــافآت  ا
تنافسيـة لميــة  عا يير  معا إلى  لكويت  ا جامعة  أبحاث 

إقرار المكافآت
 لألبحاث الممولة

وغير الممولة

 أواًل : األبحاث الممولة

تمنح مكافأة قدرها  1000 د.ك. للباحث الرئيس لكل ورقة بحثية تعتبر إنتاجًا علميًا ألي منحة بحث جامعية وتم  أ.  
نشرها في أفضل 25 % من المجالت العالمية بعوامل تأثير  )Impact Factors( يتم تقييمها وفقًا لتقدير تنويه 
المجلة في المجال العلمي للمرشح.  وال يجوز منح المكافأة ألكثر من ورقتين بحثيتين في العام الواحد )عام تقويمي(.

تقييم  على  تحصل  بحثية  منحة  أي  فى  نهائي  تقرير  لكل  الرئيس  للباحث  د.ك.   500 قدرها   مكافأة  تمنح  ب. 
“ممتاز”  من محكم خارجي. وال يجوز منح المكافأة ألكثر من مشروع بحثي في العام الواحد )عام تقويمي(.

الممولة  غير  األبحاث  ثانيًا: 
في  منشورة  علمية  ورقة  لكل  تعددهم  حالة  في  جميعا  الباحثين  أو  للباحث  د.ك.   1000 قدرها  مكافأة     أ.  تمنح 
25 % من المجالت العالمية بعوامل تأثير )Impact Factors ( يتم تقييمها وفقًا لتقدير تنويه المجلة  أفضل 
في المجال العلمي للمرشح.  وال يجوز منح المكافأة ألكثر من ورقتين بحثيتين في العام الواحد )عام تقويمي( .

تم  بنسبة مساهمة كل منهم وإال  الباحثين  تعدد  المكافأة في حالة  باحث من  الرئيس  نصيب كل  المؤلف    ب. يحدد 
بينهم. بالتساوي  المكافأة  توزيع 

  

الجامعة  مجلس  موافقة  بعد 
التشجيعية  المكافآت  مقترح  على 
للباحثين لنشر مخرجات أبحاثهــم 
فـي أفضـل 25 % من المجالت 
تم  والتي  المرموقة  العالمية 
يوليو  عدد  في  عنها  اإلعالن 
2009 من نشرة األبحاث، تستعد 
لتطبيق  حاليًا  األبحاث  إدارة 
المالية   السنة  من  ابتداًء  المكافآت 

.2010/2009

إلى  الجديدة  المكافآت  وتهدف 
تعزيز  على  الباحثين  تشجيع 
من  أبحاثهم  في  الجودة  عامل 

المتميزة  المجالت  استهداف  خالل 
في  والمشاركة  العالمية  المكانة  ذات 
الجامعية  األبحاث  جودة  مستوى  رفع 
تنافسية عالمية. ولبلوغ هذا  إلى معايير 
بوضع  األبحاث  إدارة  قامت  الهدف، 

للباحثين  المالية  المكافآت  منح  آليات 
تقديرًا لتحقيقهم نتائج ومخرجات بحثية 
ناتجة  كونها  النظر عن  بغض  متميزة 

حثين
لبا ا

ت 
فآ مكا

      1-  Ghannam, M; Abouelsaood, A; Alomar, A; Poortmans, J; ”Analysis  of  thin film silicon solar cells  with plasma   
         textured front surface and  multi-layer porous silicon back reflector“, Solar Energy Materials & Solar Cells Vol. 94  
           )2010( 850-856 )Solar Energy Materials & Solar Cells Journal is ranked 7th out of  67 in Energy & Fuels subject category(.
    
    2- Nashawi, I S; Malallah, A; Al-Bisharah, M; ”Forecasting world crude  oil production using multicyclic Hubbert   
         model“, Energy & Fuels Vol. 24 )2010( No.3, 1788-1800 )Energy & Fuels Journal is ranked 15th out  of 67  in Energy   
        & Fuels subject category(.

                                                     
     1-  Manaa, H; Al-Mulla, A;  Al-Jamal ,  N;  Al-Dallal S; Al-Alawi, S; ”Optical limiting in hydrogenated  amorphous   
         silicon-selenium thin films“,  Thin Solid Films, Vol. 518 )2010( 3933-3937  )Thin Solid Films Journal is ranked 2nd  
         out of 16 international Journals in the category: Materials Science, Coatings and Films(.

المكافآت البحثية المعتمدة لكلية الهندسة والبترول

المكافآت البحثية المعتمدة لكلية العلوم
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خالل الرئيسة  اإلصدارات  من  العديد  تطلق  األبحاث  إدارة 
2010/2009 الحالي  األكاديمي  العام  من  األولى  األشهر 

موثوقة  مصادر  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  مكتب  إصدارات 
وبرامجه البحثي  القطاع  بسياسات  المتعلقة  للمعلومات 

اإلصدارات تحقق
هدفها األساسي 
المتعلق بإبقاء 

اإلنجازات المؤسسية 
في دائرة االهتمام

مدير  نائب  مكتب  استمر 
نشاٍط  في  لألبحاث  الجامعة 
من  لعديد  ا إلنتاج  ملحوظ 
خالل  واإلصدارات  لوثائق  ا
لثالثة  امتدت  قصيرة  فترة 
مارس  حتى  يناير  من  أشهر 

 .2010

على  اإلصدارات  احتوت  وقد 
المهمة  المعلومات  توثيق 
في  األبحاث  تطور  حول 
واالستحداثات  الكويت  جامعة 
التشجيعية  والمكافآت  الجديدة 
وخطة  واإلجراءات  والبرامج 
الخبراء  قبل  من  المقدمة  العمل 
إنجازات  وتعتبر  الخارجيين. 
الجامعة  مدير  نائب  مكتب 
إلنتاج  غنية  مادة  لألبحاث 
وتوزيعها  المتعددة  اإلصدارات 
ووصولها  المعلومات  ونشر 

ممكنة. شريحة  ألكبر 

من  الجوهري  الهدف  تمثل  كما 
قناٍة  خلق  في  اإلصدارات  إنتاج 
حول  الموثوقة  للمعلومات  معتمدة 
وأهدافه  األبحاث  قطاع  سياسة 
مخـتلف  لتلبيــة  وإستراتيجيـــاته 
والمؤسسات  الباحثين  احتياجات 
القـــرار  وصنـــاع  والخبـــراء 
التطــورات  بمتابعة  المهتمين 
الكويت  جامعـــة  فـــي  العلمية 
والتطوير  البـــحث  وأنشطــة 

 . 15(فيها ص   . . . تتمة  (   

اإلنتاجي  النشاط  سير  تقدم  ومع 
الحالي  األكاديمي  العام  خالل 
مراكز  تستمر   ،2010/2009
نائب  لمكتب  لتابعــة  ا العمــل 
لألبحــاث  الجامعــة  مـــدير 
النشر  مجلس  األبحاث،  )إدارة 
الخليج  دراسات  مركز  العلمي، 
ومركز  العربية،  والجزيرة 
اإلستــراتيجية   الدراســات 
العديد  بإصدار  والمستقبلية( 
لتقارير  وا المطبوعات  من 
جانب  إلى  المجالت،  وأعداد 
تحت  اإلصدارات  من  كبير  عدٍد 
إنتاجه  سيتم  آخر  وعدٍد  اإلنتاج 

 . يبًا قر

أحدث  على  هنا  تركيزنا  ويقع 
نتاجها  إ تم  التي  اإلصدارات 
مختلف  في  مؤخرًا  وتوزيعها 
نائب  مكتب  عمل  مراكز 
بتداًء  إ لألبحاث  الجامعة  مدير 
حيث   ،2010 يناير  شهر  من 
لهذه  توصيفًا  يلي  فيما  نتناول 

الجديدة: المطبوعات 

الجامعة  مدير  نائب  مكتب 
 ،)1 ( رقم  المجلد   ، لألبحاث 
 :2009 ديسمبر  نوفمبر/  عدد 
ديسمبر  في  إصدارها  تم 
العدد  هذا  شكل  حيث   ،2009
رقم  المجلد  اكتمال  النشرة  من 
منذ   2009 عام  لسلسلة   )1 (
مارس  في  األول  العدد  صدور 
العدد.  هذا  وحتى   2009
 ،2010 عام  حلول  ومــع 
نحو  األبحاث  إدارة  اتجهت 
ويغطى  لثاني.  ا بالمجلد  لبدء  ا
 2009 ديسمبر  نوفمبر/  عدد 
حققها  التي  الحيوية  اإلنجازات 
الجامعة  مدير  نائب  مكتب 
الثالثة  األشهر  خالل  لألبحاث 
األكاديمي  العام  من  األولى 
توقيع  وخاصًة   ،2010/2009
مؤسسة  مع  لتفاهم  ا مذكرات 
 )KPC ( الكويتية  لبترول  ا

آمفيون.  وشركة 

على  أيضًا  العدد  احتوى  وقد 
المهمة  األخبار  من  العديد 
من  لجنة  بتشكيل  المتعلقة 
لمراجعة  الخارجيين  الخبراء 
وتحديد  األداء،  تقييم  لجنة  تقرير 
الجديدة  األولويات  مجاالت 
الستطالع  استبياٍن  على  اعتمادًا 
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نشرة األبحاث - مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث

تحليٍل  ،  حيث يحتوي على   2010
شامل لمنجزات إدارة األبحاث خالل 
العام األكاديمي الممتد من 1 سبتمبر 
2008 إلى 31 أغسطس 2009 كاشفًا 
إلستراتيجية  األساسية  العناصر  عن 
إدارة األبحاث للسنوات األربع القادمة 
مما   )2014/2013-2011/2010(
يشكل خارطة طريق واضحة لتوجيه 
رئيسين  هدفين  نحو  الكليات  أبحاث 
األبحاث  مخصصات  تعزيز  هما 
وطنية  سياسٍة  وإنشاء  التطبيقية 
خالل  من  العلمي  للبحث  وبرامج 
المؤسسات  مع  والتنسيق  الشراكات 

الخارجية. 
األهداف  هذه  أسس  تطورت  وقد 
التطويرية خالل العام 2009/2008 
الجامعية،  األبحاث  عملية  لتقوية 
تفاصيلها  التقرير على  يحتوى  حيث 
الجديدة  االستحداثات  فصلي  تحت 

فبراير  في  إصداره  تم   :2009
لتقرير  ا هذا  يحتوي  حيث   ،2010
لخبراء  ا لجنة  توصيات  على 
لجنة  تقرير  حول  لخارجيين  ا
األبحاث  دارة  إ داء  أ تقييم 
 .2008 يوليو  في  الصادر 
مسؤولية  للجنة  أوكل  وقد 
لتنفيذ  ا ممكنة  عمل  خطة  تقديم 
لهدفين  ا لتحقيق  تيجية  كإسترا
داء  أ بتحسين  لمتعلقين  ا
نة  لمكا ا ورفع  لبحثي  ا لقطاع  ا

لكويت.  ا لجامعة  لمية  لعا ا

العمليات  معدل  على  ثناءها  ومع 
الكويت،  جامعة  في  البحثية 
الملحة  الحاجة  عن  اللجنة  عبرت 
الميزانية  مخصصات  لرفع 
الجودة  ذات  األبحاث  إلنجاز 
المكانة  رفع  وبالتالي  العالية 

الكويت.  لجامعة  العالمية 

على  أيضًا  اللجنة  ركزت  وقد 
في  العلمي  البحث  ثقافة  دعم 
إلى  واألقسام،  الكليات  جميع 
تشارك  آللية  اقتراحها  جانب 
ذات  األبحاث  في  األرباح 

االختراع.  براءات 

شددت   ، أخرى  ناحيٍة  من 
وتمويل  استحداث  على  اللجنة 
الكبرى  المشتركة  المشاريع 
إلى  الكويت  جامعة  لرفع 
الجامعات  أفضل  مصاف 
جهود  على  ركزت  كما   ، عالميًا 
نشر  تشجيع  تجاه  األبحاث  إدارة 
أفضل  في  البحثية  المخرجات 
العالمية  المجالت  من   %  25
اللجنة  أوصت  وقد  المرموقة. 
األبعاد  على  التركيز  بضرورة 
سير  إجراءات  في  البيروقراطية 
المجال  وهو   ، البحثية  المنح 

دلياًل  شّكل  حيث   ،2010
منح  حول  األساسية  للمعلومات 
التشجيعية  التمهيدي  البحث  سلفة 
ألعضاء  خصيصًا  الموجهة 
الجدد  الكويتيين  التدريس  هيئة 
واألقسام  للكليات  انضموا  الذين 

مدرس.  بدرجة 

واضحة  تفاصيل  الدليل  ويقدم 
على  الحصول  كيفية  حول 
متطلبات  يحدد  كما  السلفة، 
ومدة  الميزانية  وحدود  األهلية 
المشروع وإجراءات تنفيذ البحث 
تقريٍر   تقديم  توقعات  جانب  إلى 

المشروع.  اكتمال  مع  نهائي 

عملية  أيضًا  الدليل  ويوضح 
ومراحل  السلفة  طلب  تقديم 
اكتماله  إلى  المشروع  سير 
من  مكونة  زمنية  فترٍة  خالل 
إصداره  تم  وقد  شهرًا.   12
واإلنجليزية. العربية  باللغتين 

الذي حققت فيه إدارة األبحاث سلفًا 
تقديم  خالل  من  كبيرة  إنجازات 

والمسؤولية.  الشفافية  مبادىء 

وقد أوصت اللجنة كذلك باستمرارية 
التركيز  مع  الحالية،  البرامج 
األساسية  األبحاث  تشجيع  على 
األبحاث  وإنجاز  والتطبيقية، 
الضخمة بالتنسيق مع القطاع الخاص 
الخارجية  والمؤسسات  والجامعات 
واألمريكتين.  وأوروبا  الخليج  في 
مكتب  موقع  على  التقرير  ويتوفر 
لألبحاث الجــامعــة  مــديــر  نائـب 

 حيث يمكن للقراء االطالع مباشرة 
عملها  وخطة  اللجنة  توصيات  على 
باللغتين  إصداره  تم  وقد  المقترحة. 

واإلنجليزية. العربية 

15
)15 ص   . . . تتمة  (   )16 ص   . . . تتمة  (   

القوانين  ووضع  الكليات،  آراء 
الخدمات  لوحدة  المنظمة 
ومشروع  الجديدة،  البحثية 
مع  األول  الكويت  جامعة 
واالجتماع  اليونيسكو، 
مركز  حول  األول  التمهيدي 
المباني،  في  المستدامة  التنمية 
جودة  رفع  مقترح  وإقرار 
الكويت.  جامعة  في  األبحاث 
نوفمبر/  عدد  توزيع  تم  وقد 
وتتوفر  موّسع  بشكٍل  ديسمبر 
يمكن  كما  الطلب،  حسب  نسخه 
خالل  من  إلكترونيًا  له  الوصول 
الجامعة  مدير  نائب  مكتب  موقع 
http:// www.ovpr. لألبحاث 
إصداره  وقد   .kuniv.edu

واإلنجليزية. العربية  باللغتين 

• التقرير السنوي 
األبحاث،  إلدارة 
2009/2008: تم 
إصداره في مارس 
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صدارات مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
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جانب  إلى  التنموية،  واألنشطة 
الجارية  البرامج  استمرارية 
 .  2009/2008 العام  خالل 
أيضًا  األبحاث  إدارة  قامت  وقد 
البحثية  شراكاتها  مجال  بتوسعة 
عن  تبحث  بينما  الخارجية، 
األبحاث  إلنجاز  جديدة  إمكانيات 
المخرجات  واستثمار  المشتركة 
الفعال  التنسيق  خالل  من  العلمية 
يقدم  حيث  المثمرة،  والشراكات 
تحت  كاملة  تفاصيلها  التقرير 
األبحاث  إدارة  برامج  فصل 

 . ية لتنمو ا

أهم  التقرير  يختصر  عام،  بشكٍل 
عام  األبحاث خالل  إدارة  إنجازات 
أقسام  أربعة  تحت   2009/2008

رئيسة: 

تم  التي  الجديدة  االستحداثات 
وتدشينها  تصوراتها  وضع 
التنموية،  والبرامج  العام،  خالل 
لرؤية  ، وصواًل  الجارية  والبرامج 
المستقبلية.  واألهداف  األولويات 
إلدارة  السنوي  التقرير  يقدم  لذلك، 
ألبرز  تحليلية  نظرة  األبحاث 
ومهمته  البحثي  القطاع  إنجازات 
الممكن  من  تفاصيل  وهي  القادمة، 
مكتب  موقع  عبر  إليها  الوصول 
 . لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 
العربية  باللغتين  إصداره  تم  وقد 

واإلنجليزية.

إدارة  أنجزتها  التي  للزيارات 
جامعة  كليات  لمختلف  األبحاث 
األكاديمي  العام  خالل  الكويت 
إصداره  تم  حيث   ،2009/2008
التقرير  ويحتوي   .2009 يناير  في 
على معلوماٍت حول القضايا البحثية 
في  النقاشات  أثناء  برزت  التي 
جوانب  فيها  بما  المختلفة  الكليات 

وأنشطة  األبحاث،  دعم  إجراءات 
والتعاون  والتطوير،  البحث 
التقرير  ويجمع  واإلنتاجية.  البحثي 
جانب  إلى  الكليات،  اقتراحات 
إدارة  اتخذتها  التي  التحركات 
األبحاث نحو تنفيذ بعضها ودراسة 
إدراج  تم  وقد  اآلخر.  البعض 
التقرير في مالحق التقرير السنوي 
 2009/2008 األبحاث  إلدارة 
الذي صدر مؤخرًا ، كما تم حفظه 
لإلدارة  الداخلية  السجالت  في 
باللغتين  توثيقه  وتم  كمرجع. 

واإلنجليزية.  العربية 

النشر  مجلس  إصدارات   -II
العلمي:

العلمي  النشر  مجلس  أصدر 
العلمية  المجالت  أعداد  من  العديد 

كاآلتي:

)أحدث  الصادرة  المجالت   -1
األعداد 2010/2009(:

والهندسة،  للعلوم  الكويت  مجلة   •
ديسمبر   ،  )36( رقم  المجلد 

.2009

المجلد  االجتماعية،  العلوم  مجلة   •
 ،)4( رقم  العدد   ،)37( رقم 

.2009

والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة   •
 ،)135( رقم  العدد  العربية، 

.2009 أكتوبر 

والعلوم  اآلداب  حوليات   •
 ،)30( رقم  المجلد  االجتماعية، 

.2009 ديسمبر 

اإلنسانية،  للعلوم  العربية  المجلة   •
رقم  العدد   ،)28( رقم  المجلد 

 .2010 ،)109(

والدراسات  الشريعة  مجلة   •

 ،)24( رقم  المجلد   ، اإلسالمية 
العدد رقم )79(، ديسمبر 2009. 

رقم  المجلد  التربوية،  المجلة   •
 ،  )93( رقم  العدد   ،  )24(

.2009 ديسمبر 

مجلة الحقوق، المجلد رقم )35(،   •
العدد رقم )4( ، ديسمبر 2009. 

 ، اإلدارية  للعلوم  العربية  المجلة   •
العدد رقم )43(، سبتمبر 2009.

III- إصدارات مركز دراسات   
العربية: الخليج والجزيرة     

بإعداد  المركز  يهتم   
العلمية  اإلصدارات  سالسل 
فيها  بما  والدوريات 
الماجستير  درجتي  أطروحات 
نشاطه  من  كجزٍء  والدكتوراه 
قائمة  يلي  وفيما  اإلنتاجي. 
التي   وتلك  إصداراته  بأحدث 
خمسة  خالل   اإلنتاج  تحت 

:2010 فبراير  حتى  أشهر 

األحداث  "سجل  المركز  دورية   •
الخليج  منطقة  في  الجارية" 
وجوارها  العربية  والجزيرة 
 51 و   50 األعداد  الجغرافي، 

اإلنتاج(. )تحت 

سلسلة  خاصة:  إصدارات   •
بمنطقة  تتعلق  محكمة  علمية 
العربية  والجزيرة  الخليج 

قريبًا(. )يصدر 

الشباب  لدى  الهوية  "أزمة   •
ضوء  في  الكويتي  الجامعي 
المعاصرة" والتحديات  التغيرات 

قسم   ، األحمد  العزيز  عبد  د.   
األصول واإلدارة التربوية، كلية 
العامة  الهيئة  األساسية،  التربية 
لتدريب، وا لتطبيقي  ا للتعليم 
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زيارات  تقرير   •
 :2009 الكليات، 

مختصـر تقريـٌر 
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العدد  صدر  وقد  المركز. 
في  لندوات  ا سلسلة  من  األول 
 15 إصدار  وتم   ،1993 عام 
ويوثق   .2006 عام  حتى  عدد 
رقم  السلسلة  من  إصدار  أحدث 
عقدها  محاضرات  أربع   )16 (
موسمه  من  كجزٍء  المركز 
 ،2008/2007 األول  لثقافي  ا
الذي   )17 ( رقم  العدد  يليها 
ت  عقد  محاضرات  خمس  يوثق 
لثاني  ا لثقافي  ا الموسم  خالل 
)تحت   2009/2008 للمركز 

. إلنتاج( ا

اإلستراتيجية      الدراسات  مركز   -IV
والمستقبلية:

المركز  أنشطة  أحدث  تضمنت 
معارض  من  العديد  في  المشاركة 
سيتم  والتي  الدولية  الكتاب 
آخر  مكان  في  تفاصيلها  عرض 

. النشرة  هذه  من 

السابقة  اإلصدارات  هذه  تعكس 
النشاط اإلنتاجي الغزير سواًء الُمنجز 
ديسمبر2009/   منذ  الجاري  أو 
مدير  نائب  مكتب  في   2010 يناير 
نتج  حيث  لألبحاث،  الجامعة 
اإلصدارات  من  ضخم  عدد  عنه 

والوثائق.  والمطبوعات 

ث
بحا لأل

معة  لجا ا
ير  مد

ئب  نا
مكتب 

ت 
ا ر ا صد

إ

نحو  الكليات  تشجيع  إلى  األبحاث 
التنافس  وتعزيز  االمتياز  تحقيق 
األبحاث  إنجاز  خالل  من  العلمي 
للحصول  تؤهل  التي  المتميزة 
على  وتعمل  الباحثين  جوائز  على 
والخاّلقة  المبدعة  الجهود  توجيه 
القدرات  تقوية  نحو  الكليات  في 
األبحاث  وإنجاز  المؤسسية  العلمية 
ذات الجودة العالية التي ستقود إلى 
واإلنجازات  الجديدة  االكتشافات 

المتميزة. 17العلمية 

تكريمًا  الباحثين  جوائز  وتمثل 
ألعضاء  سنويًا  ُيمنح  مستحقًا 
تقديرًا  المتميزين  التدريس  هيئة 
في  المتميزة   البحثية  إلنجازاتهم 
وفي  والتطبيقية  األساسية  العلوم 

واإلنسانيات.  اآلداب 

العامل  هي  الجائزة  معايير  وألن 
مستوى  تحديد  في  الحاسم 
المعايير  ستعمل  الفائزين، 
التقييم  عملية  تعزيز  على  الجديدة 
فئتي  في  للمرشحين  الموضوعي 

في  الباحثين  أفضل  واختيار  الجائزة 
إستراتيجية  وتقوم  المجاالت.  جميع 
تشجيع  على  حاليًا  األبحاث  إدارة 
أنشطة  لتطوير  وحثها  الكليات 
على  والعمل  فيها  والتطوير  البحث 
لتحقيق  العلمي  البحث  جودة  رفع 

متميزة.  نتائج 

تحقيق  إلى  الفهم  هذا  ويؤدي 
العامل  أنه  كما  البحثي،  االمتياز 
على  الباحثين  حصول  في  الحاسم 
إدارة  تسعى  لذلك،  الجوائز. 

5(إدارة األبحاث تدعو ترشيحات جوائز الباحثين  ص   . . . تتمة  (...   

)17 ص   . . . تتمة  (   

إصدارات  أحدث  حققت  ولقد 
الجامعة  مدير  نائب  مكتب 
األسمى  الهدف  لألبحاث 
منجزات  إبقاء  في  المتمثل 
وأنشطة  الجامعية  األبحاث 
القوة  ونقاط  والتطوير  البحث 
االهتمام  دائرة  في  المؤسسية 

 . مة لعا ا

توسعة  على  المكتب  ويعمل 
هذا  لتحقيق  إصداراته  نطاق 
مطبوعاته  تعمل  بينما   ، الهدف 
لنقل  معتمدة  كقناة  المتنوعة 
ونشر  الحيوية  المعلومات 
جامعة  حضور  وتعزيز  الوعي 
وفي   . عالميًا ومكانتها  الكويت 
الغاية  هذه  تعتبر  الواقع، 
لقطاع  األساسي  المحرك  هي 
مدير  نائب  مكتب  مطبوعات 
ودافعه  لألبحاث  الجامعة 
اإلنتاج  تكثيف  نحو  األول 

عالمية.  آفاق  إلى  للوصول 

المكتب  إصدارات  توزيع  ويتم 
النسخ  تتوفر  كما   ، واسع  بشكٍل 
ومن  الطلب،  حسب  اإلضافية 
إلكترونيا  لها  الوصول  الممكن 
نائب  مكتب  موقع  خالل  من 
لــألبحــاث  الجامـعـة  مــديـر 

)تحت   .)28 ( رقم  العدد 
. إلنتاج( ا

الماجستير  رسائل  سلسلة   •
 :) قريبًا )تصدر  والدكتوراه 
االقتصادية  "األوضاع 
قليم  إ في  واالجتماعية 
 1331-1288 من  اإلحساء 
 "1 9 1 3 - 1 8 7 1 / ) ي هجر (
القحطاني  محمد  حمد 
الدكتوراه(  أطروحة  )ملخص 
)تحت   )8 ( رقم  أطروحة 

. إلنتاج( ا

الخليج  منطقة  وثائق   •
وجوارها  العربية  والجزيرة 
ونشر  جمع  الجغرافي: 
الصادرة  المهمة  الوثائق 
الرسمية  الجهات  عن  سنويًا 
والجزيرة  الخليج  منطقة  في 
األحداث  توثق  التي  العربية 
واالقتصادية  السياسية 
تم  لثقافية.  وا واالجتماعية 
عام  في  األول  إصدارالعدد 
أحدث  إصدار  وسيتم   ،1975
قريبًا   16 و   15 رقم  األعداد 

اإلنتاج(. )تحت 

المعتمدة  اإلصدارات  سلسلة   •
المقدمة  البحثية  األوراق  على 
ينظمها  التي  لندوات  ا .في  www.ovpr.kuniv.edu(http://  )
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زمٍن  منذ  ئها  بشركا ألبحاث  ا
لكويت  ا مؤسسة  مثل  طويل 
مة  لعا ا لهيئة  ا و لعلمي  ا م  للتقد

للبيئة.

األبحاث  دارة  إ تعاون  ويعتبر 
تيري  مؤسسة  مع  مؤخرًا 
لبترول  ا ومؤسسة  فوكس، 
ليونيسكو،  وا لكويتية،  ا
ومعهد  لبريطاني  ا لمجلس  وا
للتكنولوجيا  ماساشوسيتش 
واعدًا  مؤشرًا  ونوفونوردسك 
الشراكات  مجال  توّسع  على 
أيضًا  يتضمن  لذي  وا لعلمية  ا
لية  عا للحوسبة  نتل  إ شركة 
في   IMEC ومركز  األداء 
 ،PVS و  لبديلة  ا قة  لطا ا مجال 
مع  لة  فّعا شراكة  جانب  إلى 
إلنجاز  لوطنية  ا أوفست  شركة 
جامعة  أبحاث  واحة  مشروع 
لم  لسا ا صباح  مدينة  في  لكويت  ا

لكويت. ا جامعة   - لجامعية  ا

المتعددة  االتفاقيات  هذه  وتوضح 
المختلفة  البحثية  والشراكات 
التعاون  مجال  توسع  سرعة 
إلنجاز  األبحاث  إدارة  في  البحثي 
المؤسسات  مع  المشتركة  األبحاث 
من  مجاٌل  وهو  والعالمية،  المحلية 
المستقبل  في  أكثر  نموه  المتوقع 
جديدة.  شراكات  عقد  مع  القريب 
حاليًا  األبحاث  إدارة  وتتلقى 
العام  القطاعين  من  مشجعة  ردودًا 
بالتعاون  اهتمامهم  بشأن  والخاص 
تستقبل  كما   ، الكويت  جامعة  مع 
المؤسسات  من  العديد  اإلدارة 
إمكانيات  لبحث  باستمرار  والوفود 
إلنجاز  الخبرات  وتبادل  التعاون 

 . لمشتركة ا األبحاث 

الكويتية البترول  مؤسسة  مع  االتفاقيات 
فترة  خالل  توقيعها  تم  وإيكوفل  وآمفيون 

العام من  أشهر   3 تتعدى  ال  قصيرة 
2010/2009 الحالي  األكاديمي   

مهمة إدارة األبحاث اخلاصة باألبحاث املشتركة ينتج
عنها بناء شراكات فّعالة مع املؤسسات اخلارجية

إدارة األبحاث تعقد اجتماعات عمل مع مركز أبحاث السكري ، ومؤسسة البترول الكويتية، والهيئة 
العامة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتعزيز مجال التنسيق والتعاون البحثي
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ث  ألبحا ا رة  ا د إ د  جهو عن  نتج 
لمشتركة  ا ث  ألبحا ا ل  مجا في 
مع  لبحثية  ا ت  كا لشرا ا ء  بنا
لتعزيز  رجية  لخا ا ت  لمؤسسا ا
لمشتركة  ا ريع  لمشا ا ل  مجا
ة  لجود ا ت  ا ذ ألبحاث  ا ز  نجا إ و
على  ستعمل  لتي  ا لية  لعا ا
لبحث  ا ت  قدرا ية  تقو و دعم 
لكويت.  ا معة  جا في  لتطوير  ا و

ث  ألبحا ا رة  ا د إ مهمة  وتسير 
دت  قا حيث  كبير،  ح  بنجا
ت  قيا التفا ا من  يد  لعد ا لى  إ
ت  لمؤسسا ا مع  تيجية  إلسترا ا
لعلمي.  ا للتنسيق  رجية  لخا ا
د  عقو قيع  تو ًا  مؤخر تم  فقد 
مؤسسة  مع  بحثية  ت  كا وشرا
قيات  تفا إ و يتية  لكو ا لبترول  ا
خالل  يكوفل  إ و مفيون  آ مع 
من  شهر  أ  3 التتعدى  فترة 
لي  لحا ا يمي  د ألكا ا م  لعا ا
مهد  مما   ،2010/2009
ألبحاث  ا ز  إلنجا لطريق  ا
لتكنولوجيا  ا نقل  و لمشتركة  ا

لبحثي.  ا ون  لتعا ا و

ه  هذ تعتبر  قع،  ا لو ا في 
بيًا  يجا إ ًا  تطور ت  زا إلنجا ا
ت  كا لشرا ا ق  فا آ توسعة  في 

تسعى  لذي  ا لوقت  ا في  لبحثية  ا
ز  نجا إ نحو  ث  ألبحا ا رة  ا د إ فيه 
ة  لجود ا لية  عا بحثية  ت  مخرجا
لمية  لعا ا ييس  لمقا ا هي  تضا

لي.  عا علمي  ثير  تأ ت  ا وذ

تتمثل  لي،  لحا ا لوقت  ا وفي 
في  ألبحاث  ا رة  ا د إ ت  يا تحد
ها  د عتما ا لهما  و أ نبين  جا
تية  ا لذ ا تها  ا ر قد على  لكبير  ا
ة  ئد ا ر علمية  بيئة  تطوير  في 
وتسهيالت  متطورة  مات  وخد
ات  ذ لألبحاث  ت  فآ ومكا
نيهما  ثا و  ، لية لعا ا ة  د لجو ا
لبحثية  ا ت  كا لشرا ا ية  تقو
لبحث  ا خالل  من  لية  لحا ا
ل  مجا في  ة  يد جد ق  فا آ عن 
بتكثيف  لك  وذ لبحثي  ا ون  لتعا ا
وفي  ت.  را لزيا ا و التصاالت  ا
ءت  جا  ، يد لتحد با ق  لسيا ا ا  هذ
ألبحاث  ا رة  ا د إ ت  عا جتما ا
ث  بحا أ مركز  مع  ًا  مؤخر
لبترول  ا ومؤسسة  لسكري،  ا
مة  لعا ا لهيئة  ا و  ، يتية لكو ا
لكويت  ا ومؤسسة   ، للبيئة
تعزيز  بهدف  لعلمي  ا م  للتقد
وتطوير  لدعم  ا ر  د مصا
تقوية  و ة  يد جد كات  شرا
رة  ا د إ تجمع  لتي  ا بط  ا لرو ا

البحثية الشراكات 

Kuwait Foundation 
for Advancement of Sciences
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وطنياً   ً مشروعا يعتبر  املقترح  املركز 
واملنطقة الكويت  لدولة  كبرى  أهمية  ذا 
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المبــاني  فــي  المستــدامة  الطــاقة  “مــركز  مقتــرح 
على وتعميمــه  اعداده  تــم  الكويــت”  دولـــة  في 
الـرأي وإبـداء  لمـراجعته  المشــروع  أطــراف   

األكاديمي  العام  بداية  مع 
إدارة  اقترحت   ،2010/2009
"مركز  إنشاء  فكرة  األبحاث 
المباني"  في  المستدامة  التنمية 
لإلشراف  الكويت  دولة  في 
المباني  في  االستدامة  على 
واستخدام  الطاقة  وترشيد 
المتجددة  الطبيعية  المصادر 
الفكرة  وكانت  المتجددة.  وغير 
إنجاز  على  قائمة  األساسية 
المشترك  التعاون  عبر  المشروع 
حيث  الخارجية،  المؤسسات  مع 
بدعوة  األبحاث  إدارة  قامت 
المحلية  المؤسسات  من  العديد 
مؤسسة  تضمنت  التي  والعالمية 
ومعهد  العلمي،  للتقدم  الكويت 
العلمية،  لألبحاث  الكويت 
وبرنامج  للبيئة،  العامة  والهيئة 
ووزارة  البيئي،  المتحدة  األمم 
والجمعية  والماء  الكهرباء 
التدفئة  لمهندسي  األمريكية 
لحضور  والتكييف  والتبريد 
األولى  الذهني  العصف  جلسة 
مكتب  في   2009 نوفمبر   5 في 

لألبحاث. الجامعة  مدير  نائب 

الجلسة  هذه  من  الهدف  كان  وقد 
من  والدعم  اآلراء  تجميع 
لتطوير  والمؤسسات  الخبراء 
االستدامة  حول  وطني  مشروٍع 
الكويت،  دولة  في  المباني  في 
للبيئة  الصديقة  المنشآت  وخاصًة 
وفوائده  الطاقة  ترشيد  لتعزيز 
بأكملها.  والمنطقة  الكويت  لدولة 

على  الحضور  أجمع  وقد 
للطاقة  الوطني  المركز  تطوير 
حيث  المباني،  في  واالستدامة 
المشاركة  المؤسسات  وافقت 

يهـدف المـشروع 
منشـآت  إلـى   
للبيئة  صديقة 
مفاهيـم  تدعـم 

الخضراء  المبانـي 
الطاقـة  وترشيـد 
الصحيـة والبيئـة 

مع  المطلوب  المقترح  إعداد  على 
21 ديسمبر  عقد االجتماع الثاني في 
لماهية  مؤسسة  كل  وتحديد   2009

قدم  وقد  المقترح.  للمركز  دعمها 
الدعم  البيئي  المتحدة  األمم  برنامج 
المباني  المركز عبر تخطيط  إلنشاء 
من  الخبرات  وتبادل  المستدامة 
اآلليات  بشأن  العالم  أنحاء  جميع 
الكويت  معهد  أما  التشريعية. 
لألبحاث العلمية فقد أّكد على جهوده 
في مجال ترشيد الطاقة على مستوى 
فقد  للبيئة  العامة  الهيئة  أما  عالمي. 
في  المتمثلة  مسؤوليتها  على  أكدت 
للشروط  المشاريع  جميع  خضوع 
وزارة  قدمت  بينما  المحددة،  البيئية 
الكامل  دعمها  والماء  الكهرباء 
االستهالك  ظل  في  المركز  إلنشاء 
بيئة  على  وتأثيره  للطاقة  المتزايد 

واقتصادها.  الكويت 

مهمة  رباعية  للجنة  أوكل  وقد 

المركز  عمل  مجال  تحديد 
فيه.  المتابعة  وآلية  وأنشطته 
إعداد  تم  الحالي،  الوقت  وفي 
"بمركز  الخاص  المقترح 
المباني  في  المستدامة  الطاقة 
ثالثة  من  كجزٍء  الكويت"  دولة  في 
المجلس  هي  إستراتيجية  مكونات 
على  للحفاظ  الفني  االستشاري 
للطاقة  الكويت  ومركز  الطاقة، 
والبرنامج  المباني،  في  المستدامة 
الوطني للطاقة المستدامة. وقد تمثلت 
الحاجة إلنشاء المركز في وجود كٍم 
والتطبيق  المهدرة  الطاقة  من  كبير 
الخضراء  المباني  لمفهوم  المحدود 
هذا  في  الجهود  تنسيق  وانعدام 
التنفيذ  إلى ضعف  يؤدي  مما  المجال 
أرض  على  التأثير  ومحدودية 

الواقع. 

تتمثل  اقتصادية  مزايا  وللمشروع 
المستهلكين،  الفواتير على  في خفض 
التكنولوجيا  ونقل  األموال،  وتوفير 
لدولة الكويت، إلى جانب فوائده البيئية 
في التقليل من التلوث وخفض انبعاث 
وتعزيز  الحراري  االحتباس  غازات 
المقترح  ويحتوي  الصحية.  البيئة 
ودوره  وأهدافه  المركز  فكرة  على 
حيث  المعنية،  األطراف  ومسؤوليات 
المؤسسات  جميع  على  تعميمه  تم 
المشاركة للمراجعة وإبداء الرأي ومن 
النهائية  اللمسات  لوضع  االجتماع  ثمَّ 

على المقترح وخطوات تنفيذه.

قة لطا ا
كز  مر

ح 
مقتر
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الفترة  خالل  اللبنانية  العاصمة  في 
من 11-24 ديسمبر 2009.

المقام  للكتاب  المصغر  المعرض   -2
على هامش المؤتمر السنوي الثامن 
لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي : 
أقيم في دولة الكويت خالل الفترة من 

17-15 ديسمبر 2009. 

3- معرض الدوحة الدولي العشرون 
اإلعالم  وزارة  أقامته  للكتاب: 
من  الفترة  خالل  قطر  دولة  في 
يناير   9 إلى   2009 ديسمبر   30

.2010

4- معرض القاهرة الدولي للكتاب في 
أقامته  واألربعون:  الثانية  دورته 
وزارة اإلعالم في جمهورية مصر 
يناير   28 من  الفترة  خالل  العربية 

2010 إلى 10 فبراير 2010.

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية يشارك بفاعلية 
في العديد من معارض الكتاب المحلية والدولية 

فيها  شارك  حيث   ،2010 مارس 
عضو  الفضالة،  صالح  السيد 
والسيد  السابق،  األمة  مجلس 
مجلس  عضو  النيباري،  اهلل  عبد 
السيد  محمد  ود.  السابق،  األمة 
السياسية  العلوم  أستاذ  سليم، 
في  االجتماعية  العلوم  كلية  في 
د.هيلة  وقامت  الكويت.  جامعة 
السياسة  العلوم  أستاذة   ، المكيمي 
الندوة  بإدارة  الكيوت  جامعة  في 
في  الجامعة  نادي  في  عقدت  التي 

لشويخ. ا
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الدولية الكتاب  معارض  في  يشارك  المركز 

حول  ندوة  ينظم  والمستقبلية  اإلستراتيجية  الدراسات  مركز 
واإليجابيات” السلبيات  الكويتي..  السياسي  المشهد  في  “التغيرات 

الباحثين”  استكتاب   “ مشروع  يطلق  المركز 
للكتابة المتميزين  والباحثين  األساتذة  بدعوة 

معاصرة أهمية  ذات  موضوعات  في 

الدراسات  مركز  شارك 
في  والمستقبلية  اإلستراتيجية 
خالل  للكتاب  دوليين  معرضين 
إلى   2009 ديسمبر  من  الفترة 
المركز  فقد شارك   .2010 فبراير 
معرض  من   )53( الدورة  في 
عقد  الذي  للكتاب  الدولي  بيروت 
الفترة  خالل  اللبنانية  العاصمة  في 
 ،2009 ديسمبر   24 إلى  من11 
حيث تم عرض إصدارات المركز 

كبيرًا.  اهتمامًا  جذبت  التي 
في  أيضًا  المركز  شارك  وقد 

الدورة )42( من معرض القاهرة 
الدولي للكتاب الذي عقد في مدينة 
من  المصرية  العاصمة  في  نصر 
28 يناير حتى 10 فبراير 2010. 
في  المركز  مشاركة  كانت  وقد 
دعوٍة  على  بناًء  المعرضين  كال 

من وزارة اإلعالم. 

المركز  نظم  ذلك،  إلى  إضافًة 
المشهد  في  التغيرات   " ندوة 
السلبيات  الكويتي..  السياسي 
 15 اإلثنين  يوم  في  واإليجابيات" 

أنجز مركز دراسات الخليج والجزيرة 
مختلف  على  ملحوظًا  تقدمًا  العربية 
األصعدة خالل الثالثة أشهر السابقة، 
إعداد  لتشمل  نشاطاته  تعددت  حيث 
ودعوة  المركز،  مطبوعات  وإصدار 
موضوعات  في  للكتابة  األساتذة 
والمشاركة     الندوات،  وتنظيم  معينة، 
وعقد  الدولية،  الكتاب  معارض  في 
وغيرها  والمؤتمرات  المحاضرات 

من األنشطة. 

وقد تضمنت إصدارات المركز الوثائق 
والمحاضرات  والدوريات  المتسلسلة 
ورسائل الماجستير والدكتوراه والكتب 
والنشرات التي تتوفر تفاصيلها جميعًا 
تحت موضوع إصدارات مكتب نائب 
مدير الجامعة لألبحاث. وقد استحدثت 
مشروع  مؤخرًا  المركز  إدارة  
الباحثين" من خالل دعوة  "استكتاب 
للكتابة  المتميزين  والباحثين  األساتذة 

اختيارها  يتم  معينة  موضوعات  في 
من قبل المركز. وسيصدر قريبًا العدد 
عنوان  تحت  اإلصدار  هذا  من  األول 
"سياسات دول مجلس التعاون الخليجي 
بشأن العمالة الوافدة : دراسة تشخيصية 
وقد  المستقبل".  واحتماالت  للواقع 
بعنوان" واقع  ندوة  أيضًا  المركز  عقد 
لدول  التعاون  مجلس  دول  ومستقبل 
الخليج العربية بعد ثالثين عاما" كجزٍء 
من موسمه الثقافي الثالث ، حيث قدمت 
نظرة تحليلية من وجهة نظر المتحدثين 
المركز  شارك  ذلك،  إلى  إضافًة  فيها. 
بفاعلية في العديد من معارض الكتاب 
المحلية والدولية التي عقدت في بيروت 
الفترة  خالل  والكويت  ومصر  وقطر 
من ديسمبر 2009 إلى فبراير 2010 

كاآلتي:

بيروت  لمعرض   )53( الدورة   -1
الدولي للكتاب : نظمته وزارة اإلعالم 

أخبار مركز الدراسات اإلستراتيجية والمستقبلية ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية



نشرة األبحاث - مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث

مكانًة  تتبوء  وهي  الكويت  جامعة 
قوة  على  اعتمادًا  تنافسية  عالمية 
مخرجاتها العلمية التي تم تحقيقها عبر 
ذات  المتقدمة  العلمية  األبحاث  إنجاز 

الجودة العالية. 

المسلم،  الوهاب  بعد ذلك، قدم د. عبد 
ألبحاث  الكويت  جامعة  مختبر  مدير 
شرحًا   )KUNRF( النانو  تكنولوجيا 
التسهيالت  خالله  من  قدم  مختصرًا 
والبترول  الهندسة  كلية  في  العامة 
والجهود التي بذلت لتطوير المختبرات 
المركزية، كما تحدث عن أن الحصول 
سيكون  المتطورة  المعدات  هذه  على 
التي  المتقدمة  األبحاث  إلنجاز  نواة 
ستضع أسس الصناعات المتطورة في 

الكويت ومنطقة الخليج. 

مجال  أن  إلى  المسلم  د.  أشار  وقد 

تكنولوجيا النانو قد ظهر وتطور بشكٍل 
سريع ، ومن المتوقع أن يكون له تأثير 
وبالتالي  والهندسة  العلوم  على  كبير 
على المجتمع واالقتصاد واألبحاث في 
شتى المجاالت العلمية . إن إنشاء مثل 
جامعة  في  المتطورة  المختبرات  هذه 
مالئمة  بيئة  للباحثين  سيوفر  الكويت 
والهندسة  المواد  علوم  مجال  في 
وتكنولوجيا النانو وإلكترونيات النانو. 
المختبرات  في  االفتتاح جولة  تال  وقد 
المتقدمة  معداتها  على  لالطالع 
والتي  الحساسية،  شديدة  وأجهزتها 

تتوفر اآلن جميعها لخدمة الباحثين. 

ولمعلومات القراء ، سيكون د. ياسر عبد 
الرحيم هو المسؤول عن مختبر أبحاث 
  ،)KUSRF ( لموصالت  ا ه  شبا أ
أبحاث  مركز  عن  العمير  أسامة  ود. 
تم  وقد   .)PFRC( النفطية  المشتقات 
برغش  فاروق  قاعة  في  االفتتاح  عقد 

في كلية الهندسة والبترول.

تستحـوذ  الكويـت  جامعــة  مطبوعــات 
العـــرب القــراء  اهتمــام  عــلى 

أكد السيد سامي الوهيبي مدير مجلس 
النشر العلمي أن مطبوعات جامعة 
اهتمام  على  استحوذت  الكويت 
في  والزوار  واألكاديميين  الباحثين 
للكتاب في  الدولي  القاهرة  معرض 
تم  حيث  واألربعون،  الثانية  دورته 
عرض مجالت جامعة الكويت العلمية 
موّسع.  بشكل  وكتبها  ودورياتها 
وتهدف المشاركة في هذه الفعاليات 
الدولية إلى تسليط الضوء على تنوع 
في  وجودتها  العلمية  اإلصدارات 
جامعة الكويت. وُيعد الطلب المتزايد 
على اإلنتاج العلمي نتيجة للمشاركة 
النشر  لمجلس  والناجحة  المنتظمة 
في  الفعاليات  هذه  مثل  في  العلمي 
جامعة  دوريات  وتتضمن  السابق. 
هذه  في  عرضها  يتم  التي  الكويت 
والكتب  العناوين  سنويًا  المعارض 

التخصصات،  مختلف  في  الجديدة 
باإلضافة إلى المجالت العلمية مثل مجلة 
العلوم االجتماعية، ومجلة الحقوق، ومجلة 
 ، العربية  والجزيرة  الخليج  دراسات 
والمجلة العربية للعلوم اإلنسانية، والمجلة 
التربوية، والمجلة العربية للعلوم اإلدارية، 
االجتماعية،  والعلوم  اآلداب  وحوليات 
ومجلة الكويت للعلوم والهندسة ، ومجلة 

الشريعة والدراسات اإلسالمية. 

في  المشاركة  أن  الوهيبي  أوضح  وقد 
جاء  واألهمية  الضخامة  بهذه  فعاليات 
األطراف  بين  الفّعال  للتعاون  نتيجة 
المعنية، مع اعتبار أن إصدارات جامعة 
الكويت جزٌء مهم من الخدمات العلمية 
في  الكويت  دولة  تقدمها  التي  والثقافية 
مختلف المجاالت العلمية. وقد كان الهدف 
من المشاركة إفادة القراء ووضع األبحاث 

تحدث  وقد  أيديهم.  بين  الجادة  العلمية 
عبد العزيز الخطيب، الباحث في مركز 
الكويت للدراسات البحثية ، عن االهتمام 
الذي القته إصدارات جامعة الكويت من 
مجال  في  والعرب  المصريين  الباحثين 
تاريخ الكويت. وقد كانت هذه المشاركة 
هي الخامسة عشر لمجلس النشر العلمي 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث 
سّجل المجلس تزايداً ملحوظًا في الطلب 
على اإلصدارات العلمية لجامعة الكويت 
معلومات  والباحثين  للخبراء  تقدم  والتي 
حيوية حول مختلف جوانب تاريخ دولة 

الكويت. 

الدولي  القاهرة  معرض  أصبح  لذلك، 
مركز  بين  منتظمة  وصٍل  حلقة  للكتاب 
الباحثين  وعموم  واألبحاث  الدراسات 

والقراء العرب.
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معـرض  فـي  يشـارك  العلمـي  النشـر  مجلـس 
للكتـاب واألربعـون  الثـاني  الـدولي  القاهـرة 

النشر العلمي س 
مجل أخبار   / الهندسية   العلمية  ت 

المختبرا

إلى جانب تقوية  العلمي،  للبحث 
الشراكات  وبناء  الكليات  أبحاث 
العالمية  المؤسسات  مع  الفاعلة 
األبحاث  إلنجاز  والمحلية 
المشتركة وتطوير أنشطة البحث 
العلمي. كما قامت إدارة األبحاث 
من خالل مكتبها للتعاون البحثي 
الخارجي مؤخرًا بتوقيع عدٍد من 
مختلف  مع  للتعاون  االتفاقيات 
حيث  الخارجية،  المؤسسات 
يلعب  أن  "نأمل  الثاقب  أ.د  قال 
الذي  العامة  التسهيالت  مشروع 
في  حيويًا  دورًا  اليوم  افتتحناه 
نائب  تقدم  وقد  المجال".  هذا 
بالشكر  لألبحاث  الجامعة  مدير 
هذا  إنجاز  في  ساهم  من  لجميع 
يسهم  أن  تمنى  كما  المشروع، 
لكلية  العلمية  المكانة  تعزيز  في 
والبترول، وتمنى رؤية  الهندسة 

12(افتتاح المختبرات العلمية الهندسية    ص   . . . تتمة  (...   
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552 مع  التقدم  في  يستمر  الكليات  في  البحثي   النشاط 
األشهر خالل  الدراسة  وقيد  ومستكمٍل  جاٍر  مشروع 
2010/2009 األكاديمي  العام  من  األولى  الستة   

ثقافة على  تعتمد  بيئة  تطوير  نحو  تتجه  األبحاث   إدارة 
الكويت جامعة  كليات  جميع  في  العلمي  البحث 

توسٍع إلى  يشير  الخارجية  الشراكات  مجال 
جدد شركاء  دخول  مع  البحثي  التنسيق  في 

العام  من  األولى  الستة  األشهر  خالل 
 ،  2010/2009 الحالي  األكاديمي 
نشاطها  تطوير  في  الكليات  استمرت 
أعضاء  أكبر من  البحثي مع مشاركٍة 
األبحاث  برنامج  في  التدريس  هيئة 
من  األبحاث.  إدارة  في  الممولة 
جانٍب آخر، أظهر البرنامج مؤشرات 
المشاركة  مجال  تعزيز  على  واضحة 
التنسيق  عملية  بتوسعة  الخارجية 
شركاء  انضمام  مع  الحالية  البحثي 
الفترة.  هذه  خالل  الدعم  لنظام  جدد 
وقد تضمن الشركاء الجدد اليونيسكو، 
ونوفو  الكويتية،  البترول  ومؤسسة 
مما  البريطاني،  والمجلس  نوردسك، 
هذا  تبدأ  جديدة  لمشاريع  المنح  قدم 
العام، إلى جانب القطاع العريض من 
األبحاث المشتركة إلدارة األبحاث مع 
العلمي والهيئة  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

العامة للبيئة ومؤسسة تيري فوكس.

عن  الجديدة  الشراكات  هذه  وتعّبر 
األبحاث  لقطاع  الحالية  اإلستراتيجية 
القائمة على جذب المؤسسات الخارجية 
في  المدعوم  البرنامج  إلى  لالنضمام 
ألنشطتها  وتفعياًل  األبحاث،  إدارة 
من  بفاعلية  ثمارها  تؤتي  كي  البحثية 
خالل وضع أسس األبحاث المشتركة 
المؤسسات.  بين  الشراكات  عبر 
في  األبحاث  إدارة  تحركات  وتهدف 
البحث  إلى تعزيز قدرات  هذا االتجاه 
والتطوير في جامعة الكويت، وتوسعة 
بيئة  وخلق  التطبيقية،  األبحاث  مجال 
الجودة  ذات  األبحاث  إلنجاز  مالئمة 
األبحاث  إدارة  اتخذت  وقد  العالية. 
أبحاث  لدعم وتشجيع  مبادرات عديدة 
الكليات تمثلت في بناء بنية تحتية ذات 
وإشراك  تنافسية،  عالمية  مواصفات 
البحثية  مخرجاتها  تقديم  في  الكليات 

في  والوضوح  الشفافية  وإسباغ  العلمي،  الملصق  أيام  فعاليات  خالل  من 
العلمية  ومخرجاتهم  أبحاثهم  نشر  على  الباحثين  وتشجيع  الكليات،  أبحاث 
تهدف  مبادرات  العالي، وهي  التأثير  ذات  المحكمة  العالمية  المجالت  في 
أبعاد  إلى  الجامعية  والتطوير  البحث  أنشطة  إيصال  إلى  األول  المقام  في 
إلى  التحركات  هذه  ترجمة  من خاللها  يتم  التي  اآللية  إن  متقدمة.  عالمية 
بالمكانة  يتعلق  فيما  فرقًا  لتشكل  الكليات  تتخذها  متطورة  بحثية  مبادرات 
لكن   ، المستقبل  في  واختباره  تحديده  سيتم  عامٌل  العالمية  المؤسسية 
أدائها  لتقوية  دائما  موجودًا  سيظل  للكليات  األبحاث  إدارة  وتشجيع  دعم 

مخرجاتها. جودة  وتعزيز  23(البحثي  ص   . . . تتمة  (   

اإلجمالي
أكثر من 8500 8500 - 2501 أقل من 2501

حالة المشروع

320 137 83 100 جار

100 20 29 51 مستكمل

132 60 29 43 قيد الدراسة

552 217 141 194 اإلجمالي

التمويل مستويات** 
	

)58%(

)23.9%(

*   املصدر : كورا، البيانات حتى 19 فبراير 2010.     
**  القيمة بالدينار الكويتي.        

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

*** يشمل كلية العلوم و كلية البنات الجامعية.

)35.1%()25.6%()39.3%(

الجدول رقم 1. إجمالي النشاط البحثي للعام األكاديمي 2009 /2010
) 1 سبتمبر 2009 إلى فبراير 2010(*

صائيات األداء البحثي للكليات
إح

)18.1%(



نشرة األبحاث - مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث

البيئة الداعمة والمشجعة بعين االعتبار، سجلت أبحاث الكليات نموًا الفتًا خالل األشهر الستة األولى    وبأخذ هذه 
من العام األكاديمي 2010/2009 بإجمالي 552 مشروعًا في جميع الكليات منذ سبتمبر 2009 إلى فبراير 2010. 
وقد تضمنت تلك المشاريع 320 مشروع جاري )58 %(، و100 مشروع مستكمل )18.1 %(، و132 مشروع 
المنح  عدد  بلغ  تراكمي،  وبشكٍل  العليا.  الدراسات  وطلبة  التدريس  هيئة  مقدمة ألعضاء   ،)% 23.9( الدراسة  قيد 
الفّعالة المكونة من جميع المشاريع الجارية والمستكملة 420 مشروع )76.1 %( مما يوضح معدل األبحاث الممولة 
والمستكملة حسب الكليات خالل العام األكاديمي الحالي 2010/2009. ومع التقدم السريع في المشاريع قيد الدراسة 
البالغة 132 مشروع، ُيتوقع توّسع مجال المنح الفّعالة خالل الفصل الدراسي القادم مع إجازة هذه المشاريع اعتمادًا 

على أصالتها وقيمتها العلمية.

وبمزيٍد من التحليل إلجمالي نشاط المشاريع فيما يتعلق بمستويات التمويل، أبرزت اإلحصائيات تركيزًا بلغ 217 
مشروع )39.3 %( في أعلى فئة للميزانية البالغة أكثر من 8500 د.ك ، يليها 194 مشروع )35.1 %( في أقل 
فئة للميزانية البالغة أقل من 2501 د.ك. أما الفئة الوسط من 2501 د.ك إلى 8500 د.ك فقد سجلت 141 مشروع 

)25.6 %( )الجدول رقم )1((.

أما فيما يتعلق بتوزيع عدد 420 من المشاريع الجارية والمستكملة حسب الكليات فقد برزت الكليات العلمية )كلية العلوم وكلية 
البنات الجامعية( كأكبر متلٍق للمنح بإجمالي 150 مشروع )35.7 %(، تتبعها كليات العلوم الطبية )الطب، وطب األسنان، 

23 )23 ص   . . . تتمة  (   
)24 ص   . . . تتمة  (   

 552 100132 320

 420

اإلجمالي
  

اإلجمالي قيد الدراسة المستكملة الجارية
الكلية   

خارجي جامعة الكويت خارجي جامعة الكويت خارجي جامعة الكويت خارجي جامعة الكويت

23 - 23 - 7 - 4 - 12 العلوم الطبية المساعدة

12 - 12 - 5 - 5 - 2 اآلداب

12 - 12 - 2 - 4 - 6 العلوم اإلدارية

18 1 17 - 3 - 2 1 12 طب األسنان

15 3 12 - 1 - 6 2 6 التربية

82 6 76 2 20 1 12 3 44 الهندسة والبترول

1 - 1 - - - - - 1 الحقوق

139 18 121 4 31 3 20 11 70 الطب

21 - 21 - 7 - 3 - 11 الصيدلة

162 17 145 5 28 1 26 11 91 العلوم

8 - 8 - - - 5 - 3 الشريعة

24 1 23 - 5 - 6 1 12 العلوم االجتماعية

31 2 29 1 9 - 2 1 18 كلية البنات الجامعية

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

552 50 502 14 118 5 95 30 290 اإلجمالي

الجدول رقم 2 .  إجمالي المشاريع الجارية والمستكملة وقيد الدراسة حسب الكلية ومصدر التمويل للعام األكاديمي  2010/2009
) 1 سبتمبر 2009 إلى فبراير 2010(*

*     املصدر : كورا، البيانات حتى 19 فبراير 2010.     
**   يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.      
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والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة( بإجمالي 151 مشروع )36 %(، ثم الهندسة والبترول بإجمالي 60 مشروع 
)14.3 %(، وكليات اآلداب واإلنسانيات )اآلداب، والعلوم اإلدارية، والتربية، والحقوق، والشريعة والعلوم االجتماعية( 
بإجمالي 59 مشروع )14 %( )الجدول رقم )2((. ويقدم الجدول رقم )2( أيضًا لمحًة عن المشاريع قيد الدراسة في الكليات 
بأعلى عدٍد من المشاريع من الكليات الطبية 54 مشروع  )40.9 %(، ثم كليات العلوم 43 مشروع )32.6 %(، ثم الهندسة 

والبترول 22 مشروع  )16.7 %(، وأخيرًا الكليات األدبية واإلنسانية 13 مشروع )9.8 %(. 

أما فيما يتعلق بالتزامات التمويل، تشترك جامعة الكويت مع المؤسسات الخارجية في مسؤولية تمويل ما مجمله 420 
مشروع جاري ومستكمل خالل هذه الستة أشهر من عام 2010/2009. وتبقى جامعة الكويت هي الممول األكبر حيث 

تتولى تمويل 385 مشروع )91.7 %(، بينما تتولى المؤسسات الخارجية تمويل الـ 35 مشروع المتبقية )8.3 %(.

وباستعراض مجمل المشاريع البحثية الجارية )320 مشروع ( الممولة من قبل جامعة الكويت والمؤسسات الخارجية ، 
تمّول جامعة الكويت 290 مشروع جاري )90.6 %(، و30 مشروع جاري )9.4 %( بتمويل المؤسسات الخارجية وهي 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )21 مشروع - 70 %( ، ومؤسسة البترول الكويتية )4 مشاريع - 13.3 %( ، والهيئة  العامة 
للبيئة ) مشروع واحد -3.3 %(، ومؤسسة تيري فوكس )مشروع واحد- 3.3 %(، واليونيسكو )مشروع واحد - 3.3 %(، 
ونوفو نوردسك )مشروع واحد- 3.3 %(، والمجلس البريطاني )مشروع واحد- 3.3 %(، )الجدول رقم )3((. ويعتبر 
انضمام 4 مؤسسات خارجية جديدة خالل عام 2010/2009 )اليونيسكو، ونوفو نوردسك، ومؤسسة البترول الكويتية، 

)25 ص   . . . تتمة  (   

اإلجمالي
 مؤسسة
 البترول
الكويتية

 المجلس
البريطاني

 شركة نوفو
نوردسك اليونيسكو

 مؤسسة تيري
فوكس

 الهيئة
العامة للبيئة

 مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

 جامعة 
الكويت

الكلية

12 - - - - - - - 12 العلوم الطبية المساعدة
2 - - - - - - - 2 اآلداب
6 - - - - - - - 6 العلوم اإلدارية
13 - - - - - - 1 12 طب األسنان
8 - - - - - - 2 6 التربية
47 2 - - - - - 1 44 الهندسة والبترول
1 - - - - - - - 1 الحقوق

81 - - 1 - 1 - 9 70 الطب
11 - - - - - - - 11 الصيدلة

102 2 1 - - - 1 7 91 العلوم
3 - - - - - - - 3 الشريعة
13 - - - - - - 1 12 العلوم االجتماعية
19 - - - 1 - - - 18 كلية البنات الجامعية
2 - - - - - - - 2 مركز العلوم الطبية 

**)GF(
320 4 1 1 1 1 1 21 290 اإلجمالي

*     المصدر : كورا، البيانات حتى 19 فبراير 2010.     
**   يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.    

الجدول رقم 3. إجمالي المشاريع الجارية، والمستكملة حسب الكلية ومصدر التمويل للعام األكاديمي 2009 / 2010
) 1 سبتمبر 2009 إلى فبراير 2010(*

صائيات األداء البحثي للكليات
إح
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والمجلس البريطاني( تطورًا واعدًا في مجال تعزيز األبحاث المشتركة ودعم سياسة إدارة األبحاث الحالية الهادفة إلى 
تطوير شراكات جديدة وبناء شبكة عمل واسعة من مصادر الدعم الخارجي إلنجاز األبحاث والدراسات المتقدمة. 

أما تحليل المشاريع الجارية )320 مشروع( حسب مستويات التمويل، فقد أظهرت اإلحصائيات أعلى عدٍد من المشاريع 
)137 مشروع - 42.8 %( في أعلى فئة للميزانية البالغة أكثر من 8500 د. ك ، يليها )100 مشروع - 31.3 %( في 
أقل فئة للميزانية البالغة أقل من 2501 د.ك، أما أقل عدد من المشاريع )83 مشروع - 25.9 %( فجاء في الفئة الوسط 
من الميزانية من 2501 إلى 8500 د.ك )الجدول رقم )4((. أما عند توزيع المشاريع المستكملة )100 مشروع( حسب 
مستويات التمويل، نجد أن أكبر عدٍد من المشاريع المستكملة )51مشروع-  51 %( جاء في أقل فئة للميزانية )أقل من 
2501 د.ك(، يليه )29 مشروع - 29 %( في الفئة الوسط من 2501 إلى 8500 د.ك، وأقل معدل من المشاريع 
المستكملة )20 مشروع - 20 %( في أعلى فئة للميزانية )أكثر من 8500 د.ك(. وأظهر توزيع المشاريع المستكملة 
حسب الكليات أعلى نسبة )32 مشروع - 32 %( في كليات العلوم الطبية، يليها )29 مشروع - 29 %( في كليات 
العلوم )العلوم والبنات الجامعية(، ثم )26 مشروع - 26 %( في كليات اآلداب واإلنسانيات، وأخيرًا )13 مشـروع - 

13 %( فــي كليــة الهندسة والبترول )أنظر الجداول 2 و4(.

وتمنح إدارة األبحاث المنح البحثية تحت تسع فئات مختلفة، حيث يقدم الجدول رقم 5 توزيع المشاريع الجارية  وعددها 
32025 مشروع حسب فئات المنح. وخالل عام 2010/2009، أظهر توزيع المشاريع حسب مختلف فئات المنح أعلى عدد 

)25 ص   . . . تتمة  (   )32 ص   . . . تتمة  (   

اإلجمالي قيد الدراسة مستكمل جاري الكلية

     أكثر من
8500  

 - 2501
8500

  أقل من
2501

     أكثر من
8500  

8500 - 2501   أقل من
2501

     أكثر من
8500 8500  - 2501   أقل من

2501

23 1 1 5 - - 4 5 1 6 العلوم الطبية المساعدة

12 1 3 1 - 1 4 - - 2 اآلداب

12 - 1 1 - 1 3 - 1 5 العلوم اإلدارية

18 - - 3 - - 2 6 1 6 طب األسنان

15 - 1 - - - 6 3 1 4 التربية

82 9 3 10 1 6 6 21 13 13 الهندسة والبترول

1 - - - - - - - 1 - الحقوق

139 17 11 7 9 11 3 29 36 16 الطب

21 5 - 2 1 - 2 3 5 3 الصيدلة

162 23 4 6 9 6 12 65 15 22 العلوم

8 - - - - - 5 - - 3 الشريعة

24 1 3 1 - 3 3 1 2 10 العلوم االجتماعية

31 1 2 7 - 1 1 2 7 10 كلية البنات الجامعية

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

552 60 29 43 20 29 51 137 83 100 اإلجمالي

320100132

الجدول رقم 4.  حالة المشاريع حسب الكلية ومستويات  التمويل** للعام األكاديمي  2010/2009
) 1 سبتمبر 2009 إلى فبراير 2010(*

*     املصدر : كورا، البيانات حتى 19 فبراير 2010.     
**    القيمة بالدينار الكويتي.  

***   يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.      
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داخل  األداء  عالية  الحوسبة 
تطبيقات  إلنجاز  الجامعي  الحرم 
وسرعة  متناهية  بدقة  مشاريعهم 
األبحاث  إدارة  وتتطلع  كبيرة. 
مع  والتنسيق  التعاون  الستمرار 
التكنولوجيا  لتوفير  إنتل  شركة 
المتطلبات  مختلف  وتلبية  المتقدمة 
علمية  بيئة  وخلق  والبحثية  العلمية 
العلمي  التقدم  تغذي  متطورة 
ذات  األبحاث  إنجاز  وتسهل 

العالية.  الجودة 

جهود  تتركز  الحالي،  الوقت  في 
هذه  إتاحة  على  األبحاث  إدارة 
هيئة  ألعضاء  المتطورة  الخدمة 

26

 نظام إنتل

الباحثين  على  للتسهيل  تسعى  األبحاث  إدارة 
عالية بسرعة  البحثية  عملياتهم  إنجاز  مهمة 

2( نظام إنتل تم تركيبه في مركز جامعة الكويت لتكنولوجيا المعلومات     ص    . . . تتمة  (...   

لألبحاث،  الجامعة  مدير 
من:  كل  فيها  ويشارك 
من  الصايغ  عمار  د. 
والبترول،  الهندسة  كلية 
سينانغلو  أوزغور  ود. 
ود.  العلوم،  كلية  من 
من  فرانسيس  عصام 
عقد  تم  وقد  الطب.  كلية 
للجنة  اجتماعات  ثالثة 
كان  حيث   ، اآلن  حتى 
االجتماع الثاني منها مع 
ميكياس، خبير  د. محمد 
والمسؤول  إنتل  شركة 

 . النظام  تنسيق  عن 

من  األساسي  الهدف  تمثل  وقد 
التطبيقات  بحث  في  اللجنة 
الباحثين  وتشجيع  الممكنة 
الحوسبية  القوة  الستخدام 
المستقبلية   رؤيتها  أما  المتوفرة، 
األجهزة  تطوير  في  فتتمثل 
الحالية والعمل على إنشاء مركز 
 .)HPC( األداء  عالية  الحوسبة 
األداء  عالية  الحوسبة  وألن 
تعمل  إنتل،  نظام  أساس  هي 
توفير  على  حاليًا  األبحاث  إدارة 
وكافة  والتطبيقات  البرامج 
الحوسبية  القوة  لرفع  اإلمكانيات 
األبحاث.  تنفيذ  عملية  وتعزيز 
وقد تم نقاش هذا الجانب مؤخرًا 
مدير  عّمار،  رضا  د.  مع 
الدولية،  األكاديمية  الشراكات 
في  الدولية  الشؤون  مكتب 
زار  الذي  كونيكتيكت،  جامعة 
بمساعد  واجتمع  األبحاث  إدارة 
لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 
يناير   19 في  لبابيدي  هيثم  أ.د 
2010 بحضور د. عايد سلمان، 
في  الكمبيوتر  هندسة  قسم  رئيس 

والبترول.  الهندسة  كلية 

القوة  رفع  آلية  بحث  تم  وبينما 
أيضًا  المحادثات  تطرقت  الحوسبية، 

إنشاء  إمكانية  إلى 
الحوسبة  مركز 
األداء  عالية 
بناًء على   )HPC(
تم  الذي  النظام 
إنتل،  من  استالمه 
مشروع  وهو 
مرحلة  في  اليزال 
والنقاش  البحث 
جاء  األولية.وقد 
إنتل  نظام  توفير 
نتيجة  المتقدم 

إدارة  بذلتها  التي  الحثيثة  للجهود 
العلمية  الشراكات  لدعم  األبحاث 
والجهات   المؤسسات  مع  والبحثية 
الخارجية من خالل التعاون المشترك 
في  العلمي  البحث  أهداف  لتحقيق 
الهدف  هذا  وبوضع  الكويت.  جامعة 
التقنية  هذه  ستعمل  األعين،  نصب 
جامعة  بين  التنسيق  تعزيز  على 
مجال  في  إنتل  وشركة  الكويت 
انها  كما  المعلومات،  تكنولوجيا 
أعضاء  من  الباحثين  على  ستسهل 
الدراسات  وطلبة  التدريس  هيئة 
مصادر  على  الحصول  العليا 

استخدامها  في  والبدء  التدريس 
عالوًة  الصلة.  ذات  األبحاث  في 
على ذلك، يتم تحضير ورشة عمل 
اإلعالن  وسيتم  الباحثين،  إلفادة 
قريبًا.  برنامجها  تفاصيل  عن 
الخدمة  هذه  تعمل  أن  المتوقع  ومن 
المصادر  تعزيز  على  المتقدمة 
من  قدراتها  وتقوية  المؤسسية 
لتلبية  القوة  فائقة  أنظمتها  خالل 
الحوسبية  االحتياجات  مختلف 
والطلبة  التدريس  هيئة  ألعضاء 
ذات  األبحاث  إنجاز  نحو  ودفعهم 

العالية. الجودة 
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األبحاث في جامعة الكويت، وأبحاث 
الجودة،  ضمان  وآلية  األولويات، 
المشتركة،  األبحاث  ومشاريع 
وإيجاد  الخارجي  التنسيق  وتطوير 
البحثية.  المواضيع  في  القوة  مواطن 
وقد وفرت هذه المعلومات مادًة غنية 
على  ركزت  حيث   ، اللجنة  لعمل 
إدارة  مهمة  صياغة  إلعادة  الحاجة 
األبحاث ورسالتها، وتطوير األبحاث 
المتداخلة  العلمية  المجاالت  ذات 
وإدراج  العليا،  الدراسات  وأبحاث 
أفضل  في  البحثية  اإلصدارات 
التقرير  علق  كما  العالمية،  المجالت 
في  العلمي  للبحث  الدعم  حجم  على 
زيادة  إلى  والحاجة  الكويت  جامعة 
للحفاظ  وذلك  المخصصة  الميزانية 
ورفع  لألبحاث  العالية  الجودة  على 

الكويت.  لجامعة  العالمية  المكانة 

دعم  أهمية  على  التقرير  ركز  وقد 
جامعة  في  العلمي  البحث  ثقافة 
أبعاد  ذات  رؤية  وتعميم  الكويت، 
وقد  الجامعية.  األبحاث  في  عالمية 
من  اإلستفادة  آلية  اقتراح  أيضًا  تم 
مخرجات األبحاث وخاصة التي نتج 
جانب  إلى  االختراع،  براءات  عنها 
األخالقيات  جوانب  وتشجيع  رعاية 

األبحاث. العلمية في  واألمانة 

التقرير  اقترح  أخرى،  ناحيٍة  من 
المشاريع  وتمويل  استحداث 
جامعة  لوضع  الكبرى  المشتركة 
أرقى  مصاف  في  الكويت 
ركز  كما  العالمية،  الجامعات 
العمل  شبكات  تنسيق  تشجيع  على 
العالمي  والحضور  العالمية 
أيدت  وقد  العلمي.  والتميز 
األبحاث  إدارة  جهود  اللجنة 
المخرجات  نشر  تشجيع  27بشأن 

لهدفين  ا إنجاز  نحــو  تسعــى  األبحــاث  إدارة 
لقطاع  ا داء  أ بتحسين  لمتعلقين  ا لرئيسين  ا

لكويت ا لجامعة  لمية  لعا ا نة  لمكا ا ورفع  لبحثي  ا

لمستشارين ا
ير  تقر

االجتماعات  من  جدوٍل  وعقد 
المكثفة على مدى خمسة أيام من 1 
2009 لوضع أسس  5 نوفمبر  إلى 
انطالق إدارة األبحاث إلى األمام.

أحمد  أ.د.  اللجنة  تضمنت  وقد 
بوردو  جامعة  من  المغارميد 
فرانك  وأ.د.  المتحدة(،  )الواليات 
هيغارتي من جامعة دبلن )إيرلندا(، 
جامعة  من  كوماروف  جون  وأ.د. 
المتحدة(، حيث  )الواليات  شيكاغو 
تنسيقية  خطة  تطوير  على  عملوا 
األبحاث  إدارة  الحتياجات  عملية 
والنقاش  االستشارات  على  بناًء 
ومعتمد  تقريٌرموقع  عنها  تمخض 
الجامعة  مدير  لنائب  تسليمه  تم 

لألبحاث. 

األهداف  التقرير  تناول  وقد 
وسياساتها  الكويت  لجامعة  البحثية 
تطوير  على  عمل  كما  وأولوياتها، 
التوصيات.  على  مبنية  عمٍل  خطة 
التقرير وإصداره  وقد تمت طباعة 
األبحاث  إدارة  قبل  من  وتوزيعه 
مع تقرير لجنة تقييم األداء الصادر 
القراء،  وإلفادة   .2008 يوليو  في 
درجٍة  على  التقريرين  كال  يعتبر 
يقدم  حيث  األهمية،  من  عالية 
البحثي،  األداء  مخرجات  أحدهما 
الخطة  على  اآلخر  يركز  بينما 
تبنيها  الممكن  من  التي  المقترحة 
إلدارة  كإستراتيجية  وتنفيذها 
الرئيسين  الهدفين  لتحقيق  األبحاث 
القطاع  أداء  بتحسين  المتعلقين 
العالمية  المكانة  ورفع  البحثي 

الكويت.  لجامعة 

على  اللجنة  تقرير  اعتمد  وقد 
المعلومات الحيوية حول نظام دعم 

من   %  25 أفضل  في  البحثية 
كما  المرموقة،  العالمية  المجالت 
الدورية  الندوات  إقامة  اقترحت 
هذه  تحرير  رؤساء  ودعوة 
حول  محاضرات  لتقديم  المجالت 
جميع  في  المقاالت  ونشر  إعداد 
واإلنسانية  العلمية  المجاالت 
اللجنة  تطرقت  وقد  واالجتماعية. 
األبعاد  تناول  ضرورة  إلى  أيضًا 
المنح  إجراءات  في  البيروقراطية 
إدارة  حققت  مجاٌل  وهو  البحثية، 
الشفافية  مبادىء  سلفًا  فيه  األبحاث 

 . لمسؤولية وا

باستمرارية  اللجنة  أوصت  وقد 
على  شددت  كما  الحالية،  البرامج 
األساسية  األبحاث  تشجيع  ضرورة 
ذات  األبحاث  وإنجاز  والتطبيقية، 
القطاع  مع  بالتنسيق  الواسع  النطاق 
والمؤسسات  والجامعات  الخاص 
الخليج  منطقة  في  الخارجية 
بشكٍل  واألمريكتين.  وأوروبا 
المقترحة  العمل  خطة  سلطت  عام، 
البحث  جوانب  جميع  على  الضوء 
العلمي في جامعة الكويت ووضعت 
لالنطالق  األبحاث  إلدارة  األسس 
ودفع  التوصيات  من  االستفادة  نحو 
ذات  األبحاث  مشاريع  نحو  الكليات 
لجامعة  ستحقق  التي  العالية  الجودة 
المطلوب  العالمي  الحضور  الكويت 

المنشود. العلمي  والتميز 

1(لجنة الخبراء الخارجيين تحدد إستراتيجية عملية إلدارة األبحاث  ص   . . . تتمة  (...   
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وتقوم  والتربية.  اإلدارية  والعلوم 
ليوم  العام  المنسق  بدور  التربية  كلية 
الملصق، حيث ستستضيف الحدث على 
من  االنتهاء  تم  وقد  أيام.  ثالثة  مدى 
لقطاع   الملصق  يوم  عمل  آليات  وضع 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  اإلنسانيات 
ويبقى   .2010 مايو   26-24 في  لعقده 
أيام  فعاليات  عقد  من  األول  الهدف 
الكليات  تشجيع  هو  العلمي  الملصق 
لعرض  لباحثيها  الفرصة  إتاحة  على 
االنفتاح  من  بروٍح  البحثية  منجزاتهم 
لإلبداع  مالئمة  علمية  وبيئة  العلمي 
بين الباحثين. لذلك، ستستمر  والتواصل 
مثل  عقد  وتشجيع  بدعم  األبحاث  إدارة 
والتعاون  بالتنسيق  العلمية  الفعاليات  هذه 
مع الكليات، كونها المانح األكبر لمختلف 
التجهيزات والتسهيالت والخدمات إلنجاح 
على  القائم  العلمي  الملصق  يوم  تنظيم 

مشاركة الكليات وتعاونها المشترك.
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لعلمي ا مللصق  ا م  يو ت  ليا فعا

الكليات الطبية عقدت مؤتمرها السنوي الخامس عشر
للملصــق العلمــي فـــي 20 إبريـــل 2010

أما كليات مركز العلوم الصحية 
السنوي  تقليدها  واصلت  فقد 
المشترك  مؤتمرها  بعقد  الثابت 
العلمي  للملصق  عشر  الخامس 
وطب  الطب  كليات  بمشاركة 
والعلوم  والصيدلة  األسنان 
ما  وعرض   ، المساعدة  الطبية 
في  علميًا  ملصقًا   283 يفوق 
مختلف المجاالت الصحية. وقد 
على  أقيمت  التي  الفعالية  افتتح 
مدى ثالثة أيام أ.د. فهد الثاقب، 
لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب 
بحضور األساتذة عمداء كليات 
مركز العلوم الصحية أ.د. فؤاد 
 ، الطب  كلية  عميد  حسن،   
وأ.د. الديسالف نوفوتني، عميد 
ود.جواد  األسنان،  طب  كلية 
الصيدلة،  كلية  عميد  بهبهاني، 
عميد  العبيدي،  سعود  ود. 
المساعدة،  الطبية  العلوم  كلية 
أعضاء  من  حشٍد  إلى  إضافًة 
والباحثين وطلبة  التدريس  هيئة 
الكليات  وطلبة  العليا  الدراسات 
الطبية. وكان من بين الحضور 
مدير  نائب  مساعدا  أيضًا 
هيثم  أ.د.  لألبحاث  الجامعة 
لبابيدي وأ. د. نجيب السماوي. 

أ.د  قال  المناسبة،  وبهذه 
مؤتمر  أن  حسن  فؤاد 
يعتبر  السنوي  الملصق 
ونشاطًا  بارزة  عالمة 
مميزًا يحفز الباحثين على 
لتناول  المشترك  العمل 
اإلستراتيجية  االهتمامات 
األساسية  العلوم  في 
لدولة  المهمة  واإلكلينيكية 
أجمع.  والعالم  الكويت 
وقد تم عرض مايزيد عن 

حيث  المؤتمر،  في  ملصقًا   283
كتاب  في  ملخصاتها  تجميع  تم 
والذي  للملخصات  المؤتمر 
وقد  المؤتمر.  عقد  بمناسبة  صدر 
صورٍة  على  الكتاب  هذا  احتوى 
الضخم  البحثي  للنشاط  متكاملة 
بحثية  دراسة   233 هيئة  على 
اختتم  وقد  حالة.  تقرير  و50 
على  الجوائز  بتوزيع  الحدث 
الدراسات  طلبة  أبحاث  أفضل 
الطلبة  أبحاث  وأفضل  العليا، 
في  األبحاث  وأفضل  الجامعيين، 
واإلكلينيكية  األساسية  المجاالت 
باإلضافة  التدريس،  هيئة  ألعضاء 

حالة.  تقرير  أفضل  إلى 

فقد  اإلنسانية  الكليات  أما 
المشترك  يومها  لتنظيم  استعدت 
للعام  العلمي  للملصق  الثاني 

صق العلمي للعلوم الطبية
يوم المل

 افتتاح املؤمتر 15 للملصق العلمي في العلوم الطبية

)9 ص   . . . تتمة  (...   

1. Aboqrais NA1, Abahussain EA2, Qaddoumi MG1*   Role of pharmacists as Health Educators in Early Detection and Prevention of Breast Cancer in Kuwait. 
2. Nashawi H , Oriowo MA, Kombian SB       The potential of TH-9, a Theophylline Derivative, as a Memory Enhancer in Dementia.

3. Safar FH1, Mojiminiyi OA1, Al Rumaih H2,         Associations of Leptin, Leptin Receptor and Free Leptin Index With Metabolic Phenotypes of PCOS

   Al Rammah T.1, Diejomaoh FME1

4. Renno WM, Al-Maghrebi M, George P, Mathur A     )-(-Epigallocatechin-3-Gallate )EGCG( Promotes Functional and Sensory Recovery in Crushed Rat Sciatic Nerve

5. Mustafa AS, Shaban F        Propred Analysis for Prediction of HLA-DR-Promiscuous Regions and Epitopes of Mycobacterium tuberculosis Protein  
         Rv1980c, and their Recognition by Human T Cell Lines 

6. Zahid MA1, Ohaeri JU2        Schizophrenia Psychopathology in a Kuwaiti Arab Sample

7. Mokaddas E, Ahmad S        Large Scale Evaluation of Multiplex PCR and DNA Sequencing of Internal Transcribed Spacer Region for   

         Rapid Differentiation and Identification of Mycobacterium Species Isolates in Kuwait 

8. Akanji AO1, Thalib L2, Al-Isa AN2       Folate, Vitamin B12 and Homocysteine Levels in Kuwait Adolescent Subjects: Potential  Implications for Cardiovascular  

         Disease Risk in Later Life.

 9. Al-Harbi O, AlOsaimi S, AlKandari I        Scoliosis as a Rare Risk Factor for Colon Perforation During Colonoscopy: a Case Report

الفائزون بجائزة أفضل ملصق علمي من كلية الطب
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التنظيم  بعد 
ليومها  الناجح 
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والحقوق  اآلداب 
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اإلسالمية والعلوم 
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مشاريع  لتنفيذ  المستخدمة  واآلالت 
محددة. 

تم   ، المشاريع  تنفيذ  على  ولإلشراف 
من  أعضاء  تضمان  لجنتان  تشكيل 
البترول  ومؤسسة  الكويت  جامعة 
ذات  الداعمة  والجهات  الكويتية 
اللجنة  تكليف  تم  حيث  العالقة، 
مؤسسة  مشروع  بمسؤولية  األولى 
الثانية  بينما تشرف  الكويتية،  البترول 
الصناعات  شركة  مشروعي  على 
البتروكيماوية. وفي جميع هذه العقود ، 
المشروع باحث رئيس  يتضمن فريق 
من جامعة الكويت وباحث مشارك من 
تشكيل  ومع  المعنية.  الداعمة  الجهات 
فرق عمل المشاريع وتكليف الباحثين 
وتوزيع المهام، تتوجه الجهود الحالية 
العمليات  عبر  المشاريع  سير  نحو 
لدخولها  تمهيدًا  الضرورية  اإلجرائية 

في المراحل التنفيذية.
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الشراكات  العديد من  األبحاث حاليًا 
الفاعلة مع مختلف المؤسسات المحلية 
الكويت  مؤسسة  مثل  والخارجية 
للتقدم العلمي، والهيئة العامة للبيئة ، 
ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة 
الصناعات  وشركة  الكويت،  نفط 
البتروكيماوية، واليونسكو، وآمفيون 
إضافًة  الكورية.  إيكوفل  وشركة 
براءات  مكتب  يسهل  ذلك،  إلى 
االختراع على الباحثين مهمة تسجيل 
اختراعاتهم وحماية حقوقهم للملكية 
فقد  ما سبق  إلى  باإلضافة  الفكرية. 
أنشأت إدارة األبحاث  وحدة الخدمات 
هدف  إنجاز  عن  المسؤولة  البحثية 
تسويق المخرجات البحثية واإلشراف 
وصناعيًا.  تجاريًا  استثمارها  على 
نقل  تسهيل  على  الوحدة  تعمل  كما 
الكويت  دولة  إلفادة  التكنولوجيا 

من التقدم العلمي الدولي، ونشر الوعي 
البحثي، وتشجيع الباحثين على االبتكار 
العلمي واالمتياز البحثي المبدع. وقد تم 
تزويد الحضور بالمعلومات حول البرامج 
بما  واإلجراءات،  واألولويات  البحثية 
فيها مراجعة البحث وتحكيمه ومتطلبات 
التقارير وتطوير مخرجات سلفة البحث 
التمهيدي كخطوة نحو المزيد من األبحاث 
المتقدمة التي ستسهم في التطور العلمي. 
المالية  القوانين  شرح  أيضًا  تم  وقد 
تسليم  إجراءات  جانب  إلى  واإلدارية، 
إدارة  خدمات  واستخدام  المنح  طلبات 
األبحاث وتسهيالتها، والنماذج اإلجرائية 
على  إليها  الوصول  الممكن  من  التي 
نائب  ومكتب  األبحاث  إدارة  موقعي 

مدير الجامعة لألبحاث.

البحث  سلفة  حول  المعلومات  وتتوفر 

األبحاث  إدارة  دليل  في  التمهيدي 
الصادر مؤخرًا بعنوان " دليل معلومات 
سلفة البحث التمهيدي 2010" والذي 
للسلفة  المنظمة  القوانين  أحدث  يقدم 
طلبها  بتسليم  الخاصة  والمتطلبات 
والمراحل التي يمربها المشروع حتى 
اكتماله على مدى 12 شهرًا. وسيفتح 
اكتمال مشاريع السلفة األبواب للباحثين 
وإرساء  وأعمق  أشمل  أبحاث  إلنجاز 
قواعد مشاركتهم في تناول االهتمامات 
علمية،  حلواًل  تتطلب  التي  الحيوية 
في  فاعلين  مساهمين  بذلك  فيصبحوا 

تقدم العملية البحثية المؤسسية. 

الشراكة  عملية  سير  سياق  في 
البحثية مع مؤسسة البترول الكويتية 
بشأن  التعاون  اتفاقيات  توقيع  بعد 
ثالثة مشاريع بحثية ، تم عقد سلسلة 
من االجتماعات التي ضمت جامعة 
الكويتية  البترول  الكويت ومؤسسة 
وشركة  الكويت  نفط  وشركة 
بهدف  البتروكيماوية  الصناعات 
األبحاث  مشاريع  تنفيذ  آلية  نقاش 
المشتركة المذكورة فيما يلي، والتي 
نوفمير   2 في  عقودها  توقيع  تم 

:2009

فرق المشاريع تتضمن باحث رئيس من جامعة الكويت وباحث مشارك من الجهة الداعمة
تعقدان  الكويتية  البترول  ومؤسسة  الكويت  جامعة 

المشتركة األبحاث  مشاريع  تنفيذ  آلية  لنقاش  اجتماعات  

تنفيذ  سيتم  مسبقًا،  االتفاق  تم  وكما 
مع  بالتنسيق  األولين  المشروعين 
البتروكيماوية،  الصناعات  شركة 
نفط  شركة  مع  الثالث  والمشروع 
عمل  إطار  تبلور  وقد  الكويت. 
ثالثة  خالل  من  المشاريع  هذه  تنفيذ 
اجتماعاٍت ضمت األطراف األربعة 
و الكويت،  )جامعة  العالقة  ذات 
وقد   .)  PICو  KOCو  KPC
حضر هذه االجتماعات ممثلو إدارة 
والسيدة  لبابيدي  هيثم  أ.د.  األبحاث 
البحث  وممثلو  الشمالي،  مريم 
باقي األطراف، حيث  والتطوير من 
للمشاريع  البحثية  الفرق  أعضاء  قام 
من  تنفيذها  وآليات  مراحل  بعرض 
تم  وقد  إلكترونية.  عروض  خالل 
جميع  أدوار  على  التركيز  أيضًا 
تنفيذ  عملية  في  المشاركة  القطاعات 
المدة  تحديد  جانب  إلى  المشاريع، 
المعدات  ونوع  للمشروع  الزمنية 

مخصص  حرق  نظام  “تصميم   •
المتسربة  للتخلص من مادة األمونيا 

من  صهاريج التخزين”.

المستخدمة الحتراق  الحفازة  “المواد   •
الغازات الصناعية”.

اإلنتاج  لتحسين  معملية  “دراسة   •
النفطي”.

4(إدارةاألبحاث تعقد ندوة تنويرية حول سلفة البحث التمهيدي ص   . . . تتمة  (...   
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األبحاث  إدارة  متابعة  سياق  في 
بيئة  بتطوير  الخاصة  لمهمتها 
جامعة  في  متقدمة  تكنولوجية 
الكويت من خالل إنشاء بنيٍة تحتيٍة 
لجنة  أقرت  المواصفات،  عالمية 
جديدين  مشروعين  فيها  التمويل 
العامة  التسهيالت  مشاريع  من 
مؤخرًا  عقد  الذي  اجتماعها  في 
قدمت  وقد   .2010 يناير   13 في 
المشروع  والبترول  الهندسة  كلية 
العلوم  وكلية   )GE 03/08( رقم 
 )GS 01/08( رقم  المشـروع 
الذاتية  القدرات  تعزيز  بهدف 
بالتجريب  يتعلق  فيما  للكليات 
التحليلية  والدراسات  المتقدم 
تشجيع  جانب  إلى  المتعمقة، 
مجاالٍت  تناول  على  الباحثين 
من  لها  التطرق  يتم  لم  وقضايا 
هذا  وفي  العلمية.  األبحاث  خالل 
الكليات  حصول  سيؤدي  السياق، 
الجديدة  واألجهزة  المعدات  على 
التسهيالت  مشاريع  مظلة  تحت 
قدرات  تعزيز  على  العامة 
مثل  فيها  المركزية  الخدمات 
الهندسة  كلية  في   )ESF( مختبر 
والبترول الذي تم افتتاحه رسميًا، 
العلوم  كلية  في   )SAF( ومختبر 
في  وتوسعته  تطويره  الجاري 

الحالي. الوقت 

اعتماد  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
رقم  العامة  التسهيالت  مشروع 
الهندسة  لكلية   )GE 03/08(
من  الكلية  سيمكن  والبترول 
تكرير  أبحاث  مركز  إنشاء 
بميزانية  والبتروكيماويات  النفط 
د.ك،   636,300 تبلغ  إجمالية 
الكلية  مصادر  تقوية  جانب  إلى 

دعم  إلى  إضافًة  الكلية،  في 
مثل   مجاالٍت  في  المتقدمة  األبحاث 
"tera-hertz spectroscopy" و 
"Nonlinear Optics" إلى جانب 
داخل  األقسام  بين  للتنسيق  تسهيله 
دراسة  مجال  في  وخاصًة  الكلية 
غير  سلوكًا  تظهر  التي  الكيماويات 

خطّي.

ويعبر امتالك الكليات لهذه األجهزة 
اهتمامها  عن  المتطورة  واألنظمة 
بحثية  مجاالٍت  بدراسة  المتزايد 
يسعى  لذلك،  ومتعمقة.  جديدة 
في  العامة  التسهيالت  برنامج 
البنية التحتية  إدارة األبحاث لتوفير 
الباحثين  مهمة  لتسهيل  المطلوبة 
المتعلقة بتنفيذ األبحاث ذات الجودة 
العالية والتي سينتج عنها مخرجات 
هذه  تبلورت  وقد  متميزة.  استثنائية 
إلى  األبحاث  إدارة  في  الرؤية 

تطوير مركز أبحاث  تكرير 
النفط والبتروكيماويات
والحصول على نظام 

ليزر الفيمتوثانية

التحتية  البنية  بتعزيز  اخلاصة  األبحاث  إدارة  إستراتيجية 
العالية اجلودة  ذات  األبحاث  دعم  بهدف  الكويت  جامعة  في 

تقـر األبحـاث  إدارة  فــي  لتمويــل  ا لجنــة 
لعامـة ا للتسهيـالت  جديديـن  مشروعيـن   

لعلـوم وا لبتـرول  وا لهندسـة  ا لكليتـي   
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الجهاز  وسيضع  أصاًل.  الموجودة 
مختبر  إنشاء  أسس  أيضًا  الجديد 
على  سيعمل  عامة  تسهيالت 
الكلية  في  البحثي  النشاط  تعزيز 
البترول  تكرير  مجاالت  في 
مجاالٌت  وهي  والبتروكيماويات، 
الكويت.  لدولة  كبرى  أهمية  ذات 
الجهاز  هذا  توفير  وسيؤدي 
مجاالت  تطوير  إلى  المتطور 
الهندسة  في  األبحاث  من  جديدة 
نظاٍم  على  بالحصول  الكيميائية 
كٌل  يقوم  جهاز   17 يضم  متعدٍد 

محددة. بوظيفٍة  منها 

يهدف  أخــرى،  جهٍة  مـن 
رقم  العامة  التسهيالت  مشروع 
لكلية  المقدم   )GS 01/08(
در  مصا تعزيز  لى  إ لعلوم  ا
لكلية  ا في  لمتقدمة  ا األجهزة  
ليزر  م  نظا على  لحصول  با
لية  جما إ نية  بميزا نية  لفيمتوثا ا
وسيتيح  د.ك،   250,000 تبلغ 

 : سة درا ز  لجها ا ا  هذ

ويعتبر الحصول على هذا النظام 
دراسة  في  حيويًا  عاماًل  الجديد 
دراستها  يمكن  ال  التي  الظواهر 
التقليدية.  الليزر  أجهزة  بواسطة 
على  النظام  هذا  سيعمل  لذلك، 
والتطوير  البحث  قدرات  تعزيز 

ultra-fast dynamics of 
highly excited Rydberg 
atoms and controlling 
coherence of multi-level 
transitions among high 
lying energy  states of 
Rydberg atoms. It will 
also be used to study the 
response of Rydberg at-
oms to intense electro-
magnetic pulses as short 
as tens of femto-second.

مشاريع التسهيالت العامة 

)31 ص   . . . تتمة  (   
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واقٍع ملموس من خالل إنشاء ثالثة 
مختبرات  وهي  نموذجية  مختبرات 
ومختبر  العلوم  كلية  في   )SAF(
العلوم الطبية،  )RCF(  في مركز 
الهندسة  كلية  في   )ESF( ومختبر 
والبترول ، والتي تم تجهيزها جميعًا 
األنظمة  وأكثر  المعدات  بأحدث 
االختبارات  إلجراء  وتقدمًا  تطورًا 
المجهرية  والتحليالت  الدقيقة 
البتــروكـيمــاويــة  والــدراســات 
والميكروسكوب  النانو  وتكنولوجيا 

الكليات  من  مشجعة  استجاباٍت 
وتلبية  التكنولوجية  مصادرها  لبناء 
إدارة  وتأمل  العلمية.  احتياجاتها 
األنظمة  هذه  تعمل  أن  األبحاث 
تلهم  علمية  بيئة  خلق  على  المتقدمة 
نحو  الكليات  وتدفع  العلمي  االبتكار 
العالية  الجودة  ذات  األبحاث  إنجاز 
العلمي  االمتياز  إلى  ستقود  التي 
لبناء  ديناميكية  قنوات  وستفتح 
األبحاث  إلنجاز  فاعلة  شراكاٍت 

والمشتركة. التطبيقية 

الطاقة  لمصادر  الفّعال  االستخدام 
و   الشمسية،  الطاقة  مثل  المتجددة 
طاقة  و  األرضية  الحرارية  الطاقة 
الكهربية  والطاقة  الحيوية،  الكتلة 
الستخدامها  الرياح  وطاقة  المائية 
تعمل  التي  المستدامة  المنشآت  في 

الطاقة.  ترشيد  على 

بالطاقة  يتزايد  االهتمام  وألن 
لبلوغ  معتمد  كمصدٍر  المتجددة 
حول  ندوة  تنظيم  تم  الطاقة،  كفاءة 
مؤسسة  قبل  من  المتجددة  الطاقة 
مع  بالتنسيق  الكويتية  البترول 
كلية  في  الكهربائية  الهندسة  قسم 
جامعة  في  والبترول  الهندسة 
 ،2010 مارس   21 في  الكويت 
حول  علمي  عرٍض  تقديم  تم  حيث 
Thin film photovolta-
 ics, leading the future
of renewable technolo-
العمر.  العزيز  عبد  للدكتور   gies
جوانب  عن  الندوة  كشفت  وقد 
هذه  حول  لالهتمام  ومثيرة  جديدة 
كفاءة  لمستقبل  المهمة  المنهجية 

. قة لطا ا

د اإلعدا مرحلة  في  لبديلة  ا قة  لطا ا حول  وطني  مشروع 
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وغيرها.  اإللكتروني 
 

نواة  المختبرات  هذه  وتعتبر 
والتطوير  البحث  أنشطة  تطوير 
وإيصالها  الكويت  جامعة  في 
تناول  في  العالمية  للمعايير 
ويعتبر  المختلفة.  العلمية  المسائل 
إستراتيجية  أساس  الهدف  هذا 
بتعزيز  المتعلقة  األبحاث  إدارة 
خالل  من  المؤسسية  التحتية  البنية 
تلقى  التي  العامة  التسهيالت  منح 

الحلول  إليجاد  الحاجة  ترسم 
التي  للمشاكل  المالئمة  العلمية 
مالمح  الكويتي  المجتمع  يواجهها 
الخاصة  األبحاث  إدارة  رؤية 
العلمية  القدرات  باستثمار 
االهتمامات  تناول  في  المؤسسية 

اإلستراتيجية.  الوطنية  والقضايا 

مجموعات  تشكيل  فكرة  وتعتبر 
الجهود  على  دلياًل  البحثية  المهام 
الباحثين  لجمع  اإلدارة  تبذلها  التي 
لمشاكل  للتصدي  جهودهم  وتوحيد 
المجموعات  خالل  من  المجتمع 
من  نخبة  تضم  التي  المتخصصة 
والمهندسين  واألطباء  العلماء 
الجهود  هذه  بدأت  وقد  والخبراء. 
الماضي )2009/2008(  العام  في 
األبحاث  إدارة  وضعت  عندما 
مجموعات  ثالث  تشكيل  تصور 
الحيوية  المجاالت  في  بحثية 
ومرض  والبيئة  البديلة  للطاقة 
على  موضوعات  كونها  السرطان 
للدولة  األهمية  من  عالية  درجة 
العلمي  االهتمام  وتتطلب  والمجتمع 
إليجاد  الخطط  وتنسيق  المكثف 

وبينما  المطلوبة.  العلمية  الحلول 
عملية  في  األبحاث  إدارة  تستمر 
لتشكيل  المطلوبة  الخبرات  تحديد 
يسير  البحثية،  المجموعات 
الطاقة  حول  الوطني  المشروع 
وجاٍر  اإلعداد،  مراحل  في  البديلة 
القضايا  لتولي  آخر  فريٍق  اختيار 

السرطان.  ومرض  البيئية 

االهتمام  يتزايد  أخرى،  ناحيٍة  من 
واالستخدام  الطاقة  ترشيد  بقضايا 
ومفهوم  المتجددة  للطاقة  األمثل 
مهمة  كونها  الخضراء  المباني 
والتي  للبيئة  الصديقة  للمنشآت 
جودة  لتحسين  أساسية  تعتبر 
ودعم  والخارجية  الداخلية  البيئة 
لذلك،  الصحية.  الحياة  أساليب 
واستجابًة لهذه الحاجة قامت إدارة 
من  مكون  فريٍق  بتشكيل  األبحاث 
لتطوير  وعالميين  محليين  خبراء 
إنشاء  حول  وطني  مشروع 
في  المستدامة  الطاقة  "مركز 
بهدف  الكويت"  دولة  في  المباني 
الخضراء  المباني  مفهوم  تعميم 
ودعم  المنشآت  في  الطاقة  وكفاءة 

)31 ص   . . . تتمة  (   
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األبحاث  إدارة  تركز 
على رفع مستوى قدرات 
تعمل  والتطوير،  البحث 
أيضًا على إنجاز مهمتها  
بالتحديات  المليئة 
بيئة  بتطوير  والمتمثلــة 
البحث   ثقافة  على  تعتمد 
كليات  جميع  في  العلمي 

جـــامــعــة الكويت. 32

من المشاريع الجارية  196 مشروع  )61.3 % ( مقدمة تحت فئة مشاريع 
أبحاث   مشاريع  فئة  تحت   )%  14.1( مشروع  و45   ، الجامعة  أبحاث 
األبحاث  فئة مشاريع  ، و 30 مشروع )9.4 %( تحت  العليا  الدراسات 
الخارجية ، و 25 مشروع )7.8 %( تحت فئة سلفة البحث التمهيدي و 
14 مشروع )4.3 %( تحت فئة مشاريع التسهيالت العامة، و9 مشاريع 
)2.8 %( تحت فئة مشاريع أبحاث األولويات ، و مشروع واحد )0.3 %( 
تحت فئة مشاريع خدمة الجامعة.  ولم يكن هناك مشاريع أبحاث تحت فئتي 

مشاريع األبحاث الوطنية ومشاريع األبحاث المشتركة 
مع دول مجلس التعاون الخليجي خالل األشهر الستة 
األولى من العام األكاديمي 2010/2009. وألن األداء 
البحثي للكليات يقاس بالمخرجات المنشورة الناتجة عن 
المشاريع المستكملة، يقدم الجدول رقم )6( اإلصدارات 
البحثية الناتجة عن المشاريع الممولة حسب الكليات، 
 4 خالل  البحثية  لإلنتاجية  مقارنة  لمحة  يعطي  مما 
سنوات مضت )2008،2007،2006 و2009(. ومع 
منشورة  ورقة   160 مع  كقاعدة   2006 عام  اعتبار 
 146 عند  البحثية  اإلنتاجية  وقفت  للنشر،  ومقبولة 
بلغ  انخفاضًا  سجل  مما   ،2007 عام  خالل  ورقة 
بعض  ظهر  فقد   ،2008 عام  خالل  أما   .  %  8.7
التطور بإنتاج 154 إصدارًا ، أما األوراق المنشورة 
128 ورقة فقد أظهرت  2009 والتي بلغت  في عام 
نقطة مهمة في مجال إصدارات الكليات وهي الوقت 
للنشر  المقدمة  األوراق  قبول  بين  نسبيًا  الطويل 
وإصدار أعداد المجالت. لذلك، يعتبر هذا الرقم غير 
في  تحديثه  يُتوقع  حيث   ،2009 عام  إلنتاجية  نهائي 
األبحاث  إدارة  تركيز  ويعتبر   .2010 عام  منتصف 
أفضل  في  العالية  الجودة  ذات  األبحاث  إدراج  على 
الخاصة  لرؤيتها  تجسيدًا  العالمية  العلمية  المجالت 
البحثية  المخرجات  في  المتطورة  المعايير  بتحقيق 
في جامعة الكويت خالل الفترة القادمة. لذلك، تسعى 
اإلدارة نحو تعزيز األداء العام للقطاع البحثي لبلوغ 
هذا الهدف األسمى من خالل االلتزام بمعايير ضمان 
جانب  إلى  والجوائز،  األبحاث  مراجعة  في  الجودة 
وبينما  وتأثيره.  البحثي  األداء  بأهمية  الكليات  توعية 

مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
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اإلجماليفئات المنح
م.أ.خ م.ت.ع م.خ.ج م.أ.ط م.أ.أ س.ب.ت م.أ.ج

الكلية

12 - - - - - 5 7 العلوم الطبية المساعدة

2 - - - - - - 2 اآلداب

6 - - - - - 2 4 العلوم اإلدارية

13 1 - - - 3 3 6 طب األسنان

8 2 - - - - - 6 التربية

47 3 3 - - 3 5 33 الهندسة والبترول

1 - - - - 1 - - الحقوق

81 11 - - 35 - 4 31 الطب

11 - - - - - 1 10 الصيدلة

102 11 9 1 10 2 4 65 العلوم

3 - - - - - - 3 الشريعة

13 1 - - - - 1 11 العلوم االجتماعية

19 1 - - - - - 18 كلية البنات الجامعية

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

320 30 14 1 45 9 25 196 اإلجمالي

الجدول رقم 5 .  مشاريع األبحاث الجارية حسب فئات المنح للعام األكاديمي 2009 / 2010
) 1 سبتمبر 2009 إلى فبراير 2010(*

2009 2008 2007  2006 الكلية
- 2 1 - العلوم الطبية المساعدة
2 5 3 4 اآلداب
1 8 4 6 العلوم اإلدارية
5 2 7 10 طب األسنان
- 3 2 3 التربية

18 24 20 29 الهندسة والبترول
27 17 34 25 الطب
5 8 2 6 الصيدلة

62 72 58 56 العلوم
2 2 5 3 الشريعة
4 6 6 18 العلوم االجتماعية
- 5 4 - كلية البنات الجامعية
2 - - - **)GF( مركز العلوم الطبية

128 154 146 160 اإلجمالي

الجدول رقم 6 . مقارنة عدد األوراق المنشورة على مدى أربع سنوات*
2007،2006 ،2008 و2009

*   أعداد األوراق المنشورة على مدى العام )من 1 يناير حتى 31 ديسمبر(.
**   يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.    

*     املصدر : كورا، البيانات حتى 19 فبراير 2010.     
**   يشمل كليات العلوم الطبية المساعدة، طب األسنان، الطب و الصيدلة.      

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

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

25(إدارة األبحاث تقدم نظرة إحصائية ص   . . . تتمة  (...   

صائيات األداء البحثي للكليات
إح


